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ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่

พระโพธิสัตว์คือใคร 

พระโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใน 

อนาคตกาล โดยระหว่างที่บำเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้นั้น พระโพธิสัตว์ต้อง 

บำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการที่เรียกว่า “ทศบารมี” อันได้แก่ 

๑.  ทานบารมี ๒.  ศีลบารมี ๓.  เนกขัมมบารมี ๔.  ปัญญาบารมี  

๕. วิริยบารมี ๖. ขันติบารมี ๗. สัจจบารมี ๘. อธิษฐานบารมี ๙. เมตตา 

บารมี และ ๑๐. อุเบกขาบารมี

ในแต่ละบารมีนั้นแบ่งย่อยเป็น ๓ ขั้น ได้แก่

๑.  บารมีขั้นต้น คือการบำเพ็ญบารมีอันเนื่องด้วยวัตถุและทรัพย์ 

นอกกาย เชน่ การสละทรพัยช์ว่ยผูอ้ืน่จดัเปน็ ทานบารม ี การรกัษาศลีแมว้า่ 

จะตอ้งสญูเสยีทรพัยส์นิเงนิทองจดัเปน็ ศลีบารม ี การยอมถอืบวชโดยไมอ่าลยั 

ในทรัพย์สินจัดเป็น เนกขัมมบารมี

๒. บารมีข้ันกลาง (อุปบารมี) คือการบำเพ็ญบารมีอันเน่ืองด้วยเลือดเน้ือ 

อวยัวะ เชน่ การสละเลอืดเนือ้ อวยัวะ แกผู่อ้ืน่จดัเปน็ ทานอปุบารม ี การใช ้

ปัญญารักษาอวัยวะ เลือดเน้ือ ของผู้อ่ืนจัดเป็น ปัญญาอุปบารมี การมีความ 

เพียรจนไมอ่าลยัในเลอืดเนือ้หรอือวยัวะจดัเปน็ วริยิอปุบารม ี การมเีมตตาตอ่ 
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ผู้ที่จะมาทำร้ายเลือดเนื้ออวัยวะของตนจัดเป็น  เมตตาอุปบารมี การมีความ 

อดทนอดกลั้นต่อผู้ที่จะมาทำลายอวัยวะของตนจัดเป็น  ขันติอุปบารมี

๓.  บารมีขั้นสูงสุด  (ปรมัตถบารมี) คือการบำเพ็ญบารมีอันเนื่อง 

ด้วยชีวิต เช่น การสละชีวิตเป็นทานแก่ผู้อื่นจัดเป็น  ทานปรมัตถบารมี  

การยอมสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาคำพูดจัดเป็น  สัจจปรมัตถบารมี การตั้งจิต 

ไม่หวั่นไหวต่อคำอธิษฐานแม้จะต้องเสียชีวิตจัดเป็น  อธิษฐานปรมัตถบารมี  

การวางเฉยต่อผู้ที่จะมาทำร้ายชีวิตของตนจัดเป็น อุเบกขาปรมัตถบารมี

ดังนั้น ทศบารมีหรือบารมี  ๑๐ หากกล่าวโดยละเอียดจึงรวมเป็น 

บารมี ๓๐ ทัศ เมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีจนเที่ยงแท้แล้วจะเรียกว่า   

“นยิตโพธสิตัว”์ คอืพระโพธสิตัวผ์ูจ้ะตอ้งตรสัรูเ้ปน็พระพทุธเจา้อยา่งแนน่อน  

หากพระโพธิสัตว์ยังบำเพ็ญบารมีทั้ง  ๑๐ ไม่มากพอที่จะตรัสรู้จะเรียกว่า  

“อนิยตโพธิสัตว์” คือพระโพธิสัตว์ที่ไม่แน่ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

นอกจากนี้ พระโพธิสัตว์ยังแบ่งได้อีก ๓ ประเภท คือ

๑. ปัญญาธิกโพธิสัตว ์ คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีโดยใช้ปัญญา 

เปน็ตวันำ ระยะเวลาการสรา้งบารมทีัง้หมด ๒๐ อสงไขยกบัเศษแสนมหากปั 

คือตั้งความปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา ๗ อสงไขย หลังจากนั้นจึงออกปาก 

กล่าววาจาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเป็นเวลา  ๙ อสงไขย รวมเป็น  ๑๖  

อสงไขย และได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกเป็น พระนิยตโพธิสัตว์ เมื่อ 

เหลอืเวลาอกี ๔ อสงไขยกบัเศษแสนมหากปั เปน็การสรา้งบารมอียา่งยิง่และ 

เข้มงวดขึ้นเรื่อย ๆ และได้รับพยากรณ์ซ้ำมาตลอดเมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้า 

จนถึงสมัยพุทธภูมิของท่าน

๒. สัทธาธิกโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีโดยใช้ศรัทธาเป็น 

ตัวนำ ระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด ๔๐ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป  

คือตั้งความปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา ๑๔ อสงไขย หลังจากนั้นจึงออกปาก 

กล่าววาจาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเป็นเวลา ๑๘ อสงไขย รวมเป็น ๓๒  

อสงไขย และได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกเป็น พระนิยตโพธิสัตว์ เมื่อ 
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เหลอืเวลาอกี ๘ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป เปน็การสรา้งบารมอียา่งยิง่และ 

เข้มงวดขึ้นเรื่อย ๆ และได้รับพยากรณ์ซ้ำมาตลอดเมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้า 

จนถึงสมัยพุทธภูมิของท่าน

๓. วิริยาธิกโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีโดยใช้วิริยะเป็น 

ตัวนำ ระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด ๘๐ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป  

คอืตัง้ความปรารถนาอยูใ่นใจเปน็เวลา ๒๘ อสงไขย หลงัจากนัน้จงึออกปาก 

กล่าววาจาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเป็นเวลา ๓๖ อสงไขย รวมเป็น ๖๔  

อสงไขย และได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกเป็น พระนิยตโพธิสัตว์ เมื่อ 

เหลือเวลาอีก ๑๖ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป เป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่ง 

และเข้มงวดขึ้นเรื่อย  ๆ  และได้รับพยากรณ์ซ้ำมาตลอดเมื่อได้พบกับ 

พระพุทธเจ้า จนถึงสมัยพุทธภูมิของท่าน

ตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเริ่มจำความได้ ผมก็รับทราบเรื่องพระกรณียกิจ 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทีท่รงงานเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด เมื่อ 

เข้าสู่วัยรุ่นและเริ่มปฏิบัติธรรม ผมก็ได้สัมผัสมิติทางธรรมของพระองค์ท่าน 

มากขึน้จากคำกลา่วของครบูาอาจารยท์า่นตา่ง ๆ ในหนงัสอืธรรมะทีอ่า่นผา่นตา  

เช่น พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ) หรือเจ้าคุณนรฯ  

แห่งวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ กล่าวว่า

“ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะ”

สำหรบัเหตทุีท่ำใหท้า่นเจา้คณุนรฯ กลา่วเชน่นี ้ กเ็นือ่งมาจากการทีท่า่น 

กล่าวเตือนญาติโยมบางรายที่ไปนมัสการท่านว่า

“การที่คุณเอาธนบัตรที่มีรูปในหลวงไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนั้นไม่ดี 

เลย เพราะในหลวงทา่นเปน็พระโพธสิตัว์ การเอาพระรปูของทา่นไปไวใ้นทีต่ำ่ 

อย่างนั้นย่อมบังเกิดโทษเป็นอันมาก ทีหลังอย่าพากันทำ”

นอกจากนี้ยังมีครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่กล่าวถึงพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เช่น เจ้าคุณพระญาณสิทธาจารย์  

(สิม พุทฺธาจาโร) หรือหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง  
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พุทธภูมิพล: ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4

จังหวัดเชียงใหม ่ หลวงปู่ได้กล่าวว่า

“ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็นช้างนาฬาคิริง ส่วน 

ในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลยก์นะ” 

ช้างป่าเลไลยก์เป็นช้างป่าในสมัยพุทธกาลที่คอยอุปัฏฐากดูแล 

พระพทุธเจา้ในคราวทีพ่ระองคเ์สดจ็ปลกีวเิวก เพราะพระภกิษใุนเมอืงโกสมัพี 

เกดิการววิาททะเลาะกนัใหญโ่ต ในคราวนัน้ ชา้งปา่เลไลยกแ์ละลงิอกี ๑ ตวั 

จงึไดด้แูลอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ในปา่ตลอดพรรษา เหตกุารณใ์นครัง้นัน้ไดเ้ปน็ 
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ที่มาของพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืน 

ในคมัภรีอ์นาคตวงศซ์ึง่เลา่ถงึอนาคตของพระพทุธเจา้อกี ๑๐ พระองค ์ 

ก็ได้กล่าวถึงช้างป่าเลไลยก์นี้ว่า

“ช้างปาลิไลยหัตถีตัวนี้ก็เป็นพระบรมโพธิสัตว์สร้างพระบารมีมาเป็น 

อันมาก จักได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า  ‘พระสุมงคล’  

ในอนาคตกาลพระสุมงคลทศพลญาณเจ้านั้น มีพระองค์สูงได้ ๖๐ ศอก  

พระชนมายุมีประมาณแสนปีเป็นกำหนด ไม้กากะทิงเป็นพระศรีมหาโพธิ์  

ประดับด้วยพระพุทธรัศมีรุ่งเรืองสว่าง ดังสีทองเป็นอันงามประดุจกลางวัน  

แล้วจะบังเกิดมีไม้กัลปพฤกษ์ต้นหนึ่ง ห้อยย้อยไปด้วยสิ่งของเครื่องประดับ  

มีประการต่าง ๆ ด้วยพระพุทธานุภาพ 

“ฝูงมนุษย์ทั้งหลายในพระศาสนาของพระสุมงคล มิได้กระทำซึ่ง 

กสิกรรม วาณิชกรรม ได้อาศัยซึ่งต้นกัลปพฤกษ์นั้น ประพฤติเลี้ยงชีวิต 

แห่งอาตมา มนุษย์ทั้งหลายมีความผาสุกสบาย ขวนขวายแต่การเล่นเต้นรำ 

แต่งตัวอยู่เป็นนิจเสมอเหมือนเทพบุตร  เทพธิดา ซึ่งได้ทิพยสมบัติใน 

สวรรค์เทวโลกฯ สมเด็จพระสุมงคลทศพลญาณเจ้า ก่อสร้างพระบารมีมา 

ทั้ง ๑๐ ประการ จึงสำเร็จแก่พระพุทธสมบัติเห็นปานดังนี้”

หากคำที่หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร กล่าวเป็นความจริง ความเป็นพระ- 

โพธิสัตว์ของในหลวงนั้นก็เป็นถึงระดับ  “นิยตโพธิสัตว์” คือพระโพธิสัตว์ 

ผู้เที่ยงแท้ต่อพระโพธิญาณในอนาคตกาล เพราะด้วยเหตุที่หลวงปู่สิมเป็น 

ผู้ทรงญาณวิสัยอันลึกล้ำและได้แจ้งในใจในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ หลวงปู่สิมจึงได้ถวายความจงรักภักดีใน 

พระองค์ท่านอย่างยิ่ง 

เช่นเดียวกันกับหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ แห่งวัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัด 

เชียงใหม่ ก็ได้กล่าวถึงน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า 

“พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่นแต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย”



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนมัสการหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
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สอดคล้องกับคำกล่าวของพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตตมะ  

แห่งวัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุร ี ที่กล่าวว่า 

“เขาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก”

ครูบาอาจารย์อีกท่านท่ีกล่าวเร่ืองน้ีก็คือพระราชสังวรญาณ หรือหลวงพ่อ 

พุธ ฐานิโย แห่งวัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวว่า

“วันหนึ่งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง 

ของโลก ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว ์ ทรงปรารถนาพุทธภูมิ”

อย่างไรก็ตาม คำกล่าวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่าน 

ได้รู้ด้วยญาณวิถี ซึ่งเป็นเรื่องรู้เฉพาะตนของครูบาอาจารย ์

หากแต่ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราช- 

กรณยีกจิตา่ง ๆ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีท่รงทำเพือ่ปวงชนชาวไทย 

มาเปรียบเทียบกับจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและ 

อรรถกถา ว่ามีความสอดคล้องกับการบำเพ็ญทศบารมีหรือที่เรียกง่าย  ๆ ว่า 
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บารมี ๑๐ หรือไม่

หากเราทราบว่าพระราชกรณียกิจต่าง  ๆ  ของพระเจ้าอยู่หัวสอดคล้อง 

กับการบำเพ็ญบารมีทั้ง  ๑๐  อันเป็นธรรมที่ทำให้พระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็น 

พระพุทธเจ้าแล้ว เราก็อาจตัดสินใจเองได้โดยไม่ต้องเช่ือคำพูดของครูบาอาจารย์ 

ท่านใดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระโพธิสัตว์จริงหรือไม่



“...ในปัจจุบันนี้ การสามารถที่จะให้ทานนี่เป็นสิ่ง 
ทีส่ำคญัมาก เขาถงึจดัวา่ทานเปน็บารมอียา่งหนึง่ ถา้เรา 
ให้  ๆ  ๆ  เท่าที่เรามี ทั้งทรัพย์ ทั้งของ ทั้งบริการ ทั้ง 
ความรู้ ทั้งความให้อภัยซึ่งเป็นทานอย่างหนึ่ง...เพราะ 
ว่าการให้ทานนี้เป็นการตัด เป็นการสละหรือการบริจาค  
คนที่ศึกษาธัมมะก็รู้ดีว่าต้องทำหลายอย่าง แล้วก็สิ่งที่ 
สูงสุดก็คือตัด ทุกคนก็อยากตัดเพื่อให้ได้ไปนิพพาน  
ตัดทุกข์ ตัดไม่ให้มีเหลือ ถ้าเราตัดทุกข์ได้ยากก็ต้อง 
หดัตดัอะไรทีง่า่ย  ๆกฝ็กึในการตดั ตดันีค่อืสละ บรจิาค 
...ถ้าเรารู้จักทำทาน รู้จักให้ จะได้ผลมาแต่ต้นที่เกิด 
เบิกบานใจ และจะได้ผลจนสุดท้ายถึงที่สุดเป้าหมาย 
ของพวกเราพุทธศาสนิกชนด้วยการตัดความทุกข์ได้  
ถ้าพูดถึงทาง ทางนี้ก็ไปถึงนิพพานได้...”

พระราชดำรสั ในโอกาสที่คณะชาวหว้ยขวาง พญาไท เฝา้ทลูละออง 
ธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและต้นเทียนพรรษา  
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐
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บารมีที ่ ๑
ทานบารมี: ธ ทรงเป็นผู้ให ้

นำเหล่าผองไทยพ้นความยากเข็ญ

ทานบารมี คือ การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ หรือ 

อีกความหมายหนึ่ง คือ วัตถุที่พึงให้ ได้แก่ การบริจาคและเสียสละทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่เป็นของตน

ทานบารมี ได้แก่ การให้สิ่งของต่าง  ๆ ที่เรียกว่า วัตถุทาน สิ่งของที่ 

ให้ทานนั้นเป็นได้ทั้งของนอกกายและของที่เป็นร่างกายของตน การให้ความ 

เป็นมิตร ไม่เบียดเบียนกัน ที่เรียกว่า อภัยทาน และการให้ธรรมหรือ 

แสดงธรรมที่เรียกว่า ธรรมทาน กล่าวโดยสรุป “ทานบารมีคือการให้”

ทานบารมี

๏ ประชาราษฎร์ล้วนซาบซึ้ง	 อธิกคุณ

ธ สฤษดิ์สุขทุกคาม	 ทั่วหล้า

อวยพืชทิพย์พิรุณ	 มากอเนก

บพิตรพลิกฟ้าฟื้น	 แผ่นภูว์ ฯ
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สมัยพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์เสวยพระชาติเป็น 

สุเมธดาบส ซึ่งเป็นพระชาติแรกที่ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ พระองค์ทรง 

ใคร่ครวญถึงบารมีทั้ง ๑๐ ประการ โดยบารมีแรกที่ทรงระลึกถึงนั้นได้แก่  

ทานบารมีนั่นเอง เพราะหากไม่มีทานอันเป็นกุศลเบื้องต้นในการช่วยเหลือ 

สรรพสัตว์เพื่ออบรมจิตแล้ว บารมีที่เหลือก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ครั้งนั้น 

พระโพธิสัตว์ดำริว่า 

“ครั้งนั้น เราเมื่อเลือกเฟ้น ก็เห็นทานบารมีเป็นอันดับแรก เป็นทาง 

ใหญ่ที่พระผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อน  ๆ  ประพฤติตามกัน 

มาแล้ว ท่านจงสมาทานทานบารมีนี้ไว้มั่นเป็นอันดับแรกก่อน จงบำเพ็ญ 

ทานบารมี ผิว่าท่านต้องการบรรลุโพธิญาณ หม้อที่เต็มด้วยน้ำอย่างใดอย่าง 

หนึ่งที่วางคว่ำปากลง ก็สำรอกน้ำออกไม่เหลือเลย ไม่รักษาน้ำไว้ในหม้อนั้น  

แม้ฉันใด ท่านเห็นยาจกทั้งหลาย ทั้งชั้นต่ำ ชั้นกลาง และชั้นสูงแล้ว จงให ้

ทานไม่เหลือเลยเหมือนหม้อที่คว่ำปาก ฉันนั้นเหมือนกัน”

หากเราพิจารณาจากหลักการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 

ดำเนนิโครงการอนัเนือ่งจากพระราชดำรถิงึ ๔,๔๔๗ โครงการทัว่ประเทศไทย  

อันถือเป็นพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีอยู่มีกินอย่างยั่งยืน  

พ้นจากความทุกข์เข็ญ ซึ่งแสดงถึง  “การให้” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่าง ๆ  

จำนวนมาก ทรงทุ่มเทพระปัญญาและพระวรกายเพื่อขจัดปัญหาความ 

เดอืดรอ้นนานาประการของราษฎรมาตลอด ดงัเปน็ทีป่ระจกัษว์า่ ทรงดำเนนิ 

โครงการต่าง  ๆ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ แต่เน่ืองจากมีปัญหาด้านเงินทุน ทรัพยากร 

และเครื่องมือต่าง ๆ โครงการตามแนวพระราชดำริในยุคก่อกำเนิดจึงจำกัด 

อยูเ่ฉพาะบรเิวณภาคกลางเปน็สว่นใหญแ่ละอาศยัพระราชทรพัยส์ว่นพระองค ์

เปน็สำคญั เพราะรฐับาลยงัไมไ่ดเ้ขา้มาสนบัสนนุ ตอ่มารฐับาลเขา้มาสนบัสนนุ 

อย่างจริงจัง ส่งผลให้โครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวกลายเป็นยุทธวิธีต่อสู้ความยากลำบากของประชาชนในประเทศ 

อย่างทั่วถึง ยั่งยืน และได้ผลอย่างยอดเยี่ยม
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การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จึงเป็นทานบารมี  ที่ทรงทำให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ มีผลผลิตท่ีดีและดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปด้วย  

ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  

ตัวอย่างการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังที่กล่าวมานั้น 

มีหลากหลายโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. การเกษตร พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  

ให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการวิจัยและส่งเสริมการปลูกข้าวนาสวน ข้าวไร่  

และปรับปรุงระบบการผลิตขึ้นในศูนย์การศึกษา ๖ แห่ง คือ ศูนย์ศึกษา 

การพฒันาเขาหนิซอ้นฯ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทรายฯ  

จงัหวดัเพชรบรุี ศูนยศ์กึษาการพฒันาภูพานฯ จงัหวดัสกลนคร ศนูย์ศกึษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

จังหวัดนราธิวาส และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

๒. การปศุสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรมปศุสัตว์ 

ได้ดำเนินงาน ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์เพื่อสาธิต การปลูกพืชอาหารสัตว์  

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การป้องกันการกำจัดโรคและพยาธิของสัตว์ การ 

ส่งเสริมและเผยแพร่ ได้แก่ การแจกจ่ายสัตว์พันธุ์ดีแก่เกษตรกรที่ยากจน  

การจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในราคาถูก งานทดลองค้นคว้าวิจัย

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรเิกีย่วกบัการปศสุตัวใ์นจงัหวดัตา่ง ๆ  

ไดแ้ก ่ โครงการหมูบ่า้นปศสุตัวเ์กษตรมโูนะ อำเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส  

โครงการสง่เสรมิการเลีย้งโคนม โดยจดัตัง้ฟารม์โคนมไทย - เดนมารก์ อำเภอ 

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ โครงการทดลองเลี้ยงโคนม 

สวนจิตรลดา และโรงงานนมผงสวนดุสิต เริ่มตั้งแต่ป ี พ.ศ. ๒๕๑๒ โรงนม 

หนองโพราชบุรี ซึ่งขยายแบบอย่างไปจากนมผงสวนดุสิต และทรงรับบริษัท 

ผลิตภัณฑ์หนองโพ จังหวัดราชบุรี ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เร่ิมต้ังแต่ปี  



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการปศุสัตว์
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พ.ศ. ๒๕๑๕ ศูนย์โคนมสกลนครตามพระราชดำร ิ เริ่มตั้งแต่ป ี พ.ศ. ๒๕๒๙  

ผลิตนมพาสเจอไรซ์มีชื่อว่า  “นมภูพาน”

นอกจากนี ้ ยงัมีโครงการธนาคารโค - กระบอือนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ

เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรทีย่ากจนทีไ่มม่โีค - กระบอืเปน็ของตวัเอง โดยแบง่เบา 

ภาระค่าเช่า หรือดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของโค  - กระบือ 

เพื่อใช้เป็นแรงงานต่อไป โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ป ี พ.ศ. ๒๕๒๒

โครงการพัฒนาการประมงตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ โครงการ 

ส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย  จังหวัด 

บุรีรัมย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพัฒนาการเกษตร จังหวัด 

แม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาการประมงเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน  
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จงัหวดันา่น โครงการสง่เสรมิการเลีย้งปลาในศนูยศ์กึษาการพฒันาปลวกแดง  

จังหวัดระยอง ศูนย์การศึกษาและพัฒนาประมงอ่าวคุ้งประเบน จังหวัด 

จันทบุรี และโครงการสาธิตบำบัดน้ำเสียจากบ่อกุ้งโดยชีวภาพ จังหวัด 

นครศรีธรรมราช

จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาการประมงตามแนวพระราชดำริที่กระจาย 

อยู่ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรหันมาสนใจการเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้น  

ทั้งการเลี้ยงเพื่อบริโภคและการเลี้ยงเป็นอาชีพ เกษตรกรได้รับความรู้และ 

เทคนิคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. การส่งเสริมอาชีพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับ 

การสง่เสรมิอาชพี เชน่ การปลกูปาลม์ การปลกูกาแฟบนพืน้ทีส่งูโดยชาวไทย 

ภูเขาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๑ การปลูกผลไม้ในพื้นที่ราบเชิงเขาในจังหวัด 

แม่ฮ่องสอน การเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารและเพื่อเป็นรายได้ของเกษตรกร  

แนวพระราชดำรเิกีย่วกบัการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมบนทีส่งูในพืน้ทีส่ถานทีดลอง 

เกษตรหลวงขนุวาง จงัหวดัเชยีงใหม ่ เพือ่ปลกูทดแทนการปลกูฝิน่ และเปน็ 

แนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูก 

ยางพารา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราเป็นศูนย์วิจัย 

หลักของภาค ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

ทำหน้าที่ส่งเสริมการปลูกยางพารา

จะเห็นได้ว่าโครงการตามแนวพระราชดำริที่ดำเนินการตั้งแต่ปี   

พ.ศ.  ๒๔๙๕  – ๒๕๕๖ ทั้ง ๔,๔๔๗ โครงการ ล้วนมุ่งเน้นความผาสุกของ 

ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เกินกว่าจะมีผู้ใด 

ในแผ่นดินไทยที่จะเป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจยิ่งไปกว่าพระองค์ 

ใช่แต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น ทานบารมีที่กอปรด้วยน้ำพระทัย 

ของพระองค์ยังรินไหลสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วย เมื่อโครงการต่าง ๆ อันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริดำเนินการได้ผลดีในประเทศไทยแล้ว ก็ยังพระราชทาน 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไป
เยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
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โครงการพัฒนาฯแก่ประชาชนชาวลาวด้วย เช่น โครงการศูนย์พัฒนาและ 

บริการด้านการเกษตรห้วยซอน  -  ห้วยซั้ว  ตั้งอยู่ที่บ้านนายาง  เมือง 

นาทรายทอง นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ผลการดำเนินโครงการนี้ทำให้ราษฎรชาวลาวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการ 

ขยายผลออกไปสูแ่ขวงอืน่ ๆ ทัว่ประเทศ สปป.ลาว ซึง่สะทอ้นการใหท้ีย่ิง่ใหญ ่

ไม่มีจำกัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบริจาคทานต่อเนื่องหลายลักษณะ  

ทั้งการให้ทานจากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อ  ให้ชีวิต 

ที่ยั่งยืนแก่ประชาชน การสละพระราชทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อ  

ให้ต้นทุนแก่สังคมไทย การพระราชทานสิ่งของเมื่อคราวประชาชนประสบภัย 

เพื่อ  ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และการพระราชทาน 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ แปลงนาสาธิต พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
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พระราชทรพัยแ์ละสิง่ของแกป่ระชาชนทีย่ากไรเ้พ่ือ ให้ชีวิตใหม่ นับได้ว่าการให้ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากและน้อยคนนัก 

ที่จะกระทำได้

หากพิจารณาถึงทานบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อการบรรลุ 

พระโพธิญาณ ตัวอย่างการทำทานบารมีมีปรากฏในชาดกหลายเรื่องที่แสดง 

ให้เห็นว่า พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีจนเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและคน 

หมูม่าก เชน่ กลุาวกชาดก กลา่วถงึพระโพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิปน็มฆมาณพ 

ทา่นสอนใหช้าวบา้นรกัษาศลีหา้ ไมท่ำปาณาตบิาต หมัน่ใหท้านเปน็นจิ โดย 

การสร้างสาธารณประโยชน์ ได้แก่ สร้างศาลา สระน้ำ และสวนดอกไม้ 

เป็นทาน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ประชาชนพึ่งพาตนเองด้วยการสร้างแหล่งน้ำเพื่อ 



พุทธภูมิพล: ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว16

เพาะปลกู การปลกูพชืทีเ่ปน็ประโยชน ์ เชน่ ผัก ผลไม ้ ในพืน้ทีต่า่ง ๆ แทน 

การปลูกพืชที่เป็นยาเสพติดอันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชน 

สามารถพึ่งตนเองและเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องทานบารมีที่พระโพธิสัตว์บริจาควัตถุและทรัพย์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้หลายเรื่อง เช่น มหาสีลวชาดก พระโพธิสัตว์เสวย 

พระชาติเป็นกษัตริย์ทรงเป็นธรรมราชา หมั่นทำทานและรักษาศีลเป็นประจำ 

พระโพธิสัตว์รับสั่งให้สร้างโรงทานไว้ ๖  โรง คือ สี่โรงที่ประตูพระนคร 

ทัง้สีด่า้น หนึง่โรงทา่มกลางพระนคร หนึง่โรงทีป่ระตพูระราชวงั ทรงใหท้าน 

แก่คนกำพร้าและคนเดินทาง

อาทิตตชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า 

พระเจ้าเภรุวมหาราช ผู้ทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรม ทรงสงเคราะห์มหาชน 

ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ทำให้ทรงเป็นที่พึ่งของมหาชนทั้งหลายดุจมารดาบิดา 

ผู้เป็นที่พึ่งของบุตร พระโพธิสัตว์ทรงให้ทานแก่คนกำพร้า วณิพกและยาจก 

ทั้งหลายมากมาย

การทำทานเช่นนี้สอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานทรพัย ์ โครงการตามแนวพระราชดำร ิ และการพระราชทานความ 

ช่วยเหลืออ่ืน  ๆอย่างท่ัวถึงแก่ประชาชนในแผ่นดินท้ังภาคเหนือ ภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ทั้งในยามปกติและเมื่อประชาชนประสบ 

ภัยพิบัติ เป็นเช่นนี้มาตลอด ซึ่งมีลักษณะเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ได้ตั้ง 

โรงทานในทศิทัง้สี ่ และชว่ยเหลอืคนกำพรา้ วณพิกและยาจกอยา่งสมำ่เสมอ

นอกจากนี ้ ใน เวสสนัดรชาดก กแ็สดงวา่พระโพธสิตัวบ์ำเพญ็ทานบารมี 

ชว่ยเหลอืแม้กระทัง่คนทีอ่ยู่ตา่งบา้นตา่งเมอืงกนั ดงัทีพ่ระเวสสนัดรประทาน 

ช้างปัจจัยนาคแก่พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ เพื่อทำให้เมืองที่แห้งแล้ง 

มีฝนตก เกิดความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เปรียบได้กับการที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริที่ทรงคิดค้น พัฒนา 

และดำเนนิการไดผ้ลดแีลว้ในประเทศไทยแกร่าษฎรของ สปป. ลาว จนชาวลาว 

มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 



ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ ์ และคณิตา หอมทรัพย์ 17

เรื่องราวทั้งหมดในชาดกที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับการบริจาคทาน 

ในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วัเปน็อยา่งยิง่ ทรงเป็น ผูใ้ห ้อยา่งไมม่จีำกดัและทัว่ถงึอยา่งเดน่ชดั  

จนทรงเป็นที่พึ่งของพสกนิกรให้พ้นจากความเดือดร้อนนานัปการ 

ทานบารมีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบำเพ็ญเรื่อยมาเสริมส่งให้ 

ทรงเป็นผู้นำของแผ่นดินไทย พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่ามีพระราชศรัทธา 

ในการทำทานเป็นอย่างยิ่ง ทรงบำเพ็ญทานบารมีหลายลักษณะโดยเฉพาะ 

กับประชาชนในแผ่นดิน ทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จนเกิดเป็นพลังหรือบารมี 

สลายความทุกข์ยากของประชาชน ดังที่มีพระราชดำรัสในโอกาสที่คณะ 

ชาวห้วยขวาง พญาไท เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯถวายเงินโดย 

เสด็จพระราชกุศลและต้นเทียนพรรษา  ณ  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ความว่า

“...ในปัจจุบันนี้ การสามารถที่จะให้ทานนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เขาถึง 

จัดว่าทานเป็นบารมีอย่างหนึ่ง ถ้าเราให้  ๆ  ๆ  เท่าที่เรามี ทั้งทรัพย์ ทั้งของ  

ทั้งบริการ ทั้งความรู้ ทั้งความให้อภัยซึ่งเป็นทานอย่างหนึ่ง...เพราะว่าการ 

ให้ทานนี้เป็นการตัด เป็นการสละหรือการบริจาค คนที่ศึกษาธัมมะก็รู้ดี 

ว่าต้องทำหลายอย่าง แล้วก็สิ่งที่สูงสุดก็คือตัด ทุกคนก็อยากตัดเพื่อให้ได้ 

ไปนพิพาน ตดัทกุข ์ ตดัไมใ่หม้เีหลอื ถา้เราตดัทกุขไ์ดย้ากกต็อ้งหดัตดัอะไร 

ที่ง่าย  ๆ  ก็ฝึกในการตัด ตัดนี่คือสละ บริจาค...ถ้าเรารู้จักทำทาน รู้จักให้  

จะได้ผลมาแต่ต้นที่เกิดเบิกบานใจ และจะได้ผลจนสุดท้ายถึงที่สุดเป้าหมาย 

ของพวกเราพุทธศาสนิกชนด้วยการตัดความทุกข์ได้ ถ้าพูดถึงทาง ทางนี้ 

ก็ไปถึงนิพพานได้...”

ทานบารมเีหลา่นีย้อ่มสะทอ้นวา่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปน็ 

กษัตริย์ผู้อุดมด้วย การให้ ที่ไร้ขอบเขต จึงทรงอยู่ในพระราชสถานะเป็นที่พึ่ง 

แห่งแผ่นดิน ดุจพระโพธิสัตว์ผู้เป็นที่พึ่งแก่เหล่าเวไนยสัตว์นั่นเอง



“...ตอนแรกเราต้องให้ศีลมาควบคุมตัวเรา แล้ว 
ทีหลังศีลนั้นจะเป็นการป้องกันตัวเราไม่ให้เดือดร้อน 
เพราะว่าถ้าไปทำผิดศีลนั้นนะเดือดร้อน เป็นการกระทำ 
ที่เป็นกรรมที่เดือดร้อนก็เป็นอกุศลกรรม...”

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะครูใบฎีกาเล็ก (ถานุตฺตโร) และคณะ  
เฝ้าฯถวายเงินและต้นเทียนพรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ 
วันจันทร์ที ่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕
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บารมีที ่ ๒
ศีลบารมี: ธ นำไทยด้วยธรรม 
แผ่นดินงามเลิศล้ำเกริกไกร

ศีลบารมีเป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งในทศบารมี ศีลแปลได้หลาย 

ความหมาย โดยศพัทแ์ปลวา่ ความปกตกิาย วาจา กลา่วคอืความปกตติาม 

ระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการเว้นจาก 

ความชั่ว ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น ความสุจริตทางกาย 

วาจา และอาชีพ

นอกจากนี้ยังมักใช้เป็นคำเรียกอย่างง่ายสำหรับคำว่า  “อธิศีลสิกขา”  

อันได้แก่ ข้อปฏิบัติขั้นต้นเพื่อการฝึกตนในทางพระพุทธศาสนาด้วย คือ  

การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ รักษาความประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อย 

ดีงาม ปราศจากโทษ

ศีลบารมี

๏ พระรักษ์ศีลเอกจ้าว	 จอมธรรม์

ทรงเทิดกุศลชนชู	 พุทธถ้อย

บำรุงศาสน์พิพัฒน์บรร-	 ษัทเฟื่อง ฟูนา

มวลนิกรนับร้อยร้อย	 นอบศีร์ฯ
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ศีลบารมีเป็นธรรมะเพื่อปราบกิเลส ได้แก่ การงดเว้นความชั่วทั้งปวง 

และการมีความประพฤติที่ดีงาม กล่าวโดยสรุป “ศีลบารมีคือการรักษากาย 

และวาจา”

สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์เสวยพระชาติ 

เป็นสุเมธดาบส ซึ่งเป็นพระชาติแรกที่ทรงได้รับพุทธพยากรณ ์ พระองค์ทรง 

ใคร่ครวญถึงบารมีทั้ง ๑๐ ประการ โดยบารมีที่ ๒ ที่ทรงระลึกถึงนั้นได้แก่ 

ศีลบารมีนั่นเอง การทำบารมี ๑๐ หากไม่มีศีลเป็นเกราะป้องกันกาย วาจา  

ย่อมไม่สามารถทำบารมีที่เหลือให้บริบูรณ์ได้ พระโพธิสัตว์มีดำริว่า

“ครัง้นัน้ เราเมือ่เลอืกเฟน้กเ็หน็ศลีบารมอีนัดบัสอง ซึง่พระผูแ้สวงคณุ 

ทั้งหลายพระองค์ก่อน  ๆ  พากันซ่องเสพอยู่เป็นประจำ ท่านจงสมาทานศีล- 

บารมีอันดับสองนี้ไว้มั่นก่อน จงบำเพ็ญศีลบารมี ผิว่าท่านต้องการบรรลุ 

พระโพธญิาณ เนือ้จามรรีกัษาขนหางทีต่ดิอยูใ่นทีบ่างแหง่ยอมตายอยูใ่นทีน่ัน้  

ไม่ยอมให้ขนหางกระจุย ฉันใด ท่านจงทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ในภพ ๔  

จงบริรักษ์ศีลทุกเมื่อเหมือนจามรีรักษาขนหาง ฉันนั้น เหมือนกัน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นธรรมราชาผู้ประเสริฐยิ่งในฐานะ 

ที่ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งถือเป็นศีลธรรมของพระราชาหรือ 

ผูป้กครองทีม่คีวามเครง่ครดัมากกวา่ศลีธรรมของคนทัว่ไป อนัประกอบดว้ย

ทานํ (ทาน) หมายถึง การให้หรือการพระราชทานพัสดุสิ่งของหรือ 

ปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแก่ผู้สมควรได้รับ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์และ 

ราษฎรผู้ยากไร้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการพระราชทานพระบรม- 

ราชปูถมัภแ์กพ่ระบรมวงศานวุงศ ์ พระราชวงศ ์ และขา้ทลูละอองธลุพีระบาท 

ตามสมควรแก่ฐานะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติทศพิธราชธรรมข้อนี ้ ด้วย 

การพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน 
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โดยมิได้เลือกเชื้อชาติหรือศาสนา พระราชทานพระราชดำริอันก่อให้เกิด 

สติปัญญาและพัฒนาชาติ พระราชทานเสรีภาพอันเป็นหัวใจแห่งมนุษย์เป็น 

การสรา้งสรรคค์วามสงบสขุใหเ้กดิขึน้ในบา้นเมอืง และทรงเสยีสละพระกำลงั 

ในการปกครองแผ่นดินมาโดยตลอด

สีลํ (ศีล) หมายถึง การทรงศีล หรือการที่ทรงสังวรรักษาพระอาการ  

พระกาย และพระวาจา ให้สะอาดปราศจากโทษอันควรครหา หรือหมายถึง 

ความประพฤตทิีด่งีามอนัเกดิจากการรกัษาศลี เวน้จากการทำชัว่ ไมท่ำความ 

เสียหาย หรือละเว้นในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร 

นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการตั้งและทรงประพฤติพระราชจรรยา- 

นุวัตร พระกาย พระวาจา ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันได้แก่  

กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา อันได้แก่ เบญจศีลหรือ 

ศีลห้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะที่ดีและมีพระราช- 

ศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้เสด็จออกทรงพระผนวช 

เพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย อุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่ 

ปวงชนชาวไทย เมื่อลาผนวชก็ยังทรงเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคำสอน 

ของพระพุทธศาสนา จนพระจริยวัตรที่ดีงามนี้สามารถตรึงดวงใจทุกดวง 

ของพสกนิกรให้เกิดความจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างท่วมท้น 

ปริจฺจาคํ (บริจาค) หมายถึง การให้ การเสียสละความสุขส่วนตน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ในข้อนี้ได้แก่ การที่ทรงสละสิ่งไม่เป็น 

ประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยเพื่อสิ่งที่ดีกว่า คือเมื่อถึงคราวก็สละได้แม้ 

พระราชทรัพย์ตลอดจนพระโลหิตหรือแม้แต่พระชนม์ชีพเพื่อรักษาธรรมและ 

พระราชอาณาจักรของพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์สุข 

ของประชาชนอย่างแท้จริง ทรงเสียสละความสำราญส่วนพระองค์ เสด็จ 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโน้มพระวรกายเข้าหาประชาชน
เพื่อรับการเคารพโดยไม่ถือพระองค์
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พระราชดำเนนิไปยงัทอ้งถิน่ทรุกนัดารและหา่งไกลความเจรญิเพือ่ดแูลทกุขส์ขุ 

ของประชาชน รวมถึงการบริจาคไทยธรรมหรือสิ่งของที่พระราชทานเพื่อยัง 

ประโยชน์ท้ังแก่พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาท  

ตามฐานะทีท่ำราชการสนองพระเดชพระคณุ รวมทัง้พระราชทานแกป่ระชาชน 

ผู้ยากไร้ได้อาศัยเลี้ยงชีวิต

อาชชฺว ํ (อาชชวะ) หมายถงึ ความซือ่ตรง อนัไดแ้ก ่ การทีท่รงซือ่ตรง 

ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองดำรงอยู่ในความสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อพระราช- 

สัมพันธมิตรและอาณาประชาราษฎร ความเป็นคนตรง ซื่อสัตย์ สุจริต  

จริงใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความซื่อตรง ดำรงในสัตย์สุจริต  
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ตอ่พระราชสมัพนัธมติร พระบรมวงศานวุงศ ์ พระราชวงศ ์ และขา้ทลูละออง 

ธุลีพระบาททั้งปวง  ไม่ทรงคิดลวง  ประทุษร้ายโดยอุบายผิดยุติธรรม  

ทรงซื่อตรงในการวางแผนโครงการทุก  ๆ  โครงการเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหล  

เพื่อให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริง

มทฺทวํ (มัททวะ) หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เคารพในเหตุผล 

ที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและ 

ออ่นโยนตอ่บคุคลทัง้ทีเ่สมอกนัและตำ่กวา่ ไมท่รงถอืวา่พระองคเ์ปน็พระราชา 

เลย ภาพที่พระองค์ทรงโน้มพระวรกายเข้าหาประชาชนเพื่อรับการเคารพ 

ของประชาชนซึ่งบางคนก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ เป็นภาพที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้ 

พบเห็นอย่างยิ่ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงดื้อดึงถือพระองค์แม้มีผู้ตักเตือน 

ในบางอย่าง ด้วยความมีเหตุผลก็จะทรงพิจารณาโดยถี่ถ้วน ถ้าถูกต้อง 

ดีชอบก็ทรงอนุโมทนาและปฏิบัติตาม ทรงมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่าน 

ผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณ ไม่ทรงดูหมิ่น

ตปํ (ตบะ) หมายถึง ความเพียร กล่าวคือ ทรงสมาทานกุศลวัตร  

ด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ในการดูแลพระราชอาณาเขตและประชาชน 

ให้มีความสุขปราศจากภยันตราย ตลอดถึงทรงมีพระอุตสาหะอันแรงกล้า 

ในกุศลสมาทาน ระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น และเพื่อจะกำจัดบาป 

อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญ ไม่ตั้งอยู่ในพระสันดาน หรือความเพียร 

ที่แผดเผาความเกียจคร้าน คือการที่ทรงตั้งพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราช- 

กรณียกิจให้เป็นไปด้วยดี โดยปราศจากความเกียจคร้าน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใด  ๆ  

พระองคท์รงอยูใ่นฐานะทีส่ามารถทรงพระสำราญไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ตก่ไ็มท่รงทำ 

เช่นนั้น มีแต่ทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ ส่วนพระองค์มากมายเพื่อให้ประชาชน 

ได้อยู่ดีกินดี
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อกฺโกธํ (อักโกธะ) หมายถึง ความไม่โกรธ หรือการไม่แสดงความ 

โกรธให้ปรากฏ ไม่พยายามมุ่งร้ายผู้อื่น แม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำอย่าง 

ยุติธรรม พระมหากษัตริย์นั้นต้องทรงพระเมตตา ไม่ทรงก่อเวรแก่ผู้ใด  

ไม่ทรงพระพิโรธโดยเหตุที่ไม่ควร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอุปนิสัยเยือกเย็น แม้มีเหตุ 

ที่ให้พิโรธ แต่ทรงข่มเสียให้สงบระงับลงได้ บุคคลที่ได้ใกล้ชิดเบื้องพระ- 

ยุคลบาทล้วนแต่กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระอารมณ์ที่สุขุม  

ไมก่ริว้ ไมท่รงโกรธ ดว้ยทรงพระเมตตาอยูเ่สมอ ไมท่รงปรารถนาจะกอ่ภยั 

ก่อเวรแก่ผู้ใด

อวิหิ˚สญฺจ (อวิหิงสา) หมายถึง ความไม่เบียดเบียน ด้วยทรงกอปร 

ดว้ยพระมหากรณุา ไมท่รงปรารถนาจะกอ่ทกุขแ์กผู่ใ้ดแมก้ระทัง่สตัว์ ไม่ทรง 

เบียดเบียนพระบรมวงศานุงศ์ พระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและ 

อาณาประชาราษฎร์ให้ลำบากด้วยเหตุอันไม่ควร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลประชาชนดังบิดาปกครองบุตร 

จนพสกนิกรขนานนามพระองค์ว่าเป็น  “พ่อหลวง” นั่นคือทรงมีแต่ความรัก  

ความห่วงใย ไม่เบียดเบียนประชาชน เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา ทรงเป็น 

ประมุขของประเทศที่มีพระราชอำนาจได้โดยที่ไม่ต้องสร้างความหวาดกลัว  

กดขีข่ม่เหงประชาชน จงึทรงเปน็พระมหากษตัรยิท์ีเ่ปน็ทีเ่คารพของพสกนกิร 

ชาวไทยทั้งมวล

ขนฺติ (ขันติ) หมายถึง ความอดทน การที่มีพระราชจริยานุวัตร 

อันอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาพระราชหฤทัย และพระอาการ พระกาย  

พระวาจา ให้เรียบร้อย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในขันติ ทรงมี 

ความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทน  เช่น  อดทนต่อทุกข์  อดทนต่อเวทนา 

อนัเกดิขึน้ในพระกาย และมพีระขนัตเิมตตากรณุาธคิณุ ทรงงดโทษผูม้คีวาม 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไป 
เยี่ยมเยียนราษฎรที่อยู่ห่างไกลซึ่งรอพระองค์อยู่
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ประมาท กระทำผดิลว่งพระอาญาและควรจะลงราชทณัฑ์ แตก่ท็รงระงบัดว้ย 

ความอดทนไวไ้ด ้ ทรงไมย่อ่ทอ้ ไมเ่คยหมดกำลงัพระราชหฤทยัหรอืทรงละทิง้ 

การสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชน หรือแม้แต่การเสด็จพระราชดำเนิน 

ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลที่ต้องบุกป่าฝ่าดงไป แต่ก็ทรงมุ่งมั่น 

เสด็จฯไปเพื่อพบราษฎรที่รอพระองค์อยู่

อวโิรธน ํ (อวโิรธนะ) หมายถงึ ความไมค่ลาดจากธรรม กค็อืมคีวาม 

ยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ 
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ตรง และดำรงพระอาการไมย่นิดยีนิรา้ยตอ่อำนาจคตทิัง้ปวง หรอือกีนยัหนึง่  

คือความไม่ประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณ ี ทรงดำรงอยู่ในพระราชจริย- 

วัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความยุติธรรม ทรงรับฟังปัญหา 

ของราษฎรด้วยพระองค์เอง ไม่ทรงทำผิดทำนองคลองธรรม ทรงดำรงไว้ซึ่ง 

ความถูกต้องตามศีลธรรม ไม่ทรงประพฤติผิดจากพระราชจริยานุวัตรด้าน 

นิติศาสตร์ ราชศาสตร์ ทรงอุปถัมภ์ยกย่องคนที่มีความชอบ ทรงบำราบ 

คนทีม่คีวามผดิโดยปราศจากอำนาจอคติ ๔ ประการ โดยไมค่ลาดจากความ 

ยุติธรรม

จากทีก่ลา่วมาจะเหน็วา่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงนอ้มนำหลกั 

ทศพิธราชธรรมดังกล่าวนี้มาประพฤติปฏิบัติ อันเป็นเครื่องแสดงว่าทรงเป็น 

ธรรมราชาที่ยังความสุขและความสวัสดีทั้งปวงแก่ชาวไทยมาหลายทศวรรษ  

แม้เกิดวิกฤติขึ้นกับประเทศหลายครั้งหลายคราว ก็ทรงนำพาเหล่าราษฎร 

ฝ่าวิกฤติไปได้ทุกครั้งด้วยทศพิธราชธรรม

การที่ทรงยึดมั่นในธรรมและทรงน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติตามที่ 

กล่าวมาแล้วนั้น ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์กลางและ 

ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นว่า ภายใต้ร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาล 

ผืนแผ่นดินไทยจะมีแต่ความสุขที่หาได้ยากจากผืนแผ่นดินอื่น

นอกจากจะทรงเป็นธรรมราชาเพราะทรงยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก 

ทศพิธราชธรรมแล้ว ทุกพระอิริยาบถและพระจริยวัตรล้วนงดงาม รวมถึง 

พระวาจาอันไพเราะในทุกคราวที่ทรงปรากฏพระองค์ต่อสายตาเหล่าพสกนิกร 

พระบารมีแห่งผู้ที่ทรงงดงามด้วยศีลเสมอมาจึงฉายประกายอันนำมาซึ่งความ 

ชื่นชมยินดีและความปีติสุขแก่เหล่าพสกนิกรหลายต่อหลายครั้ง ด้วยเหตุ 

เหล่านี้เอง พระองค์จึงทรงสถิตในหัวใจไทยทุกดวงอย่างแนบแน่น



ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ ์ และคณิตา หอมทรัพย์ 27

หากพิจารณาถึง  “ศีลบารมี ”  ที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพื่อการบรรลุ 

พระโพธิญาณ ในคัมภีร์ชาดกได้เล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ 

ทีบ่ำเพญ็ศลีบารมหีลายเรือ่ง เชน่ มหาสลีวชาดก พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาต ิ

เป็นกษัตริย์พระนามว่า  “มหาสีลวราช ” ทรงประพฤติธรรม ทรงเป็นพระ- 

ธรรมราชา นอกจากนี้ยังทรงรักษาศีล ถืออุโบสถ ตั้งมั่นในขันติ เมตตา 

และกรุณา อีกทั้งทรงเป็นผู้ทำให้สรรพสัตว์แช่มชื่น เบิกบาน

ทุมเมธชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์ เมื่อเสวย 

ราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา พระโพธิสัตว์ทรงเว้นจากอคติ ๔ ประการ  

ทรงประพฤติทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัดและดำรงราชสมบัติโดยธรรม

กุรุธรรมชาดก  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์ เมื่อทรง 

สืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา ทรงตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมและรักษา 

ศีลห้าให้บริสุทธิ์

การบำเพญ็ศลีบารมขีองพระโพธสิตัวใ์นชาดก ทกุพระชาตแิสดงใหเ้หน็ 

ถึงการยึดถือในหลักทศพิธราชธรรมและคุณธรรมอื่น ๆ ทั้งการเป็นกษัตริย์ 

ทีด่แีละคนด ี สอดคลอ้งกบัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปน็ธรรมราชา 

และทรงเป็นแบบอย่างของคนดีในทุกมิติ

ศีลบารมีจึงเป็นธรรมที่ทำให้คนพัฒนาจนอาจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

ผู้ดับกิเลสอย่างหมดสิ้นได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นคงในการ 

บำเพ็ญศีลบารมีอย่างเด่นชัด จากการเป็นธรรมราชาผู้ทรงยึดมั่นในทศพิธ- 

ราชธรรม และทรงเป็นพระประมุขของประเทศด้วยความชอบธรรมตลอด 

การครองสิริราชสมบัติกว่า ๖๐ ป ี

นอกเหนือจากฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม ในฐานะพระโอรส  

พระสวามี และพระราชบิดา ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าทุกพระราชสถานะทรง 

นอ้มนำศลีธรรมมาเปน็แนวทางในการวางพระองคไ์ดอ้ยา่งประเสรฐิ พระราช- 

จริยวัตรล้วนงดงาม ทรงวางพระองค์ในทุกพระราชสถานะได้อย่างคู่ควร 

เพราะทรงมศีลีธรรมนำทาง จนกอ่ใหเ้กดิความประทบัใจอยา่งยิง่แกพ่สกนกิร 

ที่มีโอกาสพบเห็น



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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คุณลักษณะดังกล่าวนี้ชาวไทยต่างประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีศีลอยู่อย่างสมบูรณ์ตลอดมา  จนทรงเป็นต้นแบบ 

ที่ประเสริฐให้ชาวไทยทุกคนเดินตามรอยพระยุคลบาทได้เป็นอย่างดี   

ทรงดำรงพระองค์ในศีลธรรมต่าง ๆ จนเป็นบารมีเปรียบได้กับพระโพธิสัตว ์

ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ดังพระราชดำรัสในโอกาสที่คณะครู 

ใบฎีกาเล็ก (ถานุตฺตโร) และคณะเฝ้าฯถวายเงินและต้นเทียนพรรษา ณ  

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ เกี่ยวกับ 

ศีลว่า



“...ตอนแรกเราต้องให้ศีลมาควบคุมตัวเรา แล้วทีหลังศีลนั้นจะเป็น 

การป้องกันตัวเราไม่ให้เดือดร้อน เพราะว่าถ้าไปทำผิดศีลนั้นนะเดือดร้อน  

เป็นการกระทำที่เป็นกรรมที่เดือดร้อนก็เป็นอกุศลกรรม...”



“...โดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ 
ของเรา ทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็ 
เหน็เปน็ศาสนาทีด่ศีาสนาหนึง่ เนือ่งในบรรดาสจัจธรรม 
คำสัง่สอนอนัชอบดว้ยเหตผุล จึง่เคยคดิอยูว่า่ถา้โอกาส 
อำนวย ข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราช- 
ประเพณี ซึ่งจักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราช- 
บูรพการีตามคตินิยมด้วย และนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ 
ครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราช 
ก็ล่วงมากว่าสิบปีแล้ว เห็นว่าน่าจะถึงเวลาท่ีควรจะทำตาม 
ความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่ง

“อนึ่ง การที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวร 
มาได้ในคราวประชวรคร้ังหลังน้ี ก่อให้เกิดความปีติยินดี 
แก่ข้าพเจ้ายิ่งนัก ได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของ 
ข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว  
กจ็กัเปน็การแสดงออกซึง่ความศรทัธาเคารพในพระองค-์ 
ทา่นของขา้พเจา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมอกีประการหนึง่ จึง่ได ้
ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่ ๒๒ เดือนนี้...”

พระราชดำรัสเมื่อทรงพระผนวช เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๙


