เสด็จสูส่ วรรคาลัย
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรนั ดร์
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

เกล้าโปรดกระหม่อมให้ตงั้ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกใน
พระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐม
บรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพือ่
ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม”
ในโอกาสนีม้ พี ระราชด�าริวา่ ตามโบราณราชประเพณี
เมือ่ สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนา
เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็น
สมเด็จพระบรมราชินี ดังนัน้ พระองค์จงึ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ
สมเด็จพระราชินสี ริ กิ ติ ขิ์ นึ้ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์

เสด็จพระราชสมภพเมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2470 ทรง
เป็นพระมหากษัตริยล์ า� ดับทีเ่ ก้าแห่งราชวงศ์จกั รี เสด็จ
ขึน้ ครองราชสมบัตติ งั้ แต่วนั ที่ 9 มิถนุ ายน 2489 จึง
เป็นพระมหากษัตริยผ์ เู้ สวยราชย์นานทีส่ ดุ ในโลก และ
ยาวนานทีส่ ดุ ในประเทศไทย
• ครัง้ ทรงพระเยาว์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
สมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์
จักรี ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิรน์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐ
แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมือ่ วันจันทร์ เดือนอ้าย
ขึน้ 12 ค�า่ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1289 ตรงกับ
วันที่ 5 ธันวาคม 2470 ด้วยขณะนัน้ สมเด็จพระบรม
ราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีกา� ลังทรงศึกษา
วิชาการอยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา

พระราชประวัติ
ทรงเป็นพระโอรสองค์ทสี่ าม ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
อดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลา
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในกาลต่อมา)
และหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สกุลเดิม
ตะละภัฏ, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในกาล
ต่อมา) มีพระนามเมือ่ แรกประสูตอิ นั ปรากฏในสูตบิ ตั ร
ว่า เบบีสงขลา (อังกฤษ: Baby Songkla) ต่อมาได้
รับพระราชทานพระนามว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าภูมิพลอดุลเดช ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการล�าลอง
ว่า “เล็ก” ทรงมีสมเด็จพระเชษฐภคินแี ละสมเด็จพระ
บรมเชษฐาธิราช 2 พระองค์คอื สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระนาม ภูมพิ ลอดุลเดช นัน้ สมเด็จพระบรมราชชนนี
ได้รบั พระราชทานทางโทรเลขจากพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2470 โดย
ทรงก�ากับตัวสะกดเป็นอักษรโรมันว่า “Bhumibala
Aduladeja” ท�าให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีเข้าพระทัยว่าได้รบั พระราชทานนามพระโอรสว่า
“ภูมบิ าล” ในระยะแรกพระนามของพระองค์สะกดเป็น
ภาษาไทยว่า “ภูมพิ ลอดุลเดช” ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเขียนว่า “ภูมพิ ลอดุลย
เดช” โดยทรงเขียนทัง้ สองแบบสลับกันไปจนมาทรง
นิยมใช้แบบหลังซึง่ มีตวั “ย” ตราบปัจจุบนั

จากนัน้ เสด็จพระราชด�าเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่
สวิตเซอร์แลนด์จนถึงพ.ศ.2488 ทรงรับประกาศนียบัตร
ทางอักษรศาสตร์จากโรงเรียนยิมนาสคลาซีคกังโตนาล
แล้วทรงเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซานแต่เปลีย่ น
สาขาจากวิทยาศาสตร์ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์ นิตศิ าสตร์
และรัฐศาสตร์
• ทรงประสบอุบตั เิ หตุ

ว่า ทรงมีพรสวรรค์ทางดนตรี แต่กท็ รงเรียนวิชาอืน่ ๆ
อย่างสบาย ทรงกระตือรือร้นสนพระทัยและเอาพระทัย
ใส่ในทุกสิง่ รอบพระองค์”
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2476 จึงเสด็จพระราช
ด�าเนินไปประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระ
เชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เพือ่ การ
ศึกษาและพระพลานามัยของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
จากนัน้ ทรงเข้าศึกษาต่อชัน้ ประถมศึกษา ณ โรงเรียน

โลซาน (ฝรัง่ เศส: Chailly-sur-Lausanne)
• สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จขึน้ ครองราชย์

เมื่อพ.ศ.2471 ได้เสด็จพระราชด�าเนินกลับ
ประเทศไทยพร้อมสมเด็จพระบรมราชชนก ซึง่ ทรงส�าเร็จ
การศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินยิ มจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมราชชนนี สมเด็จพระเชษฐภคินี และสมเด็จ
พระบรมเชษฐาธิราช โดยประทับ ณ วังสระปทุม ต่อ
มาวันที่ 24 กันยายน 2472 สมเด็จพระบรมราชชนก
เสด็จสวรรคตขณะทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
มีพระชนมพรรษาไม่ถงึ 2 พรรษา
• การศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาที่
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย เมือ่ ทรงพระชนมพรรษา
ได้ 4 พรรษา ครูประจ�าชั้นของพระองค์เป็นนางชี
คาทอลิกคณะอุรสุ ลิ นิ (เซนต์เออร์ชลู า่ ) ชือ่ ซิสเตอร์มารี
เซเวียร์ กล่าวไว้วา่ “ฉันจะไม่มวี นั ลืมเจ้านายพระองค์
น้อยทีเ่ ฉลียวฉลาดและทรงมีจติ ใจดีอย่างเหลือเชือ่ ซึง่
เสด็จมาทรงเข้าชัน้ เรียนร่วมกับเด็กๆ ชาวไทยคนอืน่
เลย แม้วนั แรกๆ ทีเ่ สด็จมาโรงเรียนยังสังเกตเห็นได้

เมียร์มองต์ เมืองโลซาน ในเดือนกันยายน พ.ศ.2477
เป็นเวลา 2 ปี ก่อนทีจ่ ะทรงเข้าศึกษาทีโ่ รงเรียนแห่ง
ใหม่ ณ เมืองไชยี โดยทรงเป็นนักเรียนไปมาก่อนใน
ตอนแรก แล้วจึงทรงเป็นนักเรียนประจ�าทีไ่ ด้กลับบ้าน
เสาร์อาทิตย์ ซึง่ โรงเรียนดังกล่าวอยูใ่ กล้เมืองโลซาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาภาษา
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาของทวีปยุโรปที่ทรงถนัดที่สุด
ส่วนภาษาอังกฤษนัน้ ทรงเรียนในภายหลังต่อมา ส�าหรับ
ภาษาไทยทรงมีพระอาจารย์ถวายการสอนเป็นพิเศษที่
ทีป่ ระทับ ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษา ทรงได้รบั
อนุญาตให้ทรงจักรยานไปโรงเรียนและทรงเรียนดนตรี
ได้ ซึง่ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเล่าว่า “ทรงมี
พระกระแสเสียงใสมาก”
จากนัน้ ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรัง่ เศสภาษาเยอรมัน
และภาษาอังกฤษ แล้วทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ณ “โรงเรียนแห่งใหม่ของซืออีสโรมองด์” (ฝรัง่ เศส:
École Nouvelle de la Suisse Romande,
เอกอลนูแวลเดอลาซืออีสโรมองด์) เมืองแชลลี-ซูร์-

หลังจากทรงส�าเร็จการศึกษาจากสวิตเซอร์แลนด์
พระองค์เสด็จฯ เยือนกรุงปารีสทรงพบกับ ม.ร.ว.สิรกิ ติ ิ์
กิติยากร ซึ่งเป็นธิดาของเอกอัครราชทูตไทยประจ�า
ฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก ในขณะนั้นทั้งสองพระองค์มี
พระชนมพรรษา 21 พรรษา และ 15 พรรษา ตามล�าดับ
เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2491 ในระหว่างประทับอยู่
ต่างประเทศ ขณะทีพ่ ระองค์ทรงรถยนต์พระทีน่ งั่ จาก
เจนีวาไปยังโลซาน ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
กล่าวคือรถยนต์พระทีน่ งั่ ชนกับรถบรรทุกอย่างแรง ท�าให้
เศษกระจกกระเด็นเข้าพระเนตรขวาพระอาการสาหัส
ม.ร.ว.สิรกิ ติ ิ์ ได้มโี อกาสเข้าเฝ้าฯ เยีย่ มพระอาการ
เป็นประจ�าจนกระทัง่ หายจากพระอาการประชวรอันเป็น
เหตุท�าให้ทั้งสองพระองค์ทรงใกล้ชิดกันนับตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา ทรงหมัน้ และทรงประกาศการหมัน้ อย่างเป็น
ทางการในวันคล้ายวันเกิดอายุ 17 ปี ของ ม.ร.ว.สิรกิ ติ ิ์
กิตยิ ากร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2492 ณ สถานทูต
ไทย กรุงลอนดอน ซึง่ พระบิดาของพระคูห่ มัน้ ทรงเป็น
เอกอัครราชทูตอยูใ่ นขณะนัน้ และเสด็จนิวตั พระนคร
ในปีถดั มาโดยประทับ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถานต่อมา
วันที่ 28 เมษายน 2493 โปรดเกล้าฯ ให้จดั การพระ
ราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร
ณ พระต�าหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ภายในวังสระปทุม ซึง่ ในการ
พระราชพิธรี าชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา ม.ร.ว.สิรกิ ติ ิ์ กิตยิ ากร ขึน้ เป็น
สมเด็จพระราชินสี ริ กิ ติ ิ์
• พระราชพิธรี าชาภิเษก

เมื่อพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี
พระองค์กไ็ ด้รบั การสถาปนาฐานันดรศักดิเ์ ป็น “สมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมพิ ลอดุลเดช” เมือ่ วันที่ 10
กรกฎาคม 2478
“ข้าพเจ้าจากประเทศไทยไปเกือบเจ็ดปีเต็ม
ข้าพเจ้าแทบจะวาดภาพไม่ออกเลยว่าประเทศและ
ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง” พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รับสัง่ ภายหลัง
เดือนพฤศจิกายน 2481 ได้โดยเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลเสด็จนิวตั ประเทศไทยเป็น
เวลา 2 เดือนโดยประทับทีพ่ ระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสติ สมเด็จพระอนุชา(พระอิสริยยศช่วงนัน้ )
เสด็จฯ ไปด้วยทุกหนทุกแห่ง และเมือ่ พระเจ้าอยูห่ วั
อานันทมหิดลเสด็จฯ เยือนส�าเพ็งย่านธุรกิจของคนจีน
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภูมพิ ลอดุลเดชก็โดยเสด็จด้วย และทรง
เดิมทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระราช
ท�าหน้าทีช่ า่ งภาพถวาย
หฤทัยว่าจะทรงครองราชสมบัติแต่ในช่วงการจัดงาน
พระบรมศพของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเท่านั้น
• เหตุรา้ ยไม่คาดฝัน
เพราะยังทรงพระเยาว์และไม่เคยเตรียมพระองค์ใน
อีกไม่กวี่ นั ทีจ่ ะเสด็จพระราชด�าเนินกลับสวิตเซอร์ การเป็นพระมหากษัตริยม์ าก่อน ก็เกิดเหตุการณ์หนึง่
แลนด์ แต่หมายก�าหนดการนัน้ ต้องเลือ่ นออกไปเมือ่ ขึ้นในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จสวรรคต รัฐสภาลง รถยนต์พระทีน่ งั่ เสด็จพระราชด�าเนินไปยังท่าอากาศยาน
มติเป็นเอกฉันท์กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จฯ เจ้าฟ้า นานาชาติดอนเมือง เพือ่ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง
ภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อ ศึกษาเพิม่ เติมทีส่ วิตเซอร์แลนด์กท็ รงได้ยนิ เสียงราษฎร
ไปเป็นพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จกั รี ก่อน คนหนึง่ ตะโกนว่า “ในหลวงอย่าทิง้ ประชาชน” จึงทรง
ที่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จะเสด็จพระราชด�าเนิน นึกตอบในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทงิ้ ข้าพเจ้า
กลับไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มี แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้” ซึ่งพระบาท
พระราชด�ารัสอ�าลาประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักในหน้าที่พระ
“ข้าพเจ้ามีความจ�าเป็นทีจ่ ะต้องจากประเทศไทย มหากษัตริยข์ องพระองค์ดงั ทีไ่ ด้รบั สัง่ ตอบชายคนนัน้
และพวกท่านทัง้ หลายเพือ่ ไปศึกษาต่อให้มคี วามรูด้ า้ น ในอีก 20 ปีตอ่ มา
วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ทรงพระกรุณาโปรด
ใหม่”

พระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระราชโอรสและ
พระราชธิดา 4 พระองค์ ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา
สิรวิ ฒั นาพรรณวดี ประสูติ ณ นครโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2494 ต่อมาทรง
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ปัจจุบนั ทรงพระนามว่า ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดี
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ
ประสูติ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม
2495 ต่อมาทรงได้รบั การสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนสุดา
กิตวิ ฒั นาดุลโสภาคย์ ประสูติ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน
เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2498 ทรงได้รบั พระมหากรุณาธิคณุ
โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประสูติ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน เมือ่
วันที่ 4 กรกฎาคม 2500
• ทรงพระผนวช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชประสงค์ที่
จะทรงพระผนวชในบวรพระพุทธศาสนาตามโบราณราช
ประเพณี เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม–5
พฤศจิกายน 2499 ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม โดย
มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรง
เป็นพระอุปชั ฌาย์ ทรงได้รบั ฉายาว่า ภูมพิ โลภิกขุ หลัง
จากนัน้ เสด็จฯ ไปประทับจ�าพรรษา ณ พระต�าหนัก
ปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างที่ทรงพระผนวช
นัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เป็นผูส้ า� เร็จราชการแทนพระองค์ ด้วย
เหตุนพี้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้โปรดเกล้าฯ
ให้เฉลิมพระนามาภิไธย เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคมปีเดียวกัน
ระหว่างทีท่ รงด�ารงสมณเพศ พระภิกษุพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิบตั พิ ระราชกิจเช่นเดียวกับ
พระภิกษุทงั้ หลายอย่างเคร่งครัด เช่น เสด็จลงพระอุโบสถ
ทรงท�าวัตรเช้า–เย็น ตลอดจนทรงสดับพระธรรมและพระ
วินยั นอกจากนีย้ งั ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจพิเศษอืน่ ๆ เช่น ในวันที่ 24 ตุลาคม
2499 ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ทรงร่วมสังฆกรรมในพิธผี นวชและอุปสมบท
นาคหลวงในพระบรมราชินปู ถัมภ์ในวันที่ 28 ตุลาคม
2499 เสด็จฯ ไปทรงรับบิณฑบาตจากพระบรมวงศานุวงศ์
และข้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน
ในโอกาสนีส้ มเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ครัง้ ยังทรงเป็นสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทด้วย
อ่านต่อหน้า 11
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ในหลวงเสด็
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สวรรคตเวลา15.52น.
ในหลวงเสด็จสวรรคตเวลา15.52น.
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■ โศกเศร้า ■ พสกนิกรชาวไทยร�่าไห้ด้วยความโศกเศร้าหลังได้ฟังประกาศส�านักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 ต.ค.
■ โศกเศร้า ■ พสกนิกรชาวไทยร�่าไห้ด้วยความโศกเศร้าหลังได้ฟังประกาศส�านักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 ต.ค.
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สวดมนต์

สหประชาชาติรว่ มไว้อาลัย ■ นายบัน คี มุน และตัวแทนประเทศสมาชิก
สหประชาชาติ ยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
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■

สหประชาชาติ ยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ระหว่างการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.
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บศรรามาธิ
ดีาถึจังกรีเมื
นฤบดิ
สยามินทราธิ
บรมนาถบพิตร
ได้แถลงผ่
าไม่นโทรทั
ศน์รวมการเฉพาะกิ
จว่ปา รารถนา
พี่น้อง
ทุนายกรั
กท่านฐวัมนตรี
นที่ชาวไทยทั
ต้องการแม้
ต่จะนึกคิาดงประเทศทั
และไม่
ประชาชนชาวไทยที
่อยู้งปวง
่ในราชอาณาจั
กร แและในต่
่วโลก
ทุกท่าน วันที่ชาวไทยทั้งปวง ไม่ต้องการแม้แต่จะนึกคิดและไม่ปรารถนา

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยืนถวายความอาลัย
สมาชิกปสภานิ
ัญญัทตสี่ ิแดุ ห่ในชี
งชาติวติ ยของปวงชนชาวไทยทั
ืนถวายความอาลัย ง้ ประเทศ
สูญเสียและความวิ
โยคยิตง่ ิบใหญ่
นัสูญบแต่
ารเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยู่หัว รัชง้ กาลที
่8
เสีวันยกทีและความวิ
ปโยคยิ
ง่ ธศั
ใหญ่กราช
ทสี่ ดุ 2489
ในชีวติ ของปวงชนชาวไทยทั
ประเทศ
เมื
อ
่
่
9
มิ
ถ
น
ุ
ายน
พุ
ท
อย่างเป็
นทางการว่วา ในวั
พระบาทสมเด็
จพระปรมินทรมหาภู
มถืิพอว่ลอดุ
นับแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูอ่่หานต่ัว อรัหน้ชากาลที
่8
11
เสด็
สวรรคตแล้
ณ นโรงพยาบาลศิ
ริรราชาช บรมนาถบพิ
าเป็ลนยเดช
การ
มหิตจลาธิ
เบศรรามาธิบดี จักนรีนีน้ ฤบดิ
ทร สยามินทราธิ
ตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489
อ่านต่อหน้า 11
เสด็จสวรรคตแล้ว ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการ

พระราชประวั
ต
ิ
พระราชประวัติ

หน้า 2

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ ไป หน้า 52
ธขอเป็
เสด็นจข้สูาส่ รองพระบาททุ
วรรคาลัย กชาติ ไปหน้หน้าา105
พระเสด็
บขันธ์. ย
หน้า 12
ธ เสด็จสูจส่ ดัวรรคาลั
10
กษั
ตริยน์ จกั ดักีบฬขันา ธ์.
หน้
พระเสด็
หน้าา17
12
กษัตริยน์ กั กีฬา
หน้า 17
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สวรรคาลัย..”
ภายหลังทีม่ ปี ระกาศส�านัก
ในขณะที่ “เจีย๊ บ” ลลนา ก้องธรนินทร์ แบ่งปัน
พระราชวัง เรือ่ ง พระบาทสมเด็จพระ
การเรียนรู้
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร โพสต์ภาพในหลวง พร้อมข้อความ “ขอกราบ
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช พระบาทน้อมส่งเสด็จสูสวรรคาลัย” • แข่งขันรถแข่งรางเหล็ก
ด้านนักร้องหนุม่ “เก่ง” ธชย ประทุมวังเด็ก ทอยส์แลนด์ ต้อนรับปิดเทอมด้วยกิจกรรมสุด
บรมนาถบพิตร สวรรคต สร้างความเศร้า
จ๋า Wheels MAKE IT EPIC 2016” สุดยอดการ
โศกแก่ประชาชนทัง้ ประเทศ รวมถึงเหล่าคน วรรณ ทีไ่ ด้โพสต์ขอ้ ความผ่านไอจี ว่าสนุ“พ่กอ“Hot
รักพ่อนะ ลูกสัญญาจะเป็นคนดี ลูกสัแข่
ญญาว่
บันเทิง
งขันารถแข่งรางเหล็กฮอทวีลส์ชงิ แชมป์ประเทศไทย ครัง้ ที่
จะไม่
ท
ะเลาะกั
น
จะรั
ก
กั
น
ใหม่
ม
ากขึ
น
้
#
“ดา”
หทั
ย
รั
ต
น์
อมตวณิ
ช
ย์
โพสต์
17 รุ่น รุ่นละ 75 คน
คะแนนทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น 1 ตืรัน่ กเต้นไปกับการแข่งรถทีใ่ ช้ทกั ษะทัง้ ความเร็วและความ
# ขอเป็งนกฤษไม่
ข้ารองบาททุ
ป และ
ภาพข้อ2559-2560
ความขาวด�าทีเ่ ตัขี้งยเป้
นว่าา “ขอเป็
นข้ารอง
ซึ่งในระยะแรกปี
พื้นฐาน
(โอเน็ตพ่)อครั
วิชบาภาษาอั
ถึง 50กชาติไแรงบนรางเหล็
กจ�าลองขนาดใหญ่และสูงทีส่ ดุ ซึง่ มีความสูง
จะอบรมครูภาษาอังกฤษได้ 5,100 คน และภายใน คะแนน ทีศ่ ธ.มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนสอน ถึง 2 เมตร และความยาวเกือบ 10 เมตร ภายในงานยัง
ปี 2561 จะขยายผลจัดตั้งศูนย์เพิ่มเติมอีก 10 ภาษาอังกฤษหลายครัง้ เพือ่ พัฒนาและยกระดับการ มีกจิ กรรมสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้
แห่งทัว่ ประเทศ ซึง่ จะท�าให้สามารถอบรมครูได้อกี เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นกั เรียน และล่าสุด แก่เด็กๆ ทัง้ การเวิรก์ ช็อปการสร้างรางรถแข่งดีไอวาย จาก
ประมาณ 15,000 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ ศธ.จะปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ วัสดุภายในบ้าน สนุกสนานกับรางจัมปิ้ง วันอาทิตย์ที่ 16
วรรธนะสิ
น ้น
กชาติไลป”ในการพั
พร้อมด้ฒวนา
ยเขียนข้
11.00 น.วยเป็“เจ”
นต้นเจตริ
ไป ณนลานกิ
จกรรมชั
รับความร่วมมือจากบริบาททุ
ติชเคานซิ
ในช่อความ
วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) เรียน 5 ต.ค. ตั้งแต่เวลา ตามมาด้
ใต้บภสากล
าพข้อความว่
นทรัภลาพพระบรมฉายาลั
พลาซา เวสต์เกตกษณ์ กับสมเด็จ
หลักสูตรมาตรฐานระดั
พร้อมส่า ง“กราบแทบพระบาทส่
วิทยากร คาบต่อสัปง ดาห์และวางแผนการจัดการเรียนการ 1 ศูนย์การค้ได้าโเซ็พสต์
ย่
า
พร้
อ
มกั
บใต้ภาพสัน้ ๆ ว่า “รักพ่อสุด
เสด็
จ
สู
ส
่
วรรคาลั
ย
ด้
ว
ยเกล้
า
ด้
ว
ยกระหม่
อ
ม
ต่างชาติผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมครูประจ�าศูนย์ สอนที่เหมาะสม ที่จะไม่ใช่การเน้นแต่ไวยากรณ์
ขอเดชะ” ทางด้าน “ไมค์า”ง ภัทแบบที
รเดช ่ผสงวน
ศูนย์ละ 3 คนตลอดระยะเวลาของโครงการระหว่
่านมา โดยเริ่มทันทีเมื่อเปิดภาคเรียนที่ • วิง่ สนุกหัทัวง้ใจ”ครอบครัว
“ก้อษง”
สรวิชญ์ฟอร์
สุบญุ คิดโพสต์
ความดี
โพสต์
ภ
าพในหลวงทรงงาน
พร้
อ
ครบรอบ 20ส่วปีน บริ
ัท แปลน
ส์ จ�ากัภดาพขอ
เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560
2 ปีการศึมกั
กษาบ 2559
พระฉายาลั
สมเด็จRun
พระเจ้: าKids
อยูห่ วั &พร้Family
อม
“ลูกใจจะขาด อาลัยด้อย่านาง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เชิญร่วมงานวิ
่งครอบครักวษณ์“Dino
“โลกในยุคปัจจุเขีบยันนข้คืออความว่
การสื่อาสารแบบไร้
ข้
อ
ความ
“ฉั
น
เกิ
ด
ในแผ่
น
ดิ
น
รั
ช
กาลที
่
9”
สุ
ด
ซึ
ง
้
ขอพระองค์
ท
รงสถิ
ต
ในที
ส
่
วรรค์
ช
น
้
ั
ฟ้
า
พรมแดน เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลใน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่าขณะนี้ ศธ.ได้ร่วม Run” กระตุน้ ให้เด็กเยาวชนเริม่ ต้นการออกก�าลังกายและ
ป”ง้ สร้
ธนวรรธน์
วรรธนะ
นนัน้ คุม้ ครองปกป้
อง
ยุคดิจิทัลเพื่อเข้าสู่อทรงพระส�
งค์ความรูา้ ราญอยู
ดังนั้นบ่หากเรามี
จัดท�ากรอบมาตรฐานภาษาอั
งกฤษของประเทศ ใช้เวลาว่างให้เกิดในขณะที
ประโยชน์่ “โป๊
รวมทั
างเสริมความสั
มพันธ์
ภู
ต
ิ
โพสต์
ภ
าพพระบาทสมเด็
จ
พระเจ้
า
อยู
ห่ วั
ลู
ก
ๆ
ตลอดไป
ขอเกิ
ด
เป็
น
ข้
า
รองพระบาท
ความรู ้ ท างภาษา การเข้ า สู ่ ไ ทยแลนด์ 4.0 ไทยเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง จะสามารถวั ด ระดั บ อันดีในครอบครัว ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตลอด
ทรงพระผนวช
พร้อมข้
ความ “ข้จาพระนางเจ้า
กชาติ
ไป พ่อจะอยูการใ่ นใจของลู
ก
วันที่ 27 พ.ย.
ณ อสวนสมเด็
ก็ไม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อทุไปกภพทุ
ซึง่ ผลส�
ารวจจากองค์
สมรรถนะความสามารถทางภาษาอั
งกฤษของ 2.6 กิโลเมตร
พระพุ
ท
ธเจ้
า
ขอกราบแทบพระบาทน้
ง
ตลอดไป”
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง บุคคลนั้นๆ ได้ว่าอยู่ในระดับใด โดยจากนี้ สิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ รอบแรก ปล่อยตัวเวลาอมส่06.30
จสูส่อวรรคาลั
ด้วยความจงรั
กภักง่ ดีได้อย่สมั
าง คร
อง ปล่
ยตัว เวลาย 08.00
เลือกรอบวิ
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก เรือ่ งทักษะภาษาอังกฤษ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยและ และรอบทีส่ เสด็
หาที
ส
่
ด
ุ
มิ
ไ
ด้
ด้
ว
ยเกล้
า
ด้
ว
ยกระหม่
อ
มขอเดชะ
ประเทศไทยรั้งท้ายในล�าดับโลก และอยู่ในล�าดับ ผูเ้ กีย่ วข้องรับทราบก่อนจะมีการประกาศใช้อย่าง ได้ที่ http://www.bibmaster.com รายได้หลังหักค่าใช้จา่ ย
นเพือ่ พ่อ” ่อนไหว ที่
มอบให้มูลนิ#จะเป็
ธิหนังนสืคนดี
อเพื่อขเด็องแผ่
ก ตินดดิตามความเคลื
ที่ 5 ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ขณะที่ เป็นทางการต่อไป
www.planforkids.com

เปิดศูนกย์ชาติ
อบรมครู
ขอเป็นข้ารองพระบาททุ
ไป ภาษาอังกฤษ8จว.
เกม

สวัสดีคะ่ น้องๆ ทุกคน เกมลับสมองกลับมาพบ

ลับสมอง กันเช่นเคยทุกวันศุกร์ วันนี้มีเกมเกี่ยวกับส�านวน

ไทย มาให้ร่วมสนุก กติกาง่ายๆ ให้น้องๆ เติม
ค�าในช่องว่างให้ตรงตามความหมาย ตอบถูกรับไปเลยหนังสือจากศูนย์
หนังสือจุฬประชาชนชาวไทยแสดงความอาลั
าฯ 3 รางวัล เริ่มกันเลยนะคะ ยผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านแฮชแท็ก #ขอเป็นข้ารอง
กชาติไป ทว่าท่ามกลางความโศกเศร้า
1) ข้พระบาททุ
ต่าอว____หมาก______
ความสูญเสียครั้งใหญ่ภาวะขาดแคลนอาหาร
ในชีวิต หลายคนบอกเล่า
2) ข้ถึางว_____ปลา______
อะไรทีมเ่ ป็ิใจที
นของใหม่
ความประทับใจ ความภาคภู
่ได้เกิดกในถ็ อื ว่าดี นิยมเรียก
ช่
ว
งเวลาที
ส
่
ามี
แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หภรรยาเพิ
ัวใน ง่ แต่งงานกันใหม่ๆ
3) ข้พระบรมโกศ
า_____เต่า______
และสัญญาว่คนเก่
าจะท�าคนแก่
าความดีคนที
ตามอ่ ยูด่ ว้ ยกันในฐานะ
รั
บ
ใช้
ม
านาน
ค�าสอนของพ่อ
4) ข้าว_____แกง_____ บุญคุณ
5) เข้า_____เข้า______ จวนจะส�าเร็จ ถ้าท�าผิดพลาดหรือมีอะไร
มาขัดจังหวะแม้เพียงเล็กน้อยก็เสียการ
ไม่ยากใช่ไหมคะ รีบส่งค�าตอบมาที่แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์
หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วัวันนศุศุกกร์ร์ทที่ ี่ 14
14 ตุตุลลาคม
าคม พ.ศ.2559
พ.ศ.2559 II 59

าอบรม75คนด้
กึกก้ตัอ้งเป้งโลกโซเชี
ยล วยหลักสูตรสากล

เฉลยค�าถามประจ�าวันที่ 26 สิงหาคม 2559

1) จองหองพองขน เย่อหยิง่ แสดงอาการลบหลู่
2) ใจเร็วด่วนได้
อยากได้เร็วๆ โดยไม่คดิ ให้รอบคอบ
3) ชัว่ นาตาปี
ตลอดปี
4) แช่งชักหักกระดูก แช่งด่ามุง่ ร้ายให้ผอู้ นื่ ได้รบั อันตรายร้ายแรง
5) ท�าบุญเอาหน้า ท�าบุญเพือ่ อวดผูอ้ นื่ ไม่ใช่ทา� ด้วยใจบริสทุ ธิ์
รายชือ่ ผูโ้ ชคดี
1.ด.ช.อิงกุล เอาแสงดีกุล กทม.
2.ด.ช.ณบุญ พรวิจิตร จ.สมุทรปราการ
3.ด.ญ.นิภาพร ภัคสุภา จ.นครสวรรค์

• ผุดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคใน
8 จังหวัดใน 4 ภูมิภาค ตั้งเป้าอบรม 17 รุ่น รุ่น
ละ 75 คน ด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากล
โดยมีวทิ ยากรต่างชาติของบริตชิ เคานซิล ประจ�า
ศูนย์ช่วยพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ศธ.ร่วมกับ บริตชิ เคานซิล เปิดโครงการศูนย์
อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional
English Training Center) โดยพล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการ
ดังกล่าวจะด�าเนินการครอบคลุม 8 จังหวัดใน
4 ภูมิภาคทั่วประเทศมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาชีวศึกษา และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมการอบรมพัฒนายก
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการ
สอนตามรูปแบบ Communicative Approach
อย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ ศูนย์
อบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 8 ศูนย์ จ�านวน

เปิดดาวน์ โหลดฟรีหนังสือบันเทิงชีวิตครูฯ

• มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด
(มหาชน) แจ้งว่าขณะที่หนังสือ “บันเทิงชีวิตครู
สู่ชุมชนการเรียนรู้” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พา
นิช กรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล รวบรวมบท
บันทึก (BLOG) ทีเ่ ขียนไว้ในเว็บไซต์ http://www.
gotoknow.org ซึ่งตีความมาจากหนังสือ Raise
Great Kids : How to Help Them Thrive in
School and Life ชุดรวบรวมบทความเด่นจาก
นิตยสาร Scientific American Mind เรื่องราว
เกีย่ วกับเป้าหมายของการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
การสร้างความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงขึ้นในคน
ทุกคน เรียกว่า Transformative Learning โดย
เป้ า หมายคื อ ทุ ก คนมี ทั ก ษะการเป็ น ผู ้ น� า การ
เปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่า Change Agent เปิดให้
ดาวน์โหลดฟรี!ได้ที่ goo.gl/izbgi3content_copyCopyshort URL หรือที่ www.scbfoundation.com
“ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า เนือ่ งจากครูตอ้ ง
เป็นผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งการเรียนรู้ เปลีย่ น
จากการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 19 และ 20 ไปสู่การ

ร�่าไห้
เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ส�านักพระราชวัง
ได้ออกประกาศเรือ่ ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สวรรคต ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับรักษาพระอาการ
ประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์
ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่ส�านัก
พระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนัน้ แม้
คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชดิ จนสุด
ความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่
ได้ทรุดหนักลงตามล�าดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13
ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52
นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วย
พระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรง
ครองราชสมบัติได้ 70 ปี
มีรายงานว่า หลังส�านักพระราชวังประกาศ
เรือ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวสวรรคต จาก
นัน้ ได้เผยแพร่หมายก�าหนดการสรงน�า้ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
พระทีน่ งั่ พิมานรัตยา ในพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม
2559 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธาน
ในพระราชพิธี โดยในช่วงเวลา 13.00 น. จะ
เคลื่อนพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลศิริราช
ประตู 8 เลีย้ วขวามุง่ หน้าสูส่ ะพานอรุณอมรินทร์
ผ่านสะพานพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปยังพระบรม
มหาราชวัง
• สัง่ ลดธงครึง่ เสา 30 วัน-ขรก.ไว้ทกุ ข์ 1 ปี
วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ได้เผยแพร่ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สวรรคต ตามทีไ่ ด้มี
ประกาศส�านักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559
นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง
จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้ 1.ให้สถานที่
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาน
ศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 2.ให้
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐไว้ทุกข์มีก�าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม
2559 เป็นต้นไป ส�าหรับประชาชนทั่วไป ขอให้
พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม ประกาศ
ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 หนังสือบันเทิงชีวิตครูสู่
ชุมชนการเรียนรู้ เล่มนี้คือตัวช่วยให้ครูท�าหน้าที่ดัง
กล่าวได้สา� เร็จ โดยเป็นการท�าหน้าทีอ่ ย่างบันเทิงใจ
คือมีความสนุกสนาน มีความสุขใจ เพราะได้บรรลุ
ปีติสุขเป็นระยะๆ
ในศตวรรษที่ 21 ครูตอ้ งเปลีย่ นจากเน้นความ
เป็น “ผูส้ อน” เป็นเน้นความเป็น “ผูเ้ รียนรู”้ โรงเรียน
ไม่ใช่ทเี่ รียนรูเ้ ฉพาะของนักเรียนอีกต่อไป แต่เป็นที่
เรียนรูข้ องครูดว้ ย และในความหมายทีก่ ว้างยังเป็นที่
เรียนของพ่อแม่ผปู้ กครองนักเรียน ของคณะกรรมการ
โรงเรียน และของผู้น�าชุมชน และของคนในชุมชน
ด้วย
เป็นเครือ่ งมือของการเปลีย่ นชีวติ ครู เปลีย่ นจาก
“ผู้สอน” (Teacher) เป็น “นักเรียน” (Learner)
เป็นมีเพือ่ นมีกลุม่ รวมตัวกันเป็นชุมชน ท�างานแบบ
ปรึกษาหารือและช่วยเหลือกัน โดยมีเป้าหมายทีเ่ ด็ด
เดี่ยวชัดเจนคือผลการเรียน 21st Century Skills
ของศิษย์ทุกคน มีการจัดการเรียนเสริมแก่ศิษย์ที่
เรียนไม่ทัน ให้กลับมาเรียนทัน

นักแสดงโพสต์สง่ เสด็จสูส่ วรรคาลัย

นอกจากนีเ้ ก่งยังได้โพสต์รปู และมีขอ้ •ความ
ภาพยนตร์สารคดีเรือ่ งยาว
ด้านล่างของภาพว่า “ขอเป็นข้ารองพระบาทสาขาวิ ช าการภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ วิ ท ยาลั ย
ทุกชาติไป หัวใจสลาย เพลงแรกทีป่ ระกวด
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงเสวนาและฉาย
ในชีวติ คือชะตาชีวติ บทเพลงทุกเพลงของพ่
อ สารคดีเรือ่ งยาว “Elephants in Motion: Tales
ภาพยนตร์
ไพเราะเสมอ ทุกๆ พระราชกรณียกิจofเป็Life
นสิง่ Transformation” ภายในงานมีการเสวนาเบื้อง
ทีด่ นิ ทุกเม็ดในผืนแผ่นดินไทยจักไม่ลหลั
มื #ขอ
งการผลิตภาพยนตร์สารคดี โดย ดร.นฤมล ศรียานนท์
เป็นข้ารองบาททุกชาติไป# รักพ่อครับวันที่ 15 ต.ค.เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์
(ชั้น 2) อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ส�าหรับภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “Elephants in
“เมย์” ปทิดา ก�าเนิดพลอย ได้โพสต์
Motion: Tales of LifeTransformation”(2015) ได้รับ
ภาพในหลวงเป็นสีขาวด�า พร้อมกับเขียน
รางวัลภาพยนตร์สารคดีดีเด่นจาก The Film Fest Indies
ข้อความบรรยายว่า “เป็นบุญอย่างยิง่ ที่
และ The Accolade Film Competition รวมทั้งรางวัล
า” ราณีล ได้แคมเปน
อ่ ภาพ
ได้เกิดในรัชสมัยของพระองค์ทา่ น ขอส่ง
ด้านมนุษยธรรมอี“เบลล่
กหลายรางวั
แก่ รางวัได้ล ตHollywood
จ�
า
นวน
9
ภาพ
ประกอบกั
น
เป็
น
1
เสด็จสูส่ วรรคาลัย #kingofthailand” ทาง
International Independent Documentaryพระบรม
Awards
กษณ์่ยมรางวั
พร้อมกัลบโพสต์
น่ เหมือน
ด้าน“กบ” สุวนันท์ ปุณณกันต์ ได้โพสต์
ในฐานะผู้กฉายาลั
�ากับยอดเยี
Worldแคปชั
Documentary
ทัง้ เ9ซียภาพว่
า ล International Movie
านล่า“ปล่
งของอยเป็ด” ประเพณีการรับน้องที่เป็น
ปล่อยเป็ด-คณะศิลปกรรมศาสตร์พระบรมฉายาลั
มหาวิทยาลัยกรุกงษณ์
เทพบริจัดเวณด้
กิจกรรม
Awards (อิกันนโดนี
) และรางวั
มส่งดวง สารคดี
าวว่า พระบาท วมกันตลอดจนเตรียมความ
เอกลักษณ์ เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพืภาพประกอบด้
่อให้นักศึกษาชัว้นยข้ปีอทความสี
ี่ 1 ได้ทขดลองการออกแบบร่
Awards (อินโดนี“ขอกราบพระบาท
เซีย) ในฐานะนักสร้น้าองภาพยนตร์
พระวิ
ญ
ญาณสู
บ
่
รมพิ
ม
าน
สถิ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภู
มพิ ลอดุ
ลยเดชกษะพื
5 ้นฐานในการออกแบบ โดย
พร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ สร้างกระบวนการทางความคิ
ดสร้างสรรค์
ตลอดจนทั
ยอดเยีย่ มแห่งปีเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้ตบนสรวง
จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้
นักศึกษาทุกคนจะต้องออกแบบพาหนะที
่สามารถลอยน�
งและมี2559
ความคิพร้
ดสร้อมางสรรค์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศในการ
สวรรคาลัย #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ
ธันวาคม
2470-13้าได้ตุจลริาคม
สอบถามโทร.08-1368-7396
ออกแบบพร้อมรับโล่รางวัลจ้าวเป็ด ณข้อมหาวิ
ยกรุงาเทพ
ไป”
ความทยาลั
“กราบฝ่
พระบาท...ส่งเสด็จสู่

• ศิรริ าชน�า้ ตานอง-พสกนิกรทัว่ ไทยร�า่ ไห้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน
ต่อมาเมื่อเวลา 18.53 น. ภายหลังส�านัก ทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13
พระราชวังออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 39 พสก ตุลาคม และขอให้สมาชิก สนช. ยืนเพื่อน้อม
นิกรที่มาร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรและ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จสู่
ติดตามแถลงการณ์พระอาการพระบาทสมเด็จ สวรรคาลัย เป็นเวลา 9 นาที
พระเจ้าอยูห่ วั ต่างร�า่ ไห้พร้อมเปล่งเสียงทรงพระ
นายพรเพชร กล่าวว่า ทางสนช.ได้ดา� เนินการ
เจริญกึกก้องศาลาศิรริ าช 100 ปี โดยประชาชนที่ ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อยูบ่ ริเวณด้านหน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทรา (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 2 วรรคสอง
บรมราชชนนี และลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช 2550 มาตรา 23 ต่อไป และจะไม่มีการประชุม
ชนก ต่างหันหน้าไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติชนั้ สนช.ในวาระปกติ จนกว่าจะมีการด�าเนินการ
16 ที่ประทับ ด้วยใบหน้าเปื้อนน�้าตา พร้อมทั้ง ตามโบราณราชประเพณี กฎมณเฑียรบาล และ
ส่งเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วศาลาศิริราช 100 ปี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขอขอบคุณ
ทันทีที่มีการประกาศผ่านทางโทรทัศน์ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุม
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ประชาชน • “คสช.”ส่งทหารดูพนื้ ทีร่ บั พระราชพิธี
ทั่วประเทศต่างร้องไห้กันระงมกับข่าวเศร้า
ที่ประเทศไทยเคยมีมา โดยหลายคนตะโกน
พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. กล่าวว่า เพือ่
ว่า “ในหลวงของปวงชน” “ขอพระองค์เสด็จสู่ ให้บรรยากาศโดยรวมของประเทศเป็นไปด้วยความ
สวรรคาลัย” “ทรงพระเจริญ” และต่างชูพระบรม สงบเรียบร้อยสูงสุด รองรับการด�าเนินการงาน
ฉายาลักษณ์ขึ้นเหนือหัวร�่าไห้ไม่ขาดสาย
ส�าคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะด�าเนินพระราชพิธี
ส�าคัญตามราชประเพณีของประเทศ คสช.มีความ
• โซเชียลขอเป็นข้ารองพระบาท
จ�าเป็นที่จะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัย
เช่นเดียวกันทันทีทมี่ ปี ระกาศส�านักพระราชวัง เฝ้าระวังเพิม่ เติมตามจุดและพืน้ ทีส่ า� คัญๆ ต่างๆ
ในโลกโซเชียลต่างโพสต์ขอ้ ความร�า่ ไห้ดว้ ยความ ของประเทศ เพือ่ ให้ภารกิจส�าคัญๆ ของรัฐในช่วง
อาลัย พร้อมๆ ถ้อยค�าแสดงความจงรักภักดีว่า นี้ได้ด�าเนินการไปด้วยเรียบร้อย รวมถึงจะคอย
‘ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป’ ส่วนคนบันเทิง อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในทุกด้าน
ต่างโพสต์ข้อความด้วยความอาลัย พร้อมค�ามั่น ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันให้ความ
ที่มีต่อพระองค์ โดย “ก้อง” สรวิชญ์ สุบุญ ได้ ร่วมมือและสนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่
โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอ และหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ อันดูไม่เหมาะสม
ตัง้ สัตย์ปฏิญาณ บ�าเพ็ญประโยชน์เพือ่ แผ่นดินไทย กับบรรยากาศ
ตราบลมหายใจสุดท้าย เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล • “จักรทิพย์” สัง่ ทุกหน่วยถวายความอาลัย
จักเป็นข้ารองบาทและสืบสานพระราชปณิธาน
ครับ” “จุ๋ย” วรัทยา นิลคูหา ก็เช่นกันที่โพสต์
ทีส่ า� นักงานต�ารวจแห่งชาติ (ตร.) มีวทิ ยุใน
ภาพของพระองค์ทา่ นพร้อมข้อความ “แผ่นดินนี้ ราชการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ด่วนทีส่ ดุ โดย
คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ มีทุกอย่างที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผูบ้ ญั ชาการต�ารวจแห่ง
ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม #รักพ่อสุดหัวใจ” ฯลฯ ชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการ ถึง ผบช. และ ผบก.ทุก
• “สนช.”ร่วมยืนถวายอาลัย“ในหลวง” หน่วย อ้างถึงประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สวรรคต เพือ่ ให้การ
มีรายงานว่าตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของ ตร.เป็นไป
แห่งชาติ(สนช.) แจ้งนัดประชุมครั้งที่ 65/2559 ด้วยความเรียบร้อยโดยพร้อมเพรียงกัน จึงก�าชับ
เป็นพิเศษในเวลา 21.00 น. โดยเมือ่ เวลา 19.00 ให้ต�ารวจทุกนาย ทุกหน่วยงานร่วมถวายความ
น. สมาชิก สนช.ทยอยเดินทางเข้ามายังอาคาร อาลัยและถือปฏิบัติดังนี้
รัฐสภากันอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สมาชิก สนช. ได้แต่ง
ให้ทุกหน่วยลดธงครึ่งเสามีก�าหนด 30 วัน
กายด้วยชุดสูทและผูกเนกไทสีด�า ขณะที่ สนช. ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม เป็นต้นไป และจัดสถาน
หญิง แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดา� บรรยากาศก่อน ที่ราชการให้เหมาะสม ให้ข้าราชการต�ารวจทุก
การประชุมเป็นไปอย่างโศกเศร้า หลังจากทีท่ ราบ นายไว้ทุกข์มีก�าหนด 1 ปี ตั้งแต่ 14 ตุลาคม
แถลงการณ์ของส�านักราชวังเมือ่ ช่วงค�า่ วันเดียวกัน เป็นต้นไป และเชิญชวนครอบครัวแต่งกายไว้
จากนั้นเมื่อเวลา 21.35 น. มีการประชุม ทุกข์ในลักษณะเดียวกัน งดการจัดงานมหรสพ
สนช. ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน งานรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 30 วัน และให้
สนช. เป็นประธานการประชุม และได้แจ้งต่อ ข้าราชการต�ารวจทุกนายน้อมน�าแนวพระราชด�าริ
ที่ประชุมถึงประกาศของส�านักพระราชวัง เรื่อง ทีเ่ กีย่ วข้องกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และการ

ประพฤติปฏิบตั เิ ป็นข้าราชการทีด่ ี รักษาแผ่นดิน
ของพ่อด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นหลักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวันอย่างเคร่งครัด
• ทีว-ี วิทยุ งดรายการรืน่ เริง 30 วัน

ละเอียดของงานทีท่ า� ให้เกิดความเชีย่ วชาญอย่าง
รอบด้าน รวมถึงความขยัน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
และเป็นผู้มีความซื่อตรงและซื่อสัตย์ และส่วนที่
ส�าคัญคือ การประสานงานสัมพันธ์กบั บุคคลทุกๆ
ภาคส่วนให้รว่ มท�างานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมได้มาจากพระองค์ท่าน”
รายงานข่าวจากส�านักงานคณะกรรมการ • พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯศิริราช
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สมเด็จ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) แจ้งว่า
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โทรทัศน์ (กสท.) มีมติในการประชุมครัง้ พิเศษที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
1/2559 เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีมติกา� หนด กุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
แนวปฏิบตั สิ า� หรับผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิง
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรรา
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม ชาทินดั ดามาตุ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ
พระองค์ เสด็จพระราชด�าเนิน และเสด็จ มายัง
นาถบพิตร เสด็จสวรรคต ดังนี้
1.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
ขณะที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่
เสด็จสวรรคต ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถานีโทรทัศน์ ในระบบภาคพืน้ ดิน ระบบดาวเทียม โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่เวลา 06.45 น. มี
และระบบอืน่ ใด ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อ ประชาชนจ�านวนมากเดินทางมาติดตามพระ
บังคับ ข้อปฏิบตั ขิ องส�านักพระราชวังโดยเคร่งครัด อาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2.การถ่ายทอดภาพหรือเสียงเกี่ยวกับการเสด็จ ด้ ว ยความห่ ว งใย และร่ ว มท� า บุ ญ ตั ก บาตร
สวรรคต และงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระสงฆ์ทบี่ ริเวณลานพระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม ภายใน รพ.ศิรริ าช เพือ่ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
นาถบพิตร ให้เชื่อมโยงสัญญาณโดยตรงจาก พระเจ้าอยูหวั ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และ โดยเร็ว
ทั้งนี้ ประชาชนยังคงทยอยเดินทางมายัง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมิ
ให้นา� เอาภาพและเสียงไปออกอากาศซ�า้ เว้นแต่จะ โรงพยาบาลศิรริ าชมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนเต็มบริเวณ
ได้รบั อนุญาต และ 3.การเผยแพร่รายการต่างๆ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และบริเวณทางเดินใต้
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ ให้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยทั้งหมดร่วมใจกัน
งดการเผยแพร่รายการทีแ่ สดงถึงความรืน่ เริงเป็น สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” อย่างต่อเนื่อง
เวลา 30 วัน และขอให้ค�านึงถึงความเหมาะสม เพือ่ ถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วม ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจาก
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระอาการประชวร จากนั้นทั้งหมดได้เปล่งค�า
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี ว่า “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง และร่วมกันร้อง
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพลงสดุดีมหาราชา
• “ปราโมทย์” เทิดทูนต้นแบบด�าเนินชีวติ • ประชาชน-ศิลปิน-ดารา แห่ถวายพระพร
ด้านนายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้สัมภาษณ์ใน
ฐานะอดีตอธิบดีกรมชลประทาน ข้าราชการที่
รับใช้เบือ้ งยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อย่างใกล้ชิด ว่า “ผมมีความประทับและความ
เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมาก
และถือว่าช่วงที่ได้ถวายงานรับใช้เบื้องยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความโชคดี
อย่างล้นพ้น จากการถวายงานรับใช้อย่างใกล้
ชิด เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ผมได้
น้อมน�ามาเป็นหลักการของการใช้ชีวิต คือ การ
เป็นผู้รอบรู้และรู้รอบ ต้องศึกษาข้อมูลและราย

ด.ช.สุภัคเจตน์ กัลยาพจน์ วัย 8 ปี เดิน
ทางมากับพ่อแม่และน้องสาววัย 5 ปี จาก
สมุทรปราการ พร้อมน�าภาพวาดพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทูลเกล้าฯ
ถวายด้วย บอกว่ารักในหลวง เพราะในหลวงรัก
ประชาชน วันนี้น�ารูปที่วาดในโอกาสการจัดงาน
รักเมืองไทยรักในหลวงทีก่ องทัพบกจัดขึน้ ตัง้ ใจ
วาดภาพในหลวงทรงงาน ช่วยเหลือชาวบ้าน อยาก
ให้ในหลวงอยู่นานๆ
ด้านนายทินกร ศิรจิ นิ ดาวงศ์ วัย 62 ปี ราษฎร
ชาวกรุงเทพฯ ซึ่งมาร่วมสวดมนต์และอธิษฐาน
จิตถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่

รพ.ศิริราช เป็นประจ�า กล่าวความรู้สึกว่าเมื่อ
ทราบข่าวเกี่ยวกับพระอาการประชวร ทุกคนมี
ความรู้สึกเหมือนๆ กัน แต่เชื่อว่าก�าลังใจที่ทุก
คนร่วมแรงร่วมใจกันสวดมนต์ถวายพระพร จะ
ช่วยให้ทรงดีขึ้น
“การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่แค่วันสอง
วันนี้ ทุกวันอาทิตย์ผมและกลุ่มเพื่อนๆ จะมา
นั่งสวดมนต์ถวายพระพรในหลวงเสมอ ช่วงที่
พระองค์ประทับอยู่ที่วังไกลกังวล เราก็จะตาม
ไปเฝ้าฯ หน้าวังเช่นกัน ก่อนหน้านีผ้ มเคยท�างาน
โครงการหลวงฝายกัน้ น�า้ ป่าละอู รูส้ กึ ปลาบปลืม้
ทีไ่ ด้ทา� งานตามแนวพระราชด�าริ และวันนีต้ นื้ ตัน
ใจทีเ่ ห็นผูค้ นทัว่ สารทิศมาร่วมถวายพระพรอย่าง
เนืองแน่น” นายทินกร กล่าว
• ในหลวงคือทีร่ กั ของปวงชน
ขณะที่นางมาลี เกิดตลาดแก้วอายุ 54 ปี
ชาว ต.ชะอ�า อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ได้
เดินทางมาถึง รพ.ศิริราช ตั้งแต่เวลา 06.30
น. พร้อมกับญาติๆ เดินทางมาจาก อ.วัดเพลง
จ.ราชบุรี เพื่อมาพบแพทย์ที่ รพ.ศิริราช ถือว่า
โชคดีที่หมอนัดมาวันนี้ เพราะตั้งใจอยากจะมา
ถวายพระพรอยูแ่ ล้ว มาถึง รพ.ศิรริ าชแล้วมีความ
รูส้ กึ อุน่ ใจทีไ่ ด้มาอยูใ่ กล้ได้มาให้กา� ลังใจพระองค์
ท่าน “ในหลวง” เป็นที่รักของประชาชนคนไทย
แม้แต่ต่างชาติทั่วโลกก็รัก “ในหลวง”
“เมือ่ วานเศร้ามาก น�า้ ตาไหล กระแสโซเชียล
แรงมาก จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ แต่พอช่วงสองทุ่ม
กว่าๆ มีแถลงการณ์ส�านักพระราชวัง ฉบับที่
38 ออกมา พระอาการของพระองค์ท่านยังหนัก
อยู่ พวกเราก็ใจชื้นขึ้น แต่ก็ยังไม่สบายใจ เมื่อ
คืนสวดมนต์อธิษฐานจิตขอให้ท่านหายจากพระ
อาการประชวร เช้านี้ก็ร่วมใส่บาตรที่หน้าพระ
ราชานุสาวรีย์ฯ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง
พระองค์ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มี
พระชนมายุยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวง
ชนชาวไทยตราบนานแสนนาน” นางมาลี กล่าว
ต่อมาเวลา 12.47 น. นางบงกช เบญจรงค
กุล ดารานักแสดง เดินทางมาพร้อมญาติ ได้สัก
การะพระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนัน้ มานัง่
สวดมนต์บทโพชฌังคปริตรตั้งจิตอธิษฐานถวาย
พระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงหาย
จากพระอาการประชวร จนเสร็จ 9 จบแล้ว เผย
ว่า เมือ่ ทราบข่าวอยากมาร่วมอธิษฐานจิตร่วมกับ
พสกนิกรแห่งนี้ เห็นคนเยอะก็รสู้ กึ ดี ยิง่ คนเยอะ
พลังศรัทธายิง่ แรงกล้า ปกติตนสวดมนต์บทนีใ้ ห้
มารดา ซึ่งก�าลังป่วยเป็นประจ�าอยู่แล้ว อยาก
ถวายพระพรให้พระองค์มีพระพลานามัยที่แข็ง
แรง อยูเ่ ป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทรของคนไทยตลอดกาล
นาน โดยก่อนหน้านั้น นายก้องหล้า ยอดจ�าปา
อ่านต่อหน้า 11
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ยอันวสุดหักห้ามใจ แต่ปวงพสกนิกรชาวไทยของ
ขันธ์ ญนิเสี
ราศแล้
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มพ่อกัของแผ่
นดิน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้
สามโลกวิ
น-แสงโศก
ไปตลอดกาลโอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว
นางประภาพรรณ
นาคเพ็ชร์ ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ยะเยียบน�วงษ์
้ำตาหนาว
“ตัง้ แต่ขา้ พเจ้าจ�าความได้ ก็รจู้ กั ชายคนหนึง่ ทีเ่ ดินทางไปยังทีต่ า่ งๆ ทัง้ ภูเขา ในน�า้
เพือ่ ไปพูดหนาวเหน็
คุยกับประชาชนด้
วยใบหน้าทีแ่ จ่มใส ประชาชนทีพ่ ดู คุยด้วยก็พนมก้มกราบ
บตระหนกพระธรณี
ปฐพีวยความปี
สะทกหาวติ ข้าพเจ้าถูกสอนให้เรียกว่า “ในหลวง” เมือ่ เติบใหญ่ก็
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พระเสด็
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ความเมตตา อย่างเท่าเทียม ทรงมีแต่ให้ไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย ตลอดชีวติ ของพระองค์
พระมหากรุณาธิคณุ อันใหญ่หลวงของพระองค์ จะจารึกอยูใ่ นหัวใจคนทัง้ ชาติ และจะ
้ำตาดอกไม้
ร่วง างของพระองค์ เพือ่ สร้างความสุขให้แก่ประเทศ
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ิยา อาชีพ Personal Trainer
จะขาดแล้
ว อยู
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พนักงานบริษัทเอกชน
ร่มฟ้าสกุ
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“รู้สึกเสีมหิยใจธรธ�สลด
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“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระมหากรุ
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เพราะเรารักในหลวงมาก เศร้าใจมาก
“รู
ส
้
ก
ึ
เสี
ย
ใจ
สลด
อยากร้
อ
งไห้
แ
ต่
ร
อ
้
งไม่
อ
อกกในหลวงมาก”
ขอถวายอาลัยแด่พ่อของแผ่นดิน
แต่คิดว่าในหลวงทรงเหนื่อยมานานแล้ว เราทุกคนรั
พระราชด�
ของพระองค์
ะประทั
ตตลอดไป” จริต
นายนิารัวสัตและพระราชกรณี
ิไชย เกษมมงคล ยข้กิาจราชการส�
านักจงานป้
องกับนในดวงจิ
และปราบปรามการทุ
นางสิ
ร
ก
ิ
ร
เผ่
า
ต�
า
รวจ
ผู
บ
้
ริ
ห
ารบริ
ษ
ท
ั
เอกชน
แห่งชาติ
“ทั
ที่ทราบข่
ว ง้ รูใหญ่
้สึกเสีขยองปวงชนชาวไทย
ใจที่สุด พูดไม่ออก
น�้าตาไหลออกมาเอง
ไม่อณยากให้
“เป็นนทีการสู
ญเสียาครั
พระองค์
ทา่ นทรงมีพระมหากรุ
าธิคณุ
เหตุ
การณ์นี้เกิดขึ้นและประชาชนชาวไทย
จริง”
ต่อประเทศไทย
พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ท่านได้
ดิ์ เพีหยลวงก่
รเวช อเลขาธิ
ารสภาผู้แญทนราษฎร
ท�าคุณนายสรศั
ูปการอันกใหญ่
ให้เกิดกความเจริ
ต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
“พระบาทสมเด็
พระมหากรุคณวามเจริ
าธิคุณญต่รุอ่งปวงชนชาวไทยใน
การเกษตร
และด้านอืจ่นพระเจ้
ๆ ท�าให้าอยู
ปัจ่หจุัวบทรงมี
ันประเทศไทยมี
เรือง”
ทุกๆ ด้าน ส�าหรับส่วนงานด้านนิติบัญญัติและรัฐสภานั้นนับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงขึ้น
ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ไม่มีฉบับใดที่
พระองค์ไม่เห็นด้วย ซึง่ พระองค์ทรงเป็นนักประชาธิปไตยทีท่ รงคุณค่าและเปีย่ มไปด้วย
พระมหากรุณาธิคุณ”
นางรัตนา เวชจันทร์ฉาย ข้าราชการ
“รู้สึกเหมือนกับหมดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่จะขอท�าหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุด
ในหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเวลาที่เหนื่อยจะระลึกเสมอ
ว่าในหลวงทรงเหนื่อยกว่า พระองค์ท่านท�าเพื่อประชาชนโดยไม่หวังผล จากนี้จะระลึก
ถึงพระองค์ท่าน ท�าความดีเดินตามรอยพระบาท”
นายไพรวี ผ่องศรี ข้าราชการบ�านาญ
“เมื่อทราบข่าวรู้สึกเศร้ามาก ถึงแม้จะรู้ว่าทรงพระประชวรมาตั้งนานแล้ว แต่ก็
อดเสียใจไม่ได้ พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนชาวไทย ขอให้พระองค์เสด็จ
สู่สวรรคาลัย”
นางสุพิศ ผ่องศรี แม่บ้านจากอุบลราชธานี
“พอรู้ข่าวก็เศร้า พูดไม่ออก รู้สึกช็อกมาก เพราะใกล้วันพ่อ 5 ธันวาคมแล้ว ก็
เตรียมตัวเฉลิมฉลองวันพ่อ แต่พอมาถึงวันนี้ ก็ทา� ใจไม่ได้ อยูๆ่ ก็รอ้ งไห้แบบไม่มเี หตุผล
แม้วันนี้จะเสียใจที่สุดของชีวิต แต่ก็ขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สรวงสวรรค์”
น.ส.สุรัสวดี พุ่มเพ็ชร์ แม่บ้านชาว กทม.
“ตอนที่ทราบข่าว คิดว่านี่คือความจริงหรือ เพราะเรารักในหลวงมาก เศร้าใจมาก
แต่คิดว่าในหลวงทรงเหนื่อยมานานแล้ว เราทุกคนรักในหลวงมาก”
นายนิวัติไชย เกษมมงคล ข้าราชการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
“เป็นการสูญเสียครัง้ ใหญ่ของปวงชนชาวไทย พระองค์ทา่ นทรงมีพระมหากรุณาธิคณุ
ต่อประเทศไทย และประชาชนชาวไทย พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ท่านได้
ท�าคุณูปการอันใหญ่หลวงก่อให้เกิดความเจริญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร และด้านอื่นๆ ท�าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง”
ท่าวกราบศิระกราน
ใต้ฝุ่นธุลีสวรรคาลัย
ฝนพร�ำแต่เมื่อคืน
ฟ้าสะอื้นแต่เมื่อวาน
แหงนดูคัคนานต์
ก็เหว่ว้าอุษาสมัย
แดดจางตะวันจม
ในอารมณ์โลกห่มไห้
ลมผ่านสะท้านใจ
ดังเปล่าไร้ร�ำพายพลัง
นกกามิร่าเริง
ในเพิงไม้ว่ายเวิ้งหวัง
สะทกเฝ้าสะเทือนฟัง
บางข่าวฟ้าบางข่าวดิน
เพียงไข้จนบ่ายค�่ำ
ฟ้ายังร�่ำฝนยังริน
ชั่วยามแห่งย�้ำยิน
‘สิ้นแล้วโพธิสมภาร’
...เงียบนิ่งมิติงไหว
น�้ำตาไหลอยู่ร้าวราน
ท่าวกราบศิระกราน
ใต้ฝุ่นธุลีสวรรคาลัย
ศิวกานท์ ปทุมสูติ

ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย
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ïĉěÖàĊǰ àĎđðĂøŤđàĘîđêĂøŤĶĀšćÜÙîĕì÷ǰ
ĀĆüĔÝÙČĂúĎÖÙšćķǰĔîÖúčöŠ ïøĉþìĆ đïĂøŤúǰĊę ÷čÙđÖĂøŤǰ
øüöóúĆ Ü ÖĆ ï öĎ ú îĉ íĉ đ éĘ Ö ēøÙĀĆ ü ĔÝǰ Ĕîóøą
ĂčðëĆöõŤ×ĂÜÿöđéĘÝóøąđÝšćóĊęîćÜđíĂǰ đÝšćôŜć
ÖĆ ú ÷ćèĉ üĆ ç îćÖøöĀúüÜîøćíĉ ü ćÿøćß
îÙøĉîìøŤǰĒúąÿĂÜýĉúðŗîßČĂę éĆÜìĊøę üŠ öëŠć÷ìĂé
ïìđóúÜĒĀŠ Ü ÖĞ ć úĆ Ü ĔÝïĂ÷ǰ ēÖÿĉ ÷ óÜþŤǰ
ÖšĂÜÿĀøĆëǰ ÿĆÜÙðøĊßćǰ ÝĆéēÙøÜÖćøǰ ĶïĉěÖàĊǰ
ÿŠÜöĂïéüÜĔÝĔĀšîĂš ÜķǰøąéöìčîÿîĆïÿîčîÖćø
ñŠ ć êĆ é ĀĆ ü ĔÝĔĀš ÖĆ ï đéĘ Ö ìĊę đ ðŨ î ēøÙĀĆ ü ĔÝñŠ ć î
ēÙøÜÖćøǰ ĶñŠćêĆéđéĘÖēøÙĀĆüĔÝǰ  ǰ øć÷ǰ
đÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉǰóøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎĀŠ üĆ ǰ
ĔîēĂÖćÿìĊęÝąìøÜđÝøĉâóøąßîöóøøþćÙøïǰ
ǰóøøþćǰĔîðŘǰóýķǰéšü÷ēÙøÜÖćøǰǰ×ĆîĚ ǰ
ĕéšĒÖŠ×ĆĚîĒøÖïĉěÖàĊÿîĆïÿîčîđÜĉîǰǰúšćîïćìǰ
đóČęĂñŠćêĆéđéĘÖǰ ǰ Ùîǰ đîČęĂÜĔîēĂÖćÿïĉěÖàĊ
ÙøïøĂïǰǰðŘǰ ÝćÖîĆĚîǰ×ĆĚîìĊęÿĂÜǰđßĉâßüî
Ùîĕì÷ĒúąêŠćÜßćêĉìĆęüðøąđìýǰ øŠüöïøĉÝćÙ
đÜĉîÿîĆïÿîčîÖćøñŠćêĆéđóĉęöđêĉöǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ
ǰ ÿĉÜĀćÙöǰ ëċÜǰ ǰ íĆîüćÙöǰ ǰ ìĊęïĉěÖàĊǰ
ìčÖÿć×ćìĆęüðøąđìýǰ Ēúą×ĆĚîìĊęÿćöǰ ïĉěÖàĊÝąǰ
ÿöìïđÜĉîđóĉęöĂĊÖǰǰđìŠć×ĂÜđÜĉîïøĉÝćÙǰđóČęĂ
ÿîĆïÿîčîÖćøñŠćêĆéĔĀšĕéšöćÖìĊęÿčéǰ
ǰ
ÝćÖ×š Ă öĎ ú éš ć îÿćíćøèÿč × ×ĂÜĕì÷ǰ
øąïčüŠćǰđéĘÖĕì÷đÖĉéĔĀöŠðøąöćèðŘúąǰ ǰ
ÖüŠćøć÷ǰĔîÝĞćîüîîĊĚöĊǰ ǰøć÷ǰðśü÷đðŨîēøÙ
ĀĆüĔÝóĉÖćøĒêŠÖĞćđîĉéǰēé÷ðøąöćèǰ ǰÙî
îĆĚîðśü÷ĕöŠøčîĒøÜǰĒêŠĂĊÖǰ ǰÙîǰðśü÷ĀîĆÖǰ
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ķǰĔîÖúč
ïøĉþìĆ đïĂøŤúÿǰĊę ÷čćđĀêč
ÙđÖĂøŤìǰĊę
öĊĀîŠöŠü÷ÜćîĔéøąïč
øüöóúĆ
Ü
ÖĆ
ï
öĎ
ú
îĉ
í
ĉ
đ
éĘ
Ö
ēøÙĀĆ
ü
ĔÝǰ
Ĕîóøą
ĒîŠßĆé×ĂÜÖćøðśü÷ēøÙéĆÜÖúŠćüĕéšǰ
ĂčðëĆöõŤ×ĂÜÿöđéĘÝóøąđÝšćóĊęîćÜđíĂǰ đÝšćôŜć
ÖĆ ú ÷ćèĉ üĆ ç îćÖøöĀúüÜîøćíĉ ü ćÿøćß
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øąïčüŠćǰđéĘÖĕì÷đÖĉéĔĀöŠðøąöćèðŘúąǰ ǰ
ÖüŠćøć÷ǰĔîÝĞćîüîîĊĚöĊǰ ǰøć÷ǰðśü÷đðŨîēøÙ
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Āâĉ Ü üøøèćǰ ÿĉ øĉ üĆ ç îõĆ Ö éĊ ǰ ÝąÿîĆ ï ÿîč î Üï
ðøąöćèÝĞćîüîǰǰúšćîïćìǰđóČĂę öĎúîĉíĄĉ ǰĒúšü
ïĉěÖàĊÝąÝĆéüćÜÖúŠĂÜøĆïïøĉÝćÙđÜĉîĔîĀšćÜÙšćðúĊ
ÖïĉěÖàĊđÖČĂïǰǰÿć×ćǰìĆęüðøąđìýǰđóČęĂĔĀšúĎÖ
ÙšćïĉÖě àĊìêĊę Ăš ÜÖćøÝąïøĉÝćÙđÜĉîĔĀšÖïĆ öĎúîĉíĄĉ ǰĕéš
öĊÿŠüîøŠüößŠü÷đĀúČĂñĎšðśü÷ǰ đéĘÖēøÙĀĆüĔÝǰ ĔĀšöĊ
ÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊêŠĂĕðķ
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ต่อจากหน้า 2
อนึง่ ในการทรงพระผนวชครัง้ นีเ้ มือ่ วันที่
20 ธันวาคม 2499 ได้มพี ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณ
วงศ์ สมเด็จพระสังฆราช พระราชอุปชั ฌาจารย์
ขึน้ เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และถวายฐานันดร
ศักดิเ์ ป็นกรมหลวง
• พระราชกรณียกิจ
ตลอดระยะเวลาการครองราชย์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
มากมายหลายด้าน อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม
และวรรณคดี พ.ศ. 2503 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ฟน้ื ฟูพระราชพิธพี ชื มงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญขึน้ มาใหม่หลังจากทีไ่ ด้
เลิกร้างไปตั้งแต่พ.ศ.2479 และทรงส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาไทย ประวัตศิ าสตร์ไทย สถาปัตยกรรม
จิตรกรรม นาฏศิลป์ การดนตรีและศิลปะ
อืน่ ๆ เช่น โปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรจัดท�า
โน้ตเพลงไทยตามระบบสากลและจัดพิมพ์ขนึ้
ด้วยพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ โปรดเกล้าฯ
ให้อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย หาระดั บ
เฉลี่ยมาตรฐานของเครื่องดนตรีไทย ทรง

นายกฯ
“พีน่ อ้ งประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตดิ ตาม
ข่าวสารและรับทราบมาเป็นล�าดับว่า ในห้วง
หลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระประชวรและได้เสด็จฯ ไปประทับที่โรง
พยาบาลศิรริ าชเป็นระยะ เมือ่ พระอาการบรรเทา
ลงก็จะทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจตามปกติดว้ ย
พระวิริยอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของพสกนิกร
ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะแพทย์ได้ถวายการ
รักษาอย่างใกล้ชิด พระอาการดีขึ้นเป็นล�าดับ
ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนคนไทยทั้ง
ชาติ แต่ในที่สุดพระอาการประชวรหาคลายไม่
ประกอบกับพระชนมพรรษามาก พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระชนมพรรษาปี
ที่ 89 เสด็จด�ารงสิริราชสมบัติ 70 พรรษา วันที่
13 ตุลาคม จะเป็นวันที่อยู่ในความทรงจ�าของ
ประชาชนชาวไทยตลอดไปนานแสนนาน ดุจวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม”
• พระองค์ทรงเป็นกษัตริยท์ เี่ ป็นผูน้ า�
นายกฯ กล่าวต่อว่า พีน่ อ้ งทีเ่ คารพทัง้ หลาย
ระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เริ่มต้นขึ้น ภาย
หลังจากทีม่ หาสงครามโลกเพิง่ สิน้ สุดลง ประเทศ
ชาติกา� ลังฟืน้ ตัวจากภัยสงคราม ประชาชนเปีย่ ม
ด้วยความหวัง เมือ่ ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ครองราชย์เป็นผู้น�า
เปลีย่ นความท้อแท้ของผูค้ นกลายเป็นความแน่ว
แน่ มั่นคง องอาจที่จะยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรค
ต่างๆ
“ตลอดรัชสมัยเป็นช่วงเวลาทีม่ กี ารพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก
เทิดทูน ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
นับเป็น 70 ปี ทีท่ รงครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่
ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้ บัดนี้
70 ปีในรัชสมัย ของ “สมเด็จพระภัทรมหาราช”
พระมหากษัตริยผ์ ปู้ ระเสริฐยิง่ ของปวงชนชาวไทย
ได้สนิ้ สุดลงแล้ว พระมหากรุณาธิคณุ ทีท่ รงมีตอ่
พสกนิกรชาวไทยมากมายล้นพ้นหาทีส่ ดุ มิได้มาก
เพียงใด ความวิปโยคอาลัยของพสกนิกรชาวไทย
ก็มากมายท่วมท้นหาที่สุดมิได้เพียงนั้น”
• เดินตามรอยพระยุคลบาท
ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนให้เราทุกคนร่วม
กันตั้งจิตภาวนาตามศาสนาที่ทุกท่านนับถือ
ดังที่เราเคยร่วมกันภาวนาถวายพระพรและ
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือให้
อภิบาลคุ้มครองตลอดเวลาที่ทรงพระประชวร
เพือ่ อธิษฐานภาวนา ขอให้ดวงพระวิญญาณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สถิตในสรวงสวรรค์ และทรงอภิบาลคุม้ ครองราช
อาณาจักรไทย ประชาชนชาวไทย ผูเ้ ป็นพสกนิกร
ของพระองค์ ให้มคี วามสงบสุขและความสันติสขุ
ดุจดังทีป่ ระเทศไทยและประชาชนชาวไทย มีมา
โดยตลอดภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน 70 ปี
พี่น้องประชาชนที่เคารพ ถึงแม้เราจะอยู่
ในยามทุกข์โศกน�้าตานองหน้าทั่วกันเพียงใด
ประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราและของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ต้องด�ารงต่อไป อย่าให้การเสด็จสวรรคตครั้ง
นี้ท�าให้พระราชปณิธานที่จะเห็นราชอาณาจักร
ของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรือง พสกนิกร
มีความผาสุกสวัสดี มีเมตตาและไมตรีต่อกัน
ต้องหยุดชะงักลง การจะแสดงความจงรักภักดี
และความอาลัยที่ดีที่สุด คือ เจริญรอยตามพระ
ยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานที่จะรักษา
เอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุข และ
ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ตลอดจนการ
ปฏิบตั ติ ามพระบรมราโชวาทพระราชด�ารัสทีเ่ คย
พระราชทานไว้
• ชีร้ ฐั บาลท�าภารกิจส�าคัญ 2 ประการ

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคมดนตรีแห่ง
ประเทศไทย
ด้านวรรณศิลป์ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทความ ทรงแปล
หนังสือ เช่น นายอินทร์ผปู้ ดิ ทองหลังพระ ติโต
พระมหาชนก และ พระมหาชนกฉบับการ์ตนู
เรื่องทองแดงเป็นพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับคุณ
ทองแดงสุนขั ทรงเลีย้ ง เป็นต้น
ด้านการพัฒนาชนบททรงพัฒนาชนบท
ในรูปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมี
จุดประสงค์คอื การพัฒนาชนบทเพือ่ ให้ราษฎร
ในชนบทได้มีความเป็นอยู่ตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพเลีย้ งครอบครัวให้ดขี นึ้ แนวพระ
ราชด�าริทสี่ �าคัญในเรือ่ งการพัฒนาชนบทคือมี
พระราชประสงค์ชว่ ยให้ชาวชนบทสามารถพึง่
ตนเองได้โดยการสร้างพืน้ ฐานหลักทีจ่ า� เป็นต่อ
การผลิตให้แก่ราษฎรเหล่านัน้ ทรงส่งเสริมให้ชาว
ชนบทมีความรูใ้ นการประกอบอาชีพตามแต่ละ
ท้องถิน่ นอกจากนีย้ งั ทรงหาทางน�าเอาวิทยาการ
สมัยใหม่มาประยุกต์กบั ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน
ด้านการเกษตรและชลประทาน เขื่อน
ภูมพิ ลในด้านการเกษตรจะทรงเน้นการค้นคว้า
ทดลองและวิจยั หาพันธุพ์ ชื ใหม่ๆ ตลอดจนการ
ศึกษาแมลงศัตรูพชื และพันธุส์ ตั ว์ตา่ งๆ ทีเ่ หมาะ
สมกับสภาพท้องถิน่ นัน้ ๆ ซึง่ แต่ละโครงการจะ

เน้นให้สามารถน�าไปปฏิบตั ไิ ด้จริงนอกจากนีย้ งั
ทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรยึดติดกับพืชผล
ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่เกษตรกรควร
มีรายได้จากกิจกรรมอืน่ ด้วยเพือ่ จะได้พงึ่ ตนเอง
ได้ในระดับหนึง่
ด้านการแพทย์ โครงการของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระยะแรกล้วนแต่
เป็นโครงการด้านสาธารณสุขในการเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่
ต่างๆจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีคณะ
แพทย์ทปี่ ระกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขา
จากโรงพยาบาลต่างๆและล้วนเป็นอาสาสมัคร
พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครือ่ งมือแพทย์พร้อม
ให้การรักษาพยาบาลราษฎรผูป้ ว่ ยไข้
นอกจากนั้นยังมีโครงการทันตกรรม
พระราชทานซึง่ เป็นพระราชด�าริให้ทนั ตแพทย์
อาสาสมัครเดินทางออกไปช่วยเหลือบ�าบัดโรค
เกีย่ วกับฟันตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของ
ปากและฟันโดยไม่คดิ มูลค่า นอกจากนัน้ หน่วย
แพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าทีอ่ อกเดินทางไปรักษา
ราษฎรผูป้ ว่ ยเจ็บตามหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูห่ า่ งไกลออก
ไปอีกด้วย
ด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ มูลนิธอิ านันทมหิดล
เพือ่ เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล เพือ่ สนับสนุนทาง
ด้านคัดเลือกบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ โดยพระองค์พระราชทานทุนให้
ตลอดจนดูแลเกีย่ วกับความเป็นอยูใ่ นต่างประ
เทศนัน้ ๆ อีกด้วย
ส่วนในประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รฐั บาลเป็นผูด้ า� เนินการจัดการบริหารทางการ
ศึกษาแบบให้เปล่าตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะ
ทั้งอยู่ประจ�าและไปกลับแบ่งเป็นโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์จา� นวน 26 โรงเรียน โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์จา� นวน 14 โรงเรียน
• โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ

อาณาจักรไทย และตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467 ตลอด
จนตามราชประเพณีในส่วนของการสืบราชสันตติ
วงศ์ ซึ่งสอดคล้องต้องกัน เพื่อให้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดย
รัฐบาลจะแจ้งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา
พระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลไว้แล้ว เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2515 จากนัน้ สภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ จะด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า อีกประการ
หนึ่ง คือการเตรียมงานพระบรมศพในส่วนของ
รัฐบาลและประชาชนให้สมพระเกียรติยศและ
สมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่
มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรม
โกศ ทัง้ นีก้ ารด�าเนินการทัง้ 2 ประการนี้ รัฐบาล
จะแจ้งให้พนี่ อ้ งประชาชนทราบเป็นระยะต่อไป ใน
ช่วงเวลาต่อจากนีไ้ ปเป็นช่วงเวลาทีร่ ฐั บาลและผู้
เกีย่ วข้องจะต้องด�าเนินการเรือ่ งต่างๆ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และราชประเพณี รัฐบาลจึงขอให้
พีน่ อ้ งประชาชนทัง้ หลายรับฟังข่าวสารอย่างเป็น
ทางการจากหน่วยงานราชการ อย่าเชือ่ ข่าวทีล่ อื
ที่ไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิง
• เชิญชวนคนไทยร่วมส่งเสด็จ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ด้านความมัน่ คง
ปลอดภัย ความเสถียรภาพทางการเมืองและการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
นัน้ เป็นสิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ในเวลานีท้ ที่ กุ คนต้องช่วย
กันเฝ้าระวังให้พนื้ ทีท่ วั่ ประเทศมีความปลอดภัย
มีการประสานงาน จัดชุดเฝ้าระวังเวรยาม และ
เพิม่ มาตรการความเข้มงวด หากมีเหตุตอ้ งสงสัย
ก็ให้แจ้งเหตุได้กบั เจ้าหน้าที่ ทัง้ พลเรือน ต�ารวจ
และทหาร ที่ตนได้สั่งการให้เข้าประจ�าการจุด
ต่างๆ ทั่วทั้งราชอาณาจักร ทั้งนี้ ขอเป็นก�าลัง
ใจให้แก่เจ้าหน้าทีท่ กุ คน ไม่วา่ จะเป็นข้าราชการ
ต�ารวจและทหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
ด้วยความเสียสละอดทนเพื่อให้ประชาชนคน
ไทยทั้งประเทศได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้า
โศกอาลัยและการสูญเสียนี้ไปให้ได้ ทั้งนี้นายก
รัฐมนตรีและรัฐบาลอยากให้คนไทยทุกคนช่วย
กันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศทีพ่ ระราชทานไว้ให้
คนไทย ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลายาวนาน
ถึง 70 ปีและขอให้ช่วยกันท�าต่อไป
ในค�่าวันเดียวกัน มีการประชุมร่วมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) คสช.และสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) ที่ตึกบัญชาการ 2 ท�าเนียบรัฐบาล
โดยมีรัฐมนตรี ผู้น�าเหล่าทัพ สมาชิกคสช.
ประธานสนช. และรองประธานสนช. เข้าร่วม
อาทิ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ในฐานะ
เลขาธิการ คสช. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นายมีชัย
ฤชุพนั ธุ์ สมาชิกคสช. พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกฯ และรมว.กลาโหม นายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย นายดอน ปรมัตถ์วนิ ยั รมว.ต่างประเทศ
พล.อ.ศิรชิ ยั ดิษฐกุล รมว.แรงงาน นายพรเพชร
วิชติ ชลชัย ประธานสนช. มาพร้อมกับนายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 และ
นายพีรศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2
เข้าร่วมการประชุม
พล.อ.ประยุทธ์ แถลงภายหลังการประชุม
ว่า ในนามของนายกรัฐมนตรี ครม.และคสช.
ขอแสดงความเสียใจกับประชาชนทัง้ ประเทศไป
ด้วยกัน เราอยูใ่ นวาระทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ฉะนัน้ เราต้อง
ท�าทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมือ่ ค�า่
วันที่ 13 ตุลาคม ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้
มีรับสั่งไว้ว่า พระองค์ท่านทรงรับพระราชทาน
เป็นองค์รัชทายาทอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่จะทรง
ขอเวลาแสดงความเสียใจร่วมกับประชาชนทั้ง
ประเทศไปก่อนในระยะเวลานี้ ส่วนกระบวนการ
ทางกฎหมายในการอัญเชิญสืบพระราชสมบัตนิ นั้
ให้รอเวลาทีเ่ หมาะสมคือ หลังจากทีพ่ ระองค์ทา�
พระราชหฤทัยแสดงความเสียใจร่วมกับประชาชน
และทรงนึกถึงพระราชบิดา
ทั้งนี้ เมื่อทรงร่วมแสดงความเสียใจ และ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 กับประชาชนผ่านพ้น
ไปแล้ว เมื่อถึงเวลาเหมาะสม โดยทรงยืนยันว่า
ทรงตระหนักในหน้าที่องค์รัชทายาท ในส่วน
พระราชภารกิจต่างๆ จะทรงปฏิบัติต่อไปใน
ฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นปราชญ์ และกษัตริย์ที่
ทรงงานมากมายเพือ่ ประชาชนชาวไทย พระองค์
ยังทรงเป็นผู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและสิงคโปร์”
วั น เดี ย วกั น แถลงการณ์ จ ากกระทรวง
การต่างประเทศสิงคโปร์ ระบุว่า รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีความเสียใจอย่างทีส่ ดุ เมือ่
ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช แห่งราชอาณาจักร
ไทย รัฐบาลสิงคโปร์และประชาชนชาวสิงคโปร์
ขอแสดงความเสียใจมายังพระราชวงศ์ รัฐบาล
และประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงได้
รับความนับถืออย่างทีส่ ดุ ตลอดระยะเวลาทีท่ รง
ครองราชย์มาอย่างยาวนาน ทรงทุม่ เทพระวรกาย
อย่างหนักเพือ่ ยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชน
ชาวไทย พระองค์ยงั ทรงเป็นผูเ้ สริมสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสิงคโปร์มา
อย่างยาวนาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชจะทรงอยู่ในความทรงจ�าทั้ง
ในราชอาณาจักรไทยและทัว่ โลกจากความทุม่ เท
พระวรกายเพื่อประชาชนของพระองค์
• นายกฯ มาเลย์เสียใจสุดซึง้

นายกรัฐมนตรี กล่าวย�้าว่า พร้อมกันนี้
รัฐบาลขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทย
ที่รักทุกท่าน แต่งกายแสดงความอาลัยเป็น
เวลาหนึ่งปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา เป็น
เวลา 30 วัน และทุกภาคส่วนควรพิจารณางด
การจัดงานรื่นเริงต่างๆ เป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้
ท่านทัง้ หลายอาจเข้าร่วมพิธหี รือจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาของตน ถวายเป็นพระราชกุศล หรือจัด
เป็นพระบรมราชานุสรณ์ อีกทั้งควรใช้โอกาสนี้
ให้ก�าลังใจแก่กันและกัน เพราะเราทุกคนต่าง
ก็มีหัวอกเดียวกัน เพราะมีพ่อของแผ่นดินร่วม
กัน และโปรดช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง มิให้ผู้ใดฉวยโอกาสแทรกเข้ามา
ก่อความขัดแย้ง จนกลายเป็นความวุ่นวาย
“ขอพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมส่งเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ด้วยการรักษาแผ่นดินของพ่อ ด้วยความรัก และ
ความสามัคคีตลอดไป พี่น้องประชาชนชาวไทย
ทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต
แล้ว ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ใหม่ทรงพระเจริญ” นายกรัฐมนตรี กล่าว
• ขอช่วยกันอย่าให้เศรษฐกิจชะงัก

ต่อมาเวลา 21.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ อ่าน
สารจากใจนายกรัฐมนตรีผ่านโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่า วันนี้สิ่งที่รัฐบาล
โดยนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีทกุ คนเป็นห่วง
กังวลคือ เรื่องความเศร้าโศกเสียใจ อาลัยของ
คนไทยทั้งประเทศ ทุกคนอยู่ในสภาวะเดียวกัน
ทั้งหมด จึงอยากให้ก�าลังใจแก่ทุกคนและทุก
ภาคส่วน ช่วยกันอดทนอดกลั้น ท�าหน้าที่ของ
ตนให้ดีที่สุดต่อไป
ส�าหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ จะยังทรงเฝ้าทอดพระเนตรคน
ไทยทั้งประเทศอยู่ตลอดไป ขอให้ทุกคนช่วย
กันท�าความดีถวายอย่างไม่หยุดยั้ง ในส่วนเรื่อง
ที่ยังต้องช่วยกันอยู่คือ คนดีต้องช่วยท�าให้คน
ไม่ดีเป็นคนดีให้ได้ กลับมาเป็นพลังอันส�าคัญ
ในการพัฒนาชาติและบ้านเมือง ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ส่วน
ด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น การค้าการ
ลงทุน ภาคธุรกิจต่างๆ อย่าหยุดชะงัก อย่า
พยายามท�าให้ประเทศขาดความน่าเชื่อถือ ใน
กรณีเช่นการทุบหุ้นและช้อนหุ้น แต่ขอให้ทุก
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ภารกิจส�าคัญ คนช่วยรักษาสถานะด้านการเงินและการคลัง
ที่จะต้องด�าเนินการในบัดนี้ มี 2 ประการ คือ ของประเทศไว้ อย่าผลีผลามจนตกเป็นเหยื่อ
การด�าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราช ให้คนแสวงหาประโยชน์บนความวิกฤติในเวลานี้

ผู้น�าโลก
บรรดาผูน้ า� ต่างประเทศต่างๆ แสดงความ
เสียใจ หลังจากส�านักพระราชวังมีประกาศว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จสวรรคต โดยที่
ท�าเนียบขาวประธานาธิบดีบารัก โอบามา ยกย่อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชว่า
พระองค์เป็นแชมเปี้ยนผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยใน
การพัฒนาประเทศ และกล่าวด้วยว่า ทรงเป็น
มิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา
ขณะที่ นายเตี๋ยว ชี ฮาน รักษาการนายก
รัฐมนตรีสิงคโปร์ ส่งสารแสดงความเสียใจผ่าน
ทางเฟซบุก๊ ส่วนตัวว่า ขอแสดงความเสียใจอย่าง
ที่สุด แด่พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชน
ชาวไทย ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริจ�านวนมากตัวอย่างโครงการที่ส�าคัญ
เช่น มูลนิธชิ ยั พัฒนาก่อตัง้ เมือ่ 14 มิถนุ ายน
2531 เพือ่ สนับสนุนการด�าเนินงานตามโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริและโครงการพัฒนา
อืน่ ๆ เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้มคี ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และสามารถ
พึง่ พาตนเองได้
มูลนิธโิ ครงการหลวงก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ.2512
เพือ่ ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา
เพือ่ เป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิน่

ด้านนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค แห่ง
มาเลเซีย ส่งสารแสดงความเสียใจต่อการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดช ผ่านทางทวิตเตอร์สว่ นตัวว่า “ข้าพเจ้า
ขอแสดงความเสียใจอย่างทีส่ ดุ ไปยังพระบรมวง
ศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดช”
เช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี
แห่งอินเดีย ส่งสารส่วนตัวแสดงความเสียใจผ่าน
ทางทวิตเตอร์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นที่เคารพอย่างที่สุด
ของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ ข้าพเจ้าขอส่ง
ความปราถนาดีอย่างที่สุดมายังพระบรมวงศา
นุวงศ์ และ ประชาชนชาวไทย ประชาชนชาว
อินเดีย และข้าพเจ้าร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสีย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผู้น�าสูงสุดในช่วงเวลาของเรา
• รัฐสภายุโรปส่งสารแสดงเสียใจ
นายมาร์ติน ชูลทส์ ประธานรัฐสภายุโรป
ส่งสารแสดงความเสียใจผ่านทางทวิตเตอร์ ว่า
ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดมายังประชาชน
ชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ผูท้ รงเป็นเสาหลัก
แห่งเสถียรภาพ และพระบิดาแห่งประเทศไทย
มากว่า 70 ปี
นายไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจ�าประเทศไทย โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก
ukinthailand ว่า ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้ยินข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระองค์จะทรงอยู่ในดวงใจของ
พสกนิกรทั้งในและนอกประเทศไทย ข้าพเจ้า
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
นายอิโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์
แลนด์ ประจ�าประเทศไทย โพสต์ข้อความทาง
เฟซบุก๊ “SwissEmbassyBangkok” ของสถานทูต
สวิตเซอร์แลนด์ถงึ ประชาชนชาวไทยทุกคนว่า ใน
ฐานะตัวแทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้าพเจ้าขอ
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระราชวงศ์
และพสกนิกรทุกคนต่อการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนชาว
สวิตเซอร์แลนด์รสู้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีพ่ ระองค์
เคยประทับทีเ่ มืองโลซานระหว่างปี 1933-1951
พวกเรารูส้ กึ อาลัยอย่างลึกซึง้ และจะจดจ�าพระองค์
รวมทั้งความปรารถนาดีที่พระองค์ทรงมีต่อ
สวิตเซอร์แลนด์ดว้ ยความซาบซึง้ ใจยิง่ เราขอยืน
เคียงข้างเพือ่ นชาวไทยด้วยความอาลัยในช่วงเวลา
อันยากล�าบากนี้ด้วยความเคารพ
ด้านสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจ�า
ประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กชื่อ
“CanadainThailand” ว่า สถานเอกอัครราชทูต

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาก่อตัง้
เมือ่ พ.ศ.2504 มีวตั ถุประสงค์ในการด�าเนินงาน
เพื่อศึกษาทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไขปัญหา
เกีย่ วกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆเช่นการ
ปลูกข้าวการเลี้ยงโคนมการเพาะพันธุ์ปลานิล
และอืน่ ๆ อีกมากมาย
โครงการแก้ ม ลิ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ 14
พฤศจิกายน 2538 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
หลังเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2538
โดยให้จดั หาสถานทีเ่ ก็บกักน�า้ ตามจุดต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานครเพือ่ รองรับน�า้ ฝนไว้ชวั่ คราวเมือ่
ถึงเวลาทีค่ ลองพอจะระบายน�า้ ได้จงึ ค่อยระบาย
น�า้ จากส่วนทีก่ กั เก็บไว้ออกไป
โครงการฝนหลวงก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ.2512
เพื่อแก้ปัญหาเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎร
และเกษตรกรที่ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค
และการเกษตร
โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนมี
ฉบับปกติ 37 เล่ม ฉบับเสริมการเรียนรู้ 19 เล่ม
เริม่ พิมพ์ครัง้ แรกในพ.ศ.2516 เป็นสารานุกรม
ไทยแบบเป็นชุดเน้นความรูท้ เี่ กิดขึน้ และใช้อยู่
ในประเทศไทยแต่ละเล่มรวบรวมเนือ้ เรือ่ งจาก
หลากหลายสาขาวิชาเนือ้ หาของเรือ่ งต่างๆ เรียบ
เรียงให้เหมาะสมกับเด็กรุน่ เล็กเด็กรุน่ กลางและ
เด็กรุน่ ใหญ่

โครงการแกล้งดินเพือ่ แก้ปญั หาดินเปรีย้ ว
หรือดินเป็นกรดโดยมีการขังน�้าไว้ในพื้นที่จน
กระทัง่ เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีทา� ให้ดนิ เปรีย้ วจัดจนถึง
ทีส่ ดุ แล้วจึงระบายน�า้ ออกและปรับสภาพฟืน้ ฟู
ดินด้วยปูนขาวจนกระทัง่ ดินมีสภาพดีพอทีจ่ ะใช้
ในการเพาะปลูกได้
กังหันชัยพัฒนาสร้างต้นแบบได้ครัง้ แรก
ในปี พ.ศ.2532เป็นกังหันน�า้ เพือ่ บ�าบัดน�า้ เสีย
ด้วยวิธกี ารเติมอากาศ
พระสมเด็จจิตรลดาหรือพระก�าลังแผ่น
ดินเป็นพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ทรงสร้างด้วยพระองค์เองพระราชทานแก่
ทหารต�ารวจข้าราชการและพลเรือนในช่วง
ระหว่าง พ.ศ.2508-2513 มีทงั้ สิน้ ประมาณ
2,500 องค์
• เสด็จสวรรคต

แคนาดา ประจ�าประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจ
ไปยังสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรชาวไทย ใน
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช พวกเราขอระลึกถึงพระองค์
ส�าหรับพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงประกอบเพื่อ
ประเทศไทยและมิตรประเทศทั่วโลก
ด้านนายเกล็น เดวีส์ เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ประจ�าประเทศไทย ส่งสารข้อความ
ว่า ในนามของสหรัฐอเมริกาและประชาชนชาว
อเมริกนั ในประเทศไทย ข้าพระพุทธเจ้าขอแสดง
ความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย ในการ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด�ารง
พระชนม์ชีพอันยาวนานอย่างน่าสรรเสริญยิ่ง
ประชาชนชาวอเมริกนั ยกย่องพระองค์ผทู้ รงเป็น
ดั่งสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง
ประเทศและประชาชนของชาติเราทั้งสอง พวก
เราร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน�้าพระราช
หฤทัยเอือ้ อาทรต่อพสกนิกรทีต่ กทุกข์ได้ยากใน
ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวม
ถึงการทีพ่ ระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เพือ่ ช่วยเหลือชาวอเมริกนั ทีป่ ระสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
“เราล้วนร�าลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรง
โปรดดนตรีแจ๊สอันมีถนิ่ ก�าเนิดในอเมริกา ซึง่ เป็น
ประเทศทีพ่ ระองค์เสด็จพระราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง
แจ๊สอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ที่บันดาล
ความสุขให้แก่ชนทั่วหล้า นอกจากนี้พระองค์
ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่พวกเราในด้าน
การคิดสร้างสรรค์ในฐานะนักประดิษฐ์และผูร้ เิ ริม่
โครงการพระราชด�าริต่างๆ เหนือสิ่งอื่นใด เรา
ทุกคนต่างชืน่ ชมทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อราษฎรไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงถึงพร้อม
ด้วยทศพิธราชธรรม กอปรด้วยขันติธรรมและพระ
วิริยอุตสาหะในการอุทิศพระองค์เพื่อประกอบ
พระราชกรณียกิจโดยมิได้ทรงค�านึงถึงความ
ยากล�าบากส่วนพระองค์ วันนีด้ นิ แดนอันงดงาม
มีเอกลักษณ์แห่งนี้ได้ประสบกับความสูญเสีย
ที่ลึกซึ้งและใหญ่หลวงยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าและ
ประชาชนชาวอเมริกนั ขอร่วมอาลัยกับพีน่ อ้ งชาว
ไทยทุกคนในช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้
• ภูฏานลดธง-ร.ร.ปิดทัว่ ประเทศ

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ส่วนการสวดทีว่ งั ทาชิโช ในกรุง
ทิมพู จะน�าโดยพระราชมารดาสมเด็จพระราชินี
เชอร์ริง ยางดน วังชุก จุดตะเกียงน�้ามันเนย
สว่างไสวและจัดพิธีสวดมนต์ตามสถานที่ส�าคัญ
หลายแห่ง รวมถึงที่ศาลาไทย
พร้อมกันนี้ ในเฟซบุก๊ สมเด็จพระราชาธิบดี
จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ยังมีขอ้ ความถึงพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ใจความ
ว่า ทรงเป็นผู้น�าหาผู้ใดเสมอเหมือน เป็นส่วน
หนึง่ ของชีวติ พสกนิกรชาวไทยทุกคน การปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจอย่างอุตสาหะของพระองค์เพือ่
ความผาสุกของประชาชนคนไทยจะเป็นทีจ่ ดจ�า
ด้วยความเคารพและยกย่องพระเกียรติ ยศพระ
ราชวงศ์ภูฏานและไทยมีความสัมพันธ์อบอุ่นมา
เนิ่นนาน ดังสะท้อนออกมาเป็นความผูกพันฉัน
มิตรอย่างแนบแน่นระหว่างประเทศทัง้ สอง การ
จากไปของพระองค์ ยังความโศกเศร้าสุดซึง้ ในหมู่
ชาวภูฏาน กษัตริยแ์ ละประชาชนภูฏาน ขอแสดง
ความเสียใจอย่างสุดซึง้ และจากใจมายังประชาชน
ในประเทศไทยที่ก�าลังโศกเศร้าอยู่เช่นกัน

เมื่อเวลาประมาณ 21.15 น. ได้มีการ
เผยแพร่ ภ าพและข้ อ ความในเฟซบุ ๊ ก His
Majesty King Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck อันเป็นเฟซบุ๊กของสมเด็จพระ
ราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่ง
ภูฏาน ถึงเรือ่ งการจัดพิธไี ว้อาลัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศหลังทรงรับทราบ
ข่าวการเสด็จสวรรคตด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ยิ่ง ในการนี้ได้เผยแพร่ภาพกษัตริย์จิกมี พร้อม
ด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก
สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และ
พระบรมวงศานุวงศ์ น�าคณะนักบวช เจ้าหน้าที่
อาวุโสในรัฐบาล และชุมชนคนไทยในภูฏาน จุด
ตะเกียงน�้ามันเนย และสวดมนต์ เพื่อร�าลึกถึง
ในหลวง ที่วัดทาชิโช
พร้อมกันนีม้ พี ระราชกระแสรับสัง่ ให้จดั พิธี
สวดมนต์และจุดตะเกียงน�า้ มันเนยในวัดต่างๆ ทัว่
ประเทศ เพือ่ ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในพระบรมโกศ โดยทางภูฏานประกาศให้วันที่
14 ตุลาคม เป็นวันไว้อาลัย ลดธงชาติลงครึง่ เสา
เพือ่ ถวายพระเกียรติ ส�านักงานและโรงเรียนทัว่
ประเทศจะปิดท�าการเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปวัดและร่วมสวดมนต์ ในวันเดียวกัน
ส่วนในวันพรุ่งนี้ (14 ต.ค.) กษัตริย์จิกมี
มีหมายก�าหนดการเสด็จเยือนอนุสรณ์สถานแห่ง
ชาติชอร์เทน และเป็นผู้น�าสวดมนต์ถวายเป็น

ทรงเป็นกษัตริยท์ ที่ รงครองราชย์ยาวนาน
ทีส่ ดุ ในโลก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงขึน้ ครอง
ราชสมบัตติ งั้ แต่ พ.ศ.2489 กระทัง่ เสด็จสวรรคต
ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 สิรริ วม 70 ปี
ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ครองราชย์ยาวนาน
ทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทยและของ
โลก

ต่อจากหน้า 9

ร�่าไห้

หรือ “ก้อง ห้วยไร่” นักร้องลูกทุง่ ชือ่ ดังได้เดินทาง
มาร่วมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์
พระบรมราชชนกด้วย
• ถวายพระพรแน่นศาลาสหทัยสมาคม
ในวันเดียวกัน ที่ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง ส�านักพระราชวังเปิดให้คณะ
บุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. โดย
มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
จ�านวนมาก น�าแจกันดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้
และสิ่งของต่างๆ มาทูลเกล้าฯ ถวาย ขอให้ทรง
มีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระ
อาการประชวรโดยไว อาทิ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวน
วรรธนะ ผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พร้อมคณะ, คณะศิษย์พระโพธิกาณมุณี วัดป่า
มัชฌิมา, ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.ตาก, คณะ
ผู้บริหาร ครู และอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจพิษณุโลก, คณะข้าราชการกองพล
ทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กทม.
• ปิดลงนามถวายพระพร
ทัง้ นี้ ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า เมือ่ เวลา 14.20 น.
ส�านักพระราชวัง ได้ประกาศปิดลงนามถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะ
ที่ภายในโรงพยาบาลศิริราชประชาชนจากทั่ว
สารทิศ ทุกเพศ ทุกวัยหลัง่ ไหลมาเพือ่ ติดตามพระ
อาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้น
มา คลื่นประชาชนที่สวมเสื้อเหลืองและเสื้อ
สีชมพูต่างพากันหลั่งไหลมาจนเต็มพื้นที่ในโรง
พยาบาลศิริราช ขณะที่บริเวณลานพระราชา
นุสาวรียส์ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก โดยเวลา 17.49 น. ได้รว่ มกัน
สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ยตุ กิ ารสวดแล้วพร้อมใจ
กันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ อย่างกึกก้อง
• ทัว่ ประเทศ-โซเชียลถวายพระพร
ส่วนบรรยากาศการถวายพระพรทัว่ ประเทศ
นั้น พบว่าประชาชนต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อชมพู
และเหลืองร่วมถวายพระพรในหลวงให้หายจาก
พระอาการประชวรกันอย่างเนืองแน่น ขณะทีโ่ ลก
โซเชียลยังแชร์ข้อความถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระองค์ โดยชาวโซเชียลได้เปลีย่ นรูปโปรไฟล์
ของตนเองเป็นภาพพืน้ หลังสีชมพูหวั ใจสีเหลือง
มีข้อความเป็นชื่อของตนเองว่า อาทิ ชมพู่รัก
ในหลวง, ก้อยรักในหลวง, ฟ้ารักในหลวง, น้อง
รักในหลวง, ต้องรักในหลวง ฯลฯ
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