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ในหลวงใหหันมาหาเหตุผล มีสมานฉนัท ทําแผนดิน
ผาสุก-รมเย็น 
 
พระบรมทรงชี้โชคดีเปนคนไทย สองฟากถนนราชดําเนินกึกกอง พสกนิกร
เปลงเสียงทรงพระเจริญ 

 

"ในหลวง"ทรงมีพระราชดํารัสใหมีความสมานฉันทหันมาหาเหตุผล 
และกาํจัดอคติ สมเด็จพระบรมฯถวายพระพร โชคดทีีเ่กิดมาเปนคน
ไทยภายใตพระบุญญาบารมี พสกนิกรชาวไทยพรอมใจกันใสเส้ือ
เหลืองเฝาฯรบัเสด็จ เปลงเสียง "ทรงพระเจรญิ" ดังกกึกอง 
 
 
 
**"ในหลวง"เสดจ็พระบรมมหาราชวัง 
 
เม่ือวันที ่5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ีพระเจาวรวงศ
เธอ พระองคเจาศรรีัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิาภา 
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิรภิาจุฑาภรณ เสด็จพระราชดําเนินโดย
รถยนตพระที่นัง่จากพระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดสุิตไปยัง

พระบรมมหาราชวัง เพ่ือประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเทยีบรถยนตพระทีน่ั่งที่หนาพระทวารเทเวศร
รักษาในเวลา 10.30 น. 
 
เม่ือเสด็จฯถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนิีนาถ เสดจ็ออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวิ
นิจฉยั พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสงิหาสนบนพระราชบัลลังก ภายใตนพ
ปฎลมหาเศวตฉัตร มหาดเล็กรัวกรับ ชาวมานไขพระวิสตูร เจาพนักงานชูพุมดอกไมทอง ใหสัญญาณชาวพนักงาน
กระทั่งแตรมโหระทึก ทหารกองเกียรตยิศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนั้น
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปนใหญเฉลิมพระเกียรตฝิายละ 21 นัด สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมวงศานวุงศและขาราชการเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
 
**พระบรมฯถวายพระพรชัยมงคล 
 
ครั้นสุดเสียงประโคมแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกุมาร กราบบังคมทลู
พระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล วา ในปจจุบนันี้ มิใชเพียงแตประชาชนชาวไทย แมชาวโลกทั่วไปตางประจักษแก
ตา แกใจวา ใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรงเปนพระมหากษัตริยสุดประเสริฐเลิศดวยบุญญาธิการ และเพียบเพ็ญดวย
พระบารมี ขาพระพทุธเจา ไดเฝาสังเกตศึกษาจนเห็นแทแนแกใจวา มิไดเกิดมีข้ึนเองหากเปนพระบารมีทีใ่ตฝา

 
ถวายพระพร - พสกนิกรจํานวนมากรวม
จุดเทียนชยัถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่งใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 
มณฑลพิธีทองสนามหลวง เมื่อค่าํวันที่ 5 
ธันวาคม 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\หัวขาว.doc 6/12/06 9:29  

http://www.matichon.co.th/news_relate/gallery_single.php?tag950=01p0101061249&type=mctb


ละอองธุลีพระบาททรงสรางสมใหเกิดมีข้ึน ดวยพระราชจรยิาวัตร ที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญเพ่ือความ
เจริญรมเย็นของอาณาประชาราษฎร  
 
"ขาพระพุทธเจาทั้งปวงระลึกอยูเสมอวา โชคดีที่เกิดมาเปนคนไทยภายใตพระบุญญาบารมี จึงไดรับพระมหากรุณา
ชุบเลี้ยงใหมีความสุข ความเจรญิ และเกียรตยิศพรอมทุกสิ่ง ในมหามงคลสมยันี้จึงขอถวายสัตยปฏญิญาณดวย
กตัญูกตเวทติาจติวา จะตั้งใจปฏิบัตภิาระ หนาที่ และสิ่งทีจ่ะเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน สืบสาน
พระราชปณิธานแหงใตฝาละอองธุลีพระบาท โดยเต็มกําลงัสติปญญา ความสามารถ และจะละเวนการประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ทาํใหเปนทีร่บกวน กังวลพระราชหฤทยั"  
 
จากนั้น พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี และนายมชีัย ฤชุพันธุ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ กราบบังคม
ทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ตามลําดับ 
 
**"ในหลวง"ใหสมานฉันท-กําจัดอคต ิ
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสตอบ ใจความวา ขาพเจามคีวามปติชื่นชมอยางยิ่งที่ทานทั้งหลายมี
ไมตรีจติมาใหพรวันเกิด ขอทุกทานจงไดรับพรและไมตรีจิตจากใจจริงของขาพเจาเชนเดยีวกัน  
 
คนไทยรวมกันตั้งชาติตั้งประเทศจนเปนปกแผนและเจรญิม่ันคงสืบตอกันมาชานาน แมบางสมัยบานเมืองจะเกิด
เหตุคบัขันเดือดรอน แตเราก็รวมกันปฏิบัตแิกไข ดวยสติปญญาอันฉลาด สามารถ ดวยคุณธรรมความดีและดวย
ความสามคัคีปรองดอง ทําใหเรามีอิสรภาพและความสุข ความเจริญทุกอยางยั่งยืนมาจนถงึทุกวันนี ้ขอน้ีควรเปนสิ่ง
เตือนใจเราทั้งหลายผูรวมอยูในชาตใินประเทศนี ้ใหมสีมานฉันทหันมาหาเหตผุล ความถกูตองและความรับผดิชอบ
ตอสวนรวมอยางจริงจังเพ่ือกําจัดอคต ิและสรางเสริมความเมตตาสามคัคใีนกันและกัน จักไดสามารถรวมกําลังกัน
สรางสรรคจรรโลงประเทศของเราใหมั่นคงเขมแข็ง 
 
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนิีนาถเสด็จพระราชดําเนินประทับรถยนต
พระที่นั่งเพ่ือเสด็จพระราชดาํเนินกลับ 
 
**นอนคางสนามหลวงรอรับเสดจ็ 
 
ผูสื่อขาวรายงานบรรยากาศทีพ่ระบรมมหาราชวังวา ตั้งแต 06.00 น. ประชาชนชาวไทยตางพรอมใจกันใสเสื้อ
เหลืองทยอยเดนิทางมาจับจองที่นั่งดานในพระบรมมหาราชวังกันอยางเนื่องแนนจนเต็มพ้ืนที่ตั้งแตเวลา 09.00 น. 
ซึ่งเจาหนาที่ไดเปดประตูใหประชาชนเขามารอรับเสด็จ 4 ประตู คือ ประตูสนุทรพิศาล ประตูวิมานเทเวศน ประตู
สวสัดิโสภา และประตูมณีนพรตัน พรอมทั้งยงัจัดจดุเฝาฯรับเสด็จไว 2 จุด คือ บริเวณถนนสองขางทาง ฝงประตู
วิเศษไชยศรแีละบริเวณโดยรอบพระอุโบสถในวัดพระศรีรตันศาสดาราม ซึง่ทั้ง 2 จุดเนื่องแนนไปดวยประชาชนทั้ง
ที่มาเปนหมูคณะจากจังหวัดตางๆ อาทิ ชุมพร สมทุรปราการ พะเยา และยังมีที่มากันเปนครอบครวัอีกดวย ซึ่งมี
หลายครอบครวัที่อุมลูกวยั 6-7 เดือนมาเฝาฯรับเสดจ็เพ่ือเปนสิริมงคล และตลอดระยะเวลาที่เฝาฯรอรับเสดจ็
ประชาชนตางไมยอมลุกไปไหนโดยเตรียมขาวปลาอาหารใสปนโตมารับประทานดวย 
 
จากการสอบถามประชาชนที่มาจากตางจังหวดัสวนใหญตางเดินทางกันมาตั้งแตคืนวันที ่4 ธันวาคม สวนใหญจะ
พักนอนกันที่ทองสนามหลวงเพื่อที่รุงเชาจะไดมาจับจองสถานที่บริเวณพระบรมมหาราชวังไดสะดวก หนึ่งในนั้นคือ 
นางแพร กลิ่นหอม อายุ 72 ป ชาวจังหวัดราชบุร ีที่มาพรอมกับบุตรสาวใหสมัภาษณวา มารอรับเสดจ็กอน 7 โมง
เชานั่งรถไฟมาจากราชบุรตีั้งแตเย็นวันที่ 4 ธันวาคม มานอนพักที่สนามหลวงเห็นคนนอนเยอะเลย ทุกคนมานอน
เพ่ือเตรียมเขาวงัเพ่ือรับเสด็จในหลวง 
 
**"ในหลวง"ทรงแยมพระสรวล 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา เม่ือขบวนรถยนตพระที่นัง่เสด็จมาถึง ปรากฏวาตลอดเสนทางที่ขบวนรถพระที่นั่งเสด็จพระราช
ดําเนินผาน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงโบกพระหตัถและแยมพระสรวลดวยสีพระพักตรแจมใส ใหกับพสก
นิกรที่มาเฝาฯรบัเสด็จ ตลอดสองขางทาง สรางความปลาบปลื้มใจใหกับพสกนิกรชาวไทยอยางมาก  
 
ขณะเดียวกันประชาชนนับหมืน่ก็เปลงเสียงทรงพระเจริญอยางกึกกอง พรอมโบกธงชาติไทย และธงเฉลมิฉลองการ
ครองสิรริาชสมบัติครบ 60 ป และพนมมือ หลายคนปลื้มใจถึงขนาดน้ําตาซึม 
 
จนเมื่อเวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค ประทบัรถยนตพระทีน่ั่งเพ่ือเสด็จพระราชดําเนินกลบั ตลอดเสนทางทุกพระองคทรงโบก
พระหตัถใหกับประชาชนที่มาเฝาฯรับเสด็จกันอยางเนืองแนน  
 
**เสื้อเหลืองยาว5กม.เฝาฯรับเสด็จ 
 
สวนบรรยากาศบริเวณถนนพระราม 5 ซึ่งอยูดานหนาพระราชวงัสวนจติรลดารโหฐาน มีประชาชนจํานวนนับหมื่นคน
ใสเสื้อเหลืองมาเฝาฯรอรับเสดจ็กันตั้งแตเชาตรู บางคนมาตั้งแตเวลา 02.00 น. โดยมาจับจองที่นั่งและไมยอม
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ขยับเขยื้อนไปไหน โดยเปนแถวคนใสเสื้อเหลืองเปนระยะทางยาวรวม 5 กิโลเมตรเตม็สองฝงถนน 
 
สําหรับบรรยากาศบริเวณถนนราชดําเนินนอก ตั้งแตสะพานมฆัวานรังสรรค จนถึงเชิงสะพานผานฟาลีลาศ มี
ประชาชนเฝาฯรับเสดจ็หนาแนนเต็มสองฝงขางทางเชนกัน โดยมีธงชาติไทยและธงฉลองครองราชย 60 ป โบก
สะบดัเต็มสองขางทาง ขณะที่ประชาชนเฝาฯรอรับเสด็จอยูนั้น ไดเกิดปรากฏการณทางธรรมชาต ิ 
 
มีเมฆมาปกคลมุแสงอาทิตย ทําใหคลายรอนไปไดระดับหนึ่ง ซึ่งประชาชนตางวิพากษวจิารณกันวา เหมือนกับใน
วันที่ 9 มิถุนายนที่ผานมา ทําใหอากาศบริเวณราชดําเนินนอกไมรอนอบอาว 
 
**เสียง"ทรงพระเจรญิ"กึกกอง 
 
ตอมาเมื่อเวลาประมาณ 17.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จประทับรถยนตพระที่นั่ง พรอมดวยสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค เคลื่อนออกจากพระตําหนัก
จิตรลดารโหฐานอยางชาๆ ผานถนนราชดําเนนินอก เขาสูถนนราชดําเนินกลาง ถนนราชดําเนินใน เพ่ือเสดจ็ไป
ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยระหวางที่ประทับรถยนตพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
โบกพระหตัถทกัทายพสกนิกรที่เฝาฯรอรับเสด็จตลอด 2 ขางทาง พรอมกันนี้ประชาชนตางเปลงเสียง "ทรงพระ
เจริญ" กันอยางกึกกอง แลวพรอมใจกันโบกธง อีกทั้งเมื่อขบวนรถยนตพระที่นั่งผานหนา ประชาชนตางกมลงกราบ 
บางคนถึงกับน้าํตาซึมเม่ือไดเห็นพระพักตรของพระองค 
 
ทนัททีีร่ถยนตพระที่นั่งเลี้ยวเขาสูถนนดานหนาของพระบรมมหาราชวัง ประชาชนนับหมื่นสองฟากถนนที่ปกหลักมา
เฝาฯรับเสด็จตัง้แตเชา ตางพรอมใจโบกสะบดัธงชาติไทย และธงตราสัญลกัษณ 60 ปครองสิรริาชสมบตั ิและเปลง
เสียงทรงพระเจริญดังกึกกอง ประชาชนตางมสีีหนายิ้มแยมแจมใส ไมมีอาการเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาจากสภาพ
อากาศทีร่อนอบอาว บางก็กมลงกราบขณะทีร่ถยนตพระที่นัง่ขับผาน บางพนมมือแลวเปลงเสียงถวายพระพร
สุดเสียง และเมือ่ประชาชนเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
โบกพระหตัถและแยมพระสรวลใหกับประชาชน ตางรูสึกปลาบปลื้มปติเปนอยางมาก 
 
**พระสงฆ80รปูเจริญพระพุทธมนต 
 
เม่ือเวลา 17.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯถึง
พระบรมมหาราชวัง เสดจ็ฯเขาสูพระที่นั่งอมรนิทรวินจิฉยั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหอาลกัษณสํานักอาลักษณ
และเครื่องราชอิสรยิาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีอานประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมณ
ศักดิ์ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ จบแลวพระสงฆ 10 รูปเจรญิชัยมงคลคาถา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนหิรญับัฏ พัดยศ ผาไตร เครื่องประกอบสมณศักดิแ์ดรอง
สมเด็จพระราชาคณะที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯสถาปนาแลว ทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแดพระสงฆซึ่ง
ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ใหมอีกตามลําดับ 
 
พระสงฆถวายอนุโมทนา สมเดจ็พระราชาคณะถวายอดิเรก นมินตพระสงฆ 80 รูปเขานั่งอาสนะ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงจดุเทียนพระมหามงคล แลวทรงจุดธูปเทยีนเครื่องนมัสการ ทรงศีล พระสงฆเจริญพระพุทธมนตการ
พระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษา แลวสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จฯประทับรถยนตพระที่
นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดาํเนินกลับ 
 
**ทรงเปดไฟในรถใหพสกนิกรเห็น 
 
จนกระทั่งเวลา 18.55 น. รถยนตพระที่นั่งพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนิีนาถ 
ขบวนเสด็จฯของพระบรมวงศานุวงศ เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังอยางชาที่สดุ บรรดาประชาชนที่เฝาฯรับ
เสด็จตั้งแตเชาตางพรอมใจกันสงเสยีง "ทรงพระเจรญิ" กันอีกครั้ง นอกจากนี้พสกนิกรชาวไทยนับหมื่นตางพรอม
ใจกันจุดเทียนถวายพระพรสงเสด็จฯ ทําใหตลอดเสนทางแสงเทยีนสองสวางไสวตลอดเสนทาง  
 
ตลอดเสนทางที่รถยนตพระทีน่ั่งแลนผานพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหทรง
เปดไฟในรถยนตพระที่นั่งเพ่ือใหประชาชนไดเห็นทั้งสองพระองคอยางชดัเจนที่สดุ พรอมทัง้ยังทรงแยมพระสรวล
และโบกพระหตัถใหกับประชาชนตลอดเสนทาง สรางความปลาบปลื้มใหกับพสกนิกรชาวไทยเปนอยางมาก 
 
**เทียนปลุกเสก1ลานเลมไมพอแจก 
 
กอนหนานั้นเมื่อเวลา 18.00 น. ประชาชนจากรอบๆ ถนนราชดําเนินนอกและราชดาํเนินกลาง รวมทั้งจากหนา
พระราชวังสวนจิตรลดา ตางทยอยเดินเทาไปที่ทองสนามหลวง เพ่ือรวมรับแจกเทียนปลุกเสกทีจ่ะใชจดุถวายพระ
พรชยัมงคล ขณะเสด็จพระราชดําเนินออกจากพระบรมมหาราชวัง เพ่ือเสด็จพระราชดําเนนิกลับ 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา ทางเจาภาพจัดงานไดรับการตอวาจากประชาชนที่ไปรอรับแจกเทยีน เน่ืองจากจํานวนเทียนที่
เตรียมมา 1 ลานเลมไมพอแจก ทําใหบางคนผิดหวัง ถึงกับน้ําตาไหล เพราะไมไดรับเทยีน ขณะที่บางคนตอง
หาทางเดินไปที่รานคาเพ่ือขอซื้อเทียนมาจดุดวยตัวเอง 
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สําหรับเทยีนถวายพระพรดังกลาว ทางคณะกรรมการจัดงานมลูนิธิ 5 ธันวามหาราชไดจดัเตรียมไวแจกใหแก
ประชาชนที่มารวมงาน เปนเทียนที่ไดรับการปลุกเสกจากสมเด็จพระมหาธรีาจารย เจาอาวาสวดัชนะสงคราม ซึ่ง
หลังเสร็จสิ้นการถวายพระพรแลวสามารถนําเทียนกลับไปเกบ็ไวที่บานเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต 
 
**ชาวอังกฤษรวมชื่นชมพระบารม ี
 
สําหรับบรรยากาศบริเวณหนากระทรวงเกษตรและสหกรณ มีประชาชนทยอยเขามาจับจองพ้ืนที่เต็มทั้ง 2 ฝง ทั้ง
หนากระทรวงเกษตรฯและกระทรวงคมนาคม จนกระทั่งขบวนเสด็จฯผาน ประชาชนทั้งสองฝงถนนไดพรอมใจกันกม
ลงกราบ และโบกสะบัดธงชาติไทยและธงตราสญัลักษณพรอมเปลงเสียงรอง "ทรงพระเจริญ" ดังกระหึม่ตลอดทาง
ที่เสด็จฯ หลังจากนั้นก็ไดเดินทางไปสนามหลวงเพื่อจุดเทยีนชัยเฉลิมพระพรตอไป 
 
นายแมธทิว ชาวอังกฤษ อายุ 35 ป กลาววา ดีใจมากที่ไดมาเห็นบรรยากาศเชนนี ้เพราะที่ประเทศของตนคงไมมี
คนมามากอยางนี้ ตนเห็นวาพระเจาอยูหัวของไทย ทรงมคีวามแตกตางจากกษัตริยของประเทศอ่ืนๆ เพราะทรงมี
ความใกลชดิกับประชาชนมาก และชวยเหลอืประชาชนตลอด รูสึกชื่นชมพระบารมีทีท่รงมีพสกนิกรชาวไทยรัก
มากมายเชนนี ้
 
**มุสลิมยะลา-นราฯสวดถวายพระพร 
 
ที่สาํนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวดัยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัด พรอมอิหมาม ผูนํา
ศาสนา ขาราชการ นักเรียน นกัศึกษา ชาวไทยมสุลมิ รวมถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือใหชาวไทยมสุลมิได
แสดงออกถึงความจงรักภักดตีอสถาบันพระมหากษัตรยิ ตลอดจนสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทีท่รงมตีอปวงชน
ชาวไทย และยงัพรอมใจกันขอดูอาถวายพระพร 
 
สวนที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิส เจะมามะ รองประธานคณะกรรมการ 
จัดพิธีสวดดูอาถวายพระพรขึ้น และลงนามในสมุดถวายพระพรดวย 
 
**ปธ.คมช.นําเดินเฉลิมพระเกยีรต ิ
 
ผูสื่อขาวรายงานวา กอนหนานั้น เม่ือเวลา 08.00 น. พล.อ.สนธิ บุญยรตักลนิ ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และ
ประธานคณะมนตรคีวามมั่นคงแหงชาติ (คมช.) เดินทางไปลงนามถวายพระพรชยัมงคล ณ ซุมลงนามฯภายใน
สนามเสือปา พระราชวังดุสติ จากนั้น พล.อ.สนธิ และนายอภริักษ โกษะโยธิน ผูวาราชการ กทม. นําขบวน
ขาราชการ พอคา และประชาชนเดินเฉลิมพระเกียรตภิายใตชื่อ "80 รวมใจภักดิ์ รักพอของแผนดิน" จากสนามเสือ
ปาไปยังพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน นอกจากนี้ พล.อ.สนธิไดกลาวนําถวายพระพรชัยมงคลดวย 
 
สวนที่บริเวณศาลาสหทยัสมาคม พระบรมมหาราชวัง เจาหนาที่จดัสถานที่ใหประชาชนมารวมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งแตเวลา 08.30 น. ปรากฏวามีประชาชนทกุเพศทุกวัยตางทยอยกันมารวมลงนาม
กันอยางคึกคัก ทําใหคิวยาวออกมานอกเตนท และเมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.สรุยทุธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี และ
คุณหญิงจติรวดี จุลานนท ภรยิา เดินทางไปลงนามถวายพระพรชยัมงคล ณ หองแดง ศาลาวาการพระราชวัง ใน
พระบรมมหาราชวัง  
 
**รบ.เตรียมดึงผูสูงอายุชวยชาต ิ
 
ร.อ.นพ.ยงยทุธ มัยลาภ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีใหสัมภาษณถึงกระแสพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ตอคณะบคุคลตางๆ เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม ที่ทรงใหคนสูงอายมุีกําลังและตั้งใจทํางานเพื่อชาติ
บานเมืองวา รัฐบาลรับใสเกลาฯ และขอนอมนําไปสูการปฏิบตัิ ถือเปนพระมหากรุณาธิคุณ และเปนกําลังใจแก 
ครม.เปนอยางมาก ดังนั้น ครม.จะเดินหนาทาํงาน ทุมเทชวยชาติบานเมืองอยางเต็มที ่ 
 
ร.อ.นพ.ยงยทุธกลาววา สําหรับกระแสพระราชดํารสัเก่ียวกับผูสูงอายทุี่มีประสบการณสามารถสรางประโยชนให
ชาติบานเมืองไดนั้น รัฐบาลขอสนับสนุนแนวพระราชดํารสัดังกลาว โดยจะสนับสนุนสงเสรมิใหผูสูงอายุไดทํา
ประโยชนเพ่ือบานเมือง โดยนําประสบการณจากผูสูงอายุมาใช เพ่ือประโยชนแกบานเมืองและลูกหลาน ถือเปนการ
ทําประโยชนในชวงบั้นปลายชวีิต รัฐบาลเองก็มีโครงการทีส่งเสริมผูสูงอายทุี่ดําเนินการอยู อาท ิ
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีําโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑการเรยีนรูในหางสรรพสนิคาตางๆ เพ่ือให
ผูสูงอายุไดนําบุตรหลานไปเยีย่มชมเปนการสรางการเรยีนรูรวมกัน ยืนยันวารัฐบาลชุดน้ี ใหความสําคญักับผูสูงอาย ุ
โดยเฉพาะการนําประสบการณของผูสูงอายมุาใชเพ่ือประโยชนของชาติบานเมือง  
 
หนา 1 
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