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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
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BlogTalk"คม ชัด ลึก"เสวนาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

"อ.ยักษ"ออกโรงวิพากษสังคมไทย หยุดตามกนฝรั่ง หัน
กลับมาพึ่งตนเอง โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เคร่ืองนําทาง ประธานบริษัทน้ําตาลยักษใหญ บริจาคท่ีดินกวา 
80 ไร สรางมหาวิทยาลัยหวังพัฒนาคนใหเขาถึงปรัชญา 
ดานบิ๊ก"ชุมพรคาบานา" 
ชี้ธุรกิจอยูได ชาวบาน

ตองอยูได  

 

ติดตามรับชมบรรยากาศ  

คลิกไป... 
http://www.oknation.
net/blog/komchadlue
k  

   

ท่ีอาคารเนชั่น ทาวเวอร 
หนังสือพิมพ "คม ชัด 
ลึก" ไดจัดเสวนาการ
ดําเนินธุรกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีวิทยากรเขารวมเสวนา ไดแก อ.วิวัฒน ศัลย
กําธร หรือ อ.ยักษ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คุณวริสร 
รักษพันธ กรรมการผูจัดการชุมพร คาบานา รีสอรท และคุณ
จํารูญ ชินธรรมมติร ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท น้ําตาล
ขอนแกน จํากัด (มหาชน) โดยมีคุณกอเขต จันทเลิศลักษณ 
บรรณาธิการ นสพ. คม ชัด ลกึ เปนผูดําเนินการอภิปราย  

อ.วิวัฒน กลาวตอนหนึ่งวา เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงคน
สวนใหญก็มักจะนึกถึงภาคเกษตร ท้ังท่ีจริงไมใช เพราะเศรษฐกิจพอเพียงจะอยูในทุกภาคสวนของ
สังคม ไมวาจะเปนภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจโรงแรมทองเท่ียว หรืออ่ืนๆ แมแตภาค
เกษตรเอง ทุกวันนี้ก็ยังไมเขาใจถึงแกนแทของปรัชญาดังกลาว การทํานาปลูกขาวทุกวันนี้ตองพึ่งพา
เทคโนโลยีจากตางประเทศเกือบ 100% ตั้งแตการไถนา ปลูกขาวก็ตองใชเคร่ืองจักร ปุยเคมี เพื่อให
ตนขาวเจริญงอกงาม ในขณะที่อดีตสมัยพอแมปูยาตายายเราจะใชควายไถนา ไมตองส้ินเปลือง
พลังงานเชื้อเพลิง ไมตองหวงภาวะโลกรอน มลูควายก็กลายเปนปุยชั้นดี  

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันที่  7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550  หนา  1 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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"คุณย่ิงพัฒนา คุณย่ิงพึ่งตนเองไมไดเลย ดูเสมือนมันเจริญข้ึน แตวาทศิทางการพัฒนาประเทศแบบนี้ 
มีแตเปนการยืมจมูกท่ัวโลกหายใจ เหมือนกับตลาดรองเทา พอคุณทําอะไรไมถูกใจเขา เขาก็ไม
ส่ังซ้ือ เราก็ตายสนิท วันนี้บริษัทตางประเทศไมสงปุย สงยามา
ให คนไทยไมมีขาวกินนะครับ นี่คือความไมมั่นคงทางอาหาร"  

ประธานมูลนิธกิสิกรรมธรรมชาติ ไดยกตัวอยาง จ.สระแกว ถึง
ความสําเร็จในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกตใช โดย
การรวมมือขององคกรเบญจภาคี ซ่ึงประกอบดวย ภาครฐั 
ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาคมและ
ส่ือ ในการรวมมือพัฒนาใหสระแกวเปนจังหวัดนํารองเมือง
เกษตรอินทรีย  

"สระแกวเปนจังหวัดรํ่ารวยที่ 64 มีภัยแลงเกิดข้ึนทุกหมูบาน 
และเปนพื้นที่ตนน้ําของประเทศไทยและกัมพูชา ถาเราไมสราง
พื้นที่ปา ไมฟนฟคูวามอุดมสมบูรณทางธรรมชาติใหกลับมา 
ความเสียหายไมไดเกิดเฉพาะสระแกวเทานั้น แตยังลุกลามไป
ถึงภาคตะวันออกทั้งหมดและฝงกัมพูชาดวย"  

อ.วิวัฒน ยังพูดถึงการศึกษาในเมืองไทยวา ไมใชสอนให
พึ่งตนเอง เพราะหลักสูตรการศึกษาท่ีไปลอกเลียนแบบมาจาก
ตางประเทศ 100% ตั้งแตชัน้ประถมจนปริญญาเอก แตขณะนี้
ทางองคกรเบญจภาคีกําลังปฏิวัติระบบการศึกษาใหม โดยใช
หลักการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง มีครูท่ีเปนปราชญ
ชาวบาน ซ่ึงมีประสบการณทางดานนั้นโดยตรง  

"เมื่อ 3 วันที่แลว สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ไดอนุมัติ
ในหลักการที่จะเปดวิทยาเขตที่สระแกว ที่น่ีสอนเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเฉพาะ สวนช่ือมหาวิทยาลัยน้ันอยูระหวางขอ
พระราชทาน และในวันที่ 28 มกราคม ปหนา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินไปเปน
ประธานในพิธีเปด" อ.วิวัฒน กลาว  

คุณจํารูญ ชินธรรมมิตร ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) หนึ่งใน
องคกรเบญจภาคีสระแกว กลาววา บริษัทไดมีสวนรวมในการพัฒนา จ.สระแกว โดยเบื้องตนไดมอบ
ท่ีดินกวา 80 ไร สําหรับใชเปนที่กอสรางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหเกษตรกรหันมาปลูก
ออยอินทรีย ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล หนึ่งในพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําร ิ 

"ขณะนี้น้ําตาลขอนแกนเราผลิตครบวงจร จะไมมีการทิ้งของเสีย ทุกอยางเราจะนํามาใชประโยชน
ท้ังหมด อยางกากน้ําตาล เราก็นํามาทําปุยอินทรีย เดิมออยเราจะนํามาผลิตน้ําตาล 100% ตอไปนี้
เราจะนํามาผลิตเอทานอลดวย ซ่ึงกําลังสรางโรงงานผลิตท่ีสระแกว ปจจุบันเอทานอลเราจะใชอยูท่ี 
90 ลานลิตรตอวัน" คุณจํารูญ กลาว  

ดานคุณวริสร รักษพันธ กรรมการผูจัดการชุมพร คาบานา รีสอรท กลาวถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชกับองคกรวา ไดทําตามคําแนะนําของ อ.วิวัฒน ทุกอยาง โดยจําลองเหตุการณให
ชุมชนคาบานาคือประเทศไทย แลวจะนําวิธกีารตางๆ มาทําใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  

"ผมทําตามอยางที่อาจารยบอก ความรูคูคณุธรรม คือเมื่อมีความรูแลวคุณตองลงมือทําเลย ผมก็เลย
จําลองชุมพรคาบานาคือประเทศไทย ทําเรื่องพลังงาน สรางโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล ทําปุย
ใชเอง โดยวัตถุดิบคือของเสียทุกอยางของโรงแรมมาผลติเปนปุย เราตองพึ่งตนเองใหได 1 ใน 4 
ตามความตั้งใจ เรามีท่ีดินอยู 500 กวาไร ผลิตขาวใหเรากินไดท้ังป เราใชไบโอดีเซลไถนา พนักงาน
ทุกคนกินขาวดีๆ การปกครองก็บริหารจัดการแบบครอบครัว อยูรวมกันแบบพี่แบบนอง"  

กรรมการผูจัดการชุมพรคาบานา รีสอรท กลาวอีกวา นอกจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใชกับธุรกิจโรงแรมแลว ยังตองเนนการสรางเครือขายกับชาวบานในพื้นที่อีกดวย เพราะหากชาวบาน
ไมเอาดวย เราก็อยูยากเหมือนกัน ฉะนั้น ทุกภาคสวนของสังคมจะตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  

"มีหรือนายทุนจะปรานี ผมทําใหมๆ มีกระแสตานมากมาย ผมก็ทําเรื่อยๆ ไมเคยหยุด จนกระทั่ง
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ชาวบานเริ่มมัน่ใจ ชาวบานที่นั่นไมรับใครเขาพวกงายๆ แตเขารับผม ถาเรารักใครสักคนเรามีศรัทธา
แหงความรัก ทําไมหวังส่ิงตอบแทนจะเกิดอะไรขึ้น มันใหแบบไมมีเง่ือนไขและไมมีขอแม จึงมาเปน
สโลแกนชีวิตวา ผมจะใหทุกคนโดยไมมีเง่ือนไขและไมมีขอแม โดยมีกฎในหมูชาวบานวาเราจะไมยืม
เงินกัน ถาใหก็ใหเลย" คุณวริสร บอกเทคนิคมัดใจชาวบาน พรอมยืนยันวา การจะทําแบบนี้ไดตอง
เขาใจและเขาใจแกนแทของหลักปรัชญาดงักลาว ทําใหตําแหนงของตนจึงไมใชกรรมการผูจัดการ 
แตเปนกรรมกรพระราชา มีหนาที่ทําตามที่พระราชาบอก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


