
พระจักรีนิวัตฟ้า สถิตใจประชานิรันดร์1
       พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ได้มีข้ึนระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยตลอดหน่ึงปีที่ผ่านมาก่อนหน้าพระราชพิธีฯ ช่างฝีมือจากทุก
แขนงทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างมารวมตัวกัน เพ่ือสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์ท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ อาทิ การสร้างพระเมรุมาศและอาคารโดยรอบ การจัดสร้างพระโกศจันทน์ การบูรณะ 
ราชรถ ราชยานทีใ่ชอั้ญเชญิพระบรมศพ และมีการฝกึซอ้มร้ิวขบวนพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพโดยความ
ร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการ ทหาร ตำ รวจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เพื่อถวายพระเกียรติยศ และถวาย
ความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี บทความนี้จะเป็นการประมวลเหตุการณ์ 
สำ คัญโดยสังเขป เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกความทรงจำ ของประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ภาพ : วริศ โสภณพิศ (ช่างภาพ) นิตยสารสารคดี

สุขภาพคนไทย 256134



 วนัศกุร์ท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ. 2560 นัน้ถอืเป็นวนัครบรอบ 
1 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันดังกล่าวมีกิจกรรม
ส�าคัญ คือ การเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกัน
ยืนสงบนิ่งเมื่อเวลา 15.52 น. เป็นเวลา 89 วินาที ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาเดยีวกนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพ่ือถวายความ
อาลัยและร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนจ�านวนมากมาย
มหาศาลจากท่ัวประเทศได้เดินทางไปสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
โดยคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอด
จนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จากทั่วทุกสารทิศต่างอดทนรอเป็น
เวลาหลายช่ัวโมง เพื่อได้กราบสักการะพระบรมศพอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้ส�านักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่
เดนิทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ตัง้แต่วนัที ่29 ตลุาคม 
2559 ถงึวนัที ่5 ตลุาคม 2560 รวม 337 วนั เป็นจ�านวนถงึ 
12,739,531 คน และมียอดเงินท่ีประชาชนถวายเพื่อร่วม
บ�าเพญ็พระราชกุศลเป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้ 889,545,100.01 
บาท1 

การก่อสร้างพระเมรุมาศ 
 พระเมรุมาศ สร้างข้ึนภายใต้คติเขาพระสุเมรุ ซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางของจักรวาลและภพภูมิทั้งสาม ลักษณะทาง
กายภาพเชิงอุดมคตขิองเขาพระสเุมรเุป็นจอมเขากึง่กลางสงู
ที่สุด ล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์ 7 ทิวสลับด้วยมหานท ี
สทีนัดร อกีท้ังมทีวปีท้ังสีแ่ละมหาสมทุรประจ�าตามทศิ เชงิเขา 
พระสเุมรเุป็นป่าหมิพานต์ ซึง่เป็นท่ีอาศยัของสตัว์นานาพนัธุ ์
ส่วนยอดเขาพระสุเมรุเป็นท่ีตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  
ซึ่งมีพระอินทร์เป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง2 
 สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร 
เทพยวรางกูร มีพระราชกระแสรับสั่งให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแม่งานในการ 
ออกแบบพระเมรมุาศครัง้นี ้โดยทรงมพีระราชวนิจิฉัยเลือก
แบบร่างพระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด 7 ชั้นเชิงกลอน 
ของนายก่อเกียรติ ทองผุดซึ่งเป ็นการออกแบบที่จัด
วางส่วนยอดให้ความรู ้สึกอิสระ ลดหลั่น และสวยงาม 

ด้วยเหตุน้ีพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร จึงเป ็นอาคาร 
ทรงบุษบก 9 องค์ ตั้งอยู ่บนฐานชาลาส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  
4 ชั้น บันไดทางขึ้นทั้ง 4 ทิศ บุษบกประธานมีชั้นเชิงกลอน 
7 ชั้น ยอดบนสุดประดิษฐานพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 
(ฉัตรขาว 9 ชั้น) ภายในมีพระจิตกาธาน (เชิงตะกอน) 
ประดษิฐานพระโกศพระบรมศพ ผนงัส่ีด้านติดฉากบังเพลิง
เขยีนรปูนารายณ์อวตารและภาพโครงการตามพระราชด�าริ 
บริเวณฐานชาลาทั้งสามชั้นประดับประติมากรรม เสาครุฑ 
ท้าวจตุโลกบาล เทพยดา ราชสีห์ คชสีห์ นาคราวบันได  
ฐานชาลาช้ันล่างมสัีตว์มงคลประจ�าทศิรอบฐานพระเมรมุาศ 
มีสระอโนดาต เขามอประดับด้วยสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ 
 การออกแบบพระเมรมุาศในครัง้นีย้ดึการวางผงับรเิวณ
ตามคติจักรวาล โดยก�าหนดต�าแหน่งจดุกึง่กลางพระเมรมุาศ
ซึ่งเปรียบเสมือนก่ึงกลางจักรวาล คือใช้ต�าแหน่งจุดตัดของ
แกนส�าคัญ 2 แกน คือ แกนทิศเหนือ-ใต้ ได้แก่ แนวแกน
ที่ขนานไปกับสนามหลวง ตรงไปยังยอดพระศรีรัตนเจดีย์ 
ในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก 
ซ่ึงต้ังฉากกับแนวแกนแรกไปยังจุดศูนย์กลางพระอุโบสถ 
วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษด์ิราชวรมหาวหิาร ส่วนปรมิณฑล
พระเมรมุาศยงัมอีาคารส�าคญัคอื พระทีน่ัง่ทรงธรรมส�าหรบั
บ�าเพญ็พระราชกศุล ศาลาลกูขนุ ทมิ และทบัเกษตรรายรอบ 
ส�าหรับเป็นที่ เฝ ้าทูลละอองธุลีพระบาทของพระบรม 
วงศานวุงศ์ ทตูานทุตู ข้าราชการ และข้าราชบรพิาร เฉพาะ
ด้านหน้านอกเขตราชวัติ จัดภูมิทัศน์โครงการพระราชด�าริ 
ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี3 
 นอกจากนี้ ยั งมีพระเมรุมาศจ� าลองที่พระลาน
พระราชวังดุสิต 1 แห่ง ณ 4 มุมของท้องสนามหลวง  
ทศิเหนอื บรเิวณส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล (เดมิ) ทศิใต้ 
บรเิวณพระปฐมบรมราชานสุรณ์ (สะพานพระพทุธยอดฟ้า)  
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ทิศตะวันออก บริเวณลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร  
ทศิตะวนัตก บรเิวณสวนนคราภริมย์ (ท่าเตยีน) และ 4 มมุเมอืง
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนภูมิภาค 
สร้างในทกุจงัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง ส�าหรบัซุม้ถวายดอกไม้
จันทน์ส�าหรับประชาชนร่วมถวายสักการะพระบรมศพ  
สร้างอยูบ่รเิวณนอกมณฑลพระราชพธิ ีกรมศลิปากรออกแบบ
และใช้เป็นต้นแบบน�าไปจดัสร้างในสถานท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ 
แนวการออกแบบเนือ่งในพระราชกรณยีกจิด้านการเกษตร 
คือ โครงการพระราชด�าริฝนหลวง พื้นหลังเป็นรูปเมฆและ
สายฝน มีเส้นสินเทาเป็นกรอบนอกอย่างจิตรกรรมไทย  
เป็นซุม้ 3 ขนาด ซุม้ขนาดใหญ่ ซุม้ขนาดกลาง และซุ้มขนาดเลก็ 
ส�าหรบัในต่างประเทศ ต้ังแท่นยกพืน้ส�าหรบัถวายดอกไม้จนัทน์ 
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเคร่ืองสักการะ ณ 
สถานทูตและสถานกงสลุทัว่โลก4 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เริ่มตั้งแต่การออกพระเมรุในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560  
โดยมพีระราชพธิบี�าเพญ็พระราชกศุลออกพระเมร ุณ พระทีน่ัง่ 
ดสุติมหาปราสาท ต่อมาในวนัพฤหัสบดท่ีี 26 ตลุาคม 2560 
มีการอัญเชิญพระบรมศพสูพ่ระเมรมุาศด้วยขบวนพระบรม
ราชอิสริยยศ ส�าหรับริ้วขบวนต่างๆ ประกอบด้วย
 ริ้วขบวนที่  1 อัญเชิญพระโกศพระบรมศพโดย 
พระยานมาศสามล�าคาน ออกจากพระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท 
ไปยงัพระมหาพชิยัราชรถ หน้าวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
 ริ้วขบวนที่ 2 อัญเชิญพระบรมศพโดยขบวนพระมหา
พชิยัราชรถจากหน้าวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามสู่มณฑล
พระราชพิธีท้องสนามหลวง 
 ริ้วขบวนที่ 3 อัญเชิญพระบรมศพโดยราชรถปืนใหญ่
เวยีนอุตราวฏั (เวยีนซ้าย) รอบพระเมรมุาศ แล้วอญัเชญิขึน้
ประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศโดยเกรินบันไดนาค 
 ในเวลาค�่ามีการถวายพระเพลิง พร ้อมส่งเสด็จ 
สู่สวรรคาลัยในเวลา 22.00 น. 
 ในวนัเดยีวกนัมกีารแสดงมหรสพ ตามแบบแผนโบราณ
ราชประเพณี เริ่มต้ังแต่ 18.00 น. ไปจนถึง 06.00 น.  
ของวันรุง่ขึน้ โดยจัดขึน้อย่างสมพระเกยีรตปิระกอบด้วย 3 เวที 
ได้แก่ เวทีที่ 1 การแสดงหนังใหญ่ และการแสดงโขนเรื่อง

รามเกียรติ์ เวทีที่ 2 แสดงหุ่นหลวง หุ่นกระบอก และละคร
เร่ืองพระมหาชนก ส่วนเวทีท่ี 3 การบรรเลงดนตรีสากล  
ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า บทเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บัลเลต์มโนราห์ ซึ่งหาชมได้ยากด้วย 
 ริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระ
ผอบพระบรมราชสรีรางคาร โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน
และพระท่ีนัง่ราเชนทรยาน (น้อย) เข้าสู่พระบรมมหาราชวงั 
ประดิษฐานพระบรมอัฐิที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
ส่วนพระบรมราชสรีรางคารน้ัน อญัเชญิไปพักไว้ ณ พระศรรีตัน 
เจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 ริว้ขบวนที ่5 อญัเชญิพระโกศพระบรมอฐัโิดยพระท่ีนัง่
ราเชนทรยานไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
เมื่อบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิแล้ว
 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 มี ริ้วขบวนที่ 6 ซึ่งเป็น
ขบวนสุดท้าย อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยรถยนต์
พระที่นั่งจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ไปบรรจุไว้ ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม และวัดบวร
นเิวศวหิาร ในการนี ้พันโทหญงิ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าสริวิณัณวรนีารรีตัน์ ผูบ้งัคบักองทหารม้าเกียรตยิศ ทรงม้า 
น�าริ้วขบวน ซึ่งเป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวน
สดุท้ายในพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร5 

 ทั้งนี้ พระเมรุมาศ ราชรถ ราชยาน และริ้วขบวนทุก 
ขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ได้สื่อถึงขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีที่สืบมา 
และยังสะท้อนคติความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เปรียบได้
กับสมมติเทพที่อวตารมายังโลกมนุษย์ และได้เสด็จกลับสู่
สรวงสวรรค์อย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติทุกประการ  
 นอกจากนีรั้ฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนวางดอกไม้
จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจ�าลองและ 
ซุ ้มถวายดอกไม้จันทน์ จ�านวน 878 จุดทั่วประเทศใน  
76 จังหวดั ของวนัท่ี 26 ตุลาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. 
ถงึ 16.30 น. และเวลา 18.30-22.00 น. (จนกว่าประชาชนคน
สุดท้ายได้วางดอกไม้จันทน์) ได้มกีารหยดุวางดอกไม้จนัทน์ 
ในช่วงเวลาประกอบพระราชพิธีในพระเมรุมาศ นับจ�านวน
ประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์กว่า 19 ล้านคน6
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พระราชวงศ์และบุคคลส�าคัญทั่วโลกเข้าร่วม
งานพระราชพิธีฯ
 ในพระราชพิธีมีพระราชวงศ์รวม 16 ประเทศ และ
บคุคลส�าคญัจาก 26 ประเทศได้เดนิทางมาเข้าร่วมพระราช 
พิธีฯ ด้วย อาทิ เจ้าชายอะกิชิโนะ พร้อมด้วยเจ้าหญิงคิโกะ 
(พระชายา) จากญ่ีปุ่น ทั้งนี้ราชวงศ์ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับราชวงศ์ไทยมาอย่างยาวนาน สมเด็จพระราชิน ี
มาทิลด์ จากเบลเยียม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์  
นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุก  
จากภูฏาน สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา จากเนเธอร์แลนด์ 

สมเด็จพระราชินีซิลเวีย จากสวีเดน บุคคลส�าคัญจาก 
ต่างประเทศ อาทิ นายบาร์นาบาส ซิบูซิโซ ดลามินี นายก
รัฐมนตรีของสวาซิแลนด์ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช  
ฮนุ เซน ของกมัพชูา นายจาง เกาลี ่รองนายกรฐัมนตรขีองจนี  
เป็นต้น7

โครงการจิตอาสา 
และกิจกรรมของภาคประชาสังคม 
 ในช่วงเวลาที่ส�านักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชน 
ท่ัวไปเข้าไปสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง 
ระหว่างนั้นได้เกิดผู้มีจิตอาสาที่รวมตัวขึ้นมาอย่างมากมาย 
เพ่ือท�าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่ผูเ้ดนิทาง
มาสักการะพระบรมศพ เช่น การรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
การน�าอาหาร ขนม ผลไม้ น�้า ยาดม มาแจก การช่วยเก็บ
ขยะ ฯลฯ สะท้อนให้เห็นถึงน�้าใจและความเสียสละของคน
ไทยที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน นอกจากนี้ยังมี “จิตอาสา
เฉพาะกิจ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก และน�้าใจของปวงประชาชน
ชาวไทยทุกหมู ่เหล่าถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อน
เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน 8 
ประเภทงานตามความสมัครใจ ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์  ภาพ : http://news.thaipbs.or.th/content/267096

ภาพ : www.matichon.co.th/news/703436
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งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง
เพื่อความปลอดภัยของประชาชาชน 
งานบริการประชาชน งานแพทย์ งาน
รักษาความปลอดภัย และงานจราจร 
ซึ่งผู ้สมัครจะได้รับบัตรประชาชนจิต
อาสาสีฟ้า และบัตรจิตอาสางานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
และจะได้รับพระราชทาน หมวกแก๊ป 
ผ้าพันคอ เส้ือโปโลสีด�า ปลอกแขน  
เป็นต้น8 ทัง้น้ีมีประชาชนจากทัว่ประเทศ
ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาจ�านวน 
ทั้งสิ้น 4,006,825 คน
 นอกจากนีเ้นือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร  
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดัโครงการจติอาสา 
“เราท�าความดีด้วยหัวใจ” ทางการจึงเชิญชวนประชาชน
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม -  
3 สงิหาคม 2560 เพ่ือสานต่อโครงการพระราชด�าริในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และหน่วยราชการ 
อื่นๆ ร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ  
อีกด้วย9

 ส�าหรบักจิกรรมของภาคประชาสงัคมในส่วนภมูภิาคนัน้  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปได้แสดงพลังแห่ง
ความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง 
หาที่สุดมิได้ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ 
การบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามแนวการ
ปฏิบัติของแต่ละศาสนา การรวมพลังสามัคคีแปรขบวน
แสดงสัญลักษณ์แห่งความอาลัย การจุดเทียน การขับร้อง
บทเพลงสรรเสริญพระบารมี การขับร้องเพลงพระราช
นพินธ์ เพลงร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ รวมไปถึงการสดุดี
พระเกียรติคุณในหลายลักษณะ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ 
การวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ การบรรยายเกี่ยวกับ
พระราชกรณยีกจิ การจดัท�าสารคดีผ่านสือ่วดีทิศัน์ สือ่วทิยุ
กระจายเสยีง สือ่สงัคมออนไลน์ และสือ่สิง่พิมพ์ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการท�าความดีสืบสานพระราชปณิธานในลักษณะ
ต่างๆ ได้แก่ การท�าความสะอาด บริจาคโลหิต บริจาค

ดวงตา บริจาคอวยัวะ การปลูกต้นไม้ ปล่อยสตัว์น�า้ ไถ่ชวีติ
โคกระบือ การปั่นจักรยาน การเดิน-วิ่งการกุศล ฯลฯ10 

น้อมน�าศาสตร์พระราชาสูก่ารพฒันาทีย่ั่งยนื   
 ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร มไิด้ทรง
คาดหวงัเพยีงการแก้ไขปัญหาความทกุข์ยากเฉพาะหน้าของ
ราษฎรเท่านั้น แต่ทรงสัมผัสปัญหาอย่างใกล้ชิด ทรงทุ่มเท
เวลาในการประชุม ซักถาม ติดตามงานกับข้าราชการ
และประชาชน ภาพเหล่านี้กลายเป็นพระจริยวัตรที่ทรง
ขะมกัเขม้น และก่อเกดิเป็นโครงการในพระราชด�ารหิลายพนั 
โครงการภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทรง
น�าพาราษฎรให้ผาสุก มิใช่เพียงกลุ่มคนที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ  
ท่ีห่างไกล แต่รวมถึงลูกหลานของพระองค์ในวันน้ีและวัน
ข้างหน้า และเป็นแรงบนัดาลใจสงูสุดทีค่นไทยจะน้อมเกล้าฯ 
น�าหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์มาด�าเนิน 
รอยตาม11 จนเกิดโครงการต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 “โครงการสานต่อที่พ่อท�า” คือโครงการที่ได้วิเคราะห์ 
แนวคิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านโครงการ 
พระราชด�าริ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งว่าด้วย
แนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง มีความพอ
ประมาณ มเีหตุผล สร้างภูมคิุม้กันในตัวเอง โดยรวบรวมและ
เรียบเรียงออกมาในสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ ตัวอย่างจากหนังสือ The Visionary กษัตริย์
ผู ้มองเห็นอนาคต โดยได้ถอดบทเรียนเรื่องแนวคิดเรื่อง

ภาพ : ภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy)

สุขภาพคนไทย 256138



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองเกี่ยวกับการด�ารงชีวิต 
เช่น การแยกสิง่ทีต้่องมอีอกจากสิง่ทีต้่องการ โดย “ต้องม”ี 
นั้นต้องมาก่อน และสุดท้ายคือ ช่ังตวงความอยากให้สมดลุ 
จากแนวคดิดงักล่าวจะช่วยปรบัมมุมองของชวีติให้มคีวามสุข 
บนความเรียบง่ายและพอเพียง 
 “โครงการพันธุ ์พอเพียง” เป็นโครงการปลูกต้นไม้  
9 ล้านต้นที่จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตามแนวทางพระราชด�าริความพอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกจิตส�านึกความพอเพียงผ่าน
การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มจ�านวนต้นไม้ในเมือง และเพื่อให้
เกิดกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทีย่ัง่ยนืของต้นไม้ โดยการ
แจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชนและบคุคลทัว่ไปจ�านวน 9 ล้านคน 
ให้ร่วมกนัปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน หรอืพืน้ทีข่องตนเอง 
โดยประชาชนสามารถรบักล้าไม้ผ่านสถานเีพาะช�าใกล้บ้าน 
สิง่ส�าคญักว่าการปลกูต้นไม้ 9 ล้านต้น คือ การปลูกจติส�านกึ
ของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นเพียงบางส่วนของการส่งต่อ 
สืบสาน ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทีทุ่กคนสามารถท�าได้เพยีง
นึกถึงคนรอบข้าง สังคม ตลอดจนประเทศชาติ 

บทส่งท้าย
 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีมีต่อประชาชน 
ที่ผ่านมา จนน�าไปสู่โครงการในพระราชด�าริมากมายกว่า 
4,000 โครงการ เปรียบเสมือนสายธารที่ไหลรินไปทั่วทุก
พื้นท่ีหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข  
โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะหรือชาติพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ วันท่ี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร สวรรคตจึงนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่ง
ใหญ่ของชนชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ แต่สิ่งหนึ่งที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ได้ตลอดไปนั้น คือ พระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยในวาระโอกาสต่างๆ  
ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการด�าเนินชีวิตและพัฒนา
ตนให้ถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงามของสังคม ตราบใดที่
ประชาชนชาวไทยได้น้อมน�าสิ่งที่พระองค์มอบไว้มาปฏิบัติ
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม หากตระหนัก
เช่นนีแ้ล้วไซร้จะพบว่า “พระองค์ไม่เคยละทิง้ประชาชนของ
พระองค์” แม้ในวันที่พระองค์จากไปแล้วก็ตาม

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