การพึ่งตนเองเปนเกราะที่ดีที่สุด
สุดจิต นิมิตุกล
ชาวพุทธทุกคนจะคุนกับปรัชญาชีวิตที่วา ตนเปนที่พึ่งแหงตน ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงตรัสไวเปน
เวลากวาสองพันปมาแลว ถาชาวพุทธทุกคนใชชีวิตตามแนวทางดังกลาวก็จะทําใหสามารถดํารงชีวิตไป
อยางมั่นคงและยั่ งยืน หลักการดังกลาวเปนหลักที่ดี คนทั่วไปรับทราบในฐานะชาวพุทธ และรับทราบ
เหมือนหลักการอื่นๆ แตไมไดใหความสําคัญหรือนําไปปฏิบัติแตอยางใด เหตุที่ไมไดใหความสําคัญและ
มิไดนําไปปฏิบัติ เพราะขาดการอธิบายถึงเหตุและผล รวมทั้งผลดีและผลเสียของการปฏิบัติ ประกอบกั บ
ไมมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และมีตัวอยางที่จะทําตาม ฉะนั้น ในทางปฏิบัติเราจะตองให
ความรูและความเขาใจในหลักการพึ่งตนเองแกเยาวชนตั้งแตเด็ก แนวความคิดนี้เปนหลักการที่ดีที่เปน
สากล มิใชแตหลักการที่เปนเฉพาะของชาวพุทธเทานั้น ทั้งนี้ เพราะการประพฤติและปฏิบัติดังกลาวคน
ทั่วโลก ไมวาศาสนาใด เพศ และวัยใดๆ ก็ยึดถือเปนแนวทางการดํารงชีวิตแทบทั้งสิ้น ผูเขียนเคยไป
ศึกษาทั้งในยุโรป และอเมริกาไดประจักษอยางชัดแจงวา ประชาชนในทวีปดังกลาวไดดําเนินชีวิตใน
แนวทางพึ่งตนเองแทบทั้งสิ้น นับแตยังเล็กๆ อยู ตัวอยางเชน เด็กเล็กๆ หัดเดิน แลวหกลมโดยทั่วไปคน
ไทยจะเขาไปชวยเหลือหรืออุม แตพอแมเด็กฝรั่ง
ห า มมิ ใ ห เ ราเข า ไปยุ ง โดยแจ ง ว า ให เ ขาช ว ย
ตั ว เอง คื อ ปฏิ บั ติ ม าเป น วั ฒ นธรรมที่ ต อ ง
ชวยเหลือตนเองตั้งแตเล็ก เมื่อโตขึ้นเขาโรงเรียน
เด็กๆ จะหางานทําเพื่อชว ยเหลือตนเอง พรอม
ฝกหัดทั้งความอดทน รูวิธีปฏิบัติ และมีรายไดไป
ดว ย สว นงานนั้น ก็ไ มห นัก หนาอะไร เช น งาน
เบาๆ ในมหาวิทยาลัย เชน รับโทรศัพท งานใน
หองสมุด งานรับจางทั่วไป สวนบางคนระหวางเรียน รับจางทํางานตามหนารานทั่วไป ซึ่งมีมากมาย สรุป
ไดทั้งประสบการณ มนุษยสัมพันธ และรายไดไปดวย เด็กฝรั่งมีแนวโนมที่จะชวยตัวเองสูง จากการถูก
ฝกมาแตเด็ก หลักการดําเนินชีวิตตนเปนที่พึ่งแหงตนถูกฝกมาตลอด เมื่อมาทํางานหรือมาเปนพลเมืองก็

เพื่อทุกคนพึ่งตนเอง ในเรื่องความจําเปนพื้นฐาน รัฐก็มีภาระนอยลงไปคือ ตองมาทําหนาที่ ทุกอยางให
ประชาชน รวมทั้งไมตองเสียงบประมาณจํานวนมากที่จะตองนํามาใชจาย และจะหันมาสนใจเฉพาะ
ภาระหลักๆ ที่รั ฐควรนํ าสิ่งซึ่ งสงผลใหสังคมมีความเจริ ญกาวหนาในประเทศกําลั งพัฒนา หรื อ
ประเทศยากจน ชาวบานตองพึ่งรัฐ หรือพึ่งหลวง ตลอดเวลาโดยอางวาปจจัยความจํา เปนพื้นฐานตางๆ
ยังขาดอยูมากและควรเปนหนาที่ของรัฐควรจะจัดการใหจากขอเท็จจริงดังกลาว หนวยงานใหความ
ชวยเหลือนานาชาติ หรือประเทศที่ใหความชวยเหลือโดยตรง จะอางแกสาธารณะวาที่ตองชวยเหลือ
ประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อใหชวยตนเองไดคือเพื่อพึ่งตนเองไดนั่นเอง กลาวไดวาเปนเวลากวา 50 ปแลว
ที่ประเทศกําลังพัฒนา รับความชวยเหลือจากตางประเทศ ทั้งในรูปการใหเปลา การกูเงิน และการให
ความชวยเหลือทางวิชาการ แตทุกทานตระหนักดีแลววาในรอบ 50 ป ที่ผานมา คนของประเทศเหลานั้น
ยังพึ่งตนเองไมได หรืออาจไดแตยังไมเปนที่พอใจมากนัก รวมทั้งในประเทศไทยดวย
ปรัชญา ตนเปนที่พึ่งแหงตน เปนหลักการที่ดี ตามที่ไดกลาวมาแลว สําหรับผลดีและผลเสียหาก
ประชาชนไมยึดเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัดแลว ผลที่จะตามมามีทั้งดีและเสียหลายประการ ผลดี
ที่เห็นไดชัดคือ บุคคลในอุดมคติควรเปนคนที่มีอิสระ พึ่งตนเองได ซึ่งมีจํานวนมากเทาไหร ความเขมแข็ง
จะตามมาเอง เพราะปจเจกชน สังคม ชุมชน ตองการที่จะพึ่งตนเองไดอยูแลว ในทางตรงกันขาม บุคคล
ใด ชุมชน สังคมใด พึ่งตนเองไมได ยอมไมมีอิสระที่จะดําเนินการใดๆ ได ตามที่ตองการ และความ
เสียหายจะตามมาอีกหลายประการ ซึ่งเราจะสังเกตไดจากขอเท็จจริงดังกลาวในสังคมปจจุบัน
ในสวนที่เกี่ยวกับวิธีหรือแนวทางการพึ่งตนเองนั้นนอกจากจะเริ่มที่ครอบครัวกอน โดยใหทุก
ครอบครัวตระหนักและเห็นความสําคัญของแนวความคิดนี้อยางกวางขวาง ทั้งทําตัวเปนตัวอยาง อบรม
และคอยติดตามอยูเสมอ สถาบันที่จะตองฝกเยาวชน คือ โรงเรียน จะตองมีนโยบาย และวิธีปฏิบัติ โดย
มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ใหพึ่งตนเองของนักเรี ยน โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบของ
ประเทศตางๆ เปรียบเทียบระหวางคนสองประเภท ดึงความสําเร็จของบุคคลที่พึ่งตนเองและคนที่ตองพึ่ง
คนอื่น ผลจะออกมาอยางไร
สรุป เมื่อสองสถาบันเขมแข็งในการสงเสริมใหเยาวชนหัดพึ่งตนเอง โดยมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนในการสงเสริม การพึ่ง ตนเอง ดังไดกลาวมาแลวถึงความสําคัญและวิธีในการสงเสริม ใหมีการ
พึ่งตนเอง อันจะเกิดผลดีนานัปการทั้งในฐานะปจเจกชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งปจจุบันประสบ
ปญหามากมาย และในอนาคตหากมีการเตรียมการใหบุคคลสามารถพึ่งตนเองได ก็จะลดความเสี่ยงใน
ดานตางๆ ได ฉะนั้ น ทําอยางไรจะถือเปนคุณธรรมหลักเรื่องการพึ่งตนเองเปนองคประกอบสําคัญ
เบื้องตน ที่ทุกคนจะตองมีและประพฤติปฏิบัติเพราะการพึ่งตนเองเปนยาขนานเอก ที่จะคอยแกปญหา
ตางๆ ไดในระดับหนึ่ง ปญหาพื้นฐานดังกลาวของคนไทยที่ประสบทุกๆ ป และเรื่องที่เราเห็นเกิดขึ้นทุกป
คือ ฤดูแลงขาดแคลนน้ํา ฤดูหนาวตองแจกผาหม ในอนาคตถาทุกคนเขาใจและตระหนักถึงหลักการ

พึ่งตนเอง เราคงจะไมเห็นภาพการแจกน้ําและการแจกผาหมอีก กลาวคือ ทุกครัวเรือน จะตองทราบ
ความจําเปนวา ปหนึ่งๆ จะตองใชน้ําเปนปริมาณเทาไร ไมวาจะเปนเพื่อบริโภค อุปโภค การชําระลาง
และอื่นๆ วันละกี่ลิตร เดือนละกี่ลิตร และปละกี่ลิตรตอครัวเรือน ฉะนั้น การพึ่งตนเองก็คือ ทุกครัวเรือน
จะตองเตรียมตัวเพื่อใหมีน้ําใชแตละป การเตรียมทําใหพอใชรวมทั้งเตรียมภาชนะ หรือหาแหลงที่จะได
น้ํามา เพราะเทาที่ปรากฏ เมื่อแลงเกิดขึ้น ทางราชการก็นําน้ําไปแจก ทั้งจําเปนและไมจําเปน คือ ถาไม
ไปแตละครัวเรือนก็ตองดิ้นรนหาน้ํามาใชจนได ไมวาจะโดยวิธีใดๆ เชน ไปแสวงหาแหลงน้ําเอง ไปซื้อ
หรือไปหยิบยืมจากคนอื่นๆ
สําหรับการแจกเสื้อหนาว และผาหม ก็เชนกันตองชี้แจงและฝกหัดใหประชาชนเขาใจ เตรียมการ
ลวงหนา เพื่อรับสภาวะและอากาศเปลี่ยนแปลง การแจกสิ่งของดังกลาวไมควรเปนหนาที่ของทาง
ราชการอีกตอไป ปกติปจจัยพื้นฐาน เชน น้ําอุปโภค บริโภค ครัวเรือน เครื่องนุงหมตามฤดูกาล เปน
หนาที่ของครัวเรือนจะตองจัดหาใหเพียงพอแกการดํารงชีวิต ถาไมพรอมก็ยังไม ควรมีครอบครัว หรือ
แยกตัวออกไปตางหาก ผูเขียนไมเคยเห็นประเทศใดๆ ในโลกที่จะตองมีการแจกน้ํา แจกเสื้อหนาว และ
ผาหม ซึ่งเขาใจวา มีประเทศเดียวในโลกที่มีการแจกเชนนี้มานานกวาครึ่งศตวรรษ ถาจะอางความจนใน
ทุกประเทศก็มีคนจนแทบทุกแหง เชน สหรัฐ มีคนจนถึง 50 ลานคน ก็ไมเคยเห็นเขาแจกน้ํา เสื้อหนาว
หรือผาหมแตประการใด หนาที่รัฐที่จะตองดูแลมีอีกมาก โดยเฉพาะกลุมคน ซึ่งแตเดิมยังไมคอยปรากฏ
ชัดใหเห็น แตปจจุบันเราจะละเลยไมได ซึ่งนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น คือ กลุมผูสูงอายุ ซึ่งจะตองมี
คาใชจายเพื่อการนี้อีกมาก
ผูเขียนใครเสนอแนะใหรัฐบาลประกาศเปนนโยบายวา ตอไปนี้ทางราชการจะไมมีการแจกน้ํา
แจกเสื้อกันหนาว และผาหมอีกตอไป แตจะใหเปนหนาที่ของแตละครัวเรือนรับผิดชอบเอง ครอบครัวใด
ไมสามารถพึ่งตนเองได ใหไปขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เอง ซึ่งจะเกิด
ผลดีหลายประการ คือ ทองถิ่นจะไดมีแผนในแตละเรื่อง เชน เรื่องผังเมือง เรื่องการตั้งถิ่นฐาน การอาชีพ
การใหบริการตางๆ ที่จําเปน นอกจากนั้นแลวยังมีองคกรเอกชนในรูปตางๆ เชน องคกรสาธารณะกุศล
ไดแก มูลนิธิ สมาคม และภาคเอกชนอีก เปนจํานวนมากที่ไดใหความชวยเหลือแกชาวบาน
สรุป การพึ่งตนเองเปนคุณธรรมพื้นฐานที่ทุกคนจะตองปฏิบัติ ในการดํารงชีวิตของทุกคน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ มีการพึ่งพาตนเองมากนอยเพียงไร ก็จะเปนองคประกอบที่สําคัญ ที่ทําให
องคกรทุกระดับชั้นมีความเขมแข็ง เจริญรุ งเรือง ซึ่งเปนความปรารถนาของทุกคน เพราะการพึ่งตนเอง
เปน เกราะปองกันตนเองที่ดีที่สุด(The best bodyguard)

