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Abstract 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
(born 5th December, 1927) has been using 
computers and the internet for his work in various 
projects to help sustain and improve the 
happiness and well-being of all Thai people. For 
this reason, His Majesty the King is an inspiration 
and a role model to elderly people for using this 
area of technology to improve their quality of life. 
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1.  บทนํา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จ

ประภาสโรงงานคอมพิวเตอรใหญของไอบีเอ็มที่
ซิลิคอนวอลเลย มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2503 นับเปนการจุดประกายใหวงการ
คอมพิวเตอรของประเทศไทยคิดถึงการใชคอมพิวเตอร
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติใหทัดเทียม
ประเทศที่เจริญแลว นับไดวา “ทรงเปนผูนําและจุด
ประกายวงการคอมพิวเตอรในประเทศไทยอยาง
จริงจัง” (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2542: 66) 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูจุดประกาย 

วงการคอมพิวเตอรในประเทศไทย 
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2. ทรงใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตประกอบ
พระราชกรณียกิจ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงทดลองใชเครื่องคอมพิวเตอร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเปน
พระมหากษัตริยผูมีพระวิสัยทัศนยาวไกลในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาว
ไทยมาเปนระยะเวลาอันยาวนานนับเนื่องกวา 62 ป 
แหงการครองสิริราชสมบัติ ทรงเล็งเห็นความสําคัญ
ของเครื่ องมือเทคโนโลยีต างๆ  โดยเฉพาะดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรง
สนับสนุนใหมีการคนควาในทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
ทรงศึกษาคิดคนสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการ
ประมวลผลขอมูลตางๆ ดวยพระองคเอง ทรงประดิษฐ
รูปแบบตัวอักษรไทย ที่มีลักษณะงดงามเพื่อแสดงผล
บนจอคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ทรงใชเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือประดิษฐบัตร ส.ค.ศ. พระราชทานพร
แกพสกนิกรชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปใหมเปนประจํา
ทุ กป  ทรงพระราชทานทุนทรัพย ส วนพระองค 
พระราชดําริและพระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบ
และจัดทําโปรแกรมพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร 
(โปรแกรมน้ีวา BUDSIR: Buddhist Scriptures 
Information Retrieval) รวมท้ังมีพระราชวิจารณในการ
ออกแบบโปรแกรมสําหรับสืบคนขอมูลดังกลาว ทรง
เปนผูนําการพัฒนาพหุส่ือ(Multimedia) อาทิ การทําให
คอมพิวเตอรพูดภาษาไทยไดชัดขึ้น ตลอดจนทรงใช
คอมพิวเตอรในการบันทึกพระราชกรณียกิจตางๆ และ

ทรงติดตั้งเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุน
พระราชกรณียกิจตางๆ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ยังสนพระทัยและทรงพระปรีชาสามารถ
ในดานอินเทอรเน็ต ดังที่ ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ 
จามรมาน ไดกลาวไววา “ไดรับทราบจากขาราชบริพาร
วา ทรงใชอินเทอรเน็ตอยูบอยมากจนอาจจะกลาวไดวา
ทรงพระปรีชาสามารถในดานอินเทอรเน็ตไมนอยกวา
ผูใดในประเทศไทย” (ศรีศักดิ์  จามรมาน, อางแลว) 

หากยอนไปเมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2529 
ม.ล.อัศนี ปราโมช ไดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมคอิน
ทอซพลัส ซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยที่สุดใน
ยุคนั้นขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย พระองคทานจึงทรงใชเครื่อง
คอมพิวเตอรดวยพระองคเองเปนครั้งแรก ดังพระราช
ดํารัส (ซึ่งพระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ในโอกาสเสด็จพระ
ราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2530) ความวา (คณะกรรมการจัดงานวัน
ส่ือสารแหงชาติ, 2542 : 77-78) 

“เ ดี๋ ย วนี้  เ ด็ กๆ  อายุ  1 0  ขวบ  เ ล น
คอมพิวเตอรเปนอยางน้ี ขาพเจาก็รูสึกวามีปม
ดอยขึ้นมาวาเลนคอมพิวเตอรไมเปน 

. . . แ ล ว วั น ห น่ึ ง  ก็ มี ค น ห นึ่ ง  เ อ า
คอมพิวเตอรมาใหบอกวา อันน้ี เขียนดนตรี ก็เลย
รับเอาไว ท่ีจริงรับเอาไวเขาไมไดใหเพราะวาไปซื้อ
มาก็เงินของเราเอง เราซื้อเราก็ยังกลัว มองดูแลว
ไมรูจะทํายังไง แตถึงตอนปใหม กอนปใหม นิด
หน่ึง ก็เอาคอมพิวเตอรข้ึนไปตั้งในหองทํางานแลว
ก็จ้ิมไป เขาบอกวาเขียนหนังสือได เขียนรูปได ก็
เร่ิมลองเขียนหนังสือ ก็เขียนสําหรับอวยพรปใหม
เปนบัตร ส.ค.ส. แลวก็เขียนไปๆ เออ... ออกมาได 
เขียนออกมาเปนตัวได ก็แปลกดี” 

 ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไมเพียงแตทรงงานดวยคอมพิวเตอรเทานั้น หากแต
ทรงสนพระทัยในการศึกษาเทคนิคการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอรชนิดตางๆ บางครั้งไดทรงเปด
เครื่องคอมพิวเตอรออกดูระบบภายในเครื่องดวย
พระองคเอง ทรงปรับปรุง Software ใหมขึ้นมาใชเอง 
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และบางครั้งทรงแกไขปรับปรุง Software ในเครื่อง 
เชน โปรแกรมภาษาไทย CU Writer ใหเปนไปตาม
พระราชประสงค (โปรแกรมประมวลคํา-Word 
Processor ในชวงที่ประเทศไทยเพิ่งมีการใช
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) อยางแพรหลาย ซึ่ง
พัฒนาโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เมื่อมีปญหาไวรัส
ในเครื่องคอมพิวเตอรเกิดขึ้น พระองคทานทรงหวงวา
ไวรัสจะทําลายขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรได ดังนั้น 
เมื่อทรงใชงานเครื่องคอมพิวเตอรจึงทรงระมัดระวัง
มาก และทรงเก็บ(Copy) ขอมูลไวหลายชุด 
(คณะกรรมการจัดงานวันส่ือสารแหงชาติ, 2542 : 76) 

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตประกอบพระราช
กรณียกิจ แมในวันที่ทรงเจริญพระชนมายุมากแลว นับ
ไดวาพระองคทานทรงเปนเปนแรงบันดาลใจในการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงวัยโดยแท จึงสมควรที่ผูสูงวัยที่ลังเลใจ หรือ
กลัวที่จะใชเครื่องคอมพิวเตอร จะไดดําเนินรอยตาม
เ บ้ื อ งพ ร ะ ยุ คบาท ในกา ร ใ ช ค อมพิ ว เ ตอ ร แ ล ะ
อินเทอรเน็ต 
 
3. กําลังพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ตอผูสูงวัย 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับแมเฒาตุม จันทนิตย 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 

"ดอกบัวในใจยังคงบานอยู ไมมีวันโรยรา" (สวัสดี
นครพนม, 2551) ที่นครพนม บนเสนทางเสด็จพระราช
ดําเนินตรงสามแยกชยางกูร-เรณูนคร บายวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 นายอาณัติ บุนนาค หัวหนา
สวนชางภาพสวนพระองคไดบันทึกภาพในวินาทีสําคัญ
ที่กลายเปนภาพประวัติศาสตรภาพหนึ่งของประเทศ 
ภาพแมเฒาตุม จันทนิตย วัย 102 ป ไปรอรับเสด็จ 
พรอมดอกบัวสายสีชมพู จํานวน 3 ดอก ต้ังแตเชาจน
บาย แสดงแดดแผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวโรย 
แตหัวใจรักภักดีของหญิงชรายังเบิกบาน เมื่อในหลวง
เสด็จฯ มาถึงตรงหนา แมเฒาไดยกดอกบัวสายโรยรา 
3 ดอกนั้นขึ้นจบเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีอยาง
สุดซึ้ง พระเจาแผนดินทรงโนมพระหัตถแตะมือกราน
คลํ้าของเกษตรกรชราชาวอีสานอยางนิ่มนวล ไมมีใคร
รูวาทรงกระซิบคําใดกับแมเฒา  

 แตแนนอนวาแมเฒาไมมีวันลืมเชนเดียวกับที่
ในหลวงไมทรงลืมราษฎรคนสําคัญที่ทรงพบริมถนน 
วันนั้น หลังจากเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพฯ 
แลวทางสํานักพระราชวังไดสงภาพรับเสด็จของแมเฒา
ตุม พรอมพระบรมรูปหลอดวยปูนพลาสเตอรผานมา
ทางอําเภอพระธาตุพนมใหแมเฒาตุมไวเปนที่ระลึก 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดนี้ อาจมีสวนชุบ
ชีวิตใหแมเฒายืนยาวอีกดวยความสุขตอมาอีกถึงสาม
ปเต็มๆ ... (คัดลอกจากหนังสือ “ในหลวงของฉัน” ใน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสงานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป)  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระ
ราชดํารัสเกี่ยวกับผูสูงอายุ อันเปนเหมือนน้ําทิพย
ชโลมใจ สมควรนํามากลาวไวเพ่ือเปนเครื่องระลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ดังนี้ 

จากพระราชดํ ารั สของพระบาทสมเด็ จ 
พระเจาอยูหัว ที่พระราชทานใหแกคณะบุคคลตางๆ ที่
เขาเฝาถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
เมื่อวันจันทรที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา (5 ธันวาคม พ.ศ. 2549)  พระองค
ทานตรัสถึง คนแก หรือผูสูงอายุ วาไมควรมองขาม ยัง
ความปลื้มปติใหกับ ผูสูงอายุ ทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศ 
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ดังความตอนหนึ่ งของกระแสพระราชดํารัสที่ ว า 
(http://irrigation.rid.go.th, 2550) 

“...ความจริงคนท่ีอายุ 80 เชื่อวา มีกําลังท่ี
จะปฏิบัติงานไดอีก ไมใชนอย ฉะน้ัน ท่ีพูดเร่ิมตน
น้ีดูทาทางเหมือนวานอยใจวาอายุมาก แตถาอายุ
มากขึ้น เปนประโยชนไดเปรียบ คนไหนท่ีอายุ
นอยๆ เสียเปรียบ เพราะไมมีความรู เรียกวา คนท่ี
อ า ยุ น อ ยๆ  เ ป น ค น ท่ี เ ซ อ  เ ป น ค น ท่ี ไ ม มี
ความสามารถ ฉะน้ัน คนท่ีอายุมากๆ เปนคนท่ี
ไดเปรียบ เพราะวาถาคุณสมบัติของคนที่มีอายุ 
เรียกวา  มีประสบการณ  ก็ตองถือวาเปนคนท่ี
ไดเปรียบ แลวก็คนท่ีอายุนอย อาจจะดูถูกคนท่ี
อายุมาก เพราะมีปมดอยนั่นเอง คนท่ีอายุนอยๆ 
แลวก็ไมมีความสามารถ เลยตองดูถูกคนท่ีอายุ
มาก แตก็ขอบอกวาคนที่อายุมาก ถารักษาความดี 
รักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ไดเปรียบคนที่อายุ
นอย และในประเทศชาติถามีคนท่ีมีอายุมากและ
ไดเปรียบ ถาทานมีจะทํางานได ถามีแตคนเด็กๆ 
ท่ีไมถือวามีความสามารถ  ชาติบานเมืองไม
กาวหนา จะตองพูดอยางน้ีทานผูใหญก็อาจจะบอก
วา น่ีแหละ คนท่ีอายุมากมีประโยชน 

แตคนท่ีอายุมาก  แตวา เมื่ อใชความ
ไดเปรียบของความมีอายุมาก ก็เปนเด็ก เปนคนท่ี
มีอายุ เยาว  เปนคนท่ี เยาว ในความคิด  และ
อันตรายมาก เพราะมีคนท่ีเขาบอกวาเขาแกแลว 
เขานอยใจวาแก นอยใจวาแก คนอยางน้ีเปนคนท่ี
ไม เปนผู ใหญ  แล วคนที่ ไม เปนผู ใหญ ทํ า ให
บานเมืองลมจมได มัวแตไปนอยใจวาอายุมาก แก 
แลวก็ไมใชความอายุมากเปนประโยชน นาอนาถ 
ถามัวแตบอกวาเราแก แลวก็นอยใจวาแก ไมมีดี
เลย ก็แสดงใหเห็นวาแกจริงๆ หงําเหงอะ เรียกวา
หงําเหงอะ ท่ีบอกวา แก แลวไมใชความแก ความ
ชร า  ความก า วหน า  จิ ต ใ จที่ อ า ยุ ม าก  ท่ี มี
ประสบการณ มาใชเปนประโยชนตอตัวเองและตอ
สวนรวม ถาคนท่ีอายุมาก แลวก็ใชความอายุมาก
เปนประสบการณ คนมีประสบการณน้ันชวยคน

อ่ื น ไ ด ม า ก  เ ร า ก็ ค ว ร ท่ี อ ย า เ อ า คน ท่ี ไ ม มี
ประสบการณทําใหบานเมืองลมจมได เพราะวาคน
ท่ีเชื่อวา คนอายุมากเปนคนไมมีประสบการณ คน
ท่ีอายุมากมีประสบการณ จะมีประสบการณมาก
นอยแคไหนแตก็มีประสบการณ เราเรียนมามาก
หรือนอยแตก็มีประสบการณ ประสบการณน้ีชวย
ใหสวนรวมกาวหนาได...” 

ผูเขียนขอยกตัวอยางคําใหสัมภาษณของ 
“ผู สู งวั ย ” ที่ มี ต อพระบาทสมเด็ จพระ เจ าอยู หั ว 
(มติชนรายวัน, 2549) อันแสดงซึ่งความจงรักภักดีตอ
พระองคทานอยางหาที่สุดมิไดมานําเสนอ (ทั้งนี้ อายุ
ของผูใหสัมภาษณเปนอายุในป พ.ศ. 2549) ดังนี้ 

นางสาวพูนศรี รัศมี วัย 69 ป ที่ออกจากบาน
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีต้ังแตตี 3 เพ่ือมาจับจองพ้ืนที่ที่ใกล
เบ้ืองพระยุคลบาท มากที่สุด ต้ังแต 6 โมงเชา ดวยหวัง
ว า จ ะ ไ ด ชื่ น ช ม พ ร ะ พั ก ต ร พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระเจาอยูหัวใกลๆ บอกวา แมจะเคยมาน่ังรับเสด็จ 
แลว 5 ครั้ง แตสําหรับปนี้ เปนปที่พิเศษเพราะรูสึกตื้น
ตันในพระราชดํารัสที่ทรงใหไวถึงผูสูงอายุ  

"ตอนที่ในหลวงทานมีพระราชดํารัสวา คนแก
ก็มีคุณคา มีประโยชน อยารูสึกนอยใจ ฉันขนลุก มี
ความสุข ปล้ืมใจมาก คิดไดประเดี๋ยวนั้นเลยวา ฉัน
จะตองแข็งแรง ทําตัวมีคุณคาตอครอบครัวและสังคม
มากขึ้น  เมื่อกอน  ฉันอยู ไปวันๆ  เพราะฉันมีโรค
ประจาํตัวหลายโรคดวย ทั้งโรคเบาหวาน และโรคโลหิต
จาง คิดวาสุขภาพแย ก็เลยพาลไมอยากทําอะไร แต
หลังจากวันนี้ฉันขอสัญญาเลยวาจะไมทําตัวใหเปน
ภาระลูกแลว  จะดูแลสุขภาพใหแข็งแรง  เพ่ือดูแล
ลูกหลานใหเปนคนดี เพ่ือถวายพระองคทานตอไป" 

สวน นางเง็กเกียว แซล้ิม "อามา" วัย 72 ป 
ที่แมขาจะไมคอยดีดวยความชรา แตก็อดทนนั่งเฝาฯ 
รับเสด็จต้ังแตเชาตรู เพ่ือขอใหไดเห็นพระพักตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครั้งหนึ่งในชีวิต 

"วันนี้เปนครั้งแรกที่มาเขาเฝาฯ ตอนแรกลูกก็
เตือนวาจะไหวหรือเปลา เพราะอากาศรอน และท่ีทางที่
เจาหนาที่จัดใหก็คงคับแคบ แตฉันยืนยันบอกกับลูกวา 
ฉันไหว เพราะรูสึกปล้ืมใจที่ในหลวงเห็นคุณคาของคน
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แก หลังจากที่พระองคมีพระราชดํารัสเสร็จเรียบรอย 
ฉันหันไปสอนลูกหลานทันทีว า  ในหลวงยังหวง
ประชาชนราษฎร ดังนั้น เราตองทําความดีเปนคนดี
ถวายทาน ถึงคนรุนใหมจะมองวาคนแก เปนไมใกลฝง 
แตก็ ยังเปนไมที่มีคุณคา  อยากใหในหลวงอยูกับ
ประชาชนนานๆ ตอไป ชาตินี้เกิดมาก็คุมแลวที่ไดเกิด
มาอยูใตพระบารมีของพระองค" 

ดาน นายพวง ปุงบางกะดี่ วัย 72 ป ผูสูงวัย
อีกคนหนึ่ง ที่ต่ืนตั้งแตตี 4 เพ่ือมาเฝาฯ รับเสด็จบอกวา 
รูสึกดีใจ ปลาบปล้ืมที่สุด ที่ทานมีพระราชดํารัส เห็น
ประโยชนของคนแก อยากใชชีวิตอยูตอไป  

"ผมคิดวา พระราชดํารัสของในหลวง จะเปน
แรงกระตุนใหคนแกทุกคนรวมทั้งผมดวยใหลุกขึ้นมาสู 
และไมคิดนอยใจวา เปนเพียงคนแกที่ไมมีความหมาย 
ในชีวิตนี้ผมไมเคยแตะตองอบายมุข เพราะรักพระองค
มากที่สุด อยากทําทุกส่ิงทุกอยางที่เปนความดี เพ่ือให
คุมคาที่เกิดมาเปนคนไทย อยากฝากใหคนแกทุกคน
ลุกขึ้นสู และสอนลูกหลานทําความดีถวายทาน" 

 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัย

พัฒนา วัย 67 ป พอตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2549 
เ ผ ย ว า  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ไ ด ทํ า ง า น ถ ว า ย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะนอมนําพระราชดํารัส
ของพระองคทานมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
อยางเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ใชชีวิตอยางพอดี ไม
ฟุงเฟอ  

"ไดฟงพระราชดํารัสของพระองคทานที่ตรัส
ถึงคนแก วามีประโยชน มีคุณคา ใหนําประสบการณ 
ความรูเขามาบริหารประเทศชาติเจริญกาวหนานั้น 
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพน  ที่ทรงให
ความสําคัญกับคนแก เพราะความจริงคนแกแมจะอายุ
มาก ทํางานชา สูคนหนุมๆ ไมได แตความรอบรูและ
ประสบการณของคนแกนั้นที่มีมากกวาหนุมๆ  ก็
สามารถนําพาใหประเทศชาติผานอุปสรรคตางๆ ไปได 
จึงอยากใหคนแกทุกคนใชประสบการณ ความรูและ
ความรอบรู ทํางานพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง
ย่ิงขึ้นไป เพราะทุกคนไมวาจะอายุมากหรือนอยตางก็มี
คุณคาในตัวของตัวเองอยูแลว" 

จากพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ไดทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนานกวา 6 ทศวรรษ เพ่ือความอยูเย็นเปนสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา 
รวมตลอดถึงผูสูงอายุ โดยทรงใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในสังคมไทย ซึ่งได
เปนที่ประจักษแกประชาคมโลกโดย  สํานักงาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme: UNDP) ได ทูลเกลาฯ 
ถวาย "รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย" 
หรือ “UNDP Human Development Lifetime 
Achievement Award” รางวัลประเภท Life-long 
achievement ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับ
รางวัลประเภทนี้เปนบุคคลแรกของโลก จากการที่ได
ทรงอุทิศกําลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะใน
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ เพ่ือ
ยังประโยชนและความเจริญอยางยั่งยืนมาสูประชาชน
ชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด ซึ่งนายโคฟ อันนัน 
(Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น เปน
ผูทูลเกลาถวาย  เมื่อ วันที่  26 พฤษภาคม  2549 
(http://th.wikipedia.org/wiki/พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจาอยูหัว, 2552) 

4. บทสรุป 
นับไดวาเปนความโชคดี ย่ิงของพสกนิกร 

ชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปน
แบบอยางในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตให
เกิดประโยชน ทรงเนนถึงการประหยัดและการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ 
นํามาซึ่งความรมเย็นเปนสุขของพสกนิกรโดยถวนหนา 
ซึ่งเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่ สุดมิได ปวง
ขาพระพุทธเจาและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู เหลา 
ขอนอมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคจงทรงพระ
เจริญย่ิงยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง กอปรดวย
พระเกษมสําราญ สถิตเสถียรในไอศูรยราชสมบัติ 
เฉลิมฉัตรเปนมิ่งขวัญรมโพธิ์ทองของปวงพสกนิกร 
ชาวไทย ตราบจิรติกาลเทอญ 
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