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๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วันฉัตรมงคล ซ่ึงเปน
วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปน
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย  รั ช ก า ล ที่  ๙  แ ห ง
ร า ช อ าณาจั ก ร ไทย โ ดยสมบู รณ  ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได
เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบตอจาก 
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวอานันทมหิดล เ ม่ือวันที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ในเวลานั้น ดํารงพระ
อิสริยยศเปน "สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดช" เน่ืองจากในเวลานั้น ยังมิไดทรงผานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 จากนั้น พระองคเสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศ
สวิตเซอรแลนด จนเม่ือทรงบรรลุนิติภาวะแลว จึงไดเสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้นได
นอมเกลานอมกระหมอม จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายตามแบบอยางโบราณราช
ประเพณีขึ้น เม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระที่น่ังไพศาลทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธย
ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรา
มาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการวา 
"เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม" และยังมีพระราชดํารัส
ตอมหาสมาคม ความตอนหนึ่งวา “ขาพเจาขอขอบใจที่มอบราชสมบัติให ขาพเจาจะทําทุก
อยางเพื่อประเทศชาติ และเพื่อความผาสุกของประชาชนอยางเต็มความสามารถ ขอใหทาน
จงชวยรวมกันทําดังกลาว” จากน้ันกําลังจะทรงพระดําเนินออกจากมหาสมาคมนั้น ครั้งแลวก็ทรง
หันกลับมาใหม แลวตรัสอยางหนักแนนวา “และดวยใจสุจริต”  
 ปวงพสกนิกรชาวไทย จึงไดถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปเปนวันฉัตรมงคลรําลึก 

 ผูเขียนไดอานบท ถวายอติเรก ถวายพระพรลาในการพระราชพิธี หรือ พิธีบําเพ็ญพระราช
กุศล ดวยความรูสึกจับใจยิ่งนัก จึงนํามาเรียบเรียงเปนบทความใหทุกทานไดทราบดวย 
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 คําวา “ถวายอติเรก” น้ันเปนภาษาบาลี สวนภาษาไทยใชวา “ถวายพระพรลา” โดยในการ
พระราชพิธี หรือ พิธีบําเพ็ญพระราชกุศล ที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปประทับเปนประธาน (หรือเสด็จพระราชดําเนินไป
พระองคเดียว) เม่ือเสร็จพิธีสงฆแลว กอนพระสงฆจะลุกจากอาสนสงฆ ประธานสงฆ จะกลาวคํา
ภาษาบาลีวา  
             อติเรกะวัสสะสะตงั ชีวะตุ  
                อติเรกะวัสสะสะตงั ชีวะตุ  
                อติเรกะวัสสะสะตงั ชีวะตุ  
                ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ  
                ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ  
                สุขิโต โหตุ ปรมินทมหาราชา  
                สทิธิกัมมัง สิทธิกิจจัง สิทธิลาโภ ชโย นิจจัง  
                ปรมินทมหาราชะ วรสัสะ ราชินิยา สห ภวตุ สัพพะทา  
                ขอถวายพระพร  

และ รองประธานสงฆ จะกลาวคําภาษาไทยวา  
 ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด 
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร พระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแลว 
พระภิกษุทั้งปวง (อาตมภาพ-ในกรณีที่มีพระภิกษุรูปเดียว เชน การถวายพระธรรมเทศนา) 
ขอถวายพระพรลา แดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร พระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ 
ขอถวายพระพร  

คําถวายอติเรก ดังกลาวมาขางตน แปลความหมายไดวา  
ขอถวายพระพรแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอใหมีพระชนมพรรษาเกิน ๑๐๐ พรรษา  
ขอพระชนมพรรษายั่งยืนนาน ขอพระองคทรงปราศจากโรค  
ขอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประสบแตความสุข  
ขอความสําเร็จแหงการงาน ความสําเร็จแหงพระราชกรณียกิจ ลาภ ชัยชนะ เปนนิจ 
จงมีแดพระมหาราชเจาผูทรงพระคณุอันประเสริฐตลอดกาล ทุกเมื่อ เทอญ  

 ** คําถวายอตเิรก เม่ือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปพระองคเดียว 
ใชวา “ปรมินทรมหาราชวรสฺส ภวตุ สพฺพทา” ถา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ
ราชดําเนินไปพระองคเดียว ใชวา “สิริกิตติบรมราชินิยา ภวตุ สพฺพทา” 
 
 นับเปนเวลา ๕๙ ป พอดีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัตินับแตวันที่
ทรงบรมราชาภิเษก ที่ทรงอุทิศพระอุตสาหะทั้งมวล ในการครองแผนดินโดยธรรม ตามหลัก 

ทศพิธราชธรรม อันเปนราชธรรม ๑๐ ประการ (ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความออนโยน ความ
เพียร ความไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม) เพ่ือยังประโยชนสุขแหง
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มหาชนชาวสยามโดยแท แมวันนี้ พระองคทานจะทรงเจริญพระชนมายุมากแลว แตหาไดทรงพระ
เกษมสําราญไม ดวยประชาชนชาวไทยไดแบงแยกออกเปนฝกเปนฝายอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน  
 บทถวายพระพรนี้ จึงเปนบทถวายพระพรที่พสกนิกรชาวไทยลวนปรารถนาใหสัมฤทธิ์ผล
เชนนั้น สมดังพระราชกรณียกิจที่ไดทรงบําเพ็ญเพ่ือประโยชนสุขของชนชาวไทยและราชอาณาจักร
ไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผานมา 
 มีผูกลาวไววา แผนดินไทยเรานี้ แลกมาดวยเลือดดวยเนื้อของพระบุรพมหากษัตริยาธิราช
เจาตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร สมควรที่ชาวไทยทุกคนควรจะไดสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ยึดหม่ันในคําสอนและแบบอยางอันงดงามที่ไดทรงปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของ
พสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ 
 ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ (www.northernstudy.org) ไดกลาวถึง
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คําสอนที่ไดพระราชทานไวเพ่ือเปนทางรอดแกประชาชนชาวไทย 
ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเปนแนวทางการแกไขเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ใหดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง นับเปน
แนวทางที่ชวยใหคนไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจไมรุนแรงนัก นอกจากภาคเกษตรกรรม
แลว หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถนําไปประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
รวมถึงในระดับตัวบุคคล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความ
พอเพียง หมาย ถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน 
ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ 
มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต ดวยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง 
และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังน้ี 
 1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และ
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เปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืน
ของการพัฒนา 
   2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
    3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กันดังน้ี 
            (1) ความ พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป
โดยไมเบียดเบียนตนเอง และผูอ่ืน เชนการผลติ และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
            (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น จากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
           (3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และ
การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตางๆ ที่คาด
วาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล และไกล 

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัย
ทั้งความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 

(1) เงื่อนไข ความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

(2) เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุล และย่ังยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสู

ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสียงเกี่ยวกับความ
ผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ และความ
มีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรู ความเพียร และความอดทน สติ และปญญา การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี 
 เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบ
แนวคิดที่ชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะที่ แนวพระราชดําริเกี่ยวกับ
ทฤษฎีใหม หรือเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาการเกษตรอยางเปนขั้นตอนนั้น เปน
ตัวอยางการใชหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เปนรูปธรรม เฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม 



 5

 
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู 2 แบบ 

คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบกาวหนา ไดดังน้ี 
 (1) ความพอเพียงในระดับบุคคล และครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ที่มุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกล
แหลงน้ํา ตองพ่ึงน้ําฝน และประสบความเสี่ยงจากการที่นํ้าไมพอเพียง แมกระทั่งสําหรับการปลูก
ขาวเพื่อบริโภค และมีขอสมมติวา มีที่ดินพอเพียงในการขุดบอเพ่ือแกปญหาในเรื่องดังกลาว จาก
การแกปญหาความเสี่ยงเรื่องนํ้า จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหน่ึง 
และใชที่ดินสวนอ่ืน ๆ สนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในสวนที่เหลือเพ่ือมี
รายไดที่จะใชเปนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถผลิตเองได ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวให
เกิดขึ้นในระดับครอบครัว 

อยางไรก็ตาม แมกระทั่ง ในทฤษฎีใหมข้ันที่ 1 ก็จําเปนที่เกษตรกรจะตองไดรับความ
ชวยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

(2) ความพอเพียงในระดับชุมชน และระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหมข้ันที่ 2 เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูป
กลุมหรือสหกรณ หรือการที่ธุรกิจตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ 

กลาวคือ เม่ือสมาชิกในแตละครอบครัว หรือองคกรตาง ๆ มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐาน
เปนเบื้องตนแลวก็จะรวมกลุมกันเพ่ือรวมมือกัน สรางประโยชนใหแกกลุม และสวนรวมบนพื้นฐาน
ของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามกําลังและความสามารถของตน 
ซ่ึงจะสามารถทําให ชุมชนโดยรวม หรือเครือขายวิสาหกิจน้ันๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยาง
แทจริง 
 (3) ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซ่ึงครอบคลุม
ทฤษฎีใหม 

ข้ันที่ 3 ซ่ึงสงเสริมใหชุมชน หรือเครือขายวิสาหกิจ สรางความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ 
ในประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน 

การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้ จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิ
ปญญา แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือ รวมมือกันพัฒนา ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจ
ตาง ๆ ที่ดําเนินชีวิตอยางพอเพียงกลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกัน ดวยหลักไม
เบียดเบียน แบงปน และชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดในที่สุด 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสอนใหชาวไทยสามารถดํารงชีวิตดวยตนเองได ไมวาจะ
เปนการพึ่งตนเองทั้งทางดานจิตใจ ที่ตองเขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเองและชาติ
โดยรวม ดานสังคม ก็ตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรงเปนอิสระ 
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หรือแมกระทั่งดานเศรษฐกิจ ที่ตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญและยึดหลักพออยู พอกิน พอใช
และสามารถอยูไดดวยตนเองในระดับพ้ืนฐาน 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ องคการสหประชาชาติ ไดยกยองวาเปนปรัชญาที่มีประโยชน
ตอประเทศไทยและนานาประเทศและสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน ซ่ึงไดแสดงใหเปนที่ประจักษแลววาในภาวะที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจน้ัน สามารถชวยลด
ผลกระทบไดจริงดังกรณีของอินเดีย ที่ประชากรสวนใหญของประเทศสามารถพึ่งพาตนเองและอยู
รอดไดทั้งๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ทําใหอินเดียไมไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจมากนัก 
และประชาชนเหลานี้ กําลังเปนตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอันทรงพลัง ซ่ึงอินเดียกําลังพิสูจนใหเห็น
วา อินเดียสามารถฟนตัวและตานทานมรสุมที่พัดกระหน่ําจากเศรษฐกิจโลกได 
 ในสังคมไทยก็เชนเดียวกันประชากรประมาณ ๒ ใน ๓ ของประเทศ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซ่ึงเปนอาชีพพ้ืนฐานของคนไทยมายาวนาน การพัฒนาการเกษตรแมจะเปนเปาหมาย
ของการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด แตเกษตรกรสวนใหญก็ยังไมสามารถสรางรายไดที่มากพอจาก
อาชีพเกษตรกรรม สวนใหญจะเปนไปในการผลิตเพ่ือเลี้ยงชีพมากกวา ผูเขียนเชื่อม่ันวาหาก
เกษตรกรของประเทศนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม มาประยุกตใชยอมจะสามารถ
สรางรายได ลดรายได พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศใหมีความมั่นคง แมสังคมโลกจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจก็ตาม 
 

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรง
พระราชทานคําสอนอันล้ําคานี้แกปวงชนชาวไทยและชาวตางชาติ ดังพุทธศาสนาสุภาษิตวา “สพฺพ
ทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” -- “การใหธรรม ยอมชนะการใหทั้งปวง” ทําใหผูที่นําไปปฏิบัติแลว
สามารถดํารงตนอยูไดอยางมีความสุข และเติบโตอยางม่ันคงยั่งยืนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและ
กระแสโลกาภิวัตน ปวงขาพระพุทธเจาทั้งหลาย จึงขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคจงทรงพระ
เจริญยิ่งยืนนาน กอปรดวยพระพลานามัยแข็งแรง สถิตเปนม่ิงขวัญและศูนยรวมใจของไทยทั้งชาติ 
ตราบจิรติกาลเทอญ. 
 

อางอิง 
ทศพิธราชธรรมของในหลวง. http://www.igetweb.com/www/fighto/index.php?mo=3&art=88279 
ปถพีรดี(นามปากกา). ถวายอติเรก ถวายพระพรลา.  

http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=533&stissueid=2422&stcolcatid=9&stauthorid=1
0 คนคืนเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2552. 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. http://www.northernstudy.org/philosophy.html คนคืนเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2552. 
รอยเร่ืองในรอยจํา. http://region2.prd.go.th/king/100story/ คนคืนเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2552. 
อินเดียฝากความหวังไวที่รากหญา. นิตยสารผูจัดการ 360. ปที่ 1 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ 2552, หนา 43. 
http://th.wikipedia.org/wiki/วันฉัตรมงคล คนคืนเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2552. 
http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  คนคืนเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2552. 
http://th.wikipedia.org/wiki/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 9  คนคืนเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2552. 
http://www.dhammajak.net/book-somdej3/2.html  คนคืนเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2552. 
 




