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video transcript 
 

a journey inspired by the king:  

sufficiency economy philosophy 

theory  
 

 

 

  

ภาษาไทย 
เราเช่ือว่าทุกคน อยากจะเห็นโลกใบเดียวท่ีเรามีใบนี ้พฒันาไปในทางท่ีดีกว่าเดิม 

เราคิดแบบนัน้ แล้วก็ใช้ชีวิตประจ าวนัของเราไปตามความเคยชิน 

พอรู้ตวัอีกที โลกของเราก็กลายเป็นแบบท่ีเราไม่ได้อยากจะให้เป็นเสียแล้ว 

ทุกวนันีเ้ราต้องเผชิญกับภยัธรรมชาติบ่อย และรุนแรงขึน้กว่าเดิม  

ผู้คนอดอยากขาดแคลนอาหาร เกิดวิกฤตโิรคระบาด 

คณุภาพชีวิตของประชากรโลกแย่ลง  

เพราะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างเกินพอดี 

เราฝันถึงโลกท่ีดีขึน้กว่าเดิม แต่ตอนนีค้งต้องขอเอาตวัเองให้รอดก่อน 

เพราะปัญหาท่ีเราต้องเผชิญก็วิกฤติไม่แพ้กัน  

เพราะเราบางคนเรียนจบแล้วไม่มีงานรองรับ 

บางคนต้องตกงาน  

ในวนัท่ีของกินของใช้กลบัราคาแพงสวนทางกับรายได้ 
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บางคนก าลงัท้อกับความ “จน” 

ท่ีไม่ใช่แค่ “จนเงิน” แต่รู้สึก “จนหนทาง”  

เพราะมองไม่เห็นวิธีท่ีเราจะหลดุพ้นจากสภาวะนีไ้ด้เลย 

ประเทศไทยของเราเคยเผชิญวิกฤติมาแล้วครัง้หน่ึง ในปี พุทธศกัราช 2540 

แล้วก็ผ่านมนัมาได้ ด้วยค าสอนท่ีหลายๆคนยงัคงคุ้นหู 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ด้วยทรงตระหนกัถึงภยัรอบด้านท่ีก าลงัจะเกิดขึน้กับคนไทย  

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 จึงได้พระราชทานค าสอน ท่ีออกแบบมาจากคนไทย  

เพื่อให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสขุ  

และน าไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืนอย่างแท้จริง 

เพราะเมืองไทยของเรามีดิน น า้ ป่า อดุมสมบูรณ์  

มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย  เป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของโลก  

แล้วนิสยัของคนไทย ก็มีน า้ใจชอบช่วยเหลือกัน  

เราจึงเหมาะท่ีจะพฒันาด้วยความเข้มแข็ง จากต้นทุนในบ้านของเราเอง  

ท าให้เรา “พึ่งพาตนเอง” ให้ได้ 

ส าหรับเกษตรกรสามารถเดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ด้วยการท าให้พืน้ท่ีของเรา สร้างของกิน ของใช้ท่ีจ าเป็นในชีวิตให้ได้ครบถ้วน 

ให้เราอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนก่อน มีเหลือแล้วจะแจก หรือจะขาย ก็ท าได้ 

ซ่ึงความรู้ต่าง ๆ ก็มีให้ศึกษาจากค าสอนของในหลวงรัชกาลท่ี 9  

และดงูานได้จากตวัอย่างความส าเร็จมากมาย ครอบคลมุทุกขนาดพืน้ท่ี ทุกภูมิประเทศ 

ส่วนคนท่ีไม่ได้ท าการเกษตร ก็ท าได้  

ด้วยการใช้จ่าย ให้เพียงพอกบัรายได้ท่ีเราหาได้ ลดความต้องการส่วนเกิน และหาความรู้เพิ่ม  

สร้างรายได้เพิ่มโดยท่ีคิดถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นหลกั  

ไม่แสวงหาความร ่ารวยท่ีได้มาจากการเบียดเบียนผู้ อ่ืน 

ส่วนใครท่ีไม่มีทัง้งาน ไม่มีรายได้ แล้วยงัไม่มีพืน้ท่ีการเกษตร ก็ใช่ว่าจะท าอะไรไม่ได้  
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เพราะสิ่งท่ีเรายงัมีอยู่คือ ความรู้ความสามารถ แรงงาน และ เวลา 

เราสามารถใช้ต้นทุนท่ีเรามีเข้าไปเติมเตม็ ให้คนท่ีต้องการความช่วยเหลือได้ 

ผลตอบแทนท่ีได้อาจไม่ได้มาในรูปของค่าจ้าง แต่เป็นรูปแบบอ่ืนเช่น ความอยู่รอด หรือ โอกาส  

เราไม่ได้แสวงหา “ก าไรสงูสดุ” แต่เป็น “ประโยชน์สงูสดุ” จากการใช้ต้นทุนท่ีเรามี 

เพื่อสร้างความเป็นอยู่ท่ีดี มีความมัน่คง สร้างสงัคมท่ีพร้อมให้ความช่วยเหลือกัน 

จะเห็นว่า ”พอเพียง” ไม่ใช่แค่การประหยดั แต่เราใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนผู้ อ่ืน และตวัเราเอง  

ไม่ใช่ “พอเพียง” แล้วอยู่น่ิงเฉยโดยไมพ่ฒันา 

เราพฒันาอยู่ตลอด และท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างการพฒันาท่ียัง่ยืนขึน้มาให้ได้จริง ๆ 

ไม่ว่าจะท าอาชีพอะไร ทุกคนก็น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับชีวิตของตวัเองได้ 

เราไม่ต้องผลิตของใช้ ของกินเองทัง้หมด 

แค่เราเร่ิมพึ่งพาตนเองให้ได้ 1 ใน 4 หรือ 25 เปอร์เซนต์ของความต้องการทัง้หมด ก็นบัว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ สงัคมท่ีดีขึน้ และโลกท่ีดีขึน้ จะไม่ใช่แคภ่าพในอดุมคติ  

เราสร้างสิ่งนีใ้ห้เกิดขึน้จริงได้ ด้วยพลงัสามคัคีจากพวกเรา คนไทยทุกคน 
 

English  

We believe that everyone wants the world we live in to become a better place 

We have this thought and then move on with our lives.  

Then one day, our world has changed for the worse... 

These days, we face natural disasters more frequently that trigger increasingly severe impact. 

Many suffer from hunger. Pandemic emerges.  

The quality of life for the world’s population worsens because we have nearly depleted our natural 

resources. 

We dream of a better world but for now, most of us just want to survive the current crisis we have been 

facing 

Some of us just graduated with no job prospects. Some have become unemployed.  

In contrast to falling income, most necessities became more expensive  

Some felt hopeless with things they lack which is not simply the “lack of money”,  
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but also the “lack of escapes” as if there is no light at the end of the tunnel 

Our nation once faced a major crisis in 1997 but we got through it with the commonly heard wisdom 

“Sufficiency Economy Philosophy.” 

His Majesty the Late King Rama IX had anticipated these looming crises and presented us a way of 

life 

designed using Thailand’s core strengths which will enable us to live truly happy lives and move 

towards achieving sustainable development. 

Thailand is rich with fertile soil, water, and forests. Our natural resources are abundant. We are one of 

the world’s key food producers.  

And Thai people are hospitable in nature and like to help one another. 

Therefore, our path to development should stem from our own strengths which will help us become 

‘self-reliant.’ 

Farmers can follow the path of Sufficiency Economy Philosophy by making use of their farmlands  

to grow food and create basic necessities. 

When you become self-reliant, you live within your means and share or sell the remaining of your 

produces. 

You can study the Sufficiency Economy Philosophy from His Majesty the Late King Rama IX’s 

teachings 

and visit the pilot demonstration farms across many geographical locations in Thailand.  

Non-farmers can also live by the Self-Sufficiency Economy philosophy by not spending more than you 

earn, reducing excessive wants, and continuing to increase your knowledge.  

 

Find ways to earn more while being socially responsible and not harming others on the path to wealth. 

For those who are without jobs, income, or agricultural land of their own, you can still practice the 

philosophy. 

You still have your knowledge and skills, labor, and time.  You can use these resources to help those 

in need.  

What you get in return may not be in the form of a wage but in the form of your survival or new 

opportunities. 

We do not seek “maximum profits”, but “maximum benefits” from the use of existing resources  
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to create a better life, that is stable and contributes to a society that is ready to help one another. 

“Sufficiency” is not just about saving money. It is about spending without bothering others and 

ourselves. 

“Sufficiency” doesn’t mean we cease to develop. We continue to gradually develop from our strengths 

to truly achieve sustainable development. 

Regardless of your occupation, everyone can apply Sufficiency Economy Philosophy to your lives.  

We do not have to produce everything we consume. If we can be at least 25% self-reliant of our 

consumption needs, we are already practicing Sufficiency Economy Philosophy. 

Better quality of life, better society, and a better world. These do not have to be just an ideal image.  

We can build all of these together with the power of unity from all Thai people.   

 


