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ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ
โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแตวันศุกรที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตาม
ที่สํานักพระราชวังไดแถลงใหทราบเปนระยะแลวนั้น
แมคณะแพทยไดถวายการรักษาอยางใกลชิดจนสุดความ
สามารถ แตพระอาการประชวรหาคลายไม ไดทรุดลงหนักตามลําดับ
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาิกา 52
นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ดวยพระอาการสงบ
สิริพระชนมพรรษาปที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได 70 ป
สํานักพระราชวัง
13 ตุลาคม 2559
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเปนพระราชโอรสใน
สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร (ตอมาไดรบั เฉลิมพระนามาภิไธย
เปน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหมอมสังวาลย
ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 ณ โรงพยาบาลเมาต ออเบิรน
(Mount Auburn) รัฐแมสซาชูเส็ตส (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงพระนาม
เดิม “พระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช”
ทรงเขารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตรเดอี กรุงเทพฯ เมื่อพระชนมายุ 5 พรรษา
ตอมาทรงเสด็จไปศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด ทรงรอบรูหลากหลายภาษา อาทิ
อังกฤษ ฝรั�งเศส เยอรมัน และลาติน ในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาในดานสหวิทยาการ
ดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโลซานน
ในป 2481 ไดเสด็จนิวัติประเทศไทยพรอมดวยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรม
ราชชนน� และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ
ขณะที่พระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 18 พรรษา
รัฐบาลไดกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 9 เมื่อวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2489 ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
รัฐบาลไดตงั้ ผูส าํ เร็จราชการ เน�อ� งจากยังทรงพระเยาว และตองเสด็จกลับไปทรง
ศึกษาตอ ณ เมืองโลซานน เพื่อประโยชนในการปกครองประเทศ ทรงเปลี่ยนมาศึกษา
วิชาดานการปกครองแทน
ตอมาไดทรงหมั้น ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหมอมเจานักขัตรมงคล
กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปารีส เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492
เมื่อสําเร็จการศึกษา ไดเสด็จพระราชดําเนินกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2493 จากนั้นโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 23-30 เมษายน 2493 และถัดมา
วันที่ 28 เมษายน ปเดียวกัน ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสกับม.ร.ว.สิริกิติ์ ที่วังสระ
ปทุม และทรงสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระราชิน�สิริกิติ์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณขัตติยราชประเพณ� ณ พระที่นั�งไพศาลทักษิณ
ในพระบรมมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยในพระสุพรรณบัฏวา
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน
สุขแหงมหาชนชาวสยาม”
ทั้ง 2 พระองคทรงมีพระราชธิดาและพระราชโอรส 4 พระองค คือ
1. ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี 2. สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 3. สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารีและ 4. สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
นับแตทรงครองราชย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ พรอมดวย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชิน�นาถ ทรงบําเพ็ญพระราชกรณ�ยกิจ ทั้งการเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกบั ประเทศตางๆ ทัง้ ในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย
และเอเชีย ในชวงตนรัชกาล หลังจากนั้นสวนใหญทรงเสด็จฯเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคตางๆ
ทุกภาค พรอมพระราชทานแนวทางแกไขปญหา โดยมิทรงยอทอตอความยากลําบาก
ตลอดรัชสมัยของพระองค ไดพระราชทานโครงการนานัปการมากกวา 2,000
โครงการในแทบทุกดาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงเปนศูนยรวมใจของคนไทย
ทรงคลี่คลายวิกฤติของชาติหลายครั้ง ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงทางการเมือง จน
ลุกลามเปนความรุนแรง หรือปญหาเศรษฐกิจ ก็ทรงพระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง และเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อใหราษฎรไทยหยัดยืนขึ้นพึ�งตนเอง
ไดรับการยกยองจากโลก วาเปนกษัตริยนักพัฒนา
จากการตรากตรําพระวรกายเพือ่ ทรงงานยาวนาน ประกอบกับทรงมีพระชนมายุ
สูงวัย ในชวงทายทรงมีพระอาการประชวรตอเน��อง กระทั�งสํานักพระราชวังไดมี
แถลงการณเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประกาศวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ สวรรคต
สิริพระชนมพรรษาปที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได 70 ป
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ภายหลังสํานักพระราชวัง ไดออกแถลงการณอยางเปนทางการวา พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแลว ในวันน�้ ณ โรงพยาบาล
ศิริราช
พีน่ อ งประชาชนชาวไทยทีอ่ ยูในราชอาณาจักร และในตางประเทศทัว� โลก
ทุกทาน วันที่ชาวไทยทั้งปวง ไมตองการแมแตจะนึกคิด และไมปรารถนาแมแต
จะไดยิน ก็มาถึง เมื่อสํานักพระราชวังไดออกแถลงการณอยางเปนทางการวา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแลว ในวันน�้
ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ถือวาเปนการสูญเสีย และความวิปโยคยิง� ใหญทสี่ ดุ ในชีวติ
ของปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ นับตั้งแตการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489
พี่นองประชาชนชาวไทย ทุกคนไดติดตามขาวสาร และรับทราบมาเปน
ลําดับวา ในหวงหลายปที่ผานมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระประชวร
และไดเสด็จไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเปนระยะ เมื่อพระอาการบรรเทาลงก็
จะทรงปฏิบัติพระราชกรณ�ยกิจ ตามปกติดวยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อความผาสุก
ของพสกนิกร
ตลอดเวลาที่ผานมา คณะแพทยไดถวายการรักษาอยางใกลชิด จนพระ
อาการดีขนึ้ เปนลําดับ ยังความปลาบปลืม้ แกประชาชนคนไทยทัง้ ชาติ แตในทีส่ ดุ
พระอาการประชวรหาคลายไม ประกอบกับพระชนมพรรษามาก พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตพระชนมพรรษาปที่ 89 เสด็จดํารงสิริราชสมบัติ 70
ป วันที่ 13 ตุลาคม ซึง� จะเปนวันทีอ่ ยูในความทรงจําของประชาชนชาวไทยตลอด
ไปนานแสนนาน ดุจวัน “ปยมหาราช” 23 ตุลาคม
พี่นองที่เคารพทั้งหลาย ระยะเวลา 70 ป ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เริ�มตนขึ้นภายหลังจากที่มหาสงครามโลกเพิ�ง
สิน้ สุดลง ประเทศชาติกาํ ลังฟน ตัวจากภัยสงคราม ประชาชนเปย มดวยความหวัง
เมื่อประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคใหม ครองราชย เปน
ผูนํา เปลี่ยนความทอแทของผูคน กลายเปนความแนวแน มั�นคง องอาจที่จะยืน
หยัดตอสูกับอุปสรรคตางๆ
ตลอดรัชสมัยเปนชวงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกดาน ทรงเปน
กษัตริยผูเปนที่รัก เทิดทูน ทรงเปนศูนยรวมใจของคนไทยทั้งชาติ นับเปน 70 ป
ที่ทรงครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามโดยแท
บัดน�้ 70 ป ในรัชสมัยของ “สมเด็จพระภัทรมหาราช” พระมหากษัตริยผู
ประเสริฐยิ�งของปวงชนชาวไทยไดสิ้นสุดลงแลว พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอ
พสกนิกรชาวไทยมากมาย ลนพนหาที่สุดมิได มากเพียงใด ความวิปโยคอาลัย
ของพสกนิกรชาวไทยก็มากมายทวมทนหาที่สุดมิไดเพียงนั้น
รัฐบาลขอเชิญชวนใหพวกเราทุกคนรวมกันตั้งจิตภาวนาตามศาสนา ที่
ทุกทานนับถือ ดังที่เราเคยรวมกันภาวนาถวายพระพร และอัญเชิญสิ�งศักดิ์สิทธิ์
ที่ทุกทานเคารพนับถือใหอภิบาลคุมครองตลอดเวลาที่ทรงพระประชวร เพื่อ
อธิษฐานภาวนา ขอใหดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
พระบรมโกศ สถิตในสรวงสวรรค และทรงอภิบาลคุมครองราชอาณาจักรไทย
ประชาชนชาวไทย ผูเ ปนพสกนิกรของพระองคใหมคี วามสงบสุข และความสันติสขุ

ดุจดังที่ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยมีมาโดยตลอด ภายใตรมพระบารมี
ยาวนาน 70 ป
พี่นองประชาชนที่เคารพ ถึงแมเราจะอยูในยามทุกขโศกนํ้าตานองหนา
ทั�วกันเพียงใด ประเทศไทยอันเปนที่รักของพวกเราและของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ตองดํารงตอไป อยาใหการเสด็จสวรรคตครั้งน�้
ทําใหพระราชปณิธาน ที่จะเห็นราชอาณาจักรของพระองคมีความเจริญรุงเรือง
พสกนิกรมีความผาสุกสวัสดี มีเมตตาและไมตรีตอกัน ตองหยุดชะงักลง การจะ
แสดงความจงรักภักดี และความอาลัยที่ดีที่สุดคือ เจริญรอยตามพระยุคลบาท
สืบสานพระราชปณิธาน ที่จะรักษาเอกราช อธิปไตย ความสมบูรณพูนสุข และ
ความเจริญรุงเรืองของบานเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท
พระราชดํารัส ที่เคยพระราชทานไว
ภารกิจสําคัญที่จะตองดําเนินการในบัดน�้มี 2 ประการ คือ การดําเนิน
การใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และตามกฎมณเฑียรบาล
วาดวยการสืบราชสันตติวงศ พุทธศักราช 2467 ตลอดจนตามพระราชประเพณ�
ในสวนของการสืบราชสันตติวงศ ซึ�งสอดคลองกับ เพื่อใหการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดําเนินตอไปอยางตอเน��อง
โดยรัฐบาลจะแจงไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพระบรมโกศ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม สถาปนาพระรัชทายาท
ตามกฎมณเฑียรบาลไวแลว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 จากนั้นสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ จะดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
อีกประการหนึ�ง คือการเตรียมงานพระบรมศพในสวนของรัฐบาล และ
ประชาชนใหสมพระเกียรติยศ และสมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย
ที่มีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ทั้งน�้การดําเนินการทั้ง 2
ประการน�้ รัฐบาลจะแจงใหพี่นองประชาชนทราบเปนระยะตอไป
ในชวงเวลาตอจากน�้ไปเปนชวงเวลาทีร่ ฐั บาล และผูเ กีย่ วของจะตองดําเนิน
การเรื่องตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย และราชประเพณ� รัฐบาลจึงขอใหพี่นอง
ประชาชนทั้งหลายรับฟงขาวสารอยางเปนทางการ จากหนวยงานราชการ
อยาเชื่อขาวที่ลือ ที่ไมปรากฏแหลงอางอิง พรอมกันน�้รัฐบาลขอเชิญชวนให
พี่นองประชาชนคนไทย ที่รักทุกทานแตงกายถวายความอาลัย เปนเวลาหนึ�งป
สถานที่ราชการลดธงครึ�งเสา เปนเวลา 30 วัน และทุกภาคสวนควรพิจารณา
งดการจัดงานรื่นเริงตางๆ เปนเวลา 30 วัน
ทั้งน�้ ทานทั้งหลายอาจเขารวมพิธีหรือจัดกิจกรรมทางศาสนาของตน
ถวายเปนพระราชกุศล หรือจัดเปนพระบรมราชานุสรณ อีกทั้งควรใชโอกาสน�้ ให
กําลังใจแกกนั และกัน เพราะเราทุกคนตางก็มหี วั อกเดียวกัน เพราะมีพอ ของแผน
ดินรวมกัน และโปรดชวยกันรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง มิใหผูใด
ฉวยโอกาส แทรกเขามากอความขัดแยง จนกลายเปนความวุนวาย
ขอพี่นองประชาชนทุกคน รวมสงเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพระบรมโกศ ดวยการรักษาแผนดินของพอ ดวยความรัก และความสามัคคี
ตลอดไป
พี่นองประชาชนชาวไทยทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแลว ขอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
รัชกาลใหมทรงพระเจริญ
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“…การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับ
ขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธี
การและใชอปุ กรณทปี่ ระหยัด แตถกู ตองตามหลักวิชา
เมื่อไดพื้นฐานมั�นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว
จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสราง
ความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึน้ ใหรวดเร็วแตประการเดียว
โดยไมใหแผนปฏิบตั กิ ารสัมพันธกบั สภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความ
ไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น ซึ�งอาจกลายเปนความยุง
ยากลมเหลวไดในที่สุด…”
พระบรมราโชวาท ในพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วัน
พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2517
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาที่มี
ความสําคัญยิ�ง เกิดขึ้นในชวงป 2540 ซึ�งเปนชวงที่
ประเทศไทยตองประสบปญหาภาวะทางเศรษฐกิจ
และตองการรักษาความมั�นคงของประเทศ เพื่อที่จะ
ยืนหยัดพึ�งพาตนเองและพัฒนานโยบายที่สําคัญเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจ
เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีพระ
ราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง “สายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตลอดระยะเวลากวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภาย
หลังไดทรงเนนยํา้ แนวทางการแกไขเพือ่ ใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไ ดอยาง
มั�นคงและยั�งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ของโลก
ได

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯมีพระราชดําริวา ไมได
มีความจําเปนทีเ่ ราจะกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) โดยทรงอธิบาย
วา ความพอเพียงและการพึ�งพาตนเอง คือทางสายกลางที่จะปองกันการ
เปลี่ยนแปลงความไมมั�นคงของประเทศได
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน�้จะตองอาศัยความรอบรู
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ�ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้น
ฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ เพื่อ
ใหเกิดความสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ�งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เปนอยางดี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน�้ไดรบั การเชิดชูสงู สุดจากองคการสหประชาชาติ
วาเปนปรัชญาที่มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให
ประเทศสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาแบบยั�งยืน
“เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy …คําวา Sufficiency
Economy น�้ ไมมีในตําราเศรษฐกิจ จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม
…Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตํารา เพราะหมายความวา เรามีความคิด
ใหม… และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา เราก็สามารถที่จะไป
ปรับปรุง หรือไปใชหลักการเพือ่ ทีจ่ ะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนา
ดีขึ้น” พระราชดํารัสเน��องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542
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พสกนิกรทัว� สารทิศหลัง� ไหลมารวมตัวกันทีโ่ รง
พยาบาลศิริราชตั้งแตเมื่อคํ่าวันที่ 13 ตุลาคม 2559
บรรยากาศเปนไปอยางโศกเศรา ขณะที่เชาวันที่
14 ตุลาคมประชาชนทยอยเฝาฯสงเสด็จ ณ ประตู
วิเศษไชยศรี ถนนพระลาน ดวยความรักและอาลัย
รวมถึงบรรยากาศรอบพระบรมมหาราชวังเปนไป
อยางเงียบเหงา ขณะที่หนวยงานภาครัฐ-เอกชนลด
ธงชาติครึง� เสา และรัฐบาลประกาศใหวนั ที่ 14 ตุลาคม
2559 เปนวันหยุดราชการเพือ่ ใหประชาชนนอมเกลาฯ
ถวายอาลัย สงดวงพระวิญญาณเสด็จสูสวรรคาลัย
งดจัดงานรื่นเริง และมหรสพ เปนเวลา 1 เดือน
สํานักพระราชวัง เปดใหประชาชน
เขาถวายนํ้าสรงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ สง
เสด็จสูสวรรคาลัย เบื้องหนาพระบรม
ฉายาลักษณ ซึ�งประดิษฐาน ณ ศาลา
สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันศุกรที่ 14 ตุลาคม 2559
จากนั้นมีพิธีอัญเชิญพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระ
บรมโกศ จากโรงพยาบาลศิรริ าช อัญเชิญ
ไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 16.30 น.
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น้ำ�ตาที่ท่วมไทย
ร้องไห้เถิดแผ่นดินผองจงร้องไห้ 		
โอ้ใจเอ๋ย...เจ้าดวงใจไทยทุกดวง
น้ำ�ตาโลกหลั่งรวมมาท่วมไทย
ตราบน้ำ�ตาไหลรวมล้นท่วมฟ้า
ภาพของพ่อทุกที่ที่ประทับ
พระบาทย่ำ�รอยแน่นให้แผ่นดิน
ภาพของพ่อลูกประดับประทับอก
โอ้ไทยเอ๋ย...น้ำ�ตามาท่วมใจ
			

น้ำ�ตาเอยน้ำ�ตาไทยรินไหลร่วง
สามโลกมิอาจหน่วงเหนี่ยวน้ำ�ตา
จนน้ำ�ตารินไหลไปท่วมหล้า
แม้สูรย์-จันทร์ดาริกาน้ำ�ตาริน
ดินเคยรับเหงื่อโซมรดโลมถิ่น
ทุกเหย้าย่านพ่อผ่านสิน้ แผ่นดินไทย
โลกสามโลกรินตกน้ำ�ตาไหล
ไทยกำ�ลังร่ำ�ไห้ทั้งแผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19
สถานีวิทยุสปริงเรดิโอ เอฟเอ็ม 98.5

ผู้นำ�โลกร่วมถวายอาลัย

‘มหากษัตริย์นักพัฒนา’

ภายหลังข่าวการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลย
เดชฯ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ได้
ออกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม
2559 ผูน้ �ำ จากนานาประเทศทัว่ โลก ทัง้ ใน
ยุโรปและเอเชีย ร่วมส่งสาส์นแสดงความ
เสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
กษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก    
สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์
นัมเกล วังชุก แห่งประเทศภูฏาน ทรง
โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ ว่า ทรงรับ
ข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ด้วยความ
เสียพระราชหฤทัยอย่างยิง่ โดยสมเด็จพระ
ราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินี แห่งราช
อาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยพระบรมวงศา
• ชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ลงนามถวายอาลัย
• สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จุดประทีปและสวดมนต์ถวาย
นุวงศ์ และคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงใน
คณะรัฐบาล รวมทั้งคนไทยในภูฏาน ร่วมจุดประทีปและสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
นางอันเกลา แมร์เคิล
ณ พระราชวัง ทาชิโซชองในกรุงทิมพู และทรงมีพระบรมราชโองการจัดสวดรำ�ลึกเป็นกรณีพิเศษและจุดประทีปที่วัดทุกแห่งทั่ว
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่า
ประเทศ ทั้งประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม เป็นวันไว้ทุกข์ของชาวภูฏาน ลดธงลงครึ่งเสา เป็นวันหยุดราชการและโรงเรียนสถาน
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศปิดการเรียนการสอน และสวดมนต์ทั่วประเทศเป็นเวลา 7 วัน
และถวายความอาลัยต่อการเสด็จ
ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ผูน้ �ำ สหรัฐฯ ส่งสารในนามประชาชนชาวอเมริกนั ว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดง
สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
ความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
มายังพระบรมวงศานุวงศ์ และ
ผู้นำ�สหรัฐฯ ยังระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นกษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพนับถือมา
ประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จ
อย่างยาวนาน พระองค์ยังทรงเป็นหนึ่งในการพัฒนาประเทศและทรงเป็นแบบอย่างในการอุทิศพระองค์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ขึ้นของพสกนิกร ท่านทรงใช้จิตวิญญาณแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงขับดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในการบุกเบิกวิทยาการ ซึ่งได้
ทรงมีบทบาทสำ�คัญอย่างใหญ่
รับการยอมรับในระดับโลก ประชาชนอเมริกันและข้าพเจ้าขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ
หลวงต่อประเทศไทย ในฐานะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ประมุขของประเทศตลอดระยะ
นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ  กล่าวแสดงความเสียใจต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการ
เวลา 70 ปี พระเจ้าอยู่หัวทรงขับ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยระบุว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงนำ�พาประเทศไทยด้วยศักดิ์ศรี ความ
เคลือ่ นทิศทางการพัฒนาประเทศ
ทุ่มเท และวิสัยทัศน์ตลอดพระชนมายุ
และทรงอุ ทิ ศ พระองค์ อ ย่ า งมิ
นายบัน คี-มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ กล่าวแถลงการณ์แสดงความเสียงใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรม
เหน็ดเหนื่อยเพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวไทย
วงศานุวงศ์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมเชิดชู
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพัฒนาประเทศให้ทนั สมัย ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์นานาชาติให้เข้มแข็ง และทรงนำ�ประเทศพ้นจาก
ความทุ่มเทของพระองค์ต่อประเทศชาติ และทรงเป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของชาวไทย
วิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นเวลามากกว่า 150 ปีทปี่ ระเทศไทยและประเทศเยอรมนีผกู พันกันด้วยความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้น
และได้รับการเคารพนับถืออย่างสูงจากนานาชาติ
และเชื่อถือซึ่งกันและกัน
นายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ ของญี่ปุ่นส่งสาส์นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
       “ในนามรัฐบาลญี่ปุ่นและประชาชน ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ผมจะจดจำ�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศในฐานะที่เป็นผู้มีพระปรีชาสามารถสูงส่งและทรงมีพระราชจริยวัตรงดงาม”
       อาเบะยังกล่าวยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศต่ออีกว่า พระองค์เป็นผู้ที่มีความปรีชาสามารถใน
การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย “ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงช่วย
นำ�การพัฒนาและการยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตประชาชนไทยให้ดีขึ้น”
นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย ส่งสาส์นส่วนตัวผ่านทวิตเตอร์รว่ มอาลัยมายังประชาชนชาวไทยทัง้ ประเทศ
ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นที่เคารพอย่างที่สุดของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ข้าพเจ้าขอส่งความ
ปรารถนาดีอย่างที่สุดมายังพระบรมวงศานุวงศ์ และคนไทย ประชาชนชาวอินเดียและข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสีย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ผูน้ �ำ สูงสุดของช่วงเวลาของเรา และยังได้กล่าวต่อว่า เขาได้รว่ มส่งใจไปยังพระ
ราชวงศ์จักรีของไทยที่อยู่ในความทุกข์ในขณะนี้
นางปาร์ค กึน เฮ ประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ ได้ออกแถลงการณ์ว่า เลื่อมใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศในความเป็นผู้นำ� ว่าเป็นพ่อของแผ่นดินและเป็นเสาหลักของจิตวิญญาณ พร้อมทั้งได้ออกแถลงการณ์แสดงความ
เสียใจและรำ�ลึกถึงความช่วยเหลือของประเทศไทยในสมัยการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการส่งกองกำ�ลัง
เป็นพันธมิตร ที่นำ�โดยสหรัฐอเมริกา จากการถูกเกาหลีเหนือรุกรานในสงครามเกาหลีปี 1950-1953
      “ในนามของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและประชาชน ฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงพระบรมวงศานุวงศ์และ
ประชาชนชาวไทย”   
นายฟรองซัวส์ โอลลองด์ ประธานาธิบดีฝรัง่ เศส ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในพระบรมโกศ และเทิดทูนพระองค์ จนทำ�ให้พระองค์เป็นที่รักของทั้งประชาชนชาวไทย และทั่วโลก
นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ส่งสาส์นแสดงความเสียใจผ่านโทรเลข ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ใจความว่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ประเทศไทยประสบความสำ�เร็จ
อย่างยิ่งยวดในด้านเศรษฐกิจและมีบทบาทในเวทีโลก พระองค์ทรงได้รับความรักจากใจคนไทยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในต่าง
ประเทศตลอดระยะเวลาการครองราชย์หลายทศวรรษ
• ที่ประชุมสหประชาชาติยืนสงบนิ่ง ร่วมถวายอาลัย
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