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คุณโสภณ: เวลาที่เราเขามาที่นี่ จะมีส่ิงนึงที่เกิดขึ้นโดยเราไมรูสึกตัวเลย ก็คือ เรารูสึกปลอดภัย คนรอบๆ
เนี่ย เรารูสึกไดเลยวาเรากําลังอยูในสังคมปลอดภัย เคาเหมือนญาติชนดินึงที่เรียกไดวา ญาติธรรม ใน
ชีวิตเราถูก package วาญาติเนี่ยจะตองเกีย่วเนื่องกับพอแมพี่นอง ในชีวติจริงๆแลวไมใช คือ มนุษยทุก
คนเปนญาต ิ ความทุกขเกดิจากสิ่งที่เกิดขึน้ตามความจรงิ พอมีอะไรเกดิขึ้น เราก็ไปโทษมันวาทําใหเรา
ทุกข ที่จริงไมใช ความทุกขเกิดจากสิ่งที่เราคาด ถาเมื่อไหรเราคาดผิดจากความจริง เราอาจจะสุข อาจจะ
ทุกข แสดงวาเราไมเขาใจความจริง มันมีบางอยางที่คลุมจิตใจเราจนทําใหเราไมเห็นความจริง ถาเรา
จิตใจสะอาดเราจะมองความจริงไดชัด แลวส่ิงที่ทําใหเรามัวไปหมด มนัก็คือ ความอยากได อยากใหญ 
ใจแคบ อยากมี อยากใหเคารัก มันเกนิความจริงของสิ่งที่มันเปน เรามองไมเห็นมนั การมีใจสะอาดกอน
เปนสิ่งที่สําคัญมากเลย เราถึงจะมองเหน็ความจริง แลวชีวิตมันกจ็ะสขุนอย ทุกขนอย การไมเห็นความ
จริงทําใหเราเดี๋ยวก็สุขเดีย๋วก็ทุกข โอโหแลวมันจะแรง เพราะเรามองอยางที่อยาก ไมไดมองความจริง 
เพราะฉะนั้นความทุกขไมไดเกิดจากสิ่งที่มนัเกิดขึน้จริง มันเกิดจากสิ่งที่เราคาด เราโงเอง คาดไมตรงกับ
เร่ืองจริง บางทีในเรื่องเดยีวกัน อีกคนสุขอีกคนทุกข แสดงวามันมาจากที่คาด ลองสังเกตตรงนี้ดแูลวเรา
จะมองทุกอยางไดแจมใส เราเองตางหากทีผิ่ดที่ ผิดความคิด สวนโมกขนี่จะใหเร่ืองความจริงไดเยอะ 
หากมองไดตามความจริง ก็จะพนทกุข 



วิจักขณ: ผมมีคําถามเรื่องนึงที่อยากจะถามคุณโสภณครบั  เพื่อนผมหลายคนมีความเชื่อในการที่จะ
แสวงหาความสําเร็จในชีวติ และหลายคนที่มองธุรกิจเปนคําตอบ คุณโสภณทํางานดานธุรกิจ เปน
ประธานบริษทัมากมายกวายี่สิบแหง อยากถามวาคุณโสภณมวีิธีการทําธุรกิจอยางไร ใชชีวิตอยางไรให
สามารถทําธุรกิจไดโดยที่ไมตองรูสึกวายุงหรือเปนทุกข 

คุณโสภณ: ผมเคยไปเมืองนอกอยูสองเดือน กลับมาแลวพบวาบริษัทเคามีกําไรมากขึน้ ก็เลยรูเลยวาไม
ตองมีเราก็ได ที่จริงแลวเราไปยึดกับตวัเรามากไป ทิ้งไวใหคนอื่นเคาบาง ผมสังเกตดนูะครับ มนุษยจะมี
วิถีคิดกับการใชชีวิตอยูสามระดับ ที่เราคุนเคย เราจะใชชีวิตกับระดับทีต่่ําสุด คิดวาอํานาจและเงิน
เทานั้นที่ถูกตอง เราจะทําอะไรเพราะมนัเปนอํานาจชั้น ตําแหนงชัน้ หรือทําอะไรเพราะมันไดเงิน ได
กําไร เราก็จะวดัวาจะทําอะไรหรือไมทําอะไรเพียงเพราะอํานาจกับเงนิ แตชีวิตมนุษยก็มีอีกระดับนงึที่ดี
ขึ้นไปหนอย ก็ใชกับระดับของ...ผมเรียกวา Conventional Truth คือ ระดับของการใชเหตใุชผล ใชวิชา 
ใชกฎหมาย เพื่อใหเราอยูดวยกันโดยใชกติกานี้ แตตองสังเกตดูวาเรื่องเหตุผลและวชิา มักจะมาจากวา
คนมีอํานาจเขยีนขึ้นมา บางทีมันก็มาใชไมได เวลาที่อาจารยหมอประเวศไปอวยพรคูบาวสาวในงาน
แตงงาน อาจารยก็จะบอกวา ขอใหมีครอบครัวที่มีความสุข ขอใหคูบาวสาวประสบความสําเร็จ ถามี
ปญหากันอยาใชเหตใุชผล ขอใหใชความรกัและหนาที ่นี่เปนระดับที่สามของมนุษย คอื ทําตาม
ศีลธรรมและความเปนมนุษย วาเรามีหนาที ่เพราะเหตุผลบางทีมันถูกอางขึ้นมาเพื่อเอาชนะ มันเปน
อาวุธที่ซอนเรนมากกวาอาวธุตามปกติดวยซํ้า  เพราะฉะนั้นแมเนี่ยก็จะทําอะไรตามหนาที่ ผมเคยถาม
รัฐมนตรีรัฐบาลที่แลววา ถาทานคิดวาอํานาจและเงนิเทานั้นที่ถูกตองเนี่ย แลวเราจะเอาแมไปไวที่ไหน 
แมไมไดทําอะไรโดยใชอํานาจ ไมไดทําเพราะวาไดกําไร และบางครั้งแมก็ไมมีเหตุไมมีผล แตเรารักแม 
ผมก็รักแมเพราะแมรวมสุขรวมทุกข แมทําตามหนาที่เสมอ ไมไดบอกวามันผิดมันถูก มันดีมันเลว  

เพราะฉะนั้นมนัมีความคิดอยูสามระดับ แมจะใชระดับบน เพราะฉะนั้นในชวีิตจริงๆ เราควร
จะใชความคิดทางหลักศีลธรรมศาสนาเปนตัวตั้ง แลวเราก็มาใชกําหนดเหตุกําหนดผล กําหนดวิชา
ความรู ตัวบทกฎหมาย แลวเราก็ทําธุรกิจหากินเลี้ยงชีพในระดับที่สามภายใตกรอบนัน้ ธุรกิจสวนใหญ
ที่ทําในลักษณะนี้กจ็ะเปนธุรกิจแบบชวยกนั เพราะวิถีคิดมันถูกควบคุมดวยรวมสุขรวมทุกขหลักศาสนา
ทางธรรมชาติ เพราะฉะนั้นทีผ่มดูแลธุรกิจเยอะเลย แลวบอกอยางไมอายเลยนะวา เวลาผมจุกเขา จะตอง
ตัดสินใจอะไรเดี๋ยวนั้นเนี่ย ผมจะนกึวาถาผมเปนแมผมจะตัดสินใจตรงนี้ยังไง คนออนแอตองไดกอน
เสมอ แลวไมเคยผิด มันจะเปนอะไรที่ระยะยาว เรานอนหลับ เคานอนหลับ มันเปนความสุขที่ระยะยาว
มาก แลวไมเคยผิดครับ ถึงแพก็แพดวยกนัดวยความสุขทั้งหมด ไมเคยผิดครับความคิดแบบแมเนีย่ ถา
เรากลับมาดูในโลกจริงๆ ในศาสนาอิสลาม เคาก็จะใชหลักศาสนาเปนตัวตั้ง แลวก็มาใชเปนหลัก



กฎหมาย มาใชทําการคาขาย ที่นี้ในความคิดของตะวนัตกที่เปนทุนนยิมเนีย่ มีหลักเศรษฐกิจหรือหลัก
เศรษฐศาสตรเดิมเนี่ยมันกด็นีะ มันหมายถึง เปนกระบวนการที่ทําใหทุกคนมีความเปนอยูดีขึ้น  แตมัน
ดวยการที่ใชทนุนิยมเขามาเนี่ย มันไมมีทีส้ิ่นสุด มันก็กลายเปนวาจุดจบมันก็คือ ความเปนอยูของบาง
คนดีขึ้นมาก แตสวนใหญแยลง มันเปนอีกรูปนึงเลย เพราะมันไมส้ินสดุ ไมมีพอเหมาะ เพราะฉะนัน้มัน
ก็เกิดปญหาของทุนนิยมแลวมันกไ็มจบ ทรัพยากรก็ถูกใชไปเรื่อยๆ ช้ันปลน ช้ันใช ขางเดียว 
เพราะฉะนั้นมนัไมมีหลักสมดุล เปนหลักทีสุ่ดๆ ทุกอยางมันเปนที่สุดหมด เมื่อมันไมสมดุลวันนึงมนัก็
แยแบบนี ้ 

แตถาเราเริ่มดวยหลักศาสนาเนี่ย เราจะคิดในลักษณะทีว่า เราอยูรวมกนัไดทั้งหมด งั้นเวลาที่ผม
ทําธุรกิจผมก็มองอยางนั้นมากกวา ผมก็มองวาการที่เขาไปอยูในบริษทั ทุกบริษัทเลยนะอันแรกเลยที่ผม
ตั้งก็คือวา หนึง่ สภาพการทาํงานที่มีความสุข อันที่สอง ขอมีสวนรวมในความอยูดกีนิดีของสังคมไทย 
ผมจะตั้งอยูสองอัน กําไรเปนผลพลอยได ผลจากการมีความสุขแลวเราคอยมีกําไร เราไมไดตั้งกาํไรแลว
ฆากันตายหมด ทุกขหมด ทีจ่ริงแลวมันยั่งยืนกวา การรวมสุขรวมทุกข ในเวลาที่เราทุกขจริงๆแลวเราก็
ยังมีความสุขทีย่ังไดรวมทุกขกับคนที่เรารัก เหมือนแมเนีย่ อยากจะเจ็บ อยากจะทุกขแทนลูก แมไมมี
เหตุผลฮะ แตรูอยางเดยีววาแมจะอยูขางลูก ความสุขของแมคือขอใหไดทุกขแทนลูกแมลูกมันจะเลว
ยังไงก็เถอะ นั่นเปนความสุขที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นเวลาทํางานผมจะใชอยางนั้น อยูขางเดียวกัน ถาผิดเรา
ผิดดวยกัน แลวเราจะเดินออกมาจากตรงนัน้พรอมๆกัน แบบนั้นผมคิดวาผมมีความสขุกวา 
เพราะฉะนั้นความหมายทั้งหมดของการจัดการคือ เราจะเอาความสัมพันธที่บาน มาใชในที่ทํางาน เรา
จะไมเอาความสัมพันธแบบที่ทํางานมาใชที่บาน ไมงั้นบานพัง แตคนไทยเราลืม แลวไปรับเอามาเฉยๆ 
หลายคนกเ็อาความคิดจากทีท่ํางานมาใชทีบ่าน แลวก็บานแตกบานพังเยอะแยะ ผูหญิงหลายคนกลบั
บานก็เปนประธานไมเลิก ผลก็คือบานแตก เพราะมันไมใชความสัมพันธปกติของมนุษย  ผมก็คิดวามัน
ไดประโยชนแลวมันงายดวย ถาเราคุยกับใครเรื่องอยางนี ้ผมคิดวาทุกคนเขาใจงาย ทกุคนก็อยากแตก็ไม
กลา ไปที่ไหนผมจึงตองบอกวา ผมก็อยากจะทําใหที่นี่เปนบาน เมื่อเวลาอะไรเกดิขึ้น เราไมตองถามวา
ใครเปนคนทํา เราจะถามวามนัเกิดขึน้ไดยังไง แลวมันจะแกไขรวมกันไปไดยังไง คนเขาก็จะมกีําลังใจ 
หรือเราจะลงโทษใคร เราก็รูวาเราทําไปเพราะหนาที ่ไมไดทําเพราะเราเกลียด เราอยากจะสะใจ  แต
เพราะเรามีหนาที่วาเขาจะตองไมไปกระทบคนอื่น เชนเขาโกง เขาคอรัปชั่น ถาเราปลอยไวมันก็สูญเสีย
หมด เราก็ตองคุยกับเขาตรงๆวาเขาตองถูกลงโทษแลวนะ เพราะมันเปนหนาทีน่ะ แลวเขาก็จะพอใจ 
เพราะวาวันรุงขึ้นเขาจะตืน่ขึน้มาพรอมกับจะมองตาคนอืน่ไดอยางสนทิใจ ไดเกิดใหมมีอิสรภาพ มีชีวิต
ใหม ตามหนาที่ของเคาก็ถูกแลวที่ตองโดนลงโทษ แลวเขาก็สบายใจ แทนที่จะหลบๆซอนๆ มองตาใคร
ไมสนิท พอเปนเชนนี้เขาก็ควรถูกลงโทษ ที่คนอื่นก็รูดวย เราจึงเขาใจวาทําไมทางคริสตเขาถึงตองมีการ



แกบาป กับใครสักคนนึง ถามีแมก็พดูกับแม ถาไมมีแมกพ็ูดกับพระ เพราะแมเนีย่ถึงเราจะสารภาพวาเรา
ผิดยังไง แมก็จะเราอยูขางเราเสมอ แลวเราทําที่ทํางานเราอยางนั้น ทกุคนก็จะเขาใจหนาที่รวมกนั ถาเรา
แข็งแรงกวาเราก็มีหนาที่ตอเคาที่ออนแอกวา  

เพราะฉะนั้นอยากจะบอกวา ไมใชเราปฏิเสธธุรกิจ แตใหเราอยูในกรอบนั้น เรายังมีทีใ่หทําอีก
เยอะ แตไมใชเราไปบอกวา ไปศึกษาแลวพบวาบอนเสรดีี พนันบอลด ีแลวก็มาตั้งกฎเกณฑกฎหมาย
แลวเราก็ไปละเมิดศีลธรรม นี่เปนการคิดแบบอํานาจกับเงิน มันก็อางเหตุผลไปไดเพือ่บอกวาส่ิงนัน้ดี 
จริงๆแลวเรารู เรารูทันที เพราะเรื่องอยางนี้ ถามเราเราก็ไมอยากใหลูกเราทํา เพียงเพราะความอยากได
เงิน ความมีอํานาจ มันทําใหเรามองไมเห็น ถามองอยางเขาใจ เราก็จะรูวาปญหาที่เกิดขึน้แทจริงเกิดมา
จากอะไร พวกที่คิดแบบนี้เราก็ไมโกรธเขา แตเรารูวาความจริงมันคือยงัไง ส่ีงที่เกิดมนัมาจากรากอะไร 
ถาเราอยากจะเปลี่ยนเคา เราตองเติมปจจยัอะไรใหเคาไดกลับมาคิดไดถูกตอง การเหน็ความจริงเนีย่ชวย
เยอะเลย  

สัมภาษณและถอดบทสัมภาษณ โดย วิจักขณ พานิช 

ประวัติคุณโสภณ สุภาพงษ 

รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ๒๕๔๑ 

บุคคลดีเดนแหงชาติ ๒๕๓๙ (สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ) 

สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร 

คุณโสภณ สุภาพงษ ไดช่ือวาเปนนักบรหิารมืออาชีพ เปนที่รูจักจากการเขารับตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ บริษทั บางจากฯ จาํกัด (มหาชน) จนฟนกิจการที่ติดลบหลายรอยลาน ให
กลายเปนธุรกจิชั้นแนวหนาของเมืองไทย นอกจากจะเปนกรรมการบริษัทมากมายหลายแหง คณุโสภณ
ก็ยังไดทํางานดานเดก็ ผูหญิง และการชวยเหลือสังคมในระดับรากหญาอีกมากมาย 

ท้ิงทายจากผูสมัภาษณ 

คุณโสภณ สุภาพงษ ไดช่ือวาเปนสุภาพบุรุษเดินดิน ที่ทํางานเพื่อสังคมไทยมาเปนเวลานาน 
เปนที่รูจักจากการเขาไปเปนกรรมการผูจัดการใหญของบางจาก จนทําใหบางจากกลายเปนรัฐวิสาหกิจ
ที่มีกําไรสูงติดตอกันนานหลายป ผมนับถือคุณโสภณเปนแรงบันดาลใจมานานตั้งแตสมัยอยูใน



มหาวิทยาลัย เคยคิดที่จะเชิญมาพูดที่คณะในฐานะรุนพี่เกาหลายครั้ง แตโอกาสก็ไมอํานวย จําไดวาตอน
หาชวงเลือกตัง้ส.ว.ผมก็ชวยหาเสียง ถือสติกเกอรเบอร ๒๐๘ ไปแจกเพือ่นๆตามลานเกียร จนเพื่อนๆ
ถามวาเปนญาติกับเขาหรืออยางไร 

ในหนังสือ “แรงดลใจแหงชวีิต” ผมประทับในความถอมตนของคุณโสภณที่แสดงออกมาจาก
เนื้อความตอนหนึ่ง ที่มีคนพูดถึงคุณโสภณในฐานะชายวยักลางคนที่ประสบความสําเร็จในชวีิตอยางสูง
คนหนึ่ง แตสําหรับคุณโสภณ ส่ีงที่คนทั่วไปกลาววาเปนความสําเร็จในชีวิต คุณโสภณกลับกลาววา 
ความสําเร็จนั้นหาใชสิง่สําคญัแตอยางใด สิ่งท่ีสําคัญคือกระบวนการหรือวิธีการบรรลุถึงความสําเรจ็
ตางหาก  

จากการที่ไดมโีอกาสสัมภาษณคณุโสภณสั้นๆเพียงคําถามเดียวที่สวนโมกข ทําใหเห็นวาการที่
คนเราเพียงแครูจักการนําศีลธรรมมาใชในชีวิตประจําวันอยางจริงจัง อยางที่คุณโสภณทําใหดูอยูใหเห็น
เปนตัวอยางนัน้ จะทําใหเกิดความงดงามในชีวิตไดมากเพียงใด ชีวิตที่เปยมดวยความดีจะทําหนาทีข่อง
มันในทกุที่ที่คนๆนั้นกาวยางไป ผลิดอกออกผลใหไดงอกงามในทุกหนทุกแหง และนัน่เองที่ผมมองวา
เปนสิ่งที่จะทําใหสังคมจะดขีึ้นได อยางสิ่งที่คุณโสภณไดมอบใหแกทกุคนที่ไดรูจกัทานเสมอ...ส่ิงนั้น
คือ “แรงดลใจแหงชวีิต”..นั่นเอง...  

ขอขอบคุณพี่ฝนและนองผ้ึง (ภัทรา และกุลภา แตงนอย) สําหรับการเปนสวนหนึ่งทีสํ่าคัญของ
บทสัมภาษณคร้ังนี้ 

 


