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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

ทุกคนทําบานเมืองปกติสุขได "ในหลวง"ย้ํา 
 

เขาใจหนาที่ของตนใหกระจาง พระบรมฯปติ-ทรงพนโรคาพาธ โพลชี้ความสุขคนไทยพุง9.8 

 

ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม ทามกลางพสกนิกรเฝา
ถวายพระพรและชื่นชมพระบารมีเนืองแนน ทรงมีพระ
ราชดํารัสตอบคําถวายพระพร "ความสุข ความสวัสด ี
จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อบานเมืองมีความเจริญมั่นคงเปน
ปกติสุข" ชาวบานเผยปลาบปลื้มใจ-หายหวง ไดเห็น
พระพักตรสดใส พระพลานามัยแข็งแรง รัฐบาลพรอม
นอมนํากระแสพระราชดํารัสไปปฏิบัติ สั่งทีว-ีวิทยุ
เผยแพรทั้งเดือน 
 
@ พสกนิกรเฝาฯรับเสด็จแตเชามืด 
 
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พสกนิกรชาว
ไทยตางปลื้มปติเปนที่สุดเมื่อไดเฝาชมพระบารมแีละไดเห็น
วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระพลานามยัแข็งแรง
ขึ้น โดยผูสื่อขาวรายงานวา ตั้งแตเชามืดของวันที่ 5 
ธันวาคมที่ผานมา มีประชาชนจํานวนมากเดินทางไปที่
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรอเขาเฝาชมพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะเสด็จออกมหาสมาคม ใน
พระราชพิธเีฉลิมพระชนม พรรษา ณ พระที่น่ังอมรินทรวินิจ

ฉัย พระบรมมหาราชวัง ขณะที่บริเวณทองสนามหลวงและถนนราชดําเนินใน ก็เนืองแนนไปดวย 
ประชาชนที่มาเฝาฯรอรับเสด็จตั้งแตเชา โดยตางพรอมใจกันใสเสื้อสีชมพแูละโบกธงชาติไทยและ
ธงตราสัญลักษณเฉลิมพระชนม พรรษา 82 พรรษา 
 
@ เสด็จฯจากศิริราชออกมหาสมาคม 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พรอมดวย สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคไดทยอยเสด็จฯมาถึงและขึ้นไปยังช้ัน 16 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ โรงพยาบาลศิริราช อันเปนที่ประทับ หลังจากนั้นเวลา 10.59 น. พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดเสด็จประทับรถไฟฟาลงมายังช้ันลางพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค โดยมีขาราชการ แพทย และพยาบาล รวมถึงประชาชนจํานวน
มากเฝาฯรับเสด็จอยูดานหนาอาคารพรอมสงเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" อยางกึกกอง 
ระหวางนั้นพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงแยมพระสรวลพรอมโบกพระหัตถใหผูที่มาเขาเฝาฯ ทํา

 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน   ฉบับประจําวันที่  ๖  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  หนา  ๑ 
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ใหหลายคนปลาบปลื้มจนกลั้นนํ้าตาไวไมอยู 
 
@ โบกพระหัตถตลอดเสนทาง 
 
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ 
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่น่ังจากโรงพยาบาลศิริราช ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา
เขาสูถนนราชดําเนินใน โดยท้ังสองพระองคทรงโบกพระหัตถใหกับประชาชนที่เฝาฯรับเสด็จตลอด
เสนทางจนถึงประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง แลวเสด็จฯประทับรถไฟฟาเขาสูพระที่น่ังอมริ
นทรวินิจฉัย ซึ่งมีบรรดาองคมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ฯลฯ เฝาฯรอรับเสด็จฯอยูดานใน จากนั้น 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พรอมพระบรมวงศานุวงศ ทรงยืนเฝาฯหนาแถวพระบรมวงศ 
ดานซายพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขณะที่มานหนาที่ประทับพระที่น่ังพุดตานกาญจนสิงหาสน 
หนาแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตรปดอยู 
 
@ พระบรมฯทรงนําถวายพระพร 
 
จนเมื่อเวลาผานไปสักครู มานจึงคอยๆ เปด โดยพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ฉลองพระองคครุย
ราชภูษิตาภรณ ประทับน่ัง บนพระที่น่ังพุดตานกาญจนสิงหาสน หนาพระแทนนพปฎลมหา
เศวตฉัตรแลว จากนั้น เจาพนักงานรัวกรับและชาวพนักงานประโคมแตรมโหระทึก ทหารกอง
เกียรติยศถวายเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกยังหนาพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร กราบบังคมทูลพระกรุณา
ถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ แลวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนาย
ชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ตามลําดับ  
 
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดาํรัสตอบ (อานรายละเอียดพระราชดาํรัสตอบคํา
ถวายพระพรชัยมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานลาง)  
 
@ แจก"ปริทัศนพระราชวัง"3,000เลม  
 
จนเวลา 11.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จลงจากพระที่น่ังพุดตานกาญจนสิงหาสน 
ประทับรถไฟฟาพระที่น่ัง ออกจากพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย แลวเสด็จฯประทับรถยนตพระที่น่ัง
พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ กลับมายังโรงพยาบาลศิ
ริราช ตามเสนทางเดิม 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา สํานักพระราชวังไดจัดพิมพหนังสือที่ระลึกเพื่อมอบใหแกคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ
ถวายพระพรชัยมงคลในพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย เปนสมุดภาพปริทัศนพระราชวัง เน่ืองในโอกาส
เฉลิมพระชนม พรรษา 82 พรรษา จํานวน 3,000 เลม ซึ่งมีเน้ือหานําเสนอเกี่ยวกับภาพพระราชวัง
ไทย ไดแก พระบรมมหาราชวัง พระที่น่ังวิมานเมฆ ในพระราชวังดุสิต พระราชวังบางปะอิน พระ
ราช วังสนามจันทร พระตําหนักภูพิงคราชนเิวศน  
 
@ พระบรมฯเสด็จฯแทนพระองคชวงเย็น 
 
ในเวลา 17.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ตอมาโปรดเกลาฯใหขาทูลละอองธุลีพระบาทผูสูงอายุฝายหนา-ฝายในที่ไดรับพระราชทานราช
สังคหวัตถุ จํานวน 83 คน เฝาทูลละอองธุลีพระบาท สํานึกในพระมหากรณุาธิคุณ จากน้ัน เสด็จ
พระราชดําเนินจากพระอุโบสถ เสด็จเขาสูพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
อาลักษณอานประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ช้ันสมเด็จพระราชาคณะและ
รองสมเด็จพระราชาคณะ จากนั้น ทรงประเคนสุพรรณบัฏและหิรัญบัฏ พัดยศ ผาไตร เครื่อง
ประกอบสมณศักดิ์แดสมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะที่ไดทรงพระกรณุาโปรด
เกลาฯสถาปนา แลวทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศ แดพระสงฆซึ่งไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม
อีกตามลําดับ พระสงฆ 83 รูปเจริญพระพุทธมนตการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ระหวางนั้น 
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ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก แลวเสด็จพระราช
ดําเนินกลับ  
 
 
@ นายกฯนําจุดเทียนถวายพระพร  
 
ผูสื่อขาวรายงานดวยวา ในชวงเชาวันเดียวกันน้ี บุคคล
สําคัญของรัฐบาลและฝายการเมืองเชน นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรี นายประสพสุข บญุเดช ประธานวุฒิสภา 
ไดจัดประกอบพิธีตักบาตรทําบุญถวายเปนพระราชกุศล และ
ลงนามถวายพระพร ที่ศาลาวาการพระราชวัง ใน
พระบรมมหาราชวัง  
 
ตอมาเวลา 19.29 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ไดเปนประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียน
ชัย ถวายพระพร เน่ืองในการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" ณ มณฑลพิธีทอง
สนามหลวง ทามกลางขาราชการ พอคา ประชาชน มา
รวมงานอยางคับคั่ง โดยกลาวถวายพระพรชัยมงคลวา  
 
"ปวงขาพระพุทธเจามีความชื่นชมโสมนัสเปนที่ยิ่ง ที่ใตฝา
ละอองธุลีพระบาททรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ เพราะนับแตใตฝาละอองธุลีพระ
บาท เสด็จพระราชดําเนินไปประทับที่ โรงพยาบาลศิริราช 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผานมา พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู
เหลาตางมีความหวงใย ในกรุงเทพมหานครประชาชนมากกวา 1 ลานคน รวมทั้งชาวตางประเทศ
ไดเดินทางไปลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช และในตางจังหวัดพสกนิกรกวา 30 ลานคน 
ไดลงนามถวายพระพรตามสถาน ที่จังหวัดตางๆ ไดจัดไวให โดยอาณาประชาราษฎรถวนหนาลวน
อธิษฐานจิตปรารถนา ใหใตฝาละอองธุลีพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ  
 
@ ขอนอมนําคุณธรรม4ขอไปปฏิบัติ  
 
ณ ศุภวาระอันเปนมิ่งมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล ขอ
อานุภาพแหงคุณพระศรีรตันตรัย และ สรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ 
แหงพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค โปรดอภิบาลรักษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหทรงพระเจรญิสิรสิวัสดิ ์พระชนมพรรษาวิวฒันยิ่งยืนนาน ทรงพระ
เกษมสําราญ เพียบพรอมดวยจตุรพิธพรชัย พระสขุภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ สถติสถาพรใน
รัตนราชัยศูรยสิริราชสมบตัิ พระเกียรตคิุณเจิดจํารัสแผไพศาลทุกทิศานุทิศ สถิตเปนฉัตรแกวคุม
เกลาชาวไทยทั้งปวงตราบกาลนานเทอญ 
 
"ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ในอันที่จะกลาวสัจวาจาวา จะนอมนําพระราช
ดํารัส ซึ่งใตฝาละอองธุลีพระบาทไดพระราชทานไว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราช
พิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ณ พระที่น่ังอนันตสมาคม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ใหแก
ประชาชน เปนแนวทางปฏิบัติ ในการรักษาความคิดจิตใจไวอยางเหนียวแนน เพื่อใหประเทศชาติมี
ความมั่นคงและรมเย็นเปนสุข ประกอบดวย คุณธรรม 4 ประการ 1.เมตตาธรรม ขาพระพุทธเจา จะ
คิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน 2.สามคัคีธรรม ขาพระพทุธเจา จะชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอื่น และแก
ประเทศชาติ 3.สุจริตธรรม ขาพระพุทธเจา จะประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและ
ในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน 4.เที่ยงธรรม ขาพระพุทธเจา จะทําความคิดเห็นของ

บรรยากาศในงานพิธีจุดเทยีนชัยถวายพระ
พรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และการ
จุดพลุเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 82 พรรษา ที่สนามหลวง เม่ือ
ค่ําวันที่ 5 ธันวาคม 2552 
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ตน ใหถูกตองเที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุในผล" 
 
@ พสกนิกรใจจดจอรอถายทอด 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา พสกนิกรชาวไทยที่ไมมีโอกาสไดเฝาฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จออกมหาสมาคม ตางรอติดตามเฝาชมการ
ถายทอดสดทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยกันอยางใจจดใจจอตั้งแตเชา ซึ่ง
หลังจากเวลา 10.45 น. ไดมีประชาชนโทร.เขามาสอบถามเปนจํานวนมากวาจะมีการถายทอดสด
หรือไม จนเวลา 11.48 น. โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย จึงเริ่มถายทอด ทําให
ประชาชนที่เฝารอตางปลาบปลื้มที่ไดเห็นพระองคแมจะผานทางโทรทัศนก็ตาม 
 
@ ปลาบปลื้มใจเห็น"ในหลวง"แข็งแรง 
 
ขณะที่พสกนิกรที่ไดมีโอกาสเขาเฝาฯตางปลื้มปติที่ไดเห็นพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว มีพระ
พลานามัยแข็งแรง โดยนางจันทนา เพชรวัฒนา อายุ 43 ป ชาวสระบุร ีกลาว ทั้งนํ้าตาวามารอเฝาฯ
รับเสด็จ ตั้งแตเวลา 04.00 น. พรอมกับครอบครัว 5 คน เพราะอยากเห็นในหลวงวาแข็งแรงจริง
หรือไม หลังจากที่ไดเห็นพระพักตรแลว ปล้ืมใจมาก 
 
"รักในหลวงมาก รักอยางไมมีเง่ือนไข ในหลวงทรงเปนทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตเรา แมตายก็ยอมได
เพื่อพระองค" นางจันทนากลาว  
 
นายธํารงค หินเห อายุ 54 ป ชาวสมทุรปราการ กลาววา เปนครั้งแรกที่มาเฝาฯรับเสด็จ ไดเห็นพระ
พักตรแลวรูสกึโลงใจ พระพักตรพระองคสดใสมาก คนไทยสบายใจได  
 
นางวาสนา ดวงมณี อาย ุ60 ป ชาวสมุทรปราการ กลาววา ที่มาเฝาฯรับเสด็จครั้งน้ี เพราะอยากเห็น
กับตาวาในหลวงทรงดีขึ้นแลวจริงๆ เพราะเมื่อพระองคประทับอยูโรงพยาบาล รูสึกเปนกังวลมาก 
เน่ืองจากไมไดขาวคราวอะไรเลย ตอนเห็นพระองค นํ้าตาไหล โลงอก อยากใหพระองคเสด็จออก
จากโรงพยาบาลเร็วๆ  

 
 
@ ไถชีวิตโคถวายเปนพระราชกุศล  
 
นายชาตรี วิยะรส อายุ 40 ป พรอมดวยบุตรชาย กลาววา 
เดินทางโดยรถไฟจาก อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย ตัง้แต 5 
ทุม และมาถึงสถานีรถไฟหัวลําโพงเวลา 8 โมงเชา 
จากนั้นก็รีบมาที่สนามหลวงทันที ตนและลูกชายตั้งใจจะ
มางานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
หลายครั้งแลว แตไมมีโอกาส คราวนีซ้ื้อตั๋วรถไฟเปนตั๋ว
น่ัง แตมีผูโดยสารที่จะเดินทางมาเฝารับเสด็จอีกจํานวน
มาก จึงทําใหตนและลูกชายตองยืนมาตลอดทาง แตก็ไม
รูสึกเหน็ดเหนื่อยยอทอ เพราะอยากมาชื่นชมพระบารมี 
 
นายบุญคม ชารีรักษ อายุ 49 ป นักปนจักรยานเฉลิมพระ
เกียรติ กลาววา ใชเวลาปนจักรยานจากจังหวัดกาฬสินธุ
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม รวมระยะทางกวา 500 กิโลเมตร 
โดยไดรับการสนับสนุนจาก ดร.จริณ สวนแกว ประธาน
มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อมารวมรบัเสด็จโดยเฉพาะ 
 
ขณะเดียวกนั ที่วดัชนะสงคราม คณะ กรรมการจัดงาน "5 ธันวามหาราช" รวมกับภาคเอกชน 
ประชาชน จัดงาน "5 ธันวามหาราช" โดยมีนายสุรินทร โกสิยางกูร เปนประธาน มีพลเอก ชวลิต ยง

เฝาฯรบัเสด็จ - ประชาชนเฝาฯรอรับเสดจ็
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พรอมพระบรม
วงศานุวงศ กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินจาก
โรงพยาบาลศริริาช ไปยังพระที่น่ังอมรินทรวิ
นัจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือประกอบพระ
ราชพิธีออกมหาสมาคม เน่ืองในศุภมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 82 พรรษา เม่ือวันที่ 5 
ธันวาคม 2552 
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ใจยุทธ ประธานพรรคเพื่อไทย เปนประธานในพิธี ไถชีวิตโค 9 ตัว กระบือ 9 ตัว นํามอบใหกับ
อธิบดี กรมปศุสัตว เพื่อนําเขาโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําร ิ
 
@ ปลูกตนไม-โปรยเมล็ดพันธุถวาย 
 
ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุวัจน ลิปต พัลลภ อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี นําประชาชนกวา 10,000 คน รวมกนัปลูกตนไมบน พื้นที่ 1,000 ไร จํานวน 9,999 
ตน เพื่อ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 
นายมาโนช การพนักงาน หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปดเผยวา อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
เปดใหนักทองเที่ยวขึ้นอุทยาน แหงชาติฟรี เพื่อใหครอบครัวพาพอเที่ยว หรือ พอพาครอบครัว
ทองเที่ยว คาดวาจะมีนักทองเที่ยวเขาพักกวา 10,000 คน และอุทยานจะนํานักทองเท่ียวรวมจุด
เทียนชัยถวายฯพระพรพรอมกับพสกนกิรทั่วประเทศดวย  
 
ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ นายบงการ ลิมประพันธ รองผูวาราชการจังหวัด รวมกับ น.อ.อาจณรงค ตัน
สุวรรณรัตน ผูบังคับการกองบิน 5 รวมกันประกอบพิธีโปรยเมล็ดพันธุไมทางอากาศ เพื่อสนอง
พระราชดําริในการฟนฟูสภาพปาและสนองพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในการรักษาปาและแหลงนํ้า โดยนักบินไดนําเครื่องบิน 3 ลํา ขึ้นโปรยบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี 
โดยกองบิน 5 รับที่จะโปรย เมล็ดพันธุไมระหวางบินลาดตระเวนตามภารกิจดวย 
 
@ หนองคายจัดถวายพระพรออนไลน 
 
ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม จ.หนอง คาย นายคมสัน เอกชัย ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย นํา
ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทั้งในสมุดที่จัดไวและถวายพระพรแบบ
ออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ซึ่ง จ.หนองคายเปนจังหวัดเดียวที่มีการลงนามถวาย
พระพรแบบออนไลนผานเว็บไซตใหประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกไดชม โดยถือเปนหนึ่งใน
มหกรรม "หนองคายกินดีอยูดี ไอซทีีเปดประตูสูอินโดจีน ไทยแลนดฟูดฟอรเวิรด แอนด เอสเอ็มอี 
แฟมิล่ีเดย 2009" ที่จังหวัดหนองคาย เปนเจาภาพ โดยวันน้ีเปดใหหัวหนาสวนราชการและ
ขาราชการรวมลงนามเพียง 400 คน สวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจะเปดใหลงนาม
ในวันที่ 7-10 ธันวาคม 
 
ที่บานเวียน หมู 5 ต.ตะเคียน อ.ขขุันธ จ.ศรีสะเกษ นายปติธรรม ฐิติมนตรี รองผูวาราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ นํากลุมชาวบานจากทุกตําบลในเขต อ.ขุขันธ อ.ไพรบึง อ.ภูสิงห และ อ.ปรางคกู ซึ่ง
สวนใหญจะเปนชาวไทยเชื้อสายเขมรโบราณ ที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมกันจัด
พิธีถวายพระพร พรอมบวชพระและสามเณรถวายเปนพระราชกุศลดวย 
 
ท่ีหมูบานศูนยอนุรักษวัฒนธรรมไทลื้อ อ.แมสาย จ.เชียงราย นายวิศิษย สทิธสมบัติ นายอําเภอแม
สาย และนายอนันต อินวงค ประธานชมรมไทลื้อแมสาย รวมประกอบ พิธสีืบชะตา ถวายแด
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว โดยมีชาวไทยเชื้อสายไทลื้อกวา 1,000 คนเขารวม 
 
@ ในหลวง"ทรงถายภาพชาวบาน  
 
ผูสื่อขาวรายงาน ชวงค่ํา พสกนิกรทุก หมูเหลา รวมทั้งคณะแพทย พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
และเจาหนาที่สํานักพระราชวัง ไดรวมตัวกันที่บริเวณศาลาทานํ้า โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเปนจุดที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทอดพระเนตรลงมาเห็นไดจากที่ประทับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อรองเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา กอนจุดเทียนชัยถวายพระชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มพีระราชดํารสัผานรองศาสตราจารยนายแพทยสุรนิทร ธนะพิ
ทัศสิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช ใหประชาชนที่มารอเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งแตตอนเชาไดมีโอกาสแสดงความจงรักภักดีดวยการจุดเทียนชัย
ถวายพระพรที่บริเวณดังกลาว ซึ่งความทราบถึงเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
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ทอดพระเนตรลงมาและทรงถายภาพพสกนิกรเหลาน้ีดวยกลองสวนพระองค 
 
 
 
พระราชดํารัสตอบ คําถวายพระพรชัยมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
"ขอขอบพระทัยและขอขอบใจทานทั้งหลายเปนอยางยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพรอมกันมาให
พรวันเกิด ดวยถอยคําที่เลอืกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดี มุงหมายใหขาพเจามี
ความสุข ความสวัสดี โดยประการตางๆ ความสุข ความสวัสดีของขาพเจาจะเกิดขึ้นได 
ตอเมือ่บานเมืองของเรามีความเจริญม่ันคงเปนปกติสุข ความเจริญมั่นคงทัง้นั้นจะสําเร็จ
ผลเปนจริงได กด็วยทกุคน ทุกฝายในชาติมุงที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหเต็มกาํลัง ดวย
สติรูตัว ดวยปญญารูคิด และดวยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวา
สวนอื่น  
 
จึงขอใหทานทั้งหลายในที่นี้ซึ่งมีตาํแหนงหนาที่สําคัญ อยูในสถาบันหลักของประเทศ และ
ชาวไทยทกุคน ทกุหมูเหลาทําความเขาใจในหนาที่ของตนใหกระจาง แลวตั้งจิตตั้งใจให
ซื่อตรง หนกัแนน ที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สดุ เพือ่ใหสําเร็จประโยชนสวนรวมอัน
ไพบูลย คอื ชาติบานเมืองอันเปนถิ่นที่อยูทีท่าํกินของเรา มีความเจริญมั่นคง ยัง่ยืนไกล 
ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สทิธ์ิจงคุมครองรักษาทานใหปราศจากทุกข
ปราศจากภัย และอํานวยสุขสวัสดิพ์ิพัฒนมงคลใหสําเรจ็ผลขึ้นแกทานทั่วหนากัน" 
 
 
 
คําถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคม
ทูลพระกรุณาแทนพระบรมวงศานุวงศ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่
นั่งอมรินทรวินิจฉัย ความวา 
 
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม บัดน้ี บรรลุอุดมมงคลสมัยเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ขาพระพุทธเจาเหลาพระบรมวงศานุวงศ บรรดาที่ไดมาประชุม
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทในวันน้ี ตางบังเกิดความปติปราโมทยเปนลนพนที่ไดเห็นใตฝาละอองธุลี
พระบาทมีพระพลานามัยแข็งแรง ผานพนโรคาพาธทั้งปวงมาโดยสวัสด ี
 
ขาพระพุทธเจาสํานึกรูอยูทุกเวลาวาเปนผูมีโชควาสนาอยางยิ่งที่เกิดมาในแผนดินไทยภายใตพระ
บุญญาบารมีจึงไดรับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงใหมีความสุข ความเจริญและมีเกียรติเปนที่เชิดชูพรอม
ทุกสิ่ง ในมหามงคลสมัยพิเศษน้ี จึงขอพระราชทานถวายสัตยปฏิญาณจากใจจริงวา จักมุงมั่น
ปฏิบัติตัวปฏบิัติงานทั้งในฐานะที่เปนคนไทย และในฐานะที่กําเนิดมาในพระบรมราชจักรีวงศใหเต็ม
กําลังความรู ความสามารถ โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริตและความจงรักภักดีตอใตฝาละอองธุลี
พระบาทและชาติบานเมืองตลอดไปกับขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล 
 
ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแหงสมเด็จ
พระมหากษตัริยในอดีตทุกพระองค จงพรอมกับอภิบาลรักษาใตฝาละอองธุลีพระบาทใหทรงพระ
เกษมสุข ปราศจากมลทินและพยาธิภัย มีพระราชประสงคจํานงใดที่จะอํานวยประโยชนสุขใหแก
ประเทศชาติและประชาชน ขอจงสําเร็จสรรพศุภผลดังพระราชหฤทัยจํานงทุกประการ 
 
 
 
คํากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ความ
วา 
 
ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี พรอมดวยคณะรัฐมนตรี คูสมรส ขาราชการ ทหาร ตํารวจ และประชาชนชาวไทยทุก
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หมูเหลา ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท 
ถึงความปติช่ืนชมโสมนัสของปวงขาพระพุทธเจาและอาณาประชาราษฎรที่ใตฝาละอองธุลีพระ
บาททรงหายจากพระอาการทรงพระประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ 
 
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายลวนมีความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในใตฝาละอองธุลีพระ
บาทเปนลนพน ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในอภิลักขิตสมัยคลายวันพระบรมราชสมภพที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันน้ี ขออานุภาพ
แหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลใหพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงพระเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ทรงประลาตรางหางไกลโรคาพยาธิทั้งปวง พระ
ชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสําราญ สถิตสถาพรไพบลูยในสิริราชสมบัติ ทรงพระเจริญ
จํารัสดวยพระเกียรติคุณอดุลยยศ ปรากฏขจายขจรไปทั่วทิศานุทิศ ทรงสถิตเปนมิ่งขวัญของอาณา
ประชาราษฎรตราบกาลนาน เทอญ 
 
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 
 
 
 
คํากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของนายชัย ชิดชอบ ประธานสภานิตบัิญญัติ
แหงชาต ิความวา 
 
"ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม เน่ืองในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของใตฝาละอองธุลีพระบาท ไดเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันน้ี 
ขาพระพุทธเจา นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร พรอมดวยสมาชิก
รัฐสภา ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทย ขอพระราชทานพระบรมราชาวโรกาส นอมเกลานอม
กระหมอมถวายพระพรชัยมงคล 
 
"โดยขออาราธนาพระคณุศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ
แหงพระสยามเทวาธิราช สมเด็จพระบรูพระมหากษตัริยตราธิราชเจาทุกพระองค และพระบุญญา
บารมี ที่ใตฝาละอองธุลีพระบาททรงบําเพ็ญมา ไดโปรดดลบันดาล อภิบาล และประสาทพรใหใต
ฝาละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสําราญ พระราชหฤทัยช่ืนบาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจานแผไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตยเสถียร
ในมไหศวรรยราชสมบัต ิทรงเปนพระมิ่งขวัญรมโพธ์ิทองของปวงชน ของขาพระพุทธเจา และพสก
นิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ" 
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