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พระวัดปา สวดถวายพระพร ในหลวง [9 ธ.ค. 50 - 04:19] 

ในขณะที่พสกนิกรชาวไทยตางปลื้มปติที่ไดรวมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 และติดตาตรึงใจไปกับหลากหลายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ที่หนวยงานตางๆพรอมใจจัดขึ้นอยางยิ่งใหญงดงาม กระน้ัน กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
องคพระประมุข ผูเปนดั่งแสงสวางนําทางคนไทยทั้งมวล ก็ยังคงมีขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเมื่อวันที่ 
8 ธ.ค. ผูสื่อขาวไดรับการเปดเผยจากพระมหานิรตุต ฐิตสํวโร วัดพระศรีมหาธาตุ กทม. ในฐานะ
เลขานุการเจาคณะภาค 8 ธรรมยุต วา คณะสงฆคณะธรรมยุต จะจัดงานรวมใจภักดิ์ รักพอ ถวาย
พระพรพอของแผนดิน เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา ในวนัที่ 13 ธ.ค.น้ี เวลา 18.39 น. ณ พระมหาธาตุเจดียเฉลิมพระบารมีนวมินทร วัดปา
บานคอ อ.บานผือ จ.อุดรธานี   

พระมหานิรุตตกลาวอีกวา ในงานดังกลาวจะมีพิธี เจริญพระพุทธมนตโพชฌงคปริตร ซึ่งเปนบท
สวดมนต ที่มุงเนนพุทธคุณในดานการระงับทุกขเวทนา เนนการเยียวยารักษาโรค ถือเปน
หลักธรรมสําคัญหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนาสําหรบัสวดสาธยายที่เปยมดวยพุทธานุภาพ ธรรมา
นุภาพและสังฆานุภาพ และบทสวดมนตเฉพาะของพระกรรมฐาน เพื่อถวายเปนพระพรชัยมงคล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยพระสงฆที่จะมาเจริญพระพทุธมนต เปนพระกรรมฐานหรือ
พระปาฝายธรรมยุตทั้ง 17 จังหวัดภาคอีสาน สายหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ซึ่งเปนอาจารยใหญพระ
กรรมฐาน จํานวน 2,589 รูป ซึ่งมีความหมายวา “25” หมายถึง พ.ศ. 2550 “8” หมายถึง ในหลวง
มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา “9” หมายถึง “รัชกาลที่ 9” ซึ่งพธิีดังกลาวถือวาเปนพิธีใหญครั้ง
แรกในประวัติศาสตร คณะสงฆที่พระกรรมฐานหรือพระปา จะมารวมตัวกันจํานวนมากขนาดนี้  

เลขานุการเจาคณะภาค 8 กลาวตอวา สําหรับพระกรรมฐานที่รวมพิธี อาท ิหลวงปูทอน ญาณธโร 
วัดปาศรีอภัยวัน จ.เลย พระอาจารยทลู ขิปฺปฺโญ วัดปาบานคอ จ.อุดรธานี หลวงปูจันทรศรี วัด
โพธิสมภรณ จ.อุดรธานี หลวงปูบุญมี วัดประชานิยม จ.สกลนคร หลวงปูธรรมโสภณ วดัสุทธ
จินดา จ.นครราชสีมา เปนตน โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช วัดสัมพันธวงศ เปนประธานฝายบรรพชิต และมีพระศาสนโสภณ วัดราชบพิธ ซึ่ง
เปนลูกศิษยหลวงปูฝน อาจาโร นําสวดมนต นายธีรภัทร เสรีรังสรรค รมต. ประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนตัวแทนนายกรัฐมนตรี เปนประธานฝายฆราวาส    

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวันที่  9  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2550     หนา  
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว) (ประสานมิตร) เปดเผยวา ทางสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มีมติทลูเกลา
ทูลกระหมอมถวายปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย แดสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ และปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์แดสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งในการนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2549 ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ 
เวลา 13.30 น. ณ อาคารกีฬา 1 มศว อ.องครักษ จ.นครนายก   

สวนการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่ กทม.จัดขึน้มาตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผานมา ในชื่อ “งานนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ ทรงเปนแรงบันดาลใจ” บริเวณสนามหลวง ถนนราชดําเนิน และลานพลับพลาม
หาเจษฎาบดินทร โดยมีจุดเดนของงานอยูที่การจัดแสดงน้ําพุลีลาประกอบเพลงบริเวณลานรอบ
อนุสาวรียประชาธิปไตย รวมถึงการแจกภาพพระบรมฉายาลักษณ 9 แบบ ใน 9 ซุมนิทรรศการ 
และสมุดภาพที่ระลึกกับผูมาชมงาน ซึ่งจนถึงเย็นวันที่ 8 ธ.ค. ปรากฏวามีประชาชนแหมาเขาแถว
รอรับภาพพระบรมฉายาลกัษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั กันอยางตอเน่ืองและเนืองแนน 
รวมถึงนํากลองถายรูปมาบันทึกภาพความงดงามของซุมตางๆ ที่มีการตกแตงอยางวิจิตรงดงาม 
ขณะเดียวกนั กทม.ก็ขยายเวลาแจกภาพพระบรมฉายาลักษณทั้ง 9 แบบ ในวันที่ 9 ธ.ค. ซึ่งเปน
วันสุดทายของการจัดงาน เปน 09.00-24.00 น. พรอมกับใหสิทธิพิเศษ สําหรับผูสูงอายุที่อายุ 60 
ปขึ้นไป และเด็กอายุต่ํากวา 12 ป ไมตองยืนรอตอแถว ใหเขารับภาพพระบรมฉายาลักษณ ได
ทันที ขณะทีจุ่ดลงนามถวายพระพรชัยมงคลยังคงไดรับความสนใจเปนพิเศษจากประชาชนที่
เดินทางมาบริเวณดังกลาวดวยเชนกัน  

สวนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มรีัฐบาลเปนผูจัด ณ ศูนยแสดงสนิคาและการประชมุ อิมแพค 
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ที่เปดใหประชาชนเขามาชมภาพพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่หาชมไดยาก และเรียนรูพระราชประวัติ พระราชกรณียกจิ รวมถึง
พระอัจฉริยภาพดานตางๆ มาตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผานมา และมีไปจนถึงวันที่ 10 ธ.ค.น้ีเทาน้ัน 
ปรากฏวา บรรยากาศภายในงานเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. กย็ังมีคล่ืนมหาชนหลั่งไหลเขามาชมงาน 
โดยเฉพาะพอแมผูปกครองไดพาลูกหลานมาชมงาน รวมถึงรวมกันลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผานทางแผนดวงใจ ที่ทางคณะผูจัดงานจะรวบรวมคําถวายพระพร
ทั้งหมดขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัตอไป ทั้งน้ี ผูมาชม
งานตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา รูสึกประทับใจกับนิทรรศการในทุกสวน และตองการใหลูกๆได
ดําเนินตามรอยพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเรื่องการใชชีวิตพอเพียง   

ขณะที่ในชวงค่ํา ที่สวนเบญจกิตติ บริเวณศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ มีการจัดแสดงพลุและ
ดอกไมไฟเฉลิมพระเกียรติเปนคืนสุดทาย   โดยใชช่ือการแสดงวา “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
พระบารม ีเกริกฟา กองปฐพี” จํานวน 6 ชุด 2,080 นัด และการแสดงพลุประเภทแฟนตาสติก ซึ่ง
จะมีความสวยงามแตกตางจากพลุที่ผานมา ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนไปรอชมเปน
จํานวนมาก เน่ืองจากเปนวันหยุดสุดสปัดาห   

อยางไรก็ดี ในชวงค่ําวันเดียวกัน สํานักพระราชวัง ออกแถลงการณเรื่อง สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
เจาฟา กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงพระ ประชวร ฉบับที่ 23 ความวา วันน้ี 
คณะแพทยผูถวายการรักษาสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร รายงานวา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ทรงรูพระองคดี มีพระอาการเหนื่อยและแนนพระนาภีมากขึ้น คณะแพทยไดถวายพระ
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โอสถเคมีบําบัดรักษารวมดวยพระโอสถรักษาอื่น ถวายการรักษาทางกายภาพบําบัด และอาหาร
เสริมทางหลอดพระโลหิตตอไป จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหคณะ
บุคคลเฝาทูลละอองธุลีพระบาท โดยเวลา 17.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จลง ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจาหลานเธอ พระองคเจา พัชรกิติยาภา และพระเจาหลาน
เธอ พระองคเจาทีปงกร รัศมีโชติ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหคณะทูตานุทูต ผูแทนฝาย
กงสุลตางประเทศ และคณะผูแทนองคการระหวางประเทศประจําประเทศไทย เฝาฯ ถวายพระพร 
ชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550  

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมี พระราชดํารัสตอบ ความวา  

“ขอขอบใจทานเปนอยางมากท่ีกลาวถึงการปฏิบัติงานของขาพเจา พรอมทัง้แสดงความตั้งใจ
จริงที่จะพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศของเรา ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น 
ประเทศไทยมีนโยบายอันแนนอน เสมอมา ที่จะจรรโลงรักษาสัมพันธไมตรีอันดี และใหมีความ
รวมมือกับประเทศทั้งปวงที่เปนมิตร โดยถือวา มิตรคือประเทศเรา การมีแผนดิน ประชากร และ
ตองการความเจริญผาสุก เชนเดียวกันกับเรา ฉะน้ัน เราจึงเช่ือมั่นวา หากนานาประเทศมี
จุดมุงหมายรวมกันดังน้ีเปนสําคัญ ประสานความสัมพันธกัน รวมมือกัน ดวยความสุจริตจิตจาก
จริงใจและดวยความเคารพยกยองกัน โดยเสมอหนา ประชากรทั่วโลกจะมีแตความเจริญมั่นคง 
และอยูรวมกันดวยความผาสุก สงบ อันถาวรยิ่งขึ้น”  

ในการนี้ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี ปฏิบัติหนาที่ในการ
ตอนรบัคณะทูตตางประเทศและผูแทนฝายกงสุลในงานพระราชทานเลี้ยงรับรองดวย   

จากนั้นเวลา 18.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จออก ณ พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน 
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี นํา
ประธานคณะกรรมการโอลิมปก ของประเทศสมาชิกสหพันธกีฬาซีเกมส 11 ประเทศ และคณะ
มนตรีสหพันธกีฬาซีเกมส เฝาทูลละอองธุลี พระบาท ทูลเกลาฯถวายอิสรยิาภรณซีเกมส เฟดเดอ
เรช่ัน เมอรริช อวอรด ในฐานะที่ทรงเปนพระมหากษัตริยนักกีฬา เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกสหพันธกีฬาซีเกมสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดมีมติเปนเอกฉันท 
ใหจัดทําอิสริยาภรณซีเกมส เฟดเดอเรช่ัน เมอรริช อวอรด ขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถเปน
เลิศในการทรงกีฬาเรือใบ ซึ่งทรงออกแบบและทรงตอเรือใบดวยพระองคเอง นอกจากนั้นยังทรง
เปนนักกีฬาแขงเรือใบ ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงไดรับการทูลเกลาฯถวายเหรียญทอง
กีฬาแขงเรือใบ ในการแขงขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งรัฐบาล
ประกาศใหเปนวันกีฬาแหงชาติในเวลาตอมา ซึ่งเปนที่ปล้ืมปติแกบรรดาประเทศสมาชิกสหพันธ
กีฬาซีเกมส อันเปนกีฬาที่ถือกําเนิดขึ้นมาจากกีฬาแหลมทอง นอกจากนั้นยังพระราชทานพระ
มหากรุณาธคิุณ โดยทรงรับสมาคมกฬีาแหงประเทศไทย ไวในพระบรมราชูปถัมภ และทรง
อุปถัมภกิจการกีฬาอยางตอเน่ืองตลอดมา 

 

 
 


