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ในหลวงให"ระมัดระวังกายใจ" ทรงย้ําทหาร ซื่อตรงในความสัตย-

สุจริต 

 
 
รบ.ตั้ง"เปรม"ที่ปรึกษางาน"80พรรษา" พอ"บุช"ถึงไทย10-12ธ.ค.ถวายพระพร 
 
 

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาท ใหทหาร"ซือ่สัตยสุจริต" 
มุงมั่นในการปฏิบัตหินาที่ ระมดัระวงักายใจใหมั่นคง คุมกันทุกคน
ทุกฝายและพฒันาสรางสรรคใหแผนดินเกิดความเจรญิรมเย็น ทรง
ย้ําเมืองไทยอยูรอดเพราะความสามัคคขีองทุกฝาย รบ.เชิญชวน
ประชาชนรวมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคมที่สนามหลวง 
 
 
 
เม่ือเวลา 16.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม ที่ลานพระราชวังดุสติ (พระบรม
รูปทรงมา) ไดมีพระราชพิธีถวายสตัยปฏิญาณตน และสวนสนามของเหลา
ทหารรักษาพระองค เน่ืองในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2549 โดยมี พล.อ.บญุสราง เนียม
ประดิษฐ ผูบัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) พล.อ.ทรงกติต ิจักกาบาตร 
เสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู
บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.อ.มนตรี สงัขทรัพย เสนาธิการทหารบก 
พล.ร.อ.สถริพันธุ เกยานนท ผูบัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.ร.อ.วรี
พล วรานนท เสนาธิการทหารเรือ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผูบัญชาการ
ทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.อ.อ.สมหมาย ดาบเพ็ชร เสนาธิการทหาร
อากาศ ตามเสด็จพระราชดาํเนินทรงตรวจพลสวนสนาม 
 

ทั้งน้ี พล.ต.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ผูบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค ในฐานะผูบังคับกองผสมนําทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองคจํานวน 13 กองพัน รวมพิธีสวนสนามและถวายสตัยปฏิญาณตน 
 
ตอมาเวลา 17.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสดจ็พระราชดําเนนิโดยรถยนตพระที่นั่งมายังบรเิวณตนขบวนแถวทหาร จากนัน้ พล.ต.
ดาวพงษ ไดกราบบังคมทูลถวายรายงาน ขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดําเนิน ทรงตรวจพล
สวนสนามดวยรถยนตพระที่นั่ง พรอมดวยนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองค 8 นาย ตามเสดจ็  
 
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตรวจพลสวนสนามแลว ไดเสดจ็ข้ึนสูพลับพลาที่ประทับ ผูบังคับกองพัน
และหมูเชิญธงชัยเฉลิมพลเขาประจําที่หนาพลับพลา  
 
ตอมา พล.อ.บญุสรางไดนํานายทหารชั้นผูใหญกราบบังคมทูลถวายพระพรชยัมงคลวา "ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ขอถวายคําสตัยปฏิญาณวา ขาพระเจาจะยอมตายเพื่อรักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานภุาพแหงพระมหากษตัรยิเจา และ

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระ
ราชดําเนนิพรอมดวยสมเดจ็พระนางเจาฯ 
พระบรมราชนิีนาถ และสมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร ในพิธี
ถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของ
ทหารรักษาพระองค เนื่องในพระราชพิธี
เฉลมิพระชนมพรรษา ประจําป 2549 ณ 
บรเิวณลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 
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จะจงรักภักด ีและจะถวายความปลอดภยัตอใตฝาละอองธุลพีระบาท จนชวีติหาไม และจะเชิดชรูักษาไวซึง่
เกียรตยิศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค ทั้งจะปฏิบัตตินใหเปนที่ไววางพระราชหฤทยัของใตฝาละอองธุลีพระ
บาททุกประการ" 
 
หลังจบคําถวายพระพร พล.อ.บุญสรางทลูเกลาฯถวายพานดอกไม ธูปเทียน แพร จากนั้นไดนําทหารถวายคําสัตย
ปฏิญาณและแถวทหารถวายคาํปฏิญาณ โดยกลาวตามผูบัญชาการทหารสูงสุดโดยพรอมเพรียงกัน  
 
เม่ือถวายคําสตัยปฏิญาณเสรจ็ ผูบังคับกองผสมสั่งถวายความเคารพ วงดุรยิางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
พรอมปลอยลูกโปงและแพรถวายพระพรทรงพระเจรญิ ปนใหญยิงสลุตถวาย 21 นัด และปลอยลูกโปง 7,200 ลูก 
ภายในบริเวณสนามเสือปา 
 
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสดจ็ฯไปยังหนาพลับพลาที่ประทบั พระราชทานพระบรมราโชวาทแก
นายทหารชั้นผูใหญที่เขาเฝาฯ และทหารมหาดเล็กรักษาพระองคความวา "ขาพเจาและพระราชินีมีความชืน่ชมยิ่ง
นักที่ไดมายืนทามกลางเหลาทหารรักษาพระองคในพิธีปฏญิาณตนสวนสนามครั้งนี ้ขอขอบใจในไมตรีจติของทุก
คนและขอสนองพรกับทั้งน้ําใจไมตรีน้ันดวยใจจริงเชนกัน ประเทศของเรารกัษาอิสรภาพและผืนแผนดินใหม่ันคง
เปนปกแผนตลอดมาไดจนถึงทุกวันนี ้เพราะคนไทยทุกหมูเหลามคีวามสามัคคแีละรูจักหนาที่ของตนใหประสาน
สงเสริมกัน 
 
ทหารนั้นในฐานะเปนทหารของชาต ิจึงมีหนาที่อยางสําคัญในดานการตอสูคุมกันดวยแสนยานุภาพ และฐานะที่เปน
คนไทย จึงมีหนาทีท่ี่จะตองคุมกันกับทุกคนทุกฝาย พัฒนาสรางสรรคใหเกิดความเจริญรมเย็นแกแผนดิน การน้ันไม
วาจะประพฤติปฏิบัติการใด ทหารจะตองระมัดระวังกายใจใหม่ันคง ซื่อตรงในความสัตยสจุรติและความสมคัรสมาน
สามคัคี มีความกลาหาญ เขมแข็ง อดทน และอดกลั้น มุงมั่นที่จะปฏิบัตหินาที่ของตนใหสมบูรณครบถวน ทั้งใน
ฐานะที่เปนทหาร ทั้งในฐานะที่เปนคนไทย โดยปรารถนาประโยชนอันยิ่งใหญของชาติของแผนดินเปนเปาหมาย
สูงสดุ ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรตันตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธ์ิ กับทั้งอํานาจแหงความภักดีโดยบริสทุธ์ิใจ ตอชาติ
บานเมือง จงดลบันดาลใหทหารทุกคนประสบแตความสุขความเจริญและความสวสัดีมีชยัทุกเมื่อไป"  
 
จากนั้นเวลา 17.40 น. ผูบังคบักองผสมไดสัง่กองผสมสวนสนามผานหนาพลับพลาที่ประทับ จาํนวน 12 กองพัน 
และกองพันทหารมารักษาพระองคจํานวน 1 กองพัน สวนสนามผานหนาพลับพลาตามลําดับหนวย 
 
ภายหลังเสร็จสิน้การสวนสนาม พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสดจ็พระ
ราชดําเนินกลับดวยรถยนตพระที่น่ัง ผูบังคับกองผสมพรอมทหารนําถวายพระพรเปลงเสยีง ทรงพระเจริญ พรอมกัน 
3 ครั้ง เปนอันเสรจ็พิธี  
 
นายจุลยทุธ หิรณัยะวสิต ปลดัสํานกันายกรัฐมนตร ีกลาวในรายการ "สายตรงทําเนยีบ" เชาวันเดียวกันวา รัฐบาล
เล็งเห็นความสาํคัญในการจดังานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 จึงไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาต ิที่ประชาชนทกุภาคตอง
รวมใจกันจัดงานพรอมกันทั้งประเทศ ซึ่งแนวทางในการจดังานจะดาํเนินการเหมือนครั้งจัดงานฉลองสิรริาชสมบตัิ
ครบรอบ 60 ป คือ จัดงานทั้งป โดยจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2550 รัฐบาลไดพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการอาํนวยการ 8 คณะ จํานวนถึง 69 คน โดยมี พล.อ.เปรม ตณิสูลานนท ประธานองคมนตรแีละรัฐบุรุษ 
เปนที่ปรึกษา ซึ่งกิจกรรมในภาพรวมที่จะดําเนินการใน 1 ปน้ีจะมีดวยกัน 4 งาน คือ งานพระราชพิธี งานรฐัพิธี 
งานศาสนพิธี และกิจกรรมโครงการตางๆ  
 
นายจุลยทุธกลาววา สําหรับตราสัญลักษณเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครบ 80 พรรษา ไดมอบ
ใหกรมศิลปากรรับไปออกแบบ โดยมีทั้งหมด 12 แบบ ขณะน้ีนายกรัฐมนตร ีไดนําความขึ้นทูลเกลาฯถวาย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือทรงมีพระบรมราชวินิจฉยัแลว  
 
ร.อ.นพ.ยงยทุธ มัยลาภ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศพรอมใจกัน
รวมพิธีที่มณฑลพิธีทองสนามหลวง ซึ่ง พล.อ.สรุยทุธ จุลานนท นายกรัฐมนตร ีจะเปนประธานในพิธีนําจดุเทียนชัย
ถวายพระพรในหลวงใน วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 19.19 น. 
 
รายงานขาวจากกระทรวงการตางประเทศ เปดเผยวา หลังจากที่ประธานาธบิดีจอรจ ดับเบลิยู. บุช ของสหรัฐได
แจงกับ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ในระหวางการประชุมเอเปคที่กรุงฮานอย เวียดนาม วา จะใหอดตี
ประธานาธิบดีจอรจ เอช. บุช ผูเปนบิดาเดินทางเยือนไทยในฐานะผูแทนพเิศษเพ่ือถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสริิราชสมบัตคิรบ 60 ป และจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาในป
หนานั้น ลาสุดทางสหรฐัไดแจงวาอดตีประธานาธิบดีบุชจะเดินทางเยือนไทยระหวางวันที ่10-12 ธันวาคมนี้ ใน
ฐานะแขกของรฐับาลไทย โดยไดมีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพ่ือเขาเฝาฯถวายพระพรแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนกําหนดการอื่นๆ ระหวางการเยือนไทยอยางเปนทางการครั้งนีย้ังอยูในระหวาง
การประสานงานในรายละเอียด  
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