ภาพ : วริศ โสภณพิศ (ช่างภาพ) นิตยสารสารคดี

1

พระจักรีนิวัตฟ้า สถิตใจประชานิรันดร์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก่อนหน้าพระราชพิธีฯ ช่างฝีมือจากทุก
แขนงทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างมารวมตัวกัน เพื่อสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ อาทิ การสร้างพระเมรุมาศและอาคารโดยรอบ การจัดสร้างพระโกศจันทน์ การบูรณะ
ราชรถ ราชยานทีใ่ ช้อญ
ั เชิญพระบรมศพ และมีการฝึกซ้อมริว้ ขบวนพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพโดยความ
ร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เพื่อถวายพระเกียรติยศ และถวาย
ความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี บทความนี้จะเป็นการประมวลเหตุการณ์
สำ�คัญโดยสังเขป เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกความทรงจำ�ของประวัติศาสตร์ชาติไทย
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วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นัน้ ถือเป็นวันครบรอบ
1 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันดังกล่าวมีกิจกรรม
ส�ำคัญ คือ การเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกัน
ยืนสงบนิ่งเมื่อเวลา 15.52 น. เป็นเวลา 89 วินาที ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาเดียวกันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพื่อถวายความ
อาลัยและร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนจ�ำนวนมากมาย
มหาศาลจากทั่วประเทศได้เดินทางไปสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
โดยคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอด
จนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จากทั่วทุกสารทิศต่างอดทนรอเป็น
เวลาหลายชั่วโมง เพื่อได้กราบสักการะพระบรมศพอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้ส�ำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่
เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 รวม 337 วัน เป็นจ�ำนวนถึง
12,739,531 คน และมียอดเงินที่ประชาชนถวายเพื่อร่วม
บ�ำเพ็ญพระราชกุศลเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 889,545,100.01
บาท1

การก่อสร้างพระเมรุมาศ

พระเมรุมาศ สร้างขึ้นภายใต้คติเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็น
ศู น ย์ ก ลางของจั ก รวาลและภพภู มิ ทั้ ง สาม ลั ก ษณะทาง
กายภาพเชิงอุดมคติของเขาพระสุเมรุเป็นจอมเขากึง่ กลางสูง
ที่สุด ล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์ 7 ทิวสลับด้วยมหานที
สีทนั ดร อีกทัง้ มีทวีปทัง้ สีแ่ ละมหาสมุทรประจ�ำตามทิศ เชิงเขา
พระสุเมรุเป็นป่าหิมพานต์ ซึง่ เป็นทีอ่ าศัยของสัตว์นานาพันธุ์
ส่ ว นยอดเขาพระสุ เ มรุ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของสวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์
ซึ่งมีพระอินทร์เป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง2
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ์ บดิ น ทร
เทพยวรางกูร มีพระราชกระแสรับสั่งให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแม่งานในการ
ออกแบบพระเมรุมาศครัง้ นี้ โดยทรงมีพระราชวินจิ ฉัยเลือก
แบบร่างพระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด 7 ชั้นเชิงกลอน
ของนายก่ อ เกี ย รติ ทองผุ ด ซึ่ ง เป็ น การออกแบบที่ จั ด
วางส่ ว นยอดให้ ค วามรู ้ สึ ก อิ ส ระ ลดหลั่ น และสวยงาม
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ด้ ว ยเหตุ นี้ พ ระเมรุ ม าศพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล เดช บรมนาถบพิ ต ร จึ ง เป็ น อาคาร
ทรงบุ ษ บก 9 องค์ ตั้ ง อยู ่ บ นฐานชาลาสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส
4 ชั้น บันไดทางขึ้นทั้ง 4 ทิศ บุษบกประธานมีชั้นเชิงกลอน
7 ชั้น ยอดบนสุดประดิษฐานพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
(ฉัตรขาว 9 ชั้น) ภายในมีพระจิตกาธาน (เชิงตะกอน)
ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ ผนังสีด่ า้ นติดฉากบังเพลิง
เขียนรูปนารายณ์อวตารและภาพโครงการตามพระราชด�ำริ
บริเวณฐานชาลาทั้งสามชั้นประดับประติมากรรม เสาครุฑ
ท้าวจตุโลกบาล เทพยดา ราชสีห์ คชสีห์ นาคราวบันได
ฐานชาลาชัน้ ล่างมีสตั ว์มงคลประจ�ำทิศรอบฐานพระเมรุมาศ
มีสระอโนดาต เขามอประดับด้วยสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ
การออกแบบพระเมรุมาศในครัง้ นีย้ ดึ การวางผังบริเวณ
ตามคติจกั รวาล โดยก�ำหนดต�ำแหน่งจุดกึง่ กลางพระเมรุมาศ
ซึ่งเปรียบเสมือนกึ่งกลางจักรวาล คือใช้ต�ำแหน่งจุดตัดของ
แกนส�ำคัญ 2 แกน คือ แกนทิศเหนือ-ใต้ ได้แก่ แนวแกน
ที่ขนานไปกับสนามหลวง ตรงไปยังยอดพระศรีรัตนเจดีย์
ในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม และแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก
ซึ่งตั้งฉากกับแนวแกนแรกไปยังจุดศูนย์กลางพระอุโบสถ
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษดิร์ าชวรมหาวิหาร ส่วนปริมณฑล
พระเมรุมาศยังมีอาคารส�ำคัญคือ พระทีน่ งั่ ทรงธรรมส�ำหรับ
บ�ำเพ็ญพระราชกุศล ศาลาลูกขุน ทิม และทับเกษตรรายรอบ
ส� ำ หรั บ เป็ น ที่ เ ฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทของพระบรม
วงศานุวงศ์ ทูตานุทตู ข้าราชการ และข้าราชบริพาร เฉพาะ
ด้านหน้านอกเขตราชวัติ จัดภูมิทัศน์โครงการพระราชด�ำริ
ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธ3ี
นอกจากนี้ ยั ง มี พ ระเมรุ ม าศจ� ำ ลองที่ พ ระลาน
พระราชวั ง ดุ สิ ต 1 แห่ ง ณ 4 มุ ม ของท้ อ งสนามหลวง
ทิศเหนือ บริเวณส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เดิม) ทิศใต้
บริเวณพระปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ทิ ศ ตะวั น ออก บริ เวณลานคนเมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร
ทิศตะวันตก บริเวณสวนนคราภิรมย์ (ท่าเตียน) และ 4 มุมเมือง
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนภูมิภาค
สร้างในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง ส�ำหรับซุม้ ถวายดอกไม้
จันทน์ส�ำหรับประชาชนร่วมถวายสักการะพระบรมศพ
สร้างอยูบ่ ริเวณนอกมณฑลพระราชพิธี กรมศิลปากรออกแบบ
และใช้เป็นต้นแบบน�ำไปจัดสร้างในสถานทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ
แนวการออกแบบเนือ่ งในพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร
คือ โครงการพระราชด�ำริฝนหลวง พื้นหลังเป็นรูปเมฆและ
สายฝน มีเส้นสินเทาเป็นกรอบนอกอย่างจิตรกรรมไทย
เป็นซุม้ 3 ขนาด ซุม้ ขนาดใหญ่ ซุม้ ขนาดกลาง และซุม้ ขนาดเล็ก
ส�ำหรับในต่างประเทศ ตัง้ แท่นยกพืน้ ส�ำหรับถวายดอกไม้จนั ทน์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ณ
สถานทูตและสถานกงสุลทัว่ โลก4

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เริ่มตั้งแต่การออกพระเมรุในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
โดยมีพระราชพิธบี ำ� เพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระทีน่ งั่
ดุสติ มหาปราสาท ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
มีการอัญเชิญพระบรมศพสูพ่ ระเมรุมาศด้วยขบวนพระบรม
ราชอิสริยยศ ส�ำหรับริ้วขบวนต่างๆ ประกอบด้วย
ริ้ ว ขบวนที่ 1 อั ญ เชิ ญ พระโกศพระบรมศพโดย
พระยานมาศสามล�ำคาน ออกจากพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท
ไปยังพระมหาพิชยั ราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ริ้วขบวนที่ 2 อัญเชิญพระบรมศพโดยขบวนพระมหา
พิชยั ราชรถจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสูม่ ณฑล
พระราชพิธีท้องสนามหลวง
ริ้วขบวนที่ 3 อัญเชิญพระบรมศพโดยราชรถปืนใหญ่
เวียนอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) รอบพระเมรุมาศ แล้วอัญเชิญขึน้
ประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศโดยเกรินบันไดนาค
ในเวลาค�่ ำ มี ก ารถวายพระเพลิ ง พร้ อ มส่ ง เสด็ จ
สู่สวรรคาลัยในเวลา 22.00 น.
ในวันเดียวกันมีการแสดงมหรสพ ตามแบบแผนโบราณ
ราชประเพณี เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ไปจนถึง 06.00 น.
ของวันรุง่ ขึน้ โดยจัดขึน้ อย่างสมพระเกียรติประกอบด้วย 3 เวที
ได้แก่ เวทีที่ 1 การแสดงหนังใหญ่ และการแสดงโขนเรื่อง
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รามเกียรติ์ เวทีที่ 2 แสดงหุ่นหลวง หุ่นกระบอก และละคร
เรื่องพระมหาชนก ส่วนเวทีที่ 3 การบรรเลงดนตรีสากล
ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า บทเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บัลเลต์มโนราห์ ซึ่งหาชมได้ยากด้วย
ริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระ
ผอบพระบรมราชสรีรางคาร โดยพระที่น่ังราเชนทรยาน
และพระทีน่ งั่ ราเชนทรยาน (น้อย) เข้าสูพ่ ระบรมมหาราชวัง
ประดิ ษ ฐานพระบรมอั ฐิ ที่ พ ระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาท
ส่วนพระบรมราชสรีรางคารนัน้ อัญเชิญไปพักไว้ ณ พระศรีรตั น
เจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ริว้ ขบวนที่ 5 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐโิ ดยพระทีน่ งั่
ราเชนทรยานไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เมื่อบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิแล้ว
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 มี ริ้วขบวนที่ 6 ซึ่งเป็น
ขบวนสุดท้าย อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยรถยนต์
พระที่นั่งจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไปบรรจุไว้ ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม และวัดบวร
นิเวศวิหาร ในการนี้ พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ ผูบ้ งั คับกองทหารม้าเกียรติยศ ทรงม้า
น�ำริ้วขบวน ซึ่งเป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวน
สุดท้ายในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร5
ทั้งนี้ พระเมรุมาศ ราชรถ ราชยาน และริ้วขบวนทุก
ขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้สื่อถึงขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีที่สืบมา
และยังสะท้อนคติความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เปรียบได้
กับสมมติเทพที่อวตารมายังโลกมนุษย์ และได้เสด็จกลับสู่
สรวงสวรรค์อย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติทุกประการ
นอกจากนีร้ ฐั บาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนวางดอกไม้
จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ณ พระเมรุ ม าศจ� ำ ลองและ
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน 878 จุดทั่วประเทศใน
76 จังหวัด ของวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น.
ถึง 16.30 น. และเวลา 18.30-22.00 น. (จนกว่าประชาชนคน
สุดท้ายได้วางดอกไม้จนั ทน์) ได้มกี ารหยุดวางดอกไม้จนั ทน์
ในช่วงเวลาประกอบพระราชพิธีในพระเมรุมาศ นับจ�ำนวน
ประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์กว่า 19 ล้านคน6

ภาพ : www.matichon.co.th/news/703436

พระราชวงศ์และบุคคลส�ำคัญทั่วโลกเข้าร่วม
งานพระราชพิธีฯ

ในพระราชพิธีมีพระราชวงศ์รวม 16 ประเทศ และ
บุคคลส�ำคัญจาก 26 ประเทศได้เดินทางมาเข้าร่วมพระราช
พิธีฯ ด้วย อาทิ เจ้าชายอะกิชิโนะ พร้อมด้วยเจ้าหญิงคิโกะ
(พระชายา) จากญี่ปุ่น ทั้งนี้ราชวงศ์ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับราชวงศ์ไทยมาอย่างยาวนาน สมเด็จพระราชินี
มาทิลด์ จากเบลเยียม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์
นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุก
จากภูฏาน สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา จากเนเธอร์แลนด์

ภาพ : http://news.thaipbs.or.th/content/267096

สมเด็ จ พระราชิ นี ซิ ล เวี ย จากสวี เ ดน บุ ค คลส� ำ คั ญ จาก
ต่างประเทศ อาทิ นายบาร์นาบาส ซิบูซิโซ ดลามินี นายก
รัฐมนตรีของสวาซิแลนด์ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช
ฮุน เซน ของกัมพูชา นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีของจีน
เป็นต้น7

โครงการจิตอาสา
และกิจกรรมของภาคประชาสังคม

ในช่วงเวลาที่ส�ำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าไปสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างนั้นได้เกิดผู้มีจิตอาสาที่รวมตัวขึ้นมาอย่างมากมาย
เพือ่ ท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่ผเู้ ดินทาง
มาสักการะพระบรมศพ เช่น การรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การน�ำอาหาร ขนม ผลไม้ น�้ำ ยาดม มาแจก การช่วยเก็บ
ขยะ ฯลฯ สะท้อนให้เห็นถึงน�้ำใจและความเสียสละของคน
ไทยที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน นอกจากนี้ยังมี “จิตอาสา
เฉพาะกิจ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก และน�้ำใจของปวงประชาชน
ชาวไทยทุ ก หมู ่ เ หล่ า ถวายแด่ ในหลวงรั ชกาลที่ 9 ก่ อ น
เสด็ จสู ่ ส วรรคาลั ย โดยเปิ ดให้ ประชาชนลงทะเบี ย น 8
ประเภทงานตามความสมัครใจ ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของประชาชาชน
งานบริการประชาชน งานแพทย์ งาน
รักษาความปลอดภัย และงานจราจร
ซึ่ ง ผู ้ ส มั ค รจะได้ รั บ บั ต รประชาชนจิ ต
อาสาสีฟ้า และบัตรจิตอาสางานพระ
ราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
และจะได้รับพระราชทาน หมวกแก๊ป
ผ้ า พั น คอ เสื้ อ โปโลสี ด� ำ ปลอกแขน
เป็นต้น8 ทัง้ นีม้ ปี ระชาชนจากทัว่ ประเทศ
ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 4,006,825 คน
นอกจากนีเ้ นือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทร เทพยวรางกู ร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดั โครงการจิตอาสา
“เราท�ำความดีด้วยหัวใจ” ทางการจึงเชิญชวนประชาชน
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 3 สิงหาคม 2560 เพือ่ สานต่อโครงการพระราชด�ำริในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และหน่วยราชการ
อื่นๆ ร่วมกันบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ
อีกด้วย9
ส�ำหรับกิจกรรมของภาคประชาสังคมในส่วนภูมภิ าคนัน้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้แสดงพลังแห่ง
ความจงรั ก ภัก ดีและส�ำนึก ในพระมหากรุณ าธิ คุณ อย่ า ง
หาที่สุดมิได้ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
การบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามแนวการ
ปฏิบัติของแต่ละศาสนา การรวมพลังสามัคคีแปรขบวน
แสดงสัญลักษณ์แห่งความอาลัย การจุดเทียน การขับร้อง
บทเพลงสรรเสริญพระบารมี การขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ เพลงร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ รวมไปถึงการสดุดี
พระเกียรติคุณในหลายลักษณะ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
การวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ การบรรยายเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ การจัดท�ำสารคดีผา่ นสือ่ วีดทิ ศั น์ สือ่ วิทยุ
กระจายเสียง สือ่ สังคมออนไลน์ และสือ่ สิง่ พิมพ์ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการท�ำความดีสืบสานพระราชปณิธานในลักษณะ
ต่างๆ ได้แก่ การท�ำความสะอาด บริจาคโลหิต บริจาค
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สุขภาพคนไทย 2561

ภาพ : ภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy)

ดวงตา บริจาคอวัยวะ การปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์นำ�้ ไถ่ชวี ติ
โคกระบือ การปั่นจักรยาน การเดิน-วิ่งการกุศล ฯลฯ10

น้อมน�ำศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มิได้ทรง
คาดหวังเพียงการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเฉพาะหน้าของ
ราษฎรเท่านั้น แต่ทรงสัมผัสปัญหาอย่างใกล้ชิด ทรงทุ่มเท
เวลาในการประชุ ม ซั ก ถาม ติ ด ตามงานกั บ ข้ า ราชการ
และประชาชน ภาพเหล่านี้กลายเป็นพระจริยวัตรที่ทรง
ขะมักเขม้น และก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชด�ำริหลายพัน
โครงการภายใต้ แ นวคิ ด “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” ทรง
น�ำพาราษฎรให้ผาสุก มิใช่เพียงกลุ่มคนที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ
ที่ห่างไกล แต่รวมถึงลูกหลานของพระองค์ในวันนี้และวัน
ข้างหน้า และเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดทีค่ นไทยจะน้อมเกล้าฯ
น�ำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์มาด�ำเนิน
รอยตาม11 จนเกิดโครงการต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“โครงการสานต่อที่พ่อท�ำ” คือโครงการที่ได้วิเคราะห์
แนวคิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ผ่ า นโครงการ
พระราชด�ำริ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งว่าด้วย
แนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง มีความพอ
ประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมคิ มุ้ กันในตัวเอง โดยรวบรวมและ
เรียบเรียงออกมาในสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ ตัวอย่างจากหนังสือ The Visionary กษัตริย์
ผู้มองเห็นอนาคต โดยได้ถอดบทเรียนเรื่องแนวคิดเรื่อง

ภาพ : https://regional.kachon.com/86443

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองเกี่ยวกับการด�ำรงชีวิต
เช่น การแยกสิง่ ทีต่ อ้ งมีออกจากสิง่ ทีต่ อ้ งการ โดย “ต้องมี”
นั้นต้องมาก่อน และสุดท้ายคือ ชัง่ ตวงความอยากให้สมดุล
จากแนวคิดดังกล่าวจะช่วยปรับมุมมองของชีวติ ให้มคี วามสุข
บนความเรียบง่ายและพอเพียง
“โครงการพันธุ์พอเพียง” เป็นโครงการปลูกต้นไม้
9 ล้านต้นที่จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตามแนวทางพระราชด�ำริความพอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกจิตส�ำนึกความพอเพียงผ่าน
การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มจ�ำนวนต้นไม้ในเมือง และเพื่อให้
เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ยี่ งั่ ยืนของต้นไม้ โดยการ
แจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ ไปจ�ำนวน 9 ล้านคน
ให้รว่ มกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน หรือพืน้ ทีข่ องตนเอง
โดยประชาชนสามารถรับกล้าไม้ผา่ นสถานีเพาะช�ำใกล้บา้ น
สิง่ ส�ำคัญกว่าการปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้น คือ การปลูกจิตส�ำนึก
ของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั ว อย่างข้างต้นนี้เ ป็นเพียงบางส่วนของการส่ ง ต่ อ
สืบสาน ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีท่ กุ คนสามารถท�ำได้เพียง
นึกถึงคนรอบข้าง สังคม ตลอดจนประเทศชาติ

บทส่งท้าย

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชน
ที่ผ่านมา จนน�ำไปสู่โครงการในพระราชด�ำริมากมายกว่า
4,000 โครงการ เปรียบเสมือนสายธารที่ไหลรินไปทั่วทุก
พื้นที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะหรือชาติพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ วันที่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร สวรรคตจึงนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่ง
ใหญ่ของชนชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ แต่สิ่งหนึ่งที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ได้ตลอดไปนั้น คือ พระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยในวาระโอกาสต่างๆ
ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการด�ำเนินชีวิตและพัฒนา
ตนให้ถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงามของสังคม ตราบใดที่
ประชาชนชาวไทยได้น้อมน�ำสิ่งที่พระองค์มอบไว้มาปฏิบัติ
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม หากตระหนัก
เช่นนีแ้ ล้วไซร้จะพบว่า “พระองค์ไม่เคยละทิง้ ประชาชนของ
พระองค์” แม้ในวันที่พระองค์จากไปแล้วก็ตาม
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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