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คําปรารภ  

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ไดเสด็จสูสวรรคาลัย เปนเหตุใหประชาชนทั่ว
แผนดินไทยเศราโศกอาลัยเปนอยางยิ่ง และเมื่อทางการจัดอํานวยโอกาส 
ก็พากันเดินทางประดังหล่ังไหลมาถวายสักการะพระบรมศพกันอยางเนือง
แนนทวมทน วันแลววันเลายังไมรูที่จะเบาบางลงไป  

การที่ประชาราษฎรเศราโศกอาลัย และมีการแสดงออกหลากหลาย
มากมายใหเห็นความรําลึกซาบซ้ึงในพระคุณที่ไดทรงบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจนานัปการ ตลอดเวลายาวนาน เพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรนั้น 
นับวาเปนความมีน้ําใจกตัญูที่ควรจะช่ืนชม   

อยางไรก็ดี เมื่อวาระสําคัญยิ่งนี้เกิดมีขึ้นแลว ควรใหการแสดงความ
กตัญูมีผลสืบทอดออกเปนกตเวทิตา ที่จะเปนการปฏิบัติอยางจริงจัง
ยั่งยืน โดยเปนการเตือนใจประชาชนใหตื่นตัวระลึกรูและตั้งใจนําตนเขาสู
การทํากิจทําการทั้งหลาย ที่จะใหเกิดผลเปนการสนองพระราชปณิธาน ให
สัมฤทธิ์ความหวังแหงพระราชหฤทัย และตัวประชาชนเองก็จะไดพัฒนา
ชีวิตเจริญบุญประพฤติธรรม พรอมกับที่ผลรวมก็จะเกิดเปนความมั่นคง
เจริญพัฒนาของประเทศชาติ เร่ือง ทําอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า 
“เรารักในหลวง” เปนธรรมกถา ที่หวังวาจะชวยนําพาใหประชาชน
กาวหนาในความเจริญธรรมดังวานี้ 

ขออนุโมทนาคณะโยมศรัทธา และบรรดาผูใฝธรรม ที่บําเพ็ญธรรม
ทานดวยการพิมพธรรมกถานี้เผยแพรแจกจาย ดวยความปรารถนาดีตอ
ประเทศชาติและมวลประชาชน ขอใหธรรมแพรกวางไกล ใหปญญาแผ
ไพศาล เพื่อความไพบูลยแหงประโยชนสุขของปวงประชา ทุกเมื่อสืบไป   

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



 
 
 

หนาวาง 



ทําอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า  

“เรารักในหลวง”  

ตลอดเวลาหลายสิบปที่ผานมา วันที่ ๕ ธันวาคม ไดเปน
มหามงคลสมัย แหงวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่   
ประชาชนชาวไทยไดเฉลิมฉลอง มีความสุขสดใสราเริงเบิกบาน  

คร้ันมาบัดนี้ เพียงประมาณหนึ่งเดือนคร่ึงเศษ ที่ผานมา 
ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จบรมบพิตรพระราช
สมภาร สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จสู
สวรรคาลัย  เปน เหตุ ใหประชาชนชาวไทยทั่ วทั้ งพระ
ราชอาณาจักร และที่พํานักอาศัยในนานาประเทศ เศราโศก
อาลัยสุดบรรยาย แตดวยพระราชกรณียกิจที่ไดทรงบําเพ็ญไว 
เพื่อประโยชนสุขของทวยราษฎรนานัปการ แมจะไดเสด็จลับ
แรมไป ก็ยังเหมือนทรงสถิตอยูในดวงใจของมวลพสกนิกร  

บัดนี้ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  อันเปนวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพ ในพระองคสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ เปนวันบรมมหาราชานุสรณสําคัญยิ่ง 
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 
อุทิศถวาย นําใหปวงประชานิกรนอมรําลึกพระคุณ เตือนใจตน
ใหบําเพ็ญคุณความดีสืบสานพระราชปณิธานใหยั่งยืนสืบไป 



 
 
 
 
 
 
๒ 

 

 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
พระองคนั้น แมเสด็จสูสวรรคาลัยแลว แตเหมือนยังประทับอยู
ในฟากฟาบรรยากาศท่ีปกแผท่ัวผืนแผนดินไทย เปนมิ่งขวัญอยู
ในดวงหทัยของมวลประชาราษฎร ดวยพระราชกรณียท่ีไดเสด็จ
ไปทรงบําเพ็ญไวแผขยายกระจายอยูทั่วผืนแผนดิน สมดังพระ
ปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงประกาศในวันบรมราชาภิเษกวา  

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข
แหงมหาชนชาวสยาม” 

พระปฐมบรมราชโองการ ที่ไดทรงประกาศน้ัน นับวาได
เปนพระราชปณิธานย่ังยืนนานมาตราบจนตลอดรัชกาล   

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงเสียสละ
พระองคเสด็จไปทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจท่ัวผืนแผนดินไทย  

เคยไดยินชาวบานในชนบทหางไกล ซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทําไรทําสวนของเขา พูดเลาขานวา เม่ือเขาขับรถ
นําพืชสวนพืชไรไปสงไปขาย เปนตน ในที่ที่เขาเดินทางผาน 
มองออกไปไกลๆ เขาไดเห็นพระเจาอยูหัว หรือในหลวงของเขา 
ประทับยืนอยูบนผืนแผนดินที่แหงแลง  ในถิ่นที่ โลงแจง
กวางไกล ในที่นั้น กลางแสงแดดที่รอนแรงแผดจา ในหลวง
ของเขาเสด็จไปมาดวยพระบาททั่วบริเวณ ทรงสั่งงาน ทรงจัด
ดําเนินการตางๆ สรางอางเก็บน้ํา ใหชาวถ่ินชาวบานพนจาก
ทุกขภัยของความแหงแลงกันดารขาดน้ํากินน้ําใช  
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อางเก็บน้ําที่นี่เสร็จแลว ก็เสด็จไปทรงสํารวจและสราง
อางเก็บน้ําอยางนั้น ในที่อ่ืนๆ ตอไป  

บางแหงทรงนําและทรงแนะนําใหปลูกพืชตัวอยาง ทรงนํา
ใหทําการพัฒนา ใหมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่จะแกไขปญหา  

แมในที่รกที่หลมที่ดอนในปาบนเขา ที่กันดาร แสนไกล 
ไมมีถนนหนทางที่จะไปถึงดวยยานพาหนะใดๆ ก็เสด็จดําเนิน
ดวยพระบาท ไปทรงเย่ียมเยียนชวยเหลือแกปญหาใหแก
ราษฎรที่ยากจนขาดแคลน หรือชาวบานที่อดอยากยากไรในที่
หางไกล ยากที่ใครๆ จะไปถึงได  

จากถ่ินนี้  ไปถิ่นนั้น  จากภาคนั้นไปภาคโนน  ทั่วทั้ง
ประเทศ ทรงเพียรพยายามจะใหราษฎรมีถิ่นอาศัยที่อุดม
สมบูรณดวยพืชพันธุธัญญาหาร มีแหลงนํ้ากินนํ้าใชไมแหงแลง  

ยามฝนแลง ขาดแคลนน้ํา ก็พระราชทานฝนหลวง ยาม
น้ําหลากไหลทวมมา มีปริมาณเกินไป ก็ทรงนําทรงแนะใหรูจัก
แบงระบายน้ํานั้น ดังที่ไดรูจักกันในเร่ืองการทําแกมลิง สวนใน
ที่น้ําทวมน้ําไหลน้ําเก็บไมได เก็บไมอยู ก็ทรงสํารวจตรวจดู
และทรงนําทางแกปญหาในทุกประการ  

แมกระทั่งวา เม่ือน้ํามากน้ํานองไหลหลั่งทวมทน แผนดิน
จะทรุดหรืออาจถลมพังไป ก็ไดทรงพระราชดําริคิดคนทดลอง 
ทรงนําและทรงแนะนําชาวบานราษฎรใหรูจักปลูกพืชที่จะได
อาศัยตน อาศัยรากรักษาดิน เชนการปลูกหญาแฝกยึดหนาดินไว   
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ทรงทําทุกอยางทุกประการอันเก่ียวของกับการที่จะให
ประชาชนชาวถ่ินชาวบานมีชีวิตอยูผาสุก สะดวกสบายดี ที่จะ
เปนอยูกินอยูไดอยางพอเพียง 

ในชนบท และถ่ินหางไกล ท่ีเสด็จไป นอกจากการทรงงาน
ตางๆ แลว ก็ไดทรงพบปะเย่ียมเยือน ทรงไถถามสุขทุกขของ
ราษฎร โดยเฉพาะผูเฒาผูชรา เปนที่ชื่นจิตชูใจและซาบซึ้งใน
พระมหากรุณา กับทั้งในถ่ินไกลเชนนั้น ก็ไดเสด็จไปทรงเย่ียม
เยือน ทรงสนทนาธรรม กับพระเถระ หลวงปู หลวงตา ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือของประชาชน นอกจากเปนพระราชอัธยาศัยท่ีทรง
ใฝธรรมแลว ก็เปนการที่ไดทรงทราบความรูสึกนึกคิด ความ
เชื่อถือ และความเปนอยูของชาวบานในถ่ินนั้นๆ พรอมกันไป    

มิใชเฉพาะในชนบทและถ่ินหางไกลปลายแดนเทานั้น ที่
ทรงแผพระมหากรุณาธิคุณไปทั่วถึง แมในเมืองหลวงและกลาง
กรุง ก็มิไดทรงทอดทิ้ง ดังที่ไดทรงเปนตนพระราชดําริบาง ทรง
แนะนําบาง ในการสราง การเสริม ดูแลจัดสรรถนนหนทาง ใน
กาลสมัยท่ีสําคัญ ก็ทรงนําใหเกิดมีสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา 
อยางยาวสูงใหญ เชื่อมถิ่นท่ีสําคัญ ใหเดินทางกันไดโดยสะดวก  

แมในวาระที่รัฐบาลกราบบังคมทูลวาจะขอสรางพระ
บรมราชานุสาวรียถวาย พระองคก็ไดรับสั่งใหสรางถนนเปน
หนทางสัญจรของประชาชนแทน เปนอีกเหตุหนึ่งซึ่งทําใหเกิดมี
ถนนเพิ่มขึ้นมา ดังที่ชาวประชาสัญจรกันอยูในบัดนี้ 
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มีบาลีภาษิตที่พระพุทธเจาตรัสเลาแสดงไว วาดวยการ
ปกครองบานเมือง วา   

“อุปสฺสุตึ มหาราช  รฏฺเฐ ชนปเท จร” ดังน้ีเปนตน   
แปลความวา ขอองคพระมหาราช ทรงดําเนินเสด็จเที่ยว

สดับดูความเปนอยู ความเปนไป ในแวนแควนแดนชนบท คร้ัน
ไดเห็นไดฟงแลว จึงปฏิบัติราชกิจนั้นๆ 

พระเจาอโศกมหาราช พระมหาธรรมราชาย่ิงใหญใน
ประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนา ผูไดทรงสงพระศาสนทูตไป
ประกาศพระพุทธศาสนา ๙ สาย รวมทั้งที่มาถึงสุวรรณภูมิ
ดินแดนที่ต้ังของประเทศไทยดวยนั้น ไดทรงประกาศไวในศิลา
จารึกของพระองคที่ชมพูทวีป เม่ือ ๒,๓๐๐ ป กอนโนน ใน
จารึกศิลา ฉบับที่ ๘ มีความวา 

ตลอดกาลยาวนานที่ล่วงไปแล้ว พระราชา
ท้ังหลายได้เสด็จไปในการวิหารยาตรา คือการ
ท่องเท่ียวหาความสําราญ เช่น มีการล่าสัตว์ และการ
แสวงหาความสนุกสนานบันเทิงต่างๆ  

ครั้นถึงสมัยของพระองค์ (คือพระเจาอโศก
มหาราชน้ัน) ได้ทรงริเร่ิมใหม่ คือ เมื่ออภิเษกแล้วได้ 
๑๐ พรรษา ได้เสด็จไปสู่สัมโพธิ (ท่ีตรัสรูของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ท่ีปจจุบันเรียกวาพุทธคยา) จาก
เหตุการณ์ครั้งน้ัน จึงเกิดมีธรรมยาตราข้ึน  



 
 
 
 
 
 
๖ 

 

ในการธรรมยาตราน้ัน ย่อมมีกิจดังต่อไปนี้ คือ 
การเย่ียมเยียนพระสงฆ์สมณพราหมณ์ และถวาย
ทานแด่ท่านเหล่าน้ัน การเย่ียมเยียนท่านผู้ เฒ่า
ผู้สูงอายุ และการพระราชทานเงินทองช่วยเหลือ การ
เย่ียมเยียนราษฎรในชนบท การสั่งสอนธรรมและ
ซักถามปัญหาธรรมแก่กัน  
พระพุทธพจนขางบนนั้น ก็ตาม พระจริยาวัตรของพระ

เจาอโศกมหาราชน้ี ก็ดี สําแดงความวา สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชจริยา
วัตรแหงองคพระมหาราช ในหลักธรรม และในประวัติศาสตร
แหงพระพุทธศาสนา ที่มวลราษฎรพึงชื่นชมยินดี และเหลา
พุทธบริษัทพึงปติปลื้มปรีดา 

อนึ่ง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีประกาศพระปฐม
บรมราชโองการ วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” นั้น มีประเพณีที่ให
กลาวอางอิงหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงไว 
สําหรับการปกครองแผนดิน ๔ หมวด คือ  

๑. ทศพิธราชธรรม ธรรมประจําพระองคของพระราชา 
๑๐ ประการ ที่เอยอางกันอยูเปนประจํา  

๒ .  ขัตติยพละ  พระกําลังของพระมหากษัตริย  ๕ 
ประการ  



 
 
 
 
 
 
๗ 

 

 
 

๓. จักรวรรดิวัตร พระราชจริยาวัตรขององคจักรพรรดิ
ราช ที่ทรงบําเพ็ญปฏิบัติเปนหนาที่ประจํา ๑๒ ประการ และ  

๔ .  ราชสังคหวัตถุ  หลักการที่ องคพระราชาทรง
สงเคราะหรวมใจประชาชน ๔ ประการ 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงเจริญ
พระคุณสมบัติ ทรงมีพระราชจริยาวัตร และทรงบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจ เปนไปตามหลักธรรมของพระองคผูทรงครอง
แผนดิน ทั้ง ๔ หมวด ๓๑ ประการ ที่อางถึงนั้น  

จําเพาะที่กลาว ณ ที่นี้ เนนในหลัก ราชสังคหวัตถุ ๔ 
ประการ อันมี  

๑. สัสสเมธัง ทรงพระปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุง
พืชพันธุธัญญาหาร  ขอนี้คงเปนงานเดนที่ทรงเนนมาก เนื่อง
ดวยความเหมาะควรกับสภาพของแผนดินนี้ และวิถีทางของ
ประเทศชาติสังคมไทย  

๒. ปุริสเมธัง ทรงพระปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุง
ขาราชการ ทั้งทหารและพลเรือน สงเสริมคนดี ผูม่ันคงในกิจ
หนาที่ ใหประชาชนมีความม่ันใจ  

๓. สัมมาปาสัง ทรงพระปรีชาสามารถฉลาดในการผูก
ผสานรวมใจประชาชน ดวยการสงเสริมสัมมาชีพ เชน ชวยให
คนจนต้ังตัวได และ  



 
 
 
 
 
 
๘ 

 

๔. วาชไปยัง ทรงมีพระวาจาดูดด่ืมใจ ตรัสปราศรัย
อํานวยธรรม อํานวยปญญา ดังมีพระบรมราโชวาทมากมาย 
อันแสดงถึงพระราชหฤทัยที่ทรงหวงใยประชาชน โดยเฉพาะ
คนหมูเหลาตางๆ ที่จะพึงใสใจปฏิบัติหนาที่ของตนอยางจริงจัง
สุจริต และใหสัมฤทธิ์ผลดี ตลอดจนการพัฒนาชีวิตของตนๆ 
ทั่วทุกตัวบุคคล 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงมีพระ
ราชจริยาวัตรที่ดําเนินตามธรรมอยางงามสงา และทรงบําเพ็ญ
พระราชกิจกรณียเพื่อประโยชนสุขของประชาราษฎร โดยทรง
คํานึงหวงใยไมวางเวนเวลา ทรงเสียสละอยางไมเห็นแกความ
เหน็ดเหนื่อยยากลําบาก เอาพระทัยใสในการแกปญหาบําบัด
ทุกขบํารุงสุขของทวยราษฎร ทุกถ่ินทุกที่ ทุกหมูเหลา ดังกลาว
มาฉะนี้  

ประชาชนชาวไทยไดรูเห็นเปนประจักษอยางสมํ่าเสมอ
ตลอดกาลเวลานานแสนนาน ความจงรักภักดีและซาบซึ้งใน
พระคุณแหงพระมหากรุณา และภาพแหงพระราชจริยาวัตรที่
งดงามนั้น  จึงสนิทติดตรึงตราอยางลึกซึ้งเปยมดวงใจ  เม่ือถึง
คราเสด็จสวรรคตจากไป จึงพากันเศราโศกอาลัย รํ่าไหปริเท
วนาการ และพากันหาทางแสดงออกซ่ึงน้ําใจท่ีมีสํานึกแหง
กตัญุตาธรรม  คือความกตัญู  ดวยประการต างๆ 
หลากหลาย มากมาย 



 
 
 
 
 
 
๙ 

 

 
 

พระคุณในพระองคสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชนี้ มิใชแตประชาชนชาวไทยเทานั้น ที่สํานึกรําลึก
และมีความซาบซึ้งเชิดชู ดังปรากฏชัด เม่ือขาวการเสด็จ
สวรรคตแพรออกไป พระราชามหากษัตริยและผูนําในนานา
ประเทศ รวมทั้งองคการสหประชาชาติ ไดกลาวคําสํานึกรําลึก
เชิดชูพระคุณความดี เปนกรณีโดดเดน อยางยากจะหาที่ไหน
ปรากฏมี บางพระองคถึงกับทรงเทิดทูนถือเปนแบบอยาง เปน
เกียรติยศของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยท่ัวกัน สมดัง
พระพุทธดํารัสที่ตรัสไวสั้นๆ วา  “ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญาณํ” อัน
แปลวา “ราชาเปนสงาแหงแควน” 

ดวยอํานาจแหงพระคุณที่ไดทรงบําเพ็ญ พระบรมฉายา
ลักษณแหงพระองคสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในเครื่องทรงอันงามสงาขององคพระมหากษัตริยนั้น จึงมิใชมี
ความหมายเพียงเปนเครื่องแสดงถึงความเปนพระราชาตาม
พระราชอํานาจราชศักด์ิแลวจบไปเทานั้น แตเปนสัญลักษณที่
สื่อไปยังพระคุณที่แผไพศาล ตลอดทั่วทั้งแผนดินไทย 

คนไทยชาวบาน เม่ือชมหรือมองดูพระบรมฉายาลักษณ 
ในใจก็สามารถนึกโยงออกไปใหมองเห็นภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว หรือในหลวงของตน ที่ทรงรอนแรมเสด็จไปทรง
เย่ียมเยือนราษฎร และทรงงานในทองถิ่นทั้งหลายท่ัวไปทั้งใกล
และไกล  



 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 

เม่ือตามองพระบรมฉายาลักษณที่อยูเบื้องหนา ในใจจึง
อาจเห็นขยายออกไปเปนภาพที่ปรากฏพระองคในทุกถ่ินที่ทั่ว
ทั้งประเทศ สมพระนามแหงความเปนพระเจาแผนดินไทย   

อีกทั้ง พรอมกันนั้น ก็สมกับความที่ไดทรงสละพระองค
โดยทรงใชพระกําลัง ทั้งกําลังพระวรกาย กําลังพระราชหฤทัย 
พระราชดําริ และกําลังพระปรีชาญาณ ในการทรงบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพื่อประโยชนสุขของปวงชนทั่วแผนดินไทย ทรง
เปนพลังแหงแผนดิน คือพลังที่สรางสรรคแผนดิน อันเปนถิ่น
ที่ต้ัง เปนหลักแหลงที่อาศัย ของประเทศชาติและประชาชน 
สมตามพระปรมาภิไธยวา “ภูมิพล” 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
ทรงพระคุณเปยมลน ดังไดยกสวนหนึ่งมาพรรณนา ประชาชน
ชาวไทย ในหมูพวกของตน จึงไดซาบซึ้งประจักษใจและจงรัก
หนักแนนตรึงตรา และในระดับสากล เม่ือมองกวางออกไป ก็มี
ความภูมิใจ ที่องคพระราชาของตน ทรงเปนที่ชื่นชมยกยองเชิด
ชูกวางไกลในนานาประเทศ 

ความมีใจจงรักซาบซึ้งเชิดชูบูชาพระคุณ ที่เปนไปในมวล
ประชาภายใน ก็ดี ความภูมิใจตอเสียงแสดงความชื่นชมนิยม
นับถือจากสากล ที่รายลอมขางนอก ก็ดี เปนความสุขความ
ภาคภูมิใจ ซึ่งผอนเบาความโศกเศราลงไปไดบาง  

แตอยางไรก็ดี ความชื่นใจ ความภูมิใจทั้งหมดนี้ แมจะ
เปนคุณความดีที่มีคาสูง ก็รวมอยูในระดับของจิตใจ  



 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 

 
 

ในการปฏิบัติตอพระคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช คนไทยไมควรพอใจอยูเพียงเทานั้น แตควรกาว
ตอขึ้นไป ใหถึงขั้นของปญญา และการกระทํา 

ในขั้นของปญญานั้น คือการที่จะรูเขาใจ ตระหนักใน
คุณคา เหตุผล และความมุงหมายหรือวัตถุประสงค ของ
พระคุณความดีงามทั้งหลาย โดยสํานึกรูวา พระราชกรณียกิจ
ที่ไดทรงบําเพ็ญทั้งหมดทั้งปวงนั้น ก็ดวยทรงมุงหมายที่จะ
แกปญหา ปลดเปลื้องทุกขภัยของประชาชน ใหพนจากความ
ลําบากเดือดรอน เชนความยากไรขาดแคลน ใหมีอยูมีกินมี
ความสุข รวมแลวก็คือเพื่อประโยชนสุขของปวงชน ตามพระ
ราชปณิธานที่เปนหลักเปนแกนนั่นเอง 

จากปญญา ที่รูเขาใจคุณคา เหตุผล และความมุงหมาย
แลว ก็ตอขึ้นไปสูปญญาที่จะไดรวมปฏิบัติจัดทําดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปจนลุถึงจุดหมาย กลาวคือ เม่ือรูเขาใจตระหนักใน
คุณคาและความมุงหมายอยางนี้แลว ก็มารวมจิตต้ังใจที่จะทํา 
ที่จะปฏิบัติในสวนของตนๆ อันจะออกผลรวมรวมกัน ให
สัมฤทธ์ิผลสมความมุงหมายท่ีจะแกไขปญหานั้นๆ ได และ
สัมฤทธิ์ผลใหเกิดมีประโยชนสุขเปนจริงขึ้นมา 

พระราชปณิธานเพ่ือประโยชนสุขของปวงประชาชาว
สยามนั้น เปนความมุงหมายรวมอันเปนหลักใหญ หรือเปน
แกน ของการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยรวม ทั่วทั้งหมด 
ทั้งสิ้น  



 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 

แตพระราชกรณียกิจทั้งหลายนั้นแยกยอยเปนแตละงาน 
แตละรายการ  กระจายออกไป  ดังที่จัดต้ังเปนโครงการ
พระราชดําริ ซึ่งมีมากมายทั่วประเทศ นับวาเกินกวา ๔,๐๐๐ 
โครงการ  

ปญญาของประชาชนที่ตระหนักรู  ดังกลาวนั้น  จึง
หมายถึงการที่ชุมชนนั้นๆ ถิ่นที่นั้นๆ ซึ่งเก่ียวของกับโครงการ
พระราชดํารินั้นๆ อันเปนที่ซึ่งจะไดรับประโยชนตามความมุง
หมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ จะตองตระหนัก รูจัก เขาใจ
เหตุผล คุณคา ประโยชน ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของ
โครงการนั้น ซึ่งเก่ียวของกับตนเอง และพึงรวมทํางาน ทํา
หนาที่ และปฏิบัติการ ที่จะใหโครงการหรืองานนั้นสําเร็จผล
ตามวัตถุประสงคของโครงการพระราชดํารินั้น ที่เก่ียวเน่ืองกับ
ตน จนกวาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของโครงการ 

จากน้ัน อีกดานหนึ่ง เพื่อใหการปฏิบัติจัดทําดําเนินการ
ทั้งหลาย เปนเร่ืองของการทําได ทําเปน ทําถูกตอง เปนจริง ผู
ที่ปฏิบัติ ก็ตองมีคุณสมบัติอันใหพรอมที่จะปฏิบัติได และทํา
ไดดี ทําไดถูกตองดวย  

ประชาชนจึงควรสํารวจตรวจสอบพิจารณาและพัฒนา
ตนเองใหมีคุณสมบัติที่จะเปนประชากรที่มีคุณภาพ ต้ังแตมี
กําลังความต้ังใจชวยเหลือรวมมือ กําลังความเพียรพยายาม 
กําลังความรูความสามารถ ที่พรอมจะรวมทํางาน รวมดูแล
รักษา รวมใชรวมไดประโยชนจากโครงการหรือกิจการงานน้ันๆ  



 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 

 
 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดทรงพระราช
นิพนธวรรณคดีพระพุทธศาสนาในหมวดแหงชาดก ชื่อเร่ือง 
“พระมหาชนก” อันวาดวยการบําเพ็ญพระวิริยบารมี ของพระ
โพธิสัตว ที่จะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 

พระราชนิพนธเร่ือง “พระมหาชนก” นี้ นําใหเห็นชัดวา 
พระองคทรงถือเปนสําคัญที่จะสงเสริมใหประชาชนเปนคนมี
ความพากเพียร พยายามมุงหนาทําการใหสําเร็จ ไมยอมระยอ
ทอถอย  

พระมหาชนกน้ันตรัสแสดงคติธรรมไววา การงานใดไม
ทําใหจบสิ้นไปดวยความพากเพียร ก็ไรผล เปนคน ก็ควร
พยายามเร่ือยไป ไมยอมทอแท  

คนไทย เม่ือรักในหลวง ก็ควรพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติ
เชนความเพียรพยายามน้ี ใหสมดังท่ีไดทรงหวัง ไดทรงส่ังสอนไว 

ประชาชนชาวไทยไดยินพูดกันทั่วไปวา “เรารักในหลวง” 
เมื่อรักในหลวง ก็คือจะพยายามทําใหสมพระราชหฤทัย โดยนัย
ที่ไดบรรยายมา ประชาชนจะแสดงตนชัดวารักพระองค โดยมี
การแสดงออก ๔ ประการที่ไดกลาวมา ตามลําดับ กลาวคือ  

๑. กตัญู สํานึกรูเขาใจมองเห็นซาบซึ้งในพระคุณ
นานัปการที่ไดทรงบําเพ็ญ อันสมดังพระราชปณิธานวาจะทรง
ครองแผนดินโดยธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม  



 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 

๒. อัตถัญู มีปญญารูคุณคา ความหมาย เหตุผล 
ตระหนักในความมุงหมาย และวัตถุประสงค ทั้งที่เปนพระราช
ปณิธานอันเปนขอหลักใหญ และพระราชประสงคจําเพาะของ
โครงการพระราชดําริ หรือกิจการงานท่ีเก่ียวของมาถึงตน  

๓.ปฏิบัติบูชา เม่ือรักพระองค จะยกยองเทิดทูน ก็ทํา
อยางที่พระสอนวา ใหบูชาพระองคดวยการปฏิบัติ โดยรวมมือ 
รวมแรง ทํากิจหนาที่ของตน เพื่อใหสําเร็จบรรลุผลที่มุงหมาย 
จนไดถวายความสําเร็จนั้นเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ  

๔. ภาวนาปธาน สุดทาย เพื่อใหทําไดปฏิบัติไดอยาง
นั้น จึงจะตองไมอยูอยางเร่ือยเปอยเฉื่อยชา แตพยายาม
พัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติดีงาม มีศีล มีวินัย มีความเพียร
พยายาม มีสติปญญาความสามารถ ใหเปนประชาชนที่มี
คุณภาพ ผูไดพัฒนาแลวอยางดี  

เม่ือทําดังวามานี้ ความอาลัยรักภักดี ที่แสดงกันตางๆ 
มากมาย จึงจะเปนของจริงจังมีความหมาย มิใชเปนของ
เสียหายหรือสูญเปลา 

ดังไดกลาวยํ้าบอยคร้ังวา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ทั้งหลาย เชนที่ตั้งเปนโครงการพระราชดําริตางๆ มากมาย ก็
เพื่อความมุงหมายที่ม่ันแนวเปนหนึ่งเดียว คือเพื่อแกไขปญหา
บําบัดทุกข ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  



 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

 
 

เม่ือไดทรงเพียรพยายามแกไขปญหา ทรงนําพาชาวถ่ิน
ชาวบานทั่วไปในการที่จะรูจักพึ่งพาชวยตัวเองแลว คร้ันเสด็จ
เยือนทองถ่ินใดๆ ทอดพระเนตรเห็นประชาชนเปนอยูดีขึ้น 
พระองคก็ยอมทรงชื่นชมยินดี เรียกทางธรรมวาทรงมีมุทิตา  

ถาประชาชนคนไทยชาวถิ่นชาวบานจะเจริญรอยพระ
ยุคลบาท โดยปฏิบัติมุทิตาธรรมขอนี้ เปนขอเร่ิมแรก ก็จะไดชื่อ
วากระทําปฏิบัติบูชา และจะพาใหทองถ่ินดินแดนประเทศไทย
นี้เจริญงอกงามอุดมสมบูรณ 

การเจริญมุทิตาอยางแชมชื่นเบาใจ ทํางายๆ เปนอยางไร 
ชาวถิ่นชาวบานนั้น เม่ือใดขึ้นเขา หรือเขาปา มองไปเห็นตนไม
มีลําตนสมบูรณแข็งแรง ใบเขียวสด ดอกสะพร่ัง มีผลดก แผกิ่ง
กานขยายกวางขวางรมร่ืน ไดเห็นแลวก็มีใจยินดี ชื่นชม ต้ังใจ
หวังดีขอใหตนไมนี้สมบูรณแข็งแรงอยูตอไป และเจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป แลวนึกคิดตอไปอยากใหมีตนไมที่งอกงามสมบูรณ
อยางนั้นมากมายทั่วแถบ ทั่วถ่ิน เม่ือยังไมมี ก็คิดวาจะปลูก
เพิ่มขึ้นขยายออกไปๆ แลวชวนกันปลูก ชวยกันบํารุงรักษา 
สวนการที่จะกินจะใช ก็ทําไปตามที่สมควรแกเหตุผล โดย
พยายามไมใหเปนการรุกรานเบียดเบียนพืชพันธุของธรรมชาติ  

การที่จะไดมุทิตานั้น ก็หมายถึงวา เม่ือไดชวยกันทําให
พชืพันธุงอกงาม แผนดินอุดมสมบูรณดีขึ้น ทุกคนก็จะไดชื่นชม
ยินดีกับชุมชนและทองถ่ินของตนๆ นั่นเอง ที่เจริญงอกงาม
ขึ้นมา มีความผาสุก 



 
 
 
 
 
 

๑๖ 
 

ดวยการปฏิบัติเพื่อเจริญมุทิตาดังกลาวมาฉะนี้ ก็จะ
บันดาลใหผืนแผนดินไทยอุดมสมบูรณ  อํานวยพืชพันธุ
ธัญญาหารใหอยางเพียงพอ  ทําใหไดอยู ไดกินกันอยาง
พอเพียง 

ชาวถิ่นชาวบานเจริญมุทิตาธรรมตอแผนดินไทย โดย
สามารถชื่นชมยินดีตอทองถ่ินที่อุดมและชุมชนที่อยูกันดีของ
ตนเองไดอยางนี้ ก็จะเปนการถวายปฏิบัติบูชา ที่จะนําพาทุก
ถิ่นดินแดนทั่วประเทศไทยใหเจริญพิไลสุขสมบูรณ สนองพระ
จํานงแหงพระราชหฤทัย  

เม่ือปฏิบัติดังนี้ จึงควรแกการนับการถือวาไดบําเพ็ญบุญ
อุทิศถวายเปนพระราชกุศล อยางเย่ียมยอดเลิศอุดม สมแก
การที่จะไดชื่อวารักในหลวง ดวยการชวยกันสนองพระราช
ปณิธาน ดังไดบรรยายมา 

 




