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บทความรับเชิญ

9 ตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา
พลเอก เดชา ปุญญบาล 1

บทน�ำ

คื อ แนวคิดและปรัชญา “พระราชด�ำรัส” คือ ค�ำสั่งสอน ตัก
		 ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ เป็นดินแดนที่มีสถาบัน เตือน ให้สติ “พระราชกรณียกิจ” คือ หลักการทรงงาน และ
พระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติมาอย่างยาวนาน “พระราชจริยวัตร” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
เมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติมีวิกฤติ พระราชาก็คิดหาทางแก้ ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา
ปัญหาไว้ให้เสมอๆ เพือ่ น�ำประเทศชาติพฒ
ั นาไปสูค่ วามเจริญ ซึ่งปวงพสกนิกรชาวไทย ได้น้อมน�ำมาเป็นแบบอย่างที่ดีใน
รุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาชาติ “…การพัฒนาประเทศจ�ำเป็น การประพฤติตน รวมทั้งรัฐบาลและข้าราชการได้น้อมน�ำไป
ต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างชาติ
พอใช้ ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ และพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐาน
มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�ำดับต่อ 		 ศาสตร์พระราชา คือ การน้อมน�ำพระบรมราโชวาท
ไป หากมุง่ แต่จะทุม่ เทสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทาน
ขึน้ ได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบตั กิ ารสัมพันธ์ แก่ปวงชนชาวไทย มาก�ำหนดเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็น
กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย “ศาสตร์ ข องแผ่ น ดิ น ” สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ได้ ซึ่งอาจกลายเป็นความ มี พระราชด�ำรัส เมื่อปี 2554 ว่า [1] “เป้าหมายในการพัฒนา
ยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด…” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 9 คื อ
รั ช กาลที่ 9 พระราชทานพระราชด� ำ รั ส หลั ก ปรั ช ญา ‘การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ’ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ครัง้ แรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร คน โดยไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค�ำนึง
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม เรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิ
2517 จากกระแสพระราชด�ำรัสฯ ดังกล่าว พระราชาเห็น หลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย
อะไร ? ก่อนบอกประชาชน พระบรมราโชวาทของพระบาท แต่ที่ส�ำคัญ คือ นักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย
สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช หรือที่เราเรียกว่า ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้
“ศาสตร์ พ ระราชา” นั้ น ครอบคลุ ม ทั้ ง “พระราชด� ำ ริ ” ว่าการพัฒนาเกีย่ วข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรือ่ งของจิตใจ”
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ฝายแม้วเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่นเช่นก้อนหินและไม้ เพื่อก่อเป็นฝายขวาง
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เมตร และจะแทงลงไป
เป็นแนวลึกใต้ดิน 1-3 เมตร แล้วสานกันเป็นแนวก�ำแพงดูด 		 กังหันน�้ำชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำ
ซับความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดิน
หมุนช้าแบบทุน่ ลอย เป็นกังหันน�ำ้ เพือ่ บ�ำบัดน�ำ้ เสียด้วยวิธกี าร

4. ทฤษฎีใหม่
		 เป็นการสร้างแหล่งน�้ำขนาดเล็กบนผิวดินในพื้นที่ เติมอากาศ ท�ำงานโดย การหมุนปัน่ เพือ่ เติมอากาศให้นำ�้ เสีย
การเกษตรของเกษตรกร โดยแบ่งที่ดินส�ำหรับใช้ขุดเป็น กลายเป็นน�ำ้ ดี สามารถประยุกต์ใช้บำ� บัดน�ำ้ เสียจากการอุปโภค
๔. ทฤษฎี
สระเก็
บ น�้ ำ ให้ใหม่
ส ามารถใช้ ท� ำ การเกษตรได้ ต ลอดปี แ ละ ของประชาชน น�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่ม
กบั บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ทางการเกษตร
สามารถเลี้ยงปลาไปพร้
อมๆางแหล่
กัน นอกจากนี
้บริเวณขอบสระ
เป็ น การสร้
งน้ าขนาดเล็
กบนผิ วดินออกซิ
ในพื้ นเจนที่กให้ารเกษตรของเกษตรกร
โดยแบ่ใช้
ง บทีำ� ่ ดบัินด
น�้ ำ เสี ย ที่ เ กิ ด จากชุ ม ชนและอุ ต สาหกรรมลั ก ษณะเป็ น
ยังสามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัว ได้อีกด้วย
สาหรับใช้ขุดเป็นสระเก็บน้าให้สามารถใช้ทาการเกษตรได้
ตลอดปี
ละสามารถเลี
ม ๆ่ผิวน�กั้ำน
เครื่องกลหมุ
นช้แาแบบทุ
่นลอยเพื่อ้ยช่งปลาไปพร้
วยเติมออกซิเอจนที
5. นอกจากนี
โครงการแก้้บมริลิเงวณขอบสระยังสามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัว ได้อีกด้วย
		 หลักการของโครงการ คือ เมื่อเกิดน�้ำท่วมก็ขุดคลอง 8. การบ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์
ชักน�้ำให้ไหลมารวมกันเก็บไว้ ในแหล่งพักน�้ำแล้วจึงค่อยท�ำ 		 การบ�ำบัดน�ำ้ เสียด้วยจุลนิ ทรียส์ ามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ
การระบายลงสูท่ ะเลผ่านทางประตูระบายน�ำ้ ในช่วงทีป่ ริมาณ 		วิธีที่ 1 การใช้น�้ำหมักชีวภาพ โดย การใช้น�้ำหมัก
โครงการแก้
ง นก็สามารถสูบน�้ำออกจากคลองที่ ชีวภาพปริมาณ 1 ต่อ 500 ส่วนราดลงในน�้ำทิ้งจากครัวเรือน
น�้ำ๕.
ทะเลลดลง
ขณะเดีมยลิวกั
ฟาร์มปศุสตั ว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ ให้จุลินทรีย์
เป็นแก้มลิงลงสู
เพื่อทีคื่น�้ำอจากตอนบนจะได้
หลั่ทกะเลตลอดเวลา
การของโครงการ
เมื่อเกิดน้าท่วมก็ตลาดสด
ขุดคลองชั
กน้าให้ไหลมารวมกันเก็บไว้ ในแหล่งพัก
ไหลลงมาได้เรือ่ ยๆ และเมือ่ ใดก็ตามทีร่ ะดับน�ำ้ ทะเลขึน้ สูงกว่า ช่วยย่อยสลาย อินทรีย์สารในแหล่งน�้ำนอกจากนี้ น�้ำหมัก
ว จึ ง ค่ อ่เยท
าการระบายลงสู
ะเลผ่้ำกัา้นนทางประตู
ร ะบายน้
าในช่
ว งทีไ ด้่ ปดริี ใมนการปรั
าณน้ าทะเลลดลง
ง สามารถน�
ำ ไปใช้
บ สภาพน�้ ำ ใน
ระดัน้บาแล้
น�้ำในคลองที
ป็นแก้
มลิงก็ให้ปิดประตูร่ ทะบายน�
ไม่ ชี ว ภาพยั
บ่อประมงทั้งบ่อเลี้ยงกุ้งและปลาได้เป็นอย่างดี
ให้น�้ำทะเลไหลย้อนกลับเข้ามา

ขณะเดียวกันก็สามารถสูบน้าออกจากคลองที่เป็นแก้มลิงลงสู่ทะเลตลอดเวลา เพื่อที่น้าจากตอนบนจะ
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

		 วิธีที่ 2 ลูกระเบิดจุลินทรีย์ เป็นการบ�ำบัดและฟื้นฟู
แหล่งน�้ำให้ดีขึ้นด้วย จุลินทรีย์เช่นเดียวกับการใช้น�้ำหมัก
ประกอบด้วย โคลนจากท้องน�ำ้ 50 กิโลกรัม, ร้า 10 กิโลกรัม,
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหรือผง 50 กิโลกรัมและน�้ำหมักชีวภาพที่หมัก
จนได้ที่แล้ว 3 เดือนขึ้นไป โดยน�ำทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกัน
จนสามารถปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าลูกเปตอง น�ำไปผึ่งไว้ในที่
ร่ม จนแห้งสามารถน�ำไปบ�ำบัดน�้ำได้โดยใช้ในอัตราส่วน 5
กิโลกรัมต่อน�้ำ 1 ล้านลิตร หรือ 25 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน�้ำที่เน่าเสีย ในบริบทของท้องถิ่นนั้น
ปัจจุบันได้มีการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ มาปฏิบัติเพื่อให้
เป็นไปตาม “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ในด้าน
การเกษตรและแหล่งน�้ำ” (Local Sufficiency Economy
Plan : LSEP) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นทาง
เดินที่มาถูกทางแล้ว

และเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว ทั้งในเชิงการบริหารจัดการและ
ผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ เป็นล�ำดับ ซึง่ บทเรียนจากประเทศไทย
นี้ จ ะถู ก น� ำ เสนอสู ่ ที่ ป ระชุ ม แห่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ
เป็ น ต�ำราแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์และ
เป็นตัวอย่างที่ดีสู่การขยายผลในระดับนานาชาติ
		 นอกจากนั้น นายคาเมายังอธิบายหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้อย่างน่าสนใจ โดยเขากล่าวว่า หัวใจส�ำคัญคือหลัก
5 ประการได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มี
ความรู้ และคุณธรรม ส�ำหรับคนไทยแล้ว ค�ำว่า “พอประมาณ”
คือ การไม่ละโมบจนเกินไปซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนค�ำว่า “มีเหตุผล” หมายถึง การใช้
เหตุผลที่ถูกต้องและหนักแน่น ก่อนที่จะตัดสินใจท�ำการใดๆ
โดยไม่ท�ำลงไปด้วยอารมณ์ ท้ายที่สุด “การมีภูมิคุ้มกัน” คือ
การมีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสามารถในการปรับ
ตัวและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ทั้งนี้ประชาชนจะ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต้องเป็น “คนดี” และมี “ความรู้” เป็นพื้นฐาน เพื่อที่จะ
		“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสะท้อนภาพกับ สามารถประมวลใช้ความ “พอประมาณ” มีเหตุผล และ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นกระจกอีกด้านหนึง่ สามารถสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ได้
ของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกในศตวรรษทีผ่ า่ นมา เรารูว้ า่ การพัฒนา 		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 เวลาทรงงาน
เศรษฐกิจในศตวรรษที่แล้ว เป้าหมาย คือ เป็นไปเพื่อที่จะ จะทรงศึกษาเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง เคยมีพระราชด�ำรัสว่า
สร้างความรุ่งโรจน์ของผลผลิต มีความมั่งคั่ง สุดท้ายมันไม่ได้ “ในความที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นี่ ถ้าไปทรงแนะน�ำ
เป็นตามทีห่ วัง เมือ่ เราเห็นการล้มพังของเศรษฐกิจระลอกแล้ว ประชาชนผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ผิด เสียหายมาก ผิดไม่ได้
ระลอกเล่า เห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความ เพราะฉะนั้นจะมีพระราชกระแสตลอดเวลาว่า จะท�ำอะไร
ล้มเหลวด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะทุกแนวคิด ทุก ต้องศึกษาให้ลกึ ซึง้ ”
กลยุทธ์ และนโยบายที่ลงมือท�ำ ไม่ได้คิดค�ำนึงถึงเรื่องความ
“ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอยูข่ อ้ หนึง่ เงือ่ นไข
ยั่งยืน”
ความรู้ทางวิชาการ ท�ำอะไรต้องรู้ลึกอย่างรอบคอบ ท�ำมั่วๆ
		 นายคาเมา เอกอัครราชทูตถาวรประเทศเคนยา ประจ�ำ ไม่ได้ ท�ำแบบไม่รู้เรื่องนี่ไม่ได้ จะเสียหาย นอกจากเสียเวลา
สหประชาชาติกล่าวว่า “ประเทศไทยโชคดีที่มีผู้น�ำที่ดี ที่มอบ แล้วยังเสียหายอีก” แล้วท่านก็กล่าวถึงการพัฒนาว่า สามารถ
หลักและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างพอเพียง เป็น แบ่งศาสตร์การพัฒนาได้สามศาสตร์ด้วยกัน
หลักปรัชญาที่ท�ำให้คนไทยมีทิศทางในการคิด และพัฒนา 		 เริ่มจากอันที่หนึ่ง คือ ศาสตร์ชาวบ้าน ที่เราเรียกว่า
ประเทศ และมองไปที่เป้าหมายปลายทางที่มีความมั่นคง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่านอธิบายให้ฟังว่า ประเทศเรามีอายุ
และยั่ ง ยื น ประเทศไทยจึ ง สามารถกอบกู ้ และก้ า วผ่ า น เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยปีแล้ว ในช่วง 700 ปียังไม่มีมหาวิทยาลัย
วิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเป็นความส�ำเร็จ ปู่ย่าตายายของเราจะท�ำอะไรก็เหมือนลองผิดลองถูก ลอง
ของคนไทย ของภาคธุรกิจ และรัฐบาลไทย ในการรู้จักวิธี ปลูกข้าวแบบไหนดี ปลูกอ้อยแบบนี้ดีไหม สมัยโน้นไม่มีวิชา
ลงมือท�ำ ที่ท�ำให้เห็นผลเกิดเป็นรูปธรรม”
ปลูกอ้อยจากเมืองนอก และวิชาที่ปู่ย่าตายายเรียนกันมา
		 เอกอัครราชทูตถาวรประเทศเคนยา ประจ�ำสหประชาชาติ เป็นวิชาที่เหมาะส�ำหรับพื้นที่นั้นๆ เหมาะส�ำหรับภาคอีสาน
ยังเน้นย�้ำความส�ำคัญ และความจ�ำเป็นที่ภาคเอกชนควร ตะวันตก ตะวันออก อย่าไปดูถูกวิชาของปู่ย่าตายายที่เรียก
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ โดยให้ ว่า ศาสตร์ชาวบ้าน หรือ ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน สอง ศาสตร์สากล
ยึดแบบอย่างจากองค์กรเอกชนในประเทศไทยที่ได้ลงมือท�ำ ก็คอื สิง่ ทีค่ รูไปเรียนมาแล้วมาสอนหนังสือ ครูเก่งกว่าชาวบ้าน
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ไปเรียนศาสตร์สากล คือ ศาสตร์ฝรั่ง เอามาสอนในวิทยาลัย/
แล้วไปเติมให้ลูกหลาน วิธีท�ำเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านอาจจะ
ไม่รู้เรื่อง แต่ครูนี่รู้เรื่อง เพราะไปหาวิชาจากศาสตร์สากลได้
อันที่สาม ที่ประเทศอื่นไม่มี คือ ศาสตร์พระราชา เป็น
โครงการตามพระราชด�ำริ ที่มีอยู่มากมายถึง ห้าพันกว่า
โครงการ มีทงั้ การจัดการดิน การจัดการน�ำ้ การเกษตรแปรรูป
สิ่งแวดล้อม การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว

หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
		 ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ทรงเป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ ที่
นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ยังทรงเป็นพระราชา
ทีเ่ ป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวติ และการท�ำงานแก่พสกนิกร
ของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึง
พระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้ ซึง่ แนวคิดหรือหลักการ
ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรน�ำ
มาประยุกต์ใช้กับชีวิตการท�ำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใด
ต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถน�ำ
หลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้

1. จะท�ำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
		 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจาก
ข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นัก
วิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อ
น�ำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และตรงตามเป้าหมาย
2. ระเบิดจากภายใน
		 จะท�ำการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน
ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและ
อยากท�ำ ไม่ใช่การสัง่ ให้ทำ� คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำ� ก็เป็นได้
ในการท�ำงานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อน
ร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย
และวิธีการต่อไป
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
		 ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือ
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แก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้วเริ่มแก้
ปั ญ หาจากจุ ด เล็ ก ๆ เสี ย ก่ อ น เมื่ อ ส� ำ เร็ จ แล้ ว จึ ง ค่ อ ยๆ
ขยั บ ขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์
ใช้กับการท�ำงานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงาน
แต่ละชิน้ แล้วเริม่ ลงมือท�ำจากจุดเล็กๆ ก่อน ค่อยๆ ท�ำ ค่อยๆ
แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะส�ำเร็จไปได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัว
นี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท�ำให้เรา
ปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…”
4. ท�ำตามล�ำดับขั้น
		 เริม่ ต้นจากการลงมือท�ำในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นก่อน เมือ่ ส�ำเร็จ
แล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ�ำเป็นล�ำดับต่อไป ด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ถ้าท�ำตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส�ำเร็จได้
โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�ำเป็น
ที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จาก
นั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจ�ำเป็นใน
การประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร การ
อุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎร
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนา
ประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ
ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้น
ก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก
วิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติ
ได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยล�ำดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517
5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
		 การพัฒนาใดๆ ต้องค�ำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของ
บริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะ
นิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่
มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมปิ ระเทศ
ทางภูมศิ าสตร์และภูมปิ ระเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา
คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่น
ไม่ได้ เราต้องแนะน�ำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็
อธิ บ ายให้ เ ขาเข้ า ใจหลั ก การของการพั ฒ นานี้ ก็ จ ะเกิ ด
ประโยชน์อย่างยิ่ง”
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6. ท�ำงานแบบองค์รวม
		 ใช้วิธีคิดเพื่อการท�ำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ
การมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่ง
ทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
อย่างเชื่อมโยง
7. ไม่ติดต�ำรา
		 เมื่อเราจะท�ำการใดนั้น ควรท�ำงานอย่างยืดหยุ่นกับ
สภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในต�ำรา
วิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้ง
เรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป จนท�ำอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เรา
ท�ำบางครัง้ ต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สังคม
และจิตวิทยาด้วย
8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
		 ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่
9 ทรงใช้หลักในการแก้ปญั หาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด
ราษฎรสามารถท�ำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่ง
ที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูง
หรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด�ำรัสตอนหนึ่ง
ว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…”
9. ท�ำให้ง่าย
		 ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การ
พัฒนาประเทศตามแนวพระราชด�ำริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ท�ำให้ง่าย”
10. การมีส่วนร่วม
		 ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน
ประชาชนหรือเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น
“ส�ำคัญที่สุดจะต้องหัดท�ำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับ
ฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น
อย่างฉลาดนัน้ แท้จริงคือ การระดมสติปญั ญาละประสบการณ์
อันหลากหลายมาอ�ำนวยการปฏิบัติ บริหารงานให้ประสบ
ผลส�ำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
		 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วน
รวมเป็นส�ำคัญ ดังพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใคร
บอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ
อาจร�ำคาญด้วยซ�้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้ว
ส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็น เพื่อส่วนรวมนั้น
มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถ
ที่จะมีส่วนร่วมที่จะอาศัยได้…”
12. บริการที่จุดเดียว
		 ทรงมีพระราชด�ำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์
ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การ
บริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้น
เรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการ
ปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจ
ถึ ง ธรรมชาติ แ ละต้ อ งการให้ ป ระชาชนใกล้ ชิ ด กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด
โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้า
ช่วยเหลือเราด้วย
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
		 ทรงน�ำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงสภาวะทีไ่ ม่ปกติเข้าสูร่ ะบบทีป่ กติ เช่น การบ�ำบัด
น�้ำเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่ง
สกปรกปนเปื้อนในน�้ำ
15. ปลูกป่าในใจคน
		 การจะท� ำ การใดส� ำ เร็ จ ต้ อ งปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ของคน
เสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะท�ำ….
“เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้ว
คนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษา
ต้นไม้ด้วยตนเอง”
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16. ขาดทุนคือก�ำไร
		 หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการ
กระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
17. การพึ่งพาตนเอง
		 การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ เพือ่ การแก้ไขปัญหา
ในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความ
แข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อมา ก็คือ การ
พั ฒ นาให้ ป ระชาชนสามารถอยู ่ ใ นสั ง คมได้ ต ามสภาพ
แวดล้อม และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด
18. พออยู่พอกิน
		 ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้
เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้า
ต่อไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
		 เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทาน
พระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทางการด�ำเนินชีวิต ให้ด�ำเนินไป
บน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด�ำรงอยู่ได้
อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
		 ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็
ย่อมท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก
แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
21. ท�ำงานอย่างมีความสุข
		 ท�ำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท�ำอย่างไม่มีความ
สุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการ
ท�ำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท�ำงานโดย
ค�ำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็
สามารถท�ำได้ “…ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจาก
การมีความสุขร่วมกัน ในการท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”
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22. ความเพียร
		 การเริ่ ม ต้ น ท� ำ งานหรื อ ท� ำ สิ่ ง ใดนั้ น อาจจะไม่ ไ ด้ มี
ความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่น
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้
จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน�้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตก
เป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาทีช่ ว่ ยเหลือมิให้จมน�ำ้
23. รู้ รัก สามัคคี
รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความ
รัก ที่จะลงมือท�ำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท�ำ
คนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน

บทสรุป

		“ศาสตร์พระราชา” อันเป็น “สายใยแห่งความรัก
และความห่วงใย” ของสถาบันพระมหากษัตริยท์ มี่ ตี อ่ พสกนิกร
ไทยทั้งมวล ตลอดรัชสมัย 70 ปีของรัชกาลที่ 9 ถือว่านาน
แต่มีความแปลก เพราะพระองค์ทรงอยู่กับประชาชนนาน
โดยประชาชนไม่เบื่อ และยิ่งเป็นความน่าเสียดายที่พระองค์
ทรงสิ้นไป จึงเป็นประเด็นที่หาค�ำตอบได้ว่า ระยะ 70 ปี นั้น
พระองค์ทรงปกเกล้า ปกกระหม่อม แต่ไม่ได้ปกครอง เพราะ
การปกครองเป็นเรื่องของรัฐบาล นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์
พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัด โดยพระองค์
ทรงเป็นกันเอง ท�ำให้ประชาชนเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินอยู่กับ
ชาวบ้านได้ อยู่กับคนไทยได้ สิ่งที่รัชกาลที่ 9 ทรงท�ำปรากฏ
รูปธรรมที่ชัดเจน คือ ช่วง 50 ปีหลัง กิจที่ทรงท�ำและค�ำที่
ทรงแนะทุกอย่าง มีค�ำจ�ำกัดความที่สอดคล้อง คือ ศาสตร์
พระราชา ซึ่งศาสตร์นั้นได้มาจากพระราชประสบการณ์ เข้า
พระทัยในเหตุการณ์บา้ นเมือง สถานการณ์ตา่ งๆ และพระราช
กรณียกิจ โดยสาระส�ำคัญที่เป็นหัวใจของศาสตร์พระราชา
คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนา, ศาสตร์แห่งการครองตน เพื่อเป็น
แบบปฏิบัติ และตัวอย่างที่ดี และศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสงบสุข การทีพ่ ระองค์ทรงอยูใ่ นราชสมบัติ 70 ปี
ท�ำให้เกิดองค์ความรูส้ ำ� คัญ คือ “ศาสตร์พระราชา” ในศาสตร์
พระราชา มีหลักวิชาต่างๆ ทั้ง สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปนกันอยู่ เพราะไม่ใช่ศาสตร์ที่ใช้สอบหรือได้รับปริญญา
แต่เป็นสิ่งที่พัฒนาประเทศ หากเราได้ศึกษาศาสตร์พระราชา
เป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนจะท�ำให้เกิดประโยชน์มหาศาล
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