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หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการในสังคมไทย1 

พระมหายุทธนา  นรเชฏฺโฐ2 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาหลักการพึ่งตนเองตามทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือ

ศักยภาพและการแพร่กระจาย ทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนในชนบท ทฤษฎีบูรณาการ แนวคิด 2 แนวคิด คือแนวคิด

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาหลักการ

พึ่งตนเองของชุมชนในสังคมไทย และ (3) เพื่อบูรณาการหลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนากับสังคมไทย  

 ผลการศึกษาพบว่า หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ 3 ประการส าคัญ คือ ประการแรก ทฤษฎีและแนวคิดที่

ศึกษา มีหลักการพึ่งตนเองที่สอดคล้องกัน คือ ความพร้อมของศักยภาพที่มีอยู่ภายในชุมชนเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส าคัญ 

และการติดต่อเชื่อมโยงกับภายนอกชุมชนเป็นปัจจัยสนับสนุน วิธีการพึ่งตนเองที่สอดคล้องกัน คือ การบริหารจัดการ

ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป้าหมายการพึ่งตนเองที่สอดคล้องกัน คือ การพึ่งตนเองในระดับโลกิยะ ขณะที่

พระพุทธศาสนามีหลักการพึ่งตนเองคือ การพึ่งธรรมด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตาม

สถานภาพของตน โดยมีวิธีการปฏิบัติและเป้าหมายใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับโลกิยะ เน้นการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม

ได้อย่างปกติสุข (2) ระดับโลกุตระ เน้นการพัฒนาตนเองให้บรรลุพระนิพพาน ประการที่สอง หลักการพึ่งตนเองของชุมชน

ทั้ง 6 แห่ง คือการอาศัยศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ภายในชุมชนเป็นปัจจัยสนับสนุนการพึ่งตนเองที่ส าคัญ วิธีการพึ่งตนเอง 

คือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนแล้วจึงร่วมมือหรือประสานงานกับบุคคลอื่น กลุ่มหรือองค์กร

ภายนอกในภายหลัง และเป้าหมายในการพึ่งตนเอง เน้นการเข้าถึงเป้าหมายของการพึ่งตนเองในระดับโลกิยะเป็นส่วน

ใหญ่ ประการที่สาม หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ มี 3 ประการ ได้แก่ (1) การมีคุณธรรมประจ าใจ (2) การพัฒนา

ตนเองตามหลักไตรสิกขา (3) หลักความสมดุลระหว่างการพึ่งตนเองในสองระดับ คือระดับโลกิยะและโลกุตระ วิธีการ

พึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ มีอยู่ 4 วิธี ได้แก่ (1) การท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเพียรและปัญญา (2) การสร้างความ

เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน (3) การเคารพในกฎระเบียบของกลุ่ม ชุมชน และสังคม (4) การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วน

เป้าหมายการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ มี 2 ระดับ ได้แก่ เป้าหมายระดับโลกิยะและเป้าหมายระดับโลกุตระ  

ค าส าคัญ : การพ่ึงตนเอง  พระพุทธศาสนา  บูรณาการ 
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Buddhist Integration of Self-reliance Principles in Thai Society 

Phramaha Yutthana Narachettho 

Abstract 

 This thesis is of three objectives: 1) to study the principles of self-reliance in the three 
theories, including the development potential - diffusion theory, the self-reliance of rural 
community theory and the integral theory of concepts which are the concept of community’s 
economy for self-reliance and the concept of sufficiency economy and in Buddhism, 2) to study 
the principles of self-reliance in communities in Thai societies at the present time, and 3) to 
integrate the principles of self-reliance in Buddhism and Thai societies. 
 From the research, it is found that firstly, the principles of self-reliance in the theories 
and the concepts are conformable:- the fullness of interior potentialities of communities is the 
important factor and connection with exterior organizations is the supporting factor. Methods of 
self-reliance have been mated: - the management of interior potentialities for the benefit of 
communities, and the goals of self-reliance have been mated: - the mundane levels. Buddhism 
is of the principles of self-reliance:- the Dharma-reliance or an emphasis on Dharma in 
Buddhism by correctly following the Buddha’s teachings is according to one’s own status.  The 
methods and the goals of self-reliance in Buddhism can be divided into two levels: - the 
mundane levels and super mundane levels. The mundane levels emphasize the living happily 
with other people in societies. Meanwhile, the super mundane levels emphasize the improving 
one’s own qualities to attain the ultimate goals of Buddhism, Nirvana or the extinction of all 
defilements. Secondly, the principles of self-reliance of six communities: - the reliance on one’s 
own potentiality within communities for mainly supporting the factors of self-reliance. The 
methods of self-reliance are the present carrying out the activities by oneself. Each people can 
be able to carry out the activities by oneself until being stable of self-reliance and then working 
together or coordinating other the people, the group, or the outside organizations. The goals of 
self-reliance of communities are the emphasis on attaining the most goals of self-reliance at the 
mundane levels. Thirdly, the principles of self-reliance in the Buddhist integration are of three 
points: - (1) having the moral principles, (2) the development of one’s own with the threefold 
Learning, and (3) the balance of the principles of self-reliance in Buddhism between both the 
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mundane and the super mundane. The methods of Buddhist integration are of four methods: - 
(1) doing the activities with effort and wisdom, (2) having good friends, (3) respecting the role of 
groups, communities and societies and improving continuous one. The goals of self-reliance of 
Buddhist integration are of two levels: - the mundane and the super mundane.  
 

Keyword: self-reliance, Buddhism, Integration 
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บทน า 

 หลักการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนา (Principles of Self-reliance in Buddhism) เป็นหลักค าสอน

ส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนา (Buddhism) กับศาสนาดั้งเดิมของชาวชมพูทวีป 

(The Original Religions of Indian) อย่างสิ้นเชิง เพราะหลักการของศาสนาดั้งเดิมในชมพูทวีป คือ ศาสนา

พราหมณ์ (Brahmanism) นั้น เน้นศรัทธา ความจงรักภักดี การยอมสยบ การพ่ึงพระพรหม (Brahma) หรือเทพ

ทั้งหลาย (gods or goddess) ผู้ทรงอ านาจอย่างไม่มีขอบเขต สามารถให้คุณให้โทษได้ตามความพอใจของ

พระองค์ การแสดงความเคารพ ศรัทธาด้วยการบวงสรวง การอ้อนวอน โดยหวัง ว่าจะได้รับการโปรดปราน ได้โชค

ลาภ หรือการปกป้องคุ้มครองให้ปราศจากภัยพิบัติต่าง ๆ จากพระพรหมหรือเทพเจ้าทั้งหลาย จึงเป็นเอกลักษณ์ 

(Identity) เฉพาะของชนชาวชมพูทวีปตั้งแต่อดีตมาแล้ว  

 แม้ว่าหลักแห่งการพ่ึงตนเองจะเป็นหลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นถึงหลักการ
พัฒนาตนเองของปัจเจกบุคคล จากการพัฒนาในเบื้องต้น คือการท าตนให้มีความพรั่งพร้อมด้วยปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิต จนสามารถยกระดับจิตของตนให้ก้าวสู่การมีที่พ่ึงอันประเสริฐอย่างมั่นคงด้วยการบรรลุพระ
นิพพาน เป็นอิสระหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างถาวร ซึ่งท าให้เห็นว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ เนื่องจากพระพุทธศาสนามีค าสอนมากมายที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้พัฒนาชีวิต 
เช่น หลักการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ (วิ.มหา.1/27/32) 3 หลักความสัมพันธ์
ระหว่างคนตามบทบาทหน้าที่ในสังคมหรือตามทิศทั้ง 6 ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. 11/172 -206/162-173)  
หลักการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบันตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการ ในอังคุตตรนิกาย 
อัฎฐกนิบาต (องฺ. อฏฺฐก. 23/144/257-258) หลักการพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุขปราศจากปัญหาความยากจน
ในกูฏทันตสูตร ในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ที.สี. 9/199-238/145-183)  หลักการสร้างที่พ่ึงให้แก่ตนเองตามหลัก
นาถกรณธรรม 10 ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ที.ปา. 11/357/279) เป็นต้น โดยเฉพาะหลักการแห่งการพ่ึงตนเอง
หรือนาถกรณธรรมนั้น ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง จนดูเหมือนว่า หลักการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ค าสอนที่ถูกละเลยจากนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์ และชาวพุทธโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นหลักค าสอนที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา เป็นเพียงแค่หมวดธรรมหมวดหนึ่งเท่านั้น ไม่มีความส าคัญ
เพียงพอที่จะได้รับการประยุกต์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ
เลย ทั้ง ๆ ที่ในรอบห้าทศวรรษที่ผ่านมาแห่งการพัฒนาประเทศตามระบบทุนนิยมตะวันตก (Capitalism) คือ

                                                           

 3 การอ้างอิงพระไตรปิฎกในบทความวิจัยนี้ ผู้วิจัยอ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฎก  พิมพ์ พ.ศ. 
2535 และพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ พ.ศ. 2539 โดยจะระบุที่มาของพระไตรปิฎกโดย
ใช้อักษรย่อและตัวเลขก ากับซึ่งมีความหมายดังนี้ ตัวเลขแรกในวงเล็บ คือ เล่มที่ของพระไตรปิฎก ตัวเลขที่สอง คือ ข้อที่ของ
พระไตรปิฎกในเล่มนั้น และตัวเลขท่ีสาม คือ หน้าท่ีของพระไตรปิฎกเล่มนั้น ส่วนตัวอักษรย่อผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในเนื้อหาแล้ว  
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ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การพัฒนาประเทศที่เน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ทันสมัยตามแบบอย่างประเทศภาคอุตสาหกรรมทั้งหลาย ได้สร้างปัญหาให้แก่สังคมมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความล่มสลายของชนบท การอพยพของแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่
อุตสาหกรรม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาคนจนในเมือง การเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน
ในภาคครัวเรือน การล่มสลายของภาคการเงินและการธนาคาร การทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารประเทศของนักการเมือง และความขัดแย้งของคนในสังคม เป็นต้น      
 หลักการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนาเป็นหลักการพัฒนาตนเองของปัจเจกบุคคลและสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง โดยเฉพาะระดับบุคคลที่เน้นแต่ละคนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงจากระดับโลกิยธรรมถึง
โลกุตรธรรมได้ ดังจะเห็นได้จากหลักการสร้างที่พ่ึงให้แก่ตนที่เรียกว่า นาถกรณธรรม 10 ป ระการ ซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาตนตามล าดับ จากระดับศีลไปจนถึงระดับปัญญา แสดงให้ เห็นว่าการพ่ึงตนเองใน
พระพุทธศาสนาไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพ่ือความอยู่ดีกินดี ความพอเพียง ความพอประมาณตามแบบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น แต่มีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาตนเองให้บรรลุพระนิพพาน สามารถขจัดกิเลสได้อย่าง
สิ้นเชิงอันอุดมการณ์สูงสุดในพระพุทธศาสนา ตามหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์ในทีฆนิกาย 

มหาวรรคว่า “พระพุทธเจ้าทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือเป็นบรมธรรม” (ที.ม. (ไทย) 
10/54/48) 

 แม้ว่าหลักการและวิธีการพ่ึงตนเองจะเป็นหลักค าสอนที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังไม่มีใครศึกษา

วิเคราะห์และน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาคน ชุมชน และประเทศอย่างจริงจัง นอกจากการยกขึ้นขึ้นมา

อ้างเป็นหัวข้อในการแสดงธรรมของพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึ กษาวิเคราะห์ว่า 

การพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนามีหลักการ วิธีการ และเป้าหมายอย่างไร การพ่ึงตนเองของชุมชนพุทธใน

สังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างไร และการพึ่งตนเองในเชิงพุทธบูรณาการควรเป็นอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ขอบเขตการวิจัย 

 1. ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยจะได้ศึกษาในประเด็น ความหมาย ประเภท หลักการ วิธีการแห่งการพ่ึงตนเอง 

เป้าหมายของการพ่ึงตนเองตามทรรศนะในพระพุทธศาสนา ทฤษฎีศักยภาพและการแพร่กระจาย ทฤษฎีการ

พ่ึงตนเองของชุมชนชนบท ทฤษฎีบูรณาการ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. ด้านพ้ืนที่การศึกษา ที่เลือกศึกษาในฐานะเป็นตัวแทนของชุมชนที่มีรูปแบบการพ่ึงตนเอง 6 ชุมชน/

กลุ่ม ได้แก่ (1) ชุมชนบ้านด่านเกวียน เทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (2) ชุมชนบ้าน

กู่กาสิงห์ ต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (3) ชุมชนคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัด
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นครศรีธรรมราช (4) ชุมชนปฐมอโศก ต าบลพระประโทณ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (5) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต โดยพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต าบลบางพระ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตราด (6) ชุมชนที่ด าเนินตามกิจกรรมของวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะ

เมิง จังหวัดเชียงใหม่  

 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักการพ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการ” 

ครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีที่ส าคัญ 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีศักยภาพและการแพร่กระจาย  (Development 

Potential - Diffusion Theory) ทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบสองส่วนคือหลักการที่เกี่ยวกับศักยภาพและหลักการการ

แพร่กระจาย และทฤษฎีการพ่ึงตนเองของชุมชนชนบท (Self-reliance of rural community Theory) ทฤษฎีนี้

เกี่ยวข้องกับหลักการพ่ึงตนเองของชุมชนโดยตรง เพราะมีหลักการพ่ึงตนเอง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี  (T) 

เศรษฐกิจ (E) ทรัพยากรธรรมชาติ (R) จิตใจ (M) และสังคม (S) หรือเรียกว่า TERMS ที่ใช้เป็นเครื่องชี้วัด

ความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน และทฤษฎีบูรณาการ (A Integral theory) เป็นทฤษฎีที่ให้แนวทาง

การบูรณาการโดยตรง คลอบคลุมใน 7 มิติ ได้แก่ ด้านศิลปะ นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ ผู้น า การเมือง จิตวิทยา และ

เมือง ใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการได้   

 ส่วนแนวคิดที่ใช้ศึกษามี 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง (The Concept of 

community’s economy for self-reliance) และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ (The 

Concept of Sufficiency Economy) แนวคิดทั้งสองนี้ มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา เพราะเป็นแนวคิดที่

มีทั้งหลักการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการพ่ึงตนเองของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน โดยเฉพาะ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เป็นหลักปรัชญาแห่งการด าเนินชีวิตที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศเป็นอย่างมาก จึงมีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนในสังคมไทย ได้น าหลักการของแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในวิถี

ชีวิตของคนไทยอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วน โดยไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เฉพาะในภาคเกษตรกรรมหรือกลุ่มคนยากจน

ในภาคชนบทเท่านั้น เพราะความพอเพียงนั้น เป็นหลักการที่สามารถยึดถือได้ของคนในทุกภาคส่วนของสังคม ที่มี

ความต้องการด ารงอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข โดยเฉพาะสภาพสังคมปัจจุบันที่ตกอยู่ภายใต้กระแสของโลกแห่งทุน

นิยม บริโภคนิยม และความเปลี่ยนแปลงที่ไหลบ่าเชื่อมโยงถึงกันอย่างไม่มีข้อจ ากัด หรือที่เรียกว่า เป็นยุค

โลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่มีผลต่อความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชนในสังคมไทยปัจจุบันได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการศึกษาวิเคราะห์

หลักธรรมที่เก่ียวกับการพ่ึงตนเองในพระไตรปิฎก การพ่ึงตนเองของคนในสังคมปัจจุบัน และการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ของการพ่ึงตนเองที่พึงประสงค์ของสังคมไทย โดยบูรณาการหลักการ วิธีการ และเป้าหมายของการพ่ึงตนเอง

ในพระพุทธศาสนาเข้าไปเป็นองค์ประกอบส าคัญ ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการหลักการและรูปแบบการ

พ่ึงตนเอง ตามขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามล าดับ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

 1.  การพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา พบว่า 

 ประการแรก การพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนา หมายถึง การด ารงอยู่ การอยู่ได้ การประคับ ประคอง

ตนเอง หรือการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ให้เป็นภาระของคนอ่ืน ๆ โดยความหมายที่แท้จริงก็คือการพ่ึงตนเอง

ด้วยธรรมด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือพัฒนากาย จิตใจ และปัญญาให้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

ได้ ตามศักยภาพของตนเอง จนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ การพ่ึงตนเองโดยสรุปมีอยู่ 2 

ประเภทได้แก่ (1) การพ่ึงตนเองในระดับโลกิยะ ซึ่งมีอยู่ 5 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย ด้าน

จิตใจ และด้านปัญญา (2) การพ่ึงตนเองในระดับโลกุตระ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ การพ่ึงตนเองของพระ

เสขบุคคล และการพ่ึงตนเองของพระอเสขบุคคล การพ่ึงตนเองใน 2 ประเภทนี้มีหลักการ วิธีการและเป้าหมายที่

แตกต่างกัน แต่มีความเหมือนกันคือเน้นการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิต และปัญญา กล่าวคือ การพัฒนากายและ

วาจาให้เป็นปกติเรียบร้อยด้วยการมีศีล การพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ และการพัฒนาปัญญาให้สามารถ

พ่ึงตนเองด้วยปัญญา ซึ่งเป็นการพัฒนาด้วยการเห็นและการด าริที่ถูกต้องในอริยสัจ 4 ตามความเป็นจริง เมื่อ

บุคคลได้พัฒนาปัญญาของตนเองอย่างบริบูรณ์แล้วก็จะสามารถพ่ึงตนเองและเข้าถึงที่พ่ึงอันประเสริฐสูงสุดใน

พระพุทธศาสนา คือพระนิพพานได้ กล่าวโดยสรุปการพัฒนาตนเองตามหลักมรรคมีองค์ 8 หรือตามหลักไตรสิกขา

คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา จึงเป็นกระบวนการพัฒนาตนเองของปัจเจกบุคคล เพ่ือเข้าถึง

เป้าหมายของการพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง 

 ประการที่สอง หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา คือ มนุษย์ทุกคนควรมีตนเป็นที่พ่ึง หมายถึง การมี

ธรรมเป็นที่พึ่งนัน่เอง และการที่บุคคลจะสามารถพ่ึงตนเองได้นั้น จะต้องปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งในเบื้องต้น 



วารสารศิลปศาสตรป์รทิัศน์ 

  

 

ท่ามกลาง และที่สุดด้วยการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 หรือตามหลักไตรสิกขา หลักการพ่ึงตนเองมี 2 ระดับ

ได้แก่ ระดับโลกิยะและระดับโลกุตระ การพ่ึงตนเองในระดับโลกิยะ คือ ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ด้วยการ

พัฒนาตนตามหลักธรรมส าหรับการพ่ึงตนเองในระดับโลกิยะ ได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 โภค -อาทิยะ 4 

สังคหวัตถุ 4 ทิศ 6 ไตรสิกขา นาถกรณธรรม 10 และสัมมัปปธาน 4 ส่วนหลักการพ่ึงตนเองในระดับโลกุตระ คือ

การพัฒนาตนให้บรรลุพระนิพพานตามหลักธรรมส าหรับการพัฒนาตนในระดับโลกุตระได้แก่ สติ -ปัฏฐาน 4 

สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1 

 ประการที่สาม วิธีการพ่ึงตนเอง หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือการพ่ึงตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม 

วิธีการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนามี 2 ประการ ได้แก่ (1) การด าเนินเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในระดับโลกิยะ 

ตามหลักธรรมที่ส าคัญ เช่น ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการ โภคอาทิยะ 4 สังคหวัตถุ 4 ศีล สมถะและ

วิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น (2) การด าเนินเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในระดับโลกุตระตามหลักธรรมที่ส าคัญ เช่น 

สติปัฏฐาน 4 มรรคมีองค์ 8 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 เป็นต้น หลักการปฏิบัติเน้นการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 

ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด าริชอบ สัมมาวาจา การเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การท า

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ การมีอาชีพชอบ สัมมาวายามะ การมีความเพียรชอบ สัมมาสติ การระลึกชอบ 

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ เมื่อบุคคลได้พัฒนาตนเองตามวิธีการทั้ง 2 ประการข้างต้นนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะสามารถ

พ่ึงตนเองได้ทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตระตามสมควรแก่การปฏิบัติของตน  

 ประการที่สี่ เป้าหมายของการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนา หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะบรรลุถึงเพ่ือให้

พ่ึงตนเองได้ เป้าหมายการพ่ึงตนเองมี 2 ระดับ คือเป้าหมายในระดับโลกิยะ และเป้าหมายในระดับโลกุตระ 

เป้าหมายในระดับโลกิยะ มี 6 ประการได้แก่ (1) การบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้บริบูรณ์ (2) การ

ตระหนักถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืน (3) การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม (4) การมีกรอบกติกาในการด าเนิน

อย่างถูกต้อง (5) การมีสภาพจิตใจที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ (6) การมีความรู้ในสรรพสิ่งและน าความรู้ไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ ส่วนเป้าหมายของการพ่ึงตนเองในระดับโลกุตระ มี 5 ประการได้แก่  (1) เพ่ือความบริสุทธิ์ (2) 

เพ่ือก้าวล่วงความโศกและความร าไร (3) เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส (4) เพ่ือบรรลุธรรมที่ควรรู้(5) เพ่ือกระท าให้แจ้ง

ซึ่งพระนิพพาน  

 ส่วนปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวในการพ่ึงตนเอง มี 2 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัย

เงื่อนไขระดับปัจเจกบุคคล และปัจจัยเงื่อนไขทางสังคม   

 ประการแรก ปัจจัยเงื่อนไขระดับปัจเจกบุคคล พบว่า ตามหลักการพ่ึงตนเองในทางพระพุทธศาสนา คือ

การมีและการไม่มีบุพนิมิตแห่งการเกิดข้ึนของมรรคมีองค์ 8 มี 7 ประการ ได้แก่ (1) ความมีกัลยาณมิตร (2) ความ
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ถึงพร้อมด้วยศีล (3) ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ (4) ความถึงพร้อมด้วยตนคือมีตนสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (5) 

ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูกต้อง (6) ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท (7) ความถึงพร้อมด้วยการ

พิจารณาด้วยอุบายอันแยบคาย ถ้าบุคคลมีบุพนิมิตครบทั้ง 7 ประการ ก็จะสามารถพัฒนาตน เองและเข้าถึง

เป้าหมายการพ่ึงตนเอง ตามหลักการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนาอย่างบริบูรณ์ แต่บุคคลที่ไม่มีบุพนิมิตทั้ง 7 

ประการ หรือมีแต่ไม่ครบถ้วน ก็จะไม่สามารถพัฒนาตนเองและไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายของการพ่ึงตนเองได้

อย่างบริบูรณ์  

 ประการที่สอง ปัจจัยเงื่อนไขในระดับสังคม พบว่า มีอยู่ 5 อย่าง คือ (1) ความต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นของ

คนในสังคม (2) การแข่งขันกันในการแสวงหาวัตถุ (3) ความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติ (4) ผู้น าชุมชนที่ดีมี

ความรู้ความสามารถ (5) ความสามัคคีของคนในชุมชน 

 

 2.  การพึ่งตนเองของชุมชนในสังคมไทยปัจจุบัน  

 ผลการศึกษาหลักการพ่ึงตนเองของชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ใช้ศึกษาทั้ง 6 พ้ืนที่พบว่า มีสาระส าคัญ 2 

ประการ คือ 

 ประการแรก หลักการพ่ึงตนเอง ชุมชน/กลุ่มทั้ง 6 แห่ง จะมีหลักการพ่ึงตนเองแตกต่างกัน ทั้งนี้จะ

ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน ที่มีความหลากหลาย หรือมีศักยภาพที่แตกต่างกัน แต่เมื่อบูรณาการ

หลักการพ่ึงตนเองของชุมชนทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว สามารถสรุปได้ว่า หลักการพ่ึงตนเองของชุมชนเหล่านี้ มี

ลักษณะร่วมกันอยู่ 6 ประการ ได้แก่ (1) การมีคุณธรรมประจ าใจ เช่น ความขยัน ประหยัด อดทน ความเมตตา 

เป็นต้น (2) การรู้จักประเมินศักยภาพของตนเอง (3) ความฉลาดในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ (4) ยึด

หลักการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับประโยชน์ (5) ยึดหลักการพ่ึงตนเองตามหลักการใน

พระพุทธศาสนา (6) ยึดหลักการพ่ึงตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังพบหลักการพ่ึงตนเองของ

ชมุชนพ้ืนที่ที่ใช้ศึกษาเพ่ิมเติมอีก 3 ประการ คือ  

 1) การเป็นอยู่ด้วยความพร้อมของตนเอง คือความพร้อมในด้านทรัพยากร ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์

ของชุมชนที่มีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์เพียงพอ ที่สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คน

ภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทรัพยากรที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นความรู้ที่มีอยู่ภายในอยู่แล้ว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดกทางปัญญามาจากบรรพบุรุษ หลักการ

พ่ึงตนเอง เป็นการพิจารณาถึงสภาพของชุมชนที่มีองค์ประกอบทั้งในด้านบุคคล ทรัพยากรธ รรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ องค์กรหรือสถาบันภายในชุมชน ที่จัดเป็นความพร้อมหรือศักยภาพในเบื้องต้นของชุมชนที่แสดง
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ให้เห็นถึงจุดเด่น หรือโอกาสในการด ารงอยู่ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรม ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิด

กระบวนการพ่ึงตนเองของชุมชนได้  ไม่ว่าจะเป็นการมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมของปัจเจกบุคคล การมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ การมีความรู้ความสามารถในการใช้ การผลิต และการเข้าถึง

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมและสะดวก การท าหน้าที่ของสถาบันที่มีในชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

ตลอดจนความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของคนในชุมชนที่หล่อหลอมให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกัน

อย่างปกติสุข ภายใต้กรอบกติกาของสังคม หลักการนี้มีความสอดคล้องหลักการแห่งการพ่ึงตนเองในทฤษฎีการ

พ่ึงตนเองของชุมชนชนบท ที่ เน้นการพ่ึงตนเองใน 5 ด้ านได้แก่  ( 1)  เทคโนโลยี  (2)  เศรษฐกิจ (3) 

ทรัพยากรธรรมชาติ (4) จิตใจ (5) สังคม และหลักการของทฤษฎีศักยภาพและการแพร่กระจายที่เน้นความมี

ศักยภาพใน 4 ด้านได้แก่ (1) ทรัพยากรธรรมชาติ (2) ทรัพยากรมนุษย์ (3) ผู้น าในชุมชน (4) องค์กรทางสังคม 

และเน้นการติดต่อกับภายนอกหรือส่วนที่เกี่ยวกับแพร่กระจาย 2 ด้าน ได้แก่ เครือข่ายนวัตกรรมและการฝึกอบรม

หรือการศึกษาของคนในชุมชน 

 2) การด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมตามฐานะของตนเอง เป็นหลักการพ่ึงตนเองที่ส าคัญของแต่ละชุมชน 

ที่เน้นการด ารงอยู่อย่างพอดี พอประมาณเหมาะสม และการมีเงื่อนไขด้านคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นองค์ประกอบ

เสริมที่ส าคัญ หลักการพ่ึงตนเองในประเด็นนี้ เกิดขึ้นจากการได้รับรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ เพราะคนในแต่ละชุมชนได้รับรู้ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและการสนับสนุนโดยหน่วยงานใน

ท้องถิ่น ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชน ได้ตระหนักถึงการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและด าเนิน

ชีวิตตามแนวคิดนี้ หลักการนี้ เน้นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างขีดความสามารถในด้านการผลิต หรือความ

พร้อมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ให้มีความพร้อมในด้านปัจจัย 4 เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการด้านร่างกาย และการด าเนินชีวิตอย่างสอดคล้องเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง ด้วยการด าเนินชีวิตที่

เรียบง่าย ไม่ยึดติดกับการแสวงหาความสุขด้วยการเสพหรือการบริโภควัตถุมากจนเกินความพอดี อย่างไรก็ตาม 

หลักการพ่ึงตนเองในประเด็นนี้ ดูเหมือนจะเป็นอุดมคติค่อนข้างมาก คือเป็นความพยายามของทุกภาคส่วนใน

ชุมชน ที่อยากให้หลักการนี้ได้แปรเปลี่ยนไปสู่ภาคปฏิบัติจริงให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพราะเห็นว่าเป็นหลักการ

ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพของชุมชนโดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรม แต่ในความเป็นจริง หลักการนี้ยังต้อง

พยายามท าความเข้าใจและส่งเสริมกันอยู่อีกมาก จึงจะสามารถท าให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นความส าคัญและ

น าไปสู่การปฏิบัติ ในการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

 3) การมีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หลักการพ่ึงตนเองในประเด็นนี้ เน้นการใช้

ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน ด้วยการสร้างกระบวนการของกลุ่มให้เกิดข้ึนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง 
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ความสามารถในการพ่ึงตนเองได้ในระดับกลุ่มและชุมชน เป็นการขยายหลักการพ่ึงตนเองจากระดับปัจเจกบุคคล

และระดับครอบครัว สู่บุคคลอื่น และครอบครัวอ่ืน ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีแนวคิดเรื่องจิตสาธารณะ เน้น

การมีส่วนร่วมในลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกัน เป็นการตระหนักถึงปัญหา

ของบุคคลอ่ืนในชุมชนหรือสังคม แล้วพยายามหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความ

ร่วมมือกัน และการสร้างเครือข่ายระหว่างคนหรือกลุ่มคนภายในและภายนอกชุมชน เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริม

ให้ชุมชน มีความสามารถในการพ่ึงตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

 ประการที่สอง วิธีการพ่ึงตนเอง จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปแล้ว สรุปได้ว่า วิธีการพ่ึงตนเองของแต่ละ

ชุมชนที่เหมือนกัน 6 ประการ ได้แก่ (1) การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง (2) การพ่ึงพาทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ชุมชน (3) การสร้างกระบวนการทางสังคม (4) การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (5) ลด

การพ่ึงพาภายนอก (6) การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจ าหน่ายด้วยตนเอง โดย

อาศัยแรงงานที่มีอยู่ในครอบครัวเป็นหลัก โดยเฉพาะในกิจกรรมภาคเกษตรกรรม และงานหัตถกรรมในครัวเรือน 

ส่วนในงานศิลปกรรมและการผลิตที่ต้องการจ านวนมาก จะมีการจ้างงานกันเองภายในกลุ่มเครือญาติและคนต่าง

ถิ่นที่เข้ามาท างานเป็นบางครั้งในชุมชน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการจ้างงานอยู่บ้าง แต่จะมีในกรณีที่จ าเป็นจริง ๆ 

ส่วนการด าเนินกิจกรรมในระดับกลุ่มหรือชุมชน ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือการด าเนินการ การปฏิบัติหรือการ

กระท า ด้วยคนภายในชุมชนเดียวกันหรือในกลุ่มที่มีความสนใจในกิจกรรมเดียวกัน ด้วยการรวมกลุ่ม ร่วมกันคิด 

ร่วมกันท าและร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกัน โดยภายในชุมชนจะมีบุคคลที่เป็นแกนน า เป็นผู้จุดประกายทาง

ความคิด และแนะน าการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลายอยู่ภายในชุมชนเอง ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ สมณะ ผู้น าชุมชน ผู้น า

กลุ่ม ฯลฯ และยังมีหน่วยงานหรือองค์กรจากภายนอกชุมชนเข้าไปให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของคนใน

ชุมชนอีกด้วย ท าให้มีการพึ่งตนเองในระดับปัจเจกบุคคล และชุมชนเป็นอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนและมีความมั่นคง 

สามารถด าเนินกิจกรรมทั้งหลายได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน จนกลายเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นจุดเด่น

ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านด่านเกวียน การค้นหาความต้องการของชุมชนและ

การฟ้ืนฟูประเพณีส าคัญของชุมชนกู่กาสิงห์ การท าไร่ผสมผสานแบบสวนสมรมและการท าเกษตรแบบพอเพียงเน้น

การพ่ึงพาตนเองของชุมชนคีรีวง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การท าน้ าหมักชีวภาพไว้ใช้ใน

ครัวเรือนและแจกจ่ายแก่สมาชิกอ่ืน ๆ ของชุมชน หรือหน่วยงานอื่นในท้องถิ่นเพ่ือทดลองใช้ ของกลุ่มที่ด าเนินตาม

กิจกรรมของวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 
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 ประการที่สาม เป้าหมายการพ่ึงตนเอง บรรดาชุมชน/กลุ่มที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาทั้ง 6 แห่ง สรุปได้ว่า 

เป้าหมายในการพ่ึงตนเองของชุมชนเหล่านี้มี 2 ประการ ได้แก่ (1) เป้ าหมายในระดับเบื้องต้น คือการที่ปัจเจก

บุคคลและครอบครัว พ่ึงตนเองได้ในด้านปัจจัยเครื่องยังชีพ และมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและ

สมาชิกของครอบครัว (2) เป้าหมายในระดับเบื้องสูง คือกลุ่ม ชุมชนและสังคม พ่ึงตนเองได้ โดยการมีกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคี มีความเข้มแข็ง มีเครือข่ายและสามารถเชื่อมโยง ประสานงาน ต่อรองกับหน่วยงาน

หรือองค์กรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แต่คนในแต่ละชุมชนมีเป้าหมายของการพ่ึงตนเองที่สอดคล้องกัน คือการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนตน 

เพ่ือให้ตนเองได้บรรลุหรือเข้าถึงความส าเร็จในการเป็นอยู่ในโลกปัจจุบัน มีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบาย มีความ

เพียบพร้อมแห่งปัจจัย 4 และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างอ่ืนตามความนิยมของคนทั่วไปในสังคม และการ

บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนและสังคม เพ่ือให้คนในชุมชนของตนเองสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขในชุมชน มี

สภาพที่มีความสามัคคี มีความเป็นเอกภาพ ความเข้มแข็งหรือความมั่นคง พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และสามารถ

เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างเหมาะสม แต่ดูเหมือนคนในแต่ละชุมชนจะเน้นเป้าหมายของการ

พ่ึงตนเองในระดับโลกิยะเท่านั้น ไม่ได้เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองเข้าถึงการพ่ึงตนเองในระดับโลกุตระเลยแม้จะมี

กล่าวพึงพาดพิงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เน้นในวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงโลกุตระแต่อย่างใด ซึ่งความจริงแล้วการเน้น

เป้าหมายในระดับโลกิยะนี้อาจจะเป็นการถูกต้องเหมาะสม เพราะการพึ่งตนเองในระดับโลกิยะเป็นการพ่ึงตนเองที่

สามารถเห็นได้สัมผัสได้โดยตรง เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลและสังคมโดยตรง และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สามารถ

ด ารงอยู่อย่างปกติสุขในสังคมปัจจุบัน ส่วนการพ่ึงตนเองในระดับโลกุตระนั้นเป็นการพ่ึงตนเองที่มีลักษณะเฉพาะ

คือเป็นสภาวะที่จะพึงรู้และสัมผัสได้ด้วยจิตภายในของตนเอง เป็นการรับรู้และการเข้าถึงเฉพาะส่วนบุคคล ถึงแม้

จะเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่คนในแต่ละชุมชนต้องการ อาจจะเพราะโลกุตระ

เป็นสภาวะที่เกินวิสัยในการเข้าถึงหรืออาจจะเห็นว่าไม่จ าเป็นต่อชีวิตของพวกเขาด้วยก็ได้ เพราะตราบใดที่บุคคล

ในสังคมยังยินดี พอใจและพร้อมที่จะยึดติดอยู่ในวิสัยแห่งโลกิยะดังเช่นวิถีชีวิตของชาวโลกส่วนใหญ่ตามปกติต่อไป 

 

 3. การพึ่งตนเองในเชิงพุทธบูรณาการ  

 การพ่ึงตนเชิงพุทธบูรณาการ สามารถสรุปได้ตามประเด็นที่ส าคัญคือ หลักการ วิธีการ และเป้าหมาย

การพ่ึงตนเอง ดังนี้ 

 ประการแรก หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการ เป็นการน าเอาหลักการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนา

เข้าไปผสมผสานกับหลักการพ่ึงตนเองของชุมชนที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้ได้หลักการพ่ึงตนเองในเชิงพุทธบูรณาการ ซึ่ง
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สรุปได้ว่า หลักการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนา มี 2 ระดับ คือหลักธรรมส าหรับการพ่ึงตนเองในระดับโลกิยะและ

หลักธรรมส าหรับการพ่ึงตนเองในระดับโลกุตระ เมื่อบูรณาการแล้ว ได้หลักการพ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการ 3 

ประการ ได้แก่ (1) หลักการมีคุณธรรมประจ าใจ เช่น ความขยัน ประหยัด อดทน เมตตา ความช่วยเหลือกันและ

กัน เป็นต้น (2) หลักการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา และ (3) หลักความสมดุลระหว่างการพ่ึงตนเองใน 2 

ระดับ คือระดับโลกิยะและโลกุตระ 

 หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนา ที่ได้บูรณาการเข้าไปผสมผสานอยู่ในหลักการพ่ึงตนเองของแต่ละ

ชุมชน/กลุ่มทั้ง 6 แห่ง เป็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการพ่ึงตนเองของปัจเจกบุคคลและกลุ่มเป็นหลักส าคัญ โดยมี

หลักการ คือในระดับบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติที่ดี ที่พร้อมหรือที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้

มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์คือมีทั้งศีลและธรรมควบคู่กันไปด้วย เช่น เคารพในหลักธรรมค าสั่งสอนในทางพระ

ศาสนา เคารพกฎหมายของบ้านเมือง เป็นบุคคลที่มีความขยัน อดทน ประหยัด อดออม เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม เห็นความส าคัญของการพึ่งตนเอง มีความรู้จักพอ รู้จักสถานภาพตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ใน

ระดับกลุ่ม จะต้องมีองค์ประกอบของกลุ่ม คือกรรมการกลุ่ม สมาชิกและกฎเกณฑ์ที่เป็นพึงประสงค์ เช่น ความ

สามัคคี เอกภาพ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ กติกาที่เป็นธรรมมีความเป็นประชาธิปไตย กิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ความปรารถนาดีต่อหมู่คณะต่อส่วนรวม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มด้วยกัน

ภายในชุมชน และความสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้กิจกรรมหรือการ

ด าเนินของกลุ่มและความเป็นไปของชุมชน มีคุณภาพ และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อ

สมาชิกกลุ่ม คนในชุมชนและสังคมโดนส่วนรวม  

 ประการที่สอง วิธีการพ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการ เป็นการน าเอาวิธีการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนาเข้า

ไปผสมผสานกับวิธีการพ่ึงตนเองของชุมชน ซึ่งสรุปได้ว่า วิธีการพ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการมี 4 วิธี ได้แก่ (1) การ

กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความขยัน ความเพียรและปัญญา (2) การสร้างความเป็นกัลยาณมิตร ความปรารถนาดี

ต่อกัน (3) การเคารพในกฎระเบียบของกลุ่ม ชุมชนและสังคม (4) การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งทางด้านร่ายกาย 

จิตใจและปัญญา 

 วิธีการพ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการ ที่เน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งระดับโลกิยะและโลกุตระ เช่น 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 โภคอาทิยะ 4 นาถกรณธรรม 10 ประการ ไตรสิกขา 3 ประการ สติปัฏฐาน 4 มรรคมี

องค์ 8 เป็นต้น ได้เข้าไปผสมผสานอยู่ในวิธีการพ่ึงตนเองของแต่ละชุมชน ตามสถานภาพและลักษณะเฉพาะของ

ชุมชน เพราะการบูรณาการเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปในวิธีการที่คนในชุมชนอยู่แล้ว เพื่อให้วิธีการพ่ึงตนเองของชุมชน

ที่มีอยู่แล้วมีความสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยวิธีการพ่ึงตนเองเชิงพุทธมี
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ลักษณะเฉพาะคือการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปัจเจกบุคคลทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและปัญญาอย่างสมดุลกัน 

โดยเฉพาะวิธีการพ่ึงตนเองตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จะให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปัจเจกบุคคลไป

ตามล าดับตั้งแต่เบื้องต้นการพัฒนาตนเองด้วยมีศีล ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการพัฒนาปัญญา ให้ฉลาดรอบรู้ทั้ง

ในสิ่งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข และให้พิจารณา

เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง จนสามารถเข้าถึงเป้าหมายของการพึ่งตนเองได้ ปัญญาจึงเป็น

เสมือนแสงไฟ ที่ส่องแสงสว่างให้คนในแต่ละชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สมเหตุสมผล 

การมีปัญญาจึงเป็นหลักการและวิธีการในเชิงพุทธบูรณาการ ที่สอดแทรกในวิธีการพ่ึงตนเองในแต่ละชุมชน วิธีการ

พ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการจึงเป็นมิติการพ่ึงตนเองที่มีความโดดเด่น และแตกต่างจากวิธีการพ่ึงตนเองตามปกติ

ของแต่ละชุมชน เพราะเป็นการบูรณาการหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา เข้าไปเป็นองค์ประกอบส าคัญในวิธีการ

พ่ึงตนเองของชุมชน เพ่ือให้วิธีการพ่ึงตนเองของชุมชน มีมิติทางด้านศาสนาเข้าไปอยู่ด้วย ซึ่งจะเป็นเครื่อง

สนับสนุนให้วิธีการพ่ึงตนเองของชุมชนมีความสมดุล ไม่โน้มเอียงหรือสุดโต่งไปด้านวัตถุหรือทางด้านโลกิยะอย่าง

เดียว จนละเลยหลักการ วิธีการและเป้าหมายการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนา วิธีการพ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการ

ด้วยการผสมผสานหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ในพระพุทธศาสนาเข้าไป จึงเป็นการเพ่ิมเติมส่วนที่

บกพร่องเข้าไปให้มีความสมบูรณ์และด าเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องดีงาม แม้ว่าในความจริง วิธีการพ่ึงตนเองของ

แต่ละชุมชน มีความสอดคล้องตามหลักการและวิธีการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะชุมชน/กลุ่มที่เป็น

พ้ืนที่การศึกษาวิจัยทั้ง 6 แห่งนั้น เป็นชุมชนของชาวพุทธที่มีความเคร่งครัด เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามหลักค าสั่ง

สอนในพระพุทธศาสนาเป็นปกติอยู่แล้ว วิธีการพ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ส าหรับคนในชุมชน

แต่อย่างใด 

 ประการที่สาม เป้าหมายการพ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการ เป็นการน าเอาเป้าหมายการพ่ึงตนเองใน

พระพุทธศาสนาเข้าไปผสมผสานกับเป้าหมายการพ่ึงตนเองของชุมชน จึงได้เป็นเป้าหมายการพ่ึงตนเองเชิงพุทธ

บูรณาการ ซึ่งสรุปได้ว่า เป้าหมายการพ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการ มี 2 ระดับ ได้แก่ (1) เป้าหมายระดับโลกิยะ 

เป็นเป้าหมายที่เน้นการบ าเพ็ญประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืนให้บริบูรณ์ เพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้

อย่างปกติสุข (2) เป้าหมายระดับโลกุตระ เป็นเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาตนเองในระดับปัจเจกบุคคล ให้บรรลุถึง

เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน และสงเคราะห์ผู้อ่ืนด้วยตามศักยภาพของตนเอง  

 จึงกล่าวได้ว่า เป้าหมายในพระพุทธศาสนาที่ได้บูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพ่ึงตนเอง

ในแต่ละชุมชน  2 ระดับ คือระดับโลกิยะ และระดับโลกุตระ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ชุมชนยังไม่มีหรือยังไม่ได้เน้น 

ได้แก่ เป้าหมายระดับโลกุตระ เพ่ือให้สามารถบรรลุถึงประโยชน์อันสูงสุดของส่วนตนในระดับโลกุตระ คือพระ



วารสารศิลปศาสตรป์รทิัศน์ 

  

 

นิพพาน และการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือคนอ่ืน หลังจากที่ได้บ าเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มบริบูรณ์แล้ว เป้าหมาย

เชิงพุทธบูรณาการในระดับนี้ ควรให้ความส าคัญ เพ่ือท าให้เป้าหมายของแต่ละชุมชนที่มีอยู่แล้ว คือเป้าหมายใน

ด้านวัตถุ คือการพัฒนาตนเองเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ด้านปัจจัย 4 โดยเพ่ิมเป้าหมายเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางกาย 

จิตใจ และปัญญาตามหลักมรรคมีองค์ 8 ของคนในชุมชนให้ดียิ่ง ซึ่งจะช่วยให้การบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดใน

พระพุทธศาสนาเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การให้ความส าคัญต่อการบูรณาการเป้าหมายเชิงพุทธ ไม่ได้เน้นเฉพาะให้

บรรลุเป้าหมายสูงสุดอย่างเดียว แต่ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการพัฒนาอย่างครบวงจร เพ่ือให้ทุกคน

สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น ในระดับปัจเจกบุคคลเน้นการมีคุณสมบัติและพฤติกรรมที่ดีงามที่

พึงประสงค์ ในระดับกลุ่มหรือชุมชนเน้นการพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคีกัน มีความเสียสละ

เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นต้น 
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