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“.....ขณะประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ทั่วโลกกําลังประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหานี้
สงผลกระทบถึงชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก แสดงใหเห็นวาการมุงแตจะพัฒนาตามแบบทุนนิยม
มากเกินไป ไมอาจนําความผาสุกที่แทมาสูประชาชนได ในเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริ
มาเปนเวลาชานานแลววา การพัฒนาประชาคมโลกใหมีความสุขสมบูรณอยางแทจริงและยั่งยืนนั้น ตองตั้งอยูบน
พื้ นฐานของแนวคิ ด เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง นั บ เป น พระปรี ชาญาณหยั่ ง รู ก ารณไ กลโดยแท ป จ จุ บั นแนว
พระราชดําริดังกลาวเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง และหลายประเทศก็ไดนอมนําไปปฏิบัติ เพราะตางเห็นจริง
แลววา ความพอเพียงจะทําใหบุคคลมีชีวิตที่เปนสุขอยางมั่นคงยั่งยืนทั้งทําใหสังคมมีความผาสุกรมเย็น ไมมีการ
เอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกันดวย....” พระราโชวาทบางตอนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวน ณ มหาวิ ทยาลัยนเรศวร จังหวั ด
พิษณุโลก วันทีพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒(พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี
เอกสารอัดสําเนา)
ในเบื้องตนนี้ผูเขียนขออัญเชิญ พระราโชวาทบางตอนในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยตั้งใจที่จะเขียนบทความนี้ดวยเหตุผล ๒ประการ คือ ๑.ความรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตัวเองไดรับพระ
ราโชวาทเปนการสวนตัวโดยเฉพาะและ
๒.ด ว ยความรู สึ ก ในฐานะที่ เ ป น คนไทยคนหนึ่ ง ที่ ไ ด รับ รู เ ข า ใจในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดพระราชทานแกชาวไทยและประชาคมโลกเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และ
ประกอบกิจการงาน
ดวยเหตุผลในใจประการที่ ๑ ตองการที่ แสดงบทบาททางวิช าการ แสดงทั ศนะตอหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ที่เปนอยูมีผลตอสังคมไทย และประชาคมโลก ถือวาเปนการถายทอดเผยแพรองคความรูนี้เพื่อใหเกิด ความรู
ความเขาใจ มากยิ่งขึ้นแกสาธารณะ ที่สําคัญยิ่งผูเขียนไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรชั้นดุษฎีบัณฑิตในพิธีนั้น
นับวาเปนเกียรติยศ ศักดิ์ศรีแกตัวเองและวงศตระกูล เปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดของชีวิต นอกจากรับ
ใสเกลา ฯ แลว ยังจะตองสนองพระเดชพระคุณดวยการถายทอดองคความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค
ทานไดพระราชทานไวแลว อยางมุงมั่นและ เทาที่ระดับสติปญญาของตัวเองจะทําไดในโอกาสตาง ๆ ตอไป
เหตุ ผ ลในใจประการที่ ๒ บทความนี้ จะไมข อกล า วเน นถึง หลั กการหรือองค ค วามรูเ กี่ ย วกั บหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงองคความรู (Knowledge) หรือศาสตร (Science) บริสุทธิ์ เพราะเชื่อวาคนไทยเรามีความรู
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เขาใจกันดีอยูแลวแตกตางกันไป พรอมทั้งสามารถเรียนรูไดหลายชองทาง หากจะแตนําเสนอมุมมองและแงคิดที่ได
ประยุกต (Applied) และนอมนําหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตการประกอบการทํางาน เปน
กรณีศึกษา (Case Study)ตามทัศนะของปจเจกบุคคล (Individual) เฉพาะรายเทานั้น
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนแนวคิดการพัฒนากระแสรอง หรือ ทางเลือก
(Alternative) มิใชเปนแนวคิดกระแสหลัก (Mainstream) เหมือนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรตะวันตกทั่วไป ที่ถือวาเปน
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรสากล ตามที่ไดเรียนรู และศึกษากันในสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาทั่วโลก จึงเรียกวา
เปนแนวคิดสากล (Universal Thought) แตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนทางเลือกสําหรับพิจารณา นําไปใชทุก
มิติของการดําเนินชีวิต
ประกอบการทํางานทุกสาขาวิชาชีพ และทุกระดับชั้น

พระพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู ได ท รงค น พบ ตั้ ง แต ป พ.ศ.๒๕๑๗ ทรงนํ า มาเผยแผ ค รั้ง แรกในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ (กนก
ศักดิ์ แกวเทพ,เศรษฐศาสตรธรรมิกราชา,๒๕๑๗) นับเปนจุดเริ่มตนของการจุดประกายความคิดเพื่อการพัฒนาอันเปน
ทางเลือกสําหรับชาวไทยและประชาคมโลก หลักจากนั้นอีก ๒๓ ป คือ วันที่ ๔ ธันวาคม ปพ.ศ.๒๕๔๐ ( พระองคทรง
ประกาศเผยแพร พระราชทานเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ประกอบกิจการงาน แกประชาชนชาวไทย เมื่อครั้งเกิด
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (Economic Crisis) ซึ่งสงผลกระทบสรางความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ ทุกสาขาและทุก
ระดับชั้นตามที่ทราบกัน ทั้งนี้เ ปนเพราะวาประเทศไทยไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ บริหารพัฒนาประเทศตาม
แนวทางตะวันตกนิยม (Westernization) โดยถือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนนตัวเลขทางเศรษฐกิจ หรือความ
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) อันเปนแนวทางการพัฒนาประเทศกระแสหลัก (Mainstream) ตาม
รูปแบบและแนวทางของระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมโลก ที่เรายอมรับมาเปนแบบอยางของการบริหารจัดการระบบ
เศรษฐกิจของปะเทศเฉกเชนนานาชาติทั่วโลก ซึ่งทั้งนี้มีพื้นฐานมาจากเสรีประชาธิปไตยกระแสหลักของโลก
เกือบสี่ทศวรรษที่ผานมาเปนชวงระยะเวลาของการพิสูจนความเปนไปไดและขอพิสูจนเชิงประจักษที่แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสงผลสะทอนกลับแกผูนอมนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตทุกมิติ ทุกดาน มีความชัดเจนแลววา
แนวทางนี้เปนแนวทางที่มีผลเชิงบวก เปนทางเลือกเพื่อทางรอดของทุกชีวิตโดยไมเลือกสาขาวิชาชีพ เปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ตามที่ปรากฏเปนหลักฐานในการยอมรับตามที่มีการเสนอตามสื่อเชน

โครงการเครือขายพัฒนาระดับโลกแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (United Nations
Development ProgrammeUNDP) ที่ไดจัดทํารายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของไทย ป ๒๕๕๐
โดยศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพีย งกับการพั ฒนาคน ได ระดมนั กเศรษฐศาสตร ไทยและต างชาติ มารว ม
วิเคราะหวิจัยความคิดทฤษฎีใหมที่ไมมีในตําราเศรษฐศาสตร ตลอดจนมีการเฝาติดตามผลดําเนินอยาง
ลึกตลอดปที่ผานมา แลวสรุปวา สามารถใชไดจริง ถือเปนทฤษฎีสากล และ UNDP ไดจัดทําเปนรายงานมี
รายละเอียดบอกถึงแนวทางการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหไดผล และจะนําไปเผยแพร ๑๖๖ ประเทศ
ทั่วโลก(บทสาภาษณ ศาสตราจารย น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, มติชน ๑๓มี.ค.๕๐)

สอดรับกับ อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ นายโคฟ อันนัน ไดที่กลาวสุนทรพจนเพื่อถวายสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนา
มนุษย แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่วา .....พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชี้แนวทางการพัฒนาที่มุงเนนความสมดุล องค
รวม และยั่งยืน โดยเนน หลักการความพอประมาณและมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอที่จะต านทานและลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน ปรัชญาดังกลาว
เนนแนวทาง การเดินทางสายกลาง ทําใหองคการสหประชาชาติ มีปณิธานมุงมั่นพัฒนาคน ใหประชาชน
เปนเปาหมายศูนยกลางในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตอไป....รางวัลความสําเร็จ
สูงสุดดานการพัฒนามนุษยนี้ องคการสหประชาชาติมีปณิธานที่จะสงเสริมประสบการณและแนวทาง
ปฏิบัติ ในการนํ าปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งอัน ทรงคุณ คาอย างหาที่ สุด มิได ข องพระองคทาน เพื่ อจุ ด
ประกายแนวความคิด การพั ฒ นาแบบใหมสูน านาประเทศ.....(โคฟ อัน นั น ,๒๖ พ.ค.๒๕๔๙, UNDP
Human Development Lifetime Achievement Award)
นั บ ว า เป น การประกาศให ชาวโลกได รั บ รู แ นวทางปรั ช ญาการพั ฒ นาแนวใหม ตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพีย งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู อยางเปนรูปธรรมชัดเจนที่สุดในระดับนานาชาติ แม
ปจจุบัน หลายประเทศทั่วทุกมุมโลกแมจะมีไมมากไดตื่ นตัวนําไปใชในการพัฒนาประเทศของตนเองเพื่อเปน
ทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางมีพลวัต
สําหรับผูเขีย นแลว มองวา ไมมีขอสงสัย ในเรื่ องของการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งประเด็ น
เนื้อหา และการตีความ หากแตสําหรับคนไทยหรือประชาชนไทย คิดวา มีขอจํากัดในการเขาใจในมิติที่
แคบ กลาวคือ เขาใจว าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปนและเหมาะสําหรั บใชกับคนยากคนจน
หรือ ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเทานั้น แทที่จริงแลวไมใช หากแตสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุก
สาขาวิ ช าชี พ และทุก ระดั บดั ว ย ตามที่ มีการนํ าเสนอว า สามารถนํ า ไปใชกับ ระดั บ สถาบัน องคก ร
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต ธุ รกิจสุข ภาพ อสังหาริมทรั พย เทคโนโลยีแ ละการ
สื่อสาร ธุร กิจคาปลีก ธุ รกิจการเงิน การธนาคาร ธุ ร กิจการศึกษา และธุ รกิจการโรงแรม (เศรษฐกิจ
พอเพียง ปรัชญาใหมในยุคโลกาภิสวันต,๒๕๕๓.)
สาเหตุที่คนไทยเขาใจและมองวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใชไดเฉพาะกับภาคการเกษตรกรรม
หรื อ กั บผู ป ระกอบอาชี พ ด า นการเกษตร ซึ่ งเป น คนสว นใหญ แ ละ มี ร ายได น อยด อ ยโอกาสเทา นั้ น
เพราะว าการอธิบายแนวคิด เศรษฐกิจพอเพี ย งสําหรับอาชีพเกษตรกรรม มีตัว อยางที่เปน รูปธรรมสูง
มองเห็น เปน รู ปร างได ชัด เจน มีกรณีศึกษาใหเห็น งาย เข าใจงาย รวมทั้งมีการจัด ตั้งศูน ยเรี ย นรู ต าม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งของสวนราชการและภาคเอกชนบนพื้นที่ต นเอง
ตลอดถึงการจัดแสดงนิทรรศการ ก็นําเสนอตัวอยางของความสําเร็จของภาคเกษตรกรรมเสียสวนใหญ

เปนภาพที่ชินตา เปนความเขาใจที่ตกผลึกสําหรับคนไทย ตัวอยางของความสําเร็จของภาคอุตสาหกรรม
ธุรกิจ ฯ ไมคอยมีการนําเสนอใหเห็น หรือมีแตนอยมาก ผูเขียนมองวาเปนจุดออนดอยอยางหนึ่งในการ
เสนอใหผูคนไดเข าใจ ทําใหประชาชนมีความเข าใจอยางมีขอจํากัดอยูเฉพาะภาคเกษตรกรรมเทานั้ น
เพราะมองเห็นเปนรูปธรรมไดงาย เขาใจงาย ชัดเจน ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจอื่น ๆ ยังไมมีตัวอยางที่เปน
รูปธรรมที่สามารถสัมผัสรับรูหรือเขาใจไดงาย การรับรูและเขาใจของคนไทยจึงมีขอจํากัดดังกลาว แต
สําหรับมุมมองของมหาเศรษฐีระดับโลกตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความแตกตางอยาง เปนเรื่องที่นา
คิดอยางยิ่ง ผูเขียนขอนําเสนอดังนี้
มุมมอง หรือ ความเห็น ของมหาเศรษฐีร ะดับโลก (เจาสัวระดับโลก)ชาวไทยสองทาน คือ นาย
ธนินท เจียรวนนท และนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ทั้งสองทานไดรับการจัดอันดับจากวารสารอันดับโลกให
เปนมหาเศรษฐีของโลกติ ดต อกันมาหลายป เพื่อนํ าเสนอมุมมอง ความคิด ของพวกเขาที่มีต อแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงวา มึความเห็นหรือมุมมองตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร พวกเขาไดสะทอนความ
คิดเห็นตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร เปนประเด็น /กรณีศึกษา (Case study) ทางวิชาการเพื่อ
สะทอนมุมมอง ความคิดเห็นตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นําเสนอให
เห็นมุมมองที่หลากหลายของคนระดับโลก หาใชการยกยอง ยอมรับ หรือใหความสําคัญกับความเปน
มหาเศรษฐีระดับโลกของพวกเขาไม
การจั ด อั น ดั บ การยอมรั บ ระดั บโลกของสองท านเปน ที่รั บรู ม าหลายป ติ ด ต อกั น หลายป ใน
ระดับประเทศทั้งสองทานถือวาเปนมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งและสอง เปนผูทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยดวยมูลคาทางสินทรัพยหลักแสนลานบาท
นายธนินท เจียรวนนท ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร เครือเจริญโภคภัณ ฑ
คือ บุรุษมหาเศรษฐีระดับโลกหลายปชาวไทย ดวยทรัพยสินที่มีมูลคามากกวาแสนลานบาท ติดอันดับ
มหาเศรษฐีโลกมาหลายปอยางตอเนื่อง เปนมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดตอหลายปเชนกัน
ป ๒๕๕๔ นายธนิน ท เจีย รวนนท ได รั บเลือกจาก นิตยสารฟอรบส เอเชีย ใหเ ปนนักธุรกิจแหงป (2011
Businessman of the Year) ของภูมิภาคเอเชีย ในฐานะที่เปนผูสรางความเติบโตใหแกบริษัทมาอยางตอเนือ่ งจนทําให
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑกลายเปนบริษัทอาหารชั้นนําของโลกและยังชวยเพิ่มรายไดใหแกชาวนาที่มีฐานะยากจนดวย
โดยมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 7.4 พันลานดอลลาร ในการจัดอันดับบุคคลผูร่ํารวยที่สุดในไทย ของฟอรบส เอเชียป 2554
(MThai News)

พรอมกันนี้ปลาสุด ๒๐๑๒ นิตสารฟอรบส ไดจัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกปรากฏวามหาเศรษฐีของประเทศ
ไทย คือ นายธนินท เจียรวนนท และนายเจริญสิริวัฒนภักดี ไดรับการจัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกโดยมีทรัพยสนิ มูล ๗
พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ ๕ พัน ๕ รอยลาน ดอลลาร สหรัฐอเมริกา หรือ ๒ แสนกวาลานบาท และ๑ แสน
กวาลานบาท ตามลําดับ (เดลินิวส ๑๑ ม.ค.๕๕)

นายธนินท เจียรวนนท ไดแสดงความคิดเห็น /มุมมองตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไววา เขาสามารถเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางลึกซึ้ง พรอมตระหนักวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชไดกับทุกระดับ ทุกบุคคล ทุก
บริษัท รวมทั้งประเทศชาติ ในชีวิตประจําวันของเขาก็ใชชีวิตพอเพียง เชนไมรับประทานมากเกินไป เพราะสุขภาพจะมี
ปญหา ถามีเงินนอยก็ใชนอย มีมากก็ใชมากตามสัดสวน ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นลึกซึ้งอยางมาก
หากใชไดใหถูกตอง เชื่อมั่นวา จะไดประโยชน ประชาชน และประเทศชาติจะมั่งคง คําวาพอเพียง ขึ้นตนดวยคําวาพอ
คือใหทุกคนพอตามกําลังของเรา คําวาเพียง คือ ไมทําอะไรที่เกินตัว ไมใชใหทุกคนยากจนเทากันหมด แตใหทุกคนรูจัก
พอ ทั้งในแงเศรษฐกิจและชีวิตสวนตัว หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตคือลงทุนตามกําลังของเรา เขาเชือ่ มัน่
วา หากทุ กคนน อมนํา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งของพระบาทสมเด็จพระเจา อยู หั ว มาประยุ กต ใช ประเทศไทยจะ
เจริญรุงเรือง ในระดับหนวยงานคือ องคกรเครือ ชีพี ของเขานั้น ไดนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชการดําเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะในการลงทุน จะประเมินกอนเสมอวามีความสามารถในการลงทุนเทาใดและอยางไร เพื่อไมใหมีภาระมาก
จนเกิ นไป หากเศรษฐกิจมีปญ หาจะไมทํ าให เงิ นที่ล งทุนไปเกิด ป ญหา ไมทํา ใหผู ถื อหุ น ธนาคารเจาหนี้ เกิ ด ความ
เดือดรอน ผูฝากเงินเดือดรอนไปดวย สังคมก็เดือดรอน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชไดแ มในยามเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ หากใชหลักปรัชญานี้ เมื่อถึ งคราววิ กฤติก็ไม
เดือดรอน ขณะที่ทุกคนลงทุนไมได ยังมีพลังที่จะกาวไปขางหนาตอไป เมื่อประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ
หนักจะกลายเปนเบา ประเทศอื่นปวยอาการหนักตองเขารักษาในหองไอซียู แตประเทศไทยเปนเพียงไขหวัดนิหนอย
เขาเชื่อมั่นวา หากทุกคนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาประยุกตใชประเทศไทย
จะเจริญรุงเรือง (เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหมในยุคโลกาภิวัตน,๒๕๕๓.)
นี่คือมุมมอง /ความคิดเห็นผานบทสัมภาษณ ที่แสดงออกมาใหสาธารณะไดเห็นถึงการนอมนําปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ทั้งในระดับตัวบุคคลคือ ตัวเขาเอง และระดับองคกรระดับโลก คือ เครือ ซี พี ที่เขา
เปนผูนําองคกร จนประสบผลสําเร็จ นาจะเปนกรณีศึกษาที่เยี่ยมสําหรับประเทศไทยและประชาคมโลก ยืนยันไดวา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นั้นสามารถที่จะนําไปใชในการดําเนินชีวิตทั้งระดับตัว
บุคคลคือ ผูนําองคที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดดวยจํานวน บริษัทในเครือกวา ๓๐๐ บริษัทและพนักงานมากเปนจํานวนแสน
คน อีกทั้งมูลคาทรัพยสินรวมกวาสองแสนลานบาท และระดับองคกรขนาดใหญระดับโลกเชนเครือ ซี พี เปนบทที่
พิสูจนใหเห็นไดชัดเจนยิ่งของคุณคาและความเหมาะสมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อีกดวยผูนําองคกรระดับโลก
คือ นายธนินท เจียรวนนท มหาเศรษฐีของโลก อันดับที่ ๕๓ ประจําป ๒๐๑๒ ผูมั่งคั่งดวยมูลคาสินทรัพยอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในการสะทอนความเห็นตอระบบเศรษฐกิจของไทยมาหลายยุคพ.ศ.
ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง จึงไมใชแนวทางปฏิบัติ ดําเนินชีวิต และธุรกิจสํ าหรับคนยากจน หรือชาวบ านผู
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเทานั้น แตเปนแนวทางดําเนินชีวิตและธุรกิจ ทุ กระดับและทุกภาคธุรกิจ ที่มหาเศรษฐี
อันดับโลกชาวไทยไดนําไปปฏิบัติทั้งในระดับตัวเขาเอง และระดับองคกรระดับโลกคือเครือ ซีพี ไดทําเปนตัวอยาง ตาม
มุมมองที่เขาไดใหสัมภาษณดังนําเสนอแลว
มหาเศรษฐีอันดับโลกของประเทศไทยอีกทานหนึ่ง ซึ่งมั่งคั่งร่ํารวยดวยสินทรัพยมูลคารวมกวา ๕ พัน ๕ รอย
ลาน ดอลลาร สหรัฐอเมริกา เปนอันดับสองของประเทศไทย
นั่นคือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุม
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จัดอยูในธุรกิจสายอุตสาหกรรมการผลิต เจาของผลิตภัณฑตราชาง มีเครือขาย

ระดับโลกอีกเชนกัน เขาไดสะทอนมุมมอง ความเห็นตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไววา เขาพบวามีความลึกซึ้งซอนอยู
ในคําวา เศรษฐกิจพอเพียง มากมายเหลือเกิน สิ่งที่เขาไดยึดมาเปนปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ ก็คือ การสรางรากฐาน
ของธุรกิจใหมั่งคงบนรากฐานของธุรกิจที่พึ่งพาตนเองได พรอมที่จะเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไมวาจะ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกของเศรษฐกิจปจจุบัน ถาเราไมมีรากฐานที่แข็งแกรง พึ่งพาตนเองได โอกาสที่จะ
กา วไปข า งหน า ก็ ค งต องเผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคและคงจะประสบผลสํ า เร็จได ย าก .....การที่ พระบาสมเด็ จพระเจา อยู
พระราชทานพระราชดํารัสเตือนสติคนไทยในเรื่องนี้ ทําใหเกิดการตอกย้ําทําใหเกิดการสรางความเขาใจเพิ่มเติมและ
ยึดถือปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น ทั้งในดานการใชชีวิตและการทําธุรกิจ เขารูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอปวงชน
ชาวไทย ไดทรงเตือนสติใหทุกคนคิดถึงการพึ่งตนเอง ไมทําอะไรเกินตัว หรือเกินความเสี่ยงที่จะรับได ทําใหทุกคนไดมี
หลักยึดในการดําเนินชีวิตและในการทํางาน เขาอยากใหทุกคน โดยเฉพาะเด็ก ๆ รุนใหมไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช จะชวยทําใหใชชีวิตอยางมีสติ ในที่สุดจะชวยสงผลใหเศรษฐกิจของชาติมีความมั่นคง เติบโต
อยางยั่งยืน ( เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหมในยุคโลกาภิวัตน๒๕๕๓.)
เปนกรณีศึกษาหนึ่งที่มีความชัดเจนแลววา มหาเศรษฐีระดับโลก และหนวยงานที่มีเครือขายทางธุรกิจขามชาติ
อยางผลิตภัณฑตราชาง ซึ่งลาสุดไดเปนผูสนับสนุนทีมกีฬาฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษ คือ พรีเมียรลีก อยางเปนทาง
เปนทางการแลว ธุรกิจของนักธุรกิจไทยที่มีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในประเด็นเนื้อหา
และการนําไปประยุกตกับทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาชีพ พลิกความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชนชาวไทยที่มีอยู
เดิมวา เปนแนวทางของผูป ระกอบอาชีพด านการเกษตรกรรม หรือ คนยาก ผูมีโ อกาสและสิท ธิ์ นอยกวากลุ มสาขา
วิชาชีพอยางอื่น กรณีของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุมบริษัทไทยเบฟเรอเรจ (มหาชน) คงสรางความเขาใจที่
ถูกตองตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไดเปนอยางดียิ่ง เพราะนี่คือประจักษพยานที่เปนรูปธรรมชัดเจนที่สุด
จึง กล า วได ว า การนํ า เสนอบทความเรื่ อง เศรษฐกิ จพอเพีย งกั บ มุม มองมหาเศรษฐี ระดั บ โลกของไทย
(Sufficiency Economy According to View of The World Class Millionaires Thailand) นี้ เปน
การศึกษามุมมอง/ความคิ ดเห็นมหาเศรษฐี อันดั บโลกชาวไทย ๒ ท าน ที่มีตอแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง อย างเป น
วิชาการเพื่อนําเสนอสะทอนใหเห็นผลลัพธและคุณูปการของแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูไดพระราชทานเปน
ของขวัญแกปวงชนชาวไทย ชาวโลก ในการดําเนินชีวิตและดําเนินธุรกิจในทุกมิติและทุกระดับหนวยทางธุรกิจ ทุก
สาขาวิชาชีพ โดยศึกษาผานมุมมองของมหาเศรษฐีระดับโลกชาวไทย ๒ ทาน ดั่งที่กลาวมาแลว.......

