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สรุปเน้ือหาศุกร์เสวนา “เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง” 
ศุกร์เสวนาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการนําเสนอข้อมูลโครงการ “แรงบันดาลใจการสร้างสุข

ภาวะจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยการเสวนาคร้ังน้ีเป็นการ
นําเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นจากการเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วง 100 วัน หลังการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมี
ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังน้ี 
 

1. โครงการวิจัยเชิงปริมาณ “การสํารวจปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วง 100 วัน หลังการสวรรคต” 

การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 นํามาซึ่งความเศร้าโศก เสียใจ และอาลัยของพสกนิกรชาวไทย 
โดยเหตุการณ์สําคัญครั้งน้ี ทําให้เราได้เห็นบรรยากาศความโศกเศร้า และการแสดงความอาลัยและการไว้ทุกข์ผ่าน
การแสดงออกในลักษณะต่างๆ ซึ่งทําให้หวนคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า พระองค์ท่านทรงทําอะไรไว้ให้กับพระสก
นิกรชาวไทยและเราชาวไทยยึดถือท่านเป็นแบบอย่างในเร่ืองใดบ้าง และวันที่เราไม่มีท่านแล้ว เรามีความรู้สึกนึก
คิดหรือกังวลเก่ียวกับอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้าง ช่วงเวลาน้ีจึงเป็นช่วงเวลาสําคัญที่จะเก็บบันทึก
เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป 

จากการสํารวจปฏิกิริยาของประชาชน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่เดินทางมาร่วมหรือตั้งใจมาร่วมกิจกรรม
ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ จํานวนทั้งหมด 400 คน 
โดยผลการสํารวจมีดังน้ี 

 
ปฏิกิริยาด้านอารมณ์ 
หลังจากที่ทราบข่าวการสวรรคตของในหลวง ประชาชนมากกว่าคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 53.00 รู้สึก

ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน มีความรู้สึกเศร้า เสียใจ ร้อยละ 84.50 และร้องไห้ ร้อยละ 50.25 และแม้ว่า
ประชาชนชาวไทยจะมีการติดตามข่าวพระอาการประชวรของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นระยะ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ค่อนข้างกะทันหัน ซึ่งผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนไม่ทันคาดคิดหรือเตรียมใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ร้อยละ 
61.00 แต่อย่างไรก็ตามมีประชาชนจํานวนหน่ึงหรือร้อยละ 8.25 มีการเตรียมใจกับเหตุการณ์ครั้งน้ีไว้อยู่แล้ว 

เวลา 19.00 นาฬิกา วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกําลังอยู่ระหว่าง
การเดินทางกลับบ้าน รับประทานอาหารเย็น หรือน่ังดูโทรทัศน์อยู่ ทางสํานักพระราชวังได้ออกประกาศทางทีวี
รวมการเฉพาะกิจว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตแล้ว ช่วงเวลานั้นกลายเป็น
ช่วงเวลาที่นํามาสู่ความโศกเศร้าของประชาชนชาวไทยจากผลการสํารวจพบว่า กว่าครึ่งหน่ึงหรือร้อยละ 52.00 
รู้สึกเศร้าโศกมากที่สุดต่อเหตุการณ์คร้ังน้ีภายหลังการรับฟังแถลงการณ์ นอกจากการรับฟังแถลงการณ์แล้วกว่า
ร้อยละ 24.25 รู้สึกเศร้าโศกมากท่ีสุดต่อเหตุการณ์ครั้งน้ีหลังได้ดูภาพหรือวิดีโอเก่ียวกับพระราชประวัติและ    
พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.๙ และร้อยละ 14.50 รู้สึกเศร้าโศกมากที่สุดต่อเหตุการณ์ครั้งน้ีขณะร่วมรอรับ
หรือชมการถ่ายทอดสดขบวนพระบรมศพของในหลวง ร.๙ และจากความโศกเศร้าที่เกิดข้ึน ประชาชนมีวิธีการ
จัดการกับความโศกเศร้าของตนเองโดยการพูดคุยกับผู้อ่ืนเพ่ือเป็นการแบ่งปันความรู้สึก ร้อยละ 42.00 การทําบุญ    
ร้อยละ 27.50 และการสวดมนต์ ร้อยละ 27.25 
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วิธีการแสดงความอาลัยอาวรณ์และการไว้ทุกข์ของประชาชน 
ตามที่มีกิจกรรมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งกิจกรรมท่ีหน่วยงานจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้านจัดขึ้น และกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงและ
บริเวณโดยรอบ ซึ่งจากการสํารวจ พบว่า ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดข้ึน ร้อยละ 32.75 และ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงหรือพระบรมมหาราชวัง อาทิ การกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวง ร.๙ 
เบ้ืองหน้าพระบรมโกศ การถวายสักการะพระบรมศพในหลวง ร.๙ บริเวณกําแพงพระบรมมหาราชวัง ร้อยละ 
62.75 นอกจากการเข้าร่วมพิธีพระบรมศพแล้ว ประชาชนยังมีการแสดงความอาลัยผ่านการแสดงออกในรูปแบบ
อ่ืนๆ อาทิ การแต่งกาย การสักข้อความหรือรูปภาพตามร่างกาย การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การแปรอักษร 
การวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ การงดเข้าร่วมงานรื่นเริง การเป็นจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น โดยจากผล
การสํารวจพบว่า ประชาชนแสดงความอาลัยโดยการแต่งกายด้วยชุดสีดํา ร้อยละ 91.00 การติดริบบ้ินสีดํา ร้อยละ 
62.25 การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้อยละ 44.25 และกว่าคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 50.25 มีการแสดง
ความอาลัยบนส่ือออนไลน์ เช่น การเปล่ียนรูปประจําตัวเป็นโทนสีดํา การเขียนข้อความไว้อาลัย เป็นต้น 
นอกเหนือจากการแสดงความอาลัยในพ้ืนที่สาธารณะแล้ว ประชาชนยังมีการแสดงความอาลัยในพ้ืนท่ีส่วนตัว เช่น 
ขณะอยู่บ้าน ด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีดํา การติดริบบ้ินสีดํา การแต่งกายด้วยชุดนอนสีดํา การกราบพระบรม
ฉายาลักษณ์ การฟังสวดอภิธรรมพระบรมศพทางโทรทัศน์หรือวิทยุอีกด้วย 
 

ประสบการณ์ความผูกพันที่ประชาชนมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9  
พสกนิกรไทยมีความรู้สึกผูกพันและใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจากผลการสํารวจ พบว่า 

ประชาชนกว่า ร้อยละ 34.25 เคยมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับในหลวง อาทิ การเข้าเฝ้าฯ การเข้ารับพิธีรับ
พระราชทานปริญญาบัตร การเฝ้ารับเสด็จ เป็นต้น และจากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของในหลวงกว่า 
4,000 โครงการ ทั้งโครงการที่เก่ียวกับดิน นํ้า เกษตรกรรม ที่เป็นโครงการเพ่ือประชาชนชาวไทย โดยจากผลการ
สํารวจพบว่า ร้อยละ 11.25 ได้เข้าร่วมและมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการดังกล่าว อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการชั่งหัวมัน โครงการหญ้าแฝก โครงการหลวงดอยคํา กิจการลูกเสือ เป็นต้น และนอกจากนี้ผลการสํารวจยัง
พบว่าประชาชนมีสิ่งของหรือของที่ระลึกท่ีเก่ียวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9 โดยประชาชนร้อยละ 87.00 มีพระ
บรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ร้อยละ 81.25 มีเสื้อเหลือง เสื้อชมพูและเสื้อ
ดําสําหรับไว้ทุกข์ ร้อยละ 69.25 มีเหรียญและธนบัตรที่ระลึก ร้อยละ 51.00 มีสายรัดข้อมือ และร้อยละ 
35.25 มีธงตราสัญลักษณ์ ภปร.  

 
ความเป็นแบบอย่างและพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทยในหลายๆด้าน ทั้ง

ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตา โดยผลจากการสํารวจพบว่า ประชาชนเห็นว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงเป็นแบบอย่างในเร่ืองความพอเพียง ร้อยละ 83.75 รองลงมา คือ ความเสียสละ ร้อยละ 45.75 และความ
อดทน ร้อยละ 38.50 เมื่อให้จัดลําดับความโดดเด่นของแบบอย่างในเรื่องต่างๆของในหลวงรัชกาลท่ี 9 พบว่า  
อันดับที่ 1 คือ ความพอเพียง รองลงมาคือ ความเสียสละ ความเมตตา และการพัฒนา  และเม่ือสํารวจต่อไปว่า 
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ประชาชนมีความกังวลว่าการทรงเป็นต้นแบบของในหลวงรัชกาลที่ 9 น้ันจะหายไปหรือไม่ ผลการสํารวจ พบว่า 
ประชาชนร้อยละ 23.00 มีความกังวลว่าการทรงเป็นต้นแบบของในหลวงน้ันจะหายไป โดยเร่ืองที่มีความกังวล
มากที่สุดคือ ความพอเพียง รองลงมา คือ ความเสียสละและการพัฒนา นอกจากน้ีข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า 
ประชาชนที่ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ี มีความเห็นว่า ท่ีไม่เป็นกังวลเพราะเน่ืองจากมองว่า เหตุการณ์การ
สวรรคตคร้ังน้ี เป็นเวลาที่คนจะหันมาสนใจความเป็นต้นแบบและแบบอย่างของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และใช้โอกาสน้ี
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนและทําตามแบบอย่างของในหลวง ร.๙ 

นอกจากความเป็นต้นแบบแล้ว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพใน
หลายๆด้าน ทั้งการดนตรี กีฬา วิทยาศาสตร์ การชลประทาน  เกษตรกรรม ซึ่งจากผลการสํารวจพบว่า ประชาชน
รับรู้และทราบเก่ียวกับพระอัจฉริยภาพของในหลวง ร.๙ โดยในภาพรวมทราบว่าในหลวง ร.๙ มีพระปรีชาสามารถ
และพระอัจฉริยภาพ ในเรื่องแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 99.25 รองลงมาคือ ด้าน
การชลประทาน ร้อยละ 98.00 ด้านการดนตรี ร้อยละ 97.50 และบางด้านที่ประชาชนยังไม่ค่อยรับรู้หรือยังไม่
ทราบคือ ด้านประติมากรรม โดยทราบเพียงร้อยละ 33.75 เมื่อจัดอันดับความโดดเด่นในพระปรีชาสามารถของ
ในหลวง ร.๙ พบว่า ในภาพรวมอันดับ 1 คือ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ 
วิทยาศาสตร์และการชลประทานตามลําดับ นอกจากน้ีในหลวงรัชกาลที่9 ยังทรงมีคุณูปการด้านสาธารณสุข
มากมาย อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรค
ภูมิแพ้พระราชทาน จากการสํารวจ พบว่า ประชาชนรับรู้คุณูปการด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9 ร้อยละ 
71.50 โดยทราบเก่ียวกับโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานมากที่สุด ร้อยละ 81.47 รองลงมาคือ โครงการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 49.65 และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ร้อยละ 38.81  
 

ความกังวลในอนาคตประเทศของประชาชน 
จากการสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย อาจส่งผลให้

ประชาชนชาวไทยเกิดความกังวลต่ออนาคตของประเทศ จากผลการสํารวจ พบว่า กว่าครึ่งหน่ึงหรือร้อยละ 
51.00  มีความกังวลต่ออนาคตของประเทศ เมื่อจําแนกออกเป็นด้านต่างๆ พบว่า ประชาชนมีความกังวลเรื่อง
สถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองถึงร้อยละ 50.00 และเรื่องการเมืองการปกครอง ร้อยละ 25.98 โดยทุก
กลุ่มอายุมีความกังวลเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองมากที่สุด นอกจากน้ีประชาชนยังมีความกังวลเรื่อง
อ่ืนๆ อาทิ ความเจริญของประเทศ การสานต่อโครงการต่างๆ ที่ในหลวงทรงริเร่ิมไว้ เป็นต้น 

 
จากผลการสํารวจข้อมูล เราจะเห็นว่าเหตุการณ์การสวรรคตของกษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ชาวไทยน้ันนํามาซึ่งอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้า เสียใจ และอาลัยของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก และทําให้เห็น
ถึงวิธีการแสดงความอาลัยและการไว้ทุกข์ผ่านการแสดงออกในลักษณะต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ การ
แต่งกาย เป็นต้น นอกจากน้ีการบันทึกเร่ืองราวเหตุการณ์ครั้งน้ียังทําให้เราเห็นถึงความผูกพันของพสกนิกรชาวไทย
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านประสบการณ์การเคยใกล้ชิดและสิ่งของหรือของที่ระลึก อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์
และพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เสื้อท่ีระลึกในโอกาสต่างๆ เหรียญและธนบัตรที่ระลึก สายรัด
ข้อมือ และธงตราสัญลักษณ์ ภปร. เป็นต้น และได้ทราบว่า พสกนิกรชาวไทยยึดถือในหลวงรัชกาลที่9 เป็น
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แบบอย่างในเรื่องต่างๆ อาทิ ความพอเพียง ความเสียสละ ความเมตตา และการพัฒนา เป็นต้น รวมท้ังได้ทราบ
ข้อมูลว่าประชาชนรับรู่ต่อพระปรีชาสามารถของในหลวงในด้านใดบ้าง และการสูญเสียครั้งใหญ่น้ีได้สะท้อนความ
กังวลของประชาชนต่ออนาคตประเทศว่า มีความกังวลในเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเมือง และเรื่อง
การเมืองการปกครอง ซึ่งจากข้อมูลเบ้ืองต้น เราพบว่า สาเหตุที่ประชาชนมีความกังวล เพราะในหลวงรัชกาลที่9 
ทรงเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ทรงเป็นเสาหลักและทรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีให้กับประชาชน อีกทั้งพระองค์ทรง
แก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนได้ ดังน้ันเมื่อไม่มีท่านในวันน้ีประชาชนจึงรู้สึกเป็นกังวล 

 
2. โครงการวิจัยเชิงคุณภาพ “การศึกษาเร่ืองราวชีวิตและประสบการณ์ของประชาชนท่ีมาร่วมแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วง 100 วัน หลังการสวรรคต”  

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นักวิจัยทั้งหมดเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของคณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนักวิจัยเริ่มเก็บข้อมูลที่ท้องสนามหลวง หน่ึงสัปดาห์หลังการ
สวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9  

ในการเก็บข้อมูลน้ี นักศึกษาได้เก็บข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 20 ตุลาคม 2559 คือหน่ึงสัปดาห์หลังการ
สวรรคต จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 จํานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 238 คน กลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุด คือ กลุ่ม
อายุ 41-50 ปี จํานวน 56 คน ส่วนกลุ่มที่น้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุ 11-20 ปี จํานวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขายหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 77 คน รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ จํานวน 
42 คน ส่วนนักบวชหรือแม่ชีน้อยที่สุด จํานวน 1 คน และถึงแม้ว่าจะมีการเก็บข้อมูลที่สนามหลวง แต่ผู้ให้ข้อมูล
มากจากทุกภาคของประเทศ โดยข้อมูลที่นําเสนอครั้งน้ีเป็นเพียงข้อมูลเบ้ืองต้นจากการเก็บข้อมูลภาคสนามเท่าน้ัน 
โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ ดังน้ี 
 

2.1 คิด(ไม่)ถึง  

ประสบการณ์ความโศกเศร้าเสียใจและความอาลัยอาวรณ์ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  

ในช่วง 100 วันแรก นักศึกษาบันทึกความรู้สึกและประสบการณ์ของประชาชนที่มีต่อการสวรรคต
ของในหลวง ร.๙ จํานวน 238 คน พบว่าเป็นประชาชนจากทุกภาคของประเทศ โดยทุกคนรู้สึกสะเทือนใจกับการ
สวรรคตของในหลวง ร.๙ บางคนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพมากกว่าหน่ึงครั้ง จํานวนหน่ึงเป็นประชาชน
ที่ทําความดีด้วยการเป็นจิตอาสาเพ่ือถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของพวกเขา  

การประมวลข้อมูลเบ้ืองต้น ประชาชนส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาผูกพัน เทิดทูน และจงรักภักดี ต่อใน
หลวงรัชกาลที่ 9 "มาตั้งแต่จําความได้" และสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทต่อการสร้างความรัก ความผูกพันความ
จงรักภักดี คือ สื่อสารมวลชน การอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและมีพระบรมฉายาลักษณ์ในบ้าน และโรงเรียน 
ตามลําดับ ในขณะท่ีสําหรับชนกลุ่มน้อย การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมเยียน และพระราชทานความช่วยเหลือ
เร่ืองที่อยู่อาศัยและการทํามาหากิน ส่งผลต่อความรัก ความผูกพัน ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
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2.2.อาลัยอาภรณ์  

หลังจากแถลงการณ์สํานักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เป็นคําสั่งให้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 
2559 เป็นต้นไป ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์ โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี 
ส่วนประชาชนให้พิจารณาตามความเหมาะสม ส่งผลให้ราคาเสื้อดําในท้องตลาดหน่ึงสัปดาห์แรกมีราคา
สูงขึ้นอีกทั้งมีข่าวเก่ียวกับคนท่ีไม่ใส่เสื้อสีดําถูกถ่ายรูปลงบนสื่อออนไลน์พร้อมกับถูกตําหนิ จากการลงสนามจึงทํา
ให้เข้าใจทัศนคติของกลุ่มคนที่มีต่อคนที่ไม่ใส่เสื้อสีดําหลากหลายด้าน จากปรากฏการณ์ข้างต้น รัฐบาลและสมาคม
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยจึงจัดโครงการ “เทใจถวายอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัว” เพ่ือแก้ปัญหาราคาเส้ือที่สูงเกิน
กว่าเหตุ ทําให้หน่วยงานและกลุ่มคนต่างๆ ได้จัดทําโบว์สีดําข้ึนเพ่ือแจกจ่ายและจําหน่ายแก่ประชาชน จน
กลายเป็นปรากฏการณ์โบว์สีดํา รวมถึงมีเครื่องประดับชนิดอ่ืนๆตามมา อย่างเช่น เข็มกลัด และสายรัดข้อมือสีดํา 
เป็นต้น นอกจากน้ีเหตุการณ์การสวรรคตของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ยังส่งผลให้เครื่องแต่งกายของกลุ่มอาชีพต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเครื่องแต่งกายในพิธีสําคัญต่างๆ เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการไว้ทุกข์ในคร้ังน้ี 
 

2.3 ข้าฯ 

นับแต่วันท่ีในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต 2-3 วันให้หลัง พสกนิกรจํานวนมากต่างสมัครใจเข้าเป็นจิต
อาสาทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ จึงทําให้พ้ืนที่ของท้องสนามหลวงหนาแน่นไปด้วยเต็นท์บริการ 
จิตอาสาการตั้งเต็นท์น้ันต้องติดต่อกับกองอํานวยการร่วมก่อนจึงจะสามารถนําอาหาร และสิ่งของมาแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนได้ จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่าจิตอาสามีหน้าท่ีหลักๆ ด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่ 1)แจกอาหาร 
นํ้าดื่ม 2)เก็บขยะ 3)ปฐมพยาบาล 4)แจกสิ่งของ 5)รถบริการ คนที่เข้ามาเป็นจิตอาสาภาครัฐและภาคเอกชน 
และความแตกต่างของจิตอาสาทั้งสองอยู่ที่วิธีการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ แม้ว่าจะมีความแตกต่าง
แต่จิตอาสาท่ีมาสนามหลวงต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ “ทําความดีถวายเป็นพระราชกุศล” และหลังจาก
ครบรอบ 100 วัน แห่งการสวรรคตทางกรุงเทพมหานครได้ทําความสะอาดสนามหลวงคร้ังใหญ่ ทําให้     
จิตอาสาในท้องสนามหลวงบางตาลง เพราะทุกคนต่างต้องไปทําภารกิจของตนเองหลังจากที่ได้สละเวลาส่วนตัวมา
เป็นเวลากว่า 100 วัน แต่ยังคงมีจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐจํานวนหนึ่งที่ประจําจุดอยู่ตลอดคือหน่วย      
ปฐมพยาบาลสภากาชาดไทย จิตอาสาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และเต็นท์อาหารบริการประชาชนหน้ากองสลาก
กินแบ่งรัฐบาล และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหน่ึงยังคงทําหน้าที่อาสาได้เป็นอย่างด ี
 

2.4 ข้างหลังบ้าน 

จากการที่สํานักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง ทําให้
ท้องสนามหลวงหนาแน่นไปด้วยประชาชนที่หลั่งไหลกันมาร่วมแสดงความอาลัย นําไปสู่ปัญหาการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณขยะ และการจัดระเบียบภายในท้องสนามหลวง จนวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มีการเปิดศูนย์ประสานงาน
อาสาธรรมศาสตร์ข้ึน ตั้งอยู่ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ โดยมีจุดประสงค์
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6 

หลักในการรับบริจาคสิ่งของ โดยเฉพาะเคร่ืองปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพ่ือนําไปแจกจ่ายต่อให้กับ
เต็นท์ต่างๆ บริเวณสนามหลวง ขณะเดียวกันศูนย์อาสาธรรมศาสตร์ก็ยังทําหน้าที่เปิดรับอาสาสมัครเข้ามาอํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งการเก็บขยะ คัดแยกขยะ บริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ ล่าม เป็นต้น ดังน้ันศูนย์อาสาธรรมศาสตร์จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางในการกระจาย “คน” และ 
“ของ” ที่มีเบ้ืองหลังการดําเนินงานด้วยพลังของจิตอาสา 
 

2.5 กองร้อยเด็กดี 

เมื่อพูดถึงจิตอาสาในสนามหลวง คนกลุ่มหน่ึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้น่ันก็คือ “เยาวชนจิตอาสา” ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 13-18 ปี ในช่วง 50 วันแรกหลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปทํางาน  
จิตอาสาได้ด้วยตนเอง เยาวชนสามารถทําหน้าที่อะไรก็ได้ตามความถนัดของตนเอง แต่หลังจากที่สนามหลวงมี  
การจัดระเบียบวันท่ี 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2559 หรือที่เรียกว่า Big Cleaning Day เยาวชนกลุ่มน้ีไม่สามารถมาทํา
จิตอาสาได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องทําผ่านองค์กรหรือหน่วยงานเท่าน้ัน ดังน้ันการท่ีเยาวชนจะเข้ามาเป็นจิตอาสาที่
สนามหลวงได้จึงต้องดูว่าตนเองมีสถานะอะไร เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเด็ก
กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตัวกําหนดว่าเขาต้องทํางานผ่านองค์กรไหนและมีหน้าที่อะไร   
เราอาจแบ่งเยาวชนท่ีมาทํางานจิตอาสาออกเป็นสองกลุ่มคือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 13-15 ปี และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 16-18 ปี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนมากจะมาในฐานะลูกเสือเนตรนารีที่มาผ่าน 
การจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ และยุวกาชาด ภายใต้การดูแลของสํานักยุวกาชาด สภากาชาดไทย หน้าที่
หลักๆ คือ เก็บขยะ ปฐมพยาบาล คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อีกต่อหน่ึง ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมักจะ
เป็นนักเรียนที่ทํางานผ่านจิตอาสาธรรมศาสตร์ และรักษาดินแดน (รด.) หน้าที่ที่เด็กกลุ่มน้ีทําคือเก็บขยะ อาสา
ประชาสัมพันธ์ และถ้าเป็นรด.จะคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่เป็นตํารวจและทหาร 

 

 


