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	 หลักปรัชญาราชาประทานจดจารไว้	 เพื่อคนไทยใช้ชีวิตไม่ผิดผวน

เศรษฐกิจพอเพียงล้าคาประมวล	 รู้การควรล้วนเหมาะใช้ในทุกการ

	 ไม่เห่อเหิมเริ่มรู้ตัวไม่มัวหมอง	 ตามครรลองคลองธรรมคิดประดิษฐาน

ใช่ประยุกต์เพียงสุขได้ในการงาน	 แต่ยังสานสืบชีวิตคิดกว้างไกล

 พอประมาณท่านสอนให้เข้าใจรู้	 พินิจดูอยู่เหมาะสมนิยมสมัย

ไม่เบียดเบียนเลียนเอาอย่างทางของใคร	 รู้พอใจในฐานะจะพอเอง

 มีเหตุผลของตนอยู่รู้ระดับ	 เพื่อเปลี่ยนปรับกับปัจจัยให้ตรงเผง

แต่ละคนเหตุผลต่างทางบรรเลง	 เดินตามเพลงอย่าเกรงอย่างทางของใคร

 ภูมิคุ้มกันต้องหมั่นสร้างอย่าวางจิต	 เตรียมตัวคิดปิดความเสี่ยงเลี่ยงเผลอไผล

คาดล่วงหน้าว่าโอกาสพลาดเมื่อไร	 รับมือได้ไม่ถลาทาเสียการ

ด้วยเงื่อนไขให้รู้แจ้งแทงปรุโปร่ง	 ทุกยามโมงโยงความรู้ดูแก่นสาร

ทาสิ่งใดให้วิเคราะห์เหมาะเชี่ยวชาญ	 เพื่อประมาณด้วยญาณรู้ครูสอนตน

 

เศรษฐกิจพอเพียง
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อีกเงื่อนไขใช้คุณธรรมนาความคิด	 สร้างประดิษฐ์กิจการใดให้กุศล

คิดวงกว้างสร้างคุณเกื้อเอื้อชุมชน	 อย่าเล็งผลเพื่อตนเองต้องเกรงใจ

 สามหลักการเชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล	 บันดาลดลปนตรึกตรองสองเงื่อนไข

สร้างเศรษฐกิจคิดพอเพียงเลี้ยงคนไทย	 รู้จักใช้รู้ใจซื่อรู้มือดี

	 เพราะในหลวงท่านห่วงใยชาวไทยล้วน	 ท่านเชิญชวนให้ครวญใคร่ในวิถี

คาพอเพียงเป็นเสียงสวรรค์สรรค์ทางดี	 ใช้ชีวีชี้ด้วยธรรมนาหนทาง

	 เราโชคดีมีในหลวงของปวงราษฎร์	 มหาปราชญ์ฉลาดล้านาแผ้วถาง

สู้ความจนให้คนไทยไปสายกลาง	 ใช้จัดวางสร้างเมืองไทยให้สมบูรณ์

	 	 สันติ	กีระนันทน์

	 	 ๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	๑๑:๑๖	น.

 

60-09-101_001-092 SE Analysis_Y Uncoated.indd   3 9/25/17   4:42 PM



 “….คำว่ำเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไม่มีในตำรำ ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

มีอย่ำงอื่นแต่ไม่ใช้คำนี้ ปีที่แล้วพูดว่ำเศรษฐกิจพอเพียงเพรำะหำคำอื่นไม่ได้

และได้พูดอย่ำงหนึ่งว่ำ เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือ ไม่ต้อง

ทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ในครำวนั้นเมื่อปีที่แล้วนึกว่ำเข้ำใจกัน  

แต่เมื่อไม่นำนเดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้ เพรำะว่ำได้ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำ

มำช้ำนำนแล้วมำบอกว่ำเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมำก แล้วก็เข้ำใจว่ำปฏิบัติเพียง 

เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น หมำยควำมว่ำ ถ้ำทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ 

ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง และทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้ 

แปลว่ำเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของกำรกระทำ ต้องพูดเข้ำใน

เรื่องเลย เพรำะหนักใจว่ำ แม้แต่คนที่เป็นดอกเตอร์ก็ไม่เข้ำใจ อำจจะพูดไม่ชัด 

แต่เมื่อกลับไปดูที่เขียนจำกที่พูดก็ชัดแล้วว่ำควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ต้องทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้ แม้จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ หมำยควำมว่ำ 

วิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่ต้องทำทั้งหมด และขอเติมว่ำถ้ำทำทั้งหมด

ก็จะทำไม่ได้? ฉะนั้นจึงพูดว่ำ เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ 

ก็ควรจะพอ และทำได้ อันนี้เป็นข้อหนึ่ง ที่จะอธิบำยคำพูดที่พูดมำเมื่อปีที่แล้ว..”

“…คำว่ำพอเพียงมีควำมหมำยอีกอย่ำงหนึ่ง มีควำมหมำยกว้ำงออกไปอีก ไม่ได้ 

หมำยถึงกำรมีพอสำหรับใช้เองเท่ำนั้น แต่มีควำมหมำยว่ำพอมีพอกิน พอมี  

พอกินนี้  ถ้ำใครได้มำอยู่ที่นี่ ในศำลำนี้ เมื่อเท่ำไหร่ ๒๐,  ๒๔ ปี เมื่อปี  ๒๕๑๗ ถึง  

๒๕๔๑  นี้ ก็  ๒๔  ปีใช่ไหม วันนั้น ได้พูดว่ำ  เรำควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน  พอมีพอกิน 

นี้ก็แปลว่ำเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้ำแต่ละคนพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้ำทั้ง

ประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทย เวลำนั้นก็เริ่มจะไม่พอมี พอกิน บำงคน 

พระราชด�ารัสเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ก็มีมาก	บางคนก็ไม่มีเลย	สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน	มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน	

จึงต้องมีนโยบายที่จะทาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้…”

“…ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า	มีกินมีอยู่	ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่หรูหราก็ได้	แต่ว่าพอ	

แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย	แต่ถ้าทาให้มีความสุข	ถ้าทาได้ก็สมควรที่จะทา	

สมควรที่จะปฏิบัติ	อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง

เมื่อปีที่แล้วตอนที่พูด	พอเพียง	แปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น	

Self-sufficiency	 (พึ่งตนเอง)	 ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง	 แต่ความจริง

เศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า	Self-sufficiency	คือ	Self-	sufficiency	นั้น 

หมายความว่า	ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้	ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น	อยู่ได้ด้วยตนเอง 

(พึ่งตนเอง)..	เป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเอง	(ซึ่งแปลว่าพึ่งตนเอง)	 

…แต่พอเพียงนี้	 มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก	 คือ	 คาว่าพอก็เพียงพอ	

เพียงนี้ก็พอ	ดังนั้นเอง	คนเราถ้าพอในความต้องการ	ก็มีความโลภน้อย	เมื่อมี

ความโลภน้อย	 ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	 ถ้าทุกประเทศมีความคิด	 “อันนี้ไม่ใช่

เศรษฐกิจ”	มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง	หมายความว่า	พอประมาณ	ไม่

สุดโต่ง	ไม่โลภอย่างมาก	คนเราก็อยู่เป็นสุข	พอเพียงนี้อาจจะมีมาก	อาจจะมีของ

หรูหราก็ได้	แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น	ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ	

พูดจาก็พอเพียง	ทาอะไรก็พอเพียง	ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”	

“…การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น	ต้องสร้างพื้นฐานคือ	ความพอมี	 

พอกิน	พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน	โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่

ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร	
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และปฏิบัติได้แล้ว	จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ	และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่ 

สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป…”	(๑๘	กรกฎาคม	๒๕๑๗)	

	“…คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา	จะว่าเมืองไทยล้าสมัย	ว่าเมืองไทยเชย	ว่าเมืองไทย 

ไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่	แต่เราอยู่พอมีพอกิน	และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะ

ให้เมืองไทย	พออยู่พอกิน	มีความสงบ	และทางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน	ใน

ทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน	ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด	แต่ว่ามี

ความพออยู่พอกิน	มีความสงบ	เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	ถ้าเรารักษาความ

พออยู่พอกินนี้ได้	เราก็จะยอดยิ่งยวดได้…”	(๔	ธันวาคม	๒๕๑๗)

“…เมื่อปี	๒๕๑๗	วันนั้นได้พูดถึงว่า	เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน	พอมีพอกินนี้

ก็แปลว่า	 เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง	ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน	ก็ใช้ได้	ยิ่งถ้าทั้ง

ประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี	 และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน	

บางคนก็มีมาก	บางคนก็ไม่มีเลย…”	(๔	ธันวาคม	๒๕๔๑)
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“Sufficiency	Economy”	is	a	philosophy	bestowed	by	His	Majesty	the	King	

to	his	subjects	through	royal	remarks	on	many	occasions	over	the	past	

three	decades.	The	philosophy	provides	guidance	on	appropriate	conduct	

covering	numerous	aspects	of	life.	After	the	economic	crisis	in	1997,	His	

Majesty	reiterated	and	expanded	on	the	“Sufficiency	Economy”	in	remarks	

made	in	December	1997	and	1998.	The	philosophy	points	the	way	for	

recovery	that	will	lead	to	a	more	resilient	and	sustainable	economy,	better	

able	to	meet	the	challenges	arising	from	globalization	and	other	changes.

Philosophy of the “Sufficiency Economy” 

“Sufficiency	Economy”	is	a	philosophy	that	stresses	the	middle	path	as	an	

overriding	principle	for	appropriate	conduct	by	the	populace	at	all	levels.	

This	applies	to	conduct	starting	from	the	level	of	the	families,	communities, 

as	well	as	the	level	of	nation	in	development	and	administration	so	as	to	

modernize	in	line	with	the	forces	of	globalization.	“Sufficiency”	means	

moderation,	reasonableness,	and	the	need	of	self-immunity	for	sufficient	

Sufficiency Economy
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protection	from	impact	arising	from	internal	and	external	changes.	To	

achieve	 this,	an	application	of	knowledge	with	due	consideration	and	

prudence	is	essential.	In	particular,	great	care	is	needed	in	the	utilization 

of	theories	and	methodologies	for	planning	and	implementation	in	every	

step.	At	the	same	time,	it	is	essential	to	strengthen	the	moral	fibre	of	

the	 nation,	 so	 that	 everyone,	 particularly	 public	 officials,	 academics,	

businessmen	at	all	levels,	adheres	first	and	foremost	to	the	principles	

of	honesty	and	integrity.	In	addition,	a	way	of	life	based	on	patience,	

perseverance,	 diligence,	 wisdom	 and	 prudence	 is	 indispensable	 to	

crate	balance	and	be	able	to	cope	appropriately	with	critical	challenges	 

arising	 from	 extensive	 and	 rapid	 socioeconomic,	 environmental,	 and	

cultural	changes	in	the	world.	

Unofficial	translation.	A	working	definition	compiled	from	remarks	made	

by	His	Majesty	the	King	on	various	occasions	and	approved	by	His	Majesty	

and	sent	by	His	Majesty’s	Principal	Private	Secretary	to	the	NESDB	on	

November	29,	1999	P
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ค�าน�า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	หรือในหลวง	รัชกาลที่	๙	ของปวงชนชาวไทย	เป็นพระมหา
กษัตริย์นักปราชญ์ในทุกศาสตร์ทุกศิลป์	 ดังที่ได้ปรากฏผลงานมากมายในหลากหลาย
สาขา	และแม้กระทั่งในสาขาเศรษฐศาสตร์	พระองค์ก็ได้พระราชทานสมบัติอันล้าค่า	นั่นคือ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคต	 อันนาความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ปวงชนชาวไทยอย่าง 
ใหญ่หลวง	 ผมเกิดสานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญา 
ดังกล่าวขึ้นมา	 จึงพยายามค้นคว้าหาอ่าน	 ทาความเข้าใจ	 แม้จะเริ่มเข้าใจเพียงผิวเผิน 
ก็ยังรู้สึกตกใจในพระปรีชาสามารถ	เพราะพบว่า	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ฟังโดย 
ชื่อแล้ว	อาจจะชวนให้นึกว่า	เป็นหลักเศรษฐกิจสาหรับรากหญ้า	เป็นหลักเศรษฐกิจสาหรับ
ชาวบ้าน	 เป็นหลักเศรษฐกิจสาหรับเกษตรกร	 แต่ในความเป็นจริง	 หาเป็นเช่นนั้นไม่ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	 สามารถนามาไตร่ตรอง	 ประยุกต์ได้กับศาสตร์อื่น	ๆ	
ได้อย่างไม่รู้จบ

ผมเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการลงทุน	โดยเฉพาะได้ทางานในตลาดทุน	ก็เห็นได้อย่าง 
ชัดเจนว่า	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้กับการทางานในแวดวง
ของผมได้อย่างสนิทใจ	 และยังประโยชน์อเนกอนันต์	 จึงพยายามใช้ความรู้อันน้อยนิด 
วิเคราะห์ประยุกต์หลักปรัชญาดังกล่าวเพื่ออธิบายถึงการนามาใช้สาหรับแวดวงนี้	 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น

ขอบพระคุณ	คุณธนวัฒน์	ศิริบรรณสิทธิ์	ศิลปินผู้รังสรรค์พระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงาม
ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้	 ที่ได้อนุญาตให้นาพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	มาแสดงไว้	ขอบพระคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่ได้ 
กรุณาจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้	

ขอกราบถวายบังคม	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	 ด้วยสานึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	และขอพระบรมราชานุญาต	นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาขยายความประยุกต์เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับแวดวงการเงินและการลงทุน	 
ด้วยหนังสือเล่มนี้	 							
	 	 	 	 	 	 	 						สันติ	กีระนันทน์
	 	 	 	 	 	 	 				๒๒	กันยายน	๒๕๖o
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