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9 ตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา

  1ประธานชมรม ก้าวตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา

พลเอก เดชา  ปุญญบาล 1

บทน�ำ
  ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ เป็นดินแดนที่มีสถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติมาอย่างยาวนาน 
เมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติมีวิกฤติ  พระราชาก็คิดหาทางแก้
ปัญหาไว้ให้เสมอๆ เพือ่น�าประเทศชาตพิฒันาไปสูค่วามเจรญิ
รุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาชาติ “…การพัฒนาประเทศจ�าเป็น
ต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน 
พอใช้ ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือได้พ้ืนฐาน
มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อ
ไป หากมุ่งแต่จะทุม่เทสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกจิ
ขึน้ได้รวดเร็วแต่ประการเดยีว โดยไม่ให้แผนปฏบัิตกิารสมัพันธ์
กบัสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย 
จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ได้ ซึ่งอาจกลายเป็นความ
ยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด…” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  9 พระราชทานพระราชด�ารัส หลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพยีง” ครัง้แรกในงานพระราชทานปรญิญาบัตร 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 
2517 จากกระแสพระราชด�ารัสฯ ดังกล่าว พระราชาเห็น
อะไร ? ก่อนบอกประชาชน พระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช หรือที่เราเรียกว่า 
“ศาสตร์พระราชา” นั้นครอบคลุมทั้ง “พระราชด�าริ” 

คือ แนวคิดและปรัชญา “พระราชด�ารัส” คือ ค�าสั่งสอน ตัก
เตือน ให้สติ “พระราชกรณียกิจ” คือ หลักการทรงงาน และ 
“พระราชจริยวัตร”  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา 
ซึ่งปวงพสกนิกรชาวไทย ได้น้อมน�ามาเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การประพฤติตน  รวมทั้งรัฐบาลและข้าราชการได้น้อมน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อสร้างชาติ
และพัฒนาประเทศ  อย่างสมดุลและยั่งยืน

ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
  ศาสตร์พระราชา คือ การน้อมน�าพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทาน
แก่ปวงชนชาวไทย มาก�าหนดเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็น 
“ศาสตร์ของแผ่นดิน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
มีพระราชด�ารัส เมื่อปี 2554 ว่า [1] “เป้าหมายในการพัฒนา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั วรั ชกาลที่  9  คือ 
‘การพัฒนาที่ ยั่ งยืน ’  เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของ
คน โดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค�านึง
เรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิ
หลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย 
แต่ที่ส�าคัญ คือ นักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย 
ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้
ว่าการพฒันาเก่ียวข้องกับมนษุยชาติ และเป็นเรือ่งของจติใจ”

บทความรับเชิญ



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  Journal of the Association of Researchers   Vol.22 No.2 May - August 201714

  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏบัิตอิย่างยัง่ยนื” [2] ในการพฒันาเศรษฐกจิสูย่คุไทยแลนด์ 
4.0 รวมท้ังการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งใน
ระดับภูมิภาค และ ในระดับโลก เพ่ือน้อมน�าพระราชด�ารัส
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ 
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทาง
ในการด�าเนนิงาน โดยไม่ให้เกดิความขดัแย้งในพ้ืนที ่ประชาชน
มส่ีวนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มี
ความอยู่ดีกินดี รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา” ในเรื่องหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (SEP - Sufficiency Economy 
Philosophy) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs-Sus-
tainable Development Goal) ประสบความส�าเร็จ 
ในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในระดับหนึ่ง  

โดยสรุปของ “ศาสตร์แห่งพระราชา”[3]  ที่ส�าคัญดังนี้ :-
1. โครงการฝนหลวง จากฟากฟ้าลงภผูา ผ่านทุง่นา สูม่หานท ี 
  วิธีท�าฝนหลวงมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน คือ การดัดแปรสภาพอากาศ
หรอืก้อนเมฆในขณะนัน้ เพือ่กระตุน้ให้มวลอากาศชืน้ไหลพา
ขึ้นสู ่เบื้องบนอันเป็นการชักน�าไอน�้าหรืออากาศชื้นเข้าสู ่
กระบวน “การเกิดเมฆ”
  ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงให้อ้วน คือ การดัดแปรสภาพ
อากาศ เพื่อท�าให้เมฆเจริญขึ้นจนมีขนาดใหญ่หนาแน่น และ
พร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝน 
  ขั้นตอนที่ 3 โจมตี คือ การดัดแปรสภาพอากาศที่
จะกระตุ้นให้เม็ดละอองเมฆปะทะชนกันแล้วรวมตัวเข้าด้วย
กัน จนมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดแรงไหลพา
ขึ้นเบ้ืองบน เพื่อให้เม็ดน�้ามีขนาดใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่างแล้ว
เกิดเป็นฝนตกลงมาสู่เป้าหมาย

2 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ศาสตร์พระราชา คือ การน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาก าหนดเป็นหลักในการปฏิบัติ  เป็น “ศาสตร์ของแผ่นดิน” สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชด ารัส เมื่อปี  ๒๕๕๔ ว่า [๑ ] “ เป้ าหมายในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ 
และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่ส าคัญ คือ นักพัฒนาจะต้องมี
ความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้อง
กับมนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ” 

 
 

 
เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ 

“ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” [๒]  ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ รวมทั้งการ
พัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาค และ ในระดับโลก เพ่ือน้อมน าพระราชด ารัส
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการ
พัฒนา มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้
ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความอยู่ดีกินดี รัฐบาล  ฯพณฯ    พลเอกประยุทธ์ จันทร์

3 

โอชา นายกรัฐมนตรีได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา” ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - 
Sufficiency Economy Philosophy)  กั บ เป้ าห ม ายก ารพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น  (SDGs-Sustainable 
Development Goal) ประสบความส าเร็จ ในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในระดับหนึ่ง  โดย
สรุปของ “ศาสตร์แห่งพระราชา”[๓]  ที่ส าคัญดังนี้ :- 

๑. โครงการฝนหลวง จากฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานท ี  
วิธีท าฝนหลวงมีอยู่ ๓ ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนที่ ๑ ก่อกวน คือ การดัดแปรสภาพอากาศหรือก้อนเมฆในขณะนั้น เพ่ือกระตุ้นให้มวล

อากาศชื้นไหลพาข้ึนสู่เบื้องบนอันเป็นการชักน าไอน้ าหรืออากาศชื้นเข้าสู่กระบวน “การเกิดเมฆ” 
ขั้นตอนที่ ๒ เลี้ยงให้อ้วน คือ การดัดแปรสภาพอากาศ  เพ่ือท าให้เมฆเจริญขึ้นจนมีขนาดใหญ่

หนาแน่น  และพร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝน  
ขั้นตอนที่ ๓ โจมตี คือ การดัดแปรสภาพอากาศที่จะกระตุ้นให้เม็ดละอองเมฆปะทะชนกันแล้ว

รวมตัวเข้าด้วยกัน จนมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดแรงไหลพาขึ้นเบื้องบน  เพ่ือให้เม็ดน้ ามี
ขนาดใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่างแล้วเกิดเป็นฝนตกลงมาสู่เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๒. ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) หรือฝายแม้ว  
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2. ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) หรือฝายแม้ว 
  ฝายแม้วเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น
เช่น ก้อนหินและไม้ เพ่ือก่อเป็นฝายขวางร่องน�้าหรือห้วย
เลก็ๆ ท�าหน้าทีก่กักระแสน�า้ไว้ให้ไหลช้าลงและให้น�า้สามารถ
ซึมลงใต้ผิวดินสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น อีกท้ังยังช่วย
ดักตะกอนดินและทราย ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน�้าเบื้องล่าง

3. หญ้าแฝก 
  การปลกูหญ้าแฝกตามแนวระดบั เพือ่ช่วยชะลอความ
ชุ่มชื้นไว้ในดิน โดยรากของหญ้าแฝก จะขยายออกด้านข้าง
เป็นวงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกนิ 50 เซนตเิมตร และจะแทงลงไป 
เป็นแนวลึกใต้ดิน 1-3 เมตร แล้วสานกันเป็นแนวก�าแพงดูด
ซับความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดิน

6. การใช้น�้าดีไล่น�้าเสีย 
  การใช้น�้าดีไล่น�้าเสียเป็นการน�าน�้าคุณภาพดีจาก
แม ่น�้าเจ ้าพระยาส ่งเข ้าไปไล ่น�้าเสียตามคลองในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ คลองบางเขน คลองบางซื่อ 
คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ และคลองบางล�าพู เพื่อช่วยลด
ปัญหาความเน่าเสียของน�้าในคลองต่างๆ คล้ายกับการ 
“ชักโครก” คือ ปิดและเปิดน�้าให้ได้จังหวะตามเวลาน�้าขึ้น-
น�้าลง หากน�้าขึ้นสูงก็เปิดประตูน�้า ให้น�้าดีเข้าไปไล่น�้าเสีย 
ครั้นน�้าทะเลลงก็เปิดประตูถ่ายน�้าเสียออกจากคลองไปด้วย

7. กังหันน�้าชัยพัฒนา 
  กังหันน�้าชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้า
หมนุช้าแบบทุน่ลอย เป็นกงัหันน�า้เพือ่บ�าบดัน�า้เสียด้วยวธีิการ

4. ทฤษฎีใหม่ 
  เป็นการสร้างแหล่งน�้าขนาดเล็กบนผิวดินในพื้นท่ี
การเกษตรของเกษตรกร โดยแบ่งที่ดินส�าหรับใช้ขุดเป็น
สระเก็บน�้าให ้สามารถใช้ท�าการเกษตรได้ตลอดปีและ
สามารถเลี้ยงปลาไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้บริเวณขอบสระ
ยังสามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัว ได้อีกด้วย

5. โครงการแก้มลิง 
  หลักการของโครงการ คือ เมื่อเกิดน�้าท่วมก็ขุดคลอง
ชักน�้าให้ไหลมารวมกันเก็บไว้ ในแหล่งพักน�้าแล้วจึงค่อยท�า 
การระบายลงสูท่ะเลผ่านทางประตรูะบายน�า้ในช่วงทีป่รมิาณ
น�้าทะเลลดลง ขณะเดียวกันก็สามารถสูบน�้าออกจากคลองที่
เป็นแก้มลิงลงสู่ทะเลตลอดเวลา เพื่อที่น�้าจากตอนบนจะได้
ไหลลงมาได้เร่ือยๆ และเมือ่ใดก็ตามทีร่ะดบัน�า้ทะเลขึน้สงูกว่า
ระดับน�้าในคลองที่เป็นแก้มลิงก็ให้ปิดประตูระบายน�้ากั้นไม่
ให้น�้าทะเลไหลย้อนกลับเข้ามา

4 

ฝายแม้วเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่นเช่นก้อนหินและไม้  เพ่ือก่อเป็นฝายขวาง
ร่องน้ าหรือห้วยเล็ก  ๆ  ท าหน้าที่กักกระแสน้ าไว้ให้ไหลช้าลงและให้น้ าสามารถซึม ลงใต้ผิวดินสร้าง
ความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น อีกทั้งยังช่วยดักตะกอนดินและทราย ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าเบื้องล่าง 

 

๓. หญ้าแฝก  
การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับ เพ่ือช่วยชะลอความชุ่มชื้นไว้ในดิน โดยรากของหญ้า แฝกจะ

ขยายออกด้านข้างเป็นวงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร และจะแทงลงไป เป็นแนวลึกใต้ดิน ๑-
๓ เมตร แล้วสานกันเป็นแนวก าแพงดูดซับความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดิน 

 

  

 

๔. ทฤษฎีใหม่  
เป็นการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กบนผิวดินในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร   โดยแบ่ง ที่ดิน

ส าหรับใช้ขุดเป็นสระเก็บน้ าให้สามารถใช้ท าการเกษตรได้ตลอดปีและสามารถเลี้ยงปลาไปพร้อม ๆ  กัน  
นอกจากนี้บริเวณขอบสระยังสามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัว ได้อีกด้วย 

 

๕. โครงการแก้มลิง  
หลักการของโครงการ คือ เมื่อเกิดน้ าท่วมก็ขุดคลองชักน้ าให้ไหลมารวมกันเก็บไว้ ในแหล่งพัก

น้ าแล้วจึงค่อยท าการระบายลงสู่ทะเลผ่านทางประตูระบายน้ าในช่วงที่ ปริมาณน้ าทะเลลดลง 
ขณะเดียวกันก็สามารถสูบน้ าออกจากคลองที่เป็นแก้มลิงลงสู่ทะเลตลอดเวลา  เพ่ือที่น้ าจากตอนบนจะ

เตมิอากาศ ท�างานโดย การหมนุป่ัน เพือ่เตมิอากาศให้น�า้เสยี
กลายเป็นน�า้ด ีสามารถประยกุต์ใช้บ�าบัดน�า้เสยีจากการอปุโภค
ของประชาชน น�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่ม
ออกซเิจน ให้กบับ่อเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ทางการเกษตร ใช้บ�าบัด
น�้าเสียที่ เ กิดจากชุมชนและอุตสาหกรรมลักษณะเป ็น
เครื่องกลหมุนช้าแบบทุ่นลอยเพื่อช่วยเติมออกซิเจนที่ผิวน�้า

8. การบ�าบัดน�้าเสียโดยใช้จุลินทรีย์  
  การบ�าบดัน�า้เสยีด้วยจลุนิทรย์ีสามารถท�าได้ 2 วธิ ีคือ
  วิธีที่ 1 การใช้น�้าหมักชีวภาพ โดย การใช้น�้าหมัก
ชีวภาพปริมาณ 1 ต่อ 500 ส่วนราดลงในน�้าทิ้งจากครัวเรือน 
ตลาดสด ฟาร์มปศสุตัว์ หรอืโรงงานอตุสาหกรรม เพือ่ให้จุลินทรีย์
ช่วยย่อยสลาย อินทรีย์สารในแหล่งน�้านอกจากน้ี น�้าหมัก
ชีวภาพยังสามารถน�าไปใช้ได ้ดีในการปรับสภาพน�้าใน
บ่อประมงทั้งบ่อเลี้ยงกุ้งและปลาได้เป็นอย่างดี
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      วิธีที่ 2 ลูกระเบิดจุลินทรีย์ เป็นการบ�าบัดและฟื้นฟู
แหล่งน�้าให้ดีขึ้นด้วย จุลินทรีย์เช่นเดียวกับการใช้น�้าหมัก
ประกอบด้วย โคลนจากท้องน�า้ 50 กโิลกรัม,  ร้า 10 กโิลกรมั, 
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหรือผง 50 กิโลกรัมและน�้าหมักชีวภาพที่หมัก
จนได้ที่แล้ว 3 เดือนขึ้นไป โดยน�าทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกัน
จนสามารถปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าลูกเปตอง น�าไปผึ่งไว้ในที่
ร่ม จนแห้งสามารถน�าไปบ�าบัดน�้าได้โดยใช้ในอัตราส่วน 5 
กิโลกรัมต่อน�้า 1 ล้านลิตร หรือ 25 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่  
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน�้าที่เน่าเสีย ในบริบทของท้องถิ่นนั้น
ปัจจุบันได้มีการน้อมน�าแนวพระราชด�าริ มาปฏิบัติเพ่ือให้
เป็นไปตาม “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ในด้าน
การเกษตรและแหล่งน�้า” (Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นทาง
เดินที่มาถูกทางแล้ว
 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
  “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสะท้อนภาพกับ
สิง่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยในปัจจบุนั เป็นกระจกอีกด้านหน่ึง
ของส่ิงทีเ่กดิขึน้ในโลกในศตวรรษทีผ่่านมา เรารู้ว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจในศตวรรษที่แล้ว เป้าหมาย คือ เป็นไปเพื่อที่จะ
สร้างความรุ่งโรจน์ของผลผลิต มีความมั่งคั่ง สุดท้ายมันไม่ได้
เป็นตามทีห่วงั เมือ่เราเหน็การล้มพงัของเศรษฐกิจระลอกแล้ว 
ระลอกเล่า เห็นวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความ
ล้มเหลวด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะทุกแนวคิด ทุก
กลยุทธ์ และนโยบายที่ลงมือท�า ไม่ได้คิดค�านึงถึงเรื่องความ
ยั่งยืน”    
  นายคาเมา เอกอัครราชทตูถาวรประเทศเคนยา ประจ�า
สหประชาชาติกล่าวว่า “ประเทศไทยโชคดีที่มีผู้น�าที่ดี ที่มอบ
หลักและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างพอเพียง เป็น
หลักปรัชญาที่ท�าให้คนไทยมีทิศทางในการคิด และพัฒนา
ประเทศ และมองไปท่ีเป้าหมายปลายทางท่ีมีความม่ันคง 
และยั่งยืน ประเทศไทยจึงสามารถกอบกู ้ และก้าวผ่าน
วิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเป็นความส�าเร็จ
ของคนไทย ของภาคธุรกิจ และรัฐบาลไทย ในการรู้จักวิธี
ลงมือท�า ที่ท�าให้เห็นผลเกิดเป็นรูปธรรม”
  เอกอคัรราชทตูถาวรประเทศเคนยา ประจ�าสหประชาชาติ 
ยังเน้นย�้าความส�าคัญ และความจ�าเป็นที่ภาคเอกชนควร
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ โดยให้
ยึดแบบอย่างจากองค์กรเอกชนในประเทศไทยที่ได้ลงมือท�า

และเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว ทั้งในเชิงการบริหารจัดการและ
ผลประกอบการท่ีดขีึน้เป็นล�าดบั ซึง่บทเรียนจากประเทศไทย
น้ีจะถูกน�าเสนอสู ่ที่ประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติ 
เป็นต�าราแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์และ
เป็นตัวอย่างที่ดีสู่การขยายผลในระดับนานาชาติ
  นอกจากนั้น นายคาเมายังอธิบายหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้อย่างน่าสนใจ โดยเขากล่าวว่า หวัใจส�าคัญคอืหลกั 
5 ประการได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มี
ความรู ้และคณุธรรม ส�าหรบัคนไทยแล้ว ค�าว่า “พอประมาณ” 
คือ การไม่ละโมบจนเกินไปซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนค�าว่า “มีเหตุผล” หมายถึง การใช้
เหตุผลที่ถูกต้องและหนักแน่น ก่อนที่จะตัดสินใจท�าการใดๆ  
โดยไม่ท�าลงไปด้วยอารมณ์ ท้ายที่สุด “การมีภูมิคุ้มกัน” คือ 
การมีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสามารถในการปรับ
ตัวและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ทั้งนี้ประชาชนจะ
ต้องเป็น “คนดี” และมี “ความรู้” เป็นพื้นฐาน เพื่อที่จะ
สามารถประมวลใช้ความ “พอประมาณ” มีเหตุผล และ
สามารถสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ได้ 
  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที ่ 9 เวลาทรงงาน 
จะทรงศึกษาเร่ืองน้ันอย่างลึกซึ้ง เคยมีพระราชด�ารัสว่า 
“ในความที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์น่ี ถ้าไปทรงแนะน�า
ประชาชนผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ผิด เสียหายมาก ผิดไม่ได้ 
เพราะฉะน้ันจะมีพระราชกระแสตลอดเวลาว่า จะท�าอะไร
ต้องศกึษาให้ลกึซึง้” 
  “ในปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมอียูข้่อหนึง่ เงือ่นไข
ความรู้ทางวิชาการ ท�าอะไรต้องรู้ลึกอย่างรอบคอบ ท�ามั่วๆ  
ไม่ได้ ท�าแบบไม่รู้เรื่องนี่ไม่ได้ จะเสียหาย นอกจากเสียเวลา
แล้วยังเสียหายอีก” แล้วท่านกก็ล่าวถงึการพฒันาว่า สามารถ
แบ่งศาสตร์การพัฒนาได้สามศาสตร์ด้วยกัน
  เริ่มจากอันที่หนึ่ง คือ ศาสตร์ชาวบ้าน ที่เราเรียกว่า 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่านอธิบายให้ฟังว่า ประเทศเรามีอายุ
เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยปีแล้ว ในช่วง 700 ปียังไม่มีมหาวิทยาลัย 
ปู่ย่าตายายของเราจะท�าอะไรก็เหมือนลองผิดลองถูก ลอง
ปลูกข้าวแบบไหนดี ปลูกอ้อยแบบน้ีดีไหม สมัยโน้นไม่มีวิชา
ปลูกอ้อยจากเมืองนอก และวิชาที่ปู ่ย่าตายายเรียนกันมา
เป็นวิชาที่เหมาะส�าหรับพ้ืนที่น้ันๆ เหมาะส�าหรับภาคอีสาน 
ตะวันตก ตะวันออก อย่าไปดูถูกวิชาของปู่ย่าตายายที่เรียก
ว่า ศาสตร์ชาวบ้าน หรอื ภมูปัิญญาชาวบ้าน  สอง ศาสตร์สากล 
กค็อื สิง่ทีค่รไูปเรยีนมาแล้วมาสอนหนงัสอื ครเูก่งกว่าชาวบ้าน 
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ไปเรียนศาสตร์สากล คือ ศาสตร์ฝรั่ง เอามาสอนในวิทยาลัย/
แล้วไปเติมให้ลูกหลาน วิธีท�าเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านอาจจะ
ไม่รู้เรื่อง แต่ครูนี่รู้เรื่อง เพราะไปหาวิชาจากศาสตร์สากลได้ 
อันท่ีสาม ที่ประเทศอื่นไม่มี คือ ศาสตร์พระราชา เป็น
โครงการตามพระราชด�าริ ที่มีอยู ่มากมายถึง ห้าพันกว่า
โครงการ มทีัง้การจดัการดนิ การจัดการน�า้ การเกษตรแปรรปู 
สิ่งแวดล้อม  การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว 

หลักกำรทรงงำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ 9
  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย ์ที่
นอกจากจะทรงด้วยทศพธิราชธรรมแล้ว ยงัทรงเป็นพระราชา
ทีเ่ป็นแบบอย่างในการด�าเนนิชวีติ และการท�างานแก่พสกนกิร
ของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึง
พระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความส�านึกในพระมหา-
กรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นอนัหาท่ีสดุมไิด้ ซึง่แนวคดิหรือหลกัการ
ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรน�า
มาประยุกต์ใช้กับชีวิตการท�างานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใด
ต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถน�า
หลกัการทรงงานของพระองค์ไปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ ดงันี้

1. จะท�าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
  ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจาก
ข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นัก
วิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อ
น�าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และตรงตามเป้าหมาย

2. ระเบิดจากภายใน
  จะท�าการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เก่ียวข้องเสียก่อน 
ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและ
อยากท�า ไม่ใช่การส่ังให้ท�า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท�ากเ็ป็นได้ 
ในการท�างานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อน
ร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย
และวิธีการต่อไป

3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
  ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เม่ือจะลงมือ

แก้ปัญหาน้ัน ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้วเร่ิมแก้
ป ัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก ่อน เมื่อส�าเร็จแล้วจึงค ่อยๆ 
ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์
ใช้กับการท�างานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงาน
แต่ละช้ิน แล้วเริม่ลงมอืท�าจากจดุเลก็ๆ ก่อน ค่อยๆ ท�า ค่อยๆ 
แก้ไปทีละจุด งานแต่ละช้ินก็จะส�าเร็จไปได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัว
นี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท�าให้เรา
ปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…”

4. ท�าตามล�าดับขั้น
  เริม่ต้นจากการลงมอืท�าในสิง่ทีจ่�าเป็นก่อน เมือ่ส�าเร็จ
แล้วก็เร่ิมลงมือสิ่งที่จ�าเป็นล�าดับต่อไป ด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ถ้าท�าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส�าเร็จได้
โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเป็น
ที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จาก
น้ันจึงเป็นเร่ืองสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจ�าเป็นใน
การประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร การ
อุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎร
สามารถน�าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนา
ประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ 
ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้น
ก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก
วิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติ
ได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
  การพัฒนาใดๆ ต้องค�านึงถึงสภาพภูมิประเทศของ
บริเวณน้ันว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะ
นิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่
มคีวามแตกต่างกัน “การพฒันาจะต้องเป็นไปตามภมิูประเทศ
ทางภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศทางสงัคมศาสตร์ ในสังคมวทิยา 
คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่น
ไม่ได้ เราต้องแนะน�า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็
อธิบายให้เขาเข ้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง”
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6. ท�างานแบบองค์รวม
  ใช้วิธีคิดเพื่อการท�างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ 
การมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกส่ิง  
ทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
อย่างเชื่อมโยง

7. ไม่ติดต�ารา
  เมื่อเราจะท�าการใดนั้น ควรท�างานอย่างยืดหยุ่นกับ
สภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในต�ารา
วิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้ง
เรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป จนท�าอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เรา
ท�าบางครัง้ต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม สงัคม 
และจิตวิทยาด้วย

8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
  ในการพฒันาและช่วยเหลอืราษฎร ในหลวงรชักาลที่ 
9 ทรงใช้หลกัในการแก้ปัญหาด้วยความเรยีบง่ายและประหยดั 
ราษฎรสามารถท�าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่ง
ท่ีมีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูง
หรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่ง
ว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…”

9. ท�าให้ง่าย
  ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การ
พัฒนาประเทศตามแนวพระราชด�าริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและที่ส�าคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ท�าให้ง่าย”

10. การมีส่วนร่วม
  ทรงเป็นนกัประชาธปิไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน 
ประชาชนหรอืเจ้าหน้าทีท่กุระดบัได้มาร่วมแสดงความคดิเหน็ 
“ส�าคัญที่สุดจะต้องหัดท�าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับ
ฟังความคิดเห็น แม้กระท่ังความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืน
อย่างฉลาดนัน้ แท้จรงิคอื การระดมสติปัญญาละประสบการณ์
อันหลากหลายมาอ�านวยการปฏิบัติ บริหารงานให้ประสบ
ผลส�าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วน
รวมเป็นส�าคัญ ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใคร
บอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ 
อาจร�าคาญด้วยซ�้าว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เร่ือยแล้ว
ส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็น เพื่อส่วนรวมนั้น 
มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถ
ที่จะมีส่วนร่วมที่จะอาศัยได้…”

12. บริการที่จุดเดียว
  ทรงมีพระราชด�าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์
ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การ
บริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้น
เร่ืองรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการ
ปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจ
ถึ ง ธรรมชาติ และต ้ อ งการ ให ้ประชาชนใกล ้ ชิ ดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด 
โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้า
ช่วยเหลือเราด้วย

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
  ทรงน�าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
และปรบัปรงุสภาวะทีไ่ม่ปกตเิข้าสู่ระบบทีป่กต ิเช่น การบ�าบดั
น�้าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่ง
สกปรกปนเปื้อนในน�้า

15. ปลูกป่าในใจคน
  การจะท�าการใดส�าเร็จต้องปลูกจิตส�านึกของคน
เสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะท�า…. 
“เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้ว
คนเหล่าน้ันก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษา
ต้นไม้ด้วยตนเอง”
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16. ขาดทุนคือก�าไร
  หลกัการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี 9 
ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการ
กระท�าอันมีผลเป็นก�าไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร

17. การพึ่งพาตนเอง
  การพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ เพือ่การแก้ไขปัญหา
ในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความ
แข็งแรงพอท่ีจะด�ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อมา ก็คือ การ
พัฒนาให ้ประชาชนสามารถอยู ่ ในสังคมได ้ตามสภาพ
แวดล้อม และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

18. พออยู่พอกิน
  ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้
เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้า
ต่อไป

19. เศรษฐกิจพอเพียง
  เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทาน 
พระราชด�ารัสชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิต ให้ด�าเนินไป
บน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด�ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงปรัชญานี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้
ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน

20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
  ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็
ย่อมท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก 
แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ

21. ท�างานอย่างมีความสุข
  ท�างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท�าอย่างไม่มีความ
สุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการ
ท�างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท�างานโดย
ค�านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็
สามารถท�าได้ “…ท�างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจาก
การมีความสุขร่วมกัน ในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”

22. ความเพียร
  การเร่ิมต้นท�างานหรือท�าสิ่งใดน้ันอาจจะไม่ได้มี
ความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่น
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้
จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน�้าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตก
เป็นอาหารป ูปลาและไม่ได้พบกบัเทวดาทีช่่วยเหลอืมใิห้จมน�า้

23. รู้ รัก สามัคคี
 รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
 รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความ
รัก ที่จะลงมือท�า ลงมือแก้ไขปัญหานั้น
 สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ไม่สามารถลงมือท�า
คนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน

บทสรุป
  “ศาสตร์พระราชา” อันเป็น “สายใยแห่งความรัก
และความห่วงใย” ของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิทีม่ต่ีอพสกนกิร
ไทยทั้งมวล ตลอดรัชสมัย 70 ปีของรัชกาลที่ 9 ถือว่านาน 
แต่มีความแปลก เพราะพระองค์ทรงอยู่กับประชาชนนาน
โดยประชาชนไม่เบื่อ และยิ่งเป็นความน่าเสียดายที่พระองค์
ทรงสิ้นไป จึงเป็นประเด็นที่หาค�าตอบได้ว่า ระยะ 70 ปี นั้น
พระองค์ทรงปกเกล้า ปกกระหม่อม แต่ไม่ได้ปกครอง เพราะ
การปกครองเป็นเร่ืองของรัฐบาล นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ 
พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัด โดยพระองค์
ทรงเป็นกันเอง ท�าให้ประชาชนเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินอยู่กับ
ชาวบ้านได้ อยู่กับคนไทยได้ สิ่งที่รัชกาลที่ 9 ทรงท�าปรากฏ
รูปธรรมที่ชัดเจน คือ ช่วง 50 ปีหลัง กิจท่ีทรงท�าและค�าที่
ทรงแนะทุกอย่าง มีค�าจ�ากัดความที่สอดคล้อง คือ ศาสตร์
พระราชา ซึ่งศาสตร์นั้นได้มาจากพระราชประสบการณ์ เข้า
พระทยัในเหตกุารณ์บ้านเมือง สถานการณ์ต่างๆ และพระราช
กรณียกิจ โดยสาระส�าคัญที่เป็นหัวใจของศาสตร์พระราชา 
คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนา, ศาสตร์แห่งการครองตน เพื่อเป็น
แบบปฏิบัติ และตัวอย่างที่ดี และศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน
ในสงัคมอย่างสงบสขุ การทีพ่ระองค์ทรงอยูใ่นราชสมบตั ิ70 ปี 
ท�าให้เกดิองค์ความรูส้�าคญั คอื “ศาสตร์พระราชา” ในศาสตร์
พระราชา มีหลักวิชาต่างๆ  ทั้ง สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปนกันอยู่ เพราะไม่ใช่ศาสตร์ที่ใช้สอบหรือได้รับปริญญา 
แต่เป็นสิ่งที่พัฒนาประเทศ หากเราได้ศึกษาศาสตร์พระราชา
เป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนจะท�าให้เกิดประโยชน์มหาศาล
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