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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาองค์ความรู้วิถีไทยเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดยศกึษาจากพระราชนิพนธ์ในพระองค์	จ�านวน	5	ประเภท	

ได้แก่	1)	พระราชนิพนธ์ทั่วไป	2)	พระราชนิพนธ์บทกวี	3)	พระราชนิพนธ์วิชาการ	4)	รวมพระราชนิพนธ์

และ	 5)	 บทเพลงพระราชนิพนธ์	 ผลการศึกษาพบว่า	 พระราชนิพนธ์จ�านวนมากถึงร้อยละ	 87.69	 ปรากฏ

ข้อความที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เรื่อง

วิถีไทย	 ซึ่งปรากฏในพระราชนิพนธ์จ�านวนมากถึง	 292	 เร่ือง	 จากพระราชนิพนธ์ที่จ�ากัดอยู่ในขอบเขต

การศึกษา	333	เรื่อง	โดยข้อความที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์สะท้อนวิถีไทย	5	ลักษณะได้แก่	1)	การด�ารง

ชีวิตของคนไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นสูง	2)	ความเชื่อที่ผสมผสานกันระหว่างพุทธศาสนา	

ศาสนาพราหมณ์	 และความเชื่อดั้งเดิม	 3)	 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นวิถีปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

4)	 ค่านิยมในฐานะบุคคลและในฐานะพลเมืองของชาติ	 และ	 5)	 ศิลปะไทยที่มีสุนทรียะอันเป็นเอกลักษณ	์

ลกัษณะวถีิไทยทีม่ปีรมิาณการปรากฏมากทีส่ดุสามล�าดบัแรกคอื	“วถีิไทยด้านค่านิยม”	ปรากฏมากเป็นล�าดับ

ที่หนึ่ง	ล�าดับที่สองคือ	“วิถีไทยด้านความเชื่อ”	และล�าดับที่สามคือ	“วิถีไทยด้านศิลปะ”	จากข้อมูลที่ปรากฏ

สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงเน้นการพฒันามนุษย์ทางด้านจิตใจมากกว่าด้านวตัถุ	วถีิไทยทีป่รากฏล้วนสะท้อน
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อัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้	 นอกจากน้ีข้อความในพระราชนิพนธ์ยังสะท้อนให้เห็นแนว

พระราชด�าริในการอนุรักษ์วิถีไทยว่า	 “ปรับได้แต่ต้องคงค่าไว้”	 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน

นับเป็นพระปรีชาญาณใน	 “การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนา”	 อย่างแท้จริง	 การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

เก่ียวข้องกับเร่ืองของการศกึษาทีมุ่ง่พฒันาคนใน	4	ด้าน	ได้แก่	พทุธิศกึษา	จรยิศกึษา	พลศกึษา	และหัตถศกึษา	

ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชด�าริว่าวิถีไทยพัฒนาได้ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม	หากน�าวิถีไทยมาพัฒนาคนไทย	

สังคมไทย	 และประเทศไทย	 จะเป็นการพัฒนาที่เข้าใจพื้นฐาน	 เข้าถึงธรรมชาติ	 และอยู่บนรากฐานของ

ความเป็นไทย	ก่อให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนได้ในที่สุด

ค�าส�าคัญ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, วิถีไทย, การพัฒนา, พระราชนิพนธ์

Abstract

 This article aimed to study a body of knowledge in the Thai Ways development 

based on Her Royal Highness Crown Princess Maha Chakri Sirindhorn’s initiatives by

looking into 5 categories of her writings : 1) General writing, 2) Poetry, 3) Academic 

writing, 4) Collected works, 5)  the musical compositions.

 The results revealed that 292 out of 333 pieces of writing or 87.69 % within the 

scope of study showed the statements reflecting Her Royal Highness Crown Princess 

Sirindhorn’s initiatives concerning the Thai ways in five different manners : 1) The living

of Thai people in a multicultural society with high level of flexibility, 2) The blended

beliefs in Buddhism, Brahmanism and traditional beliefs, 3) Traditional and customary 

practices passed on from generation to generation, 4) Values as to an individual and 

to national citizens, and 5) Thai art with a unique aesthetics. Three of the most frequently 

mentioned Thai Ways were 1) value aspect, 2) belief aspect, and 3) artistic aspect 

respectively. Based on the information presented in her writings, it was shown that

Her Royal Highness was concerned with human development, emphasizing more on

people’s mind than material possessions. All of the Thai Ways found in her writings

reflected the Thai identity. In addition, the statements also reflected her initiatives on the 

Thai Ways preservation with the expression “adjustment is acceptable provided the

values are maintained,” so as to fit the current social conditions. This proved  Her Royal 

Highness Maha Chakri Sirindhorn’s genuine wisdom of “preservation for development.”

The development based on her initiatives regarding education for human development 

mainly focused on 4 aspects, namely 1) theoretical knowledge, 2) moral education,
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3) physical education, and 4) practicum through formal, non-formal and informal

education. Her Royal Highness maintained that the Thai Ways could develop both an

individual and the society as a whole. If the Thai Ways are applied to develop Thai

people, Thai society and Thailand, the development would involve understanding the basis, 

getting into the nature, staying on the foundation of being Thai and finally leading to a 

stable, prosperous and sustainable development.

Keywords : Her Royal Highness Crown Princess Maha Chakri Sirindhorn, Thai Ways,

  Development, Literature Written by Her Royal   
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บทน�ำ

	 นับต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 เป็นต้นมา	 ประเทศไทยด�าเนินการพัฒนาตามแนวคิด

ตะวันตกท่ีมุ่งสร้างความทันสมัย	 โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 1-7	 (พ.ศ.	

2504-2539)	ซึ่งก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อประเทศ	สรุปได้ว่า	การพัฒนาแบบทันสมัยได้เพิ่ม

ความสามารถของมนุษย์ในการผลิต	การบริโภค	การติดต่อสื่อสาร	การใช้เทคโนโลยี	และการจัดการ

ในระบบที่ซับซ้อน	 แต่ขณะเดียวกันได้ท�าให้เกิดการแย่งชิงและสงคราม	 ช่องว่างระหว่างคนจนกับ

คนรวยและระหว่างประเทศจนกับประเทศรวย	 การท�าลายสิ่งแวดล้อม	 วิกฤตการณ์ทางสังคม	 และ

วิกฤติมนุษย์	(ประเวศ	วะสี,	2543:	3-4)	

	 ปัจจุบันอยู่ในยุคของโลกไร้พรมแดน	 คนไทยจ�านวนมากโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเริ่มรับ

วัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาอย่างหลากหลาย	โดยไม่พิจารณาถึงความ	“ควร”	หรือ	“ไม่ควร”	ส่งผล

ต่อวิกฤตค่านิยม	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิต	 “ความอ่อนแอของสังคมไทยตกอยู่ใน

กระแสวัตถุนิยม	 ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางศีลธรรมและปัญหาทางสังคมมากขึ้นด้วย	 ปัญหาดังกล่าว

เกิดขึ้นต่อเนื่องมา	นับตั้งแต่ที่มีการพัฒนาประเทศ”	(ปรัชญา	เวสารัชช์,	2556:	322)	

	 สังคมไทยประสบปัญหาเพราะด�าเนินแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความทันสมัย	 “คนยุคใหม่

เริ่มตระหนักว่า	 ‘ความทันสมัย’	และ	 ‘การพัฒนา’	 ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน”	 (ชนิตา	รักษ์พลเมือง,	2557:	

216)	ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการปรับแนวคิดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	8	 (พ.ศ.	2540-2544)	โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา	“คน”	และชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริม

วัฒนธรรมเป็นเรื่องจ�าเป็น	เพราะเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของตนเอง	แนวความคิดนี้ปรากฏ

มาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ	สังคมแห่งชาติฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	ดังข้อความที่ปรากฏ

ในเป้าหมายมิติหลักว่า	 “คนไทยที่มีความเป็นไทยคือคุณลักษณะหนึ่งของการเป็นคนไทยที่สมบูรณ์”	

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา	เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2559:	20)	เห็นได้ชัดว่าความเป็นไทย

หรือวิถีไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดการพัฒนา

	 “วิถีไทย	 หมายถึง	 แนวทางการด�าเนินชีวิตของคนไทยต้ังแต่เกิดจนตาย	 จึงเป็นแหล่งรวม

ความรูใ้นเรือ่งสงัคม	วฒันธรรม	ความเป็นอยูภู่มปัิญญาไทย	การประพฤติปฏิบติั	การศึกษาอบรม	และ

การสบืทอดวฒันธรรมจากอดีตถงึปัจจบุนั”	(ภทรพร	ยทุธาภรณ์พนิจิ	และคณะ,	2555:	7)	ความหมาย

ข้างต้นสอดคล้องกับค�ากล่าวที่ว่า	 “ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่มีการสืบทอดวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม	

ประเพณี	 ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนมาเนิ่นนาน	 หลายสิ่งได้รับการยอมรับ	 เป็นค่านิยม

ความเชื่อ	และหลายสิ่งได้รับการยึดถือ	เป็นจารีตประเพณีของท้องถิ่นหรือของแผ่นดิน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้

เองรวมเรียกว่า	 ‘วิถีไทย’”	 (กรมศิลปากร,	 2547:	 ค�าน�า)	 จากการศึกษาพบว่า	 “วิถีไทย”	 มีความ
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เกี่ยวโยงกับ	“วัฒนธรรม”	และ	“วิถีชีวิต”	

	 “อนึ่ง...ค�ำที่เกี่ยวเนื่องโยงใยกับค�ำว่ำ	 วิถีชีวิต	 ก็คือค�ำศัพท์	 วัฒนธรรม

วัฒนธรรม	หมำยถึง	วิถีกำรด�ำเนินชีวิตของหมู่คณะหรือกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง	เป็นแบบ

อย่ำงมำตรฐำนเดียวกันที่สมำชิกในกลุ่มสังคมนั้นรู้	เข้ำใจ	และ	ยอมรับใช้ร่วมกัน”	

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2552:	นิยามศัพท์)

	 แม้จะมีการใช้ถ้อยค�าที่หลากหลายเกี่ยวโยงกับวิถีไทย	เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของบทความ

ผู้เขียนจะขอใช้ค�าว่า	“วิถีไทย”	ซึ่งหมายรวมถึง	“วิถีชีวิตไทย”	และ	“วัฒนธรรมไทย”	และเนื่องจาก

ผู้เขียนมุ่งศึกษาแนวพระราชด�าริวิถีไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ดังนั้น

เพื่อความเฉพาะเจาะจง	 ผู้เขียนจึงขอน�าหนังสือเรื่อง	 “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	 กวีศรีประชา”	 มาพิจารณาประกอบการนิยาม	 “วิถีไทย”	 หนังสือเล่มนี้จัดท�าขึ้นเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์อุปถัมป์มรดก

วัฒนธรรมไทย	ประพันธ์โดยกวีร่วมสมัยและกวีพื้นบ้านทั่วประเทศ	จ�านวน	102	คน	จากการศึกษา

วเิคราะห์หนงัสอืเล่มดังกล่าว	สามารถสรปุได้ว่าในบทความน้ี	“วถีิไทย”	หมายถงึ	ความเป็นอยูท่ีดี่งาม

แบบไทยโดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ	 แสดงถึง	 ความเจริญและความมีศักด์ิศรีของคนไทย	 มีความ

เป็นอัตลักษณ์ปรากฏในทุกภูมิภาคของประเทศ	 ได้แก่	 วิถีชีวิตความเป็นอยู่	 ความเช่ือ	 ประเพณี	

ค่านิยม	ตลอดจนศิลปะต่าง	ๆ

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงให้ความส�าคัญในเรื่องวิถีไทยอย่างยิ่ง	

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์วิถีไทยมายาวนานและต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์	 ใน	

พ.ศ.	2528	รัฐบาลประกาศให้วันพระราชสมภพเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย	ใน	พ.ศ.	2531	พระองค์

ได้รับการทูลเกล้าฯ	 ถวายพระสมัญญาว่า	 “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย”	 และใน	พ.ศ.	

2546	คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติถวายพระสมัญญา	“วิศิษฏศิลปิน”	(ส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ,	 2549:	 155,	 199)	 “ภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี

ในวนันี้	คอืภาพของผูท้ีเ่ป็นทัง้	‘ผูอ้นรุักษ์’	‘ผูส้ืบทอด’	และ	‘ผูเ้ผยแพร่’	ศลิปวฒันธรรมไทยทกุสาขา”	

(ญาดา	อรุณเวช	อารัมภีร,	2558	:	37)	นอกจากพระราชกรณียกิจแล้ว	หลักฐานเชิงประจักษ์อีกอย่าง

หนึ่งคือพระราชนิพนธ์ในพระองค์	

	 พระราชนิพนธ์ในพระองค์ล้วนทรงคุณค่า	 อุดมด้วยข้อคิด	 สามารถช่วยยกระดับจิตใจผู้อ่าน

ให้สูงขึ้น	 จึงนับได้ว่าพระราชนิพนธ์ในพระองค์มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนา	 ผู้เขียนได้อัญเชิญ

พระราชนิพนธ์ในพระองค์มาศึกษา	โดยศึกษาเฉพาะพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทย	

ซ่ึงปรากฏทัง้ทีเ่ป็นเรือ่งในแบบรปูเล่ม	และปรากฏเป็นเรือ่งประกอบในเล่ม	ครอบคลมุทัง้พระราชนิพนธ์
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◆ พรพรรณ สวัสดิสิงห์ หทัยรัตน์ ทับพร อัควิทย์ เรืองรอง ◆

ร้อยแก้วร้อยกรอง	 รวมถึงพระราชด�ารัสที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์	 โดยจะไม่ศึกษาพระราชนิพนธ์ที่

มีช่ือบุคคลอ่ืนร่วมด�าเนินการ	 พระราชนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ	 พระราชนิพนธ์แปล	 พระราชนิพนธ์

สารคดีเสด็จเยือนต่างประเทศ	พระราชนิพนธ์หนังสือภาพ	และพระราชนิพนธ์สมุดบันทึกภาพ	ดังนั้น

การศึกษาครั้งนี้จึงอัญเชิญพระราชนิพนธ์ในพระองค์	 5	 ประเภท	 ที่มีลักษณะสอดคล้องกับขอบเขต

การศึกษา	ได้แก่	1)	พระราชนิพนธ์ทั่วไป	2)	พระราชนิพนธ์บทกวี	3)	พระราชนิพนธ์วิชาการ	4)	รวม

พระราชนิพนธ์	5)	บทเพลงพระราชนิพนธ์	ทั้งนี้อ้างอิงตามฐานขอมูลที่ปรากฏในกองงานในพระองค์	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	รวมพระราชนิพนธ์ที่น�ามาศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น	333	

เรื่อง	 และเนื่องด้วยข้อจ�ากัดเรื่องปริมาณความยาวของเนื้อหาในการน�าเสนอบทความ	 รายละเอียด

เกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ที่อัญเชิญมาศึกษาไม่สามารถน�ามาบรรจุในเนื้อหาของบทความเรื่องนี้ได้	 แต่

ข้อมูลดังกล่าวมีปรากฏในภาคผนวกของดุษฎีนิพนธ์	 สาขาพัฒนศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 เรื่อง	 “การสืบทอดวิถีไทยเพื่อการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระราชด�าริในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี”	

	 ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงสาระส�าคัญในบทความนี้	2	ประเด็นใหญ่	ๆ	ได้แก่	1)	วิถีไทยที่ปรากฏ

ในพระราชนิพนธ์	และ	2)	วิถีไทยกับการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	

1. วิถีไทยที่ปรำกฏในพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

 ผลกำรศกึษำปรำกฏพระรำชนพินธ์จ�ำนวนมำกถงึร้อยละ 87.69 ปรำกฏข้อควำมทีส่ะท้อน

ให้เห็นถงึแนวพระรำชด�ำริในสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เร่ืองวถิไีทย ซ่ึงพบ

ในพระรำชนิพนธ์จ�ำนวนมำกถึง 292 เรื่อง จำก 333 เรื่อง โดยปรากฏวิถีไทย	5	ลักษณะ	ได้แก่	

1)	 วิถีไทยด้านการด�ารงชีวิต	 2)	 วิถีไทยด้านความเช่ือ	 3)	 วิถีไทยด้านขนบธรรมเนียมประเพณี	

4)	วิถีไทยด้านค่านิยม	และ	5)	วิถีไทยด้านศิลปะ	ลักษณะวิถีไทยที่มีปริมาณการปรากฏมากที่สุดใน

พระราชนิพนธ์สามล�าดับแรกคือ	 วิถีไทยด้านค่านิยมมากเป็นล�าดับที่หนึ่งคือร้อยละ	 66.43	 ซ่ึง

ปรากฏในพระราชนิพนธ์จ�านวนมากถึง	 194	 เรื่อง	 ล�าดับรองลงมาคือวิถีไทยด้านความเช่ือปรากฏ

ร้อยละ	52.73	จ�านวน	154	เรื่อง	ล�าดับสามได้แก่วิถีไทยด้านศิลปะปรากฏร้อยละ	33.90	จ�านวน	

99	เรื่อง	

	 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงตระหนักถงึความส�าคัญในการสบืทอด

วถิไีทยเพือ่การพฒันามนษุย์	โดยเฉพาะการพฒันาทางด้านจติใจ	เหน็ได้จากการปรากฏปรมิาณข้อความ

ในพระราชนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นความซาบซ้ึงคุณค่าด้วยจิตใจ	 ได้แก่	 “คุณค่าทางจริยศาสตร์”	 ซ่ึง

เป็นศาสตร์เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติดีเหมาะสมตามที่สังคมตั้งไว้เป็นมาตรฐาน	 ซึ่งคนในสังคมยอมรับ

ว่าดี	 และสมควรจะน�าไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามท่ีคนในสังคมยอมรับว่าดี	 เรียกว่า
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◆ วิถีไทยเพื่อการพัฒนา : ภาพสะท้อนจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ◆

“จรยิธรรม”	ซ่ึงการสร้างจรยิธรรม	คือการสร้างสิง่ทีพ่งึประพฤติทีพ่งึปรารถนาตามทีส่งัคมเหน็ว่าถูกต้อง

ดีงาม	 หากคนในสังคมไทยล้วนมีจริยธรรมแล้ว	 สังคมและประเทศชาติย่อมเกิดความสงบสุขได้ใน

ที่สุด

	 ข้อมูลที่มีปริมาณปรากฏมากในล�าดับถัดมายังคงเป็นวิถีไทยที่ให้ความส�าคัญในเรื่องของ

การพัฒนาทางด้านจิตใจของมนุษย์เช่นกันคือ	“วิถีไทยด้านความเชื่อ”	ซึ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ทางจิตใจของมนุษย์เช่นกัน	 เพราะมนุษย์ใช้ความเช่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ	 ความเช่ือจะท�าให้

มนษุย์ยอมรบั	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	รวมถึงหลกัธรรมทางศาสนาซ่ึงมกัจะสอนให้คนประพฤติปฏิบัติดี	

ความเช่ือจึงมอิีทธพิลต่อการพฒันาจติใจของมนษุย์	การปรากฏข้อมลูของวถีิไทยด้านค่านยิมและด้าน

ความเช่ือล้วนเกีย่วข้องกบัการพฒันาจิตใจมนษุย์อย่างชัดเจน	การด�ารงชีวิตของคนในสงัคมไทยมคีวาม

เป็นอัตลักษณ์ที่มีความงามตามรูปธรรมที่สัมผัสได้ด้วยตา	 และความงามตามนามธรรมที่สัมผัสได้

ด้วยใจ	ท�าให้คนไทยรู้คุณค่าของความเป็นไทย	และภาคภูมิใจในความมีรากเหง้าของตน	ทั้งนี้ผู้วิจัยจะ

ขอแจกแจงและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีไทยแต่ละประเภทดังนี้	

 1.1 วิถีไทยด้ำนกำรด�ำรงชีวิต

	 พระราชนพินธ์ปรากฏข้อความทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึการด�ารงชีวติของคนไทยทีม่ทีัง้ความเหมอืน

และความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค	ซึ่งเกี่ยวโยงกับสภาพภูมิประเทศ	ชาติพันธุ์	และบริบทของสังคม	

จึงท�าให้ประเทศไทยมีประชากรที่มีความหลากหลายในการด�ารงชีวิต	 รวมทั้งมี	 ความเช่ือ	 ประเพณี	

ค่านิยม	และศิลปะ	ที่แตกต่าง	ลักษณะสังคมดังที่กล่าวมานี้	คือลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม	

ตัวอย่ำงที่ 1  กำรท�ำนำในประเทศไทยแบ่งตำมวิธีกำรปลูกออกเป็น	 3	 วิธี	 คือ	

	 	 การท�านาหยอด	 การท�านาด�า	 และการท�านาหว่าน	 ส่วนจะใช้วิธีการแบบ

	 	 ไหนนั้นขึ้นอยู่กับ	สภาพพื้นที่นาและชนิดพันธุ์ข้าวที่จะปลูก…	

	 	 	 เมื่อถึงเวลำเพำะปลูกแล้วฝนยังไม่ตกชำวนำจึงต้องท�ำพิธีขอฝน	ซึ่ง

	 มีชื่อเรียกและพิธีกรรมแตกต่างกันออกไป	เช่น	ประเพณีบุญบั้งไฟ	การโยนครก

	 โยนสากของภาคอีสาน	การแห่นางแมวของภาคเหนือ	ภาคกลาง	และภาคอีสาน	

	 เป็นต้น	

ข้ำวไทย	:	2538

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2538	:	15,	45)
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ตัวอย่ำงที่ 2  	 ส�ำหรับเกษตรกรแล้ว	ยังมีประเพณีและพฤติกรรมอันเนื่องด้วย	

  การเกษตรอกีหลายอย่าง	เช่น	การท�าขวญัข้าว	การขอฝน	ซ่ึงจะแตกต่างกนั

	 	 ไปตามวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น

บทวิทยุเรื่องวันสงกรานต์	:	2532

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533	:	667)

	 พระราชนิพนธ์แสดงให้เห็นถึงภาพวิถีไทยในด้านการด�ารงชีวิตของแต่ละพื้นที่	 ที่มีทั้งความ

เหมือนและความต่างตามปัจจัยของแต่ละพื้นที่	 ข้อความที่น�ามาเป็นตัวอย่างน้ีมีลักษณะโดยรวม

เหมือนกัน	 คือการประกอบอาชีพท�านาและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท�านา	 แต่ด้วยความแตกต่าง

กันทางระบบนิเวศน์และบริบททางสังคม	 แต่ละท้องถ่ินจึงมีวิถีปฏิบัติและการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ทีเ่ป็นอัตลกัษณ์ของตน	ซ่ึงเหน็ได้จากวถีิชีวติของผู้คนในพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	จากตัวอย่างปรากฏความแตกต่าง	

3	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 การเรียกช่ือประเพณี	 2)	 รูปแบบการประกอบพิธีกรรม	 และ	 3)	 ภูมิปัญญา

ที่เลือกใช้วิธีการปลูกข้าว	 ในตัวอย่างที่	 1	 สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในการเรียกช่ือประเพณี	

รูปแบบการประกอบพิธีกรรม	 และความแตกต่างในเรื่องภูมิปัญญาที่เลือกใช้วิธีการปลูกข้าวให้

เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวและสภาพทางภูมิศาสตร์	 ส่วนตัวอย่างที่	 2	 สะท้อนให้เห็นถึงการประกอบ

พิธีกรรมที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน	แต่แตกต่างกันในเรื่องรูปแบบการประกอบพิธี	ดังนั้นเมื่อวิถีไทย

มีลัษณะเช่นนี้	จึงก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยที่แม้จะมีวิถีปฏิบัติที่แปลกแยกแตกต่าง	แต่คน

ไทยยังคงยอมรับและเคารพในความหลากหลายของคนในแต่ละพื้นที่โดยปราศจากปัญหา	สังคมไทย

จึงเป็นสงัคมพหวัุฒนธรรมทีม่คีวามยดืหยุน่สงู	มกีารผสมผสานระหว่างวฒันธรรมอย่างกลมกลนื	ถ้อยที

ถ้อยอาศัย	 มีการใช้ภูมิปัญญาอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้	 เลือกสรร	

ปรุงแต่ง	 พัฒนา	 และสืบทอดต่อ	 ๆ	 กันมา	 เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้รู้จัก

ปรับตัว	สร้างสมดุลกับสภาพแวดล้อม	และเหมาะสมกับบริบททางสังคม	

 1.2 วิถีไทยด้ำนควำมเชื่อ

	 ผลการศึกษาพบพระราชนิพนธ์ปรากฏข้อความที่สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือของคนไทย	 ซ่ึง

เป็นความเชื่อแบบผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา	ศาสนาพราหมณ์	และความเชื่อดั้งเดิม	จากข้อมูล

แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซ้ึงถึงวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา	 ความเช่ือบางอย่าง

ปรากฏเป็นขนบในการกล่าวถึง	ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย	เช่น	เชื่อว่าแต่ละพื้นที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์	

อาทิ	น�้ามีพระแม่คงคา	อากาศมีพระพาย	พื้นดินมีพระแม่ธรณี	
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◆ วิถีไทยเพื่อการพัฒนา : ภาพสะท้อนจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ◆

ตัวอย่ำงที่ 1 	 เมือ่คนืนี้คยุกบัพลำเรื่องกำรบน	พลำบอกวำ่จะต้องบนให้ครบพธิีคอื

	 	 บนแม่ย่านางเรือ	พระพิรุณ	พระพาย	พระคงคา	ฯลฯ	ไม่ให้ฝนตก	(บนไก่	

	 	 2	ตัว	และ	ทูลหม่อมพ่อพระรำชทำนแชมเปญมำด้วย)	แกบนเก่งจริง	ๆ 	บนมำ

	 	 ประมำณ	 10	 หนแล้วส�ำเร็จทุกที	 ต้ังแต่สมัยพระเจ้ำเฟรเดอริกเสด็จมำ	

	 	 แกยืนยันว่ำศักดิ์สิทธิ์จริง	ๆ	นะ

เกาะในฝัน	:	2529	

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2529	:	38)

ตัวอย่ำงที่ 2  สรวมศรีไตรรัตน์	 กิเลสบ�ำบัด	 บ�ำเบิกกำรย์บุญ	

  ปวงไทเทเวศร์	 อีศวรพรหเมศร์	 พิษณุหนุน

	 	 อัคนีสุนทร์	 ฤทธีอดุลย์	 อเนกเดชำ

ค�าฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้	พระราชพิธีรับและ

ขึ้นระวางสมโภชช้างส�าคัญ	3	เชือก	:	2521

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533	:	72)

	 ตัวอย่างที่	1	เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิม	ได้แก่	การบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในพื้นที่	คือ	

แม่ย่านาง	พระพิรุณ	พระพาย	พระคงคา	ส่วนตัวอย่างที่	 2	สะท้อนให้เห็นความเชื่อในพุทธศาสนา

และศาสนาพราหมณ์	ได้แก่	การกล่าวถึงพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา

พราหมณ์	คือ	พระพรหม	พระอิศวร	พระพิษณุ	ความเชื่อจะมีผลต่อการคิดและการปฏิบัติของมนุษย์	

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์ด้วยกัน และสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ กฎ

ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงหลักธรรมทำงศำสนำ จะได้รับกำรยอมรับและปฏิบัติ ยังผลให้

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมอยู่ในกรอบของวิถีที่ควรจะเป็น น�ำมำซ่ึงควำมสงบสุขในสังคม 

นบัว่าความเช่ือมผีลต่อการพฒันามนษุย์ในสงัคมไทยเป็นอย่างย่ิง	โดยเฉพาะการพฒันาทางด้านจิตใจ

ซ่ึงเช่ือมโยงกับจริยธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าทางจริยศาสตร์	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคคล	

สังคม	และประเทศชาติในที่สุด

 1.3 วิถีไทยด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณี

		 ข้อความทีป่รากฏในพระราชนพินธ์สะท้อนให้เหน็ว่าคนไทยมขีนบธรรมเนียมประเพณีทีป่ฏิบติั

สืบทอดต่อ	 ๆ	 กันมาจากความเช่ือและความเลื่อมใสศรัทธา	 หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวงจรชีวิตและ

วาระส�าคัญต่าง	 ๆ	 ทั้งนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อซึ่งป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ทางจิตใจและเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของขนบธรรมเนียมประเพณีประชาชนในชาติ
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◆ พรพรรณ สวัสดิสิงห์ หทัยรัตน์ ทับพร อัควิทย์ เรืองรอง ◆

ตัวอย่ำงที่ 1  เนื่องจำกเป็นศิลปะไทยโบรำณ	ผู้เรียนต้องผ่านการท�าพิธีครอบครู

	 	 และไหว้ครูให้ถกูต้องตามประเพณีเพือ่ให้เกดิสวสัดิมงคล	เกดิควำมมัน่ใจว่ำ

	 	 เรำก็ศิษย์มีครูท�ำอะไรต้องท�ำให้ได้ดี	 และมีควำมผูกพันควำมกตัญญูต่อครู

	 	 แต่ครั้งโบรำณ...

	สมเด็จแม่กับการศึกษา	:	2535	

	(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2535	:	95-96)

ตัวอย่ำงที่ 2  การเคารพนบไหว้ครูดนตรี	 สิ่งที่เด็กจะได้จำกกำรเรียนดนตรีไทยท่ี

	 	 ไม่ควรจะละเลยและควรจะเน้นเป็นพเิศษ	คือ	การปฏบิติัต่อเคร่ืองดนตรแีละ

	 	 ต่อครูผู้ให้ความรู้	 ธรรมเนียมไทย	 เมื่อจะเรียนหนังสือหรือศิลปะวิทยำกำร

	 	 ต่ำง	ๆ	นักเรียนจะต้องร�าลึกถึงครูแต่โบราณที่สร้างสรรค์ประสิทธิ์ประสาท

	 	 วิชา	 ซ่ึงสอนสืบทอดกันมำจนถึงเรำทุกวันนี้	 จะต้องไหว้ฝำกตัวต่อครูผู้สอน

  จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณครู	 ประเพณีไทยในข้อนี้เป็นความงามทาง

	 	 วัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน 

เด็กและดนตรีไทย	:	2532

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533	:	284)

	 พระราชนิพนธ์สะท้อนให้เห็นถึงการวิถีปฏิบัติของคนไทยที่ยึดถือและสืบทอดต่อกันมาจาก

รุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี	 ตัวอย่างของหัวข้อนี้คือประเพณีการไหว้ครู	 ซ่ึงแสดง

ให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีและความอ่อนน้อมถ่อมตน	 อันเป็นวิถีปฏิบัติที่งดงามของคนไทย	

นอกจากนี้ในพระราชนิพนธ์ยังปรากฏถ้อยค�าที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินค่าที่สะท้อนให้เห็นคุณค่า

ของประเพณีว่า	“ประเพณีไทยในข้อนี้เป็นความงามทางวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน”	แสดง

ให้เห็นว่าพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่าและความส�าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ควรค่า

แก่การสืบทอดและรักษาไว้	 เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีสามารถท�าให้คนในชาติเกิดความรัก

ความสามคัคี	ความเอ้ืออาทรต่อกัน	ยังผลให้ประชาชนของชาติอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ	อีกทัง้ยงัท�าให้

คนในชาติเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติท่ีมีมาแต่บรรพกาล	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้จะท�าให้

ชาติไทยมีความมั่นคงสถาพรและด�ารงอยู่ได้สืบต่อไป

 1.4 วิถีไทยด้ำนค่ำนิยม

	 การปรากฏข้อความในพระราชนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นวิถีไทยด้านค่านิยมที่สังคมต้องการ

ปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือและปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต	 ค่านิยมเหล่านี้	 ได้แก่	 ความสามัคคี	
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◆ วิถีไทยเพื่อการพัฒนา : ภาพสะท้อนจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ◆

ความจงรักภักดีต่อชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 ความกตัญญู	 ความเมตตากรุณา	

ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	การมกิีรยิาเรยีบร้อย	การเหน็ความส�าคัญของการศึกษา	

ตัวอย่ำงที่ 1 	 เพรำะฉะนัน้ชาวไทยจงร่วมรักร่วมสมัครสามัคคกีนัไว้	ถ้ำเผ่ือมข้ีำศึก

	 	 มำย�่ำยีบีฑำ	ก็จะสู้ได้เต็มแรง	ก้อนหินน้อยใหญ่หลำย	ๆ	ก้อนสำมำรถรวมกัน

	 	 เป็นภูผำหลวงได้ฉันใด	คนไทยแต่ละคนรวมก�าลังเข้าด้วยกันก็สำมำรถสร้ำง

	 	 ชำติไทยให้เจริญถำวรได้ฉันนั้น	 ข้อส�ำคัญที่สุดคือไทยเราอย่าท�าลายกันเอง

  ดังทีไ่ด้กล่ำวมำแล้ว	ให้ช่วยกนับ�ารุงรกัษาประเทศชาติศาสนาและวฒันธรรม

  ให้รุ่งเรืองถำวรอยู่คู่ฟ้ำดิน

ไทยรักไทย	ไทยเจริญ	:	2516

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2521	:	18)

ตัวอย่ำงที่ 2  กำรตำมเสด็จท�ำให้เห็นเอกลักษณ์ของคนไทยว่าเราเป็นคนรัก

	 	 พวกพ้องมีเมตตากรุณา	 โอบอ้อมอารี	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ครอบครัว

	 	 หนึ่ง	 สำมีตำบอดภรรยำเป็นโรคลมชัก	 แต่สำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้	 เนื่องจำก

	 	 เพื่อนบ้ำน	ซึ่งต่ำงยำกจนด้วยกันช่วยเลี้ยงดู	เมื่อทรงถำมประวัติ	ครอบครัวนี้	

  ทุกคนก็ช่วยกันเล่าถวาย	 เขาจะช่วยกันแนะน�ำคนที่เดือดร้อนให้ทรงช่วย...

	 	 เมื่อเพื่อนบ้ำนต่ำงช่วยเหลือกัน...แต่กระนั้นคนไทยเรำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

	 	 ที่ได้ไปเห็นมำจำกกำรตำมเสด็จ	ในที่ต่ำง	ๆ	นี้	จะไปที่ไหนก็จะพบแต่	“น�้าใจ”	

	 	 ส่ิงเหล่านีจ้ะหาในทีแ่ห่งใดไม่ได้อกีแล้วนอกจากในแผ่นดนิไทยทีเ่รารักนีเ่อง

เมื่อข้าพเจ้าตามเสด็จเยี่ยมราษฎร	:	2516

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2521	:	283)

	 พระราชนิพนธ์สะท้อนให้เห็นว่า	 พระองค์ทรงให้ความส�าคัญแก่ค่านิยมที่บุคคลพึงมีในการ

ด�ารงชีวิตเพื่อประโยชน์สุขต่อตนเอง	สังคม	และประเทศชาติ	ตัวอย่างที่	1	สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม

เรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 และความสามัคคีกันของคนในชาติ	 ส่วนตัวอย่างที่	 2	

สะท้อนให้เห็นค่านิยมเรื่อง	 ความสามัคคี	 ความเมตตากรุณา	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ทรงชี้ให้เห็นถึง

ลักษณะโดดเด่นของคนไทย	ดังข้อความ	“ท�าให้เห็นเอกลักษณ์ของคนไทยว่าเราเป็นคนรักพวกพ้อง	

มีเมตตากรุณา	โอบอ้อมอารี	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”	และ	“สิ่งเหล่านี้จะหาในที่แห่งใดไม่ได้อีกแล้ว

นอกจากในแผ่นดินไทยที่เรารัก”	
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◆ พรพรรณ สวัสดิสิงห์ หทัยรัตน์ ทับพร อัควิทย์ เรืองรอง ◆

	 ผู้เขียนได้พิจารณาค่านิยมตามหน้าที่	บทบาท	และผลการปฏิบัติ	จึงจัดประเภทค่านิยมได้	2	

ลักษณะ	คือ	1)	ค่านิยมในฐานะบุคคล	เป็นวิถีปฏิบัติอันสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมของแต่ละบุคคล	

ได้แก่	 ค่านิยมเรื่อง	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 ความกตัญญู	 ความเมตตากรุณา	 ความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ	่

ความอ่อนน้อมถ่อมตน	การมีกิริยาเรียบร้อย	และการเห็นความส�าคัญของการศึกษา	และ	2)	ค่านิยม

ในฐานะพลเมืองของชาติ	คือวิถีปฏิบัติเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชาติ	ได้แก่	ค่านิยมเรื่อง	ความจงรัก

ภักดีต่อชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 และ	 ความสามัคคี	 เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าบุคคลที่สังคมพึงประสงค์

คือบุคคลที่ปฏิบัติตามค่านิยมของสังคม	 ทั้งในฐานะบุคคลและฐานะพลเมืองของชาติ	 ซ่ึงจะยังผล

ให้คนในสังคมไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	

 1.5 วิถีไทยด้ำนศิลปะ

	 การปรากฏข้อความในพระราชนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นวิถีไทยด้านศิลปะ	 อันเกี่ยวเนื่องกับ

วิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น	โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของความเป็นไทย	แสดงให้เห็น

ถึงคุณค่าทางด้านสุนทรียะที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์	น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยตั้งแต่

บรรพกาลจนถึงปัจจุบัน	ศิลปะไทยที่พบจากข้อความในพระราชนิพนธ์	ได้แก่	จิตรกรรม	ประติมากรรม	

สถาปัตยกรรม	ภาษาและวรรณกรรม	ดุริยางคศิลป์	และนาฏศิลป์	

ตัวอย่ำงที่ 1   วรรณศิลป์นาฏกรรมค�าล�้าเลิศ	 ดรุยิะเกดิความไพเราะเสนาะยิง่

	 	 เล่นเรื่องโขนพระนำงและยักษ์ลิง	 เป็นขวญัม่ิงชาวประชามาช้านาน

	 	 ทั้งการช่างแต่เดิมของไทยนั้น	 มีสิบหมู่ด้วยกันท่ำนเล่ำขำน

	 	 ปัจจุบันได้แบบอย่ำงข้ำงโบรำณ	 บังเกิดงานศิลปีที่น่าชม

อาศิรวาทราชสดุดีบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	:	2533

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533	:	223)

ตัวอย่ำงที่ 2  ทั้งพระปรัศว์ซ้ำยขวำ	 ประเสริฐ

	 	 เทียมเทพพิมำนแท้	 ล่องฟ้ำ	นรังสรรค์

  หางหงส์นาคเบือนอุไร	 กลแต่ง	แกล้งฦำ

 	 ทางรักแต่งกระจกต้อง	 แบบแท้ทรงไทย

	หมู่พระมหาปราสาท	:	2514

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533	:	24)

	 พระราชนพินธ์สะท้อนให้เหน็ถงึศิลปะทีม่คีวามสนุทรยีะอันเป็นเอกลกัษณ์ทีค่นไทยภาคภูมใิจ

ยิ่ง	 ในตัวอย่างท่ี	 1	สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะไทยที่เป็นภาษาและวรรณกรรม	ดุริยางคศิลป์	 นาฏศิลป์	
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◆ วิถีไทยเพื่อการพัฒนา : ภาพสะท้อนจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ◆

และงานช่างสิบหมู่ที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรมและประติมากรรม	 และในตัวอย่างที่	 2	 สะท้อนให้เห็น

ศิลปะไทยที่เป็นสถาปัตยกรรม	นอกจากนี้ยังปรากฏถ้อยค�า	อาทิ	“ล�้าเลิศ”	“น่าชม”	“งามตระการ”

“เจิดจ้า”	 “ประเสริฐ”	 แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของศิลปะไทยที่มีความงดงาม

วิจิตรบรรจง	 และทรงคุณค่าอย่างมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาต้ังแต่บรรพกาลดังข้อความท่ีว่า

“แบบอย่างข้างโบราณ”	 และ	 “แบบแท้ทรงไทย”	 ดังน้ันเราคนไทยควรธ�ารงรักษาศิลปะไทย

นี้ไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป	

	 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี

พบว่า	พระราชนิพนธ์จ�านวนมากปรากฏข้อความที่สะท้อนถึงวิถีไทยใน	5	ลักษณะ	ได้แก่	1)	การด�ารง

ชีวิตของคนไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นสูง	 2)	 ความเช่ือที่ผสมผสานกันระหว่าง

พุทธศาสนา	ศาสนาพราหมณ์	และความเชือ่ดัง้เดมิ	3)	ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นวิถีปฏบิัตสิืบต่อ

กันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 4)	 ค่านิยมในฐานะบุคคลและในฐานะพลเมืองของชาติ	 และ	 5)	 ศิลปะไทยที่มี

สนุทรยีะอันเป็นเอกลกัษณ์	นบัเป็นข้อมูลเชิงประจกัษ์ทีแ่สดงให้เห็นว่ำสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสนพระทัยเร่ืองวิถีไทยมำตลอดระยะเวลำยำวนำนจวบจนปัจจุบัน 

พระรำชด�ำริวิถีไทยที่ปรำกฏแสดงถึงกำรด�ำรงชีวิตของคนในสังคมไทยที่มีควำมเป็นอัตลักษณ์ 

สืบทอดกันมำจำกบรรพกำล ปรำกฏทั้งควำมงำมตำมรูปธรรมที่สัมผัสได้ด้วยตำ และควำมงำม

ตำมนำมธรรมที่สัมผัสได้ด้วยใจ ท�ำให้คนไทยรู้คุณค่ำของควำมเป็นไทย และภำคภูมิใจในควำม

มีรำกเหง้ำของตน ซ่ึงพระรำชด�ำริวถิไีทยเหล่ำนีส้ำมำรถน�ำมำเป็นเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำคน 

สังคม และประเทศชำติได	้ดังจะกล่าวถึงในประเด็นต่อไป

2. วิถีไทยกับกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงมีคุณูปการต่อการอนุรักษ์และธ�ารง

รักษามรดกของชาติ	 นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้	 ดังนั้นประชาชนไทยควรตระหนัก

ในคุณค่าที่พระองค์ทรงเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์วิถีไทยไว้ให้แผ่นดิน	

 หน้ำที่ในกำรรักษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชำตินี้เป็นภำระอันหนัก 

หำกขำดควำมกล้ำหำญและกำรตัดสินใจอย่ำงเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีผู้ใดจะรับได ้

นอกจากนัน้ก็ยังต้องการความเสยีสละเกอืบแทบทกุทาง	ต้องการเวลา	ต้องการความ

อดทน	และที่ส�าคัญที่สุดคือจะละเว้น	การศึกษาเสียมิได้	ต้องอยู่ในสิกขาตลอดไป	

ทัง้หมดเหล่านีเ้ป็นพระคุณลกัษณะของทลูกระหม่อม	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	

(หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์	ปราโมช,	2532	:	12-13)
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◆ พรพรรณ สวัสดิสิงห์ หทัยรัตน์ ทับพร อัควิทย์ เรืองรอง ◆

	 หลายคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการอนุรักษ์วิถีไทยเป็นการย้อนกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบ

บรรพกาล	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงชี้ให้เห็นว่า	การอนุรักษ์วิถีไทยมิใช่

การด�ารงวถิชีีวติและมวีถีิปฏิบติัดังเช่นอดีตกาลทกุประการ	หากแต่สามารถปรบัเปลีย่นเพือ่ให้เหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันได้	และสิ่งที่ต้องรักษาไว้คือ	“ค่า”	ของวิถีไทยนั้น	ๆ	ไว้	ดังที่ปรากฏ

ในพระราชนิพนธ์ว่า	

 ประเพณีต่าง	 ๆ	 ล้วนแต่มีคุณค่าต่อส่วนรวมฉะนั้นควรรักษา	 “ค่า”	 ของ

ประเพณีเอาไว้	แต่เนือ่งจากสังคมย่อมมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปตามความ

ก้าวหน้าของโลก	ดงันัน้อาจจะมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง	หรอืเพ่ิม

เติมประเพณีทีมี่อยู่เดมิให้เหมาะสมกบักาลสมัย	การแก้ไขเปล่ียนแปลงจะดหีรือ

ไม่ดขีึน้อยู่กบัการรูจ้กัว่าอะไรเป็นคณุค่าของประเพณีทีค่วรรกัษาไว้	แล้วปรบัปรุง

เสริมสร้างโดยยึดเอาคุณค่าเป็นรากฐาน	

(เปลี่ยนแปลงบทวิทยุเรื่องวันสงกรานต์	

และพระราชพิธี	จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	:	2532)

	(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533	:	667)

 พระรำชนิพนธ์ข้ำงต้นสะท้อนแนวพระรำชด�ำริเร่ือง “กำรรักษำค่ำ” แต่ว่ำมี “กำรปรับ

เปล่ียน” อย่ำงชัดเจน	 ไม่เพียงเท่านี้	 ยังปรากฏพระราชนิพนธ์อีกจ�านวน	 3	 เรื่อง	 ที่สะท้อนแนว

พระราชด�าริดังกล่าว

	 ทรงมีพระราชนิพนธ์ในรูปแบบนี้	3	เรื่อง	คือ	การพระราชนิพนธ์ค�าฉันท์ดุษฎี

สังเวยและกาพย์ขับไม้	 เพื่ออ่านในพิธีรับและขึ้นระวางสมโภชพระศรีนรารัฐ

ราชกิริณี	 (พ.ศ.	 2520)	 ค�าฉันดุษฎีสังเวยและกลับขับไม้พระราชพิธีรับและ

ขึ้นระวางสมโภชช้างส�าคัญสามเชือก	 (พ.ศ.	 2521)	 รวมทั้งค�าฉันท์สังเวยสมโภช

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	 (พ.ศ.	 2525)	 พระราชนิพนธ์เหล่านี้มีท่วงท�านอง

สง่างาม	 ภาษาประณีตเรียบง่าย	 ชัดเจน	 อลังการด้วยความงามเชิงวรรณศิลป	์

ผสำน “ขนบเดิม” ของวรรณคดีไทยที่ส่ังสมมำช้ำนำน และกำรปรับเปล่ียน

ให้เข้ำกับสภำพปัจจุบันได้อย่ำงสอดคล้องลงตัว 

	(ศุภรัตน์	เลิศพาณิชย์กุล,	2558	:	23-24)
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◆ วิถีไทยเพื่อการพัฒนา : ภาพสะท้อนจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ◆

 พระรำชด�ำริเรื่อง “กำรอนุรักษ์” เพื่อ “กำรพัฒนำ” คือภำพสะท้อนจำกพระรำชนิพนธ์

ในพระองค์ “พระราชนิพนธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวระหว่างความเป็น

‘นักอนุรักษ์’	 และ	 ‘นักพัฒนา’	 ของผู้ประพันธ์	 จึงไม่เพียงแต่มีลีลาสง่างามด้วยศิลปะการประพันธ	์

ยงัแสดงถงึการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการด�าเนนิตาม	‘ขนบโบราณ’	กบั	‘การปรบัเปลีย่นเนือ้หา’	

ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปในปัจจุบัน”	(ญาดา	อรุณเวช	อารัมภีร,	2558	:	164)	

 “กำรพัฒนำ” มีควำมเกี่ยวข้องกับ “กำรศึกษำ” อย่ำงไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ 

เพรำะกำรศึกษำถูกน�ำมำใช้เป็นเครื่องมือของกำรพัฒนำ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม-

ราชกุมารี	ทรงปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า”	

มีประเด็นเกี่ยวข้องกับแนวทางการอนุรักษ์เพื่อพัฒนา	ไว้ว่า

	 …แนวโน้มควำมรูท้ศวรรษหน้ำจะมหีลำยอย่ำง	ดังนี	้ประกำรแรก	ควำมรูส้ำกล	

คือควำมรูท้ีจ่ะสำมำรถเปรยีบเทยีบกันได้ทัง้โลก	ประกำรที	่2	ควำมรูท้ีเ่ป็นมำตรฐำน

ระดับประเทศ	ที่เรำจะก�ำหนดว่ำคนไทยควรต้องรู้อะไร	ประกำรที่	3	ควำมรู้ท้องถิ่น

ที่ท�ำให้เรำรู้ควำมเป็นมำ	 และศักยภำพของท้องถิ่น	 ที่ส�ำคัญคือจะต้องสำมำรถ

โยงควำมรูท้ัง้	3	ระดับนีใ้ห้เข้ำกันได้…	ภมิูปัญญา	เกีย่วกบัการศกึษา	หรือการสร้าง

ความช่ืนชมศลิปวฒันธรรม	ระดบันานาชาต	ิระดบัประเทศ	และระดบัท้องถิน่	กมี็

ความส�าคัญย่ิง	 จะช่วยสร้ำงควำมมั่นคงทำงจิตใจและก็สร้ำงควำมสำมัคคีในสังคม

ทุกระดับ	

แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า	:	2542

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2559	:	834-835)

 ปำฐกถำข้ำงต้นสะท้อนแนวพระรำชด�ำริกำรน�ำวิถีไทยมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ

เพ่ือพัฒนำคน โดยเช่ือมโยงกับควำมรู้ระดับประเทศและระดับสำกลเพ่ือให้เหมำะสมกับบริบท

ของสงัคมปัจจบุนั สอดคล้องกบัคณะศึกษาโครงการการศึกษาไทยในยคุโลกาภิวัตน์ทีเ่หน็ว่า	การธ�ารง

รักษาเอกลักษณ์เเห่งความเป็นไทยคือรากฐานการศึกษาที่จะช่วยรักษาความงดงามของวิถีชีวิต

แบบไทย	ทั้งนี้ต้องไม่ทิ้งความเป็นจริงการเเข่งขันในประชาคมโลก	(คณะศึกษาโครงการการศึกษาไทย

ในยุคโลกาภิวัตน์,	2541)

 จำกกำรศึกษำพบข้อควำมในพระรำชนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวพระรำชด�ำริใน

กำรพัฒนำมนุษย์ 4 ด้ำน ด้วยกัน ได้แก่ กำรพัฒนำทำงด้ำนพุทธิศึกษำ จริยศึกษำ พลศึกษำ และ

หัตถศึกษำ 
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 การสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์นั้น	จะต้องเน้นความส�าคัญ	4	ด้าน

	 พุทธิศึกษา	 คือ	 ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร	 ให้ควำมรู้ทำงหนังสือ	 ถ้ำคนเรำ

ไม่มีควำมรู้	มีทรัพย์สมบัตินับแสนนับล้ำนก็รักษำไว้ไม่ได้

 จริยศึกษา	ต้องสอนให้มีค�ำนิยมที่ถูกต้อง	(อะไรถูกต้อง	ต้องพูดกัน	ยืดยำว)	

มีคุณธรรม	 ประพฤติตำมท�ำนองคลองธรรมกฎหมำยบ้ำนเมือง	 ถ้ำคนไม่สุจริต	

บ้ำนเมืองก็เจริญไปไม่ได้

 หัตถศกึษา	คนเรำต้องมศิีลปะ	มคีวำมสำมำรถทีจ่ะท�ำอะไรด้วยมอืของตนเอง	

ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎีแล้วปฏิบัติไม่เป็น

 พลศึกษา	 เมื่อมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นคนดีแล้ว	 ถ้ำไม่รักษำสุขภำพ

ร่ำงกำยให้ดีก็ไม่สำมำรถใช้ควำมรู้ของตนให้เป็นประโยชน์เท่ำที่ควร	 ผู้มีสุขภำพ

อ่อนแอ	 ก็จะเรียนรู้ได้ไม่ดีนัก	 ปัจจุบันกำรศึกษำจึงเน้นในเรื่องสมรรถภำพร่ำงกำย

นักเรียนกันมำก

โรงเรียนจิตรลดา	:	2530

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533	:	577)

	 การพัฒนามนุษย์ตามแนวพระราชด�าริทั้ง	 4	 ด้าน	 ข้างต้น	 ล้วนมีผลต่อการพัฒนามนุษย์

ในฐานะบคุคลและในฐานะพลเมอืง	ซ่ึงก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ส่วนตนและส่วนรวม	น�ามาซ่ึงการพฒันา

สังคมและประเทศชาติ	การพัฒนาดังกล่าวเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ที่อัญเชิญมา

เป็นตัวอย่าง

ตัวอย่ำงที่ 1 		 คนทีป่ากเบีย้วเพราะอมัพาต	อาจจะทดลองให้เป่าขลุ่ยเพือ่ฝึกให้มี

	 	 ลมพุ่งตรงเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับกำรบริหำรปอด...

   คนที่นิ้วมือไม่มีแรง	อาจจะให้ฝึกตีฉิ่ง	หรือมือไม่มีแรง	อาจจะให้

	 	 ตีกรับ	ตีฉาบ	ตามจังหวะ...

	 	 	 ทั้งนี้เราน่าจะศึกษาวิชาการของฝร่ังเขาไว้แล้วน�ามาประยุกต์ใช้ให้

	 	 เข้ากับสภาพของเรา	 เช่ือว่าจะเป็นประโยชน์โดยไม่เป็นกำรสิ้นเปลืองอะไร

	 	 เพิ่มขึ้นเลย	 เพรำะว่ำถ้ำยังไม่ส�ำเร็จผลทำงการบ�าบัดการรักษาโรค	 เราก็ได้

	 	 ประโยชน์ด้านการส่งเสริมศิลป	วัฒนธรรมไทย	ส่งเสริมช่างไทย	(ท�าเครื่อง

	 	 ดนตรี)	และได้รับควำมพอใจอีกหลำยอย่ำง	

การใช้ดนตรีไทยช่วยรักษาโรค	:	2530

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533	:	291-292)
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ตัวอย่ำงที่ 2  เวลาช่ัวโมงอ่านไทย	 ถ้าใครอ่านท�านองเสนาะ	 ขับเสภา	 ร้องหุ่น

	 	 กระบอก	ตลอดจนเพลงต่าง	ๆ	ที่เหมำะสมได้	ก็เป็นก�ำไร	คือได้คะแนนเพิ่ม	

  ข้อนี้ท�าให้เด็ก	 ๆ	 ได้ความรู้ด้านดนตรีไทย	 ก่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจใน	

	 	 วัฒนธรรมควำมเป็นชำติไทย...	และอีกอย่ำงหนึ่งเพลงอนุบำลมักจะดัดแปลง

	 	 จำกเพลงฝรั่ง	 มิได้มีประโยชน์ในการช่วยสอนความรักชาติแก่เด็ก	 มิได้เป็น

	 	 ควำมรู้ติดตัวแก่เด็กเลย	 เพลงไทยท่ีเป็นหลักสูตรของเดิมจะดีกว่ำ	 เพรำะ

	 	 นอกจำกจะส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแต่งโคลง	 กลอน	 ยังช่วยให้

	 	 เด็กรู้จักวรรณคดีที่ตัดตอนมำเป็นเน้ือเพลง	 โดยไม่ต้องล�ำบำกท่องล�ำบำกจ�ำ	

  ได้ข้อคิดในการด�าเนินชีวิตจากสุภาษิตและคติในเนื้อเพลงด้วย	

เหตุใดข้าพเจ้าจึงชอบดนตรีไทย	:	2518

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533	:	260)

 พระรำชนิพนธ์ทีน่�ำมำเป็นตัวอย่ำงนีล้้วนมีเนือ้หำสำระเกีย่วกบั “ดนตรไีทย” ซ่ึงเป็นศลิปะ

ประเภทหนึ่งในวิถีไทยที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์อันน่ำภำคภูมิใจของคนไทยทั้งชำติ ผู้เขียนเจตนำ

น�ำเสนอให้เห็นว่ำดนตรีไทยสำมำรถน�ำมำใช้พัฒนำมนุษย์ได้อย่ำงครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ 

กำรพัฒนำทำงด้ำนพุทธิศึกษำ กำรพัฒนำทำงด้ำนจริยศึกษำ กำรพัฒนำทำงด้ำนพลศึกษำ และ

กำรพัฒนำทำงด้ำนหัตถศึกษำ 

	 ตัวอย่างที่	 1	 สะท้อนให้เห็นการพัฒนา	 3	 ด้าน	 คือ	 การพัฒนาทางด้านพุทธิศึกษา	 เป็น

การกล่าวถงึการศึกษาวชิาการของต่างชาติแล้วน�ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทย	ดังจะ

เห็นได้จากข้อความ	 “เราน่าจะศึกษาวิชาการของฝรั่งเขาไว้แล้วน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพของ

เรา”	 ต่อมาคือการพัฒนาทางด้านพลศึกษา	 ซ่ึงการพัฒนาด้านนี้เด่นชัดที่สุดในตัวอย่างนี้	 พระองค์

ทรงพระราชนิพนธ์ถึงการใช้ดนตรีไทยในการบ�าบัดรักษาความไม่ปกติของร่างกาย	เห็นได้จากข้อความ	

“คนที่ปากเบี้ยวเพราะอัมพาต	อาจจะทดลองให้เป่าขลุ่ยเพื่อฝึกให้มีลมพุ่งตรง”	“คนที่นิ้วมือไม่มีแรง	

อาจจะให้ฝึกตีฉิ่ง”	 และ	 “มือไม่มีแรง	 อาจจะให้ตีกรับ	 ตีฉาบ	 ตามจังหวะ”	 และสุดท้ายการพัฒนา

ทางด้านหัตถศึกษา	เป็นการกล่าวถึงการเล่นดนตรีและการท�าเครื่องดนตรีเป็นอาชีพ	ดังจะเห็นได้จาก

ข้อความ	“ให้เป่าขลุ่ย”	“ให้ฝึกตีฉิ่ง”	“ให้ตีกรับ	ตีฉาบ”	และ	“ส่งเสริมช่างไทย	(ท�าเครื่องดนตรี)”	

	 ตัวอย่างที่	 2	 สะท้อนให้เห็นการพัฒนา	 3	 ด้าน	 คือ	 การพัฒนาทางด้านพุทธิศึกษา	 เป็น

การกล่าวถึงการเรียนภาษาไทย	 และดนตรีไทย	 ดังจะเห็นได้จากข้อความ	 “ช่ัวโมงอ่านไทย”	 และ	

“ความรูด้้านดนตรไีทย”	ต่อมาคือการพฒันาทางด้านหตัถศึกษา	เป็นการกล่าวถึงการปฏิบัติในการเรยีน	

ได้แก่	การอ่านท�านองเสนาะ	การขับเสภา	การร้องหุ่นกระบอก	และการร้องเพลง	เห็นได้จากข้อความ	
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“อ่านท�านองเสนาะ	ขับเสภา	ร้องหุ่นกระบอก	ตลอดจนเพลงต่าง	ๆ”	และสุดท้ายการพัฒนาทางด้าน

จรยิศึกษา	เป็นการกล่าวถึงข้อคิดในการด�าเนนิชีวิต	ดังจะเหน็ได้จากข้อความ	“ช่วยให้เด็กรูจั้กวรรณคดี

ทีตั่ดตอนมาเป็นเนือ้เพลง	โดยไม่ต้องล�าบากท่องล�าบากจ�า	ได้ข้อคิดในการด�าเนนิชีวติจากสภุาษติและ

คติในเนื้อเพลง”	และ	ค่านิยมในฐานะพลเมือง	ได้แก่	ค่านิยมในเรื่องความรักชาติ	ดังจะเห็นได้จาก

ข้อความ	“การช่วยสอนความรักชาติแก่เด็ก”	

	 วิถีไทยสามารถพัฒนามนุษย์ทั้งในฐานะบุคคลและในฐานะพลเมือง	 ได้ทั้ง	 4	 ด้าน	 อย่าง

ครอบคลุม	 ทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ	 ซ่ึง

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยด้วยช่องทางต่าง	 ๆ	 มากมาย	 อาทิ	 การท่องเที่ยววิถีไทย

การแพทย์วิถีไทย	อาหารวิถีไทย	หรือศิลปะวิถีไทย	เป็นวิถีปฏิบัติที่คนไทยเป็นเจ้าของ	ไม่ต้องพึ่งพิง

ไม่ต้องตามอย่าง	การพฒันาทีต้ั่งอยูบ่นรากฐานของตนเองและเหมาะสมกับสภาพสงัคม	เป็นวธิกีารหนึง่

ที่จะช่วยให้ชาติไม่อยู่ในภาวะของการเสียเปรียบ	 “การเรียนรู้และการแสวงหา	 ‘ทุนทางวัฒนธรรม’

เพื่อกลับมาเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาให้เข้ากับอัตลักษณ์และบริบทของตัวเองครั้งนี้เป็นไปในเชิง

ป้องกนัตัวให้รอดพ้นจากการเอารดัเอาเปรยีบ	(Defensive)	หลายรปูแบบ”	(เอกวิทย์	ณ	ถลาง,	2545	:	

37)	 ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางการพัฒนาด้วยวิถีไทยน้ีจะเป็นการน�าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

ในระยะยาว	

บทสรุป

	 ประเทศไทยพฒันาตามแนวคิดตะวันตกท่ีมุง่ไปสูค่วามทนัสมยัมาหลายทศวรรษ	ผลการพฒันา

สรุปได้ว่า	 เศรษฐกิจเจริญดีแต่สังคมมีปัญหาและการพัฒนาไม่ยั่งยืน	 จึงมีข้อสงสัยว่าสมมุติฐาน

ที่เช่ือว่าการพัฒนาเพื่อน�าไปสู่ความทันสมัยอาจไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย	 มีผลท�าให้เกิดการปรับวิถีการ

พัฒนาโดยเน้นการพัฒนาคนและส่งเสริมวิถีไทยให้มีบทบาทต่อการพัฒนาคนและประเทศ	เพื่อความ

สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นฐานความเป็นไทย	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ทรงให้ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลายาวนาน	 พระราชนิพนธ์คือหน่ึงในหลักฐานเชิง

ประจักษ์	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาองค์ความรู้วิถีไทยเพื่อการพัฒนา	 ผู้เขียนได้อัญเชิญ

พระราชนิพนธ์ในพระองค์มาศึกษา	 ผลการศึกษาพบว่าข้อความในพระราชนิพนธ์จ�านวนมากสะท้อน

ให้เห็นถึงวิถีไทยใน	 5	 ลักษณะ	 ได้แก่	 1)	 การด�ารงชีวิตของคนไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความ

ยดืหยุน่สงูทีม่กีารผสมผสานกันอย่างถ้อยทถ้ีอยอาศัยท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย	2)	ความเช่ือ

ของคนไทยซ่ึงเกดิจากความเลือ่มใสศรทัธาอันเป็นแรงผลกัดันให้เกดิการคิดดีท�าดี	3)	ขนบธรรมเนยีม

และประเพณีไทยอันเป็นวิถีปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 4)	 ค่านิยมในสังคมไทยซึ่งแสดงให้เห็น

อัตลักษณ์ของความเป็นไทย	 และ	 5)	 ศิลปะไทยที่มีสุนทรียะอันแสดงให้เห็นถึงความงามอันวิจิตร



19

◆ วิถีไทยเพื่อการพัฒนา : ภาพสะท้อนจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ◆

บรรจงแบบไทย	 ทุกลักษณะล้วนแสดงเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าอันน่าภาคภูมิใจที่คนไทยควรอนุรักษ์ไว้

พระองค์ทรงมีแนวพระราชด�าริเก่ียวกับการอนุรักษ์วิถีไทยว่า	 การอนุรักษ์ไม่ได้หมายถึงการรักษา

ทุกประการให้คงไว้ดังเดิม	 แต่การอนุรักษ์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม

ในปัจจุบัน	 โดยต้องให้ความส�าคัญกับการรักษา	 “ค่า”	 ของวิถีไทยน้ันไว้	 พระราชด�าริดังกล่าวท�าให้

ประจกัษ์ได้ว่าพระองค์ทรงมพีระปรชีาญาณในการอนุรกัษ์เพือ่การพฒันาอย่างแท้จรงิ	การพฒันามนษุย์

ตามแนวพระราชด�าริของพระองค์มี	4	ด้าน	ได้แก่	การพัฒนาทางด้านพุทธิศึกษา	จริยศึกษา	พลศึกษา	

และหัตถศึกษา	 โดยพัฒนาทั้งในฐานะบุคคลและในฐานะพลเมือง	 นอกจากนี้วิถีไทยยังเป็นทุนทาง

สงัคมทีส่ามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้เกดิการพฒันาทีห่ลากหลาย	อาท	ิด้านการศึกษา	การท่องเทีย่ว	ด้าน

เศรษฐกิจ	 นับเป็นการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับคนและสังคมไทย	 เพราะเป็นการพัฒนาตั้งอยู่

บนพื้นฐานของความเป็นไทยซ่ึงเป็นรากฐานของตน	 เป็นการพัฒนาที่เป็นตัวของตัวเอง	 ลดการตาม

อย่าง	 และลดการพึ่งพิง	 การนี้ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาคน	 สังคม	 และประเทศชาติในระยะยาวที่มี

ความมั่นคงและความยั่งยืนต่อไป
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