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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนีไ้ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับศาสตร์พระราชากับการพึง่ ตนเองศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์
ทีท่ ำ� ให้ประชาชนคนไทยมีความสุขคูค่ ณ
ุ ธรรม โดยสอนให้คนด�ำรงชีวติ อย่างมีความสุข พอเพียง อยูใ่ นโลก
อย่างมีความสุขศาสตร์พระราชา ที่คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนั้นครอบคลุมทั้ง “พระราชด�ำริ” คือ แนวคิดและ
ปรัชญา “พระราชด�ำรัส” คือ ค�ำสั่งสอน ตักเตือน ให้สติ “พระราชกรณียกิจ” คือ หลักการทรงงานและ
“พระราชจริยวัตร” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา
70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปวงพสกนิกรชาวไทยได้น้อมน�ำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนการพึ่งตนเอง
คือมีความสามารถในการก�ำหนดชีวติ ตนเองและช่วยเหลือตนเองให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ และพยายาม
ลดการพึ่งพาภายนอกในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านเทคโนโลยี 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ด้านจิตใจ 5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ค�ำส�ำคัญ: ศาสตร์พระราชา; การพึ่งตนเอง; มีความสุข

Abstract
This article has studied the science about the King and self-reliance. Cardinal
health is the science that makes people happy, Thailand and morality. By teaching people to live happily enough in a world very happy. Cardinal health the pair remain in
Thailand that covers the “royal” is a concept and philosophy. “His Majesty” is preaching
caution to consciousness “Royal” is the shape and “royal Hriiwatr” of King USA Cummins
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Navy King Bhumibol Adulyadej Rama 9 through 70 years ago is. the entire population of
Thailand Has adopted a positive role model to behave. Self-reliance is the ability to
define their own lives and self-help as much as I have. And to reduce dependence on
external aspects of the 5 areas: 1) technology, 2) economics, 3) environment and natural
resources, 4) the psychological 5) the social and cultural.
Keywords: The King’s Philosophy; Self-Reliant; happily

1. บทน�ำ

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพีอ่ ความอยูด่ กี นิ ดีและความผาสุกของ
พสกนิกรชาวไทย พระราชกรณียกิจและโครงการ
ในพระราชด�ำริตา่ งๆ ล้วนเปีย่ มด้วยพระปรีชาสามารถ
มี ค วามเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล สามารถแก้ ไขปั ญ หา
รวมถึงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่นั้นๆ ได้
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ทั้งในแง่ของศาสตร์และศิลป์
คือ หลักคิดและวิธีการ อันสามารถยึดถือเป็นหลัก
การและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการ
ด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจน
พระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกร
ในโอกาสต่ า งๆ ล้วนแล้วแต่เ ป็นหลัก ให้ยึดถื อ
ปฏิบัติได้เพี่อความเจริญมั่นคงและสันติสุข เช่น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
และหลักแห่งความรู้รักสามัคคี เป็นต้น ข้อเรียนรู้
ทัง้ หลายนีส้ ามารถสรุปใจความและน�ำมาเรียงร้อย
เพีอ่ ใช้เป็นศาสตร์ในการสร้างความเจริญและความ
ยั่งยืนแก่ผืนแผ่นดิน เราเรียกศาสตร์นี้ว่าศาสตร์
พระราชาศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย ไม่ใช่เฉพาะ

พสกนิกรของพระองค์ท่านเท่านั้นที่ประจักษ์แจ้ง
เห็นจริง แต่คนทั่วโลกยังยอมรับว่า เป็นวิถีชีวิตที่
สร้างความเป็นดีอยูด่ ี พอดี มีสขุ จึงได้ศกึ ษาศาสตร์
พระราชาและหลักการของศาสตร์พระราชา
ดังนั้น ผู้เขียนมีความประสงค์จะน�ำเสนอ
การน�ำหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วย
เรื่อง หลักการพึ่งตนเองที่สอนให้คนเรารู้จักพอ
ประมาณ ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
โดยไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเองและผู ้ อื่ น รู ้ จั ก ความมี
เหตุ ผ ลและพึ่ ง ตนเองในการด� ำ รงชี วิ ต ในสั ง คม
ปัจจุบัน ซึ่งหากบุคคลได้น�ำไปประพฤติปฏิบัติ
ก็จะท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิตได้

2. ความหมายของศาสตร์พระราชาและ
หลักการของศาสตร์พระราชา

ความหมายของศาสตร์พระราชาศาสตร์
พระราชา คื อ ภู มิ ป ั ญ ญาของพระราชา (king
wisdom) รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงทดลองใช้
น� ำ ไปปฏิ บั ติ จ นเป็ น ผลส� ำ เร็ จ แล้ ว จึ ง น� ำ ไปบอก
แนะน�ำให้พสกนิกรของพระองค์น�ำไปใช้ ศาสตร์
พระราชา หมายถึง พระราชด�ำริ (King Initiate)
พระราชด�ำรัส พระบรมราโชวาทที่ได้มีการน�ำไป

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

ปฏิบตั โิ ดยมีการประยุกต์รว่ มกับวิชาการด้านต่างๆ
ที่มีลักษณะเป็นองค์รวมน�ำมาใช้รวมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (บรรพบุรุษท่านท�ำไว้ดีแล้ว) และ ได้น�ำไป
สู่การทดลองปฏิบัติหลายครั้งจนได้รับความผล
ส�ำเร็จตามพระราชประสงค์ สามารถน�ำไปใช้แก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆ ได้ เช่น โครงการพระราชด�ำริและ
สรุปขึ้นเป็นหลักการกรอบในการปฏิบัติงาน (หลัก
การทรงงาน) และทฤษฎีใหม่ด้านต่างๆ ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาที่เกิดเป็นรูปธรรมจนเป็นที่
ประจักษ์แก่สาธารณะ ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาในเบือ้ งต้น
พบว่า ศาสตร์พระราชามีอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน ด้าน
การพัฒนามนุษย์ ด้านการพัฒนาและบริหาร ด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟู (Puỵỵabal, 2017 : 13-20)
1. ศาสตร์ดา้ นการพัฒนามนุษย์ เป็นด้าน
ที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับแรก โดยเริ่มด้วยการ
พัฒนาคนให้มีคุณธรรม แล้วให้มีท�ำหน้าที่ในการ
สร้างให้เกิดความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และการพัฒนาบริหาร โดยมีคุณธรรมความเพียร
เป็นพื้นฐาน
2. ศาสตร์ด้านการพัฒนาบริห ารเป็น
ทฤษฎีใหม่ด้านต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีด้านการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ใหม่ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทฤษฎี ใ หม่
ด้านการเกษตร และทฤษฎีใหม่ดา้ นอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ภูมิสังคม การออกแบบภูมิ สถาปัตย์ โคกหนองนา
โมเดล กสิกรรมธรรมชาติ การพัฒนาชุมชนแนวใหม่
การบริหารจัดการแนวใหม่ การจัดการลุ่มน�้ำแบบ
มีส่วนร่วม มาตรฐานอุตสาหกรรมพอเพียง ฯลฯ
3. ศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมี
ทฤษฎีใหม่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น�้ำ  ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึง
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ความหลากหลายทางชาติพนั ธ์ วัฒนธรรม ความเชือ่
ศาสนา ภูมิปัญญาที่แตกต่างกันไปตามภูมิสังคม
เช่น การแก้ปัญหาเรื่องดิน ใช้การห่มดิน แกล้งดิน
ปลูกแฝกอนุรักษ์ดินและน�้ำ  ป่า เก็บน�้ำไว้ในดิน
แก้มลิง ปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก บ้านเล็กในป่าใหญ่
คนอยูป่ า่ ยัง อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช ช่างสิบหมู่ ฯลฯ
(Puỵỵabal, 2017 : 13-20)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็น
แนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็น
แนวทางการพัฒนาทีต่ งั้ บนพืน้ ฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท ค�ำนึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ มุ้ กันในตัวเองตลอดจน
ใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด�ำรง
ชีวิต ที่ส�ำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความ
เพียร” ซึ่งจะน�ำไปสู่ความสุขในการด�ำเนินชีวิต
อย่างแท้จริง (Wattanabutr, et al., 2018 : 539552)
ศาสตร์พระราชา จึงเป็นโครงการที่ยังชีพ
ให้ประชาชน ได้อยู่ดีกินดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ฝนหลวง ที่หล่นจากฟ้า กระทบภูผา ผ่านท้องนา
สูม่ หานที โครงการฝายชะลอความชุม่ ชืน้ โครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง โครงการใช้นำ�้ ดี
ไล่นำ�้ เสีย โครงการกังหันชัยพัฒนา โครงการบ�ำบัด
น�้ำเสียโดยจุลินทรีย์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าโครงการ
เหล่ า นี้ ล ้ ว นแต่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น อยู ่ ข อง
เกษตรกรอันเป็นพลังทางเศรษฐกิจของชาติ พูดให้
กระชับคือเรื่องปากเรื่องท้องของพสกนิกรของ
พระองค์ นั่ น เอง จะเห็ น ได้ จ ากการด� ำ เนิ น การ

168 Dhammathas Academic Journal Vol. 19 No. 4 (October - December 2019) Special Issue

มากกว่า 4,000 โครงการหลวง ล้วนแต่เป็นการพัฒนา
ประชากรระดับรากหญ้า เพือ่ ยกระดับการด�ำรงชีพ
ของประชาชนให้สูงขึ้นตามยุคสมัยและกลไกทาง
สังคม ให้อยู่ดีกินดีมีความสุขตามอัตภาพเพราะ
ปัจจัยพืน้ ฐานทางสังคมนัน้ ครอบครัวคือหน่วยย่อย
หากครอบครัวขาดความอบอุ่นนั่นคือ สาเหตุของ
ปัญหาทางสังคมที่จะตามมาการแก้ปัญหาระดับ
รากหญ้ า จึ ง เป็ น ศาสตร์ ข องการบริ ห ารจั ด การ
ประเทศทีพ่ ระองค์ทรงตระหนัก (Yathaengchat,
2017 : 19-20) และเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ตรงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานับเป็น
ความปราดเปรื่องทางปัญญาอย่างแท้จริง

3. ความส�ำคัญของการพึ่งตนเอง

ความหมายของการพึง่ ตนเอง เสรี พงศ์พศิ
กล่าวว่า การพึง่ ตนเองหมายถึง ความสามารถของ
คนที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด โดยไม่เป็น
ภาระคนอื่นมากเกินไป มีความสมดุล มีความพอดี
ในชีวิต เป็นสภาวะทางกายที่สอดคล้องกับสภาวะ
ทางจิตที่เป็นอิสระ มีความพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่มี
สิง่ จ�ำเป็นปัจจัยสีพ่ อเพียง เป็นความพร้อมของชีวติ
ทั้งร่างกายและจิตใจ (Phongpit, 2004 : 17)
ส่วนท่าน (Peiankham, 2007 : 27-30) กล่าวว่า
การพึ่งตนเองหมายถึง ความสามารถในการด�ำรง
ตนอยูไ่ ด้อย่างอิสระ มัน่ คงสมบูรณ์ และท่าน (P.A.
Payutto, 2015 : 464) กล่าวว่า การพึง่ ตนเองเป็น
หลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา เป็นการสอนให้
บุคคลเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ไม่ให้ยึดติด
หรื อ งมงายเสี ย เวลากั บ การหวั ง พึ่ ง อ� ำ นาจดล
บันดาลให้เกิดโชคลาภ ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ขัด

กับหลักการพระพุทธศาสนาที่เป็นกรรมวาทและ
วิ ริ ย วาท ทั้ ง ยั ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ต นเป็ น คนเฉื่ อ ยชา
ชอบงอมืองอเท้า เอาแต่นอนรอวาสนา และว่า
“ถ้าหากบุคคลจะพึง่ ตนเอง ก็ตอ้ งพัฒนาตนให้เป็น
ที่พึ่งให้ได้ก่อน ถ้าจะเป็นอิสระเสรีก็ต้องมีความ
สามารถที่จะท�ำงานด้วยตนเองได้”
ดังนัน้ การพึง่ ตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ในการด�ำรงตนอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคง สมบูรณ์
ซึ่งการพึ่งตนเองได้นั้น มีทั้งในระดับบุคคลและ
ชุมชน รวมทัง้ ต้องสามารถผันเปลีย่ นไปตามเวลาได้
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้อง และสมดุล
โดยการพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ โดยใช้หลักการ
พึ่ ง ตนเองตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หลักการพึง่ ตนเอง (Kaewmanee, 2014 : 38-39)
มีรายละเอียดดังนี้
1. การพึ่ ง ตนเองได้ ท างเทคโนโลยี
ส�ำหรับในส่วนของการพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี
นั้ น จะหมายถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติการมี
ปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ เช่น
เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยี
ทางสังคม ทั้งนี้ เทคโนโลยีหมายความรวมถึงของ
สมั ย ใหม่ แ ละของดั้ ง เดิ ม ของท้ อ งถิ่ น ที่ เรี ย กว่ า
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย
2. การพึ่ ง ตนเองได้ ท างเศรษฐกิ จ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
หมายถึง การพึง่ ตนเองในด้านการผลิตการจ�ำหน่าย
และการตลาด เป็ น ลั ก ษณะเศรษฐกิ จ แบบ
พึ่งตนเองการที่ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเลี้ยงตัว
เองได้ และมีความมั่นคงสมบูรณ์พูนสุขพอควรมี
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รายได้พอเพียงสามารถซื้อหาอาหารหรือปัจจัย 4
อย่างอื่นได้ หรือแม้แต่ช่วยด้านการพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลยีทกี่ ล่าวมาแล้วด้วย การพึง่ ตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ จึงช่วยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
3. การพึ่ ง ตนเองได้ ท างทรั พ ยากร
ธรรมชาติ ส�ำหรับการพึ่งตนเองได้ทางทรัพยากร
ธรรมชาตินนั้ ในทีน่ ที้ รัพยากรธรรมชาติหมายความ
รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่โดยธรรมชาติในชุมชนหรือ
สามารถหามาได้ ซึง่ การพึง่ ตนเองได้ทางทรัพยากร
ธรรมชาตินั้น หมายถึง การมีทรัพยากรธรรมชาติ
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ นั้ น และความสามารถในการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ด�ำรงอยู่ไมให้เสื่อมเสียไป
จนหมดสิ้นหรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติมากนัก
แม้จะพึ่งตนเองได้ทางอื่นดังที่กล่าวมาแล้วบางที
ก็ไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้
4. การพึง่ ตนเองได้ทางจิตใจ ในส่วนของ
การพึ่งตนเองได้ทางจิตใจนั้น หมายถึง การที่มี
จิตใจที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ยึดมั่นในค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า เพราะถือว่าคนเราเกิดมาต้อง
พึ่งตนเองเป็นหลัก การขอความช่วยเหลือจากคน
อื่นเราไม่สามารถที่จะยืนได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
ยังยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ รู้จัก
พอประมาณ มีเหตุผลและภูมคิ มุ้ กันกระท�ำการใดๆ
โดยไม่ประมาท และสภาพจิตใจทีก่ ล้าแข็งในการที่
จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในการหาเลี้ยงชีพการ
พัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในการปกครอง
ตนเอง ในการป้องกันกิเลสตัณหาไม่ให้โลภ โกรธ
หลง หรืออยากได้ อยากดี จนเกินความสามารถ
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ของตนเอง การพึ่งตนเองได้ทางจิตใจของคนใน
ชุมชนชนบทจะท�ำให้ชมุ ชนนัน้ พึง่ ตนเองได้กเ็ พราะ
คนทีพ่ งึ่ ตนเองได้ทางจิตใจเป็นคนทีเ่ ข้มแข็ง ปลงใจ
และปักใจ มั่นใจว่าจะช่วยตนเองได้ พึ่งตนเองและ
ยังเป็นคนที่รู้จักพอ ไม่มีความยากจนจนเกินไป
หากมีบุคคลประเภทนี้มากขึ้นเพียงใดย่อมยิ่งช่วย
ท�ำให้ชมุ ชนพึง่ ตนเองได้มากขึน้ เพียงนัน้ นอกจาก
นีก้ ารทีบ่ คุ คลพึง่ ตนเองได้ทางจิตใจยังเป็นรากฐาน
ของการพึ่งตนเองด้านอื่น เช่น ทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี
5. การพึ่งตนเองได้ทางสังคม ส�ำหรับ
การพึ่งตนเองได้ทางสังคม หมายถึง การที่คนใน
ชุ ม ชนมี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการพึ่ ง ตนเอง ขยั น อดทน
มี ค วามสามั ค คี กั น ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น และ
ภาวการณ์ทกี่ ลุม่ คนกลุม่ หนึง่ ๆ มีความเป็นปีกแผ่น
เหนียวแน่น มีผนู้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถน�ำกลุม่
คนเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของตนไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุม่ ของตนเองหรืออาจ
ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากภายนอกก็ เพราะ
การพึง่ ตนเองได้ทางสังคม ช่วยท�ำให้ชมุ ชนสามารถ
ด�ำเนินการใดๆ ให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเองหรือ
สามารถหาความช่วยเหลือ จากภายนอกเข้ามาช่วย
ท�ำให้ชุมชนช่วยตนเองได้ การพึ่งตนเองได้ทาง
สังคม เป็นเสมือนจุดสุดยอด ของการพึง่ ตนเองด้าน
ต่างๆ ของชุมชน เพราะเป็นการรวมการพึ่งตนเอง
ได้ทางต่างๆ (R.S Burt, 1992 : 15) ทัง้ หมดทีก่ ล่าว
มาก่อนหน้านีย้ งั มีจติ ส�ำนึกในการพึง่ ตนเอง โดยไม่
ได้หวังพึ่งพารัฐหรือองค์กรภายนอก
สรุปได้ว่า การพึ่งตนเองและความส�ำคัญ
นั้น คือ การที่ประชาชนในชุมชนมีจิตส�ำนึกที่ดีใน
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การพึ่งตนเอง ซึ่งท�ำให้เกิดความสมดุลทั้งด้านวัตถุ
และจิตใจ หรือทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยที่ส�ำคัญ 5 ด้าน คือ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ
และสังคมนั่นเอง รวมถึงมีกระบวนการจัดการที่ดี
มีผลให้ประชาชนภายในชุมชนมีสภาวะที่สมดุล
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

4. แนวทางการพึง่ ตนเองตามหลักพระพุทธ
ศาสนา
การพึง่ ตนเองในพระพุทธศาสนา หมายถึง
การด�ำรงอยู่ การอยูไ่ ด้ การประคับ ประคองตนเอง
หรือการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ให้เป็นภาระ
ของคนอื่นๆ โดยความหมายที่แท้จริงก็คือการพึ่ง
ตนเองด้วยธรรมด้วยการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเหมาะสม
เพื่อพัฒนากาย จิตใจ และปัญญาให้สมบูรณ์มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามศักยภาพของตนเอง
จนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้
(Phramaha Yutthana Narachettho, 2013 :
25-36) หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนานั้น
หลักธรรมว่าด้วยการพึง่ พาตนเองเรียกว่า นาถกรณ
ธรรม 10 ว่ า ด้ ว ยธรรมอั น เป็ น การสร้ า งที่ พึ่ ง
คุ ณ ธรรมอั น ท� ำ ให้ ต นเป็ น ที่ พึ่ ง ของตนเองได้
ประกอบด้วย 1) ศีล (ความประพฤติดงี าม ระเบียบ
วินัย อาชีวบริสุทธิ) 2) พาหุสัจจะ (การศึกษา
การใฝ่หาความรู้) 3) กัลยาณมิตตตา (คบคนดี
มีกัลยาณมิตร ปรึกษา) 4) โสวจัสตา (เป็นคนง่าย
รับฟังเหตุผล) 5) กิงกรณีเยสุ ทุกขตา (ขวนขวาย
กิจการ ท�ำได้สำ� เร็จ ฯลฯ) 6) ธัมมกามตา (รูร้ กั ใคร่
ธรรม รับรู้ รับฟัง)

7) วิรยิ ารัมภะ (ขยันหมัน่ เพียร ละชัว่ ท�ำดี เข้มแข็ง)
8) สันตุฏฐิ (สันโดษ พอใจกับสิง่ ทีห่ ามาได้โดยชอบ)
9) สติ (ความมีสติ ไม่ประมาท) 10) ปัญญา (รู้คิด
พิจารณา เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง) เป็น
คุณธรรมอันท�ำให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยังประโยชน์
ตนและประโยชน์ผอู้ นื่ ให้สำ� เร็จและเป็นก�ำลังหนุน
ในการบ�ำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายด้วย
แนวทางการพึ่งตนเองตามหลักพระพุทธ
ศาสนานั้น (Mookpadit, 2004 : 115) ได้ให้
แนวทางการพึ่งตนเองว่า “พัฒนาตน” การพัฒนา
ตนนี้ย่อมหมายถึงการพัฒนาตนทั้งภายนอกและ
ภายใน คือ พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและมี
ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ที่จะสามารถฝึกตนให้พ้น
จากห่วงโซ่ของกระแสบริโภคนิยมโดยยึดถือและ
ปฏิ บั ติ ต ามาหลั ก ศี ล ธรรมและจริ ย ธรรมตาม
พื้ น ฐานของหลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนาและ
สอดคล้องกับท่าน (Phramaha Mit Thitapanyo
(Wanyao), 2005 : 128-133) กล่าวว่า การพัฒนา
ชีวิตของคนนั้น จ�ำเป็นต้องฝึกให้คนรู้จักพึ่งตนเอง
มีความเสียสละ ไม่เห็นแต่ประโยชน์สว่ นตัว ให้เป็น
คนเห็นประโยชน์ส่วนรวม มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่น
ในการท�ำงานให้ส�ำเร็จ ซื่อสัตย์ ประหยัด ให้รู้จัก
คิด วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ซึง่ เป็นหลัก
การพัฒนาที่มุ่งเน้นในการสร้างความพออยู่พอกิน
ด้วยวิธีการพึ่งตนเอง ในรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
แบบพอเพี ย ง พออยู ่ พ อกิ น ตามควรแก่ ฐ านะ
แนวคิดส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต เริ่มต้นจากการ
ควบคุมตนเอง และการบริโภคที่ปราศจากตัณหา
และความโลภ แต่เอือ้ อ�ำนวยให้เกิดการพัฒนาทาง
จิตวิญญาณตามกระบวนการของศีล สมาธิและ
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ปัญญา ยังสอดคล้องกับท่าน (P.A. Payutto, 2015
: 11-12) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับแนวคิดการพึ่ง
ตนเองไว้ว่า ผู้ที่พึ่งตนเองได้ จะเป็นลักษณะหนึ่งที่
บ่งชี้ว่า ผู้นั้นเป็นคนที่มีส่วนร่วมที่ดีในหมู่ชนหรือ
เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องชุ ม ซน ซึ่ ง คนประเภทนี้ จ ะ
ประกอบด้วย ลักษณะดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็น
ว่า ถ้าผูใ้ ดก็ตามมีลกั ษณะทีส่ ามารถพึง่ ตนเองได้นนั้
มักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้ ซึ่งมีผลท�ำให้การใช้
ชีวิตอยู่ ในสังคมด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
สรุปได้วา่ แนวทางการพึง่ ตนเองตามหลัก
พระพุทธศาสนาเป็นการพึ่งตนเองด้วยธรรมคือ
ความถูกต้องความดีงาม ความเหมาะสม ด้วยการ
พัฒนาตนเอง การยกระดับตนเองให้ดขี นึ้ ให้เจริญขึน้
จนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมั่นคง คือการ
ด�ำรงตน ประคับประคองตน การคุ้มครองตนเอง
และการพัฒนาตนเองไปตามล�ำดับด้วยศักยภาพ
คือความรูค้ วามสามารถ และการปฏิบตั ขิ องตนเอง

5. แนวทางการพึง่ ตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา

แนวทางการพึง่ ตนเองแห่งศาสตร์พระราชา
มีการแสดงถึงกระบวนการของศาสตร์พระราชา
เพื่อการพึ่งตนเองตามหลักการทรงงาน คือ เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนาซึง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงใช้กับทั้งคน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม มีความ
ลุม่ ลึกและมีโครงการพระราชด�ำริหรืองานอืน่ ทีท่ รง
ท�ำเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนที่ประกอบไป
ด้วย (Wattanabutr, et al., 2018 : 542-546)
1. เข้าใจ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ย่อย 4 องค์ประกอบ
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1.1 การใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วทรงสนใจ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และทรงรับฟังข่าวสาร
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
แผนทีท่ รงตรวจสอบความถูกต้องของแผนทีท่ กุ ครัง้
ที่เสด็จทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริง พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชได้ทรงท�ำเช่น
นัน้ มาโดยตลอด อันแสดงให้เห็นว่าทรงใช้หลักการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาได้อย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันกับ
ที่มีความรู้ทางสถิติศาสตร์อย่างลุ่มลึก ไม่ใช่เป็น
เพียงผู้ใช้แต่เป็นผู้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างผู้มีความรู้
ระมัดระวัง รอบคอบเป็นอย่างยิง่ (Semarat, 2017
: 112-126)
1.2 การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงเอา
พระทัยใส่ในการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะระบบสถิตทิ างการ และการการส�ำมะโน
ประชากร และสถิติศาสตร์ศึกษา ทรงมีความรู้
ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกถึงความส�ำคัญของการใช้
สถิติในการพัฒนาทรงรับเป็นพระราชภาระในการ
แก้ไขปัญหาและวางระบบดังกล่าว
1.3 การวิเคราะห์และโครงการพระ
ราชด�ำริ กว่า 4,000 โครงการอาศัยการวิเคราะห์
และการวิจัย สร้างองค์ความรู้ที่มั่นใจว่าได้ผลก่อน
ที่ จ ะน� ำ ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง โครงการพระราชด� ำ ริ
โครงการหนึ่งที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย
มากที่สุด มีการจัดตั้งสถานีวิจัยโครงการหลวง
และสถานีเกษตรหลวงมากมาย การค้นคว้าวิจัย
ดังกล่าวรวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การบรรจุ
หีบห่อ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการ
วิจัยตลาดผลส�ำเร็จจากการวิจัยท�ำให้โครงการ
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หลวงมีความก้าวหน้ามาก ท�ำให้แก้ปญ
ั หาการปลูก
ฝิน่ และการท�ำไร่เลือ่ นลอยบนพืน้ ทีส่ งู ท�ำให้คนไทย
ได้บริโภคสินค้าคุณภาพสูงและทดแทนการน�ำเข้า
ได้มากมาย
1.4 การทดลองจนได้ ผ ลจริ ง พระ
ต�ำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้ตงั้ ขึน้ มีทงั้ การ
เลี้ยงโคนม ท�ำนา ปลูกต้นยางนา ปลูกป่า ทดลอง
ท�ำโรงสี ทดลองท�ำนมผงอัดเม็ด ผลิตถ่านชีวภาพ
และอืน่ ๆ อีกมากมาย ทัง้ หมดนีท้ รงทดลองจนกว่า
จะทรงมั่นพระทัยว่าได้ผลดีจริงน�ำไปใช้งานได้จริง
จึงทรงเผยแพร่ต่อไป
2. เข้าถึงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 3 องค์ประกอบ
2.1 ระเบิดจากข้างในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงต้องการให้การ
พัฒนาเป็นการระเบิดจากข้างใน (Semarat, 2017 :
112-126) เป็นการให้ประชาชนหรือชุมชนที่เข้าไป
พั ฒ นาหรื อ ท� ำ งาน เกิ ด การปรั บ ตั ว ที่ จ ะพั ฒ นา
ตนเอง เกิ ด ความต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง
เสียก่อน ไม่ใช่สิ่งที่ทางราชการเข้าไปบังคับให้
ประชาชนหรือชุมชนท�ำ ซึ่งจะไม่ยั่งยืน จึงทรงเน้น
การพัฒนาคน ให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ก่อน แล้วจึงเข้าไปพัฒนาเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการ
เข้าถึงก่อนจะพัฒนา หลักการในข้อนี้ตรงกับหลัก
วิชาการสมัยใหม่วา่ ด้วยการน�ำและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ดังที่ (Kotter, 1996 : 59-67)
2.2 เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย “ฉันครอง
ราชย์สองปีแรก ฉันไม่มีผลงาน เพราะฉันยังไม่รู้ว่า

ราษฎรต้องการอะไร” พระราชปรารภนีส้ ะท้อนให้
เห็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาในการเข้าถึงแล้ว
จึงพัฒนาได้เป็นอย่างยิง่ ทรงให้ความส�ำคัญกับการ
ท�ำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
2.3 สร้างปัญญา การสร้างปัญญา
สังคมเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งในการเข้าถึงประชาชน
หากประชาชนยังขาดความเข้าใจก็ตอ้ งสร้างปัญญา
สังคมให้ประชาชนเข้าใจ ครูแห่งแผ่นดินเลือกจะใช้
วิธีที่ง่ายที่สุดในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้าง
ปัญญา ทรงเลือกใช้วิธีการพูดที่จะสร้างปัญญาให้
เหมาะสมกับผู้ฟัง (Wattanabutr, et al., 2018 :
542-546)
3. พัฒนา แนวพระราชด�ำริในการพัฒนา
นั้นเมื่อทรงเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนานั้นทรงมี
หลักการส�ำคัญคือ
3.1 เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยตนเองแนวพระ
ราชด�ำริในการพัฒนาทรงเน้นการพัฒนาทีเ่ กิดจาก
ประชาชนต้องการจะพัฒนา ตลอดรัชสมัยในการ
ทรงงานในบางครั้ง ประชาชนก็ไม่ได้ให้ความร่วม
มือกับโครงการพระราชด�ำริเช่นกัน ไม่เคยทรงฝืน
บังคับประชาชนให้รว่ มมือแต่อย่างใดด้วยเหตุผลที่
แตกต่างกัน กลับทรงเริ่มต้นโครงการพระราชด�ำริ
ใหม่อย่างสม�่ำเสมอจนมีโครงการพระราชด�ำริกว่า
สี่พันโครงการ และความต้องการให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มที่ ดังที่ทรงเน้นเสมอ
ว่าการพัฒนานั้นต้องระเบิดจากข้างในก่อน
3.2 พึง่ พาตนเองได้ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นว่า
การพัฒนาต้องท�ำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้
ทรงโปรดให้ประชาชนท�ำอะไรได้ด้วยตนเองทรง
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โปรดความเรียบง่ายและพึ่งพาตนเองได้ ดังที่ได้
พระราชทานพระราชด�ำริ “การปลูกป่าโดยไม่ตอ้ ง
ปลูก” ปล่อยให้ธรรมชาติชว่ ยในการฟืน้ ฟูธรรมชาติ
หรือแม้กระทั่ง “การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4
อย่าง” ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟืน
นอกจากได้ประโยชน์ตามประเภทของการปลูก
แล้ ว ยั ง ช่ ว ยสร้ า งความชุ ่ ม ชื้ น ให้ แ ก่ พื้ น ดิ น ด้ ว ย
พระองค์จึงทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์ที่อยู่
อย่างเกื้อกูลกัน ท�ำให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง
ยั่งยืน แนวพระราชด�ำริในเรื่องการพึ่งพาตนเองได้
3.3 ต้นแบบเผยแพร่ความรูพ้ ระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงโปรด
การสร้างต้นแบบการเผยแพร่ความรู้ โดยทรงตั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
การทีทรงเลือกใช้พื้นที่ที่มีปัญหาและความยาก
ล� ำ บากในการพั ฒ นานั้ น ก็ เ พื่ อ เป็ น ต้ น แบบให้
ประชาชนได้เห็นและท�ำตาม ซึ่งหากแม้พื้นที่ที่มี
ปัญหามากที่สุดก็ยังพัฒนาให้ดีได้ ประชาชนเอง
ก็นา่ จะท�ำตามได้เป็นการเรียนรูจ้ ากตัวแบบ ทีเ่ ป็น
แรงบันดาลใจการพัฒนาประชาชนและประเทศ
ชาติดังนั้นการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จึงเป็นวิธีการ
แห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เป็นการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพือ่ ประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง ศาสตร์ของ
ราชาเป็นสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงแนะน�ำสิง่ ทีเ่ ป็นปรัชญา
ที่ยิ่งใหญ่ เป็นองค์ความรู้ส�ำคัญ มีหลักวิชาต่างๆ
ทั้ง สังคม วิทยาศาสตร์ ปนอยู่ เพราะไม่ใช่ศาสตร์
ที่ใช้สอบหรือปริญญาแต่เป็นสิ่งที่พัฒนาประเทศ
หากเราได้ศึกษาศาสตร์พระราชาเป็นระบบอย่าง
เป็ น ขั้ น ตอนจะท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ม หาศาล
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ซึง่ แนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรน�ำมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตการท�ำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการ
ปฏิบตั ติ ามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท ท่านสามารถน�ำ
หลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ (Puỵỵabal, 2017 : 13-20)

6. ข้อเสนอแนะ

ศาสตร์ พ ระราชาเป็ น ศาสตร์ ที่ ท� ำ ให้
ประชาชนคนไทยมีความสุขคูค่ ณ
ุ ธรรม โดยสอนให้
คนด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข พอเพียง อยู่ในโลก
อย่างมีความสุข ค�ำสอนของศาสตร์พระราชาไม่ใช่
เป็นวาทกรรม แต่ถ้าปฏิบัติอย่างจริงจังจะเปลี่ยน
ชีวติ การส่งต่อแนวคิดผ่านชุมชนต้นแบบซึง่ เปรียบ
กับต�ำราบนดินเป็นสิง่ ส�ำคัญซึง่ ต้องมีงานวิชาการที่
เป็นระบบและมีมาตรฐานรองรับ อนาคตพื้นที่
กสิกรรมจะพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาการ
เกษตรแบบบ้านๆ เป็นโรงเรียนสอนชีวติ อย่าทิง้ บ้าน
ช่วยกันรักษาแผ่นดินเกิด เป็นอีกพลังส�ำคัญในการ
สืบสานค�ำสอนของพระราชา แม้ในหลวงรัชกาลที่
๙ เสด็จสวรรคตแต่คำ� สอนของพระองค์ควรสานต่อ
อย่างเป็นรูปธรรม
ศาสตร์พระราชาที่คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนั้น
ครอบคลุมทั้ง “พระราชด�ำริ” คือ แนวคิดและ
ปรัชญา “พระราชด�ำรัส” คือ ค�ำสั่งสอน ตักเตือน
ให้สติ “พระราชกรณียกิจ” คือ หลักการทรงงาน
และ “พระราชจริยวัตร” ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตลอด
ระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมาซึ่งปวงพสกนิกรชาวไทย
ได้น้อมน�ำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน

174 Dhammathas Academic Journal Vol. 19 No. 4 (October - December 2019) Special Issue

รวมทั้งรัฐบาลและข้าราชการทุกคนได้น้อมน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพือ่ สร้าง
ชาติ แ ละพั ฒ นาประเทศอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น
แนวทางการพึ่งตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาคือ
มี ค วามสามารถในการก� ำ หนดชี วิ ต ตนเองและ
ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และ
พยายามลดการพึ่งพาภายนอกในด้านต่างๆ ทั้ง 5
ด้านคือ 1) ด้านเทคโนโลยี 2) ด้านเศรษฐกิจ 3)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ด้าน
จิตใจ 5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม การที่ชาวบ้าน
สามารถพึ่งตนเองได้นั้นอาจกล่าวได้ว่าเพราะมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการด�ำรงชีพคือ ดิน
ป่าไม้ และแหล่งน�้ำสรุปได้ว่า การพึ่งตนเอง คือ

การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี แ นวทางที่ จ ะท� ำให้ ชุ ม ชน
สามารถพึง่ ตนเองได้ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการที่
ประชาชนในชุมชนมีศกั ยภาพในการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมให้มคี วาม
สมดุลและความยัง่ ยืน สามารถพึง่ ตนเองได้ รวมถึง
มีองค์กรชุมชนเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ต่อไปในอนาคต
แนวทางการพึ่งตนเองตามหลักพระพุทธ
ศาสนาเป็ น การพึ่ ง ตนเองด้ ว ยธรรม คื อ ความ
ถูกต้องความดีงาม ความเหมาะสม ด้วยการพัฒนา
ตนเอง การยกระดับตนเองให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น
จนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

องค์ความรู้ใหม่

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ
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