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ความน�ำ

ศาสตร์พระราชา หลายคนมีความสงสัยว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับใคร หลายคนเข้าใจแต่ยังขาด
การน�ำไปปฏิบตั ิ หลายคนน�ำไปปฏิบตั แิ ล้วต่างเข้าใจและซาบซึง้ ในศาสตร์นนั้ ศาสตร์เกิดจากทฤษฎีและ
ผลของการปฏิบตั ิ ทฤษฎีใดหากไม่สามารถทนต่อการพิสจู น์ ก็ยอ่ มตกไป แต่ศาสตร์พระราชาใช้มานาน
กว่า ๗๐ ปีมีมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนา
ตามฐานะแห่งตนแบบค่อยเป็นค่อยไป ในหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ขยายผลผ่านองค์กรของรัฐ
และเอกชน สู่ระดับรากหญ้าผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพระสงฆ์และปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาจึงเป็น
ฐานรากของการพัฒนาสังคม

ศาสตร์พระราชาคืออะไร

ศาสตร์พระราชา คือภูมปิ ญ
ั ญาของพระราชา (king wisdom) รัชกาลที่ ๙ ทีพ่ ระองค์ทรงทดลอง
ใช้ น�ำไปปฏิบัติจนเป็นผลส�ำเร็จแล้วจึงน�ำไปบอกแนะน�ำให้พสกนิกรของพระองค์น�ำไปใช้ นอกจาก
บอกแล้วยังตามไปดูวา่ ได้ผลหรือไม่อย่างไร เป็นกระบวนการท�ำงานเชิงวิจยั ของพระองค์ ซึง่ เป็นไปตาม
พระประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งปณิธานไว้เมื่อคราวเสด็จขึ้นครองราชย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นประโยคทีอ่ ศั จรรย์มาก
(Magic word) ไม่ใช่เพียงค�ำที่ผ่านเลยไป หากแต่อยู่ในดวงพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านตลอดมา
ผลงานเป็นสักขีพยานชีช้ ดั ในเวลามากกว่า ๗๐ปีทที่ รงครองราชย์ ทีพ่ ระองค์ได้ทรงปฏิบตั ติ นลงไปเยีย่ ม
ราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร ที่ห่างไกลความเจริญ พระองค์เข้าถึงและเข้าไป
แบบธรรมชาติเพื่อให้เห็นปัญหาอย่างแท้จริง พระองค์จึงเป็นผู้ที่ได้รวมจิตใจของชาติอย่างแท้จริง
พระองค์มิใช่เป็นเพียงสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ทรงเป็นสัญลักษณ์ของทั้งชาติ
กล่าวคือ “สัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
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หลักการของศาสตร์พระราชา

การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา คือหลักการของศาสตร์พระราชา เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ และพัฒนา
ชีวติ ของประชาชน ด�ำเนินการอย่างมีแผนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึง่ ใช่ความส�ำเร็จเพียงชัว่ ครัง้
ชั่วคราวเท่านั้น หากแต่เป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน1
ศาสตร์พระราชา จึงเป็นโครงการที่ยังชีพให้ประชาชน ได้อยู่ดีกินดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ฝนหลวง ที่หล่นจากฟ้า กระทบภูผา ผ่านท้องนา สู่มหานที โครงการฝายชะลอความชุ่มชื้น โครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง โครงการใช้น�้ำดีไล่น�้ำเสีย โครงการกังหันชัยพัฒนา โครงการ
บ�ำบัดน�้ำเสียโดยจุลินทรีย์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าโครงการเหล่านี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรอันเป็นพลังทางเศรษฐกิจของชาติ พูดให้กระชับคือเรื่องปากเรื่องท้องของพสกนิกรของ
พระองค์นั่นเอง จะเห็นได้จากการด�ำเนินการมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการหลวงล้วนแต่เป็นการพัฒนา
ประชากรระดับรากหญ้า เพื่อยกระดับการด�ำรงชีพของประชาชนให้สูงขึ้นตามยุคสมัยและกลไก
ทางสังคม ให้อยูด่ กี นิ ดีมคี วามสุขตามอัตภาพ เพราะปัจจัยพืน้ ฐานทางสังคมนัน้ ครอบครัวคือหน่วยย่อย
หากครอบครัวขาดความอบอุ่น นั่นคือสาเหตุของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา การแก้ปัญหาระดับ
รากหญ้าจึงเป็นศาสตร์ของการบริหารจัดการประเทศที่พระองค์ทรงตระหนัก และเป็นการแก้ปัญหา
ที่ต้นเหตุ ตรงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นับเป็นความปราดเปรื่องทางปัญญาอย่างแท้จริง

การด�ำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

หลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงยึดแนวทางแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน หากแต่ให้เกิดความสอดคล้อง
กับความเป็นอยู่โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน บ้านก็มีผู้น�ำ วัดมีพระสงฆ์ และโรงเรียนมีครู ประสาน
สัมพันธ์ในชุมชน ชีวติ พืน้ ฐานคือการประกอบอาชีพ ภายใต้ปจั จัยสีแ่ ต่ละพืน้ ทีย่ อ่ มมีอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน
ทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้มีการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของพระองค์ คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปฏิบัติเพื่อท�ำให้หลายชุมชนเกิดความเข้มแข็งเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น เป็นไปตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในท้องถิ่น ที่เน้นทั้งในด้านการเกษตรและแหล่งน�้ำ วัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชน จากหลักการดังกล่าวประชาชนได้นำ� ไปศึกษามีความเข้าใจ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการประกอบ
อาชีพ แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อการด�ำรงชีวิตของตนและชุมชน ประกอบกับความรู้ของตนที่คิดค้น
การทดลองใช้และท�ำซ�ำ้ ครัง้ แล้วครัง้ เล่า จนเกิดเป็นผลดี และน�ำไปบอกต่อหรือแนะน�ำ ตลอดทัง้ การไป
เรียนรู้และเกิดความรู้ใหม่ในชุมชน
1

ขั้นตอนการท�ำงาน ศาสตร์พระราชา การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน. [ออนไลน์], (แหล่งที่มา) : http://kingwisdom.
tourismthailand.org/index#Info [๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐]
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ผลของการปฏิบัติที่เกิดจากแนวความคิดที่ตกผลึก เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการลงมือท�ำ
เป็นผลดีที่เกิดจากการทดลอง จึงเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน เช่น
การท�ำไร่นาสวนแบบผสมผสาน การปลูกพืชหมุนเวียน การน�ำสัตว์เลี้ยงมาใช้ในการไถนา การรู้จัก
นวดข้าวโดยการใช้เครือ่ งทุน่ แรง รูจ้ กั การสานกระบุง ตะกร้า ด้วยไม้ไผ่ การเก็บของใช้ดว้ ยการหมักดอง
การน�ำเอาดินเอือดมาแช่น�้ำต้มให้แห้งเป็นเกลือสินเธาว์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น�ำมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา เป็นปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถ
คิดเอง ท�ำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด�ำเนินชีวิตในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับสมัย
ภูมปิ ญ
ั ญาจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นของท้องถิน่ จึงกล่าวได้วา่ ภูมปิ ญ
ั ญาเกิดจากการสะสมการเรียนรู้
มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชาการ ไม่แยกเป็นวิชาๆ แบบที่
เราเรียน ดังนั้น วิชาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาชีพ ความเป็นอยู่เกี่ยวกับการใช้จ่าย เกี่ยวกับการศึกษา
วัฒนธรรมนั้นจะผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันทั้งหมด
มองในภาพรวมผ่านโครงการของศาสตร์พระราชา จะเห็นได้วา่ เกีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญาทัง้ สามด้าน
คือ ด้านดิน ฟ้า และอากาศ หากมองในองค์รวม คือเรื่องของชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ
อันเป็นวงจรของการประกอบอาชีพของเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพของชุมชน

การถ่ายทอดศาสตร์พระราชาผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค�ำว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2
(Local Wisdom) กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง ความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ ในชีวิตของคน ที่ผ่านกระบวนการศึกษาสังเกต คิดวิเคราะห์ จนเกิดปัญญา และตกผลึก
มาเป็นองค์ความรู้ ที่ประกอบขึ้นมาจากความรู้เฉพาะสาขาหลายๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อย
ออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวได้วา่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จัดเป็นพืน้ ฐานขององค์ความรู้
สมัยใหม่ ที่จะช่วยให้การเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการและปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป ในสังคม ชุมชน และการในตัวของคน หากแต่มีการสืบค้น
แสวงหาเพือ่ นํามาปรับใช้กจ็ ะเป็นทีร่ จู้ กั เกิดการยอมรับถ่ายทอด ไปสูค่ นรุน่ ใหม่ตามยุคตามสมัย ซึง่ ตรง
กับความหมายที่นักวิชาการต่างๆ ได้บัญญัติไว้ เช่น

2

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารทางวิชาการชุดปฏิรปู การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพโรงเรียนโดย
ปัจจัยองค์รวม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๘), หน้า๖-๙.
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4

5

นอกจากนี้ ประเวศ วะสี สามารถ จันทร์สรู ย์ และวิมล คาํ ศรี ได้ให้ความหมายไว้ไม่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรู้ชาวบ้านหรือ
ความรอบรูข้ องชาวบ้านทีเ่ รียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ดว้ ยตนเองหรือเรียนรูจ้ ากผูใ้ หญ่ หรือความรูส้ ะสม
ที่สืบต่อกันมาหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองแล้วนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเป็นสติปัญญา
เป็นองค์ความรู้ท่ีชาวบ้านคิดได้เอง โดยอาศัยศักยภาพที่มี อยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสมภูมิปัญญาชาวบ้านจึงมีลักษณะประสมประสานและสืบต่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง
ภูมปิ ญ
ั ญานัน้ ก็คอื ศาสตร์ทเี่ กิดขึน้ ในลักษณะแตกต่างกันของแต่ละพืน้ ทีใ่ นประเทศ ทัง้ ทีส่ บื ทอด
กันมาหรือจากการประยุกต์ (ดัดแปลง) และถูกน�ำมาใช้อย่างต่อเนือ่ งหลายช่วงอายุคน ซึง่ จะมี ๒ ลักษณะ
คือ
๑) ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการด�ำเนินชีวิต เกี่ยวกับการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่า และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ�ำวัน
๒) ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่นการท�ำมาหากิน การเกษตร หัตถกรรม
6
ศิลปะดนตรี กีฬาและอื่นๆ ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาใน ๓ ลักษณะที่สัมพันธ์กันคือ ๑) คนกับ
สิ่งแวดล้อม ๒) คนกับคน และ ๓) คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้
อย่างไรก็ตามในแง่ของภูมปิ ญ
ั ญา อันเป็นศาสตร์พนื้ ฐานแห่งการด�ำเนินชีวติ ภายใต้ความแตกต่าง
ของพื้นที่ และระดับของภูมิปัญญาคือในระดับชาติ เป็นภูมิปัญญาที่น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาระดับชาติ
เพื่อให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ต่างๆ รวมทั้งการรักษาเอกราชของชาติ ส่วนระดับท้องถิ่น
เป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะท้องถิน่ เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นพืน้ ความรูข้ องชาวบ้านนัน้ ในการคิด
แก้ไขปัญหาในชีวิตของตนเองหรือสติปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้ สะสม ถ่ายทอดประสบการณ์ที่
ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่น
3

ประเวศ วะสี, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์ปริ้นติ้งกรุ๊ป,
๒๕๓๗), หน้า ๒๔.
4
สามารถ จันทร์สูรย์, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,
๒๕๓๓), หน้า ๗๖.
5
วิมล คําศรี, วรรณกรรมมุขปาฐะเมืองนครศรีธรรมราช, (นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช,
๒๕๒๔), หน้า๘๔.
6
เสรี พงศ์พิศ, คืนสู่รากเหง้า : ทัศนวิจารณ์ว่าด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : เทียนวรรณ,
๒๕๒๙), หน้า ๙๐.
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อาจกล่าวได้ว่าภูมิปัญญาระดับชาติก็หมายถึง ศาสตร์พระราชานั่นเอง ที่เป็นหลักคิดและ
แพร่ขยายไปทั่วอาณาเขต เป็นเหตุให้ประชากรได้น�ำไปสู่การปฏิบัติในหลายพื้นที่จนท�ำให้ระดับ
การครองชีพสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังมีอีกหลายพื้นที่ของประเทศที่ยังต้องถ่ายทอดให้เข้าใจและ
เข้าถึง และผู้ที่จะถ่ายทอดได้ดีก็คงหนีไม่พ้นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มผลประโยชน์ใดๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีหลายสาขา คือ
๑. สาขาเกษตรกรรม
๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
๓. สาขาการแพทย์แผนไทย
๔. สาขาการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
๖. สาขาสวัสดิการ
๗. สาขาศิลปกรรม
๘. สาขาการจัดการ
๙. สาขาภาษาและวรรณกรรม
๑๐. สาขาศาสนาและประเพณี
สาขาของภูมิปัญญา ดังกล่าวสรุปลงได้ใน ๔ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มคติความคิดความเชื่อ
๒. กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
๓. กลุ่มประกอบอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๔. กลุม่ ประยุกต์แนวคิดตามหลักการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นศาสตร์ผสมทัง้ ระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีจ่ ะเชือ่ โยงภูมปิ ญ
ั ญาชาติเพือ่ ให้เข้าใจและเข้าถึงได้ กลุม่ คติความคิดความเชือ่
และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เหมาะสมที่สุดเพราะกลุ่มดังกล่าว มีผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาและอยู่กับชุมชนอย่างใกล้ชิดมากที่สุด คือภูมิปัญญาในสาขาภาษาและวรรณกรรมกับสาขา
ศาสนาและประเพณี ซึ่งจะมีภูมิปัญญาที่เด่นชัดที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเช่น พระสงฆ์ หมอธรรม หมอยา
หมอพราหมณ์ หมอดิน ชือ่ เหล่านีแ้ ต่ละพืน้ ทีอ่ าจเรียกแตกต่างกันไป ภูมปิ ญ
ั ญาเหล่านีม้ ขี ดี ความสามารถ
ในการน�ำศาสตร์ของพระราชามาขยายผลสู่ชุมชนได้โดยเชื่อมโยงหลักเข้าใจ เข้าถึง และความพอเพียง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

พระสงฆ์ถอื ว่าเป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ประชาชนมากทีส่ ดุ เพราะในชุมชนหมูบ่ า้ น จะมีวดั เป็น
ศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงง่ายต่อการที่พระสงฆ์จะให้ความรู้อบรมแนะน�ำสั่งสอน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี นอกจากนี้ยังมีหมอยา หมอพร หรือหมอพราหมณ์ ที่ใกล้ชิดถัด
ขึ้นมา หมอพราหมณ์นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตต่อการเริ่มต้นชีวิต
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มากที่สุด จะเห็นได้จากการที่บ่าวสาว ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน ก็เข้าสูพิธีวิวาห์ ในพิธีจะมี
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล ถัดจากนั้นจะเป็นพิธีของหมอพราหมณ์
หมอพราหมณ์ คือบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในส่วนภูมภิ าคเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นผู้ประกอบพิธีส่งเสริม และเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต เช่นชายที่จะอุปสมบท
พิธีแต่งงาน การจะพลัดจากบ้านเกิดเมืองนอนไปประกอบอาชีพที่แดนไกล ไปเป็นต�ำรวจทหาร หรือ
รับราชการ แม้กระทั่งการหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องให้หมอพราหมณ์มาท�ำพิธีสูตรขวัญ
พร้อมกันนีก้ เ็ ป็นอุบายให้ญาติพนี่ อ้ งทีอ่ ยูห่ า่ งไกลได้มาพบปะสนทนาเยีย่ มเยือนกันทัง้ ญาติโดยสายเลือด
และญาติในทางธรรม อันเป็นการน�ำเอาพิธีกรรม สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน หมอพราหมณ์จึงเป็น
บุคคลส�ำคัญรองลงมาจากพระสงฆ์ ที่มีโอกาสให้การอบรมสั่งสอนบุตรหลานญาติสนิท มิตรสหาย
เพื่อการด�ำเนินชีวิต เราจะเห็นได้จากการที่คู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงาน พราหมณ์ได้สาธยายร่ายเป็นบท
ค�ำสอนเป็นท่วงท�ำนองที่น่าฟัง จับใจ ค�ำสูตรขวัญสรุปคือค�ำสอนว่าด้วยพิธีชีวิตเพื่อการด�ำเนินชีวิต
หมอพราหมณ์จึงเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ภาษาในการสอนเพื่อการด�ำเนินชีวิตแก่คนผู้เริ่มต้นแห่งชีวิตคู่
อย่างไรก็ตามหมอพราหมณ์ สามารถแทรกองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาในขั้นตอนพิธี
สูตรขวัญ โดยสรุปมี ๓ ขั้นตอน คือ
๑) ขั้นตอนกล่าวน�ำ ประกอบด้วยผู้สู่ขวัญนั่งต่อพานบายศรี ตรงข้ามกับผู้รับขวัญ ให้ผู้รับขวัญ
จุดเทียนชัยบนยอดพานบายศรี การประนมมือจับด้ายสายสิญจน์ที่เวียนรอบทางขวามือ การป่าวสัคเค
เทวดา การกล่าวค�ำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
๒) ขั้นตอนสู่ขวัญ หมอพราหมณ์จะกล่าวค�ำเชิญขวัญ ค�ำสู่ขวัญ เนื้อหาของค�ำนั่น เน้นหนักไป
ในเรื่องการด�ำเนินชีวิต การครองรักครองเรือน การปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดทั้งการสร้างฐานะ
สร้างครอบครัว สาระส�ำคัญของความเป็นหมอพราหมณ์อยู่ตรงนี้ ที่เรียกว่าปราชญ์หรือภูมิปัญญา
๓) ขั้นตอนผู้แขน หมอพราหมณ์หยิบไข่ไก่ ข้าวต้ม และกล้วยจากพานบายศรีมาใส่ในมือของ
ผู้รับขวัญ แล้วผูกข้อมือด้วยฝ้ายสีขาวบริสุทธิ์ พร้อมกับกล่าวค�ำอ�ำนวยอวยพร ขั้นตอนนี้พราหมณ์
จะต้องใช้ค�ำที่ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของฝ้ายสีขาวที่น�ำมาผูกแขน โยงใยไปให้เป็นความเป็นพลเมือง
ของชาติ จากนั้นเชิญแขกผู้ใหญ่และญาติมิตรเข้าผูกแขนตามล�ำดับ
คุณลักษณะหมอพราหมณ์สูตรขวัญที่ประชาชนให้ความนิยม สรุปได้ดังนี้
		
๑. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบปฏิภาณ
		 ๒. เคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วหรือผู้คงแก่เรียน
		 ๓. มีน�้ำเสียง ส�ำเนียงไพเราะ น่าฟัง
		 ๔. การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ดูดีมีสง่าราศี
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๕. เป็นผู้น่าศรัทธาเลื่อมใสมีภูมิฐานภูมิธรรม
๖. ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายตั้งตนไว้ชอบ
๗. มีความแม่นย�ำในขั้นตอนของพิธีกรรม
๘. การสวดอักขระ พยัญชนะถูกต้องชัดเจน
๙. ชาวบ้านให้ความเชื่อถือและศรัทธา

การพัฒนาตนเอง

หมอพราหมณ์ คือปราชญ์ชาวบ้านที่ชุมชนให้การเคารพนับถือรองลงมาจากพระสงฆ์ และเป็น
ผู้ที่สามารถน�ำศาสตร์พระราชาเข้าสู่ชีวิตจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี หากไม่พัฒนาตนเองก็ย่อม
จะไม่ได้รบั ความนิยม แต่หากมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เชือ่ ว่ายังเป็นช่องทางของอาชีพ
ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว การจะพัฒนาตนเองนั้นสามารถท�ำได้ ๔ แนวทางคือ
๑) การสร้างความเข้าใจ เป็นพื้นฐานในการประกอบกิจกรรม โดยให้ชาวบ้านมีความเข้าใจ
ในประเพณีการบายศรีสู่ขวัญ ความเชื่อในการสู่ขวัญ ความมุ่งหมายและประเภทของการสู่ขวัญ คุณค่า
และความส�ำคัญของพานบายศรี องค์ประกอบของพานบายศรี คติธรรมจากพานบายศรีพร้อมทั้ง
แทรกความรู้อื่นๆ
๒) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับการมองว่าพิธีสู่ขวัญเป็นเรื่องหล้าหลัง ให้เห็นว่ามีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิต ในส่วนตัวหมอพราหมณ์ต้องมีทัศนคติต่อการประกอบ
อาชีพ ทีจ่ ะต้องพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ ความชัดเจนแม่นย�ำในขัน้ ตอน ความถูกต้องของอักขระ
พยัญชนะ ประโยชน์ที่ได้จากพิธีกรรมเช่นการได้รับความอบอุ่น การสร้างความสามัคคี
๓) การสร้างเครือข่าย เป็นแนวทางอนุรักษ์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยการรวบรวมประวัติ
หมอพราหมณ์จากทุกหมูบ่ า้ น จัดไว้เป็นท�ำเนียบ การจัดตัง้ เป็นชมรมหมอพราหมณ์สขู่ วัญแห่งประเทศไทย
การตั้งเป็นวิทยาลัย และการขยายสาขาออกไปทุกต�ำบลควบคู่กับหมู่บ้านศีล๕ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔) การถ่ายทอดสูเ่ ยาวชน เป็นแนวทางทีใ่ ช้เวลา โดยการแทรกในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในท้องถิน่ ทัง้ ในระบบและนอกระบบการศึกษา การเข้าไปสอนในโรงเรียนทุกระดับ หรือการน�ำนักเรียน
เข้าไปเรียนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสส�ำคัญของบ้านเมือง
นอกจากนี้เพื่อให้ภูมิปัญญาขยายเพิ่มขึ้นองค์กรหรือหน่วยงานสามารถท�ำได้ใน ๓ รูปแบบคือ
๑) การพั ฒ นาหมอพราหมณ์ โดยการฝึ ก อบรม การประกวดบทสวด การมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี
ความแม่นย�ำชัดเจนในพิธี ความศรัทธาน่าเชือ่ ถือ การปลูกฝังจิตส�ำนึกความภาคภูมใิ จในประเพณีของตน
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๒) การประยุกต์พิธีกรรม เช่นการหาฤกษ์ยาม การจัดองค์ประกอบของพานบายศรี ค�ำสู่ขวัญ
ที่มีเนื้อหาสาระกินใจ ทันสมัย สร้างจิตส�ำนึกที่ดี มีการน�ำพิณ แคน และสังข์มาประกอบในการสู่ขวัญ
หรือมีนางร�ำก่อนการสู่ขวัญ ให้ผู้มาร่วมพิธีเกิดความอบอุ่น ครึกครื้น เกิดความศรัทธา
๓) การขยายเครือข่าย โดยการออกไปอบรมในต�ำบลต่างๆ จังหวัดต่างๆ และการจัดท�ำแบบ
ฝึกหัด จัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะชน การจัดตั้งเป็นสมาคม การตั้งเป็นสวัสดิการของหมอพราหมณ์
สู่ขวัญประจ�ำจังหวัดเพื่อช่วยเหลือในยามจ�ำเป็น
จะเห็นได้ว่าศาสตร์ของท้องถิ่น ก็ไม่ทิ้งหลักแห่งการด�ำรงตนภายใต้กรอบแห่งความพอดี พัฒนา
ยกฐานะตามระดับ สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาที่ว่าด้วยเรื่องดิน ฟ้า อากาศ เชื่อมโยงกับทรัพยากร
ธรรมชาติของแต่ละพืน้ ทีผ่ สมผสานอย่างกลมกลืน ดังนัน้ พระสงฆ์และหมอพราหมณ์ จึงประสานขานรับ
เอาศาสตร์พระราชามาสู่การขยายผลในพื้นที่แห่งตน จนเป็นที่รู้จักทั้งในเรื่องหมู่บ้านศีล ๕ เศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรอินทรีย์ แหล่งน�้ำ เป็นต้น

ภูมิปัญญา ศาสตร์เฉพาะตนเพื่อพัฒนาชีวิต

ภูมิปัญญา จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล�้ำค่าของไทยที่ได้มีการสั่งสมมาตลอดระยะเวลา
อันยาวนาน ที่เกิดจากการเรียนรู้ฝึกฝนจนช�ำนาญ เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมจากสภาพชีวิตจริง
หล่อหลอมมาเป็นองค์ความรูถ้ กู ฝังแน่นอยูใ่ นตัวของบุคคล (Tacit Knowledge) จากนัน้ ได้ถกู ถ่ายทอด
ในเชิงปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรมให้แก่กนั (Explicit Knowledge) จากรุน่ หนึง่ สูร่ นุ่ หนึง่ อย่างต่อเนือ่ งตลอดห้วง
เวลาของแต่ละยุค โดยไม่หวังค่าตอบแทน เป็นการถ่ายเทวิถีชีวิตเพื่อชีวิต นักวิชาการต่างขนานนาม
ท่านผู้รอบรู้ทั้งหลายเหล่านี้ว่าปราชญ์หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้
มีฐานรากแห่งความรู้จริงปฏิบัติได้จริงมีความเป็นบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของร่างกาย จิตใจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบอันดีงามของสังคม ภูมิปัญญาไทยในอดีตนับว่ามีความส�ำคัญต่อสังคม
ทัง้ ในแง่ของการศึกษาเล่าเรียน เขียนอ่าน การสืบสาน การรักษาการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้สงั คม ตลอดทัง้
การประกอบอาชีพ เพื่อใช้ชีวิตแต่พอเพียงในชุมชนจนก่อให้เกิดความสุขและสันติในสังคมภาพรวม
เป็นการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนสิ่งอื่นรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ จึงมีความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็น
ปลอดภัย คนในสังคมจึงเป็นผู้มีจิตใจอันงดงาม เป็นอยู่แบบเรียบง่าย อยู่กันเป็นกลุ่มช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน ส่งเสริมให้กำ� ลังใจแก่ผตู้ กทุกข์ได้ยาก ลักษณะดังกล่าวเห็นได้ชดั เจนในวิถชี วี ติ ของชุมชนทัว่ ทุกภาค
ของไทย วิถีแห่งปราชญ์ศาสตร์แห่งสังคมไทย
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ชนเหล่าใดด�ำรงความเป็นกลุม่ หรือชนชาติหรือประเทศมาเป็นเวลานาน ต้องมีภมู ปิ ญ
ั ญาของกลุม่
อันอาจเรียกรวมๆ ว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” (Local Wisdom) ซึ่งคนปัญญาอ่อนด�ำรงชีวิตด้วยตนเอง
ไม่ได้ฉันใด สังคมที่ไม่มีปัญญา ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเอง ฉะนั้น สังคมที่ด�ำรงตนเองอยู่ได้ด้วย
ตนเองเป็นเวลาช้านาน จะต้องมีภูมิปัญญาเป็นของตนเอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่ยุค ๔.๐ ได้ อาจกล่าว
ได้ว่าเกิดจากผลของการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา ที่ยึดในหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้
ปัญหาพื้นที่และพัฒนาชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการ มากกว่า๔,๐๐๐ โครงการ ผ่านมากว่า ๗๐ ปี
ท�ำให้ประชาชนมองเห็นตนในตนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาเป็นหลักเพือ่ การประกอบอาชีพ
ตามแนววิถีพุทธคือหลักมัชฌิมาปฏิปทา มีศีล ๕ เป็นพื้นฐาน นั่นก็หมายความว่าเมื่อใดที่ประชาชน
ระดับรากหญ้าได้พัฒนาตนเองจนพอมี พอกิน พออยู่ ไม่เดือดร้อนภายในครอบครัว ไม่เดือนร้อนสังคม
กิจการหรือธุรกิจทีด่ ำ� เนินการนัน้ ก็สามารถขยับขยายได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยตามความ
เหมาะสมในธุรกิจแห่งตน
ปัจจุบนั ปรากฏเห็นได้ชดั ว่า ประชาชนในชนบททีห่ า่ งไกล มีขดี ความสามารถในการพัฒนาอาชีพ
ของตนภายใต้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือครอบครัวศีล ๕ ไปในทางทีด่ ขี นึ้
อันเป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาประเทศ ตัวเลขขยับ น�ำพาระดับจาก ๒.๐ มาเป็น ๓.๐ และ ๔.๐
ตามล�ำดับ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่านี้คือผลของการน�ำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติผ่านการประสานและการ
เชื่อมโยงของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีพระสงฆ์ และปราชญ์ชาวบ้านอื่นๆ มีหมอพราหมณ์เป็นต้น ที่คอย
ปลูกฝัง แนะน�ำ ติดตามรายงานผลมาตลอด ในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และขยับขยายธุรกิจ
แห่งตนตามฐานะแบบพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือศาสตร์ของชาติ ศาสตร์พระราชาคือศาสตร์
แห่งการพัฒนาประชากรโลก อย่างแท้จริง.
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