
สืบสานพระราชปณิธาน ผ่านพระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดลุยเดช

อาทิตย ์ชีรวณิชยกุ์ล

คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั



ปณิธาน ความตั้งใจอนัแน่วแน่

ความปรารถนาอนัแรงกลา้

พระบรมราชปณิธาน

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”



“พระราชนิพนธ”์

•พระราชานุกิจในรชัชกาลที่ ๘ (๒๔๘๙)

•เม่ือขา้พเจา้จากสยามมาสูส่วิทเซอรแ์ลนด ์(๒๔๙๐)

•นายอินทรผ์ูปิ้ดทองหลงัพระ (๒๕๓๖)

•ติโต (๒๕๓๗)

•พระมหาชนก (๒๕๓๙)

•เรื่อง ทองแดง (๒๕๔๕)



“พระราชนิพนธ”์

• พระราชด ารสั พระบรมราโชวาท

• ส.ค.ส. พระราชทาน

มีลกัษณะเป็น “ค าสอน”



นายอินทร ์สละสุขแลว้ ปิดทอง พระเอย

ตโิต รวมชาตปิอง สวสัดิด์า้ว

พระมหาชนก เพียรครอง โพธิเที่ยง ธรรมฤๅ

ทองแดง จงรกัทา้ว มนุษยรู์ล้ือระบิลฯ



ปรมินทโรวาทแกว้ ค าสอน 

ราชานุกิจภูธร อฐัมไท้

สยามสูส่วิสจร ร า่รกั ราษฎรพ์อ่

"ชนบ่ละทา่นไซร้ ทา่นท้ิงไทยไฉนฯ"





พระมหาชนกชาดก ในทศชาตชิาดก

วิริยบารมี (ความเพียร) – เนกขมัมบารมี (การบวช)



การดัดแปลงเนือ้เร่ืองของชาดกในตอนท้าย



การฟ้ืนฟูต้นมะม่วง ๙ วิธี
๑. เพาะเม็ด
๒. ถนอมราก
๓. ปักช าก่ิง
๔. เสียบยอด
๕. ตอ่ตา
๖. ทาบก่ิง
๗. ตอนก่ิงให้ออกราก
๘. รมควนัต้นท่ีไมมี่ลกู
๙. ท า ชีวาณสูงเคราะห์



โพธิยาลัย – ปทูะเลย์ – ปทูะเล 



"พระมหาชนก" ตั้งช่ือเมือง ไวเ้มืองหน่ึง ส่ือถึง เมืองโง่เง่า เมาบ่ินบา้

ตั้งแต่ อุปราช ถึงคนเล้ียงมา้ ต่างขอ้งใน "อวิชชา" วา้วุน่วาย

ไม่มี ใครเลย สกัคนหน่ึง ซาบซ้ึง ปณิธาน พระฦๅสาย

ผลประโยชน์ เห็นแก่ตวั กนัมากมาย ต่ืนข่าวลือ กระพือกระจาย อ้ืออึงไป

"พระมหาชนก" วางใจเป็น อุเบกขา ตรสัวา่ เราไมบ่วช ไมไ่ปไหน

ตน้มะมว่ง ท าลายลง ไมเ่ป็นไร จะทรงฟ้ืน ฟูใหม่ ดว้ยสองมือ



ทรงศรทัธา ตั้ง "มหาวชิชาลยั“ แปลวา่ แหล่งความรูย้ิง่ใหญ่ ใหย้ึดถือ

หมายสติ สมัปชญัญะ ใชห้ยุดยื้ อ บรรเทา ความบอ้งบ้ือ บาปสงัคม

"มหาวชิชาลยั" น้ี อยูท่ี่ไหน อยูใ่น "ใจ" คนไทย สิจึงสม

ส่ิงใด ทรงสอนไว ้อยา่เพียงชม น้อมอบรม ดวงจิต เร่งตริตรอง

"พระมหาชนก" ทรงฝากเมือง "มิถิลา“ อนัทรงรกั นักหนา ใหไ้ทยผอง

ใครหมายหนุน มุลลิกา ฝ่าละออง "ขอเป็นขา้ รองบาท ทุกชาติไป"



ชาติหน้า เกิดไหน มีใครรู ้ ชาติน้ีแหละ คิดตรองดู ตั้งจิตใหม่

ใครรอ้งวา่ ขอเป็นขา้ พระทรงชยั ก็ตั้งใจ ท าความดี เพ่ือบา้นเมือง

วา่ยไป วา่ยไป วา่ยไป ความเพียร อนัยิง่ใหญ่ โลกลือเล่ือง

ทรงวา่ยไป ถึงฝัง่ฟ้า งามประเทือง สู่ทิพย ์รองเรือง พระโพธิญาณ

มาตามรอย พระบาท จริงจริงเถิด จึงจะเกิด สามคัคีธรรม น าสุขศานต์

"พระมหาชนก" ผูส้ถิต ลิบวมิาน ทรงสราญ "มิถิลาไมส้ิ่นคนดี"



นายอินทรผ์ูปิ้ดทองหลงัพระ



Sir Winston Churchill

Sir William Stephenson

Franklin D. Roosevelt



Adolf Hitler



การแผ่ขยายอิทธิพลของนาซีเยอรมนั สงครามโลกครั้งที่ ๒













ตโิต



Jozip Broz Tito

7 May 1892 – 4 May 1980



สหพนัธส์าธารณรฐั

ยูโกสลาเวีย

•สโลเวเนีย

•โครเอเชีย

•บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา

•เซอรเ์บีย

•มอนเตโนโกร

•มาเซโดเนีย





พระราชนิพนธ์ เร่ืองทองแดง

แสดงความรักผูกพันลึกซึ ง้ 
ความเมตตาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรง
มีต่อทองแดง



จากวังทองหลางสู่วังสวนจติรฯ



“หมาเทศ”

ทองแดงน่ีเป็นหมาเทศเพราะมาจากเทศบาลแท้ๆ น่ีแท้ๆเกิดใน
เทศบาล คือว่าตอนที่เค้าจบัๆ สนุขัไปแล้วก็มีคนที่ถือตวัว่าถือว่าเป็นเจ้าของเค้า
อยู่ในซอยก็ไปที่เทศบาล เอาคืนมา เม่ือเอาคืนมาได้ แม่ของทองแดง ทองแดงยงั
ไม่เกิดแม่ของทองแดงมาด้วยแถมมา ทองแดงน่ีเป็นหมาเทศพันธ์ุแท้ พันธ์ุ
แท้ๆทีเดียว แต่ว่าทองแดงน่ีเป็นต้นต ารับของหมาต่างประเทศที่มาเกิด 7 ตัว 
เค้า 7 ตวัน่ีพอ่ก็เป็นชาวตา่งประเทศ แมก่็เป็นชาวตา่งประเทศ แตล่กูเป็นหมาเทศ

๔ ธนัวาคม ๒๕๔๔

ภาษาที่ทรงใช้กล่าวถึงทองแดง



ภาษาที่ทรงใช้กล่าวถึงทองแดง

•ถวายตัว

• ให้เป็น “แฟน”
• คู่หมาย
•หมอบเข้าเฝ้าฯ
• คุณนายแดง



พระราชานุกิจในรชัชกาลท่ี ๘

•เรื่องพระราชานุกิจกรุงรตันโกสินทร์

พิมพ์ในการพระราชกุศล ๑๐๐ วนั พระบรม

ศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท

มหิดล ๒๐ กนัยายน ๒๔๘๙

•พระราชานุกิจขณะประทับในประเทศไทย

เมื่อเสด็จนิวติัพระนคร พุทธศกัราช ๒๔๘๘-

๒๔๘๙



เม่ือขา้พเจา้จากสยามมาสูส่วิทเซอรแ์ลนด์

•พระราชทานลงพิมพใ์น วงวรรณคดี สิงหาคม 

๒๔๙๐

•เป็น “บนัทึกประจ าวนัท่ีเขียนไวก้่อนและระหวา่ง
วนัเดินทางจากสยามสู่สวิทเซอรแ์ลนด”์

•วนัท่ี ๑๖ – ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๙



ช่วงเวลาในหนงัสือ

•เรื่องพระราชานุกิจในรชัชกาลที่ ๘
พระราชานุกิจระหวา่งวนัท่ี ๕ ธนัวาคม ๒๔๘๘ 

ถึง ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙

•เม่ือขา้พเจา้จากสยามมาสูส่วิทเซอรแ์ลนด ์
บนัทึกส่วนพระองคร์ะหวา่งวนัท่ี ๑๖ – ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๙





"....ไมช่า้ยอดเขาก็โผล่พน้เมฆโดยไมม่ีโมเซส

ฝงูชนต่างซึมเซา โศกสลด 

โยชวาเดินสู่ดินแดนท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหค้ ามัน่วา่จะเป็นท่ีพ านักของชาวยิว

ดว้ยใบหนา้เคร่งขรึมและซีดหมอง 

เพราะเป็นผูท่ี้พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเลือกไวแ้ลว้...”

อลัเฟรด เดอ วนียี ่นักเขียนฝรัง่เศส

(เจา้นายเล็กๆ-ยุวกษัตริย)์



วงวรรณคดี

สิงหาคม ๒๔๙๐



... ไดย้นิเสียงใครคนหน่ึงรอ้งขึ้ นมาดงัๆ วา่ “อยา่ละท้ิงประชาชน” 

อยากจะรอ้งบอกเขาลงไปว่า ถา้ประชาชนไม่ “ท้ิง” ขา้พเจา้แลว้

ขา้พเจา้จะ “ละท้ิง” อยา่งไรได.้..





“จะสบความสุขสันต์ส าคัญที่ใจ
เฝ้าแต่ยิม้สู้ไปหวัใจช่ืนบาน”


