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ทศพนธ์ นรทัศน์
นักวิชาการอิสระ

บทนํา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตพอเพียงอันเป็ นพื้นฐานสู่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน กล่าวคือ ชี วิตที่พอเพียงนั้น เป็ นการใช้ การบริ โภคทรัพยากรของโลกอย่างเห็นคุณค่า และประหยัด
เพื่อให้มีทรัพยากรเหลือไปยังชนรุ่ นหลัง หรื อเป็ นการเบียดเบียนโลกน้อยลงนั้นเอง เป็ นวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ พระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่ อ วัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่ อ เตื อ นสติ ป ระชาชนให้มี ค วามพอเพี ย ง พออยู่พ อกิ น พอดี
พอเหมาะตามอัตภาพ ทรงชี้ ให้เห็นว่าความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนเป็ นจุดที่ควรเริ่ มต้นก่อน และ
เมื่อมีพ้ืนฐานมัน่ คงแล้ว จึงสร้างความเจริ ญและฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ซึ่ งหมายถึงการทําให้ประชาชน
ในชนบทที่เป็ นประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศพอมี พอกิน เพื่อเป็ นการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งก่อนที่จะ
พัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป
การประหยั ด ว่ า เป็ นพื้น ฐานความประพฤติ ที่ สํ า คั ญ ต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ดัง พระบรมราโชวาทพระราชทานในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบัต รของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ และดังลายพระหัตถ์พระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดําเนินเปิ ดงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ ๑๔ - “เสาหลักแห่ งปั ญญา สื บราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน : PILLAR OF WISDOM Following in His Majesty’s
footsteps for the country’s development” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ศาลาพระเกี้ยว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ งภายในงานมีการจัดนิ ทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ภายใต้หัวข้อ "เสาหลักแห่ งปัญญา สื บราชมรรคาพัฒนาแผ่ นดิน: ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง" (Pillar of

-๒Wisdom
m – Developiing the Couuntry in the Footsteps of
o His Majessty the Kingg: Towards a Self –
Sufficienncy Economyy) บริ เวณศาลลาพระเกี้ยว ด้ว้ ย
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ประหยัดั เรียบง่ าย ได้ ประโยชนน์ สูงสุ ด
พระบาทสมมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงมีพระราชจริ
พ
ยวัตรที่พอเพียง ประหยัด และมัธยัสถ์โดยได้
ด ทรง
แนะแน วทางปฏิ บ ัติติ ต นให้ ป ระ ชาชนตระหหนั ก ถึ ง ความมสํ า คัญ ของกการประหยัดดว่ า เป็ นพื้ น ฐานและ
ฐ
หลัก ปร ะกัน สํา คัญ ในการสร้
ใ
า ง ความสมบู ร ณ์ แ ละมั่น คงงให้กับ ผูป้ ระะหยัด และครรอบครั ว ด้ว ยดั
ย ง แนว
พระราชดําริ ดังนี้
า นชี วิต
• สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราาชชนนีทรงสสอนพระราชชโอรส พระรราชธิดาให้ ดําเนิ
โ ว ยปั ญ ญา
ญ โดยทรง ใช้ชี วิ ต เรี ย บง่
บ า ยอย่า งสาามัญ ชน มัธยัส ถ์อ ดออม ใฝ่ หาความรูรู ้ มี ค วาม
และบริ โภคด้
รับผิดชออบต่อสังคม แบ่
แ งปัน และชช่วยเหลือผูอ้ ื่น
• พระบาาทสมเด็จพระะเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระราชจริิยวัตรที่พอเพียง ประหยััดและมัธยัสถ์ มาตั้งแต่
ทรงพระะเยาว์ ดังจะเห็ห็นได้จากการรศึกษาพระราชประวัติและะพระราชจริ ยวัตร พบว่า เมืมื่อครั้งยังทรงงพระเยาว์
พระบาททสมเด็จ พระะเจ้าอยู่หัว ทรรงเก็บ ออมเงิงิ น ที่ เ หลื อ จากค่า ขนม เพืพื่อ นํา ไปซื้ อ ขของเล่ น ตามมพระราช
ประสงค์ค์ หรื อไม่ทรงซซื้อของเล่นที่มีราคาสูงกว่าทรั
า พย์ที่มี รววมทั้งทรงมีพระราชจริ
ร
ยวัตตรที่ พอเพียง อาทิ ทรง
จักรยานไปโรงเรี ยนแแทนการเสด็จพระราชดําเนินินโดยรถยนตต์พระที่นงั่
เมื่อทรงงเป็ นพระมหากษัตริย์กย็ ังทรงประหยัดในเรื
ด ่องส่ วนพระองค์
น
อาททิ หลอดยาสี พระทนต์
พ
ทรงใช้อย่างคุม้ ค่า หรืรื อฉลองพระองค์แต่ละองงค์ทรงใช้อยู่เป็ นเวลานานน และในยามปปฏิบตั ิพระราาชภารกิจ
ต
นสอเพื
น
่อลบคํคําที่เขียนผิด ออกได้ง่าย ไม่
ไ เปลือง
ทรงใช้ดิดินสอไม้ราคาไม่แพง มียางลบ ติดอยู่ตรงปลายดิ
กระดาษเหมือนใช้ปากกา
า และจะททรงเหลาดินสอด้
ส วยพระองค์เอง เหน็บไว้
ไ ที่กระเป๋ าฉฉลองพระองคค์เดือนละ
หนึ่งแท่ง ใช้จนกุดสั้น ทรงถ่ายรู ปจนสุ
จ ดม้วนฟิ ล์ลม และทรงเลลือกใช้ยานพาหนะที่ไม่ใช้ เชื้อเพลิงจากกฟอสซิล

-๓ยามนํ้ามันมีราคาสู ง ตลอดจนทรงชี้แนะให้ยดึ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นกรอบในการดําเนิ น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต่างๆ
ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล เลขาธิ การมูลนิ ธิชยั พัฒนา ได้กล่าวถึงพระราชดําริ และพระราชจริ ยวัตร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มากว่า ๖๗ ปี ว่าทรงเป็ นต้นแบบแห่ ง
ความพอเพียง ดําเนินชีวิตอย่างประหยัด เรี ยบง่ายว่า
“...กองงานในพระองค์ โดยท่ านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่ าปี หนึ่งพระองค์ ทรงเบิกดินสอ
๑๒ แท่ ง เดือนละแท่ ง ใช้ จนกระทั่งกุด ใครอย่ าไปทิ ง้ ของท่ านนะจะกริ ้ วเลยโดยทรงประหยัดทุกอย่ าง เป็ น
ต้ นแบบทุกอย่ าง ทุกอย่ างนี ม้ ีค่าสําหรั บพระองค์ หมด ทุกบาททุกสตางค์ จะใช้ อย่ างระมัดระวัง จะสั่ งให้ เรา
ปฏิบัติงานด้ วยความรอบคอบ...”
และ “...หากนําพระบรมฉายาลักษณ์ เก่ าๆ มาเปรี ยบเที ยบกันในระยะเวลาห่ างกันสิ บปี
ยี่ สิ บปี จะสั ง เกตเห็ น ได้ ว่ า ฉลองพระองค์ และสนั บ เพลาหลายองค์ ก็ ยั ง ทรงใช้ อยู่ ดั ง เช่ น ฉลอง
พระบาทใบ (ร้ องเท้ าผ้ าใบ) ก็ยังทรงใช้ แบบเดิ ม ราคาไม่ กี่ร้อยบาท หรื อเวลาเสวยเครื่ องเสวย ก็เรี ยบง่ าย
ธรรมดา ไม่ ทรงใส่ พระราชหฤทัยว่ า บนโต๊ ะเสวยมีอะไรบ้ าง ไม่ ทรงเคยปรุ งหรื อแต่ งเติมอะไร ทรงเหมือน
พระ ละซึ่ งสิ่ งต่ างๆ แล้ ว เสวยของที่ เรี ยบง่ าย และด้ วยวิถีแห่ งพระชนม์ ชีพแล้ ว ก็ถือว่ า ทรงดําเนินชี วิตแบบ
เรี ยบง่ าย เวลามีปัญหาอะไรก็ทรงค้ นพบวิธีการทีเ่ รี ยบง่ ายเสมอในการหาทางออก ทรงใช้ ความเรี ยบง่ ายหรื อ
ศิลปะชั้นสู งของสติปัญญาในการแก้ไข...”
• พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงแนะแนวทางปฏิ บั ติ ต นให้ ป ระชาชน ตระหนั ก ถึ ง
ความสํ าคัญของการประหยัด ว่าเป็ นพื้นฐานและหลักประกันสําคัญ ในการสร้างความสมบูรณ์และมัน่ คง
ให้กบั ผูป้ ระหยัดและครอบครัว เพื่อเตรี ยมความพร้อมรับมือกับผลที่อาจจะเกิดขึ้น จากสภาวะที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังพระราชดํารัส พระราชทานแก่ปวง
ชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ความตอนหนึ่ ง
ว่า
“...การใช้ จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็ นหลักประกันความสมบูรณ์ พูนสุ ขของผู้ประหยัดเองและ
ครอบครั ว ช่ ว ยป้ องกัน ความขาดแคลนในวั น ข้ างหน้ า การประหยัด ดัง กล่ า วนี้ จะมี ผ ลดี ไ ม่ เฉพาะแก่ ผู้
ประหยัดเท่ านั้น แต่ ยงั จะเป็ นประโยชน์ แก่ ประเทศชาติด้วย...”
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประหยัดว่ าเป็ นพืน้ ฐานความประพฤติที่สําคัญต่ อการดําเนินชี วิตตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ความตอนหนึ่งว่า

-๔“...การประหยัด เป็ นสิ่ งที่พึงประสงค์ อย่ างยิ่งในทุกแห่ งและในกาลทุกเมื่อ... ขอให้ คํานึงถึงผล
ทีเ่ กิดขึน้ จากการประหยัดนีใ้ ห้ มาก... การประหยัดนี้ ควบคู่ไปกับหลักการพออยู่ พอกิน พอใช้ จึงใช้ ได้ ทุกยุค
ทุกสมัย และเป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้ ...”
• การพัฒ นาและช่ ว ยเหลื อ ราษฎร ทรงใช้ หลัก ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยความเรี ย บง่ า ยและ
ประหยัด ได้ ประโยชน์ สูงสุ ด ราษฎรสามารถทําได้ เอง หาวัสดุได้ ในท้ องถิ่น และประยุกต์ ใช้ สิ่งที่มี อยู่ใน
ภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ตอ้ งลงทุนสู ง และใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยงุ่ ยากนัก ทรงเน้นเรื่ อง ความคุม้ ค่า
และคุม้ ทุน แต่ไม่ใช่เป็ นการขาดทุนหรื อกําไร ดังเช่นที่หลักวิชาการสมัยใหม่ยดึ ถือ
• การดําเนินชี วิตตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มิได้ หมายความว่ า จะต้ องใช้ ชีวิต
อย่ างขีเ้ หนียวหรือตระหนี่ หรือปิ ดประเทศ และปฏิเสธกระแสโลกาภิวตั น์ หากแต่เป็ นการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ
และเข้าถึงตนเอง รู ้ศกั ยภาพและความสามารถของตนเอง ตลอดจนเข้าใจบริ บทและ สถานการณ์ในประเทศ
สามารถพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับตลาดหรื อสถานการณ์ภายนอกได้เป็ นอย่างดี
สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุม ารี มี พ ระราชดํา รั ส ชี้ แ จงไว้ใ นการประชุ ม
นานาชาติระดับรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...แนวคิ ด เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นการแก้ ปั ญ หาทั้ ง ในเมื อ งใหญ่ แ ละในชนบทคํ า ว่ า
เศรษฐกิจพอเพียงมิได้ หมายความว่ า จะต้ องใช้ ชีวิตอย่ างขัดสนและตระหนี่ และไม่ ได้ หมายความว่ าจะต้ อง
ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ แต่ สามารถเชื่ อมโยงกับตลาดภายนอกได้ โดยการจัดตั้ง
เป็ นสหกรณ์ ซึ่ ง ทําให้ เป็ นกลุ่มที่มีอํานาจต่ อรองมากขึ้น เนื่ องจากระบบการซื้ อขายจะทําเป็ นกลุ่ม ซึ่ ง
หมายถึงว่ ามีค่าใช้ จ่ายน้ อยลงและใช้ ประโยชน์ มากขึน้ โดยคํานึงว่ า จะต้ องมีการควบคุมงบประมาณรายจ่ าย
ในระดับหมู่บ้านและชุ มชนอย่ างเป็ นระบบและพอเพียง ซึ่งหมายถึงว่ า จะต้ องมีความสมดุล ระหว่ างการ
อนุรักษ์ และการพัฒนา...”
ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา ได้เล่าไว้ในหนังสื อตามรอยพระยุคลบาท ครู
แห่ งแผ่นดิ น (๒๕๕๖, หน้า ๘๘) ความตอนหนึ่ งว่า “...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ทรงห้าม ถ้า
ใครพอมี เงิ นจะซื้ อของแพงบ้างก็ไม่เป็ นไร เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เข้าไปถวายงานใหม่ๆ พยายามมองพระ
เจ้าอยูห่ วั มองจนทรงรู ้สึกพระองค์ มองที่ขอ้ พระหัตถ์อยากรู ้วา่ ทรงใช้นาฬิกาอะไร ทรงยืน่ ให้ดูแล้วรับสั่งว่า
ยี่ห้อใส่ แล้วโก้ พระเจ้าอยูห่ ัวทรงใช้นาฬิกาเรื อนละ ๗๕๐ บาท ผูร้ ู ้สึกได้เลยว่าต่อไปนี้ จะซื้ ออะไรสักอย่าง
ต้องหยุดคิดทันทีเมื่อเหลือบไปเห็ นพระหัตถ์ของพระองค์ ดิ นสอก็ใช้แบบถูกที่สุด เราต้องฉลาด รวยไม่
เป็ นไรแต่ให้อยูอ่ ย่างคนจนและให้รวยอย่างยัง่ ยืน และแล้วเราจะรักษาความซื่อสัตย์สุจริ ตได้ สุ ดท้ายเราก็นาํ
อะไรไปไม่ได้ที่เหลือไว้กค็ ือชื่อเสี ยง ความรักความเคารพ ให้คนเขากราบไหว้บูชาหรื อไม่เท่านั้นเอง...”
• หากพิจารณาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง การประหยัดนั้ นคือการใช้ จ่าย อย่ า ง
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ี และเป็ นการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปด้าน
หนึ่ ง คือ ขี้เหนี ยว หรื อสุ ดโต่งไปอีกข้างหนึ่ ง คือฟุ่ มเฟื อยคนที่ดาํ เนิ นชีวิตอย่าง ประหยัด และพอประมาณ

-๕จะเป็ นคนเรี ยบง่ าย สมถะ และมี สันโดษในการดําเนิ นชี วิต คือ ไม่สร้ างเงื่ อนไขชี วิตที่ ขาดเหตุ ผลหรื อ
นําไปสู่ ความฟุ้ งเฟ้ อ จนทําให้เป็ นหนี้ สิน ดังนั้น ท่ามกลาง สภาพสังคมไทยในปั จจุบนั หากประชาชนชาว
ไทยพร้อมใจกันดําเนินชีวิตอย่างฉลาดรู ้ตามแนว พระราชดําริ คือ ศึกษาและทําความเข้าใจแนวพระราชดําริ
และมี ไหวพริ บที่ จะนํามาใช้ ให้เกิ ดประโยชน์ รู ้ จกั ใช้อะไรก็ตามอย่างประหยัด ไม่ข้ ีเหนี ยว ก็จะทําให้
ประเทศไทยมีเงินออมมาก และมีทุนที่เพียงพอสําหรับลงทุนโครงการใหญ่ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะได้
มากโดยไม่ตอ้ งไปกูย้ ืม ใครจนเกินตัว หรื อเป็ นหนี้ เป็ นสิ นมากขึ้น ตรงกันข้าม หากประชาชนชาวไทยรู ้จกั
ดําเนินชีวิต อย่างประหยัดทั้งในชีวิตประจําวันและในการทํางาน ประกอบธุรกิจที่จะทําให้เกิดประโยชน์กบั
ตัวเองและ สังคม ตลอดจนประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและยัง่ ยืน นําไปสู่
วิถีชีวิต ที่พอเพียงในที่สุด
• พื้นฐานสําคัญเบื้องต้น แห่ งแนวทางการปฏิบตั ิตนตาม แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ผู้ประยุกต์ ใช้ ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้ องยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํ เป็ นและความ
ฟุ่ มเฟื อยลง ใช้จ่ายในสิ่ งที่จาํ เป็ น แต่ก็ไม่ใช่ ตระหนี่ ถี่เหนี ยวไม่ยอมใช้เงินเลย ส่ วนการใช้จ่ายจะมากน้อย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กบั อัตภาพของแต่ละบุคคลจากรายได้ที่สุจริ ตและไม่คดโกง หรื อเบียดเบียนให้ คนอื่น
ได้รับความเดือดร้อน ด้วยเหตุน้ ี ความประหยัดจึงต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความพอเพียง คือ การตระหนักรู ้
ถึงคุณค่าของเงิน ฉลาดใช้ ฉลาดออม และฉลาดทําบุญตามอัตภาพ
โดยเฉพาะระดับครอบครัวนั้น ประการสําคัญ อันดับแรกนั้น ต้ องพัฒนาสมาชิ กในครอบครัว
ให้ ปลอดจากหนี้สินและมีฐานะดีขึ้นอย่ างน้ อยในระดับพอกินพอใช้ ก่อน แล้ วจึงพัฒนาต่ อเนื่อง ให้ เป็ น
ครอบครั วที่อยู่ดีกินดี เป็ นครอบครั วที่ พึงประสงค์ในการนําปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ไปใช้ให้บงั
เกิดผลต่อไป โดยต้องเริ่ มต้นจาก การรู ้จกั จัดการแผนการเงินของตนเองและครอบครัว ประหยัดอดออม ทํา
อะไรด้วยความอะลุม้ อล่วย มีเหตุมีผล ไม่ใช้จ่ายในสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ น จนกลายเป็ น ความฟุ่ มเฟื อยจนเกินอัตภาพ
ที่เป็ นอยู่ แต่ให้ปลูกฝังนิ สัยความประหยัด สร้างวินยั รักการออมและ มีทกั ษะในการจัดการทางการเงินได้
เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการปลูกฝั งในวัยเด็กให้รู้จกั คุณค่าของเงิ น ใช้จ่ายอย่างมีวินัย รู ้ จกั ทําบัญชี รายรั บ
รายจ่ า ยเป็ นประจํา เพื่ อ ให้รู้ถึง สถานะการเงิ น ของตน จะได้ ใช้จ่ ายตามอัต ภาพและฐานะของตนและ
ครอบครัว และเมื่อสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามจําเป็ นได้ อย่างพอเพียงแล้ว ให้แบ่งเงินส่ วนหนึ่ งไปทําทาน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อปลูกฝั งความมีน้ าํ ใจและเห็ นอกเห็ นใจ ผูอ้ ื่ น ลดความเห็ นแก่ ตวั และเป็ นการสร้ าง
ภูมิคุม้ กันทางด้านศีลธรรมและวัฒนธรรมการให้ ให้บงั เกิ ด ขึ้นในตัวเด็กและสมาชิ กของสังคม อันเป็ น
องค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งสู่การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามรอยพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเป็ นแบบอย่ า งของการดํ า รงชี วิ ต ดัง ที่ ดร.สุ เ มธ ตัน ติ เ วชกุ ล
เลขาธิ การมูลนิ ธิชยั พัฒนา ได้เล่าไว้ในหนังสื อตามรอยพระยุคลบาท ครู แห่ งแผ่นดิน (๒๕๕๖, หน้า ๙๔)
ความตอนหนึ่งว่า “...พระองค์ทรงไม่ยดึ ติดกับวัตถุ ทรงประหยัดมาก คงเคยเห็นภาพหลอดยาสี ฟัน พระองค์

-๖ทรงบีบหลอดยาสี ฟันจนลีบ มหาดเล็กเชิญออก นําหลอดใหม่มาวาง ทรงมีรับสั่งให้นาํ กลับมา แล้วรับสั่งกับ
ทันตแพทย์วา่ ที่เหลืออยูน่ ้ ีฉนั ใช้ต่อได้อีก ๕ วัน เห็นหรื อไม่ว่าแม้พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าแผ่นดินแต่ทรงใช้
อะไรก็ ท รงประหยัด เมื่ อ พระองค์ท รงงานเสร็ จ พอเสด็จ ฯ ออกจากห้อ งก็จ ะทรงปิ ดไฟทัน ที ทรงเป็ น
แบบอย่างของการใช้ของอย่างคุม้ ค่า ประหยัด เรี ยบง่าย ความเรี ยบง่ายเป็ นสิ่ งที่มีค่าที่สุด ท่านข้าราชการ
ทั้งหลายลองปฏิบตั ิดูแล้วจะรู ้ผล...”
การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดําริ ในเรื่องประหยัดเรียบง่ าย ได้ ประโยชน์ สูงสุ ดของประชาชนในพืน้ ที่ที่
ประสบความสํ าเร็จจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
จากการศึกษาแนวทางความประพฤติของประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลที่นอ้ มนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวิตได้อย่างสําเร็ จ จนทําให้มี ฐานะความเป็ นอยูท่ ี่มนั่ คงและสามารถ
ยึดอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทําสวนยางพาราและสวนลองกองเป็ นแนวทางในการหาเลี้ยงชีพ พบว่า การ
ปลูกฝังนิ สัยแห่ งการประหยัด ให้ใช้จ่ายอย่างไม่ฟุ่มเฟื อย นับเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิจเพื่อการ
ดําเนิ นชี วิตที่มนั่ คง โดยควรดําเนิ นการควบคู่ไปกับการสนับสนุ นให้ครั วเรื อนมีการออม ทําบัญชี รายรับ
รายจ่ายของครอบครัว พร้อมถ่ายทอดและส่ งเสริ มให้เพื่อนบ้านรู ้จกั การทําบัญชีครัวเรื อน ซึ่ งช่วยให้ชีวิตมี
ความมัน่ คงในปัจจุบนั ด้วย
นอกจากการเพิ่มรายได้ จากอาชีพทํานา ทําสวนแล้ว ผูป้ ระยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรมุ่ง
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน โดยปลูกไม้ผล หรื อพืชหมุนเวียนและปลูกพืชผัก สวนครัว เลี้ยงเป็ ด และเลี้ยงปลา
และดําเนิ นชี วิตอย่างประหยัด โดยนําผลผลิตที่เป็ นส่ วนเกินจาก การบริ โภคในครอบครัวไปขายใน ตลาด
ชุมชนและต้องทําบัญชี ครัวเรื อน รู ้จกั ออมและปรึ กษาหารื อกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อวางแผนการลงทุน
ในแต่ละปี อย่างรอบคอบ การดําเนิ นชี วิตด้วยวิธีน้ ี จะทําให้มีภูมิคุม้ กัน ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สรุป
การประหยัด เรี ยบง่ าย ได้ประโยชน์สูงสุ ด ถื อเป็ นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่ วิถีชีวิตแบบพอเพียง
นําไปสู่ ความสุ ขอย่างยัง่ ยืน และสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่ งไม่เพียงแต่จะเป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ฏิบตั ิเองเท่านั้น
หากแต่ยงั เป็ นประโยชน์ต่อประเทศและต่อโลกด้วย ดังกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ในการออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๙ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙
ความตอนหนึ่งว่า “...ข้ อสํ าคัญเราจะต้ องรู้จักใช้ ทรัพยากรนั้นอย่ างฉลาด คือไม่ นํามาทุ่มเทใช้ ให้ สิ้นเปลืองไป
โดยไร้ ประโยชน์ หรือได้ ประโยชน์ ไม่ คุ้มค่ า หากแต่ ระมัดระวังใช้ ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้ วย
ความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้ องเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์ แท้ จริ งที่จะเกิดแก่
ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...”

-๗-
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