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๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วันฉัตรมงคล ซึ่งเปน
วั น ที่ ร ะลึ ก พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกเป น
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 า ณ า จั ก ร ไ ท ย โ ด ย ส ม บู ร ณ ข อ ง
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได
เสด็ จ ขึ้ น เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ สื บ ต อ จาก
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ
พระเจ า อยู หั ว อานั น ทมหิ ด ล เมื่ อ วั น ที่ ๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ในเวลานั้น ดํารงพระ
อิสริยยศเปน "สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช" เนื่องจากในเวลานั้น ยังมิไดทรงผานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จากนั้น พระองคเสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศ
สวิตเซอรแลนด จนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแลว จึงไดเสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้นได
น อ มเกล า น อ มกระหม อ ม จั ด งานพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกถวายตามแบบอย า งโบราณราช
ประเพณีขึ้น เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธย
ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรา
มาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการวา
"เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม" และยังมีพระราชดํารัส
ตอมหาสมาคม ความตอนหนึ่งวา “ขาพเจาขอขอบใจที่มอบราชสมบัติให ขาพเจาจะทําทุก
อยางเพื่อประเทศชาติ และเพื่อความผาสุกของประชาชนอยางเต็มความสามารถ ขอใหทาน
จงชวยรวมกันทําดังกลาว” จากนั้นกําลังจะทรงพระดําเนินออกจากมหาสมาคมนั้น ครั้งแลวก็ทรง
หันกลับมาใหม แลวตรัสอยางหนักแนนวา “และดวยใจสุจริต”
ปวงพสกนิกรชาวไทย จึงไดถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปเปนวันฉัตรมงคลรําลึก
ผูเขียนไดอานบท ถวายอติเรก ถวายพระพรลาในการพระราชพิธี หรือ พิธีบําเพ็ญพระราช
กุศล ดวยความรูสึกจับใจยิ่งนัก จึงนํามาเรียบเรียงเปนบทความใหทุกทานไดทราบดวย
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คําวา “ถวายอติเรก” นั้นเปนภาษาบาลี สวนภาษาไทยใชวา “ถวายพระพรลา” โดยในการ
พระราชพิธี หรือ พิธีบําเพ็ญพระราชกุศล ที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปประทั บ เป น ประธาน (หรื อ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไป
พระองคเดียว) เมื่อเสร็จพิธีสงฆแลว กอนพระสงฆจะลุกจากอาสนสงฆ ประธานสงฆ จะกลาวคํา
ภาษาบาลีวา
อติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ
อติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ
อติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ
สุขิโต โหตุ ปรมินทมหาราชา
สิทธิกัมมัง สิทธิกิจจัง สิทธิลาโภ ชโย นิจจัง
ปรมินทมหาราชะ วรัสสะ 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
จงมีแดพระมหาราชเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดกาล ทุกเมื่อ เทอญ
** คําถวายอติเรก เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปพระองคเดียว
ใชวา “ปรมินทรมหาราชวรสฺส ภวตุ สพฺพทา” ถา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ
ราชดําเนินไปพระองคเดียว ใชวา “สิริกิตติบรมราชินิยา ภวตุ สพฺพทา”
นับเปนเวลา ๕๙ ป พอดีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัตินับแตวันที่
ทรงบรมราชาภิ เ ษก ที่ ท รงอุ ทิ ศ พระอุ ต สาหะทั้ ง มวล ในการครองแผ น ดิ น โดยธรรม ตามหลั ก
ทศพิธราชธรรม อันเปนราชธรรม ๑๐ ประการ (ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความออนโยน ความ
เพียร ความไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม) เพื่อยังประโยชนสุขแหง

3

มหาชนชาวสยามโดยแท แมวันนี้ พระองคทานจะทรงเจริญพระชนมายุมากแลว แตหาไดทรงพระ
เกษมสําราญไม ดวยประชาชนชาวไทยไดแบงแยกออกเปนฝกเปนฝายอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
บทถวายพระพรนี้ จึงเปนบทถวายพระพรที่พสกนิกรชาวไทยลวนปรารถนาใหสัมฤทธิ์ผล
เชนนั้น สมดังพระราชกรณียกิจที่ไดทรงบําเพ็ญเพื่อประโยชนสุขของชนชาวไทยและราชอาณาจักร
ไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผานมา
มีผูกลาวไววา แผนดินไทยเรานี้ แลกมาดวยเลือดดวยเนื้อของพระบุรพมหากษัตริยาธิราช
เจาตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร สมควรที่ชาวไทยทุกคนควรจะไดสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ยึดหมั่นในคําสอนและแบบอยางอันงดงามที่ไดทรงปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของ
พสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ
ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ (www.northernstudy.org) ไดกลาวถึง
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คําสอนที่ไดพระราชทานไวเพื่อเปนทางรอดแกประชาชนชาวไทย
ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเปนแนวทางการแกไขเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ใหดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง นับเปน
แนวทางที่ชวยใหคนไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจไมรุนแรงนัก นอกจากภาคเกษตรกรรม
แลว หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถนําไปประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
รวมถึงในระดับตัวบุคคล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความ
พอเพียง หมาย ถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน
ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ
มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต ดวยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และ
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เปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืน
ของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กันดังนี้
(1) ความ พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป
โดยไมเบียดเบียนตนเอง และผูอื่น 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 และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
(1) เงื่อนไข ความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
(2) เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุ กต ใช คื อ การพัฒนาที่ สมดุล และยั่ งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งด าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสู
ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสียงเกี่ยวกับความ
ผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ และความ
มี เ หตุ ผ ล การสร า งภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี มี ค วามรู ความเพี ย ร และความอดทน สติ และป ญ ญา การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบ
แนวคิดที่ชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะที่ แนวพระราชดําริเกี่ยวกับ
ทฤษฎีใหม หรือเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาการเกษตรอยางเปนขั้นตอนนั้น เปน
ตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เปนรูปธรรม เฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม
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ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู 2 แบบ
คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบกาวหนา ไดดังนี้
(1) ความพอเพียงในระดับบุคคล และครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ที่มุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกล
แหลงน้ํา ตองพึ่งน้ําฝน และประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไมพอเพียง แมกระทั่งสําหรับการปลูก
ขาวเพื่อบริโภค และมีขอสมมติวา มีที่ดินพอเพียงในการขุดบอเพื่อแกปญหาในเรื่องดังกลาว จาก
การแกปญหาความเสี่ยงเรื่องน้ํา จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่ง
และใชที่ดินสวนอื่น ๆ สนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในสวนที่เหลือเพื่อมี
รายไดที่จะใชเปนคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมสามารถผลิตเองได ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวให
เกิดขึ้นในระดับครอบครัว
อยางไรก็ตาม แมกระทั่ง ในทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ก็จําเปนที่เกษตรกรจะตองไดรับความ
ชวยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
(2) ความพอเพียงในระดับชุมชน และระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูป
กลุมหรือสหกรณ หรือการที่ธุรกิจตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ
กลาวคือ เมื่อสมาชิกในแตละครอบครัว หรือองคกรตาง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐาน
เปนเบื้องตนแลวก็จะรวมกลุมกันเพื่อรวมมือกัน สรางประโยชนใหแกกลุม และสวนรวมบนพื้นฐาน
ของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามกําลังและความสามารถของตน
ซึ่งจะสามารถทําให ชุมชนโดยรวม หรือเครือขายวิสาหกิจนั้นๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยาง
แทจริง
(3) ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่งครอบคลุม
ทฤษฎีใหม
ขั้นที่ 3 ซึ่งสงเสริมใหชุมชน หรือเครือขายวิสาหกิจ สรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ
ในประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน
การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้ จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิ
ปญญา แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือ รวมมือกันพัฒนา ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจ
ตาง ๆ ที่ดําเนินชีวิตอยางพอเพียงกลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกัน ดวยหลักไม
เบียดเบียน แบงปน และชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่สุด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสอนใหชาวไทยสามารถดํารงชีวิตดวยตนเองได ไมวาจะ
เปนการพึ่งตนเองทั้งทางดานจิตใจ ที่ตองเข มแข็ง มีจิต สํานึกที่ดี สรางสรรคให ตนเองและชาติ
โดยรวม ดานสังคม ก็ตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรงเปนอิสระ
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หรือแมกระทั่งดานเศรษฐกิจ ที่ตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญและยึดหลักพออยู พอกิน พอใช
และสามารถอยูไดดวยตนเองในระดับพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ องคการสหประชาชาติ ไดยกยองวาเปนปรัชญาที่มีประโยชน
ตอประเทศไทยและนานาประเทศและสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาแบบ
ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ได แ สดงให เ ป น ที่ ป ระจั ก ษ แ ล ว ว า ในภาวะที่ เ กิ ด วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ นั้ น สามารถช ว ยลด
ผลกระทบไดจริงดังกรณีของอินเดีย ที่ประชากรสวนใหญของประเทศสามารถพึ่งพาตนเองและอยู
รอดไดทั้งๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ทําใหอินเดียไมไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจมากนัก
และประชาชนเหลานี้ กําลังเปนตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอันทรงพลัง ซึ่งอินเดียกําลังพิสูจนใหเห็น
วา อินเดียสามารถฟนตัวและตานทานมรสุมที่พัดกระหน่ําจากเศรษฐกิจโลกได
ในสั ง คมไทยก็ เ ช น เดี ย วกั น ประชากรประมาณ ๒ ใน ๓ ของประเทศ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพพื้นฐานของคนไทยมายาวนาน การพัฒนาการเกษตรแมจะเปนเปาหมาย
ของการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด แตเกษตรกรสวนใหญก็ยังไมสามารถสรางรายไดที่มากพอจาก
อาชีพ เกษตรกรรม ส ว นใหญจ ะเป น ไปในการผลิ ต เพื่อ เลี้ ย งชี พ มากกว า ผู เ ขี ย นเชื่ อมั่ นว า หาก
เกษตรกรของประเทศนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม มาประยุกตใชยอมจะสามารถ
สรางรายได ลดรายได พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศใหมีความมั่นคง แมสังคมโลกจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจก็ตาม
นั บ เป น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรง
พระราชทานคําสอนอันล้ําคานี้แกปวงชนชาวไทยและชาวตางชาติ ดังพุทธศาสนาสุภาษิตวา “สพฺพ
ทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” -- “การใหธรรม ยอมชนะการใหทั้งปวง” ทําใหผูที่นําไปปฏิบัติแลว
สามารถดํารงตนอยูไดอยางมีความสุข และเติบโตอยางมั่นคงยั่งยืนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและ
กระแสโลกาภิวัตน ปวงขาพระพุทธเจาทั้งหลาย จึงขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคจงทรงพระ
เจริญยิ่งยืนนาน กอปรดวยพระพลานามัยแข็งแรง สถิตเปนมิ่งขวัญและศูนยรวมใจของไทยทั้งชาติ
ตราบจิรติกาลเทอญ.
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