สถิตอยู่ ในใจ
ตราบนิรันดร์
»‚·Õè 30 ©ºÑº·Õè 10250 ÇÑ¹àÊÒÃ·Õè 15 µØÅÒ¤Á 2559

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

2 กรุงเทพธุรกิจ

พิธีเคลื่อนพระศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช จากโรงพยาบาลศิริราชไปพระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ 3

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยาและคณะรัฐมนตรีร่วมถวายน�้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

4 กรุงเทพธุรกิจ

เหล่าพสกนิกรเดินทางมารอพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมชูธนบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเหนือหัว เพื่อร่วมถวายอาลัย

พสกนิกรนั่งรอพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จากโรงพยาบาลศิริราช เคลื่อนผ่านสนามหลวง หน้าพระบรมมหาราชวัง

หนังสือพิมพ์จีนพร้อมใจรายงานข่าวเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ 5

พสกนิกรชาวไทยเดินทางมาเฝ้าหน้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมถวายอาลัย

ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี

พสกนิกรนั่งรอพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ส�ำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชนถวายน�้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

6 กรุงเทพธุรกิจ

สาส์นอาลัยทัว่ โลก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน จุดเทียนและสวดมนต์
เพื่อร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
ผู้น�ำทั่วโลกส่งสาส์นแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ประธานาธิบดีสหรัฐเชิดชู ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ไม่เคย
เหน็ดเหนื่อย ผู้น�ำจีน ชี้ทรงท�ำให้ความสัมพันธ์ไทย-จีนแนบแน่นจนถึงทุกวันนี้

ยูเอ็นชูเป็นแบบอย่างยึดมั่นคุณค่าสากล

แถลงการณ์จากส�ำนักงานนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เพื่อ
ร่วมไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
มีใจความว่า “เลขาธิการสหประชาชาติ ตระหนักถึงความทุม่ เทเพือ่ ประเทศมาอย่างยาวนาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และมรดกของพระองค์ใน
การเป็นผูน้ ำ� ทีห่ ลอมรวมประเทศให้เป็นอันหนึง่ อันเดียว พระองค์ทรงเป็นทีเ่ คารพอย่าง
สูงของพสกนิกรชาวไทย และ ได้รับความนับถืออย่างสูงจากนานาประเทศ พระองค์
ทรงได้รับการถวายรางวัลความส�ำเร็จในชีวิตจาก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
เมื่อปี 2549 เพื่อเชิดชูผลงานของพระองค์
เลขาธิการสหประชาชาติ แสดงความหวังอย่างยิง่ ว่า ประเทศไทยจะยึดมัน่ ในความทุม่ เท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯในการทรงเป็นแบบอย่างแห่งการยึดมัน่
ในคุณค่าอันเป็นสากล และ การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์”

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะแห่งญี่ปุ่น ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงงานอย่ า งทรงไม่ รู ้ จั ก เหน็ ด เหนื่ อ ย
ในการพั ฒ นาบ้ า นเมื อ ง ทรงอุ ทิ ศ พระองค์ ด ้ ว ยความแน่ ว แน่ เ พื่ อ ยกมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจน
ทรงใฝ่พระทัยในนวัตกรรม พระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่อง
ไปทั่วโลก น�้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยโดยเสมอมาจะเป็นสมบัติ
อันล�้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบต่อไป”

“แมร์เคิล”ยกทรงเป็นผู้น�ำสมัยใหม่

นายกรัฐมนตรีแองเกลา แมร์เคิลของเยอรมนี ได้ร่วมส่งสาส์นแสดงความอาลัย
มาเช่นกัน โดยมีใจความส�ำคัญว่า ตลอดเวลา 70 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ของไทยเป็นผูน้ ำ� ความทันสมัย และเสถียรภาพมาสูป่ ระเทศ ทัง้ ยังทรงมีพระ
วิริยะอุตสาหะโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทย
ของพระองค์ และยังทรงสามารถน�ำรัฐนาวาประเทศผ่านมรสุมเลวร้ายด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองมาได้ส�ำเร็จ

ปธน.จีนชูสร้างสัมพันธ์2แผ่นดิน

ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิงของจีน ส่งสาส์นแสดงความเสียใจมายังสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุว่า ในนามของประชาชนชาวจีนและข้าพเจ้า ขอร่วมส่งสาส์น
แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และแสดงความเสียใจมายังพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทย
ผู ้ น� ำ จี น สรรเสริ ญ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ว่ า
ทรงเป็นผู้วางแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย และทรงเป็นผู้ส่งเสริมมิตรภาพ
อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนและประเทศไทย ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
ในขณะนี้ เป็นผลโดยตรงจากการให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งและการทุ่มเทความพยายาม
ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจน
ความสนพระทั ย และการส่ ง เสริ ม จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ รวมทั้ ง
ความพยายามของสองประเทศ ท�ำให้มติ รภาพระหว่างจีนและประเทศไทยยังคงเบ่งบาน
ผลิดอกออกผล
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ จึงเป็นความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่
ส�ำหรับประชาชนชาวไทยและจีน และพระองค์จะทรงสถิตอยูใ่ นใจของประชาชนทัง้ สองชาติ
ตลอดกาลนาน ซึง่ จีนจะให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการพัฒนามิตรภาพกับประเทศไทยสืบไป
และจะร่วมท�ำงานกับประเทศไทยเพือ่ สานต่อความส�ำเร็จในอดีต และสร้างความก้าวหน้า
ใหม่ๆ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันประเทศ
เพื่อนบ้านอันดี และเพื่อกระชับความร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์สุข
ของสองประเทศและประชาชนทั้งสองชาติ

นายกฯญี่ปุ่นสดุดีหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”
นายบัน คี มูน เลขายูเอ็น ขอให้ที่ประชุมยืนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ระหว่างการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ควีนเอลิซาเบธทรงมีพระราชสาส์นส่วนพระองค์

สมเด็ จ พระราชิ นี น าถเอลิ ซ าเบธที่ ส อง แห่ ง สหราชอาณาจั ก รทรงมี
พระราชสาส์นส่วนพระองค์ถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อทรง
แสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
ทั้งนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการมาแล้ว
2 ครัง้ เมือ่ ปี 2515 และปี 2539 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เมือ่ ปี 2503 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง

‘โอบามา’สดุดี‘กษัตริย์ผู้ ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย’

สถานทู ต สหรั ฐ ประจ� ำ ประเทศไทย เผยแพร่ ส าส์ น ไว้ อ าลั ย การสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากประธานาธิบดีบารัก โอบามา ของสหรัฐ
ระบุ ว ่ า “ในนามของประชาชนชาวอเมริ กั น ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทาน
กราบบั ง คมทู ล แสดงความเสี ย ใจอย่ า งสุ ด ซึ้ ง ต่ อ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ และขอ
แสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาและทรง
เป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายคน ข้าพระพุทธเจ้าได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเมื่อคราวเยือนประเทศไทยในปี 2555 ข้าพระพุทธเจ้า
ยังร�ำลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและนํ้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรัก
ความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ผู้น�ำอียูร่วมเสียใจ

ท�ำเนียบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เผยแพร่แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้ และอาลัยอย่างยิง่ ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และยกย่องพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมี
พระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนและทรงมีพระอัจฉริยภาพรอบด้าน โดยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
นายอาเบะ กล่าวด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯทรงทุม่ เทพระวรกายและทรงมี
พระวิรยิ ะอุตสาหะเป็นอย่างยิง่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่ประชาชนของพระองค์ ภายใต้
หลักปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพอเพียง นอกจากนี้ พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯในการส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทยกับญีป่ นุ่
จะตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ำของพสกนิกรชาวญี่ปุ่นตราบนานเท่านาน
ทั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ
เสด็จเยือนไทยเป็นประเทศแรก หลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปี 2534

นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป และนายฌอง คลอดด์
ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นตัวแทนของสหภาพยุโรป ส่งสาส์น
ถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย
เพื่ อ ร่ ว มแสดงความเสี ย ใจต่ อ การสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
พร้อมยกย่องว่าระหว่างการครองราชย์ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยหลายล้านคน โดยเฉพาะ
ในถิ่นทุรกันดาร
อียู ยังบอกด้วยว่า ข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ สิงคโปร์ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ
สร้างความโศกเศร้าให้ผู้คนทั่วโลก แต่พระองค์จะทรงเป็นที่จดจ�ำของคนอีกหลายรุ่น
นายเตีย๋ ว ชี ฮาน รักษาการนายกรัฐมนตรีสงิ คโปร์ ส่งสาส์นแสดงความเสียใจผ่านทาง
ซึ่งในยุโรป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นที่จดจ�ำในฐานะ เฟซบุก๊ ว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างทีส่ ดุ แด่พระองค์ และ ประชาชนชาวไทย ต่อการสวรรคต
ผู้ที่ทรงงานหนักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นปราชญ์ และกษัตริย์
ทีท่ ำ� งานมากมายเพือ่ ประชาชนชาวไทยพระองค์ยงั ทรงเป็นผูส้ ง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
“ปูติน”เชิดชูทรงหนุนสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย
ประเทศไทยและสิงคโปร์
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ มายัง
ประชาชนชาวไทย ในการสูญเสียทีย่ งิ่ ใหญ่ของคนทัง้ ชาติ โดยใจความในเนือ้ สารได้ระบุถงึ “กษัตริย์จิกมี’ร่วมอาลัย
ความส�ำเร็จที่ผ่านมาในตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์ที่ยาวนานถึง 70 ปี
เฟซบุ๊กที่ใช้นามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก โพสต์ว่า
ผู้น�ำรัสเซียกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้น�ำความส�ำเร็จมาสู่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก รวมถึงพระราชบิดา ราชวงศ์แห่งภูฏาน
เศรษฐกิจ สร้างความแข็งแกร่งของไทยในต่างแดนให้เพิ่มมากขึ้น และในสารโทรเลข ได้น�ำกลุ่มนักบวช ข้าราชการระดับสูง และปวงชนชาวไทยในภูฏาน ร่วมจุดเทียน
จากกรุงมอสโกยังระบุตอ่ ว่า “พระองค์ทรงได้รบั การยอมรับอยูใ่ นหัวใจทุกผูข้ องปวงชน และสวดมนต์ ที่วัดทาชิโชซอง เพื่อร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชาวไทยโดยแท้จริง และเป็นที่ยอมรับและนับถือในต่างประเทศ”
ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
ทัง้ นี้ ในสาส์นแสดงความเสียใจทีอ่ อกมาจากเครมลิน ประธานาธิบดีรสั เซีย ยังกล่าวต่อว่า
นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงมีพระราชบัญชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงถูกจารึกในรัสเซียในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ ให้จัดการสวดมนต์เป็นกรณีพิเศษและจุดเทียน ณ วัดต่าง ๆ ทั่วภูฏาน เพื่อระลึกถึง
ให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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คนไทยในต่างแดน

ถวายความอาลัยในหลวง
คนไทยไปร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดไทยในลอสแองเจลีส
คนไทยในต่างแดนต่างเศร้าโศกต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช โดยโดยในเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ ซึ่งเป็นชุมชนคนไทย
นอกประเทศที่ใหญ่ที่สุด เต็มไปด้วยบรรยากาศความโศกเศร้าไม่แพ้ในประเทศไทย
นางจันทรี มาร์โทเรล ผู้อ�ำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาชุมชนไทย เล่าว่า มีคนไทย
ราว 100,000 คนอพยพมาอยู่ในสหรัฐ 3 ระลอกใหญ่ๆ นับตั้งแต่ทศวรรษ 50 ที่อาศัย
อยู่ในลอสแองเจลิสเคาน์ตี้มีประมาณ 50,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในสองพื้นที่ คือ
ทางฝั่งตะวันออกของฮอลลีวูดที่เรียกว่าไทยทาวน์ และทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของซานเฟอร์นันโดวัลเลย์
นางบุณยวรรณ สเตลลา ซึ่งไปสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีว่ ดั ไทยในซานเฟอร์นนั โดวัลเลย์ กล่าวว่า เธอรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ผูท้ รงช่วยเหลือทุกคน ทัง้ โลกนีไ้ ม่สามารถหากษัตริยพ์ ระองค์ใดเสมอเหมือนกษัตริยไ์ ทย
พระองค์นี้ได้อีกแล้ว

ที่ประชุมยูเอ็นยืนถวายความอาลัย

ขณะที่ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 นายปีเตอร์
ทอมสัน ประธานสมัชชาสหประชาชาติและนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ
ได้กล่าวถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยประธานสมัชชาสหประชาชาติ
ได้แสดงความเสียใจของที่ประชุมฯ ไปยังรัฐบาลและประชาชนไทย ผ่านเอกอัครราชทูต
ผูแ้ ทนถาวรไทยประจ�ำสหประชาชาติ หลังจากนัน้ ประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมยืนถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นเวลา 1 นาที
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดเตรียมพื้นที่ภายใน
สถานเอกอัครราชทูตส�ำหรับให้ประชาชนร่วมลงนามในสมุดถวายความอาลัยยิ่ง ต่อ
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ส�ำหรับวัดไทยทุกแห่ง
ในสหรัฐ มีชาวไทยจ�ำนวนมากเข้าไปสวดมนต์ และกราบพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายความจงรักภักดีและร่วมส่งพระองค์
เสด็จสู่สวรรคาลัย
นอกจากนัน้ สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ ยังออกประกาศให้ประชาชนชาวไทย
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นต่างประเทศ ลงนามถวายความอาลัย โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียว
เปิดให้ประชาชนลงนามถวายความอาลัยทีห่ อประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ตัง้ แต่วานนี้
(14 ต.ค. 2559) เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 9.00- 12.00 น. และ 13.30- 16.30 น. ทุกวัน
ไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ รวมถึงสถานกลสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

นายกฯญี่ปุ่นลงนามถวายความอาลัย

นายกรัฐมนตรีชนิ โซ อาเบะแห่งญีป่ นุ่ ได้เข้าลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียวด้วย
ส่วนสถานเอกอัครราชทูตไทยในสิงคโปร์ จัดให้ลงนามในสมุดถวายความอาลัย
บริเวณห้องโถง สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์และ
เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตต่อไป
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน จัดสมุดลงนามถวายความอาลัย
ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. ทั้งยังมีสถานกงสุลใหญ่เมืองเซี่ยเหมิน ที่จัดสมุดลงนามถวาย
ความอาลัยตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. ส่วนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดสมุดลงนาม
ถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และสถานกงสุลใหญ่
ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. ทุกวัน เช่นเดียวกัน

นักศึกษาไทยในสิงคโปร์เดินทางไปสถานทูตไทยเพื่อร่วมลงนามในสมุดถวายความอาลัย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงวอชิงตัน จัดเตรียมพื้นที่ให้ประชาชนร่วมลงนามในสมุดถวายความอาลัยยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วางช่อดอกไม้สถานที่
พระราชสมภพ

เฟซบุค๊ ของวอยซ์ ออฟ อเมริกา ในไทย
รายงานว่า นายโจเซฟ มิลาโน กงสุลกิตติมศักดิ์
ของไทย ที่นครบอสตันและนายเจ๊บ บุช
น้องชายอดีตประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู
บุชแห่งสหรัฐ ได้ไปคุกเข่าแสดงความไว้อาลัย
การเสด็จสวรรคต ที่ “จตุรสั ภูมพิ ลอดุลยเดช”
ในนครเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเสตส์ สถานที่
พระราชสมภพของรัชกาลที่ 9
ห่างจากโรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น
ไปเล็ ก น้ อ ยคื อ จตุ รั ส ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ที่สร้างเป็นสถานที่พิเศษ เพื่อร�ำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีชาวไทยและ
ชาวอเมริกันไปวางช่อดอกไม้กันหนาแน่น
ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลเมาท์
ออเบิรน์ ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์
ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั โรงพยาบาลได้ลดธงชาติสหรัฐ
และธงสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลลงครึง่ เสา
เพือ่ ร่วมถวายความอาลัย พร้อมทัง้ ตัง้ โต๊ะที่
มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมกัน
วางดอกไม้และเขียนข้อความลงในสมุด
ไว้อาลัยด้วย
หญิงคนหนึ่งยืนสงบนิ่งที่ “จตุรัสภูมิพลอดุลยเดช” ในนครเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเสตส์ สถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 9

นอกจากนั้น โรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น ยังออกแถลงการณ์ ถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ทรงมีพระราชสมภพทีโ่ รงพยาบาลแห่งนีเ้ มือ่ วันที่ 5 ธ.ค.2470
และทรงเป็นกษัตริยท์ ปี่ กครองประเทศยาวนานทีส่ ดุ ทีท่ รงมีพระราชสมภพบนผืนแผ่นดินอเมริกา
โดยทรงครองราชย์นาน 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสมภพขณะที่
พระชนกทรงศึกษาด้านการแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเสด็จฯไปทรงเยี่ยมสถานที่พระองค์ทรงพระราชสมภพ โรงพยาบาล
เมาท์ ออเบิร์น เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตต์ พร้อมทรงมีรับสั่งว่าทรงพอพระทัยมาก
ที่ได้เสด็จมาอีกครั้ง
“นับเป็นเรือ่ งเศร้าโศกอย่างสุดซึง้ ทีไ่ ด้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นผู้น�ำที่แท้จริงในด้านการสาธารณสุข ทางโรงพยาบาล
ขอร่วมกับประชาชนไทย ทั้งที่อยู่ในที่ใกล้และในที่ไกล ในความสูญเสียอันยิ่งใหญ่
ครั้งนี้” นางเจียเนตต์ คลัฟ ประธานและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล
เมาท์ ออเบิร์น แถลง

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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นราธิวาส

ขอนแก่น

ข้าราชการและประชาชน จ.นราธิวาส ร่วมถวายน�้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นครราชสีมา

สงขลา

ประชาชนชาว จ.สงขลา พร้อมใจกันออกมาตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นประราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณ
ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา

ชลบุรี

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ น�ำข้าราชการทหารต�ำรวจ
พ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย ที่ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา น�ำข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ และประชาชน ร่วมถวายน�้ำสรงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์

เชียงใหม่

นอ.วิรตั น์ สมจิตร ผูบ้ งั คับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการและนักเรียนนายเรือ ร่วมกันประกอบพิธที ำ� บุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมุทรปราการ

สถานที่ราชการใน จ.ขอนแก่น ลดธงครึ่งเสา ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี

นครสวรรค์

นายปวิณ ช�ำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ น�ำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมลงนามถวายอาลัย ณ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ น�ำประชาชนบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ประชาชนชาว จ.เชียงใหม่ พร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยเสื้อผ้าสีด�ำ ออกมาจับจ่ายสินค้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
และท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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ธุรกิจ‘เลิก-เลื่อน’จัดกิจกรรม
หลังจากส�ำนักพระราชวังออกประกาศ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559
ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช เสด็จสวรรคต เวลา 15.52 น. ซึง่
เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พสกนิกรไทย
ทุกหมู่เหล่า “หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจ”
ต่างร่วมไว้อาลัย โดย “เลื่อนและยกเลิก”
การจัดกิจกรรมออกไปจากก�ำหนดเดิม
ธนาคารกสิกรไทย เลื่อนการจัดพิธี
เปิดธนาคารกสิกรไทย สาขากรุงพนมเปญ
ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย.นี้ ,บริษทั หลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (SCBS) ยกเลิกการ
จั ด งาน Media Briefing แนวโน้ ม
ตลาดหุ้นไทยไตรมาส 4/2559 ในวันที่ 17
ต.ค.นี้
บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่น และโชว์
โน ลิมิต ผู้จัดงานไทยแลนด์ เกมโชว์ บิ๊ก
เฟสติวลั 2016 เลือ่ นการจัดงานวันที่ 28-30
ต.ค.2559 ออกไปก่อนอย่างไม่มกี ำ� หนด เช่น
เดียวกับบริษทั จ๊อบไทยดอทคอม ยกเลิกการ
จัดงาน Career Ready Boot Camp เผย
“ทางลัดสูก่ ารเป็นดาวรุง่ ในโลกการท�ำงาน”
ในวันที่ 15 ต.ค.ออกไป
ผูจ้ ดั งาน The Color Run presented by
FragrantProperty ยกเลิกการจัดงานในวันที่
15-16 ต.ค.นีอ้ อกไป,บริษทั มานะพัฒนาการ
จ�ำกัด ยกเลิกงานแถลง สูค่ วามเป็นไลฟ์สไตล์
กับ New Brand Direction” พร้อมผลการ

ด�ำเนินงานในช่วง 9 เดือน และแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจในปี 2560 ในวันที่ 17 ต.ค. ออกไป
เช่นเดียวกับบริษัท บีเอสเอช โฮม
แอพพลายแอนซ์ จ�ำกัด (ประเทศไทย)
เลื่อนการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “บ๊อช
เอ็กซ์พเี รียนซ์ เซ็นเตอร์” (Bosch Experience
Center) ในวันที่ 18 ต.ค.ออกไปไม่มกี ำ� หนด
เลื่อนคอนเสิร์ต“ช้าง มิวสิคฯ”
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ผูผ้ ลิตเบียร์ตราช้าง เลือ่ นการจัดงานคอนเสิรต์
ช้าง มิวสิค คอนเนคชัน่ มิวสิคโทรโพลิส จาก
ก�ำหนดการเดิม ที่จะจัดในวันที่ 21 ต.ค.ที่
ลุมพินีสแควร์ ถนนพระราม 4 ออกไป
ศูนย์การค้า “เมกาบางนา” ยกเลิกการจัด
งานมหกรรมเล่นกับผีทเี่ มกาบางนาฯ ตอน
จิตคลัง่ โรงพยาบาลหลอน ตามก�ำหนดการ
เดิมจะมีขึ้นในวันที่ 20 - 31 ต.ค.นี้
“Perrier” (เปอริเอ้) แบรนด์น�้ำแร่มี
ฟองภายใต้ของบริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม
จ�ำกัด ผูจ้ ดั การแข่งขัน Perrier Mixologist
Team Thailand Competition 2016
ซีซั่น 2 ขอยกเลิกการจัดงานแข่งขันรอบ
ตัดสินดังกล่าวที่จะมีขึ้น ในวันที่ 18 ต.ค.
ที่สยามสมาคม อโศก
“คาวาซากิ”เลื่อนเปิดตัวจักรยานยนต์
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เลื่อนการเปิด
ตัวรถจักรยานยนต์“คาวาซากินนินจา”

แนวปฏิบตั กิ ารแต่งกายไว้ทกุ ข์

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนทีส่ ดุ ถึงหัวหน้า
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สวรรคต ระบุวา่ เพือ่ ให้การแต่งกายไว้ทกุ ข์เนือ่ งด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สวรรคต เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ระเบียบการแต่งกายไว้ทกุ ข์ในงานศพ พุทธศักราช 2484 จึงเห็นสมควรก�ำหนดการ
แต่งกายของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ดังนี้
1.กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบ
ตามหมายรับสั่งหรือหมายก�ำหนดการของพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือ
ผ้าโปร่งสีด�ำ ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
2.กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ แบ่งเป็น 2 กรณี
กรณีแรกให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครืองแบบสีกากีคอพับ และ
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ) การแต่งเครื่องแบบไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสี
ด�ำดังกล่างพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
กรณีทสี่ อง การแต่งกายทัว่ ไปในการปฏิบตั ริ าชการ หากเป็นข้าราชการชาย ให้
แต่งกายด้วยเสือ้ เชิต้ สีขาวหรือสีด�ำ ผูกเนคไทสีด�ำ หากจะสวมเสือ้ สูทเหรือเสือ้ คลุมให้
ใช้สดี ำ� โดยอาจใช้ผา้ สักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ� ดังกล่าวพันแขนเสือ้ ซ้ายเบือ้ งบนได้ตาม
สมควร หากเป็นข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุขภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครือ่ งด�ำล้วน
3.กรณีขา้ ราชการทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดไว้อย่างอืน่ เป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนัน้
4.กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ ให้
อนุโลมตามข้อ 1 และข้อ 2
ขณะทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั เิ รือ่ งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ด�ำเนินการดังนี้
1.ให้สถานศึกษาและหน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสา ผู้มีหน้าที่ชักธง
ต้องแต่งกายเรียบร้อย
2.ให้แต่งกายและการไว้ทุกข์ ส�ำหรับข้าราชการและหน่วยงานในก�ำกับ
ในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดผ้าด�ำ สุภาพบุรุษเสื้อขาวแขนยาวสีขาวหรือด�ำ
ผูกเนคไทสีด�ำ กางเกงด�ำ หากสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีด�ำ กรณีข้าราชการ
แต่งชุดข้าราชการไว้ทุกข์ได้ทุกวัน ส�ำหรับการแต่งชุดสีกากี แต่งตามปกติ
ถือเป็นการไว้ทุกข์ โดยปริยาย
ทัง้ นีก้ รณีเครือ่ งแบบ ควรงดเครือ่ งหมายเฉลิมพระเกียรติงานมงคลพระมหากษัตริย์
เข็มที่ระลึกที่ประดับเพิ่มเติมได้ คือ เข็มที่ระลึกงานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข็มที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น
ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้แต่งกายปกติทั้งชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดกีฬา และ
ชุดลูกเสือ ส่วนผู้นับถือศาสนาอื่น การไว้ทุกข์ให้เป็นไปตามประเพณีของศาสนานั้น ๆ
ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศ หมู่ 9 ประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ พร้อมประดับ
เครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ สถานที่ที่เหมาะสม
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาให้งดการจัดงานรื่นเริง มีการจัดการเรียนการ
สอนตามปกติ เช่น การจัดกีฬา จัดกิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

ในงาน “Feel Kawasaki Feel Your Ninja”
ที่ Midwinter Green เขาใหญ่ อ.ปากช่อง
นครราชสีมา ในวันที่ 15-16 ต.ค.นี้
บริษัทโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท
ยกเลิกงาน cocktail party ในช่วงเย็นของ
วันที่ 17 ต.ค. แต่ก�ำหนดการงานแถลงข่าว
ในเวลา 13.30 และการชมเรือยอช์ทในเวลา
17.00 น. ยังคงตามก�ำหนดการเดิม
บริษทั พรีเซิรฟ์ ฟูด้ สเปเชียลตี้ จ�ำกัด
ผู้ผลิตครีมเทียม “คอฟฟี่ ดรีมมี่” และเป็น
ผู้น�ำด้านการผลิตอาหารแปรรูป ผัก ผลไม้
อบแห้งแบบครบวงจร ยกเลิกงานแถลงข่าว
ในวันที่ 14 ต.ค.
งดถ่ายทอดออกฉลากกินแบ่งฯ
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งงด
การถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกิน
แบ่งรัฐบาล งวดประจ�ำวันที่ 16 ต.ค. 2559
และงวดประจ�ำวันที่ 1 พ.ย. 2559
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ(ส�ำนักงาน กสทช.)
ยกเลิกงานแถลงข่าวจัดงาน ITU Telecom
World 2016 ในวันที่18 ต.ค.นี้
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
ส�ำนักงานพัทยา, บริษทั บัตรกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และ 5 ผู้ประกอบการโรงแรม
ในพัทยา ยกเลิกงานแถลงข่าว โครงการ
Exclusively Luxperience @PATTAYA
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สงั่ หน่วยงาน
ในสังกัดทุกแห่งเพิม่ จ�ำนวนเทีย่ วโดยสาร
ระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค.นี้ รองรับ
ประชาชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
จ�ำนวนมากทีค่ าดว่าจะหลัง่ ไหลเข้าร่วม
พิธีถวายสักการะพระบรมศพบริเวณ
พระบรมมหาราชวังและโรงพยาบาลศิรริ าช
ส�ำหรับเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ
ขสมก. จะไม่เก็บค่าโดยสารรถเมล์
ขสมก. ที่ผ่านสนามหลวงและบริเวณ
ใกล้เคียง 30 สาย จนถึงวันที่ 16 ต.ค. นี้
ยกเว้นรถโดยสารปรับอากาศจัดเก็บ
ค่าบริการปกติ พร้อมจะจัดรถเมล์ฟรี
มาให้บริการในเส้นทางนี้เพิ่ม
พร้อมจัดรถเมล์ฟรีเชือ่ มต่อระหว่าง
สถานีรถไฟฟ้าและท้องสนามหลวง รวม
ถึงเชือ่ มต่อสนามหลวงกับจุดส�ำคัญต่างๆ
เช่น อนุสาวรีชยั สมรภูมหิ รือสถานีรถไฟ
หัวล�ำโพง 32 เส้นทาง เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกให้ประชาชน และประสานต�ำรวจ
อ�ำนวยความสะดวกการจราจร
ได้เน้นย�้ำบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
จํากัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต

หนึง่ ในโครงการท่องเทีย่ วสีสนั วันธรรมดา
ที่ไม่ธรรมดา ในวันที่ 17 ต.ค.2559
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน) แจ้งเลื่อนลงนามความร่วมมือ
(เอ็มโอยู) สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) กับ 4 กระทรวง ภาคเอกชน
15 องค์กร และสถาบันการศึกษาและวิจัย
3 องค์กร ออกไปก่อนจนกว่าจะก�ำหนด
วันเวลาใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็น
จุดเริ่มต้นผลักดันการลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอซี )ี ตาม
นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อยกระดับ
ประเทศไทยให้พ้นจากประเทศกับดัก
รายได้ปานกลาง โดยประมาณการว่าในอี
อีซี จะเกิดเม็ดเงินลงทุนของกลุ่ม ปตท.
ไม่ตำ�่ กว่า 5 แสนล้านบาท ขณะที่ บริษทั พีทที จี ซี ี
มีแผนจะลงทุนโครงการไบโอเคมีคอล
ไม่ต�่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท
สมาคมบอลยุติฤดูกาล2559
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ วานนี้ (14 ต.ค.)
ยุ ติ ก ารแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล ฟุ ต ซอล และ
ฟุ ต บอลชายหาด ภายใต้ ก ารควบคุ ม
ดูแลของสมาคมฯ ประจ�ำฤดูกาล 2559
ทีเ่ หลือทุกรายการ ส่วนการจัดอันดับให้ยดึ
ตามตารางล่าสุด ขณะทีฟ่ ตุ บอลถ้วยใช้การ
จับสลากเพื่อจัดอันดับแทน

‘อาคม’สัง่ เพิม่ เทีย่ วโดยสาร
อ�ำนวยสะดวก‘ประชาชน’
เรลลิงก์และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) ผูใ้ ห้บริการรถไฟฟ้าใต้ดนิ
สายเฉลิมรัชมงคลและรถไฟฟ้าสายสีมว่ งว่า
ห้ามมีปัญหาหยุดให้บริการ
ส่วนกรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษทั เอกชน
ให้บริการเรือข้ามฟากบริเวณท่าช้าง พรานนก“ฟรี”พร้อมจัดเรือตรวจการ 10 ล�ำ
ดูแลความปลอดภัย
“ตอนนีเ้ ป็นช่วงทีป่ ระชาชนเศร้าเสียใจ
ขอความร่วมมือประชาชนและผูป้ ระกอบการ
ดูแลการให้บริการทัง้ แท็กซีแ่ ละวินจักรยานยนต์
กรมการขนส่งทางบก ดูแลไม่ให้โก่งค่าโดยสาร
หากพบจับกุมทันที ได้กำ� ชับให้ทกุ หน่วยงาน
ดูแลความปลอดภัยขัน้ สูงสุด” นายอาคมกล่าว
การเดินทางจากต่างจังหวัดบริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด หรือ บขส. ได้จดั เสริมรถ 25%
ทุ ก เส้ น ทางและให้ น ายสถานี เ ดิ น รถ

ทั่วประเทศประสานกับทางจังหวัด เพื่อ
ทราบความต้องการของประชาชนและ
จัดรถรองรับให้เพียงพอ พร้อมส�ำรอง
ที่จอดรถสถานีขนส่งสายใต้ใหม่จ�ำนวน
100-200 คัน
ส่ ว นการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
(ร.ฟ.ท.) คาดจะมีผู้เดินทางโดยรถไฟเพิ่ม
เป็น 100,000 คนต่อวัน จึงจัดตูเ้ สริมส�ำหรับ
ขบวนที่วิ่งในปัจจุบันและเพิ่มขบวนรถไฟ
ฟรี 3 ขบวนต่อวันทุกเส้นทาง ทัง้ ภาคเหนือ
กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วน
สายการบินไทยและไทยสมายล์ จะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตั๋วโดยสารจนกว่าจะ
มีค�ำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนสายการบินไทย
สมายล์จะเสริมเที่ยวบินภายใน
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการ
ร.ฟ.ท. กล่าวว่าขบวนรถไฟฟรีสายชานเมือง

กรุงเทพ-ปริมณฑล ได้เพิม่ จ�ำนวนตูโ้ ดยสาร
พ่วงไป-กลับทุกเส้นทางวันละ64 ขบวน
และได้เพิ่มขบวนรถไฟฟรีเสริมพิเศษสาย
ชานเมืองส�ำหรับพระราชพิธฯี อีก12ขบวน
ต่อวัน เส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม ไป-กลับ
4ขบวนต่อวัน เส้นทางกรุงเทพ-อยุธยา
ไป-กลับ 4ขบวนต่อวัน และเส้นทางกรุงเทพฉะเชิงเทรา ไป-กลับ 4ขบวนต่อวัน
ในเส้นทางระยะไกล ได้เพิ่มจ�ำนวน
ตูร้ ถโดยสารพ่วงในขบวนรถเร็ว ขบวนรถด่วน
ทุกเส้นทาง ทั้งรถไฟฟรีเพื่อสังคมและ
รถไฟเชิงพาณิชย์
นายชวลิต เมธยะประภาส นายกสมาคม
เรือไทย และเจ้าของบริษทั ครอบครัวขนส่ง จ�ำกัด
กล่าวว่าเรือคลองแสนแสบได้ปรับเพิ่มความถี่
การเดินเรือให้ออกให้บริการทุกๆ 5 นาที เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน

ธปท.ไม่พบเก็งก�ำไรบาท-พร้อมดูแลสภาพคล่อง
นายวิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคาร
แห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ขณะนี้
เป็นช่วงเวลาทีเ่ ศร้าโศรกเสียใจอย่างยิง่ ของ
ชาวไทยทุกคน แต่ในด้านการท�ำงาน ธปท.
ยังคงติดตามดูสถานการณ์ในตลาดเงิน
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดเงิน
ของไทย ไม่วา่ จะเป็นตลาดตราสารหนี้
หรือตลาดอัตราแลกเปลีย่ น ยังท�ำงาน
ได้อย่างราบรืน่ ไม่เกิดการสะดุดใดๆ
“ยังเห็นว่า ทัง้ ตลาดพันธบัตรและ
ตลาดอัตราแลกเปลีย่ นยังมีเสถียรภาพดี
อาจผันผวนเพิม่ ขึน้ บ้างในบางช่วง ได้ขอ
ความร่วมมือไปยังสถาบันการเงินต่างๆ
ให้ชว่ ยกันดูแลความผันผวน และให้คำ�
แนะน�ำลูกค้าอย่างเหมาะสม เพือ่ ไม่ทำ� ให้

เกิดการตืน่ ตระหนก
นอกจากนี้ ยังขอให้สถาบันการเงิน
ช่วยดูแลให้ธรุ กรรมต่างๆ ของทัง้ ลูกค้าและ
ประชาชนทัว่ ไป ธปท.พร้อมทีจ่ ะดูแลเพือ่ ให้
ตลาดการเงินของไทยเป็นไปอย่าง ราบรืน่
โดยเฉพาะช่วงเวลาล�ำบากของพวกเรา
คนไทยทุกคน เป็นช่วงของความโศกเศร้า
โทมนัส
“ยังไม่พบการเก็งก�ำไรทีผ่ ดิ ปกติ ทาง
เราก็ติดตามดูตลาด ได้ขอความร่วมมือ
สถาบันการเงินต่างๆ ให้ชว่ ยดูแลเสถียรภาพ
ของตลาดการเงิน”
ส�ำหรับความกังวลสภาพคล่องเงิน
ดอลลาร์ นายวิรไท กล่าวว่า หากพบว่ามี
การตื่นตระหนกเกิดขึ้นทาง ธปท. พร้อม

ทีจ่ ะให้การสนับสนุนสภาพคล่องทัง้ ในรูป
เงินบาทและเงินดอลลาร์ อย่างเต็มที่
ขณะทีน่ กั ค้าเงินจากธนาคารกสิกรไทย
ระบุวา่ ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐวานนี้
เปิดตลาดแข็งค่ามาอยูท่ ี่ 35.10-35.15 บาทต่อ
ดอลลาร์ จากปิดตลาดวานนีท้ ี่ 35.68-35.70 บาท
นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน (สมาคม บลจ.) โพสต์
ในเฟสบุ๊คว่าในช่วงเช้าวันนี้ บลจ.ได้รับ
ค�ำเชิญจากนายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี ให้เข้าพบซึง่ มี 8 บลจ. ได้มี
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น นายสมคิดได้
ระบุถงึ ความเชือ่ มัน่ จากธุรกิจต่างประเทศที่
มีตอ่ ไทยเพิม่ ขึน้
นางวรวรรณ ได้เล่าให้นายสมคิดว่า

ได้เห็นกระแสเงินสดไหลเข้ามาซือ้ กองทุน
รวมหุน้ มากกว่าปกติโดยเฉพาะในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว(LTF)และกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)ในวันที่ตลาดหุ้น
ปรับตัวลงแรง
ขณะทีบ่ ลจ.แห่งหนึง่ ทีเข้าร่วมบอกว่า
ทีเ่ ขาต้องขายสุทธิเพราะต้องจ่ายให้ผเู้ กษียณ
ส�ำหรับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพอดี ส่วน
อีกบลจ.บอกว่าจ�ำเป็นต้องปรับการซือ้ ขาย
ตามสภาพตลาดเพราะเป็นIndexFund
ขณะทีก่ ารเคลือ่ นไหวตลาดหุน้ วานนี้
ดัชนีได้ฟน้ื ตัวขึน้ ต่อเนือ่ งปิดตลาดปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ถึง 64.79 จุด หรือ 4.59% มาปิดที่
ระดับ 1,477.61 จุด ท่ามกลางการซือ้ ขาย
ทีห่ นาแน่นถึง 1.05 แสนล้านบาท
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สงเสด็จสูสวรรคาลัย
นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
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สรวมชีพ นอมบังคม บรมบาท
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ทรงด�ำริให้ใส่ใจ มากกว่าใครๆ หากย้อนไป
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2489 ขณะที่
พระองค์เสด็จเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งที่พระองค์ท่านรับรู้คือ
ความยากจนข้นแค้น และภาพผืนดิน
แตกระแหง
เพื่อขจัดความทุกข์ยากให้ราษฎร
พึ่งพาตนเองได้ และก่อเกิดการพัฒนา
อันยั่งยืน เมื่อ พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานพระราชด�ำริ
ให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน”
และโปรดเกล้าฯ ให้เลือกพื้นที่อันเหมาะสม
บริเวณบ้านนานกเค้า ต�ำบลห้วยยาง
อ�ำเภอเมืองสกลนคร จัดตั้งศูนย์ฯ อย่าง
เป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2527 เพื่อใช้เป็น
แหล่งศึกษาทดลอง รวมถึงพัฒนาด้าน
การเกษตรและป่าไม้ ให้เหมาะกับภูมิภาค
แล้วเผยแพร่สู่วงกว้างให้ราษฎรใน
ท้องถิ่นน�ำไปปฏิบัติ
งานศึกษาทดลองด้านการเกษตร
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ก่อเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างแก่เกษตรกรอย่าง
เอนกอนันต์ แม้ชุมชนจากต่างภูมิภาค
ก็มาศึกษาน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ที่ส�ำคัญยิ่งกว่าคือ งานวิจัยเหล่านี้
ช่วยให้เกษตรกรท้องถิ่นพึ่งพาตนเองได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่กินบนผืนดิน
ของตนที่อุดมยิ่งกว่าก่อนอย่างมีความสุข
องค์ความรู้แห่งการพัฒนาตามแนว
พระราชด�ำริก่อเกิดผลลส�ำเร็จมากมาย
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนา
ข้าวเหนียวพันธุ์สกลนครที่ปลูกได้ทั้งปี
ทั้งนาดอนและนาไร่ในภาคอีสาน,
การพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อทาจิมะ หรือ
รู้จักในชื่อ “ทาจิมะภูพาน” ให้เป็นพันธุ์
ที่มีเนื้อคุณภาพดีที่สุดชนิดหนึ่ง,
เกษตรทฤษฎีใหม่ กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินและน�้ำที่มีจ�ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นต้น ผลส�ำเร็จ
เหล่านี้พลิกฟื้นชีวิตอันแร้นแค้นในอดีต
ให้กลับมีกินมีใช้พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
จากผืนดินที่เคยร้อนแล้ง บัดนี้
ภูพานได้พลิกฟื้นคืนชีวิต กลายเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงาน จากทั้งคนไทย

พระมหากษัตริยน์ กั เกษตร
รอยพระบาท ณ ศูนย์ภพู านพัฒนาฯ
เรือ่ งและภาพ : ชาธร โชคภัทระ

เ

ราเคยคุ้นตากันบ้างไหม? กับภาพของ
พระมหากษัรติย์ไทย ผู้ทรงย่างพระบาท
ไปทั่วผืนดินไทย โดยมีแผนที่เข็มทิศ
ดินสอ และกล้องถ่ายภาพ อยู่กับ
พระวรกายของพระองค์เสมอ เหตุใด
พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุด
ของประเทศจะต้องมาทรงตรากตร�ำ
พระวรกายเช่นนี้?
เพราะนี่คือ “พ่อของแผ่นดิน”
พระบิดาของทวยราษฎร์ทงั้ ปวงผูท้ รงธรรม
ประดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของเรา เมื่อพระองค์
ท่านเสด็จไปเยือนแห่งหนต�ำบลใดของ
สยาม ก็ทรงมองเห็นถึงความทุกข์ยากของ
ผู้คน จึงทรงจัดตั้งโครงการพระราชด�ำริ
กว่า 4,000 โครงการ และต่อเนื่องอีก
นับหมื่นโครงการ เพื่อช่วยบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขให้ลูกๆ ของแผ่นดิน จากผืนดิน
ที่ร้อนแล้ง จากแหล่งน�้ำที่เคยเหือดแห้ง
จากภูเขาที่โล่งเตียน หรือจากหมู่ชน
ที่เคยไร้งานไร้อาชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของเราชาวไทย

ทรงมองเห็นถึง
ความทุกข์ยาก
ของผู้คน จึงทรง
จัดตั้งโครงการ
พระราชด�ำริ
กว่า 4,000
โครงการ และ
ต่อเนื่องอีกนับ
หมื่นโครงการ
ได้ทรงมอบชีวิตใหม่ ให้พวกเราได้อยู่
ร่มเย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืนเสมอมา
โดยเฉพาะ “เกษตรกร” และ
“ชาวนา” ที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยเป็น
พิเศษ ด้วยว่าสยามของเราเป็นแผ่นดิน
อู่ข้าวอู่น�้ำ พืชผลทางการเกษตร ฝนฟ้า
ที่ตกต้องตามฤดูกาล น�้ำท่าอุดมใน
ปริมาณเหมาะสม และความอยู่ดีกินดี
ของเกษตรกร จึงเป็นเรื่องที่ในหลวง

บรรณาธิการข่าว : อนันต์ ลือประดิษฐ์ ● บรรณาธิการ : ชุติมา ซุ้นเจริญ ● กองบรรณาธิการ : นิภาพร ทับหุ่น, ปริญญา ชาวสมุน
● บรรณาธิการศิลปกรรม กีรติ มีสุข ● ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม จักรพงษ์ ศรีสุนทร ● หัวหน้าศิลปกรรม ทวีศักดิ์ อุระนันท์ ● ศิลปกรรม ณัชชา วงษ์งาม, ศราวุธ เหลืองสุขเจริญ, จีรศักดิ์ สุมาลัย, อรรยา อภิชัยพงศ์ ไพศาล ● กราฟฟิกดี ไซน์ สุเจตน์ ชุมภูนท์
●

และประเทศเพื่อนบ้าน ใครเลยจะรู้ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยย่าง
พระบาทลงบนผืนดินตรงนี้ เสด็จพระราชด�ำเนินดูแปลงทดลองต่างๆ ทรงพระราชทานค�ำแนะน�ำ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
ให้ยั่งยืน
ทุกวันนี้ภายในศูนย์ภูพานพัฒนาจึง
มีทั้งส่วนพื้นที่สีเขียว คอกสัตว์ แปลงนา
แปลงพืชผัก ให้นั่งรถพ่วงชมอย่างง่ายดาย
รวมถึงมีห้องนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดแสดง
พระราชกรณียกิจ และโครงการ
พระราชด�ำริส�ำคัญๆ อย่างเป็นระบบ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ทรงเป็น “ปราชญ์
แห่งน�้ำ” ทรงพระราชทานเขื่อนเพื่อ
บรรเทาอุทกภัยแก่เราหลายแห่ง,
ทรงพระราชทานโครงการฝนหลวง
มอบสายฝนเย็นฉ�่ำแก่ทุกชีวิตบน
ผืนดินไทย, ทรงพระราชทานโครงการ
หญ้าแฝก โอบน�้ำ อุ้มดิน, ทรงพระราชทาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ท�ำให้
เรายืนหยัดอยู่บนขาตัวเองได้ รวมไปถึง
โครงการแก้มลิง ช่วยบรรเทาอุทกภัย
และการที่ทรงเคยทดลองปลูกข้าวด้วย
พระหัตถ์ของพระองค์เอง ภายใน
แปลงนาส่วนพระองค์ พระราชวัง
สวนจิตรลดา มาแล้ว ฯลฯ จึงท�ำให้
พระองค์ท่านทรงรู้ดีว่า ชาวนาเป็นอาชีพ
ที่ล�ำบากเพียงไรจึงทรงห่วงใยพวกเขา
เป็นพิเศษ
ทุกวันนี้ศูนย์ภูพานพัฒนาฯ ยังท�ำ
หน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ทั้งในแง่การเรียนรู้ดูงาน การเป็นต้นแบบ
แห่งอาชีพเกษตรยั่งยืน และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส�ำคัญแห่งหนึ่งในเชิงเกษตร
หรือ Agro-Tourism ของจังหวัด
สกลนคร หากมีเวลา ลองพาตัวและหัวใจ
ของคุณเดินทางเข้าสู่ที่นี่ แล้วคุณจะรู้ซึ้งว่า
ในหลวงทรงรักพวกเรามากแค่ไหน
สิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้
จะอยู่คู่ผืนดินไทยตลอดไป ไร้กาลเวลา
ประดุจดังของขวัญที่ประเมินค่ามิได้
ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
และพระองค์จะทรงอยู่ในหัวใจของ
ปวงข้าเราชาวไทย ตลอดไป
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•••
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงดนตรี
น่าจะเป็นภาพคุ้นตาคนไทย
เป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มในดวงใจ
และท�ำให้ตระหนักว่า...
ประเทศไทยโชคดีเพียงใด
ที่มีพระเจ้าแผ่นดิน
ซึ่งพระปรีชาชาญรอบด้านเหลือเกิน
•••

พ

ระองค์ท่านเริ่มสนพระทัย
ดนตรีตั้งแต่ทรงพระเยาว์
พระองค์ท่านไม่เคยละทิ้ง
เสียงเพลงเสียงดนตรีเลย แม้กระทั่ง
ปัจจุบันบทเพลงเสนาะหูยังกังวานไกล
ไพเราะจับใจชาวไทยเสมอมา
เป็นที่รู้กันว่าบทเพลงไพเราะย่อม
เกิดจากฝีไม้ลายมือนักดนตรี หากผู้ช�่ำชอง
คีตศิลป์เหล่านี้รวมตัวกันแล้ว มีแต่จะ
เกิดบทเพลงแสนไพเราะทวีคูณ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของอาณา
ประชาราษฎร์ก็ทรงเป็นนักดนตรีที่พระ
ปรีชาสามารถมาก ทั้งยังก่อตั้งวงดนตรี
รวบรวมนักดนตรีมีฝีมือไว้ร่วมเล่นดนตรี
กัน ทั้งเพื่อผ่อนคลายพระราชอารมณ์
และเพื่อกิจการงานแผ่นดิน
กวี อังศวานนท์ คือหนึ่งในนักดนตรี
ที่มีโอกาสติดตามรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
ในฐานะพระสหายทางคีตกรรม ตลอด
ระยะเวลาที่พระสหายคนนี้ได้ร่วมบรรเลง
บทเพลงพร้อมกับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เขาได้เห็นและรับรู้ถึง
พระอัจฉริยภาพและพระราชไมตรีซึ่งเกิน
กว่าที่พสกนิกรตัวเล็กๆ เช่นเขาจะคาดฝัน
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ราวปีพ.ศ.2500 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะมีพระประสูติกาล เวลานั้นพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พระบรม
ราชินีนาถฯ ทรงมีพระราชโอรสอยู่พระองค์
เดียว ชาวไทยและนิสิตจุฬาฯ ต่างลุ้นว่า
จะเป็นพระราชกุมารหรือว่าพระราชกุมารี
“ในวันนั้นพระองค์น�ำ วงดนตรี
ลายคราม มา ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีมาตั้งแต่
แรก สมาชิกวงดนตรีส่วนมากเป็น
พระบรมวงศานุวงศ์ เป็นหม่อมเจ้า
หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวงบ้าง มีสามัญชน
อยู่ด้วยสามัญชนคนแรกที่เข้าไปร่วมกับ
พระองค์ท่านคือ อาจารย์แมนรัตน์
ศรีกรานนท์ ปัจจุบันท่านก็มียศ เป็น
เรืออากาศตรี อาจารย์เป็นศาสตราจารย์
ทางด้านดนตรี ท่านก็อยู่ด้วย”
หลังจาก กวี อังศวานนท์ เข้าศึกษา
ที่จุฬาฯ เขามีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับวง
สจม (สโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ซึ่งปีนั้น (พ.ศ.2499) เป็นปีแรกที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งวง big
band ซึ่ง กวี ก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในวง
ขณะเดียวกันนั้นมีสถานีวิทยุ อ.ส.วันศุกร์
พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าฯ เชิญวงดนตรี
ของมหาวิทยาลัยให้ไปเล่นออกอากาศที่
สถานีวิทยุ อ.ส.ทุกศุกร์ สลับกันไป
“รู้สึกว่าเกษตรฯ (มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์) เขามีวงดนตรีวงใหญ่ก่อน
เรา พอเรามีเราก็เข้าไปร่วมด้วย ทุกศุกร์ที่
เราเข้าไปจะไปเล่นก่อน เล่นประมาณ 4 โมง
ออกอากาศ 4 โมง พอ 4 โมงครึ่งเราก็เลิก
หรืออาจถึง 5 โมง ประมาณนี้ พอเราเล่น
จบแล้ววงดนตรีของลายครามก็มาต่อ ช่วง
ที่เราออกจากห้องส่งวงดนตรีของพระองค์
ท่านก็จะเข้ามา ก็สวนกันตอนนั้น”
หลายครั้งนักดนตรีของวงลายคราม
มาไม่ครบวง อ.แมนรัตน์ จะจัดคนเข้าไป
เสริม ร่วมเล่นกับวงดนตรีลายคราม
กระทั่งวันหนึ่งวงลายครามขาดมือ

เพลงของพ่อ

saxophone อ.แมนรัตน์ จึงเรียก กวี
เข้าไปเล่นแทน ทว่า เมื่อเขาเห็นพระพักต์
พระองค์ท่าน อาการประหม่าก็บังเกิด
“ตอนเข้าไปใหม่ๆ ผมก็เป่าไม่ออก
ไม่กล้าเป่า ไปนั่งอยู่กับพระองค์ท่าน
กลัวเป่าผิดๆ ถูกๆ แล้วพระองค์จะดุเอา
แต่ที่จริงพระองค์ท่านไม่ดุ ท่านไม่ว่าอะไร
ใครจะเล่นอย่างไรท่านก็ไม่ว่า นั่นเป็น
ครัง้ แรกทีผ่ มได้มโี อกาสเข้าไปร่วมวงกับท่าน”
ภายหลัง สมาชิกวงดนตรีลายคราม
เริ่มขาดหาย ทั้งด้วยความชรา และ
เหตุผลต่างๆ นานา กวี และนักดนตรี
วงจุฬาฯ หลายคนจึงได้รว่ มเล่นเป็นประจ�ำ
ในที่สุดพวกเขาก็ติดสินใจถวายตัวเล่น
ประจ�ำ น�ำธูปเทียนไปกราบพระบาท
นับแต่นั้นมาเขาคือสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์
โดยสมบูรณ์ จวบจนปัจจุบันก็ลุ
50 กว่าปีแล้ว
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วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ เป็นวงดนตรี
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงก่อ
ตั้งด้วยพระองค์เอง หลังจากท่านกลับมา
จากต่างประเทศ เป็นที่ทราบกันดีว่า
พระองค์ทรงรักดนตรี ครั้งที่ประทับอยู่
ต่างประเทศพระองค์ก็ทรงดนตรี
ทรงเรียนดนตรี เครื่องดนตรีประจ�ำ
พระองค์คือ saxophone
กวีเล่าว่าพระองค์สนุกกับ saxophone
และโปรดเพลง jazz มาก พระองค์ทรง
สนพระทัยมาตลอด โดยธรรมชาติของ
คนเล่นดนตรี จะอยู่เฉยมิได้ จึงหาทาง
รวมวงดนตรี
“ท่านเป็นกษัตริย์ก็เลยหาจากคน
ใกล้ชิดก่อน จากพระบรมวงศานุวงศ์
ไปชักชวนมาเล่นกัน เล่นได้บ้างไม่ได้บ้าง

บางคนก็เล่นไม่ค่อยเก่ง ตอนหลังท่าน
ก็ได้ อ.แมนรัตน์ ที่ค่อนข้างจะเป็นมือโปร
ท่านก็ทรงสนุก ท่านก็เล่นกับวงลายคราม
มา ตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าวงดนตรี อ.ส.
เรียกว่าวงดนตรีลายคราม ที่เรียกว่าวง
ดนตรี อ.ส.วันศุกร์ เพราะออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ อ.ส.และวงดนตรี อ.ส.หรือ
วงลายคราม ไปออกอากาศวันศุกร์
ก็เลยเรียกว่าวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ต้อง
เรียกว่า อ.ส.วันศุกร์ด้วย เพราะบางที
เรียกว่า อ.ส.เฉยๆ เขาอาจคิดว่าเป็น
อาสาสมัครที่ไหน เลยต้องเอาค�ำว่า
วันศุกร์เสริมเข้าไป อ.ส.มาจาก
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต”
สมัยก่อนทูตอเมริกันถวายเครื่อง
ส่งสัญญาณวิทยุแก่พระองค์ ก�ำลังส่งเพียง
100 วัตต์ กระจายสัญญาณได้ในระยะทาง
สั้นๆ เฉพาะกรุงเทพฯ กวี อังศวานนท์
เล่าว่าพระองค์ท่านทรงเลือกเพลงเพื่อให้
เปิดออกอากาศเอง พอตั้งเป็นวง อ.ส.ได้
ก็ออกอากาศทุกวันศุกร์ และสมัยก่อน
ก็ยังไม่มีใครทราบว่าวงดนตรี อ.ส.
มีพระเจ้าอยู่หัวฯทรงดนตรีด้วย ใครจะ
ขอเพลงอะไรก็เล่นให้ทั้งนั้น ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ทางวิทยุ จะขอเพลงอะไรก็
ขอมาได้ แต่ภายหลังประชาชนทราบว่ามี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงด้วย
คนหันมาฟังกันมาก
“ตอนนั้นวง อ.ส.ดังมาก มีคนโทรมา
ขอเพลงเยอะ พระองค์ท่านมีแฟนมาก”
แม้ กวี จะเข้าร่วมวงดนตรีของ
พระองค์ท่านแล้ว แต่พระองค์ท่านคือ
กษัตริย์ ระยะห่างและความกริ่งเกรงย่อม
เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทว่าเมื่อเขาได้ใกล้ชิด
พระองค์แล้ว ความคิดก็พลันเปลี่ยน
“ในวงดนตรีพระองค์ท่านไม่ได้ให้
เป็นความสนิทสนมส่วนตัว ทุกคนที่ได้
เข้าเล่นวงดนตรีได้ร่วมวงไปถวายตัวเล่น
วงดนตรีกับพระองค์ท่านก็ถือเป็น
พระมหากรุณาธิคุณเพราะเราได้ใกล้ชิด
ท่านประทับอยู่อย่างไรเราก็นั่งอยู่อย่างนั้น
ไม่ใช่ต้องมานั่งกับพื้น ท่านนั่งเก้าอี้เราก็
นั่งเก้าอี้เพราะเราต้องเล่นดนตรี ส�ำหรับ
ผมมีอยู่ 2 สถานะ คือสถานะที่เป็น
ผู้รักษาทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ท่าน
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นี่ก็ใกล้ชิด เป็น
พระมหากรุณาธิคุณสูงสุดที่หามิได้แล้ว
ส�ำหรับผมและอีกสถานะหนึ่งคือเป็น
นักดนตรี อ.ส.
เมื่อก่อนไม่ว่าท่านจะเสด็จไหนเรา
ก็ตามไปตลอดแต่ที่ไปบ่อยคือหัวหิน
เพราะมันใกล้ พอวันศุกร์ก็ขับรถไปกัน
แล้วก็ร่วมเล่นดนตรีกับท่าน บางทีก็วัน
อาทิตย์ ตกเย็นก็กลับกัน เชียงใหม่ก็เคย
ไปเฝ้า วงดนตรี อ.ส.ก็เคยไป สมัยก่อน
ท่านประทับอยู่ที่เชียงใหม่ช่วงเดือน
พฤศจิกายนท่านก็ขึ้นไปทรงงานถึง
มกราคม กุมภาพันธ์ท่านจึงเสด็จกลับ
ช่วงปีใหม่ท่านก็ให้ไปเฝ้าที่ภูพิงเราก็ไป
ถวายดนตรีที่นั่น
เมื่อก่อนเราก็ไม่กล้าเริ่มพูดคุยก่อน
ท่านรับสั่งถามเราก็กราบบังคมทูลแล้วแต่
เรื่องอะไร เดี๋ยวนี้พวกเราก็คุยกันให้ท่าน
ได้ยินท่านก็ทรงพระสรวลบ้าง ก็มีรับสั่ง
บ้างแต่ก็ไม่ได้สั่งเป็นเรื่องเป็นราว ก็ถือว่า
ได้ใกล้ชิดครับ”

ทรงดนตรี มีแขกข้างนอกเข้ามาด้วย ท่าน
เชิญให้เขามาร่วมงาน มีพวกผู้หลักผู้ใหญ่
มีนายกฯ มีรัฐมนตรี แม่ทัพนายกองต่างๆ
พวกเราก็เล่น เป็นวันที่สนุกสนานมาก
ที่สุด ท่านทรงดนตรีตั้งแต่หัวค�่ำจนถึงเช้า
เลย อยู่ที่หัวหินนั่นถือว่าเป็นวันพักผ่อน
ก็เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขเพราะเป็นวัน
ที่ครบรอบอภิเษกสมรส พระองค์ก็ทรง
ด้วยตลอด สมัยก่อนทรงดนตรีไม่ต�่ำกว่า
4 ชั่วโมง ท่านโปรดมากครับ”
กวี เล่าว่า ก่อนพระองค์ทรงดนตรี
จะจัดที่ประทับให้เหมาะกับพระประสงค์
เพื่อทรงดนตรีได้ถนัด นักดนตรีบางคน
ชอบนั่งพิงเก้าอี้ บางคนนั่งเขยิบออกมา
ปลายเก้าอี้ ส�ำหรับพระองค์ท่านเวลาทรง
ดนตรีจะประทับพิงเก้าอี้ ขณะที่พระองค์
ทรงดนตรีเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงมี
ความสุขที่สุด ได้พักผ่อนพระอิริยาบถ
“ผมว่าพระองค์ท่านมีความสุขมาก
ครับเวลาทรงดนตรี คือท่านได้ทรงผ่อนคลาย
ท่านได้ทรงพักผ่อนจากการเล่นดนตรี
เวลาเล่นดนตรีเห็นมาหลายทีแล้วก่อนจะ
เล่นดนตรีบางครั้งหลังๆ เวลาท่านเสด็จ
เข้ามาในห้องดนตรี พระพักตร์อาจดูมี
พระราชกรณียกิจยุ่งคือพระพักตร์
ไม่ค่อยดีนัก พระพักตร์เงียบๆ ขรึมๆ
ไม่รับสั่งอะไรเลย แต่พอได้ทรงดนตรี
ไปสักเพลงสองเพลงก็ทรงผ่อนคลาย ก็
จะเห็นพระพักตร์มีรอยพระสรวลและ
ทรงมีพระอารมณ์แจ่มใสทุกครั้งเลยครับ”
ยิ่งพระองค์ได้ทรงเล่นเพลงประเภท
Dixieland Jazz จะทรงมีความสุขมาก
โดยเฉพาะเพลง Petit Fleur ซึ่งทรง
บรรเลงด้วย alto saxophone เครื่อง
ดนตรีโปรด ผู้ได้ยินยลต่างยอมรับว่า
ไพเราะจับใจมาก
ศิลปิน Dixieland Jazz ที่พระองค์
ทรงโปรดมีดว้ ยกันหลายคน กวี อังศวานนท์
บอกว่าเท่าที่ทราบ คือ ซิดนี แบร์เช
(Sidney Bechet), เท็ดดี บัคเนอร์
(Teddy Buckner), เมซซ์ เมซโกร
-3(Mezz Mezzrow) และ ราล์ฟ
วโรกาสต่างๆ อาทิ วันเฉลิม
จอห์นสัน (Ralph Johnson)
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12
นอกจาก alto sax ที่ทรงโปรดที่สุด
สิงหาคม รวมทั้งวันครบรอบอภิเษกสมรส พระองค์ยังทรงเครื่องดนตรีได้อีกหลาย
ทั้ง 3 วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเภท อาทิ piano, guitar, trumpet,
จะร่วมทรงดนตรีในงานฉลอง โดยจะ
clarinet, saxophone โดยเฉพาะ
ผลัดเปลี่ยนไปยังที่ต่างๆ ตามแต่
saxophone พระองค์ทรงได้ทุกเครื่อง
พระประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
“saxophone มีหลายชนิดนะครับ
พระบรมราชินีนาถ
มี 6 ชนิด ที่ท่านทรงถนัดที่สุดคือ alto sax
“ถ้าเป็นวันที่ 28 เมษายน แน่นอน
กับ clarinet นอกนั้นท่านก็ทรงได้แต่ไม่
เลยคือที่หัวหิน พอหน้าร้อนท่านก็จะแปร คล่องแคล่วเท่า ถือเป็นอัจฉริยภาพด้าน
พระราชฐานจากกรุงเทพฯ เสด็จประทับ ดนตรีเลยนะครับ” กวี กล่าว
ที่พระราชวังไกลกังวล วันที่ 28 เมษายน
อ่านต่อหน้า 4
เป็นวันฉลองอภิเษกสมรส พระองค์จะ
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ต่อจากหน้า 3
เหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระปรีชาสามารถการดนตรีมาก
อาจเพราะพระองค์ทรงสนพระทัยและ
ศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่ทรงพระเยาว์
ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ ณ กรุงโลซาน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทรงศึกษาดนตรี
กับพระอาจารย์ชาวต่างประเทศ พระองค์
ทรงโปรด saxophone ซึ่งเหมือนกับ
พระเชษฐา (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ) ดังนั้นจึงต้อง
แบ่งกันทรงเพียงเครื่องเดียว ทั้งๆ ที่
ความจริงควรมีเป็นของส่วนพระองค์
“ที่ไม่ได้ซื้อคนละเครื่อง เพราะ
สมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ท่านประหยัดมาก ท่าน
พอเพียง หากจะซื้อเครื่องดนตรี ท่านไม่
ซื้อให้นะครับ ท่านบอกให้เก็บเงินก่อน
สองพระองค์ต้องเก็บเงินร่วมกัน ค่าขนม
ที่ได้ให้เก็บไว้ สมมติว่าค่า saxophone
500 ดอลลาร์ สองพระองค์ต้องเก็บให้ได้
250 ดอลลาร์ แล้วท่านถึงจะซื้อให้โดย
ท่านออกให้ 250 ดอลลาร์ เป็นการสอน
พระราชโอรสอย่างดีมากเลย สมควรให้
คนสามัญเอาเป็นตัวอย่าง”
กวี อังศวานนท์ เล่าต่อว่า สิง่ ทีส่ มเด็จย่า
ทรงสอนพระราชโอรสได้ประสิทธิผลมาก
เพราะพระราชโอรสของพระองค์ก็ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์ที่พอเพียง รู้คุณค่า
ของสิ่งต่างๆ ทั้งสองพระองค์
“พระองค์ท่านรับสั่งว่าการให้ของคน
โดยให้เฉยๆ มันไม่มีคุณค่า ต้องให้เขามี
ส่วนร่วมเขาถึงจะรู้ว่าของนี้มีคุณค่า คล้าย
ว่าด้วยความยากล�ำบากที่จะได้
แต่ละอย่างมา เหมือนกับที่มีคนมายืมเงิน
เรามีสตางค์เราให้ไปเปล่าๆ ก็ได้ เขาไม่
ต้องมาใช้คืนก็ได้ แต่มันเหมือนกับเขา
ไม่มีศักดิ์ศรี ท่านต้องการให้คนมีศักดิ์ศรี
เป็นเพราะท่านมีพระประสงค์ไม่ได้เป็น
เพราะท่านตระหนี่ เขาแบมือขอ เราให้ ก็
เหมือนขอทาน เพราะฉะนั้นต้องให้คนมี
ศักดิ์ศรี ต้องไม่ให้เขามีความรู้สึกว่าเขา
เป็นประเภทขออย่างเดียวรับอย่างเดียว

ต่อพระองค์ท่าน ตัวแทนจ�ำหน่ายเครื่อง
ดนตรี ยี่ห้อ Selmer จึงทูลเกล้าฯ ถวาย
พระปรีชาสามารถของพระองค์เหลือ
คณา ถึงแม้ กวี อังศวานนท์ จะร่วมเล่นดนตรี
กับพระองค์ในวงดนตรีสากล เขาก็ยังเห็น
มุมหนึ่งซึ่งคนไทยน่าจะภูมิใจ คือพระองค์
ทรงฟังดนตรีทุกประเภท ไม่เว้นเพลง
ไทยทั้งลูกทุ่งและไทยสากล อีกทั้งพระองค์
ยังทรงบรรเลงบทเพลงเหล่านั้นด้วย เช่น
เพลงส้มต�ำ. คู่กัด, แสบหัวใจ ฯลฯ
ไม่เพียงเท่านี้ พระองค์ยังทรง
พระราชนิพนธ์บทเพลงไว้มากมาย บาง
บทเพลงช่างคุ้นหู บางบทเพลงสะท้อนตัว
ตนอันกล้าหาญของคนไทย อาทิ
เพลงเราสู้
กวี เปิดเผยว่า เพลงพระราชนิพนธ์
‘เราสู้’ มีหลายคนช่วยกันแต่ง พระองค์
ไม่เคยให้
ท่านทรงเริ่มก่อนและมีคนอื่นๆ ร่วมกัน
ท่านทรงสอนลูกให้ออกส่วนหนึ่ง
แต่ง ขณะนั้นตรงกับปี ค.ศ.1975 ช่วง
แล้วท่านถึงจะออกให้ เลยเหมือนเป็นการ เวียดนามใกล้แตก มีหลายคนบอกให้
ปลูกฝัง จนปัจจุบันที่ท่านทรงน�ำมาสอน ประเทศไทยหนีจากระบบโดมิโนแต่
พสกนิกร ท่านค่อยๆ ท�ำจากเล็กที่สุด ดี พระองค์ท่านทรงไม่หนีไปไหน ให้สู้
ขึ้นค่อยขยาย จากเล็กไปใหญ่ทั้งนั้น ไม่มี พระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง
ที่จะทุ่มเป็นเรื่องใหญ่เลย”
เราสู้ ทรงบรรเลงครั้งแรกที่พระราชวัง
บางปะอิน ร่วมบรรเลงโดยการแต่งนิด
-4แต่งหน่อยจนนิพนธ์เสร็จในวันนั้นเลย
ถึงแม้พระองค์จะทรงประหยัดมาก คล้ายการสังสรรค์ทางดนตรี
ทว่า เครื่องดนตรีสากลอย่าง saxophone
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี พระปรีชา
หรือ clarinet นั้นมีราคาแพง ไม่ว่ารุ่นใด สามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ยี่ห้อใด ล้วนมูลค่ามากทั้งสิ้น โดยเฉพาะ ประจักษ์แก่สายตา กวี อังศวานนท์ แต่
ยี่ห้อที่พระองค์ทรงโปรดก็ถือว่าเป็นยี่ห้อ สิ่งเขาซาบซึ้งยิ่ง คือพระมหากรุณาธิคุณ
ชั้นแนวหน้า
อันล้นพ้นที่พระองค์ท่านพระราชทานให้
“เท่าที่เห็นมานะครับอย่าง clarinet, แก่พระสหาย รวมทั้งพสกนิกรชาวไทย
saxophone ไม่เห็นพระองค์ใช้ยี่ห้ออื่น ทุกคน
เลย เห็นแต่ยี่ห้อ เซลเมอร์ (Selmer)
“จะเป่าผิดเป่าถูกท่านไม่เคยมีรับสั่ง
อย่างเดียว มีคนถวายยี่ห้ออื่นก็มีแต่
บ่นหรือต่อว่า ปล่อยให้เราเล่นตามสบาย
ท่านไม่โปรด Selmer เป็นของฝรั่งเศส
ท�ำให้นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
clarinet ของท่านก็ใช้ Selmer มาตลอด พระเมตตาต่อพวกเรา และประทับใจที่
saxophone และ clarinet มีหลาย
ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีและ
ระดับเหมือนกับสินค้าอื่นๆ ยี่ห้อนี้มี
ท่านยังสอนเราด้วย
ตั้งแต่เกรด เอ บี ซี หรือซูเปอร์ อย่างของ
เรื่องดนตรีพระองค์ท่านไม่เคย
พระองค์ท่านเป็นท็อปเกรด ดีที่สุด”
หยุดศึกษา การศึกษาของท่านคือการ
แน่นอนว่าพระองค์ทรงเก็บพระราช ฟังและการถามจากนักดนตรีระดับสูง
ทรัพย์ด้วยความมัธยัสถ์ซื้อเอง แต่ด้วย เรียกได้ว่าท่านไม่เคยหยุดที่จะศึกษา
ความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยมี
ด้านดนตรีเลย”

กรุงเทพธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

“ระยะเวลาราว 18 กิโลที่ต้องเดินเท้า
3-5 ชั่วโมง แต่ถ้าคนไม่เคยอาจใช้เวลา
ถึง 8 ชั่วโมง มีเพียง ฮ. ของ ตชด. บริการ
ขนส่งเสบียงและเมล็ดพันธุ์เดือนละ
2 ครั้ง นอกจากนั้นถ้าจะไปไหนก็
เดินตลอด ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ที่มีถนน
เข้ามาถึงสถานีสะดวกสบาย สมัยนั้น
ผมเดินขึ้นลงจนชิน ถึงขนาดเดินลงไป
เที่ยวงานฤดูหนาวที่ฝาง เริ่มเดินตั้งแต่
เลิกงานตอนห้าโมงเย็น เที่ยวกันจนถึง
ตีสองแล้วเดินขึ้นอ่างขาง ถึงราวๆ ตีห้า
ก็ท�ำงานต่อ”
วันนี้ ชีวิตทรหดของนักบุกเบิกรุ่น
เก่าแม้กลายเป็นต�ำนาน แต่ความยาก
ล�ำบากด้วยสภาพอากาศยังเป็นรสชาติ
ของอ่างขางที่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่อย่าง
ฐิติพร ทองดีพันธุ์ บัณฑิตหนุ่มจาก
วิทยาลัยเกษตรแม่โจ้ได้สัมผัสเช่นเดียว
กับคนรุ่นก่อน
“ผมประทับใจช่วงที่หนาวที่สุดของ
อ่างขาง ช่วงปลายธันวาคม-มกราคม
อุณหภูมิต�่ำกว่า 5 องศาจนถึงติดลบ
จ�ำได้ว่าปี 2533 ถึงขั้นลบ 7 องศา
ผมใส่เสื้อ 3 ชั้น ผ้าผวย 7 ผืน หมวก
ถุงมือ ถุงเท้าอีกต่างหาก”
...เรียกว่าหนาวกันจนปวดข้อ
เลยละครับ...

• ธีรภาพ โลหิตกุล

ชิ

บุแคท�ำจากก้านของช่อดอกหญ้า
ที่เรียกว่า “หญ้าชิ” น�ำมาถักเป็น
ก�ำไลข้อมือด้วยลวดลายและสีสัน
ต่างๆ มีที่มาจากธรรมเนียมการต้อนรับ
อาคันตุกะของชาวมูเซอด�ำ คือเมื่อมิตร
สหายมาเยือนก็ผูกก�ำไลข้อมือต้อนรับ
เหมือนการสู่ขวัญ เพื่อให้เกิดสิริมงคล
ทั้งผู้ให้และผู้รับ นอกจากนี้ยังมีต�ำนานว่า
ชิบุแคเป็นเครื่องรางของขลังของ
ชาวมูเซอด�ำในสมัยโบราณเมื่อยามเข้า
ป่าล่าสัตว์หรือเดินทางไกล ชิบุแคจึง
เป็นของที่ระลึกที่สร้างสรรค์ได้เข้าท่า
เข้าทางทีเดียว สวย ดูดี ไม่แพง แล้วยัง
เป็นตัวแทนความทรงจ�ำว่าครั้งหนึ่งได้มา
เยือนถิ่นชาวมูเซอด�ำแห่งดอยอ่างขาง

1

วันหนึง่ บนอาคารสโมสรดอยอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่ ผมยืนจ้องภาพถ่ายเก่า
บนฝาผนังภาพหนึ่งด้วยความตื่นเต้น
ราวกับว่าเหตุการณ์และบุคคลในภาพ
ยังเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาอยู่เบื้องหน้า
ประหนึ่งคือ ความทรงจ�ำอันงดงามที่เพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อวันวาน ทั้งๆ ที่หากจะนับอายุ
กันจริงๆ ภาพนี้ก็ผ่านกาลเวลามาถึง
สองทศวรรษแล้ว พิจารณาด้วยมุมมอง
ของช่างภาพ ผมพบว่านี่คือศิลปะการ
บันทึกภาพที่สมบูรณ์แบบ ทั้งการจัด
วางองค์ประกอบ แสงเงา อากัปกิริยา
ของบุคคลในภาพ และที่ส�ำคัญที่สุด
คือเรื่องราวของภาพ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าหน้าหนึ่งของ
สังคมไทย ประวัติศาสตร์แห่งพระมหากษัตริย์นักพัฒนา คุณค่าแห่งกัลยาณมิตร
ปฐมบทของงานพัฒนาทั้งปวง
นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�ำเนินดอยอ่างขางในราว
พ.ศ.2512 ช่วงเวลาที่งานพัฒนาชาวเขา
ตามแนวพระราชด�ำริก�ำลังเริ่มต้นขึ้น
โดยมีผู้น�ำชาวมูเซอด�ำชื่อ “จะหลู” รับ
เสด็จด้วยการผูก ชิบุแค หรือก�ำไลต้น
หญ้า ที่ข้อพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ หรือ “เจ้าแม่หลวง”
ของพวกเรา ซึ่งก�ำลังแย้มพระโอษฐ์และ
ยื่นพระหัตถ์ให้โดยไม่ถือพระองค์ โดยมี
“เจ้าพ่อหลวง” ประทับยืนทอดพระเนตร
อยู่เบื้องขวาของพระบรมฉายาลักษณ์
ในขณะที่ด้านซ้ายสุดมีเด็กหญิงชาวมูเซอ
สันนิษฐานว่าเป็นลูกของจะหลูยืนดูอยู่
อย่างตั้งอกตั้งใจ ช่างเป็น “ภาพ” ที่
“ลงตัว” อะไรเช่นนี้
นับเป็นภาพสัญลักษณ์แห่งการ
ก่อเกิดสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง
โดยแท้ ทว่าน่าเสียดายยังไม่สามารถ
สืบค้นได้ว่าใครเป็นผู้บันทึกพระบรมฉายาลักษณ์นี้ไม่ไกลกันจากพระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าว... มีแผ่นป้ายจารึก
ข้อความอธิบายทีม่ าของชือ่ “มิตรานุสรณ์”
อันเป็นชื่อของอาคารสโมสรดอยอ่างขาง
แห่งนี้ว่า... “...อุ้ยเตอะ ปุกู ปี้อิ่วหลิน...
(ขงจือ๊ ) ผูบ้ ำ� เพ็ญธรรม ย่อมไม่โดดเดีย่ ว
ต้องมีกัลยาณมิตรเกื้อกูลเสมอ...”
บรรทัดต่อมายังขยายความอีกว่า...
“ช่วงปี 2515 คณะกรรมาธิการส่งเสริม
อาชีพทหารนอกประจ�ำการแห่ง
สาธารณรัฐจีน ได้รับมอบหมายจัดส่ง
คณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการเกษตรมา
ถึงไทย เพื่อถวายความร่วมมือแด่กษัตริย์
ภูมิพล ในการก่อตั้งสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง ณ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่ทรงมีพระราชด�ำรัสให้มีขึ้น เพื่อ
ยกระดับการมีอาชีพ และส่งเสริม
สัมมาชีพทางการเกษตรกรรม แด่
พสกนิกรของพระองค์ในภาคเหนือ
ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
จีนได้เริ่มด�ำเนินการโดยบุกเบิกป่าพง
ตลอดจนทดลองปลูกพันธุ์ไม้พืชไร่ติดต่อ
กันเป็นระยะเวลา 5 ปีเต็ม โครงการจึง
บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายสมบูรณ์
บัดนี้ บรรดาพันธุ์พืชไม้ผลที่ทดลองปลูก
มาด้วยความยากล�ำบาก มีลูกท้อ ลูกพลับ
สาลี่ แอปเปิล เห็ดหอม และผักสดนานา
พันธุ์ ต่างเจริญงอกงามบานสะพรั่งเป็น
พุ่มพวง เป็นที่น่าเจริญตาเจริญใจยิ่ง เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แห่งความร่วมมืออันน่าภาค
ภูมิใจนี้ จึงได้สร้างสโมสรนี้ขึ้นเพื่อเป็น
ที่พักผ่อนแก่เจ้าหน้าที่ของสถานี และ
อาคันตุกะผู้มาเยือน
โดยใช้ชื่อเป็นส�ำเนียงจีนว่า ‘บ้าน
เตอะหลิน’ ซึ่งเป็นค�ำย่อมาจากสุภาษิต
ของท่านขงจื๊อที่ได้กล่าวไว้เมื่อ 2,000 ปี
ก่อนว่า...อุ้ยเตอะ ปุกู ปี้อิ๋วหลิน...
ผู้บ�ำเพ็ญธรรมย่อมไม่โดดเดี่ยว ต้องมี
กัลยาณมิตรเกื้อกูลเสมอ และตั้งชื่อเป็น
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ก�ำไลต้นหญ้า

แด่มหากัลยาณมิตร ณ ดอยอ่างขาง
ไทยว่า ‘บ้านมิตรานุสรณ์’ เพื่อเป็นที่
ระลึกแก่มิตรภาพที่กล่าวนี้ชั่วกาลนาน
ดร.จ้าว จู่ยู่ ประธานคณะกรรมาธิการ
ส่งเสริมอาชีพทหารนอกประจ�ำการ
สาธารณรัฐจีน 21 กุมภาพันธ์ 2523”
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ใครที่เดินทางไปเที่ยวสถานีเกษตร
หลวงดอยอ่างขางจะต้องพบกับบรรดา
แม่ๆ ลูกๆ ชาวมูเซฮด�ำยืนขาย “ชิบุแค”
หรือก�ำไลต้นหญ้าอยู่แถวข้างทางและที่
หน้าอาคารมิตรานุสรณ์ เป็นของที่ระลึก
เล็กๆ น้อยๆ แค่อันละ 3-5 บาท ซึ่งท�ำให้
ใครก็อดไม่ได้ที่จะซื้อไว้เป็นความทรงจ�ำ
หรือไปแจกเพื่อนๆ ชิบุแคท�ำจากก้าน
ของช่อดอกต้นหญ้าที่เรียกว่า “หญ้าชิ”
น�ำมาถักเป็นก�ำไลข้อมือด้วยลวดลาย
และสีสันต่างๆ มีที่มาจากธรรมเนียมการ
ต้อนรับอาคันตุกะของชาวมูเซอด�ำ คือ
เมื่อมิตรสหายมาเยือนก็ผูกก�ำไลข้อมือ
ต้อนรับเหมือนการสู่ขวัญ เพื่อให้เกิดสิริ
มงคลทั้งผู้ให้และผู้รับ
นอกจากนี้ยังมีต�ำนานว่าชิบุแคเป็น
เครื่องรางของขลังของชาวมูเซอด�ำใน
สมัยโบราณเมื่อยามเข้าป่าล่าสัตว์ หรือ
เดินทางไกล ชิบุแคจึงเป็นของที่ระลึก
ที่สร้างสรรค์ได้เข้าท่าเข้าทางทีเดียว
สวย ดูดี ไม่แพง แล้วยังเป็นตัวแทน
ความทรงจ�ำว่าครั้งหนึ่งได้มาเยือนถิ่น
ชาวมูเซอด�ำแห่งดอยอ่างขาง
ทุกวันนี้บรรดาแม่บ้านและเด็กๆ
มูเซอจึงพากันหารายได้พิเศษด้วยการถัก
ชิบุแคขาย วิธีการถักก็น่ารักไม่เบา เพราะ
พวกเขามีเทคนิคพิเศษขนาดเดินไปก็ยัง
ใช้มือกับปากที่ยังว่างๆ ถักชิบุแคไปด้วย
โดยพัฒนาแบบให้ทันสมัย จากดั้งเดิมที่
มีเชือกผูกเป็นเงื่อนตายจนแกะออกยาก
(คล้ายการผูกสายสิญจน์สู่ขวัญ) เปลี่ยน
เป็นแบบเย็บตรึงให้เป็นก�ำไลถอดใส่ได้
ง่าย และเติมสีสันยิ่งขึ้น
เท่านี้ บรรดาสาวๆ นักท่องเที่ยวก็
มะรุมมะตุ้มซื้อกันคนละ 10-20 อัน
จนทุกวันนี้หญ้าชิร่อยหรอจากดอย
อ่างขางจนต้องเดินไปเก็บหญ้ากันไกลถึง
ดอยอินทนนท์ แต่ไกลเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
เพราะพอเก็บหญ้าเสร็จ ระหว่างเดินทาง
กลับเจ้าหล่อนทั้งหลายก็ถักชิบุแคได้นับ
สิบอันแล้ว จะเรียกว่าเป็นพวก...ปากถัก
ตีนเดิน...ก็น่าจะได้
จากต้นหญ้าที่ไร้ค่า ชิบุแคใน
ความรู้สึกของผมมีความหมายที่ยิ่งใหญ่
ส�ำหรับชาวมูเซอด�ำ โดยเฉพาะในฐานะ
ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งน�้ำใจไมตรีของ
พวกเขาถวายแด่...มหากัลยาณมิตร
กษัตริย์นักพัฒนาพระองค์หนึ่ง
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ราวปี พ.ศ.2512 โครงการ
พระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา จัดตั้งขึ้น
โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็น
ผู้อ�ำนวยการ เริ่มจากการมีสถานีวิจัย
การปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาวบน
ดอยปุย เรียกกันว่า “สวนสองแสน” ด้วย
เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จ�ำนวนสองแสนบาทซื้อที่ดินจ�ำนวน 200
ไร่เศษเพื่อการนี้ จะประสบความส�ำเร็จ
ในการปลูกพืชเมืองหนาวจ�ำพวกท้อ
บ๊วย แอปเปิล
อันเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายาม
ท�ำให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น ยุติการถากถาง
ป่าท�ำลายต้นน�้ำล�ำธาร ซึ่งประโยชน์ใน
บั้นปลายไม่ใช่เพื่อชีวิตทีดีกว่าของ
ชาวเขาเท่านั้น หากยังเอื้ออ�ำนวยต่อ

ชาวเราบนพื้นที่อยู่ตรงปลายน�้ำอีกด้วย
แล้วในปีเดียวกันนั้นเอง วันหนึ่ง
เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนิน
โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อทรงเยี่ยม
ราษฎรชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่
ได้ทอดพระเนตรเห็นหุบเขาแห่งหนึ่งใน
อ�ำเภอฝางเต็มไปด้วยต้นฝิ่นออกดอก
สะพรั่งไปทั้งดอย ทรงมีพระราชด�ำริว่า
ภูมิประเทศเช่นนี้น่าจะเป็นท�ำเลปลูกพืช
เมืองหนาวได้ดี เพราะทรงสังเกตเห็น
ดอกท้อป่าขึ้นอยู่ด้วย จึงพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่จาก
ชาวไร่ 10 ไร่ ในราคา 1,500 บาท
นับแต่นั้นต�ำนานหน้าแรกแห่ง
ดอยอ่างขาง หรือ “สวนพันห้า” จึงถูก
บันทึกไว้ เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จ
พระราชด�ำเนินอ่างขางอย่างเป็นทางการ
เป็นครั้งแรก อันเป็นที่มาของ “ภาพเก่าที่

ลงตัว” ดังกล่าว ค�ำว่า “อ่างขาง” หมาย
ถึงลักษณะพื้นที่หุบเขาที่ล้อมรอบด้วย
ภูเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
แดนลาว พรมแดนธรรมชาติกั้นแผ่น
ดินไทย-พม่าในจุดเหนือสุดของจังหวัด
เชียงใหม่ เขตอ�ำเภอฝาง มีความสูงจาก
ระดับน�้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ย 1,400
เมตร อุณหภูมิในฤดูหนาวต�่ำกว่าศูนย์จน
เกิดน�้ำค้างแข็ง
ความงดงามของสภาพพื้นที่นี้ท�ำให้
มีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อนักบินเฮลิคอปเตอร์
ชาวอเมริกันช่วยขนต้นกล้าสนมาลง
บนดอยอ่างขางเมื่อปี 2517 ถึงกับ
อุทานว่าลาวกับเป็น Shangri - La...
หรือ...ดินแดนลี้ลับที่อลังการดั่งสวรรค์
บนโลก ทว่า...ในความเป็นจริง
ดอยอ่างขางใน พ.ศ. นั้นเป็นทั้งตลาด
ค้าฝิ่น เป็นป่าช้าของชาวมูเซอ และเป็น
หมู่บ้านที่มูเซอยังต้องหนีความหนาวเย็น
ไปอยู่ที่ขอบดอยอ่างขาง ซึ่งก็คือหมู่บ้าน
มูเซอ “บ้านขอบด้ง” ในปัจจุบัน
“...ไม่มีถนน ไม่มีไฟฟ้า การขนส่งต้อง
ใช้ม้าต่าง ลาต่าง บ้านพักปลูกเป็น
กระต๊อบแล้วใช้ตะเกียงน�้ำมันให้
แสงสว่าง...”
จ�ำรัส อินทร หัวหน้าแผนกไม้
ดอกไม้ประดับ วัย 39 ร่วมงานบุกเบิก
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางตั้งแต่
เรียนจบวิทยาลัยเกษตรลพบุรีเมื่อ
วัยเพียง 19 เล่าขานต�ำนานอ่างขาง
เบื้องหน้าแปลงเพาะช�ำ “เบิร์ด ออฟ
พาราไดส์” ไม้ดอกงาดั่งปักษาสวรรค์จาก
อังกฤษที่มาเบ่งบานฟ้องความส�ำเร็จ
ของอ่างขางในวันนี้

วันนี้สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง
นับเป็น “แม่แบบ” ของสถานีเกษตรที่สูง
จ�ำนวนมาก จากความส�ำเร็จในการ
ทดลองปลูกพืชเมืองหนาวหลากหลาย
ชนิด ซึ่งครั้งหนึ่งผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตก
บางคนเคยปรามาสไว้ว่าไม่มีทางเป็นไป
ได้เลยที่ผลไม้เมืองหนาวจะเติบโตจน
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจได้ในเขตร้อน
อย่างประเทศไทย พันธุ์บ๊วย ท้อ สาลี่
พลับ พลัม แอปเปิล และไม้ดอกสารพัด
ชนิดถูกกระจายออกไปสู่ชาวเขาเผ่ามูเซอ
ที่ละเลิกการปลูกฝิ่น และผู้อพยพ
ย้ายถิ่นจากแดนไกลอีกหลายเผ่า เช่น
ชาวปะหล่อง หรือดาละอัง้ ทีห่ นีภยั
สงครามจากพม่าในช่วงไม่กปี่ มี านี้
และชาวจีนฮ่อ อดีตทหารกลุม่ กองพล 93
ของเจียงไคเช็กซึง่ อพยพลีภ้ ยั มาตั้งแต่
คอมมิวนิสต์ยึดประเทศเมื่อเกือบ
50 ปีก่อน
จนถึงวันนี้ อดีตนักรบอย่างคุณปู่
เฟิ้งเจี่ยว แซ่เหมา มีอายุปาเข้าไป 74 ปี
แล้ว พระมหากรุณาธิคุณดั่งพิรุณพร�ำ
ฉ�่ำเย็นทั่วถ้วนทุกชนเผ่าเช่นนี้ จึงไม่น่า
แปลกใจเลย ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวันเปรียบเทียบพระองค์ดั่งภาษิต
ของท่านขงจื๊อว่า...ผู้บ�ำเพ็ญธรรมย่อม
ไม่โดดเดี่ยว ต้องมีกัลยาณมิตรเกื้อกูล
เสมอ...ทั้งนี้เพราะทรงวางพระองค์เยี่ยง
“กัลยาณมิตร” ของทุกชนชาติศาสนา
ที่หนีร้อนเข้ามาพึ่งความร่มเย็นแห่ง
พระบรมโพธิสมภาร มิใช่ดั่งผู้ที่
เหนือกว่ากระท�ำต่อผู้อ่อนด้อยเลย
แม้แต่น้อย
วันนั้น บนอาคารสโมสรดอย
อ่างขาง... ผมจ้องภาพประวัติศาสตร์บน
ฝาผนังภาพหนึ่ง และแผ่นป้ายอธิบาย
ที่มาแห่งชื่ออาคาร “มิตรานุสรณ์” แผ่น
หนึ่งด้วยความปลาบปลื้ม แล้วในใจก็นึก
ย้อนกลับไปถึงวันที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินเป็น
องค์ประธานเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว เมื่อต้นปี 2537 โดยเสด็จประทับแรม
ที่กรุงเวียงจันทน์ 1 คืน และพระราชทาน
โอกาสให้ชาวไทยที่ประกอบธุรกิจการงาน
ในเวียงจันทน์เข้าเฝ้าฯ โดยมีพระด�ำรัส
ตอนหนึ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจ�ำ
ของผมแนบแน่นเนิ่นนาน... เพราะ
ในขณะที่ท่าทีของสื่อมวลชนไทย
สายหนังสือพิมพ์หลายฉบับยังใช้ค�ำว่า...
บ้านพี่เมืองน้อง...ในความหมายว่า
ไทยเป็นพี่ ลาวเป็นน้อง หรือบ้างก็ใช้ค�ำว่า
“อ้ายน้องลาว” อย่างจงใจ
แต่พระองค์กลับตรัสถึงประเทศ
ลาวว่า... “ในโอกาสที่มาเยือนลาวครั้งนี้
ได้เห็นภูมิประเทศ ได้พบประชาชนลาว
เหมือนเป็นการมาเยี่ยม มิตรสนิท คนไทย
ที่อยู่ในประเทศลาวนั้น ถือเป็นตัวแทน
ของคนไทยทั้งประเทศ ทุกคนมีหน้าที่
ปฏิบัติตนให้เป็นที่รักใคร่ของรัฐบาล
และประชาชนลาว เพื่อให้มิตรภาพเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไป”
ด้วยความวางพระองค์เยี่ยง
มหากัลยาณมิตรเช่นนี้ จึงทรงมี
กัลยาณมิตรที่เกื้อกูลดั่งค�ำของท่านขงจื๊อ
เสมอมา
และเมื่อนั้น แม้เพียงวงก�ำไล
จากต้นหญ้าต�่ำต้อย ก็ยิ่งใหญ่ดั่ง
ราชบรรณาการล�้ำค่า ที่กัลยาณมิตร
มอบแก่กัน
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§√ß°“√À≈«ß‡°‘¥¢÷Èπ‡æ√“–∑à“π‰ª
‡∑’Ë¬«û
π’Ë§◊Õ¢âÕ§«“¡∑’À¡à
ËÀ¡àÕ¡‡®â“¿’»‡¥™
√—™π’ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘‚§√ß°“√À≈«ß ∑√ßµ√—
·°à‡À≈à“‡®â“Àπâ“∑’Ë‚§√ß°“√À≈«ß ´÷Ëß§Ì“«à“
ç‰ª‡∑’Ë¬«é π—Èπ À¡“¬∂÷ß °“√‡ ¥Á®ª√–æ“
µâπ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈
Õ¥ÿ≈¬‡¥™π—Ëπ‡Õß
°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« Ì“À√—∫§π∑—Ë«‰ª
Õ“®À¡“¬∂÷ß°“√æ—°ºàÕπ°“¬„®‡æ◊ËÕ
§«“¡√◊Ë¡√¡¬å À“°∑«à“ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡ ¥Á®ª√–æ“ µâπ‡æ◊ËÕ∑Õ¥
æ√–‡πµ√∑ÿ°¢å ÿ¢¢Õßª√–™“™π ©–π—Èπ‰¡à«à“
®–Àà“ß‰°≈À√◊Õ∑ÿ√°—π¥“√·§à‰Àπ æ√–Õß§å
°Á®–‡ ¥Á®¥—Èπ¥âπ‰ª„Àâ∂÷ß∑ÿ°∑’Ë∑’Ë√“…Æ√¢Õß
æ√–Õß§åÕ¬Ÿà
æ√–√“™π‘æπ∏å¢ÕßÀ¡àÕ¡‡®â“¿’»‡¥™
√—™π’ √–∫ÿ«à“ ‡¡◊ËÕªïæÿ∑∏»—°√“™ 2512
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‡ ¥Á®
æ√–√“™¥Ì“‡π‘π·∫∫ ç∑√ß‡¥‘π‰ªé ∑Õ¥
æ√–‡πµ√™’«‘µ¢Õß™“«‡¢“∑’Ë ç∫â“π¥Õ¬ªÿ¬é
„°≈âæ√–µÌ“Àπ—°¿Ÿæ‘ß§√“™π‘‡«»πå
ç∑à“π√—∫ —Ëß∂“¡·¡â«∑’Ëπ—Ëπ«à“ πÕ°®“°
ª≈Ÿ°Ωîòπ¢“¬·≈â« ‡¢“¡’√“¬‰¥â®“°æ◊™æ—π∏ÿåÕ◊Ëπ
Õ’°À√◊Õ‡ª≈à“ ´÷Ëß‡√◊ËÕßπ’È∂â“‡ªìπ§πÕ◊Ëπ ∂÷ß®–‰¡à
µâÕß‡ªìπµÌ“√«®°Áµ“¡ ‡¢“§ß∫Õ°«à“ ç‡ª≈à“Ê
Ωîòπ∫à¥’ ‡Œ“∫àª≈Ÿ°é...·µà Ì“À√—∫æ√–∫“∑
¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡¢“‡ÀÁπ‰¥â™—¥«à“ ∑à“π
∑√ß πæ√–∑—¬ ∑√ß‡ÀÁπ„®‡¢“
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¡’æ√–√“™ª√– ß§å®–™à«¬ ®÷ß‰¡àªî¥∫—ß
§«“¡®√‘ßÕ–‰√ ∑Ì“„Àâ∑√ß∑√“∫«à“ πÕ°®“°
Ωîòπ·≈â« ‡¢“¬—ß‡°Á∫∑âÕæ◊Èπ‡¡◊Õß¢“¬ ´÷Ëß·¡â·µà
≈Ÿ°®–‡≈Á°°Áµ“¡ ·µà°Á¬—ß‰¥â‡ß‘π‡∑à“Ê °—πé
À≈—ß®“°‡Àµÿ°“√≥å„π§√—Èßπ—Èπ æ√–∫“∑
¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« æ√–√“™∑“π‡ß‘π
®Ì“π«π 2 · π∫“∑ „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡°…µ√»“ µ√å Ì“À√—∫®—¥À“∑’Ë¥‘π Ì“À√—∫
¥Ì“‡π‘πß“π«‘®—¬‰¡âº≈‡¢µÀπ“«‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°
∂“π’«‘®—¬¥Õ¬ªÿ¬ ´÷Ëß¡’æ◊Èπ∑’Ë§—∫·§∫ ‚¥¬
‡√’¬°æ◊Èπ∑’Ëπ’È«à“ ç «π Õß· πé µàÕ¡“∑√ß
æ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ µ—Èß ç‚§√ß°“√À≈«ßé
¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ™“«‡¢“ ·≈–≈¥°“√∑Ì“≈“¬
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘ µ≈Õ¥®π‡ªìπ°“√°Ì“®—¥
°“√ª≈Ÿ°Ωîòπ √«¡∂÷ß√—°…“¥‘π πÌÈ“ ªÉ“ Õ¬à“ß
‡ªìπ√–∫∫
ªØ‘‡ ∏‰¡à‰¥â«à“ ‡°◊Õ∫§√÷Ëß»µ«√√…
∑’Ëºà“π¡“ ‚§√ß°“√À≈«ß∑Ì“„Àâ‡°‘¥°“√
æ—≤π“ —ß§¡·≈–™ÿ¡™π∫π∑’Ë Ÿß µ≈Õ¥®π
¡’°“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„Àâ§ß§«“¡Õÿ¥¡
¡∫Ÿ√≥å ∑’Ë ÿ¥·≈â«°ÁπÌ“‰ª Ÿà°“√æ—≤π“∑’Ë

¬—Ëß¬◊π ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π¡’‚§√ß°“√À≈«ß∑—Èß ‘Èπ
38 ·Ààß µ—ÈßÕ¬Ÿà„π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ‡™’¬ß√“¬
·¡àŒàÕß Õπ ≈Ì“æŸπ ≈Ì“ª“ß ·≈–æ–‡¬“
¥â«¬ ¿“æ§«“¡ «¬ß“¡¢Õßæ◊Èπ∑’Ë
·≈–‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’°“√‡°…µ√
∑’Ë‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ ‚§√ß°“√À≈«ß®÷ß°≈“¬
¡“‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«∑’Ëπ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«∑—Èß
™“«‰∑¬·≈–™“«µà“ßª√–‡∑»‡¥‘π∑“ß‰ª
—¡º— æ√âÕ¡Ê °—∫‡√’¬π√Ÿâµ“¡√Õ¬ çæàÕ¢Õß
·ºàπ¥‘πé
Ì“À√—∫ ∂“π’«‘®—¬·≈–»Ÿπ¬åæ—≤π“
‚§√ß°“√À≈«ß∑—Èß 38 ·Ààßπ—Èπ
‰¥â·°à 1. ∂“π’‡°…µ√À≈«ß
Õà“ß¢“ß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à
2. ∂“π’«‘®—¬‚§√ß°“√À≈«ß
Õ‘π∑ππ∑å ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à
3. ∂“π’‡°…µ√À≈«ßÀ≈«ßª“ß¥–
®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 4. ∂“π’«‘®—¬·≈–
àß‡ √‘¡°“·øÕ√“∫‘°â“·¡àÀ≈Õ¥ ®—ßÀ«—¥

À≈«ßÀâ«¬ â¡∫àÕ¬ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 37.»Ÿπ¬å
æ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß·¡à‚∂ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à
·≈– 38.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ßÀâ«¬·≈âß
®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬
°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«„πæ◊Èπ∑’Ë ∂“π’«‘®—¬·≈–
»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß ‘Ëß∑’Ë Ì“§—≠∑’Ë ÿ¥
°Á§◊Õ π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«®–‰¥â‡ÀÁπß“π∑“ß¥â“π
àß‡ √‘¡°“√‡°…µ√∑’Ë Ÿß ∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‰¥â∑√ß«“ß√“°∞“π‡Õ“‰«â®π
ª√– ∫§«“¡ Ì“‡√Á®Õ¬à“ßß¥ß“¡„πªí®®ÿ∫—π

¥—Èß‡¥‘¡¢Õßµπ ‡Õß‰«â‰¡à„Àâ Ÿ≠À“¬ π—∫ πÿπ
„Àâ™“«∫â“π¡’ à«π√à«¡„π°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß
«—≤π∏√√¡ º≈—°¥—π·≈– π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥
»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡¢Õß™π‡ºà“ ´÷Ëß®–‡ªìπ ∂“π∑’Ë
®—¥· ¥ß«—≤π∏√√¡µà“ßÊ µ≈Õ¥®π¢“¬
¢Õß∑’Ë√–≈÷°∑’Ë¡“®“°º≈º≈‘µ∑“ß°“√‡°…µ√
À√◊ÕÀ—µ∂°√√¡∑’Ë¡“®“°„πÀ¡Ÿà∫â“π Õ’°∑—Èß
¬—ßΩñ°Ωπ„Àâ‡¥Á°Ê „πæ◊Èπ∑’Ë‡ªìπ¡—§§ÿ‡∑»°å
πâÕ¬ ‡æ◊ËÕæ“π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«‡¬’Ë¬¡™¡À¡Ÿà∫â“π
¢Õßµπ‡ÕßÀ√◊Õ ∂“π∑’Ë∑“ß∏√√¡™“µ‘√Õ∫Ê

ตามรอยพระบาทยาตรา

จาก ‘ฟา’ สู ‘ดิน’

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 12.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√
À≈«ßµ’πµ° ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 13.»Ÿπ¬å
æ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß·¡à∑“‡Àπ◊Õ ®—ßÀ«—¥
‡™’¬ß„À¡à 14.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß
¡àÕπ‡ß“– ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 15.»Ÿπ¬åæ—≤π“
‚§√ß°“√À≈«ß·¡à –ªÖÕ° ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à
16.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß∑ÿàßÀ≈«ß
®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 17.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√
À≈«ß·¡à·Œ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 18.»Ÿπ¬å
æ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ßª“ßÕÿãß ®—ßÀ«—¥
‡™’¬ß„À¡à 19.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß«—¥
®—π∑√å ®—ßÀ«—¥·¡àŒàÕß Õπ 20.»Ÿπ¬åæ—≤π“
‚§√ß°“√À≈«ß¢ÿπ·ª– ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à
21.»Ÿπ¬åæ≤
— π“‚§√ß°“√À≈«ßÀ¡Õ°®ã“¡
®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 22.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√
À≈«ß∑ÿàß‡√‘ß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 23.»Ÿπ¬å
æ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß∑ÿàß‡√“ ®—ßÀ«—¥
‡™’¬ß„À¡à 24.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß
Àâ«¬‡ ’È¬« ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 25.»Ÿπ¬åæ—≤π“
‚§√ß°“√À≈«ßº“µ—Èß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬
26.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß –‚ß– ®—ßÀ«—¥
‡™’¬ß√“¬ 27.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß
Àâ«¬‚ªÉß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ 28.»Ÿπ¬åæ—≤π“
‚§√ß°“√À≈«ßÀâ«¬πÌÈ“√‘π ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à
29.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß·¡àªŸπÀ≈«ß
®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ 30.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√
À≈«ßÀâ«¬πÌÈ“¢ÿàπ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬
31.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß
æ√–∫“∑Àâ«¬µâ¡ ®—ßÀ«—¥≈Ì“æŸπ 32.»Ÿπ¬å
æ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß·¡à≈“πâÕ¬ ®—ßÀ«—¥
·¡àŒàÕß Õπ 33.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß
·¡à –‡√’¬ß ®—ßÀ«—¥·¡àŒàÕß Õπ 34.»Ÿπ¬å
æ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ßªíß§à“ ®—ßÀ«—¥æ–‡¬“
35.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√À≈«ß·¡à·æ–
®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 36.»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√

‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡ÀÁπ°“√∑Ì“ß“π«‘®—¬¢Õßπ—°«‘®—¬
·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë‚§√ß°“√À≈«ß„π°“√ §âπ§«â“
æ—π∏ÿºå °— ·≈–º≈‰¡â∑‡’Ë À¡“– ¡°—∫°“√‡æ“–ª≈Ÿ°
„πæ◊Èπ∑’Ë ‰¥â‡ÀÁπ·≈–‡√’¬π√Ÿâ°“√æ—≤π“ àß‡ √‘¡
¢Õß™“«‡¢“∑Ì“°“√‡æ“–ª≈Ÿ°æ◊™„À¡àÊ ∑’Ë
“¡“√∂ √â“ß√“¬‰¥â„Àâ·°à§√Õ∫§√—«¢Õß
æ«°‡¢“ µ≈Õ¥®π‰¥â‡ÀÁπ·ª≈ßª≈Ÿ°æ◊™º—°
·≈–º≈‰¡â‡¡◊ÕßÀπ“«π—∫√âÕ¬™π‘¥ √«¡∂÷ß‰¡â
¥Õ°∑’Ë «¬ß“¡À≈“°æ—π∏ÿåÀ≈“° ’ —π
πÕ°®“°π—Èπ π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«¬—ß®–‰¥â
—¡º— °—∫∏√√¡™“µ‘∑’Ë «¬ß“¡¢ÕßªÉ“‰¡â ªÉ“
µâππÌÈ“≈Ì“∏“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√Õπÿ√—°…å‡Õ“‰«â ∑—Èß
ªÉ“∏√√¡™“µ‘ ·≈–ªÉ“∑’Ë‰¥â√—∫°“√øóôπøŸ ¿“æ
∑’Ëª≈Ÿ°¢÷Èπ¡“„À¡à Õ¬à“ßÕÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å ®π
ªí®®ÿ∫—π‰¡à‡ÀÁπ√àÕß√Õ¬¢ÕßªÉ“‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡Õ’°
µàÕ‰ª
¢≥–‡¥’¬«°—π»Ÿπ¬åæ—≤π“‚§√ß°“√
À≈«ß∑ÿ°·Ààß ‰¥â àß‡ √‘¡„Àâª√–™“™π§π„π
æ◊Èπ∑’Ë√—°…“¢π∫∏√√¡‡π’¬¡·≈–«—≤π∏√√¡
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À¡Ÿà∫â“π π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ·≈–
«—≤π∏√√¡∑’Ë «¬ß“¡¢Õß™π‡ºà“µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà
æ◊Èπ∑’Ë¢Õß‚§√ß°“√À≈«ß´÷Ëß¡’¡“°∂÷ß 15 °≈ÿà¡
™“µ‘æ—π∏ÿå 15 «—≤π∏√√¡ ´÷Ëßπà“ π„®·≈–πà“
»÷°…“‡ªìπÕ¬à“ß¡“°

ç‡√◊ËÕß∑’Ë®–™à«¬™“«‡¢“·≈–‚§√ß°“√™“«‡¢“π—Èπ ¡’ª√–‚¬™πå‚¥¬µ√ß°—∫™“«‡¢“
‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâ™“«‡¢“¡’§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¥’¢÷Èπ “¡“√∂‡æ“–ª≈Ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ
ª√–‚¬™πå·≈–‡ªìπ√“¬‰¥â°—∫‡¢“‡Õß ®ÿ¥ª√– ß§åÕ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ¡πÿ…¬∏√√¡ À¡“¬∂÷ß
„ÀâºŸâÕ¬Ÿà„π∂‘Ëπ∑ÿ√°—π¥“√ “¡“√∂¡’§«“¡√Ÿâæ¬ÿßµ—«„Àâ¡’§«“¡‡®√‘≠‰¥â Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‡ªìπ
‡√◊ËÕß™à«¬„π∑“ß∑’Ë∑ÿ°§π‡ÀÁπ«à“§«√®–™à«¬ ‡æ√“–‡ªìπªí≠À“„À≠à§◊Õªí≠À“‡√◊ËÕß
¬“‡ æµ‘¥ ∂â“™à«¬™“«‡¢“ª≈Ÿ°æ◊™∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå∫â“ß‡¢“®–‡≈‘°ª≈Ÿ°¬“‡ æµ‘¥ §◊Õ
Ωîòπ ∑Ì“„Àâπ‚¬∫“¬°“√√–ß—∫°“√ª√“∫ª√“¡°“√ Ÿ∫Ωîòπ·≈–§â“Ωîòπ‰¥âº≈¥’
Õ—π‡ªìπº≈Õ¬à“ßÀπ÷Ëß...

ªí®®ÿ∫—π°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«„π‚§√ß°“√À≈«ß
“¡“√∂‡¥‘π∑“ß‰¥â –¥«°¡“°¢÷Èπ·¡â«à“∫“ß
‡ âπ∑“ß¬—ß‰¡à§àÕ¬®– –¥«°¡“°π—°°Áµ“¡
·µà°Á∑Ì“„Àâ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«¡’√ ™“µ‘¡“°¢÷Èπ
À≈“¬Ê §π‡≈◊Õ°∑’Ë®–‡¥‘π∑“ß„π™à«ßÀπâ“
Àπ“« ‡æ√“–™Õ∫§«“¡Àπ“«‡¬Áπ ∑âÕßøÑ“
„ ¥Õ°‰¡â «¬ À≈“¬§π°Á™Õ∫‡¥‘π∑“ß„π
Àπâ“Ωπ ‡æ√“–™Õ∫§«“¡™ÿà¡©ÌË“¢Õß “¬Ωπ
§«“¡‡¢’¬«™–Õÿà¡¢Õß∑ÿàßπ“ ªÉ“‰¡â ·≈–§«“¡
«¬ß“¡¢Õß≈Ì“∏“√ πÌÈ“µ° ·≈–∫“ß§π∑’Ë™Õ∫
‡∑’Ë¬«„πÀπâ“√âÕπ ‡æ√“–Õ“°“»°Ì“≈—ß ∫“¬
‰¡àÀπ“«‡°‘π‰ª ™Õ∫ ’ —π ¥ «¬¢Õß¥Õ°‰¡â
ªÉ“À≈“¬™π‘¥∑’Ë·¢àß°—π°—πÕÕ°¥Õ°∫“π
–æ√—Ëß °“√‡¥‘π∑“ß°Á‰¡à¬“°≈Ì“∫“°π—°
‚§√ß°“√À≈«ß∑ÿ°·Ààß “¡“√∂‡¥‘π

∑“ß∑àÕß‡∑’Ë¬«‰¥âµ≈Õ¥∑—Èßªï ·µà≈–ƒ¥Ÿ°Á¡’
‡ πàÀå·≈–§«“¡ «¬ß“¡·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª
‡™àπ „π™à«ßÀπâ“Àπ“« ¥Õ¬µà“ßÊ ®– ¥„
‰ª¥â«¬‰¡â¥Õ°∑’Ë‡∫àß∫“π ·¢àß¢—π°—π™Ÿ™àÕ
«¬ à«π„πÀπâ“√âÕπ‰¡âº≈¢π“¥„À≠à°Á®–
‡√‘Ë¡ÕÕ°¥Õ°∫“π –æ√—Ëß·µâ¡ ’ —π∑—ÈßÀÿ∫‡¢“
√â“ß§«“¡ª√–∑—∫„®„Àâ°—∫ºŸâæ∫‡ÀÁπ‰¥âÕ¬à“ß
‰¡à√Ÿâ≈◊¡ ·µà∂â“‡ªìπÀπâ“Ωπ º≈‰¡âÀ≈“¬™π‘¥
°Á‡√‘Ë¡º≈‘≈Ÿ°ÕÕ°º≈ ≈Ÿ°æ≈—∫ ’ â¡ ¥·¢àß
°—πÕÕ° ≈—∫°—∫≈Ÿ° “≈’Ë ’‡À≈◊ÕßÕàÕπ‡µÁ¡µâπ
∑à“¡°≈“ß ’‡¢’¬«™–Õÿà¡¢Õß¥ß¥Õ¬ ·≈–§«“¡
©ÌË“‡¬Áπ¢Õß “¬Ωπ √«¡∂÷ßæ◊™º—°‡¡◊ÕßÀπ“«
¥Ê ∑’Ë¡’„Àâ™¡·≈–„Àâ™‘¡°—πµ≈Õ¥∑—Èßªï
Ì“À√—∫‚§√ß°“√À≈«ß∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡
π‘¬¡¡“° ‡™àπ ∂“π’‡°…µ√À≈«ßÕà“ß¢“ß
¡’®ÿ¥‡∑’Ë¬«™¡∑’Ëπà“ π„® ‰¥â·°à ç «π·ª¥ ‘∫é
‡ªìπ «π°≈“ß·®âßµ√ß¢â“¡ ‚¡ √Õà“ß¢“ß
‡ªìπ «πµ°·µàß «π ‰µ≈åÕ—ß°ƒ…¡’¥Õ°‰¡â
‰¡âª√–¥—∫ª≈Ÿ°À¡ÿπ‡«’¬πµ≈Õ¥∑—Èßªï ¥â“π∫π

... Õ’°Õ¬à“ß§◊Õ™“«‡¢“µ“¡∑’Ë√Ÿâ‡ªìπºŸâ∑Ì“°“√‡æ“–ª≈Ÿ°‚¥¬«‘∏’∑’Ë®–∑Ì“„Àâ∫â“π‡¡◊Õß
¢Õß‡√“ ŸàÀ“¬π–‰¥â ∑’Ë∂“ßªÉ“·≈–ª≈Ÿ°‚¥¬«‘∏’‰¡à∂Ÿ°µâÕß ∂â“æ«°‡√“∑ÿ°§π‰ª™à«¬‡¢“
°Á‡∑à“°—∫™à«¬∫â“π‡¡◊Õß„Àâ¡’§«“¡¥’ Õ¬Ÿà¥’ °‘π¥’·≈–ª≈Õ¥¿—¬‰¥âÕ’°∑—Ë«ª√–‡∑»
∂â“ “¡“√∂∑Ì“‚§√ß°“√π’È Ì“‡√Á®„Àâ™“«‡¢“Õ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°·À≈àß ·≈– π—∫ πÿππ‚¬∫“¬
®–√—°…“ªÉ“ √—°…“ªÉ“„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ‰ª·≈–¬—Ëß¬◊π¡“°é
æ√–√“™¥Ì“√— „πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ „π‚Õ°“
‡ ¥Á®æ√–√“™¥Ì“‡π‘π‡¬’Ë¬¡§≥–‡°…µ√»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à ‡√◊ËÕß™à«¬
™“«‡¢“·≈–‚§√ß°“√™“«‡¢“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 ¡°√“§¡ æ.».2517

¬—ß‡ªìπ≈“πµâπ´“°ÿ√–≠’ËªÿÉπ®–∫“π™à«ß‡¥◊Õπ
∏—π«“§¡-¡°√“§¡ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’
ç «πÀÕ¡é ∑’Ë√«∫√«¡æ—π∏ÿå‰¡â∑’Ë¡’°≈‘ËπÀÕ¡
∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑» ‰«â¡“°¡“¬ ç «π
∫Õπ‰´Õà“ß¢“ßé ®—¥· ¥ßæ—π∏ÿå‰¡âÀ≈“°™π‘¥
¬ÿ§·√°‡√‘Ë¡°àÕµ—Èß ∂“π’„π√Ÿª·∫∫°“√ª≈Ÿ°
‡≈’È¬ß„π°√–∂“ß·∫∫∫Õπ‰´ √«¡∂÷ß‚√ß‡√◊Õπ
¥Õ°‰¡â °ÿÀ≈“∫µ—¥¥Õ° æ—π∏ÿåº—° ·ª≈ß∫ä«¬
·≈–·ª≈ß‰¡âº≈Õ’°¡“°¡“¬
∂“π’«‘®—¬‚§√ß°“√À≈«ßÕ‘π∑ππ∑å
¡’ ∂“π∑’Ë Ì“§—≠ §◊Õ ç «π 80 æ√√…“é
´÷Ëß®—¥„πªï æ.».2550 ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ∑’Ë
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ ∑√ß¡’
æ√–™π¡æ√√…“ §√∫ 80 æ√√…“ ·≈–‡ªìπ
∂“π∑’Ë®—¥· ¥ß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√»÷°…“
¥Ÿß“π¢ÕßºŸâ¡’§«“¡ π„®»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫
æ√√≥‰¡â¥Õ°‡¡◊ÕßÀπ“« ç «πÀ≈«ß ‘√‘¿Ÿ¡‘é
‡ªìπ «π∑’‰Ë ¥â√∫— °“√æ—≤π“¢÷πÈ ‡æ◊ÕË „™â‡ªìπ·À≈àß
√«∫√«¡æ—π∏ÿå‡øîπ ¿“¬„π¡’πÌÈ“µ°¢π“¥‡≈Á°

´÷Ëß‡ªìππÌÈ“µ°™—Èπ≈à“ß¢ÕßπÌÈ“µ° ‘√‘¿Ÿ¡‘
¡’≈Ì“∏“√‰À≈‰ªµ“¡∫√‘‡«≥ «πµ≈Õ¥ªï
‡ªìπ·À≈àß‡°Á∫√«¡√«¡‡øîπ∑—Èß¢Õß‰∑¬·≈–
µà“ßª√–‡∑»‰«â¡“°¡“¬ ç «π°ÿÀ≈“∫æ—πªïé
∑’Ë‡°‘¥®“°°“√»÷°…“·≈–¢¬“¬æ—π∏ÿå°ÿÀ≈“∫
æ—πªïæ◊™„π °ÿ≈ Rhododendron ®“°
·À≈àßµà“ßÊ ∑’Ë¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿåÕ¬Ÿàµ“¡
æ◊Èπ∑’Ë Ÿß ∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑»‡™àπ æ¡à“
¡“‡≈‡´’¬ ∑‘‡∫µ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’‚√ß‡√◊Õπ
æ◊™æ√√≥Õ’°À≈“¬™π‘¥
∂“π’‡°…µ√À≈«ßÀ≈«ßª“ß¥– ‡ªìπ
·ª≈ß«‘®—¬∑¥ Õ∫ “∏‘µ‰¡âº≈ ‡™àπ °’«’Ëø√ÿäµ
‚≈§«—∑ ‰¡âº≈¢π“¥‡≈Á° ‡™àπ ¡–‡¥◊ËÕΩ√—Ëß
Õßÿàπ‰√â‡¡≈Á¥ ‡ “«√ √“ æå‡∫Õ√’Ë ¡—≈‡∫Õ√’Ë
·≈–‰¡âº≈‡¢µ√âÕπ ‡™àπ Õ“‚«§“‚¥â ¡–¡à«ß
≈‘Èπ®’Ë ¡–‡øóÕß πÕ°®“°π’È°Á¡’·ª≈ß«‘®—¬
∑¥ Õ∫ “∏‘µº—° ‡™àπ ¡–√–À—«„® ¡—π‡∑»
≠’ËªÿÉπ ≈—¥√«¡ ∂—Ë«·¢°, ·ª≈ß∑¥ Õ∫æ◊™
¡ÿπ‰æ√ ‡™àπ ®‘ß®Ÿ©à“¬ ‡≈¡Õπ∑“√å¡ ‡ ®

æ—π∏ÿåÀ¬«π®◊ÕÕŸàÀ≈ß ¥Ÿ¢—ÈπµÕπ°“√º≈‘µ™“
æ√âÕ¡™‘¡™“ (¢—ÈπµÕπ°“√º≈‘µ™“Õ¬Ÿà„π‚√ß
º≈‘µ™“´÷Ëßµ—ÈßÕ¬Ÿà∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π¢ÿπ·¡à«“°) ·ª≈ß
‰¡âº≈ ‡™àπ Õßÿàπ‰√â‡¡≈Á¥ °’«’ø√Ÿâ∑ æ’È™ æ≈—∫
‡§√ª°Ÿ ‡∫Õ√’Ë ‡ “«√ À«“π µ√Õ‡∫Õ√’Ë
·≈–∫ä«¬ ‚√ß‡√◊Õπ “∏‘µ°“√ª≈Ÿ°«“π‘≈≈“
ÕÕ°Ωí°æ√âÕ¡‡°Á∫‡°’Ë¬«‡¥◊Õπ¡’π“§¡ ‚√ß
‡√◊Õπ‡ÀÁ¥‡¡◊ÕßÀπ“« ‡™àπ ‡ÀÁ¥‚æ‚µ‡∫≈‚≈
‡ÀÁ¥·™¡ªî≠Õß
Õ’°·ÀàßÀπ÷Ëß∑’Ëπ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«™◊Ëπ™Õ∫
§◊Õ ‚§√ß°“√À≈«ßµ’πµ° ∑’Ë¡’¡ÿ¡π—Ëß‡≈àπ
æ—°ºàÕπ√‘¡ “¬∏“√πÌÈ“ °‘®°√√¡„ÀâÕ“À“√
À≠â“À«“π ™“ÀÕ¡ ¡‘Èπµå √«¡∂÷ß·ª≈ß«‘®—¬ ª≈“ “¡“√∂™¡ «π°“·ø„µâ√à¡‡ß“µâπ‰¡â
∑¥ Õ∫ “∏‘µ‰¡â¥Õ° ‡™àπ ¬Ÿ‚§¡‘ °Õ≈‘‚Õ´à“ ™à«ß‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ ®–‡ÀÁπ‡¡≈Á¥°“·ø ÿ°
‡Œ≈‘‚§‡π’¬ ¥Õ°°ÿÀ≈“∫ “¬æ—π∏ÿåµà“ßÊ ·≈–
’·¥ß ¥ æ√âÕ¡‡°Á∫‡°’Ë¬« àß‰ª¬—ß‚√ßß“π
¬—ß¡’·ª≈ß∑Õ¥ Õ∫‰ºàÀ«“π ‰ºàÀ¬° ·≈–
·ª√√Ÿª„π»Ÿπ¬å ºà“π¢—ÈπµÕπ°–‡∑“–‡ª≈◊Õ°
æ◊™πÌ“‡¢â“ ‡™àπ ∑—∫∑‘¡‡¡≈Á¥π‘Ë¡ ‡™Õ√’Ë ‡ªπ
µ“°·Àâß ·≈–§—Ë« „Àâ‡ªìπ‡¡≈Á¥°“·ø§ÿ≥¿“æ
∂“π’«‘®—¬·≈– àß‡ √‘¡°“·øÕ√“∫‘°â“ ‰¡à‡æ’¬ß‡∑à“π’È µ’πµ°¬—ß¡’‚√ß‡√◊Õπ°≈â«¬‰¡â
·¡àÀ≈Õ¥ π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« “¡“√∂™¡·ª≈ß
ø“·≈ππÕª´‘ À≈“° ’„Àâ™◊Ëπ™¡¥â«¬
“∏‘µ°“·øæ—π∏ÿåÕ“√“∫‘°â“À≈“¬ “¬æ—π∏ÿå
‚§√ß°“√À≈«ß∑ÿàß‡√“ ¡’·ª≈ß “∏‘µ
¿“¬„µâ√à¡‡ß“√à¡√◊Ëπ¢Õßµâπ‰¡â µ≈Õ¥®π¢—Èπ
°“√ª≈Ÿ°º—°·≈–¥Õ°‰¡â∑ß—È ·ª≈ß¥Õ°‡¬Õ∫’√“à
µÕπ°“√‡æ“–°≈â“·≈–‡°Á∫‡°’Ë¬«‡¡≈Á¥™à«ß
∫π‰À≈à‡¢“¢Õß™“«¡âß∫â“π∫«°®—Ëπ À√◊Õ
‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ √«¡∂÷ßæ◊™∑’Ë “¡“√∂ª≈Ÿ°√à«¡ ·ª≈ßª≈Ÿ° µ√Õ‡∫Õ√’Ë·≈–º—°ª≈Õ¥ “√æ‘…
°—∫·ª≈ß°“·ø ‡™àπ æ√‘°‰∑ °√–«“π
‡™àπ ¬Õ¥™“‚¬‡µâ ≈Ÿ°øí°™“‚¬‡µâ æ√‘°À«“π
™¡·ª≈ßª≈Ÿ° ¡ÿπ‰æ√ ‡™àπ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ¡‘Èπµå
À≈“° ’ ¡–‡¢◊Õ‡∑» œ≈œ ·ª≈ß ¡ÿπ‰æ√ ‡™àπ
ÕÕ√‘°“‚π ®‘ß®Ÿ©à“¬ ·≈–™¡·ª≈ß “∏‘µº—°
¬Ÿ‡Õ ¡‘Èπµå ‡®·ªππ‘ ¡‘Èπµå œ≈œ À√◊Õ·ª≈ß
‡™àπ ´Ÿ°‘π’ ·µß°«“Àπ“¡ æ√‘°´ÿª‡ªÕ√åŒÕ∑ °ÿÀ≈“∫∫â“π∫«°‡µã¬
™¡‚√ß‡√◊Õπª≈Ÿ°¥Õ°‡∫≠®¡“»À≈“°
à«π ‚§√ß°“√À≈«ß∑ÿàß‡√‘ß ¡’ «π
’ —π ∑—Èß·∫∫¥Õ°‡¥’Ë¬« ¥Õ°™àÕ ·≈–¥Õ°
°ÿÀ≈“∫Àâ«¬º—°‰ºà ‡ªìπÀπà«¬¬àÕ¬∑’ËÕ¬Ÿà„π
≈‘‡´’¬∑— §“√å‡π™—Ëπ ≈‘≈≈’Ë ∑’Ë ‚§√ß°“√À≈«ß §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß‚§√ß°“√À≈«ß∑ÿàß‡√‘ß
¢ÿπ«“ß À√◊Õ®–™¡·ª≈ßª≈Ÿ°™“®’π‡∫Õ√å 12 ‚¥¬‡ªî¥‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·≈–·À≈àß∑àÕß‡∑’Ë¬«
∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬·ª≈ß°ÿÀ≈“∫ °«à“ 200 “¬
æ—π∏ÿå ¡’∑—Èß°ÿÀ≈“∫∑—Ë«‰ª °ÿÀ≈“∫‡≈◊ÈÕ¬ À√◊Õ
°ÿÀ≈“∫·∫∫‰¡âª√–¥—∫ «π °ÿÀ≈“∫°√–∂“ß
„Àâ‡≈◊Õ°´◊ÈÕπÌ“‰ªª≈Ÿ° ¿“¬„π «π¡’√â“π
°“·ø Õ“À“√«à“ß‰«â®Ì“Àπà“¬·°àπ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«
‰¡à‡æ’¬ß‡∑à“π—Èπ ¬—ß¡’·ª≈ß “∏‘µ°“√ª≈Ÿ°
Õ“‚«§“‚¥À≈“° “¬æ—π∏ÿå ´÷Ëß‡ªìπ‰¡âº≈À≈—°
∑’Ëª≈Ÿ°‡¬Õ–„πæ◊Èπ∑’Ë ™à«ßƒ¥Ÿ°“≈‡°Á∫‡°’Ë¬«
‡¥◊Õπ °√°Æ“§¡- ‘ßÀ“§¡ ™‘¡‰Õ»°√’¡‡ ‘√åø
„πº≈Õ“‚«§“‚¥
‡À≈à“π’È‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‚§√ß°“√
À≈«ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°æ√–√“™¥Ì“√‘∑’Ë«à“ ç™à«¬
‡¢“„Àâ™à«¬µπ‡Õß„π°“√ª≈Ÿ°æ◊™∑’Ë¡’
ª√–‚¬™πå ·≈–¡’¡“µ√∞“π§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¥’
¢÷Èπé π—∫‡ªìπæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥∑’Ë∑√ß¡’
µàÕª«ß™π™“«‰∑¬Õ¬à“ßÀ“∑’Ë ÿ¥¡‘‰¥â

8: กรุงเทพธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ภาพ : สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์

ภาพ : ชฎาธาร ฉายปุริยานนท์

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
“ความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกท่าน อย่างทีไ่ ด้เห็นในวันนีท้ ำ� ให้ขา้ พเจ้าปลืม้ ใจ มีกำ� ลังใจ
มากขึน้ ด้วยมีความเชือ่ เสมอมาว่า ความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้ เป็นปัจจัยอย่างส�ำคัญ ทีจ่ ะท�ำให้
ความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขนึ้ ทัง้ ในหมูค่ ณะ และในชาติบา้ นเมือง และถ้าคนไทยเรายังมีคณ
ุ ธรรมข้อนีป้ ระจ�ำอยู่
ในจิตใจ ก็มคี วามหวังได้วา่ บ้านเมืองไทย ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยูร่ อดปลอดภัย และด�ำรงมัน่ คง
ต่อไปได้ตลอดรอดฝัง่ อย่างแน่นอน’
พระราชด�ำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
ในพระราชพิธเี สด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร
เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555

ภาพ : ศรยุทธ รุ่งเรือง

ภาพความสุขความทรงจ�ำในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยช่างภาพ
กลุ่มสห+ภาพ

ภาพ : ชนธนท วงษ์อนุชิตเมธา

“วั

งไกลกังวล” พระราชวัง
แห่งนี้ไม่มีพสกนิกรไทย
คนใดไม่รู้จัก เพราะที่นี่คือ
พระราชวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วังไกลกังวลจึงเป็นดั่ง “บ้านของพ่อ”
วังไกลกังวล แห่งนี้มีอายุกว่า 83 ปี
เดิมเป็นพระราชวังส่วนพระองค์ที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระคลังข้างที่ ให้
สร้างขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2469 เพื่อ
พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยหม่อมเจ้า
อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ผู้อ�ำนวยการ
ศิลปากรสถานในขณะนั้นเป็นสถาปนิก
ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
ทรงออกพระนามเรียกวังแห่งนี้ว่า “สวน
ไกลกังวล” ในตราสัญลักษณ์ของวัง
หมายถึง “สวนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากความกังวล”
ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี พ.ศ.2472
จึงสร้างเสร็จ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีเสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วย
ข้าราชบริพารประทับแรมครั้งแรกในปี
พ.ศ.2473 พร้อมสมโภชขึ้นพระราชวังด้วย
ซึ่งพระต�ำหนักตั้งอยู่ที่ชายทะเล
มีรูปแบบโครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรม
สไตล์สเปน แต่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของไทย มีขนาด
ไม่ใหญ่โตนัก และเหมาะสมแก่การเป็น
ที่ประทับตากอากาศอย่างบ้านหลังใหญ่
มากกว่าเป็นพระราชวังที่ต้องมีระเบียบ
และระบบที่ขึงขัง เพราะที่นี่ไม่แยกเป็น
ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ตามแบบแผนของ
พระราชวังที่เคยมีมาในโบราณ
ราชประเพณีอีกต่อไป

ส่วนการตกแต่งนั้น บริเวณด้านหน้า
ของแต่ละต�ำหนักประดับด้วยโคมไฟ
อุปกรณ์การเดินเรือ รูปปั้นแกะสลักหิน
นาฬิกาแดดแบบโบราณ ซึ่งพระต�ำหนัก
ล้อมรอบด้วยแปลงสวนแบบตะวันตก
ลวดลายเรขาคณิตแบบฝรั่ง มีไม้ดอกไม้
ประดับนานาชนิดประดับประดา แสดงให้
เห็นถึงความละเอียดลออของสถาปนิก
ที่สรรสร้างเลือกใช้วัสดุก่อสร้างให้เหมาะ
สมกับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์
เปลือกหอย ที่ได้รวบรวมเปลือกหอย
นานาชนิดไว้ด้วย
ภายในวังไกลกังวลมีพระต�ำหนัก 4
หลัง ซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเลทั้งหมด
มีนามคล้องจองกัน อันได้แก่ เปี่ยมสุข,
ปลุกเกษม, เอิบเปรม และ เอมปรีย์
พระต�ำหนักเปี่ยมสุข ตึกแบบ
สแปนิชสูงสองชั้นพร้อมทั้งหอสูง เป็น
ที่ประทับของรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี ปัจจุบันเป็นที่

บ้านของ

นอกจากนี้ เขตพระราชฐานทาง
ทิศเหนือของพระราชวังไกลกังวล ยังเป็น
ทีต่ งั้ ของ ศาลาเริง เป็นศาลาเอนกประสงค์
ส�ำหรับเลี้ยงพระ พระราชทานเลี้ยง
ทรงกีฬา ทรงดนตรีทั้งไทยเดิมและเทศ
จัดฉายภาพยนตร์ที่ทรงถ่าย รวมไปถึง
ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทด้วย ปัจจุบัน เป็นที่ประทับแปร
ภาพยนตร์ต่างประเทศ การ์ตูนส�ำหรับ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชฐานของ สมเด็จพระเทพรัตนเด็กในพระราชอุปการะ พร้อมจัดงาน
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รื่นเริงและการแสดงต่างๆ นับว่า ศาลา
พระบรมราชินีนาถ
พระต�ำหนักเอิบเปรม และ เอมปรีย์ เริงแห่งนี้ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ และ
พระต�ำหนักปลุกเกษม เป็นต�ำหนัก เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของ
สถาปัตยกรรมได้รับการส่งเสริมอย่าง
โปร่งๆ แบบไทยปนสมัยใหม่ มีห้องนอน พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่ง
ครบถ้วน ศาลาเริงยังใช้เป็นท้องพระโรง
หลายห้องด้านหลัง ตั้งโต๊ะและเก้าอี้หมู่
พระต�ำหนักมีลักษณะชั้นเดียวคู่ฝาแฝด ได้ด้วยเมื่อจ�ำเป็น ซึ่งมีขนาดย่อยส่วน
และใกล้ๆ กันนั้นมีห้องน�้ำและห้องส้วม การก่อสร้างและการวางห้องเครื่องใช้
หนึ่งเป็นคอร์ทกีฬาสควอซ
ชั้นล่างมีห้องอีกหลายห้อง ส�ำหรับหม่อม คล้ายคลึงกัน ต�ำหนักฝาแฝดนี้เตี้ย
ในปี พ.ศ.2475 มีเหตุเปลี่ยนแปลง
เจ้าหญิงที่เป็นโสด ซึ่งใกล้ชิดในราชส�ำนัก เกือบติดพื้นดินซึ่งสร้างเป็นแบบบังกาโล การปกครอง ซึ่งขณะนั้นพระบาทสมเด็จโดยเสด็จพระราชด�ำเนินไปตากอากาศ
ส�ำหรับตากอากาศชายทะเลอย่างแท้จริง พระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระราชินี

ก�ำลังประทับอยู่ที่วังไกลกังวล แต่ก็มี
เรื่องราวยุ่งๆ ตลอดมา กระทั่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงมีพระราชด�ำรัส
ว่า “ตั้งชื่อไกลกังวล อาจจะผิดไปเสียแล้ว
ที่จริงดูเหมือนจะใกล้กังวลมากกว่า”
อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามี
พระบรมราชโองการประกาศยกเป็นพระราชวัง ดังนั้น จึงคงเรียกว่า “วังไกลกังวล”
ต่อมาพระราชวังไกลกังวลเป็นที่
ประทับแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อน
ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออก
นามเรียกวังแห่งนี้ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง

“ทองแดง” ไว้ว่า “วังไกลกังวล”
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ท�ำนอง
เพลงไกลกังวล ให้เป็นเพลงประจ�ำ
วงดนตรีอัมพรสถานวันศุกร์ หรือ อ.ส.
วันศุกร์ โดยจะบรรเลงเป็นเพลงสุดท้าย
ทุกครั้งที่เลิกเล่นดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ วิชัย
โกกิละกนิฐ ประพันธ์ค�ำร้อง โดย
พรรณนาความประทับใจขณะอยู่ที่
พระราชวังไกลกังวล รวมไปถึงบรรยากาศ
ความงดงามของพระราชวังไกลกังวล มี
หาดทรายงาม ทีแ่ ห่งนีม้ แี ต่ความสนุกสนาน
รื่นเริง ปราศจากความทุกข์โศกใดๆ
ตราบใดที่แผ่นดินนี้ยังเป็น
แผ่นดินไทย ที่แห่งนี้ก็ยังคงเป็น
“บ้านของพ่อ” ตราบนานเท่านาน

เรือใบฝพระหัตถ

พระมหากษัตริยน กั กีฬา
กี

เมือ่ ทรงสอนชาวไทยดวยเรือใบ

Ã“‡√◊Õ„∫§◊Õ°’Ã“∑’Ë∑â“∑“¬§«“¡
“¡“√∂¢ÕßºŸâ‡≈àπ∑—Èß°Ì“≈—ß°“¬
·≈–∑—°…–°“√®—¥°“√°—∫ªí®®—¬
¿“¬πÕ°∑’Ë‡¢â“¡“¡’º≈°—∫°“√‡≈àπ ·≈–‡¡◊ËÕ
¬‘ËßµâÕß‚µâ°—∫§≈◊Ëπ≈¡∑à“¡°≈“ß· ß·¥¥
¥â«¬·≈â« °’Ã“π’È®÷ß‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß°’Ã“∑’Ë
π—∫«à“¬“°¡“°∑’‡¥’¬«
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ß
πæ√–∑—¬·≈–‚ª√¥∑√ß°’Ã“À≈“¬
ª√–‡¿∑¡“µ—Èß·µà∑√ßæ√–‡¬“«å ‡¡◊ËÕ§√—Èß
∑√ß»÷°…“Õ¬Ÿà„πµà“ßª√–‡∑» ∑√ß‚ª√¥
°’πÌÈ“ ∑√ß‡√◊Õ„∫ ‡√◊Õ„∫°√√‡™’¬ß ∑√ß
·∫¥¡‘πµ—π ∑√ßæ√–· ßªóπ ·≈–Õ◊ËπÊ
Õ’°À≈“¬™π‘¥ Àπ÷Ëß„π°’Ã“∑’Ëæ√–∫“∑
¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ß‚ª√¥ª√“π
Õ¬à“ß¬‘Ëß§◊Õ‡√◊Õ„∫ ·µà°’Ã“‡√◊Õ„∫‡ªìπ
°’Ã“∑’Ë¡’Õÿª°√≥å√“§“ Ÿß æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«®÷ß∑√ßµàÕÕÕ°·∫∫·≈–µàÕ
‡√◊Õ„∫¢÷Èπ¥â«¬æ√–Õß§å‡Õß ´÷Ëß∑√ß»÷°…“
·∫∫∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—° “°≈ ·≈–∑√ß‡√◊Õ
„∫Ωïæ√–À—µ∂å¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‡∑à“π—Èπ
æ√–ª√’™“ “¡“√∂¢Õßæ√–∫“∑
¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å¢Õß
æ °π‘°√ æ√–Õß§å∑√ß¡’πÌÈ“æ√–∑—¬‡™àπ
π—°°’Ã“ ‰¡à∑√ß‚ª√¥∑’Ë®–·≈àπ‡√◊Õ‚¥¬¡’
≈Ÿ°‡√◊Õ‰ª¥â«¬ æ√–Õß§å¡—°·≈àπ‡√◊Õ„∫
‚¥¬æ√–Õß§å‡¥’¬« º≈·æâ™π–¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ‰°≈°—ß«≈ ÕÌ“‡¿ÕÀ—«À‘π ®—ßÀ«—¥
æ√–Õß§å‡∑à“π—Èπ
ª√–®«∫§’√’¢—π∏å‰ª¬—ßÀ“¥‡µ¬ß“¡ Àπà«¬
∫—≠™“°“√π“«‘°‚¬∏‘π ÕÌ“‡¿Õ —µÀ’∫
‡¡◊ËÕ≈âπ‡°≈â“œ ∑√ß·≈àπ„∫¢â“¡Õà“«‰∑¬ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ ‚¥¬·≈àπ‡√◊Õ„∫™◊ËÕ ç‡«§“é
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ß
∑’Ë∑√ßµàÕ¥â«¬æ√–Õß§å‡Õß ‚¥¬¡’‡√◊Õµ“¡
‚ª√¥√à«¡‡¢â“·¢àß¢—π‡√◊Õ„∫À≈“¬√“¬°“√ ‡ ¥Á®‡æ’¬ß 8 ≈Ì“ ¥â«¬√–¬–∑“ß√“« 110
¥â«¬°—π √«¡∂÷ß°“√·≈àπ‡√◊Õ„∫√–¬–‰°≈ °‘‚≈‡¡µ√°—∫§≈◊Ëπ≈¡ª°µ‘®–„™â‡«≈“
∑’µË Õâ ß®“√÷°‰«â„πª√–«—µ»‘ “ µ√å‰∑¬ „π«—π∑’Ë ‡¥‘π∑“ßª√–¡“≥ 12 ™—Ë«‚¡ß ·µà„π«—ππ—Èπ
19 ‡¡…“¬π 2509 ‡¡◊ÕË ∑√ßæ√–√“™°√≥’¬°‘® ù≈¡ÕàÕπû ‰¡à‡ªìπ„®·°à°“√·≈àπ‡√◊Õ®÷ß°“√
πÌ“∏ß√“™π“«‘°‚¬∏‘π‰ªæ√–√“™∑“π·°à
‡¥‘π∑“ß®÷ß≈à“™â“ °√–π—Èπ√–À«à“ß∑’Ë‡√◊Õ≈Õ¬
‡À≈à“∑À“√π“«‘°‚¬∏‘π ®“°æ√–√“™«—ß
π‘ËßÕ¬Ÿà°≈“ß∑–‡≈ æ√–Õß§å°Á¬—ß∑√ßß“π

°√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘®
ë ฉบับที่ 333
วันเสารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

·≈–ª≈“∫ª≈◊È¡„®¢Õß¢â“√“™∫√‘æ“√∑’Ë‡ΩÑ“
√Õ√—∫‡ ¥Á® ‡Àµÿ°“√≥åª√–«—µ‘»“ µ√å„π
§√—Èßπ’È· ¥ß∂÷ßæ√–«‘√‘¬–Õÿµ “À– §«“¡
°≈â“À“≠ ·≈–§«“¡Õ¥∑π ∑’Ë∑√ßΩÉ“øíπ
Õÿª √√§‡æ◊ËÕ √â“ß¢«—≠°Ì“≈—ß„®·°à∑À“√
π“«‘°‚¬∏‘π·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ß“¡·°à
ª√–™“™π™“«‰∑¬
√à«¡°—∫À¡àÕ¡‡®â“¿’»‡¥™ √—™π’ ºŸâ´÷Ëß‡ªìπ
π—°·≈àπ‡√◊Õ„∫‡™àπ°—π À¡àÕ¡‡®â“¿’»‡¥™‰¥â
∑√ß‡≈à“∂÷ß‡Àµÿ°“√≥åπ’È«à“
ç...µàÕ¡“‡√“®÷ß∑√“∫«à“∑Ì“‰¡®÷ß¢“¥≈¡
‡æ√“–™“«∫â“π∑√“∫«à“®–∑√ß‡√◊Õ„∫¢â“¡
Õà“« ®÷ßæ“°—π∫π∫“π«à“ ù‡®â“ª√–§Ÿâ≥ ¢Õ
Õ¬à“„Àâ¡’§≈◊Ëπ≈¡‡≈¬û ´÷Ëß§≈◊Ëππ—Èπ°—πÕÕ°
‰ª‰¥â ·µà≈¡‡√“®Ì“‡ªìπµâÕß¡’...é
§√—Èπµ°‡¬Áπ°Á¡’æ“¬ÿΩπ°√–ÀπÌË“ ·µà
≈à«ß‡≈¬‡«≈“∑’Ë§«√®–‡ ¥Á®∂÷ßπ“π·≈â«
∑ÿ°§π∑’Ë‡ΩÑ“√Õ®÷ßÀà«ß„¬°—ß«≈°—π¡“°
‡¡◊ËÕ≈à«ß‡¢â“™—Ë«‚¡ß∑’Ë 16 ≥ æ√–∫“∑
¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«°Á∑√ß‡√◊Õ„∫¡“∂÷ß
∂“π’∑À“√‡√◊Õ —µÀ’∫∑à“¡°≈“ß§«“¡¥’„®

°…—µ√‘¬åÀπ÷Ëß‡¥’¬«ºŸâ§«â“‡À√’¬≠∑Õß
‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’Ëª√–‡∑»‰∑¬‰¥â‡ªìπ
‡®â“¿“æ°’Ã“·À≈¡∑Õß (´÷ËßµàÕ¡“§◊Õ°“√
·¢àß°’Ã“´’‡°¡ å) §√—Èß∑’Ë 4 √–À«à“ß«—π∑’Ë
9 - 16 ∏—π«“§¡ 2510 æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ß‡¢â“§—¥‡≈◊Õ°‡ªìππ—°°’Ã“
∑’¡™“µ‘‰∑¬°’Ã“‡√◊Õ„∫Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕßµ“¡
¢—ÈπµÕπ‡™àπ‡¥’¬«°—∫π—°°’Ã“∑—Ë«‰ª ¥â«¬
æ√–ª√’™“®÷ß∑√ß‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ
π—°°’Ã“∑’¡™“µ‘‰∑¬ ∑√ß©≈Õßæ√–Õß§å
™ÿ¥«Õ√å¡ ∑√ß‰¥â√—∫‡∫’È¬‡≈’È¬ß ·≈–∑√ß‡¢â“
§à“¬Ωñ°´âÕ¡‡™àπ‡¥’¬«°—∫π—°°’Ã“§πÕ◊ËπÊ
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ß
‡¢â“·¢àß¢—π¥â«¬§«“¡∑ÿà¡‡∑æ√–«√°“¬
·≈–æ√–ª√’™“ “¡“√∂ ®÷ß∑√ß™π–‡≈‘»

ค

«“¡‡ªìππ—°ª√–¥‘…∞å¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«π—Èπ
°àÕ√à“ß¡“µ—Èß·µà¬—ß∑√ß‡ªìπ‡®â“π“¬æ√–Õß§åπâÕ¬ ‡¡◊ËÕ§√—Èß
ª√–∑—∫Õ¬Ÿà∑’Ëª√–‡∑» «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å æ√–Õß§å∑√ß‚ª√¥°“√
µàÕ·≈–ª√–¥‘…∞å¢Õß‡≈àπ¥â«¬æ√–Õß§å‡Õß §√—Èπ‡¡◊ËÕ‡®√‘≠æ√–™—π…“
¢÷Èπ¡“°Á∑√ßÕÕ°·∫∫·≈–µàÕ‡√◊Õ„∫¢÷Èπ¥â«¬æ√–Õß§å‡Õß
‡√◊Õ„∫Ωïæ√–À—µ∂å≈Ì“·√°∂Ÿ°µàÕ¢÷Èπµ“¡·∫∫ “°≈„π·∫∫∑’Ë‡√’¬°
«à“‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√ å (International Enterpeise Class) ™◊ËÕ‡√◊Õ
ç√“™ª–·µπé ∑√ßµàÕ Ì“‡√Á®„π«—π∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ 2507 À≈—ß®“°π—Èπ°Á
∑√ßµàÕ‡√◊Õ„∫ª√–‡¿∑‚Õ‡§ (International OK Class) ¢÷Èπ Ì“‡√Á®
Õ’°À≈“¬≈Ì“ ‰¥â·°à ‡√◊Õπ«ƒ°…å ‡√◊Õ‡«§“ 1 ‡√◊Õ‡«§“ 2 ·≈–‡√◊Õ‡«§“ 3
´÷Ëß‡√◊Õ‡«§“π’È§◊Õ‡√◊Õ∑’Ë∑√ß„™â‡ ¥Á®·≈àπ„∫¢â“¡Õà“«‰∑¬®“°
æ√–√“™«—ß‰°≈°—ß«≈‰ª¬—ßÀ“¥‡µ¬ß“¡ —µÀ’∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 ‡¡…“¬π
2509 π—Ëπ‡Õß ‚¥¬™◊ËÕ ç‡«§“é ‡ªìπ™◊ËÕ¢Õß¥“«ƒ°…å∑’Ë ÿ°„ ¥«ßÀπ÷Ëß
µàÕ¡“ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ßÕÕ°·∫∫·≈–µàÕ‡√◊Õ
„∫¢÷Èπ¥â«¬æ√–Õß§å‡Õß ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’¢π“¥‡À¡“–°—∫§π‰∑¬ π—Ëπ°Á§◊Õ
‡√◊Õ¡¥ À√◊Õ‡√◊Õ„∫¡¥ ´÷Ëß‰¥â®¥≈‘¢ ‘∑∏‘Ï∑’Ëª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… ª√–‡¿∑
International Moth Class ∑√ßµ√— ∂÷ß∑’Ë¡“¢Õß™◊ËÕ«à“ ç∑’Ë™◊ËÕ¡¥π—Èπ
‡æ√“–¡—π°—¥‡®Á∫Ê §—πÊ ¥’é ‡æ√“–¥â«¬¢π“¥¬àÕ¡≈ß¡“∑’Ë§«“¡¬“«
11 øÿµ πÌÈ“Àπ—°‡∫“ –¥«°„π°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ √—°…“ßà“¬ «àÕß‰«
·≈àπ‰¥â‡√Á« ∑√ßµ—«‰¥â¥’ ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Ÿß ·≈–√“§“‰¡à·æß
·≈–¬—ß∑√ßæ—≤π“‡√◊Õ¡¥·∫∫„À¡à¢÷Èπ¡“ ‚¥¬æ√–√“™∑“π™◊ËÕ
«à“‡√◊Õ„∫ ç´ÿª‡ªÕ√å¡¥é ·≈–‡√◊Õ„∫ ç‰¡‚§√¡¥é ´÷Ëß‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡
Õ¬à“ß¡“°„πÀ¡Ÿàπ—°·≈àπ„∫ ‡√◊Õ„∫´ÿª‡ªÕ√å¡¥‡§¬‰¥â√à«¡·¢àß¢—π°’Ã“
‡Õ‡™’¬π‡°¡ å§√—Èß∑’Ë 13 ‡¡◊ËÕªï 2541¡“·≈â«
µ√“∫∂÷ß«—ππ’È‡√◊Õ„∫´ÿª‡ªÕ√å¡¥¬—ß§ß‚≈¥·≈àπÕ¬Ÿà„π∑âÕß∑–‡≈
∑’Ë¡’°“√®—¥°“√·¢àß¢—π‡ ¡Õ

°“√·¢àß¢—π‡√◊Õ„∫ª√–‡¿∑‚Õ.‡§. „π«—π∑’Ë
16 ∏—π«“§¡ 2510 ∑√ß‰¥â√—∫∑Ÿ≈‡°≈â“
∂«“¬‡À√’¬≠∑Õß‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√–π“ß
‡®â“æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑à“¡°≈“ß§«“¡
ª≈◊È¡ªîµ‘¢Õßæ °π‘°√™“«‰∑¬ ·≈–‡ªìπ
∑’Ëª√–®—°…å·°à™π∑—Ë«‚≈° µàÕ¡“§≥–
√—∞¡πµ√’®÷ß‰¥â¡’¡µ‘„Àâ°Ì“Àπ¥‡Õ“«—π∑’Ë 16
∏—π«“§¡¢Õß∑ÿ°ªï‡ªìπ«—π°’Ã“·Ààß™“µ‘
°’Ã“‡√◊Õ„∫§◊Õ°’Ã“∑’ËµâÕß„™â∑—Èß§«“¡
·¢Áß·√ß¢Õß√à“ß°“¬ „π°“√·¢àß¢—π
πÕ°®“°®–µâÕß·¢àß°—∫π—°°’Ã“¥â«¬°—π
·≈â« ¬—ßµâÕß·¢àß·≈–‡Õ“™π–∏√√¡™“µ‘
¢Õß§≈◊Ëπ≈¡¥â«¬ µâÕß¡’°“√µ—¥ ‘π„®∑’Ë¥’
√Ÿâ®—°Õà“π°√–· πÌÈ“ ·≈–¡’§«“¡‡ªìπ
π—°Õÿµÿπ‘¬¡«‘∑¬“¥â«¬‡™àπ°—π
¥—ßæ√–√“™¥Ì“√— ∑’Ë«à“
ç°“√·≈àπ„∫ Õπ„Àâ§π§‘¥‡Õß
∑Ì“‡Õß ‡æ√“–‡¡◊ËÕ‡√“≈ß‰ª‡≈àπ‡√◊Õ„∫·≈â«
‡√◊Õ‰¡à«‘Ëß ®–‰¡à¡’„§√¡“§Õ¬ Õπ ‡√“µâÕß
§‘¥‡Õß ∑Ì“‡Õß «à“≈¡¡“∑“ß‰Àπ ≈¡·√ß
¢π“¥π’È ‡√“ Ÿâ‰À«‰À¡ ∂â“‰À«‡√“ Ÿâ

·µà∂â“‰¡à‰À«·≈â«‡√“¬—ß Ÿâ ‡√◊Õ°Á®–§«ÌË“
∂â“≈¡‡∫“ ‡√“®–µâÕß∑Ì“Õ¬à“ß‰√‡√◊Õ®÷ß
®–«‘Ëß ·≈â«∂â“‰¡à¡’≈¡‡√“®–∑Ì“Õ¬à“ß‰√
‡√“°Á§«√®–π—Ëß√Õ —°§√Ÿà„Àâ≈¡¡“ ∂â“‡√“
‡≈àπ‡√◊Õ‡ªìπ ¥Ÿ∑‘»∑“ß≈¡‡ªìπ
∂â“‡√“‡ªìπµ—«π’È ‡¥Á°‰∑¬‡ªìπµ—«π’È·≈â«
πÌ“¡“„™â„π™’«‘µ πÌ“¡“„™â„π°‘®°“√ß“π‰¥â
‰¡à¡’∑“ß¢“¥∑ÿπ ‡æ√“–√Ÿâ‡∑§π‘§°“√„™â
™’«‘µ ‡¥Á°‰∑¬®–√Ÿâ®—°·≈–‡¢â“„®„π°“√
§‘¥‡Õß ∑Ì“‡Õßé
‡æ√“–°“√°’Ã“¡’§«“¡ Ì“§—≠¬‘Ëß
Ì“À√—∫™’«‘µ§π·≈–∫â“π‡¡◊Õß æ√–∫“∑
¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™
æ√–¡À“°…—µ√‘¬å√—™°“≈∑’Ë 9 ®÷ß‰¥â∑√ßπÌ“
°’Ã“¡“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õæ—≤π“∫ÿ§§≈·≈–
ª√–‡∑»™“µ‘ ®“√÷°æ√–√“™°√≥’¬°‘®
¥â“π°’Ã“„Àâ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß·°àæ °π‘°√
™“«‰∑¬‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–πâÕ¡πÌ“‰ªªØ‘∫—µ‘
µ“¡ ·¡â„π™à«ß‡«≈“∑’Ë§≈◊Ëπ≈¡·√ßÀ√◊Õ
°√–· ≈¡∑’Ë‡§¬æ¬ÿß®‘µ„®¢Õßæ °π‘°√
™“«‰∑¬‰¥âæ—¥ºà“π‰ª·≈â«°Áµ“¡

กรุงเทพธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

:9
แน่ชัดถึงบรรยากาศเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า
มีชาวบ้านเป็นกลุ่มๆ ออกมายืนมอง
และซุบซิบกันท�ำนองประหลาดใจว่า
เหตุใดจึงมีผู้สนใจจะซื้อที่ที่ไม่น่าสนใจ
แถวนี้ หรือว่าพวกเสี่ยที่มาถามซื้อที่ที่นี่
เป็นพวกหลอกลวง สิบแปดมงกุฎ
เพราะดูไปจริงๆ แล้ว ราศีของเสี่ย
หรือเศรษฐีก็ไม่ได้จับอยู่ที่ใครเลย มิหน�ำซ�้ำ
ยังหน้าตาแปลกๆ บางคนสูงเกินไป บางคน
คล�้ำเกินไป บางคนใส่แว่นหนาเตอะ
ประโยคแรกๆ ที่ลุงเจ้าของบ้านและ
เจ้าของที่ถามไถ่ก็คือ “ใครคือคนที่จะ
มาซื้อที่” ก็ต้องตอบไปว่า “ผู้ใหญ่ ท่าน
จะมาซื้อที่” ครั้นลุงถามว่า “เอาที่แบบนี้
ไปท�ำอะไรกัน” ก็ต้องตอบว่า “เอาไปท�ำ
ประโยชน์” ประโยชน์อะไร จัดสรรหรือ?
ท�ำคอนโดหรือ?
ลุงก็ได้รับค�ำตอบให้งุนงงต่อไปว่า
“ไม่ใช่ทั้งนั้น” ท้ายที่สุดลุง และคณะชัก
ตาเขียวและสีหน้าไม่ดี เหล่าบรรดากองเชียร์
ชักพูดแซมขึ้นมาบ้างว่า “อีแบบนี้ ถ้าจะ
เสียเวลาเปล่า! เจ้าของเขาไม่รีบร้อนขาย
หรอก เพราะเงินทองก็พอมีไม่เดือดร้อน”
คณะเสี่ยปลอมรู้สึกสถานการณ์
จะคับขันก็เลยบอกผู้ใหญ่จะเอาไปท�ำ
ประโยชน์ให้กับประชาชนแถวนี้เอง
ท�ำประโยชน์กับชุมชนนี้ไม่ได้เอาไป
ขายต่อ หรือจัดสรรเอาก�ำไรเข้าพกเข้าห่อ
แต่อย่างใด ลุงถามว่า “มีด้วยหรือผู้ใหญ่
แบบนี้ หรือจะเป็นนายก” พวกเรารีบ
แทรกว่า “ใช่แล้ว... นายกให้มาซื้อ”
ลุงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง มองหน้าคน
โน้นทีคนนี้ทีกลับไปกลับมา พลันสายตา
ก็เหลือบไปเห็นปฏิทินที่แขวนไว้ข้างฝา
เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก�ำลังทรงงานอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ
เสี่ยปลอมทั้งหลายครบทุกคนยืนอยู่

บ

ทความนี้ได้น�ำเรื่องราวดีๆ
เกี่ยวกับพระราชอัธยาศัยอันน่า
ประทัปใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ได้รับ
การบอกเล่าจากข้าราชบริพาร ข้าราชการ
ระดับสูง รวมถึงผู้ติดตามเสด็จ

เราจับได้แล้ว :

ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์
ณ อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เล่าว่า ครั้งหนึ่งในงานนิทรรศการ
“ก้าวไกลไทยท�ำ” วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตามศาลาการแสดงต่างๆ
เมื่อมาถึงศาลาโซนี่ (อิเล็กทรอนิกส์)
ที่ภายในแต่งเป็น “พิภพใต้ทะเล” โดยใช้
เทคนิคใหม่ล่าสุด Magic Vision น�้ำลึก
20,000 league จะมีช่วงให้แลเห็นสัตว์
ทะเลว่ายผ่านไปมา ปลาตัวเล็กๆ สีสวย
จะว่ายเข้ามาอยู่ตรงหน้า
ข้อส�ำคัญมีป้ายเขียนไว้ว่า ถ้าใคร
จับปลาได้จะให้เครื่องรับโทรทัศน์ พวกเรา
ไขว่คว้าเท่าไรก็จับไม่ได้เพราะเป็น
เพียงแสงเท่านั้น แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำรัสว่า
“เราจับได้แล้ว” พร้อมทั้งทรงยกกล้อง
ถ่ายรูปชูให้ผู้บรรยายดู แล้วรับสั่งต่อ
“อยู่ในนี้”
ต่อจากนั้นคงไม่ต้องเล่า เพราะเมื่อ
อัดรูปออกมาก็จะเป็นภาพปลาและ

ชือ่ เหมือนกัน :

เรือ่ งเล่าประทับใจเกีย่ วกับพ่อหลวง
จับต้องได้ บริษัทโซนี่จึงต้องน้อมเกล้าฯ
ถวายเครื่องรับโทรทัศน์ตามที่ประกาศไว้

หมึกไม่ออก :

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2526 เป็นวัน
พระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นายกสโมสร
อาจารย์จะเป็นผู้ดูแลถวายปากกา
ให้ทรงลงพระปรมาภิไธย แต่ในปีนั้น
ผศ.อนงค์รัตน์ สุขุม ในฐานะอุปนายก
สโมสรอาจารย์ได้รับหน้าที่นี้แทน
ก่อนจะเสด็จพระราชด�ำเนิน เราก็
ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างอย่าง
หลายครัง้ จนมัน่ ใจว่าไม่มปี ญ
ั หาแน่
พอเสด็จฯ มาถึง ท่านก็ทรงลงพระปรมาภิไธย ปรากฏว่าทรงจรดปากกาลงไปแล้ว
แต่ไม่มีหมึกออกมา
เราก็ตกใจมากเลย ไม่รู้จะท�ำยังไง
ดี นึกในใจว่าเป็นความบกพร่องของเรา
แน่ ๆ ลองมากไปจนหมึกหมด อาจารย์
ก็เลยถวายกระดาษทิชชูเปล่าๆ ที่อยู่ใน
มือให้ท่าน เพื่อจะให้ท่านทรงเช็ดปากกา
แต่ท่านทรงเมตตามากเลย สีพระพักตร์
ที่ท่านมองดิฉันเหมือนกับจะตรัสว่า “ไม่
ต้องตกใจ” แล้วก็ทรงน�ำปากกามาลอง
ที่มือดิฉันที่มีกระดาษทิชชู ปรากฏว่า
หมึกออก จากนั้นก็ทรงหันไปลงพระ
ปรมาภิไธยในสมุด

จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนบอกว่าให้เข้าไป
ในวังด้วยกัน และให้น�ำระบบสายอากาศ
ชนิดใหม่ขึ้นไปติดตั้ง ก็ไม่ได้คิดว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ มา
แต่ว่าแปลกใจท�ำไมอยู่ดี ๆ เจ้าหน้าที่
ที่ก�ำลังติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ อยู่บนดาดฟ้า
ของพระต�ำหนักถึงปีนลงมาทั้งๆ ที่งาน
ยังไม่เสร็จ
แท้ที่จริงพระองค์ท่านเสด็จฯ มายืน
พับเพียบ :
อยู่ข้างหลัง ผมเหลียวหลังไปมองนิดหนึ่ง
รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ผู้สนอง
ครั้นพอเห็นพระองค์ท่านก็ตกใจ เป็น
พระราชด�ำริในโครงการระบบสื่อสารสาย อาการวูบขึ้นมาทันที นึกอยู่ในใจว่าใช่แล้ว
อากาศและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เล่าไว้ดังนี้ ใช่แน่ๆ เพราะคิดว่าเหมือนในรูป
“ในครั้งแรก ผมท�ำงานตามพระราชด�ำริ ผมก็รีบท�ำความเคารพ แล้วก็ท�ำอะไร
โดยไม่ทราบว่าเป็นงานของพระองค์
ไม่ถูก
สิ่งที่ผมจ�ำได้คือเราต้องอยู่ต�่ำกว่า
จึงรีบคุกเข่าให้ต�่ำลงมาเป็นเหมือนชันเข่า
เพราะว่าตอนนั้นพระองค์ท่านประทับ
ยืนอยู่ ถ้านั่งพับเพียบเลยก็จะต�่ำเกินไป
เพราะว่าผมต้องพูดอธิบายด้วย ปรากฏว่า
ไม่สวมเสื้อ ไม่มีที่ไหนในโลกอีกแล้วที่สามัญชนคนธรรมดา ไม่ว่าจะอยู่ในเสื้อผ้า
พระองค์ท่านก็คุกเข่าลงไปด้วย ผมก็เลย
อาภรณ์ใดๆ ก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะเข้าใกล้ชิดพระองค์ บอกเล่าความทุกข์สุข
นั่งพับเพียบให้ต�่ำลงไปอีก พระองค์ท่าน
กับพระเจ้าแผ่นดินของเขาได้อย่างเสมอภาคกันถ้วนหน้า
ก็ประทับพับเพียบเหมือนกัน
เช่นนี้ ลุงวาเด็งดีใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนิน
เลยกลายเป็นว่าวันนั้นนั่งพับเพียบ
มาถึงหน้าบ้าน จึงเหลียวซ้ายแลขวาหลายครั้งผิดปกติ
สนทนากัน 2-3 ชั่วโมง บนดาดฟ้า
ในที่สุดก็ได้กราบบังคมทูลอย่างฉะฉานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทั้งที
พระต�ำหนักในเวลาช่วงบ่ายที่ร้อนเปรี้ยง”
ไม่มีอะไรจะถวาย ผลไม้ในสวนเพิ่งเก็บขายไปได้เงินมา 2 หมื่นบาทก็น�ำเงิน
ไปซื้อเครื่องปั๊มน�้ำมาได้ 1 เครื่อง ถอดเอาขึ้นรถและขนไปเลย ขอถวาย
เสีย่ ปลอม :
พระเจ้าอยู่หัว”
มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการ
อีกครั้งหนึ่งที่ภาคอีสาน เมื่อเสด็จขึ้นไปทรงเยี่ยมบนบ้านของราษฎร
มูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบาทสมเด็จผู้หนึ่งที่คณะผู้ตามเสด็จทั้งหลายออกแปลกใจในการกราบบังคมทูลที่คล่องแคล่ว
พระเจ้าอยู่หัว อดีตเลขาธิการส�ำนักงาน
และใช้ราชาศัพท์ได้อย่างน่าฉงน เมื่อในหลวงมีพระราชปฏิสันถารถึงการใช้
กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
ราชาศัพท์ได้ดีนี้ จึงมีค�ำกราบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้าเป็นโต้โผลิเกเก่า บัดนี้มี
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (นักบริหาร
อายุมากจึงเลิกรามาท�ำนาท�ำสวน พระพุทธเจ้าข้า”
ระดับ 11) เล่าว่า มีพระราชกระแสให้
มาถึงตอนส�ำคัญที่ทรงพบนกในกรงที่เลี้ยงไว้ที่ชานเรือนก็ทรงตรัสถามว่า
เจ้าหน้าที่ซึ่งรับสนองพระราชด�ำริไป
เป็นนกอะไรและมีกี่ตัว... พ่อลิเกเก่ากราบบังคมทูลว่า “มีทั้งหมด 3 ตัว พระมเหสี
จัดซื้อที่ดินเพื่อน�ำมาพัฒนา หรือน�ำมา
มันบินหนีไป ทิ้งพระโอรสไว้สองตัว ตัวหนึ่งที่ยังเล็ก ตรัสอ้อแอ้อยู่เลย และทิ้งให้
จัดสรรแบ่งแปลงให้กับผู้ยากไร้ไว้ท�ำกิน
พระบิดาเลี้ยงดูแต่ผู้เดียว”
ด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง
เรื่องนี้ ดร.สุเมธเล่าว่าเป็นที่ต้องสะกดกลั้นหัวเราะกันทั้งคณะไม่ยกเว้นแม้
เป็นการบังเอิญที่ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่ง
ในหลวง
ซึ่งปลอมตัวเป็น “เสี่ย” นักจัดสรรที่ดิน
เข้าไปเจรจาซื้อที่ดินในรายนี้ด้วย จึงจ�ำได้

พลต�ำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานโครงการพระดาบส
อดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข เล่าว่า
การที่ได้ทรงพระกรุณารับฟัง และติดต่อ
ทางวิทยุต�ำรวจเป็นประจ�ำ จึงทรงทราบ
ความล�ำบาก ความเดือดร้อนของข้าราชการ
ต�ำรวจชั้นผู้น้อย ต�ำรวจประจ�ำตู้ยาม
บางคนคับแค้นใจ เกี่ยวกับปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการครองชีพ เมื่อเสพ
สุราแล้วครองสติไม่ได้ ไม่รู้จะระบาย
ความในใจกับใคร จึงได้พล่ามบรรยาย
มาทางวิทยุ
แต่ที่จัดได้ว่าโชคดี คือ ศูนย์ควบคุม
ข่ายต�ำรวจแห่งชาติ “ปทุมวัน” กล่าวคือ

ราชาศัพท์ ฉบับราษฎร

เรื่องการใช้ราชาศัพท์กับในหลวงดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครต่อใครเกร็งกัน
ทั้งแผ่นดิน เพราะเรียนมาตั้งแต่เล็กแต่ไม่เคยได้ใช้ เมื่อออกงานใหญ่จึงตื่นเต้น
ประหม่าซึ่งเป็นธรรมดาของคนทั่วไป ไม่เว้นแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงาน หรือกราบบังคมทูลทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาทในพระราชานุกิจต่างๆ นานัปการ
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ เคยเล่าให้ฟังว่า
ด้วยพระบุญญาธิการและพระบารมีในพระองค์นั้นมีมากล้นจนบางคนถึงกับ
ไม่อาจระงับอาการกิริยาประหม่ายามกราบบังคมทูล จึงมีผิดพลาดเสมอ
แม้จะซักซ้อมมาอย่างดีก็ตาม
ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน มีข้าราชการระดับสูงผู้หนึ่งกราบบังคมทูลรายงาน
ว่า “ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรีภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูล
รายงาน ฯลฯ” เมื่อกราบบังคมทูลไปเช่นนั้น ในหลวงทรงแย้มพระสรวลอย่าง
มีพระอารมณ์ดีและไม่ถือสาว่า “เออ ดี เราชื่อเดียวกัน” สร้างความข�ำขันกันทั้ง
ศาลาดุสิดาลัย

ลุงวาเด็ง :

ทุกข์ยามดึก :

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ วันนี้ ลุงวาเด็งพาแววตาที่เป็นประกายมาเฝ้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยชุุดเต็มยศครึ่งท่อน คือสวมกางเกงตัวเดียว

ในยามดึกวันหนึ่ง พนักงานวิทยุคนหนึ่ง
ได้ระบายความเดือดร้อนเนื่องจากหิวโหย
ไม่สามารถหาอาหารรับประทานได้
เพราะต้องเข้าเวร เมื่อในหลวงทรงรับฟัง
ก็ทรงสงสาร จึงได้รับสั่งทางวิทยุกับ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นโดยตรง
ว่า “โปรดเกล้าฯ พระราชทานตู้เย็นเพื่อ
เก็บอาหารส�ำรองส�ำหรับเวรยามดึกให้ 1 ตู้”

ข้างหลังพระองค์ ลุงมองหน้าทุกคนอย่าง
ตกใจเล็กน้อย
“เอ๊ะ คนนี้ก็ใช่ คนนั้นก็ใช่... หรือว่า
ผู้ใหญ่ที่จะมาซื้อที่นั้นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อความแตก ลุงแล
ะชาวบ้านวัดมงคลก็ปีติตื่นเต้นเป็นล้นพ้น
ท้ายที่สุด ลุงเจ้าของที่โดยการสนับสนุน
ของสมาชิกละแวกวัดมงคล และญาติพนี่ อ้ ง
ทั้งปวงก็ตกลงขายที่จ�ำนวน 15 ไร่ ให้กับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน�ำมา
ทดลองแนวคิด “ทฤษฎีใหม่” ทางด้าน
เกษตรกรรม
ก่อนลาจากกัน ลุงเจ้าของที่ต่อว่า
คณะเสี่ยปลอม “ไหนแต่แรกว่านายก
มาซื้อที่ไง” เสี่ยปลอมทั้งหลายไม่ตอบ
ค�ำถามนี้ แต่ในใจทุกคนคิดว่า ก็ใช่น่ะสิ
นายกแท้ๆ เลย แต่เป็น “นายกกิตติมศักดิ์
มูลนิธิชัยพัฒนา” (จากหนังสือ ที่สุดของ
หัวใจ ส�ำนักพิมพ์กันตนา)

ข้าวผัดไข่ดาว :

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันหนึ่งเสด็จฯ
เขาค้อเปิดอนุสาวรีย์ พอเปิดอนุสาวรียเ์ สร็จ
พระองค์ท่านก็ขอกลับไปที่พระต�ำหนัก
เพื่อจะทรงเปลี่ยนฉลองพระบาท
เพราะเดี๋ยวจะไปดูงานในป่าในดง เราก็
ไม่ได้ทานข้าว ไม่มีใครทานข้าว ตอนนั้น
บ่ายสองโมงแล้ว ก่อนจะเปลี่ยนฉลอง
พระบาทสัก 20 นาที น่าจะพุ้ยข้าวทัน
ก็รีบวิ่งไปห้องอาหารที่เตรียมไว้
ปรากฏว่า พวกที่ไม่ได้ตามเสด็จก็
ทานกันหมดแล้ว ในนั้นจึงเหลือข้าวผัด
ติดก้นกระทะ กับมีไข่ดาวทิ้งแห้งไว้ 3-4 ใบ
เราก็ตักเห็นมีข้าวอยู่จานหนึ่งวางไว้
มีข้าวผัดเหมือนอย่างเรา ไข่ดาวโปะใบหนึ่ง
มีน�้ำปลาถ้วยหนึ่งวางอยู่ เพื่อนผมก็จะไป
หยิบมา มหาดเล็กบอกว่า “ไม่ได้ๆ
ของพระเจ้าอยู่หัว ท่านรับสั่งให้มาตัก”
ดูสิครับตักมาจากก้นกระทะเลย
ผมนี่น�้ำตาแทบไหลเลย ท่านเสวย
เหมือนๆ กันกับเรา
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ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงสนพระทัยและโปรดทรง
กีฬาหลายประเภทมาตั้งแต่
ทรงพระเยาว์ ขณะที่ทรงศึกษาอยู่
ต่างประเทศทรงโปรดสกีน�้ำ ทรงเรือใบ
เรือกรรเชียง ทรงพระแสงปืน ทรง
แบดมินตัน การแข่งขันรถเล็ก กอล์ฟเล็ก
รวมทั้งการออกก�ำลังพระวรกายด้วย
การวิ่งเหยาะหรือจ๊อกกิ้ง การเดินเร็ว
การทรงจักรยาน
พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลของกีฬา
แต่ละประเภทอย่างละเอียด และทรงฝึกฝน
จนปฏิบัติได้ดี นับเป็นแบบอย่างที่ดีของ
นักกีฬา ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬา
ทรงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของ
กีฬา ดังพระบรมราโชวาทในวันเปิด
การแข่งขันกรีฑานักเรียนประจ�ำปี วันที่
28 พ.ย.2504
“…การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์
การศึกษาที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะเป็นการ
กล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ
รู้แพ้รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มี
สมรรถภาพ ทั้งในทางจิตใจและร่างกาย
เป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของ
ชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนา…”
พระองค์สนพระราชหฤทัยใน
การกีฬาเป็นอย่างมาก และมีพระราชด�ำริ
ว่า กีฬาเป็นสิ่งจ�ำเป็นและเป็นส่วนส�ำคัญ
ยิ่งในการพัฒนาบุคลากรและประเทศชาติ
ดังนั้นจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่
25 พ.ย. 2531 ดังนี้
“...เวลานี้การกีฬา ก็นับว่ามี
ความส�ำคัญในทางอื่น คือ ในทางสังคม
ท�ำให้คนในประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพของ
ร่างกายและของจิตใจท�ำให้สามารถ
ที่จะอยู่เป็นสังคมอย่างอยู่เย็น เป็นสุข
ทั้งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญของบ้าน
เมือง และโดยเฉพาะในการกีฬาระหว่าง
ประเทศก็ได้เพิ่มความส�ำคัญกับมนุษย์
อื่นซึ่งอยู่ในประเทศอื่น ฉะนั้น กีฬามี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับชีวิตของ
แต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง”

‘เ

วลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย
ท�ำให้ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่
สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง’
กระแสพระราชด�ำรัส “พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงห่วงใยพสกนิกร
ที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร ส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ
น�ำมาสู่ “โครงการฟันเทียมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งได้เริ่มต้นด�ำเนินมา
ตั้งแต่ปี 2548 ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
จ�ำนวนมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ศ.(พิเศษ) ทญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา
เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะ
ทันตแพทย์ส่วนพระองค์ผู้ถวาย
การรักษา และผู้ถวายงานด้าน
ทันตกรรมต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานหน่วย
ทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมูลนิธิทันตนวัตกรรม
เล่าให้ฟังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงสนพระทัยต่อความทุกข์สุขของ
ประชาชนอย่างยิ่ง
ปัญหา “ฟัน” และ “สุขภาพ”
ช่องปากเป็นเรื่องหนึ่งที่พระองค์ทรง
ให้ความส�ำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ในปี
พ.ศ.2513 จึงได้พระราชทานหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า
“หน่วยทันตกรรมพระราชทาน”
เพื่อออกบริการรักษาฟันประชาชน
ผู้ยากไร้ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล
ความเจริญนับเป็นหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่หน่วยแรกของประเทศไทย
และนับเป็นหน่วยทันตกรรมที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ทั้งยังให้การรักษาตั้งแต่
ถอนฟัน รักษารากฟัน รวมถึงการใส่ฟัน
เทียบเท่ากับโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ประกอบกับครั้งหนึ่งที่พระองค์

พระมหากษัตริย์ ทรงโปรดกีฬา
กีฬาแบดมินตัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาอีกประเภท ทรงแบดมินตันอย่างนักกีฬาโดยแท้
หนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คือไม่ทรงแสดงอาการกริ้ว หรือพิโรธ
โปรดปรานมาก
อย่างใดเมื่อทรงลูกเสีย หรือแม้กระทั่ง
เมื่อครั้งที่พระราชภารกิจยังไม่
ผู้ที่ถวายตีลูกเสีย หรือทรงถูกกระทบ
มากมายเหมือนเช่นปัจจุบันนี้ พระองค์
กระทั่งถึงพระวรกาย จากความเข้มข้น
ทรงนิยมเล่นหลายประเภท ทั้งประเภทคู่ ในเกมการเล่น ก็ไม่ทรงถือพระองค์
และประเภทสามคน ในช่วงเวลานั้น
แต่อย่างใด อันแสดงให้เห็นว่าทรงเป็น
กีฬาแบดมินตันของประเทศ ไทยยัง
นักกีฬาที่มีน�้ำใจ นักกีฬาอย่างแท้จริง
ไม่เป็นที่แพร่หลาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล
ทรงเคารพกฎกติกาของการกีฬาที่ทรง
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เล่น และมักจะทรงเน้นย�้ำให้นักกีฬา
มีรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดว่า กีฬาแบดมินตัน
ทั้งหลายมีวินัยตลอดเวลา ทรงให้
เป็นกีฬาหนึ่งในไม่กี่ประเภทที่คนไทย
ความส�ำคัญต่อการฝึกซ้อมเป็นอันมาก
สามารถที่จะไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้
สนพระราชหฤทัยกีฬาที่มีโอกาสได้ฝึก
เพราะไม่เสียเปรียบ ทางด้านรูปร่าง
ซ้อม ด้วยทรงเห็นว่าการจะเป็นนักกีฬา
และพละก�ำลังมากจนเกินไป มีรับสั่ง
ที่ดีนั้นต้องให้ความสนใจในการฝึกซ้อม
ถึงประเด็นนี้หลายครั้ง และต่อมา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุง
ได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับ ตนเองให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ถ้านักกีฬาคนใดไม่ฝึกซ้อมก็จะเป็น
เมื่อ พ.ศ. 2493
นักกีฬาที่ดีไม่ได้

วงการมวย

ส�ำหรับนักกีฬาไทยแล้ว กีฬามวย
นับเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่นักกีฬาไทย
สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
ได้มากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณกับ
วงการมวยมาโดยตลอด โดยจะเสด็จ
พระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธานทอด
พระเนตรการชกของนักมวยไทยกับนัก
มวยต่างชาติหลายต่อหลายครั้ง
เช่น การชกระหว่าง โผน กิ่งเพชร
กับ ปาสคาล เปเรซ นักมวยชาว
อาร์เจนตินา ซึ่งผลการชก โผนสามารถ
เอาชนะคะแนนเปเรซไปอย่างไม่เป็น
เอกฉันท์ ได้ครองต�ำแหน่งแชมป์โลกเป็น
คนแรกของไทย
หลังจากการชกทุกครั้ง จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นักมวยเข้าเฝ้า
อย่างใกล้ชิด และมีพระราชปฏิสันธาน
อย่างเป็นกันเองและห่วงใย และจะ
พระราชทานเข็มขัดแชมป์โลกให้ด้วย
หรือกรณีที่ สมรักษ์ ค�ำสิงห์ ได้
เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าถวายเหรียญทอง
ประวัติศาสตร์เหรียญนี้แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

การออกก�ำลังพระวรกาย

นอกจากกีฬาแข่งขันแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังสนพระราชหฤทัยในการออกก�ำลังพระวรกายเพื่อสุขภาพ
อีกด้วย เช่น วิ่งเหยาะและเดินเร็ว การออกก�ำลังพระวรกายสม�่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาการ คือมีการบันทึก
พระชีพจร ความดันพระโลหิตทั้งก่อนและหลังการทรงออกก�ำลังพระวรกาย
รวมทั้งทรงกระตุ้นให้เกิดความอบอุ่นแก่พระวรกายก่อนเริ่ม และผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจาก
การออกก�ำลังพระวรกาย โดยทรงปฏิบัติเช่นนี้เป็นกิจวัตร เป็นแบบฉบับของนักกีฬาที่ดีและท�ำให้พระวรกาย
ของพระองค์แข็งแรง พร้อมที่จะเสด็จพระราชด�ำเนินไปในที่ต่างๆ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ได้เสมอ
ขณะประทับ ณ วังไกลกังวล ในหลวงจะทรงพระด�ำเนินรอบพระต�ำหนักในเวลาค�่ำทุกวัน ทรงฝึกสอนบังคับสุนัข
‘คุณทองแดง’ และครอบครัว เป็นการออกก�ำลังพระวรกายไปในตัว เพราะการฝึกสุนัขท�ำให้ต้องทรงงอพระพาหา (ต้นแขน)
และเอนพระวรกายเกร็งสู้กัน (คล้ายการเล่นสกีน�้ำ) ซึ่งนอกจากจะท�ำให้ทรงมีพระก�ำลังแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังท�ำให้ส�ำราญ
พระราชหฤทัยด้วย
พระราชด�ำรัสที่พระราชทานแก่ข้าราชบริพารหลังการออกก�ำลังพระวรกายประจ�ำวันเพื่อฟื้นฟูพระวรกายหลังจาก
ทรงพระประชวรในปี พ.ศ. 2525 ว่า...
“...การออกก�ำลังกายนั้น ถ้าท�ำน้อยไป ร่างกายและจิตใจก็จะเฉา แต่ถ้าท�ำมากไปร่างกายและจิตใจก็จะช�ำ้ การออกก�ำลัง
แบบมีระบบ ท�ำให้รา่ งกายแข็งแรงตลอดเวลา...”
นอกจากจะทรงกีฬาหลายชนิดด้วยพระองค์เองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังทรงเอาพระทัยใส่ติดตามข่าวกีฬา
ทุกประเภทอยู่เสมอ
ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่นักกีฬาและประชาชนตลอดมา

เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดขอนแก่น
พบชายสูงอายุคนหนึ่ง ร่างกายผอมแห้ง
ไม่สบายมารอเข้าเฝ้าฯ พระองค์จึงรับสั่ง
ถามว่าเป็นอะไร ชายสูงอายุคนดังกล่าว
ทูลว่า ไม่มีฟัน กินอะไรไม่ได้ พระองค์ท่าน
จึงรับสั่งให้ไปใส่ฟันเทียมหลังจากนั้น
พระองค์ได้เสด็จกลับมาจังหวัดขอนแก่น
อีก ชายสูงอายุคนดังกล่าวมารอเข้าเฝ้าฯ
และกราบทูลว่า ทรงจ�ำเขาได้หรือไม่
ที่พระองค์แนะให้ไปใส่ฟันเทียม ท�ำให้
กินอาหารต่างๆได้ง่าย ส่งผลให้มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น
จากสองเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ท�ำให้
ทันตแพทย์อาสาสมัครที่ตามเสด็จรู้สึกว่า
ต้องพัฒนาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ให้สามารถใส่ฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุได้
จึงน�ำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการใส่
ฟันเทียมในหน่วยบริการเคลื่อนที่ขึ้น
ท�ำให้สามารถใส่ฟันเทียมได้ด้วยการพบ
ทันตแพทย์เพียงแค่ 2 ครั้ง จากเดิมต้อง
ใช้เวลา 6-7 ครั้ง

เวลาไม่มีฟัน
กินอะไรก็ ไม่อร่อย

ฟันเทียมพระราชทาน
‘กินได้ อยูด่ ี มีสขุ ’

ต่อมายังพัฒนาไปสู่การใส่ “รากฟัน
เทียม” ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น และเกิดเป็นโครงการรากฟันเทียม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก
โครงการฟันเทียมพระราชทาน
“การฝังรากฟันเทียมเป็นเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง โครงการ

รากฟันเทียมฯ ถือเป็นโครงการสนอง
พระราชด�ำริ หรือพระราชด�ำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ คนยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาสได้ใส่รากฟันเทียม
เช่นเดียวกับผู้ที่มีฐานะบ้าง อีกทั้งประชาชน
ทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ” ท่านผู้หญิงเพ็ชรา กล่าว
โครงการรากฟันเทียมฯ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์
โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง
(ADTEC) กับ กระทรวงสาธารณสุข โดย
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซึ่ง
ADTEC ท�ำหน้าที่วิจัย และผลิตตัว
รากเทียมที่ท�ำจากไทเทเนียมสามารถเข้า
กับร่างกายมนุษย์ได้โดยไม่เป็นอันตราย
หรือมีผลข้างเคียง
โดยจ�ำหน่ายให้แก่สถาบันทันตกรรม
ในราคาคู่ละ 4,000 บาท ไม่รวมค่าผ่าตัด

เมื่อเปรียบเทียบกับราคารากฟันเทียม
ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศคู่ละประมาณ
4-5 หมื่นบาท ซึ่งแพงกว่าหลายสิบเท่า
จึงเป็นรากฟันเทียมแบบครบวงจรที่ได้
มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถผลิตได้ภายใน
ประเทศ โดยผ่านมาตรฐาน ISO13485
ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐานโลก และเป็นการลด
การน�ำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ
อีกด้วย
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
รากฟันเทียมที่ใช้ในโครงการ “รากฟัน
เทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550” ตามที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียื่นขอ
พระราชทานไว้ว่า “ข้าวอร่อย”

กรุงเทพธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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มหากษัตริยผ์ ้ใู ห้
โครงการพระราชดำ�ริ

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย
และหน่วยงานต่างๆ ในด้านศัลยกรรม
และรวบรวมจัดท�ำท�ำเนียบศัลยแพทย์
อาสาแล้วก่อตั้งวิทยาลัยศัลยแพทย์ขึ้น
ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงรับวิทยาลัยศัลยแพทย์ไว้ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

พ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีความห่วงใยประชาชน
ชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะ
ในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์
ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนนั้น เป็นปัญหาส�ำคัญที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข ดังพระราชด�ำรัสที่ว่า
“…ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม
ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะ
ทรัพยากรที่ส�ำคัญของประเทศชาติ
ก็คือพลเมืองนั่นเอง…”
แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและ
เอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกร
โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยที่
พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญมาก ดังจะ
เห็นว่าโครงการที่พระราชทานให้กับ
ประชาชนในระยะแรกๆ ล้วนแต่เป็น
โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้แก่
ประชาชน และเห็นว่าประชาชนมีร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงจะน�ำไปสู่สุขภาพจิต
ที่ดี และส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดีตามไปด้วย ดังพระราชด�ำรัส
ตอนหนึ่งว่า
“... การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี
และสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่
แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอ�ำนวยผลให้
สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมี
สุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่ายกาย
และจิตใจแล้ว ย่อมมีก�ำลังท�ำประโยชน์
สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้าน
จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิด
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่
ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาการจราจรใน
เขตกรุงเทพฯ จึงทรงมีพระราชด�ำริ
ที่จะแก้ไขปัญหาให้ทุเลาลงด้วยการ
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 8
ล้านบาท ให้กรมต�ำรวจ (ในขณะนั้น)
น�ำไปซื้อรถจักรยานยนต์เป็น

เมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคม
ด้วย คือเป็นแต่ผู้สร้างมิใช่ผู้ถ่วง
ความเจริญ...”
นอกเหนือจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ริเริ่มหลายโครงการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้
∂ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์
ประจ�ำพระองค์ที่ตามเสด็จฯ ตรวจและ
รักษาคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2512
เมื่อเสด็จ พระราชด�ำเนินทอดพระเนตร
โครงการชาวเขา และทรงพบว่าราษฎร
ที่มารอรับเสด็จป่วยเป็นไข้กันมาก
โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การ
บ�ำบัดรักษาจากคณะแพทย์พระราชทาน
และอบรมหมอหมู่บ้าน เป็นการช่วยแก้ไข
ปัญหาด้านสุข ภาพอนามัยของราษฎร
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอุปสรรค
ที่ระบบปกติยากจะดูแลได้ทั่วถึง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งราษฎรส่วนใหญ่ มีฐานะ
ยากจน และขาดความรู้ในการดูแลรักษา
ตนเอง
การมีคณะแพทย์ พระราชทานออก
ไปบ�ำบัดรักษา ผู้ป่วยจะท�ำให้ราษฎรมี
โอกาสได้รับ การรักษาอย่างถูกต้อง โดย
ไม่ต้องเสียทุนทรัพย์ใดๆ และส�ำหรับการ
อบรมหมอหมู่บ้านนั้น จะช่วยให้ราษฎรมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้อง กัน รู้จักวิธีรักษา
พยาบาลแบบปัจจุบัน และรู้จักวิธีติดต่อ
กับ หน่วยราชการ ในกรณีที่เกินขีด

ความสามารถที่จะดูแลรักษาตน เองได้
อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาในระยะยาว

เริ่มเมื่อปี 2517 เพื่อบรรเทาความ
เจ็บปวดของราษฎรที่นิคมสร้างตนเอง
พัฒนาภาคใต้ อ.แว้ง จ.นราธิวาส นิคมนี้
มีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
กระทรวงสาธารณสุขจัดแพทย์ หมุนเวียน
เข้าไปบริการตรวจรักษา แพทย์และเจ้า
หน้าที่จากโรงพยาบาล นราธิวาส และโรง
พยาบาลสุไหงโก-ลก ออกไปปฏิบัติการ
สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นประจ�ำ

โดยให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปโดยรถยนต์
และตระเวนไปตามถนนหนทาง ตาม
หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ชนบท”
∂ โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่
หน่วยทันตกรรมพระราชทานจึง
พระราชทาน
ก่อก�ำเนิดขึ้น พระองค์ทรงพระราชทาน
เริ่มเมื่อปี 2510 เพื่อตรวจรักษา
ทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อรถยนต์
ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิด
พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือท�ำฟัน มี
มูลค่า และถ้าจ�ำเป็นก็จัดส่งไปยัง
ทันตแพทย์อาสาออกปฏิบัติงานโดยเริ่ม
โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ที่พระองค์
ครั้งแรกเมื่อปี 2512 โดยมี ทันตแพทย์
เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม และ
สี สิริสิงห์ เป็นหัวหน้าทีม เพื่อส่ง
ในท้องถิ่นต่างๆ ที่ห่างไกลตัวเมืองมาก
ทันตแพทย์อาสาสมัครออกช่วยเหลือ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด
∂ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
บ�ำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอน
เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือ
พระราชทาน
การรักษาอนามัยของปากและฟันแก่เด็ก
เครื่องใช้ ตลอดจนยารักษาโรค ออก
ในปี 2512 พระองค์ทรงมีพระ
นักเรียนและประชาชนที่อยู่ในท้องที่
ท�ำการตรวจรักษาและพยาบาลราษฎร
ราชปรารภว่า “เวลาพระองค์มีปัญหา
ทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า ได้รับความ
โดยไม่คิดมูลค่าในท้องถิ่นกันดาร
เกี่ยวกับฟันก็มีทันตแพทย์ดูแลรักษาแล้ว ร่วมมือจากทันตแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรีและ
เวลาราษฎรที่อยู่ห่างไกล จะมีทันตแพทย์ ในการออกปฏิบัติการภาคสนาม
ประจวบคีรีขันธ์
ช่วยรักษาหรือเปล่า”
โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในเวลาต่อมาทรงทราบว่า
∂ โครงการศัลยแพทย์อาสาราช
ประกอบด้วย การบ�ำบัดรักษาจากคณะ
ทันตแพทย์นั้นมีน้อยและมีอยู่ตามโรง
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
แพทย์พระราชทาน และการอบรมหมอ
พยาบาลประจ�ำจังหวัดเท่านั้น บางจังหวัด
ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 หลังจากที่เปิด
หมู่บ้านเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาด้าน ก็ไม่มี พระองค์ทรงรับสั่งว่า “การที่จะให้ โครงการแพทย์พิเศษตามพระราช
สุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่
ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน หยุด ประสงค์ในปี 2517 แพทย์ที่อาสาสมัคร
ห่างไกล
การท�ำนาท�ำไร่ เดินทางไปหาแพทย์นั้น
ซึ่งเป็นแพทย์อาวุโสและมีประสบการณ์
เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้าม หาก มาก เล็งเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องมี
∂ โครงการแพทย์พิเศษตาม
เป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชน ศัลยแพทย์อาสาไปช่วยปฏิบัติงาน
พระราชประสงค์
ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่ง”
ณ โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดสกลนคร
หมายถึง โครงการที่ทรงศึกษา
“ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแล
ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปฏิบัติส่วนพระองค์กับผู้เชี่ยวชาญใน
บ�ำบัดทุกข์ให้แก่นักเรียนและประชาชนที่ เสด็จแปรพระราชฐานประทับที่พระ
ศาสตร์สาขาต่างๆ เมื่อได้ผลดีแล้วจึง
อยู่ในท้องถิ่นกันดารห่างไกล หมอและจะ ต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ จึงได้ศึกษาหา
ทรงน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามความจ�ำเป็น ข้อมูลและความต้องการของโรงพยาบาล

โครงการตำ�รวจจราจรในพระราชดำ�ริ
“หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” ท�ำหน้าที่
“สายตรวจจราจร” รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการซื้อวิทยุสื่อสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
พระองค์ได้พระราชทานแนวทาง
การปฏิบัติในโครงการนี้ 5 ประการ คือ
1.แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
เคารพกฎจราจร และมีมารยาท
2. ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นหน่วย

เคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาจุดที่รถติด เสมือน
“รถน�ำขบวน” โดยรถจักรยานยนต์จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาท�ำให้ขบวนรถเคลื่อนที่
ไปได้
3. ใช้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจร
บนถนน ให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ
ตามความเหมาะสม
4. ถนนที่เป็น “คอขวด” ให้

รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ไขให้เคลื่อนตัว
ได้เรื่อยๆ เสมือนเทน�้ำออกจากขวด
5. ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
การจราจร
โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2536
กรมต�ำรวจน�ำเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจาก
กองบังคับการต�ำรวจจราจร (บก.จร.)

∂ โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และ
โรคภูมิแพ้พระราชทาน
เริ่มเมื่อปี 2522 เนื่องจากมีราษฎร
เป็นจ�ำนวนมากที่เจ็บป่วยด้วยโรคหู คอ
จมูก และโรคภูมิแพ้ ซึ่งจ�ำเป็นต้องรับ
การรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
เหล่านี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์
อาสาสมัครในโรคดังกล่าว ผลักดันออก
ไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำโรงพยาบาลประจ�ำ
จังหวัดที่เสด็จแปรพระราชฐาน
โดยอาศัยแพทย์หู คอ จมูกอาสา
สมัครจาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดนครราชสีมา
และโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดนครพนม
ผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติราชการชุดละ 2
สัปดาห์เริ่มที่จังหวัดนราธิวาสก่อน
ต่อมาขยายการปฏิบัติงานไปที่
จังหวัดสกลนคร และที่โรงพยาบาล
ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่
∂ โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์
ความเจ็บป่วยของราษฎรเกิดจาก
การไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง
ประกอบกับไม่มีสถานพยาบาลอยู่ใกล้
บ้างก็เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูก
สุขลักษณะ จึงมีพระราชด�ำริจัดตั้ง
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ โดยคัดเลือกคนในหมู่บ้านรับ
การฝึกอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การรักษาโรคอย่างง่าย เพื่อสามารถ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้
ในปี 2517 เริ่มบรรเทาความเจ็บปวด
ของราษฎรที่นิคมสร้างตนเองพัฒนา
ภาคใต้ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
นับเป็นพระราชด�ำรัสที่แสดงถึง
ความตั้งพระทัยในการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพอนามัยของราษฎร
อย่างแท้จริง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พล.อ.เทียนชัย จั่นมุกดา
รองสมุหราชองครักษ์ น�ำพระราชทรัพย์
150 นาย เข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติม ส่วนพระองค์ 10 ล้านบาท ไปมอบ
ด้านการจราจรตามพระราชด�ำริ
ให้เพิ่มเติม อีกยังพระราชทาน
รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
จักรยานยนต์อีก 10 คัน และคูปอง
การประชาสัมพันธ์ โดยออกปฏิบัติหน้าที่ น�้ำมันอีก 1 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น
เป็นครั้งแรกบนถนนพหลโยธินและ
หน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือ
วิภาวดีรังสิต โดยใช้รถจักรยานยนต์ที่มี ผู้บาดเจ็บทุกกรณี ตลอดจนน�ำ
อยู่จัดเป็นกองร้อยพิเศษเคลื่อนที่เร็ว
หญิงใกล้คลอดส่งโรงพยาบาล
ในปี 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยเร่งด่วน

