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คุณอยากเป็น “เศรษฐีความสุขในยุคดิจิทัล” ไหม

	 ยุคนี้เป็นยุคแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป 

อย่างรวดเร็วก้าวกระโดด

 Airbnb และ Uber ไม่ได้มีโรงแรมหรือมีรถเป็นของตนเอง 

แต่สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้

 Start-up เล็ก ๆ เขย่าองค์กรธุรกิจใหญ่ ๆ 

	 ยุค AI ครองเมืองกำลังมา

 Big Data คือสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เพื่อความอยู่รอด

	 ระบบธนาคารแบบดั้งเดิมกำลังสั่นคลอน

	 ไลฟ์สไตล์การซื้อขาย การบริโภค เปลี่ยนแปลงไปมาก 

ขนาดที่เมื่อสิบปีที่แล้วเรายังไม่สามารถจินตนาการได้ แต่สมอง 

มนุษย์นั้นมีวิวัฒนาการมาให้ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง...แล้วเรา 

จะทำอย่างไรในเมื่อสมองเราต่อต้านและนำความทุกข์มาให้ 

	 ทักษะที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขใน 

ยุคนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี

	 แล้วทำไมต้องเป็น  “เศรษฐีความสุข” เป็น  “เศรษฐี”  เฉย  ๆ  

บทนำ
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ก็น่าจะพอแล้ว ไม่ใช่หรือ

 

	 ทุกวันนี้เราใช้คำว่าเศรษฐี ในความหมายว่า “ผู้มีทรัพย์มาก”  

แต่งานวิจัยจำนวนมากในโลกตะวันตกพิสูจน์แล้วว่า ทรัพย์สิน 

เงินทอง วัตถุต่าง  ๆ ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขอันแท้จริง ในหลาย 

กรณี การมีทรัพย์มากกลับนำความทุกข์มาให้ด้วยซ้ำ ไม่เช่นนั้น 

คงไม่มีข่าวมหาเศรษฐีฆ่าตัวตายอยู่เป็นระยะ ๆ 

	 คำว่าเศรษฐีความสุขในที่นี้ ดูเผิน ๆ อาจจะแปลความหมาย 

ว่า ผู้ร่ำรวยความสุข ก็ย่อมได้ แต่สิ่งที่ผู้เขียนทั้งสองต้องการ 

นำเสนอในหนังสือเล่มนี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นอีก เพราะ 

เราจะแปลคำว่า  “เศรษฐี”  ตามความหมายที่แท้จริงตามภาษาบาลี  

ทีใ่ชก้นัในสมยัพทุธกาล นัน่คอื “ผูป้ระเสรฐิ” เพราะคำวา่ เศรษฐ  

หรือสะกดแบบบาลีว่า เสฏฺฐ นั้น แปลว่า ประเสริฐ ดีเลิศ ดี 

ที่สุด ยอดเยี่ยม

	 ในสมัยพุทธกาล การมีทรัพย์มากยังไม่เรียกว่าเป็นเศรษฐี  

แตผู่ท้ีไ่ดช้ือ่วา่เปน็เศรษฐใีนสมยันัน้ลว้นเปน็ผูท้ีส่รา้งคณุงามความดี  

อุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาและคนยากไร้ ทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ 

สงัคมทั้งสิน้ เชน่ อนาถบิณฑกิเศรษฐ ี ผูส้ร้างวัดเชตวันมหาวหิาร 

ถวายพระพุทธเจ้า สร้างโรงทานสี่มุมเมือง และตัวท่านเองก็รักษา 

ศีล เจรญิภาวนาจนบรรลธุรรมขัน้โสดาบนั ทกุอยา่งนีท้ำไปพรอ้ม ๆ  

กับค้าขายไปด้วย  ถ้าจะมองอย่างร่วมสมัยแล้ว  กิจการของ 

อนาถบิณฑิกเศรษฐีคือการทำธุรกิจอิมพอร์ตเอกซ์พอร์ตระดับโลก
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	 ดังนั้นหากว่ากันตามรากศัพท์ภาษาบาลี ต่อให้เราเป็นคน 

ธรรมดาที่ไม่ได้มีทรัพย์มากล้นฟ้า แต่ถ้าเรามีความประพฤติดีงาม 

สร้างสิ่งที่ดีมีคุณค่าให้กับโลก ให้กับแผ่นดิน ก็นับเป็นเศรษฐีได้ 

เหมือนกัน

	 เศรษฐีอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นจะเรียกว่าท่าน  “ยิ่งให้ 

ยิ่งสุข” ก็ว่าได้	

	 ดังนั้นในที่นี้ “เศรษฐีความสุขในยุคดิจิทัล”  จึงหมายถึง  

ผู้สร้างคุณค่าให้กับโลกซึ่งมีทักษะที่ทำให้ตนเองสามารถใช้ชีวิต 

ได้อย่างมีความสุขในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง นั่นเอง

	 คุณอาจคิดว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วย ไม่ไกลตัวไป 

หน่อยหรือ

	 เปล่าเลย! เชื่อหรือไม่ว่าทุกท่านก็เป็น  “เศรษฐีความสุข”  

กันอยู่แล้วไม่มากก็น้อย ไม่เชื่อลองถามตัวเองดูว่า ถ้าจะมองกัน 

ในแง่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว ท่านเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง 

ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และโลกหรือไม่

	 ถ้าใช่ อย่างน้อยท่านก็ได้ชื่อว่าเป็น  “เศรษฐี” หรือผู้ประเสริฐ 

แล้ว เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท่านมีส่วนเกื้อหนุนสังคม 

และโลกให้เป็นไปด้วยดี
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	 แต่อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นว่า ในยุคดิจิทัลนี้เต็มไปด้วย 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด และสมองมนุษย์ 

ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เราท่านทั้งหลายจึงต้องมี “ทักษะ” ในการ 

รับมือกับความเปลี่ยนแปลง  เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมี 

ความสุขได้ด้วย

	 หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุด  คือ  สติ  ที่รู้ เท่าทันความ 

เปลี่ยนแปลงของโลก รู้เท่าทันใจตนเองเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบ  

จะช่วยให้ท่านครองตนได้อย่างมีความสุขเสมอต้นเสมอปลาย  

สุขด้วยการช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในยุคดิจิทัลให้เป็นการ 

ใช้ทรัพยากรอย่างประเสริฐ สุขด้วยการไม่ตกเป็นทาสของโลภ  

โกรธ หลง

 แต่ฉันเพียงแค่อยากมีอิสระทางการเงินนี่นา 

	 เสียงกระซิบในใจคุณอาจบอกเช่นนั้น

	 การมีอิสระทางการเงินนั้นก็ไม่เสียหาย แต่การมีอิสระทาง 

การเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย! 

	 อิสระที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้คือ อิสระจากทุกข์!!!

	 อย่ารอว่าขอเป็นอิสระทางการเงินแล้วถึงจะค่อยแสวงหาวิธี 

ที่จะเป็นอิสระจากทุกข์ ก็ถ้าเป้าหมายที่แท้จริงของการมีอิสระ 

ทางการเงินคือความสุข แล้วทำไมไม่เลือกมีความสุขทันทีเลยเล่า
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	 สขุทีแ่ทจ้รงินัน้ทำไดท้นัท ี ไมต่อ้งรอ ดงัทีท่า่นตชิ นทั ฮนัห ์

กล่าวว่า “...There is no way to happiness. Happiness 

 is the way...”

	 ขอเพียงมีสติในทุก  ๆ  ก้าว ทุก  ๆ  ลมหายใจ ท่านก็จะมี 

ความสุข ไม่ว่าจะในระบบเศรษฐกิจยุคไหน และขอเพียงท่านทำ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของท่านไปด้วยความสุข ท่านก็จะประสบ 

ความสำเร็จเอง

 เพียงแค่มีความสุข แล้วจะประสบความสำเร็จเองจริงหรือ 

โลกสวยไปหน่อยหรือเปล่า

	 ไม่ใช่เลย นั่นไม่ใช่ความคิดโลกสวย เพราะมีงานวิจัยของ 

ฮาร์วาร์ดรับรองไว้แล้วว่า แท้ที่จริงความสุขนั่นแหละที่จะนำไปสู่ 

ความสำเร็จ! 

	 มาลองศึกษาดูเศรษฐกิจยุคดิจิทัลกัน แล้วดูว่าเราจะก้าวสู่ 

ความเป็นเศรษฐีความสุขในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงได้อย่างไร
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บทที่ ๑
เศรษฐกิจดิจิทัลแบบพอเพียง๑

เศรษฐกิจพอเพียงกับคนรุ่นใหม่

	 สำหรับคนรุ่นใหม่ยุคนี้แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงอาจดูเหมือน 

เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของคนยุคก่อน แต่เชื่อไหมว่าที่จริงแล้ว 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในยุค 

เศรษฐกิจดิจิทัลนี้ได้ด้วย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 

ของคนรุ่นใหม่อย่างมากดังนี้

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

	 ครั้งแรกที่สังคมไทยได้ยินเรื่อง  “เศรษฐกิจพอเพียง” (๑๘  

กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๑๗) ตัวผู้เขียนยังเกิดไม่ทัน หลายปีต่อมา 

	 ๑  ดัดแปลงมาจากบทความเดิมของ  ดร.วรประภา นาควัชระ ซึ่งเคยตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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เมื่อได้ยินเรื่องนี้อีกครั้งนั้น ผู้เขียนยังไม่อยู่ในวัยที่สามารถเข้าใจ  

สนใจ หรือให้ความสำคัญกับหลักปรัชญานี้ ต่อมาผู้เขียนเติบโต 

ขึน้ ไดอ้อกไปขวนขวาย ไขวค่วา้ เหน็โลกกวา้ง และไดเ้หน็ความ 

สุดโต่งของมนุษย์ในหลาย  ๆ  ด้าน ท้ายที่สุดแล้วก็ได้ค้นพบว่า 

การมีชีวิตอยู่แบบพอเพียงพอประมาณโดยยึดหลักทางสายกลางนี้  

น่าจะเป็นวิถีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้ว ผู้เขียนจึงค่อย  ๆ  มาศึกษา 

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม หากคนรุ่นใหม่สนใจพระราชดำรัสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ตรัสไว้ ขอแนะนำ 

ใหท้า่นคน้ใน YouTube โดยใชค้ำวา่ “เศรษฐกจิพอเพยีง ๒๕๔๑”  

(พระราชดำรัส ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑)

	 แมป้จัจบุนัเราไดก้า้วขา้มผา่นจากระบบเศรษฐกจิแบบดัง้เดมิ 

เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัลแล้ว แต่ผู้เขียนก็เชื่อว่าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาร่วมสมัย และน่าจะสามารถ 

ขยายความให้ประยุกต์ใช้กับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้เช่นกัน ใน 

หัวข้อนี้ ผู้เขียนจะขยายความเรื่องดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ 

ที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้าใจหลักปรัชญานี้ได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สังคมได้ 

ทบทวนแนวคิดเรื่องความพอเพียง และต่อยอดแนวคิดนี้ต่อไป

ความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล

	 เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่นำเอา 

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมทาง 
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เศรษฐกิจ หรือเพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ 

ผู้บริโภคได้ ในลักษณะที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้หรือ 

ทำได้ยาก (ตัวอย่างของธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น Airbnb, Grab, 

Uber, Wongnai, Ookbee เป็นต้น)

	 หากมองในภาคธรุกจิทีม่ผีูบ้รโิภคกบัผูผ้ลติเปน็ตวัละครหลกั  

ก็จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคซื้อของจากผู้ผลิตผ่านทางออนไลน์มากขึ้น  

ของท่ีซ้ือมีท้ังแบบจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มีบริการรูปแบบใหม่ ๆ 

เกิดขึ้น วิธีการจ่ายเงินก็สะดวกขึ้น ผู้ผลิตสามารถโฆษณาและ 

เสนอขายสินค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง และถึงตัวผู้บริโภคแต่ละคน 

ได้ง่ายขึ้น โดยผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ 

เศรษฐกิจดิจิทัลแบบพอเพียง

	 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงคอื การทีแ่ตล่ะคน (ในระบบ 

เศรษฐกิจ) ทำอะไรอย่างพอเพียงพอประมาณ ไม่โลภมาก ไม่ 

เบียดเบียน ผู้เขียนมองว่า  “ความพอเพียง”  น่าจะถูกนำมาปรับใช้ 

ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดังนี้

ผู้บริโภคที่พอเพียง

	 หากมองจากดา้นผูบ้รโิภคจะพบวา่ เทคโนโลยทีีท่นัสมยัทำให ้

ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการ 
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ไดส้ะดวกสบายขึน้ แตอ่ยา่งไรกด็ ี ผูบ้รโิภคกส็ามารถถกูชกัชวนให ้

อยากซื้อ อยากมีในสิ่งที่อาจจะไม่จำเป็นหรือเกินตัวได้ง่ายมากขึ้น 

ด้วย ทำให้ผู้บริโภคต้องมีสติมากขึ้น พยายามไม่เสพสื่อออนไลน์ 

หรือเนื้อหาในโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปและมีสติ ควรรู้ว่าความ 

พอเพียงพอประมาณของตนอยู่ที่จุดไหน หากมีมากอยากใช้มาก  

ใช้แล้วไม่เบียดเบียนใคร ก็สามารถทำได้ แต่หากมีน้อยจงใช้แต่ 

น้อย อย่าเกินตัว เพราะหากเกินตัวแล้วก็ต้องไปกู้ยืม มีหนี้สิน 

ล้นพ้นตัว จะเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นต่อไป

	 อย่างไรก็ดี การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ทำให้ผู้บริโภคมี 

ตัวช่วยในการติดตามความพอประมาณของตนได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 

เช่น แอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ  ที่จะช่วยในการติดตามว่าเรามีรายได้ 

เท่าไหร่ มีทรัพย์สินหนี้สินเท่าไหร่ ควรจะใช้จ่ายเท่าไหร่ และได้ 

ใช้จา่ยอะไรไปแลว้บา้ง นอกจากนี้ การเสพสือ่ออนไลนห์รอืเนือ้หา 

ในโซเชียลมีเดีย หากรู้จักเลือกให้ดีจะพบว่ามีเนื้อหาที่เสริมสร้าง 

ปัญญา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และสอน 

ให้เรามีสติมากขึ้นได้อีกด้วย

ผู้ผลิตหรือผู้ขายที่พอเพียง

	 หากมองจากด้านผู้ผลิตหรือผู้ขาย จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตใน 

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ 

ผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงสามารถสร้างสินค้าและบริการ 
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รูปแบบใหม่  ๆ  ได้ ผู้ผลิตควรใช้ตัวช่วยเหล่านี้สร้างสรรค์สินค้า 

และบริการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือเป็นประโยชน์ต่อ 

สังคม ไม่ใช่เพื่อสร้างสิ่งมอมเมา (ในโลกดิจิทัล) ให้ผู้บริโภคมา 

ใช้จ่ายมาก ๆ เพื่อให้ผู้ผลิตได้กำไรสูงสุดโดยปราศจากคุณธรรม 

	 นอกจากนี้ ผู้ขายยังมีช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่า 

ในอดีต สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้ามาวิเคราะห์ได้ว่า 

ใครชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ทำให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงลูกค้าใน 

ลักษณะรายตัวและเสนอขายสินค้าต่าง ๆ ที่ลูกค้ารายนั้นน่าจะสนใจ 

	 อย่างไรก็ดี การโฆษณาหรือเสนอขายรายตัวก็ควรจะทำ 

โดยอาศยัหลกัการวา่ทำโดยไมเ่บยีดเบยีน กลา่วคอื ควรเสนอขาย 

สนิคา้ทีน่า่จะเปน็ประโยชนก์บัเขา และไมใ่ชโ้อกาสนีใ้นการหลอกลอ่ 

ให้เขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อของที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 

	 ระบบเศรษฐกจิไมว่า่จะแบบดัง้เดมิหรอืแบบดจิทิลั มสีิง่หนึง่ 

ทีเ่หมอืนกนัคอื การทีต่วัละครตา่ง ๆ เชน่ ผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ หรอื 

ผู้ขาย  ฯลฯ  ต้องอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นหาก 

อยากอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่ละฝ่ายก็ควรยึดหลักพอเพียง 

โดยไม่โลภและไม่คิดเบียดเบียนกัน เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ระบบ 

เศรษฐกิจสังคมอาจเกิดปัญหาและไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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“เศรษฐกิจพอเพียง เม่ือสตินำสุขมาให้”

	 บทความนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของผู้เขียนที่ 

อยากนำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแบบง่าย  ๆ มีตัวอย่าง 

ธุรกิจพอเพียงประกอบให้เห็นภาพ เพื่อถวายเป็นพระราช- 

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

เศรษฐกิจพอเพียง: เศรษฐกิจเพื่อความสุข

	 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานให้ชาวไทย 

มากว่า ๓๐ ปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเสีย 

ด้วยซ้ำ ซึ่งนับว่าเป็นพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลนัก แก่นของ 

เศรษฐกิจพอเพียงสะท้อนให้เห็นพระราชประสงค์ที่จะให้ 

พวกเราพสกนิกรดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และ 

มีความสุข  ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ  ในกระแส 

โลกาภิวัตน์ ซึ่งรวมถึงการมีความสุขภายใต้เศรษฐกิจยุค 

ดิจิทัลด้วย

	 ทุกวันนี้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้รับการยอมรับ ยกย่อง และ 
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ชื่นชมอย่างสูงในเวทีโลก สำหรับชาวไทย การทำความ 

เข้าใจและการน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อาจ 

ทำได้ง่ายขึ้น ถ้านำไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว 

นั่นคือ หลักธรรมข้อต่าง ๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และการนำไปใช้

	 องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเรียบง่ายและ 

มีเพียง  ๓  ข้อ คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  

และมีภูมิคุ้มกัน เรามาดูกันว่าตรงกับหลักธรรมข้อใดบ้าง 

เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้

 ๑. ความพอประมาณ หมายถึง การผลิตและการ 

บริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ไม่เบียดเบียนตนเองและ 

ผู้อื่น การผลิตและการบริโภคในระดับพอประมาณนั้น  

ผู้เขียนมองว่าคือหลัก “สันโดษ” ความยินดีในสิ่งที่มีอยู่

	 ท่านพุทธทาสอธิบายไว้ว่า ความยินดีพอใจในสิ่งที่ 

มีอยู่เป็นการหล่อเลี้ยงให้เรามีความสุข มีกำลังใจที่จะทำให้ 

ดียิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น ทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนั้นท่าน 

พุทธทาสจึงกล่าวว่า ความสันโดษนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ 

การพัฒนาคน พัฒนาประเทศ แต่ในทางตรงกันข้าม กลับ 

ยิ่งทำให้การพัฒนานั้นสนุกไปในทุก ๆ ขั้น วันนี้ทำได้แค่ไหน 
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กย็นิดพีอใจในสิง่นัน้ หรอื “เป็นสขุไปพลาง ทำงานไปพลาง”

	 เคยมีผู้ถามท่านพุทธทาสว่า เมื่อไหร่โบสถ์จะสร้าง 

เสร็จ ท่านก็ตอบว่า “เสร็จแล้ว” ผู้นั้นก็ถามต่อว่า “เสร็จ 

ตรงไหน เห็นชัด ๆ ว่ายังไม่เสร็จ” ท่านก็ตอบว่า “เสร็จของ 

วันนี้”

	 ในส่วนของการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั้น  

ผู้เขียนมองว่าคือ  “ศีล”  นั่นเอง มีพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้มี 

ศีล ย่อมมีสุข ผู้มีศีล ย่อมมีทรัพย์” ดังนั้นผู้ผลิตและ 

ผู้บริโภคผู้ใดที่มีศีลอยู่เสมอ ก็ย่อมจะมีทั้งความสุขและ 

ความเจริญรุ่งเรืองทางโภคทรัพย์ไปด้วยเป็นธรรมดา

	 ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ 

ระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล หลัก 

ธรรมในข้อนี้ ผู้เขียนมองว่าคือหลัก  “อริยสัจ ๔” นั่นคือ  

การพิจารณาผลแล้วสาวไปหาเหตุ เช่น ถ้าต้องการให้ผล 

ออกมาเช่นไรก็ให้มองย้อนกลับขึ้นไปว่า ต้องสร้างเหตุใด 

จึงจะนำไปสู่ผลที่ต้องการนั้น  ๆ  ได้ เช่น ถ้าต้องการจะให้ 

ธุรกิจของตนเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องสร้างเหตุอะไรบ้าง 

ในปัจจุบัน 

	 ในยุคปัจจุบัน นักธุรกิจทั่วโลกเริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่ 

ธุรกิจของตนจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ตนต้องเป็นฝ่าย 
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มอบความมั่นคงยั่งยืนให้กับสังคมที่ตนอยู่ก่อน ต่อเมื่อ 

สังคมอยู่ได้อย่างมั่นคง ผู้คนเป็นสุขเท่านั้น ธุรกิจจึงจะ 

สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อม 

รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง  ๆ  ที่จะเกิดขึ้น  

หลักธรรมในข้อนี้ ผู้เขียนมองว่าคือ  “วิมังสา” ซึ่งสมเด็จ 

พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมาย 

ไว้ว่า คือ “...ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่น 

ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและ 

ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล 

คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น...”

	 ในทางธุรกิจ วิมังสา  เปรียบได้กับการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง หรือ  Risk Management คือจะทำอะไร 

ก็ควรมีทางเลือก หรือ Plan B ไว้คอยรับมือการเปลี่ยน- 

แปลงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเป็นหลักการที่นำมาใช้ใน 

ระดับบุคคลได้เช่นเดียวกัน ส่วนพระอาจารย์  ว.วชิรเมธี  

เคยเปรียบเทียบวิมังสาไว้ว่า คือการมีความคิดสร้างสรรค์  

โดยท่านได้ยกตัวอย่างสตีฟ  จ็อบส์  ว่าเป็นผู้ที่มีวิมังสา  

รวมทั้งคุณธรรมข้ออื่น  ๆ  ในอิทธิบาท  ๔ หรือหลักธรรม 

ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จครบทุกข้อ
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เศรษฐกิจพอเพียงในคำเดียว

	 ถ้าไม่อยากจำข้อธรรม “สันโดษ”, “ศีล, “อริยสัจ ๔” 

และ  “วิมังสา”  ให้ยุ่งยาก ก็สามารถสรุปได้ทั้งหมดลงในคำ 

เพียงคำเดียว คือคำว่า “สติ” 

	 หลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ “หลักการผลิต การ 

จัดจำหน่าย การให้บริการ การตลาด และการบริโภคด้วย 

สติ” นั่นเอง

สติช่วยผู้ประกอบการและธุรกิจให้พัฒนา
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร

 ๑.  ความช่างสังเกต  ผู้ที่มีสติในความหมายเชิง 

พุทธนั้น จะเป็นผู้ช่างสังเกต สามารถมองเห็นรายละเอียด 

ปลีกย่อยได้ดีอยู่เสมอ ซึ่งนำไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์ 

และความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมได้อยู่เรื่อย ๆ 

 ๒.  ความใส่ใจ เมื่อมีสติและความช่างสังเกตแล้ว  

ก็จะเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยปริยาย ซึ่งเหมาะเป็นพิเศษ 

สำหรับธุรกิจประเภทบริการ เพราะจะทำให้สามารถคาดเดา 

สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้
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 ๓. ความมีเมตตา เมื่อมีสติ ช่างสังเกต หมั่นเอาใจ 

เขามาใส่ใจเราแล้ว  ก็จะเกิดความเข้าใจในทุกข์หรือ 

ปัญหาของลูกค้าหรือผู้บริโภค นำไปสู่ความรู้สึกมีเมตตา  

ปรารถนาดี อยากเห็นเขาเหล่านั้นมีความสุข และพ้นจาก 

ทุกข์ ทำให้ผู้ประกอบการพร้อมที่จะเป็น  “ผู้ให้”

	 กล่าวง่ าย  ๆ  ก็คือ  เมื่อ เกิดความเมตตาแล้ว  ผู้  

ประกอบการจะอยาก  “มอบความสุข”  ให้กับทั้งลูกน้อง  

ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวมนั่นเอง

 ๔. ความเข้าใจในเรื่องของกรรม นอกจากคุณสมบัต ิ

ข้อ ๑  -  ๓ แล้ว การฝึกสติจะทำให้คนเราเกิดความเข้าใจ 

ภายในขึ้นมาเองว่า ทุก  ๆ  การกระทำย่อมมีผลเสมอ เมื่อ 

มีความเข้าใจเรื่องนี้ ผู้ประกอบการก็จะทำอะไรด้วยความ 

ระมัดระวัง  ไม่ให้เกิดผลกระทบในแง่ลบกับทุกฝ่ายที่  

เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย

	 ท่านอาจคิดว่าแนวคิด  “โลกสวย”  เหล่านี้นำไปใช้ได้ 

จริงหรือ ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจริงหรือ ทำให้ 

ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุขกันจริงหรือ

	 ในประเทศญี่ปุ่น มีตัวอย่างของบริษัทหลายแห่ง 

ที่ทำธุรกิจแบบพอเพียง กล่าวคือ ทำธุรกิจด้วยสติ ด้วย 

ความใส่ใจ ปรารถนาดีที่จะมอบความสุขให้กับผู้อื่น และ 
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มอบความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่จะเป็น  “ผู้ให้”  

มากกว่าการนึกถึงผลกำไร

	 และเป็นเพราะเขามุ่งที่จะเป็น  “ผู้ให้”  นี่เอง  จึงยิ่ง 

ส่งผลให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโต

เมื่อตั้งเป้าที่จะ “มอบความสุข”
ธุรกิจจะยิ่งเติบโต

Chuo Taxi
 Chuo Taxi เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ดำเนินธุรกิจด้วย 

ปรัชญาว่า “ลูกค้ามาก่อน กำไรมาทีหลัง” พนักงานทุกคน 

ตั้งใจทำเพื่อลูกค้า เช่น ครั้งหนึ่งมีผู้โดยสารที่เป็นนัก- 

ท่องเที่ยวเมารถและอาเจียนเลอะเสื้อสเวตเตอร์ เมื่อกลับ 

ถึงโรงแรม ผู้โดยสารเอาเสื้อใส่ถุงพลาสติกและฝากคนขับ 

ให้ทิ้งเสื้อให้ แต่คนขับ Chuo Taxi นำเสื้อกลับไปซักที่ 

บา้นตนเองและนำกลบัมาสง่คนืทีโ่รงแรมโดยไมค่ดิคา่บรกิาร  

เขาให้เหตุผลภายหลังว่า เวลาคนเราเดินทางท่องเที่ยว เรา 

ย่อมนำเสื้อตัวโปรดที่ใส่ถ่ายรูปแล้วดูดีติดตัวไป ถ้าต้องทิ้ง 

เสื้อตัวโปรดไป เจ้าตัวคงจะรู้สึกเสียดายมาก 

	 คนขับ Chuo Taxi ทุกคนมีแนวคิดใส่ใจผู้โดยสาร 

เช่นนี้ ความใส่ใจและความปรารถนาดีของพวกเขาสร้าง 
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ความประทับใจให้กับผู้คนจำนวนมาก ทำให้ Chuo Taxi  

ก้าวขึ้นครองอันดับหนึ่งในตลาดแท็กซี่ในจังหวัดนะงะโนะ 

ที่ตนเองให้บริการมานานนับสิบปีแล้ว

Ina Food Industry
 Ina Food Industry เปน็บรษิทัทำผงวุน้ทีแ่มแ้ตบ่รษิทั 

ใหญ่ ๆ อย่างโตโยต้ายังต้องไปดูงาน ประธานบริษัทเน้นการ  

“ไม่เติบโตอย่างรวดเร็วจนเกินไป” เนื่องจากเห็นว่าไม่ยั่งยืน

 Ina Food Industry ไม่เน้นการทำกำไร แต่กลับมุ่ง 

การทำดีแทน กล่าวคือ ดีต่อพนักงาน ดีต่อลูกค้า และดี 

ต่อสังคม นโยบายเน้นการทำดีอย่างเป็นรูปธรรมของ Ina  

Food Industry ทำให้บริษัทสามารถทำกำไรได้สูงขึ้นติดต่อ 

กันเป็นระยะเวลาถึง ๔๘ ปี และแทบจะไม่เคยมีพนักงาน 

ลาออกจากบริษัทเลย

Muji
	 นอกจาก Muji จะมีนโยบายมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับ 

ผู้บริโภคด้วยการทำให้พวกเขาได้สัมผัสชีวิตที่งดงาม 

ละเมียดละไมเรียบง่ายแล้ว บริษัทยังปรับกระบวนการผลิต 

เพื่อลดปริมาณขยะ และเลือกใช้แต่วัตถุดิบออร์แกนิก 

เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแรงงานอีกด้วย 
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	 ถึงแม้  Muji จะทำสิ่งดี  ๆ  เหล่านี้แบบเงียบ  ๆ  และ 

ไม่ได้ทุ่มโฆษณาอวดอ้างใด  ๆ แต่เจตนาที่มุ่งจะมอบอะไร 

ดี  ๆ  ต่อลูกค้าและสังคมชนิดที่ลูกค้าสัมผัสได้จริง  ๆ นี่เอง  

ทำให ้ Muji เติบโตอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้

ทำงานเพื่องาน = ทำงานแบบพอเพียง =
ทำงานอย่างมีความสุข
	 จากเรื่องเล่าทุกเรื่อง มีสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้คือ ผู้ที่ 

ทำงานในบริษัทดังกล่าวทุกคนน่าจะมีความสุข

	 ท่านพุทธทาสกล่าวเสมอว่า ผู้ที่ทำงานเพื่องานนั้นจะ 

มีความสุขตั้งแต่ตอนทำงาน แต่ผู้ที่ทำงานเพื่อเงินนั้น ตอน 

ทำงานจะรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็น เพราะจิตใจไปจดจ่อ 

รอคอยแต่ตอนได้รับค่าตอบแทนเท่านั้น พูดง่าย  ๆ  ว่าอย่า 

ทำให้เงินเป็นเงื่อนไขของความสุข

	 ลองฝึกมองงานของตนเองจากสายตาบุคคลที่สาม  

แล้วหาแง่มุมที่ดีงามของงานที่จะยกจิตเราให้เกิดเป็นกุศล 

ดู อาจจะลองนึกว่างานที่เราทำเป็นกำลังสำคัญต่อบริษัท 

อย่างไร มีส่วนพัฒนาประเทศชาติอย่างไร มีส่วนช่วยใน 

ความอยู่ดีมีสุขของคนอีกจำนวนมากอย่างไร เป็นต้น
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ธุรกิจไทยจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไร

	 หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง คอื การผลติ การจดัจำหนา่ย 

การบริการ การตลาด และการบริโภคด้วยสติ ซึ่งนำไปสู่ 

ความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี อยากเป็นผู้ให้  

อยากเห็นผู้อื่นเป็นสุข หลักการนี้ไม่ได้มองไปแค่ความสุข 

ของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเช่น 

นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสังคมและโลกโดยรวมด้วย

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เคยตรัส 

กบั ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ วา่ “ทกุวนันีท้ีป่ระเทศไทยอยูร่อด 

มาได้เพราะคนไทยยัง  ‘ให้’  กันอยู่ ลองสังเกตดูว่าตอนที่ 

ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้รับความเดือดร้อน ก็จะมีประชาชน 

อีกกลุ่มหนึ่งรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันที” 

	 นอกจากนี้ พระองค์ยังพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ 

พวกเราชาวไทยทุกคนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วยว่า

	 “...ความปรารถนาของทุกคนคงไม่แตกต่างกัน 

นัก  คือต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญ  

และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น  ในปีใหม่นี้   

ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นคนไทย 

มีความสุขถ้วนหน้ากันด้วยการให้ คือให้ความรัก 
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ความเมตตากัน  ให้น้ำใจไมตรีกัน  ให้อภัยกัน  

ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญ 

ต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ ทุกคนทุกฝ่าย  

จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้าง- 

สรรค์ความสุข  ความเจริญ	มั่นคง  ให้แก่ตนแก่ 

ประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จ 

ผลได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา...”

	 ถ้าผู้ประกอบการน้อมนำพระราชดำรัสนี้ไปใช้ มุ่งเป็น 

“ผู้ให้” แก่สังคมอย่างจริงใจ ใช้การทำธุรกิจเป็นกลไกในการ 

ขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีขึ้น มีความสุขขึ้น ผลของ 

การกระทำที่ดีนี้ก็จะนำความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน 

มาสู่ผู้ประกอบการอย่างแน่นอน




