
เฉลิมพระเกียรติกษัตริยรัชกาลที่  ๙



ขอยกกรขึ้นประนมพรอมกมเศียร
ดอกไมและธูปเทียนจบเหนือหัว
บูชาพระเจานอมนําตัว
อยาเกลือกกลั้วอบายอันรายแรง

ขอบูชาพระธรรมนําจิตแผว
สวดมนตแลวศึกษาธรรมทําใหแกรง
อยาใหชั่วออกหนามาแทรกแซง

 ทําดีแขงความชั่วอายมลายไป



พระสงฆผูทรงศีลอันบริสุทธิ์
ทานประดุจเรือลําสําเภาใหญ
บรรทุกคนขามฝงยังอีกไกล
ฝงแหงใจใหเวียนวนพนโลกีย

ถวายบังคมบรมกษัตริยผูล้ําเลศิ
ไดบังเกิดความรมเย็นทุกถิน่ที่
เย็นศิระเพราะพระบารมี
พระราชวงศจักรีปกเกลาพลัน



เริ่มจากองคพระปฐมบรมกษัตริย
สรรคสรางเมืองเรืองจรัสดั่งสวรรค
ทรงยายจากรุงธนบุรีนั้น
มาตั้งมั่นกรุงเทพฯเฟองดังเมืองฟา

“ ตั้งใจจะอุปถัมภก
ยอยกพระพุทธศาสนา
จะปองกันขอบขัณฑสีมา
รักษาประชาชนและมนตรี ”



คือพระปณิธานที่หาญมุง
เมื่อสรางกรุงเทพมหานครที่
เปนเมืองทองแหงราชธานี
พระพุทธยอดฟา ฯทรงปรีชายิ่งนัก

ตอมาทรงเฉลิมพระนามตามนักปราชญ
“ จุฬาโลกมหาราช ” ผูทรงศักดิ์
ชาวไทยพรอมพลีชีวาสวามิภักดิ์
พระองคเปนที่รักของทุกคน



อีกสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ
ทรงปรีชาเราก็แจงแหงนุสนธิ์
ทั้งงานชางศิลปกรรมงามลน
อีกหลายหลากพระนิพนธบทกวี

สมัยนี้เปนยุคทองของวรรณกรรม
โขน ละครรายรําหนาที่พระ
ไชยเชษฐ ไกรทองและคาวี    
กาพยเหเครื่องคาวหวานนี้ขจรขจาย



พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ
ทรงใหเรือสําเภาออกคาขาย
เงินพระคลังขางที่มีมากมาย
ทรงนํามาใชจายสรางวัดวา

เริ่มพิมพตัวอักษรไทยสมัยนี้
ทั้งปลกูฝ ผาตัด การศึกษา
สัมพันธการทูตกับอเมริกา
ไทยกาวหนาขึ้นกวาเกาหลายเทานัก



มีมิชชันรีเขามาสอน
เผยแพรความรูกอนไวเปนหลัก
อารยธรรมตะวันตกไหลทะลัก
เริ่มรูจักสวมเสื้อเขาเฝาพระองค

ถึงรัชกาลที่สี่จักรีราช
พระจอมเกลาฯทรงสามารถอยางสูงสง
สนธิสัญญาตางประเทศทรงธํารง
เงินพดดวงใหนอยลงใชเหรียญแทน



เนื่องจากทรงผนวชนานในกาลกอน
ศึกษาคัมภีรทุกตอนอยางถึงแกน
สงสมณทูตไทยไปตางแดน
“ ธรรมยุติ ” ตั้งเปนแกนคู  “ มหายาน ”

ทรงเปนพระบิดาวิทยาศาสตร
โดยคํานวณสุริยคราสไดแตกฉาน
พระราชนิพนธวรรณคดีและตํานาน
สรางวัดพระราชทานแกปวงชน



ร.๕ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงปลอมตัวทองเที่ยวไปทุกแหงหน
ทําใหทราบความเปนอยูประชาชน
โปรดฯใหตั้งมณฑลตามหัวเมือง 

ทรงเลิกทาสทรงชําระพระไตรปฎก
และทรงยก กรม กระทรวง ใหลือเลื่อง
มีประปา มีไฟฟาสงแสงเรือง
ธนาคาร ไปรษณีย  เฟองอีก รถไฟ



มีโทรศัพทมีโรงเรียนไวเขียนอาน
โรงพยาบาลไวรักษายามปวยไข
วรรณคดีนี้ก็ทรงสนพระทัย
“เงาะปา” พระราชนิพนธใหเปนบทเรียน

สมทรงเปน “ พระปยมหาราช ”
ทรงนําชาติไทยนั้นใหผันเปลี่ยน
ไปเปนชาติศิวิไลซไดทรงเพียร
ถึงจวนเจียนเสียเมืองไทยใหคนพาล



พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ
กษัตริยนักปราชญของเราพระทรงผาน
การศึกษาตางประเทศมาชานาน
ทรงสืบสานภารกิจพระบิดา

ขนานนาม “ พระมหาธีรราช ”
เพราะทรงเปนนักปราชญผูเกงกลา
ผลงานดานวรรณคดีทรงปรีชา
ดานอักษรภาษาก็สันทัด



“ สหกรณวัดจันทร” ทานทรงเริ่ม
บอนเบี้ยหวย กข เดิมทานทรงตัด
จัดหลักสูตรเรียนพระปริยัติ
อีกบัญญัติประถมศึกษาทรงเริ่มไว

ที่เจ็ดพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
ประเทศเราเกิดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ
“ สมบูรณาญาสิทธิราษฎร ” ขจัดไป
นําประชาธิปไตยเขามาแทน



สงสารเอยพระองคทรงสละราชฯ
เพื่อใหชาติรมเย็นเปนปกแผน
มิเสียเลือดเนื้อไทยในดินแดน
ทรงแนบแนนหวงราษฎรจริงยิ่งองคเอง

“ ขาพเจาเต็มใจสละอํานาจ
ใหกับราษฎรเพื่อมิใหใครขมเหง
ไมยกใหผูทรงเห็นเปนนักเลง
มาอวดเบงยึดอํานาจของชาติเรา



เชิญ  “ พระอานันทมหิดล ” เปนกษัตริย
กฎมณเฑียรบาลของรัฐในกาลเกา
แตคิดวาพระองคทรงพระเยาว
อายุเกาพรรษายังทารก

ตั้งผูสําเร็จราชการแทนองคทาน
ครั้นเนิ่นนานตางก็พากันตายตก
เหลือ ปรีดี พนมยงค ที่ยังยก
มาปองปกสําเร็จราชการแทน



เสด็จไปศึกษาประเทศสวิสฯ
แตดวงจิตผูกพันอยางแนบแนน
ทรงทราบไทยผจญสงครามยามขาดแคลน
ก็โศกแสนรีบกลบัคืนผืนดินไทย

เหมือนสายฟาฟาดกลางใจไทยทุกหน
ถูกลอบปลงพระชนมราษฎรร่ําไห
เสียกษัตริยรัชกาลที่แปดไป
ทรงอยูในราชสมบัติสิบสองป



อัญเชิญ “ พระองคเจาภูมิพล ฯ”
นอง “ พระอานันทมหิดล ” ปกเกศี
เปนกษัตริยรัชกาลทีเ่กาแหงจักรี
เย็นดวยรมพระบารมีแตนั้นมา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชโอรสรัชกาลที่หา 
ทั้งสมเด็จพระศรีนครินทราฯ             
ผูทรงเปนพระบิดาพระมารดร



ทรงเปลี่ยนแนวศึกษาของพระองคใหม
เพื่อปรับใหเหมาะสมกวากาลกอน
ภูมิศาสตรประวัติศาสตรทุกนคร
ทั้งอักษรศาสตรราชควรรู

 ปสองพันสี่รอยแปดสิบเกา            
ขึ้นครองราชยยังทรงเยาวชันษาอยู
เสด็จกลับไปทรงเรียนเพียรเชิดชู
เสด็จฯสูสวิสเซอรแลนดที่แสนไกล



ตอมาทรงไดรับอุบัติเหตุ
รักษาพระเนตรแพทยหามเสด็จไหน
มีธิดาเอกอัครราชทูตไทย
ติดตามพระบิดาไปพยาบาล 

คือหมอมราชวงศหญิงสิริกิติ์
โปรดใหเฝาใกลชิดพระองคทาน
เฝาดูแลจนทรงพระสําราญ
จึงทูลลากลับบานที่ลอนดอน



เนื่องจากทรงใกลชิด “สิริกิติ์” นั้น
ความผูกพันพูนเพิ่มยากจักถอน
ตองพระราชหฤทัยใหอาวรณ
อภิเษกดวงสมรเปน “ราชินี”

ยี่สิบแปดเมษายนปเกาสาม
ลงพระนามจดทะเบยีนทั้งทั้งที่
ในอดีตผานมาไมเคยมี
พระทรงศรีกษัตราพระองคใด



ที่ทรงเสกสมรสกับมเหสี
หรือจดทะเบยีนกับเทวีสนมไหน
พระทรงเปนตัวอยางแกคนไทย
ตั้งแตนี้ตอไปตองจดทะเบยีนฯ

เสด็จกลับไปศึกษาตอที่ “สวิสฯ”
เพราะดวงจิตทรงมุงมั่นไมแปรเปลี่ยน
วิชาใดที่ยากทรงพากเพียร
ทรงร่ําเรียนเพื่อพัฒนาประชากร



ปสองพันสี่รอยเกาสิบสี่
พระราชินีมีประสูติกาลกอน
ราชธิดา “ อุบลรัตน” ผูบวร
พาเสด็จนิวัตินครเดือนธันวา

ปเกาหาประสูติกาลราชโอรส
“วชิราลงกรณ” ยศทรงล้ําคา
เปนมกุฎราชกุมารกาลตอมา
ปวงประชาสุขเกษมปลื้มเปรมปรีด



ปเกาแปด “ สิรินธรฯ ” ทรงกําเนิด
พระปรีชาล้ําเลิศสมศักดิ์ศรี
“พระเทพรัตนราชสุดาฯ” ยอดนารี
สยามบรมราชกุมารีของชาวไทย

เจาฟาหญิง “ จุฬาภรณฯ ” พระองคนอย
เกิดสองพันหารอยสิบสมัย
เปนดอกเตอรเจาฟาชื่อเลื่องลือไกล
ตางประเทศทั่วไปรูจักองค



ทรงรวมเปนครอบครัวเปนตัวอยาง
เปนแนวทางสรางความดีที่สูงสง
ทรงสรางชาตินําไทยใหยืนยง
ไทยธํารงอยูเปนสุขทุกเขตคาม

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม” กองอุโฆษ
“เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”
ทรงเปลงวาจาสัตยประกาศยาม
ขึ้นครองราชยเฉลิมนาม “ พระภูมิพล ”



ทรงทศพิธราชธรรมอยางล้ําเลิศ
มีกําเนิดจากชาดกยกเปนผล
กษัตริยาธิราชเปนมงคล
ทั่วสากลเรียก “ธรรมะพระราชา”

หนึ่ง “ทานัง” หมายถึงทานคือการให
ทั้งปจจัยหรือสิ่งของอันมีคา
อามิสทานหรือธรรมทานา
ยอมเลิศกวาปุถุชนทุกคนแลว



สอง…สีลัง  นั้นคือการรักษา
กายวาจาและใจใหผองแผว
เวนฆาสัตวลักทรัพยนับเปนแนว
ดุจดวงแกวใสสวางทางนิพพาน

สาม “ปะริจจาคัง” คือบริจาค
ผูตกยากทนทกุขทุกสถาน
เสียสละทรัพยสินทั้งวิญญาณ
เพื่อสืบสานประโยชนสุขทุกชนชั้น



สี่ “อาชชะวัง” คือความซื่อตรง
มิลืมหลงเสแสรางแกลงเปลี่ยนผัน
มอบความรักความจริงใจใหแกกัน
สมานฉันทรักใครมอบไมตรี

หา ผูออนโยนหรือคือ “มัททวัง”
เปนผูตั้งตนพรอมนอมเต็มที่
ประกอบสัมมาคารวะถอมตนดี
ไมกระดางถือศักดิ์ศรีวามียศ



หก “ ตะปง ” คือการผลาญกิเลส
ทั่วทุกเขตทรงปรานีเทากันหมด
ทั้งรัก โลภโกรธหลงทรงละลด
ถือวาปลดเปลือ้งหมองจากกองทุกข

เจ็ด “ อักโกธัง ” ไซรความไมโกรธ
แมไมโปรดสะกดพระทัยใหเปนสุข
ไมอาฆาตมาดรายหรือรานรุก
มุงสูสุคติสวรรคอันโสภา



ธรรมขอแปดนั้นไซรไมเบียดเบียน
อีกเรงเพียรทําจริง “ อะวิหิงสา ”
น้ําพระทัยเปยมดวยพระกรุณา
มุทิตามาประสมราษฎรรมเย็น

เกา “ ขันติ ” ความอดทนตอโทสะ
ทั้งโมหะและโลภะมองใหเห็น
อีกกายวาจาใจทําใหเปน
จึงงามเดนดวยความมีขันติธรรม



ความไมคลาดธรรมะหรือคือขอสิบ
“อะวิโรธนัง” หยิบขึ้นมาพร่ํา
ทรงประพฤติหนักแนนในธรรมล้ํา
ไมหวั่นไหวตอถอยคําทั้งรายดี

ทศพิธราชธรรมนําความสุข
นิราศทุกขขจัดภัยไดทุกที่
รัชกาลที่เกาทานทรงมี
“ทศพิธ” นี้อยางเขมเต็มพระทัย



ทรงรักราษฎรเหมือนลูกหากทกุขเข็ญ
พระทรงเปนผูขจัดปดเปาให
มิเหน็ดเหนื่อยมิทอแทแมหางไกล
เสด็จไปเพื่อชาติและราษฎร

ประชาชนเปนทุกขทรงทุกขดวย
ทรงเขาชวยทุกขนั้นใหผันผอน
แกปญหาหนักอกพสกนิกร
ความเดือดรอนคอยคลายมลายไป



ตอไปนี้เปนพระราชกรณียกิจ
ที่ทรงคิดสืบสานงานยิ่งใหญ
ใหปรากฏพระเกียรติยศเลื่องลือไกล
ทั้งทรงนําประเทศไทยใหพัฒนา

แตกอนกษัตริยทุกองคทรงนําทัพ
ไปกําราบปรปกษทัว่ทิศา
พระภูมิพลฯทรงนําทัพปวงประชา
ออกรบราปราบสิ้นซาก “ ความยากจน 

”



เริ่มจากดานการแพทยสาธารณสุข
ทรงเห็นทุกขชาวประชาทุกแหงหน
เจ็บปวยไขก็รักษาประสาจน
ทรงหวงลนอนามัยของไพรฟา

เสด็จพระราชดําเนินทั่วทุกภาค
ผูตกยากลมปวยชวยรักษา
หากคับแคนขัดสนจนเงินตรา
พระบรมราชูปถัมภทรงนําไป



พระราชทรัพยสวนพระองคทรงกอบเกื้อ
ทั้งใต เหนือ ทรงเอาพระทัยใส
ตั้งโครงการแพทยหลวงชวยปวงไทย
ราษฎรยากไรไดรักษาพยาบาล

ทรงจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ทางน้ํา
หรือตามลําคลองคดเคี้ยวเลี้ยวไหลผาน
กวาจะถึงมือหมอก็เนิ่นนาน
“เวชพาหน” เรือพระราชทานไปดูแล



ทรงใหหนวยทันตกรรมทําฟนให
ศัลยแพทยไทยผาตัดแน
อีกแพทยหู คอ จมูกและภูมิแพ
อบรมแกหมอหมูบานพื้นฐานดี

แลวทรงคิดริเริ่มงานดานตางตาง
โปรดเกลาฯ สรางตึกใหญใหเด็กที่
แมทอดทิ้งหลังคลอดรอดชีวี
อาคารนี้ชื่อวา “ วชิราลงกรณ ”



อีกอาคารชื่อ “ อานันทมหิดล ”
เปนกุศลทรงสรางเปนอนุสรณ
แดพระเชษฐารวมครรภโภทร
ใหเด็กโรคติดตอนอนพักฟนตัว

อีกทั้งตึก “วิจัยประสาท” ราชทรงสราง
คนโรคจิตผูอางวางไดพักทั่ว
สรางเรือนพักคนโรคเรื้อนที่นากลัว
ทุกครอบครัวนิราศรางหางโรคภัย



ดานพัฒนาการศึกษาชาติ
ทรงนําราษฎรสรางโรงเรียนทันสมัย
เพื่อเยาวชนในชนบทที่หางไกล
ทุกเพศวัยไดศึกษาทั่วหนากัน

พิมพสารานุกรมสําหรับเด็ก
ตัวเล็กเล็กที่สนใจใฝขยัน
รักการอานอานเชาเย็นไมเวนวัน
สมคําขวัญเด็กฉลาดชาติเจริญ



“โรงเรียนจิตรลดา ” องคทานทรงสราง
เปนแนวทางการศึกษานาสรรเสริญ
สอนเด็กใหรูวิชากลาเผชิญ
และมุงเดินในทางดีที่อบรม

“โรงเรียนวังไกลกังวล” ชนชาวบาน
ไดเขียนอานเรียนวิชานาสุขสม
สงความรูผานดาวเทยีมมาใหชม
คนนิยมไดศึกษาทั่วหนากัน



เด็กนอยตามดงแดนแสนโงเขลา
สราง “โรงเรียนรมเกลา” เปนของขวัญ
ใหทหารและราษฎรรวมแรงพลัน
เยาวชนถิ่นนั้นมีที่เรียน

เกิดโรงเรียนรมเกลาทั่วประเทศ
รมเกลาเขต หนองแคน แดนอานเขียน
อีกรมเกลา  ยีงอ  เขาคอ  เพียร
ไปเยี่ยมเยียน เลย และกาญจนบุรี



อีกรมเกลา “ อุบลฯ ” “ สกลนคร ”
“ เพชรบูรณ ” เปดสอนอยางเต็มที่
ทั้งโรงเรียนรมเกลา “ ปราจีนบุรี ”
ทุกโรงมีทหารเอื้อคอยเจือจุน

โรงเรียนอีกประเภทหนึ่งตองพึ่งวัด
ใหพระสอนพระจัดพระเกื้อหนุน
โรงเรียน “วัดศรีจันทรประดิษฐ” คิดหาทุน
คนทําบุญรวมเงินมาสรางอาคาร



“ วัดสันติการาม ” จัด “ วัดปาไก ”
ทรงตั้งใหเปนโรงเรียนไวเขียนอาน
“ วัดชางค้ํานันทบุรี ” ที่เมืองนาน
และ “ วัดบานบึงเหล็ก ” นครพนม

ทรงดําริจัดศึกษานอกระบบ
ใหเขาอบรมตามความเหมาะสม
ครูอาสาสอนใหไมตรอมตรม
ฝกอบรมเกงจนนําไปทํากนิ



ชื่อ “โรงเรียนพระดาบส ” ปรากฏไว
ตั้งพระทัยชวยทหารพิการสิ้น
อีกคนจนต่ําตอยดอยเพียงดิน
ทั่วธานินทรทรงอุปถัมภและค้ําชู

ตั้งมูลนิธิ “ อานันทมหิดล ”
ใหทุนคนเรียนเกงและตอสู
ไปเรียนตอตางประเทศนําความรู
เขามาสูประเทศไทยไดพัฒนา



พระราชกรณียกิจตอไปนี้
คืองานที่ทรงมีตอศาสนา
พระราชทานวิสุงคามสีมา
อีกการจารึกพระไตรฯถวายวัด

ทรงทํานุบํารุงวัดตางตาง
ทั้งเสริมสรางซอมแซมทั้งทรงจัด
วาเปนพุทธมามกะเห็นเดนชัด
ทรงชวยรัฐพัฒนาวัดวาไทย



ภิกษุใดปฏิบตัิดีมีศีลครบ
ทรงเคารพและทรงเอาพระทัยใส
“ หลวงพอชา ” “ หลวงปูแหวน” อยูแดนไกล
“ หลวงพอเกษม ” ธ เสด็จไปทรงกราบกราน 

หากภิกษุองคใดไดอาพาธ
ไมเคยขาดทรงถามไถหวงใยทาน
บางรูปมรณภาพแลวพระราชทาน-
เพลิงศพทานเสด็จดวยพระองคเอง 



ทรงฟงธรรมเมื่อมีเวลาวาง
เปนแบบอยางอยางปวงชนคนที่เครง
ทรงสุภาพนอบนอมพรอมยําเกรง
เพราะทรงเรงกอสรางในทางบุญ

สามเณรที่สอบไดเปรียญเกา
ที่จะเขาบวชเปนพระทรงเกื้อหนุน
ใหอุปสมบทเปนนาคหลวงหวงเจือจุน
พระเกียรติคุณลือเลือ่งขจรขจาย



โปรดเกลา ฯ ใหสถานีวิทยุ
อส. ไดบรรจุธรรมหลากหลาย
เปนรายการธรรมะที่มีมากมาย
เด็ก ผูใหญ หญิงชายตางยินดี

โปรดเกลาฯใหสมเด็จพระเทพรัตนฯ
เปนแมกองบูรณะวัดพระศรีฯ
มหามณฑปพระศรีรัตนเจดีย
ใหเปนที่เคารพนบบูชา



สรางพระพุทธนวราชบพิตร
พระ ภ.ป.ร. อันวิจิตรเกินสรรหา
อีกทั้งพระหลวงพอจิตรลดา
ชวยปกปองไพรฟาทั่วมณฑล

วัน “ มาฆบูชา ” “ วิสาขะ ”
“ อาสาฬห ” ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ประกอบพิธีเวียนเทียนเปนมงคล
กฐินตนทรงถวายไปหลายวัด



สรางวัดไทยในตางแดนแสนกาวหนา
การศึกษาเผยแพรธรรมทรงนําจัด
ชวยภิกษุสามเณรไดรูชัด
ปฏิบัติลึกซึ้งถึงแกนธรรม

นับวาเปนยุคทองของศาสนา
ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆทรงอุปถัมภ
เรียนธรรมะเรียนบาลีชวยชี้นํา
ฆราวาสควรจําจดเปนบทเรียน



มีการตรวจชําระพระไตรปฎก
โดยหยิบยกบาลีมาแปรเปลี่ยน
แปลเปนภาษาไทยลวนไดเพียร
สมบูรณครบมิผิดเพี้ยนจากของเดิม

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนตนคิด
ไดประดิษฐจานแมเหล็กเขามาเพิ่ม
นําพระไตรปฎกเขาไปเติม
เปนการเริ่มนําเขาคอมฯพรอมเรียกใช



เรียกพระไตรปฎกคอมพิวเตอร
เมื่ออยากเจอก็ตองกดขอมูลใส
อยากรูคําไหนหนาไหนหรือเลมใด
คอมพิวเตอรเรียกใหไดทันที

คนทั่วโลกตางชมเชยความสามารถ
และประกาศแจงสมาชิกทุกถิ่นที่
พุทธศาสนิกสัมพันธทานเปรมปรีดิ์
พรอมกับมีมติตั้งประเทศไทย



เปนศูนยกลางพระพุทธศาสนา
ที่ตั้งถาวรแหงสํานักใหญ
พวกเราปลื้มปติและภาคภูมิใจ
ทั่วโลกไดเลือ่งลือฝมือเรา

สวนศาสนา ซิกข คริสต อิสลาม
ทรงใหตามความเห็นพองของพวกเขา
นับถือตามญาติวงศและพงศเผา
และทรงเขาเปนประธานตามการเชิญ



พระทรงเปนศาสนูปถัมภก
สมควรยกยองกันสรรเสริญ
พระมหากรุณาธิคุณอบอุนเกิน-
จะประเมินคาเปรียบเทียบไดแลว

ดานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
พระราชดําเนินดวยใจใสผองแผว
จะหยิบยกพิธีกรรมนําตามแนว
รมโพธิ์แกวทําพิธีใดตอไปนี้



ประเพณี “ แรกนาขวัญ ” อันศักดิ์สิทธิ์
คนไทยทุกชีวิตทุกถิ่นที่
อาศัยขาวเปนเสบียงเลี้ยงชีวี
ประเพณีจึงกอเกิดกาํเนิดมา

แตในครั้งโบราณมานานเนิ่น
ตอมาเห็นเปนสวนเกินวาไรคา
มีพระราชดําริฝนฟนอีกครา
บํารุงขวัญชาวประชาเกษตรกร



เสด็จเปนองคประธานการหวานไถ
ตางเก็บพันธุขาวไปเปนอนุสรณ
ตางชื่นชมทั่วหนาทั่วนาคร
ทุกขผันผอนดวยพระบารมี

ประเพณี “ ลอยกระทง ” ก็ทรงรักษ
เห็นประจักษแกชาวบานทุกถิ่นที่
พระรวงเจาเมืองสุโขทัยราชธานี
พบสตรีเริ่มคิดประดิษฐกระทง



พนมหมากพนมดอกไมไหวแมน้ํา
ใหชุมฉ่ําชุมเย็นเปนอานิสงส
บูชาแมคงคาตามเจตจํานง
ร.9 ทรงฟนฟูจึงอยูนาน

พระทรงลอยกระทงเห็นเปนตัวอยาง
โดยใหทางในเขตพระราชฐาน
มารวมแรงรวมใจกันจัดงาน
จนแขกบานแขกเมืองมาชื่นชม



วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ํานองหลาก
ผูคนมากทั่วเมืองตางสุขสม
วางกระทงลอยตามน้ํารื่นรมย
ลอยเคราะหโศกทุกขระทมลงน้ําไป

ประเพณีแขงเรือยาวใหญในลําน้ํา
เปนการแขงประจําปที่ยิ่งใหญ
หลายจังหวัดทั่วเขตประเทศไทย
พระราชทานถวยใหเปนรางวัล



เชน ชุมพร พิษณุโลกและพิจิตร
ผูคนติดตามดูอยางแข็งขัน
ฝพายเรงมือระวิงชิงถวยกัน
ประเพณีแขงเรือนั้นควรอนุรักษ

พิธีสมโภชระวางเหลาชางเผือก
ที่ไดเลอืกตามตํารามาประจักษ
ซึ่งตําราคชศาสตรที่ดูลกัษณ
อันมีหลักเบ็ดเสร็จเจ็ดประการ



หนึ่ง ดวงตาสีขาวพราวชวงโชติ
สอง มีอัณฑโกศขาวสะอาน
สาม ขาวที่ผิวหนังไรไฝปาน
สี่ เพดานปากขาวไมมีที่มลทิน

หา มีขนขาวทั่วที่ตัวชาง
หก ขนหางยาวกวาตัวอื่นสิ้น
เจ็ด เลบ็ขาวสะอาดใสไรราคิน
เกิดอยูถิ่นใดก็ตามใหนํามา



ถวายสูโรงชางตนใหพนไพร
สมโภชอยางยิ่งใหญเพราะมีคา
อานคําฉันทสดุดีทั้ง ๔ ลา
ลา ๑ ขอพรวาพระคุมครอง

ลา ๒ ลาไพรตองไกลจาก
อีกพลัดพรากพอแมแลเพื่อนผอง
ลา ๓ ชมบานเมืองอันเรืองรอง
ซึ่งชางตองอยูที่นี่ชั่วชีวิต



ลา ๔ สอนชางรําลึกนึกถงึวา
พระเมตตาจําไวในดวงจิต
มีศึกเหนือเสือใตในทั่วทิศ
ชางตองคิดกตัญูรวมสูรบ

เปนประเพณีโบราณแตกาลกอน
หากนึกยอนบุญคุณอยูมิรูจบ
ชางอยูคูบารมีพระทรงภพ
รวมสยบศัตรูรายหมายแผนดิน



แมบัดนี้มิมีศึกเหมือนกอนแลว
รมโพธิ์แกวดํารงไวใหถวิล
อนุรักษใหอนุชนไดยลยิน
คนทั้งสิ้นผืนดินไทยไดจดจํา

รัชกาลนี้มีชางสิบหกเชือก
เปนชางเผือกที่ทรงชุบอุปถัมภ
สิบเชือกไดขึ้นระวางและไดทํา-
พิธีกรรมสมโภชแบบโบราณ



หกเชือกรอขึ้นระวางเปนชางตน
เปนบุญลนของคนไทยทุกถิ่นฐาน
เย็นดวยพระบารมีนี้เนิ่นนาน
เทพประทานชางมาคูบารมี

ทรงสงเสริมศิลปนนาฏศิลปชาติ
พระบรมราชานุญาตใหผูที่-
เกี่ยวของกับกิจการงานดนตรี
ประกอบพิธีไหวครูโขนละคร



ทรงคัดเลือกผูครอบครูอยางเหมาะสม
“ ครูอาคม” พระราชทานแตงตั้งกอน
ตอมาทานถึงแกกรรมจึงขาดตอน
ศิลปากรขาดคนที่มีความรู

ทูลเชญิพระเจาอยูหัวเปนครูใหญ
ประสาทใหประธานนั้นคงอยู
ทรงนําศีรษะตางตางมาครอบครู
จึงมีผูสืบสานงานตอไป



พระราชพิธีตอทารําหนาพาทย
ศิลปะของชาติสืบตอได
ศิลปนสืบสานตํานานไทย
ดํารงไวเพื่อไทยอยูคงคูฟา

ทรงอนุรักษภาษาไทยไดดียิ่ง
ทรงทวงติงใหคนไทยไดรักษา
มีพระบรมราโชวาทเสมอมา
เห็นคุณคาภาษาล้ําอยาทําลาย



พระราชนิพนธมีใหเปนตัวอยาง
“ติโต” สรางมีคุณคาไมสูญหาย
“พระมหาชนก” สอนไมคลอนคลาย
พระทรงถายทอดแนวทางเปนอยางดี

ไทยทั่วถวนควรโดยเสด็จยุคลบาท         
ชวยรักษาภาษาชาติใหคงที่                              
จะเปลี่ยนแปลงปรับใหมใหชวยชี้                   
อยาใหมีปญหามาเพิ่มเติม



อีกโบราณสถานโบราณวัตถุ
ทรงทํานุบํารุงมุงสงเสริม
คสภาพรักษาใหคลายของเดิม
ทรุดโทรมเริ่มบูรณะพระการุญ

“ อิฐเกาเกาแผนเดียวก็มีคา ”
พระราชดํารัสประทานมาชวยเกื้อหนุน       
ขาด สุโขทัย อยุธยา มาเปนทุน                    
จะค้ําจุน กรุงเทพฯไดอยางไร



ศาสนสถานโบราณวัตถุ
ที่อายุเกินอันดับจะนับได
สถาปตยกรรมร่ําลือไกล
ประณีตศิลปของไทยคาควรเมือง

สวนดานการสงเสริมกีฬานั้น           
ทรงเชื่อมั่นถึงประโยชนที่ตอเนื่อง           
หากไดออกกําลังกายอยูเนืองเนือง           
สุขภาพจะกระเตื้องขึ้นทันตา



อีกทั้งบุคลิกภาพยังงามลน
เยาวชนควรตระหนักซึ่งคุณคา
ในหลวงทานยังมีพระปรีชา
แขงกีฬาเรือใบไดเหรียญทอง

สนพระทัยในกีฬาทุกประเภท             
ทอดพระเนตรใหกําลังใจไทยทั้งผอง          
พระบรมราโชวาทใหไดตรึกตรอง              
ยามที่ตองไปแขงขันกันแดนไกล



ดานดนตรีก็ทรงมีความสามารถ
พระราชนิพนธใครมิอาจจะเทียบได
“ ความฝนอันสูงสุด ” ทรงมอบไว
“ เราสู ” หรือ “ พรปใหม ” ปลื้มใจนัก

“ อาทิตยอับแสง ” “ สายฝน ”คนไทยรู          
“ มารชราชวัลลภ ” เลิศหรูรอยใจสลัก                    
“ นกนอย ” และ “ ดวงใจกับความรัก”
“ ยามเย็น ” “ แสงเทียน ” ประจักษในฝมือ 



ดานวาดภาพก็ทรงเกงหาใครเทียบ
พระองคเปรียบจิตรกรที่มีชื่อ
ภาพสวยงามยิ่งล้ําสมคําลือ
ทรงฝกปรือเปนตัวอยางสรางความคิด

อีกทั้งดานทหารกลาอาสาสมัคร            
ผูพิทักษปกปองคุมครองสิทธิ์                        
พลีรางคลุมปฐพีดวยชีวิต                               
ในดวงจิตมุงปกปองผองประชา



“ มโนมอบพระผูเสวยสวรรค
แขนมอบถวายทรงธรรมเทิดหลา
ดวงใจมอบเมียขวัญและมารดา
เกียรติศักดิ์รักขามอบแกตัว ”

ทรงดํารงตําแหนงเปนจอมทัพ          
ทรงสดับตรับฟงอยางถวนทั่ว                    
เสด็จเยี่ยมกลางสมรภูมิไมทรงกลัว           
ศัตรูชั่วพายแพแกบารมี



เสด็จไปเปนมิ่งขวัญทหารกลา
ซึ่งรบราจนบาดเจ็บทกุถิ่นที่
พระราชทานเวชภัณฑใหทันที
ชุบชีวีทหารรอดใหปลอดภัย

ตํารวจอาสาสมัครไซรทรงไปเยี่ยม          
ดวยทรงเปยมพระเมตตาจะหาไหน                  
ชายแดนแสนกันดารสักเพียงใด                       
เสด็จพระราชดําเนินไปไมทรงทอ



เหลาทหารผูพิการเพราะผานศึก
ทรงใหฝกฝนวิชาอาชีพตอ
นําความรูมาหาเลี้ยงชีพเพียงพอ
ครอบครัวก็มีสุขไมทุกขรอน

ทหาร ตํารวจ อาสาฯที่เสียชีวิต                         
พระราชทานทรัพยแกญาติมิตรชวยผันผอน             
การศึกษาบุตรมิใหอนาทร                                         
พระราชทานเพลิงอนุสรณผูวายชนม



พระราชกรณียกิจดาน
สัมพันธกับเพื่อนบานทุกแหงหน
เพื่อเยี่ยมเยียนมิตรประเทศทั่วมณฑล
ทั้งโลกยลเห็นพระพักตรรูจักไทย

เสด็จประพาสเวียดนามและพมา                
อินโดนีเซีย “ จาการตา ” เพื่อนบานใกล             
อีกนานาประเทศแดนหางไกล                            
เสด็จฯไปเพื่อสัมพันธมั่นไมตรี



ทั้งยุโรปอเมริกานานาประเทศ
โปรตุเกส สวิสฯ อิตาลี
เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส เยอรมันนี
อังกฤษอีกสวีเดนและเบลเยี่ยม

ลักเซมเบิรก สเปนและเดนมารก           
ถึงทุกขยากเสด็จฯไปพระทัยเปยม                 
อยากรูจักผูนําตามธรรมเนียม                         
เพื่อตระเตรียมประเทศไทยใหพัฒนา



ทรงครองราชยในปสองสี่แปดเกา
แลวทรงเฝาติดตามทุกขสุขทั่วหนา
เปนกษัตริยพระองคเดียวในโลกา
ที่ทรงตรากตรํากายาเพื่อปวงชน

พระราชดําริโครงการดานตางตาง          
โดยทรงวางแนวทางไวใหไดผล                     
ทรงศึกษาขอมูลกอนแนนอนจน-
สําเร็จแลววางคนดําเนินการ



มีคณะกรรมการงานพิเศษ
วางขอบเขตเปนหนวยงานคอยประสาน
มีชื่อยอ “ กปร ” รวมทํางาน
ตรวจใหผานการประเมินเดินแนวเดียว

หลักของงานตามโครงการราชดําริ            
หนึ่ง ทรงวิเคราะหปญหาที่มาเกี่ยว                     
แกปญหาเฉพาะหนาใหคลายเกลียว                   
อุทกภยัน้ําเชี่ยวชวยทันที



สอง พัฒนาพารากฐานมั่นคงกอน
ดําเนินตามขั้นตอนลําดับที่
มุงสรางความเขมแข็งทุกชีวี
เมื่อเริ่มมีความเจริญไซรรับไดทัน

สาม ชวยอยางมีเหตุผลพึ่งตนได      
เขาพอใจและผดุงความมุงมั่น              
มีหลักการชวยเหลือที่สําคัญ               
ใหเขานั้นมีพอเพียงเลี้ยงชีพตน



สี่ สงเสริมความรูใหมไดศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพใหมใหเกิดผล
นําเทคโนโลยีใหมมาใชปน
รูคิดคนผลผลิตเพิ่มเสริมครอบครัว

หา อนุรักษทรัพยากรกอนจะหมด            
รีบหาชดใชไปใหถวนทั่ว                                  
ปาไม ดิน น้ํา ขาดนาหวาดกลัว                         
ลูกหลานตัวอยูอยางไรก็  ไมรู



หก ปรับปรุงสงเสริมสิ่งแวดลอม
เพราะทางออมอุตสาหกรรมนําเราสู
ความเสื่อมโทรมพรอมไปดวยชวยกันดู
อยานิ่งอยูโปรดชวยกันแบงบรรเทา

โครงการในราชดําริที่เกี่ยวของ            
โครงการของ การเกษตรวางเปนเปา             
สิ่งแวดลอม สงเสริมอาชีพพวกเรา               
คมนาคม นําเขาเปนโครงการ



อีก สวัสดิการสังคม ทรงคิดแก
พัฒนาแกชนบททกุหมูบาน
พัฒนาแหลงน้ําความกันดาร
จะเห็นงานเหลานี้มีทั่วไป

ยกตัวอยางโครงการดานเกษตร         
ทรงสังเกตและคนควาหาพันธุใหม           
พืชเศรษฐกิจยางพาราและหมอนไหม         
ทรงวิจัยสัตวสําคัญพรอมพันธุปลา



ผูใดทําไรเลื่อนลอยดอยปลูกฝน
ใหเลิกสิ้นหันมาปลูกพืชมีคา
เกิด “ โครงการหลวง ” เพื่อปวงประชา
“ พอหลวง ” มาชวยแกไขไมทุกขรอน

“ โครงการธนาคารขาว ” “โคกระบือ ”
โรงนมผงมีชื่อทรงตั้งกอน                                     
“ โรงสีขาวตัวอยาง ” เกษตรกร                              
ทั้งทรงสอนทรงวิจัยใหขอคิด



ทรงตั้ง โรงโคนมใหไดตัวอยาง
เปนแนวทางคือโรงโคนมสวนจิตรฯ
อีกทั้งโครงการปาไมสาธิต
โรงบดแกลบเชื้อเพลิงผลิตทดลองใช

โครงการดานสิ่งแวดลอมทรงพรอมชวย          
ถนอมหวยลําคลองหนองน้ําใส                                 
อนุรักษ น้ํา ดิน ถิ่นปาไม                                           
ดํารงไวระบบนิเวศทั่วเขตแดน



โครงการปลูกปาที่เห็นเคยเปนปา
เพิ่มคุณคาชลประทานงานวางแผน
ปลกูไมใช ไมผล ไมฟนแทน
ที่ขาดแคลนทรงเขมงวดใหตรวจตรา

ศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไคร                
และศูนยใหญภูพาน ทรงคุณคา                       
อีก หวยทราย หนึ่งในศูนยพัฒนาฯ                 
ศูนยตอมาในถิ่น เขาหินซอน



รวมทั้งศูนยพัฒนาพิกุลทอง
พระองคตองแกปญหาดินเปรี้ยวกอน
ทั้งดินเค็มทั้งพื้นที่พรุบางตอน
ใหกลบัยอนมีคุณภาพตราบเทานาน

มีโครงการที่สงเสริมเพิ่มอาชีพ          
ทรงเรงรีบใหความรูทุกหมูบาน                  
โครงการศิลปาชีพเปนมาตรฐาน                
ทรงย้ํางานแนวทางดีที่สรางตน



เชนโครงการอบรมการเกษตร
ทั่วประเทศศูนยศึกษาพัฒนาผล
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมชวยมวลชน
อาชีพพลเมืองไทยที่ใชแรง

โครงการพัฒนากลาพันธุไม              
ฝกฝนใหเรียนรูจนกลาแกรง                      
นําความรูเทคโนโลยีที่ดัดแปลง                
มาขันแขงแตละคนพึ่งตนเอง



ทรงคิดคนโครงการมาหาแหลงน้ํา
และทรงย้ํา “ น้ําคือชีวิต ” คิดรีบเรง
ดําเนินการแกไขอยาไดเกรง
ใหเหมือนเพรงกาลเกาเราสมบูรณ

พัฒนาแหลงน้ํากินทุกถิ่นที่         
รักษาตนน้ําดีมิใหสูญ                           
มีน้ํามาผลิตไฟใหเพิ่มพูน                     
น้ําเสียที่ทวีคูณกําจัดไป



โครงการดานคมนาคมและสื่อสาร
วางรางฐานดานถนนหนทางใหม
ติดตอกันสะดวกพลันเร็วทันใด
เปนปจจัยใหบานเมืองรุงเรืองพลัน

ถนนเหมือนประตูสูพื้นที่                    
สื่อสารดีมิมีสิ่งมาปดกั้น                              
ความเจริญเรงรุกมาทุกวัน                            
ทุกสิ่งสรรพรุดหนาเหมือนทาทาย



โครงการสวัสดิการงานหลักหลัก
หาที่พักที่ทํากินใหทุกฝาย
ที่เดือดรอนยากจนใหพนตาย
ในขอบขายที่แนะนําใหทํากิน

เชนโครงการหวยองคตกําหนดแบง        
สองรอยหาสิบแปลงแบงใหสิ้น                       
จัดเปนที่อยูอาศัยใหทํากิน                                
มอบผืนดินใหอาศัยไดเลี้ยงตน



ทั้งหมดเปนเพียงตัวอยางแนวทางที่
นํามาชี้อาจไมจบครบทุกหน
เพราะพระองคทรงงานมากยากที่คน-
อยางเราคนควาใหหมดไดแลว

ผลจากการพัฒนาคน “ พึ่งตนได ”
ราษฎรสุขใจอบอุนสม “ รมโพธิ์แกว ”
ทุกอยางที่ทรงวางไวใหเปนแนว                       
ลวนเพริศแพรวงามงดทุกบทตอน



ขอเดชะพระบารมีที่ทรงสราง
เปนแนวทางทรงวางไวในกาลกอน
เหลาปวงขาพรอมกันกมประนมกร
ถวายพระพรขอพระองคทรงพระเจริญ


