
พระราชดํารัส (๑) 
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ  ที่เขาเฝา ฯ  ถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต 

วันจันทร  ที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๓ 

                                                                  ---------------------------- 
 

ขอขอบใจนายก(๒)   ที่ไดอวยพรในนามของทุก ๆ  ทาน   และไดชมวาไดทํางานมาเปนเวลา 
กวาหาสิบปดวยความสามารถ.    ความจริงกวาหาสิบปนี้   ก็พยายามทําตามท่ีมีความสามารถท่ีจะทํา   
และมานึกดู   การทํางานอะไรก็ตามจะทําคนเดียวไมได.    ทานท่ีมาในท่ีนี้   ทั้งขางนอกขางใน    
ตามรายงานมีถึงหมื่นหกพันคน   ก็ไดเห็นโดยตรง   และคนท่ีอยูขางนอก   อยูที่ขางนอกวัง    
ขางนอกกรุง   ก็ยังมีถึงประมาณกันวาหกสิบลาน   ทุกคนก็มีความสามารถท้ังนั้น   หรือควรที่จะมี
ความสามารถ.    เมื่อหาสิบกวาปกอน   ประเทศไทยมีประมาณยี่สิบลานคน   เดี๋ยวน้ีมีหกสิบลานคน   
ประเทศชาติควรจะเจริญเพราะวามีบุคลากรมาก   แตก็ไดบนกันวาเด๋ียวน้ีไมคอยดี   ไมดีเทาท่ีควร.     
จะทําอยางไรสําหรับใหดีข้ึน   แตละคนควรจะพิจารณาวาอะไรเปนปจจัยสําคัญ. 

  กอนลงมาน้ี   ไดดูรายการโทรทัศนของฝรั่ง   เกี่ยวของกับการศึกษา.    เขาพูดถึง 
การศึกษาของเด็ก   แลวเด็กเหลาน้ันตอไปก็จะเปนผูใหญ.    ทุกคนท่ีอยูในที่นี้ก็เคยเปนเด็ก    
เมื่อหาสิบหาปกอน   สวนใหญก็เปนเด็ก   บางคนก็ยังไมเกิด.    จึงมานึกดูวา   ถาไดปฏิบัติอยางที่ 
เขาปฏิบัติ   อาจจะมีความเจริญมากกวาน้ี.    ตอนน้ีจะยังไมเลาใหฟงวา   เขาสอนอยางไร   หรือที่เขา 
ศึกษาเด็กต้ังแตอายุหนึ่งขวบถึงอายุสี่ขวบ   เขาทําอยางไร.    ความจริงเด็กเหลาน้ันเขาไดรับการสอน    
แตสวนใหญไดสอนตัวเขาเอง   ก็เลยไมทราบวาทานจําไดหรือเปลาเมื่ออายุสี่ขวบวา   สอนตัวเอง 
วาอยางไร.    ก็จะเดาตอไป. 

  แตตอนน้ีขอพูดอีกเรื่อง   ไปคนละเรื่อง   เน่ืองจากนายกไดพูดถึงนํ้าทวม.    น้ําทวมน้ัน   
ทวมหนักทีท่างภาคใตและโดยเฉพาะที่หาดใหญ   และภายในไมกี่วัน   ไดรับขาวโดยตรงจากผูที่ไป 
และมารายงาน   ทําใหทราบวาควรจะไดทําอะไร.    ที่ใชคําวาไดทําอะไร   หมายความวาที่ควรจะทํา 
กอนนํ้าทวม.    การมีภัยธรรมชาติหรือมีภัยอะไรก็ตาม   มีปญหาอะไรก็ตาม   ถาไมไดเตรียมการแกไข 
มากอน   ภัยธรรมชาติหรอืภัยอ่ืน ๆ  ก็จะดูรุนแรง.    เขาพูดวามีความเสียหายถึงพันลาน   ความจริง 
คะเนวามากกวาพันลาน   มากกวามาก.    แตคะเนวา   ถาไดทํามากอน   คือปองกันมากอน    
การปองกันนั้นไมถึงพันลานแน.    นึกดูวาอาจจะเปนประมาณหารอยลาน.    ฉะนั้น   ถาหากได 
ทํามาแลวกอน   ที่ลงทุนนั้นกลับคืนมาหลายเทาตัวแลว.    
              
(๑)  เรียบเรียงข้ึนตามท่ีไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) นายชวน   หลีกภัย  
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  ที่ทวมครั้งกอนท่ีรุนแรงท่ีสุดเปนป  ๒๕๓๑   และครั้งน้ันก็เสียหายมาก.    ไดเคยไป 

ที่นั่นและไดศึกษาทั้งในที่และทั้งในแผนที่   วาควรจะทําอยางไร   แตวาไมทราบเพราะอะไร     
เหมือนเขาบอกวามันแพง.    ก็อยางที่วา   มันแพงจริงแตวาจะคุม.    อยางไรก็ตาม   มาเม่ือไมกี่วันนี้ 
ก็ไดพบทานผูใหญ   แลวทานผูใหญก็บอกวา   ทําแน   ควรจะทํา.    ก็ดีใจ   เพราะวาในอนาคตอาจจะมี 
ความเสียหายนอยลง.    ที่ไดรับรายงานก็เห็นชัดวา   โครงการท่ีวางมาไวแลวสิบสองปกอนน้ี    
ควรจะไดทําเหมือนตามท่ีไดแจงวาควรจะทํา.    ที่เขาทําในครั้งเมื่อสิบสองปก็ทํานิด ๆ  หนอย ๆ  
มิหนําซ้ํายังไปสรางอะไรท่ีทําใหน้ําทวมน้ันรายข้ึน   ทําใหหาดใหญทวมในตัวเมือง.    ทีแรกไมเชื่อ    
แตวาก็เห็นในรายงาน   ทวมถึงสามเมตรก็ม ี  เปนความจริง.    ทําไมทวมอยางนั้น   ก็เพราะวาจาก 
แรงคน.    แทนท่ีจะไปทําเข่ือนท่ีอ่ืน   เพ่ือท่ีจะเก็บน้ําเอาไว   หรือปองกันน้ําทวม   หรือเก็บน้ําสําหรับ 
มาทําการเพาะปลูกในหนาแลง   กลับไปทําเข่ือนกั้นน้ํา   ทําใหเมืองหาดใหญจมลงไปในนํ้า.     
เวลาสรางเข่ือนท่ีไหนเขาก็รองโวยวายวาทําใหทวม   ทําใหเสียหาย   ขอชดเชยตาง ๆ.    ตอนน้ีเอาแลว    
เปนความจริงแลว   ก็ชดเชย   ตองชดเชยเปนพันลาน   เพราะวาไปสรางถนนใหน้ําลงไมได    
จนกระทั่งเม่ือน้ําลงมาแลว   น้ําก็เออข้ึนมา.    นอกจากน้ีควรจะไดทําพนัง   ก็ใชถนนเหมือนกัน    
แตอีกสายหน่ึง   ก็ไมไดทํา.    ถนนทีค่วรจะเปนพนังน้ัน   ก็ทําเต้ีย.    ถนนที่เปนเข่ือนน้ันทําสูง    
และไมทําชองใหน้ําผาน.    ก็คือแสดงใหเห็นวาหลักวิชาไมไดอยูในสมองของผูปฏิบัติ.    เลยทําให 
นึกวา   คนทีเ่ปนผูเชี่ยวชาญหรือแมจะไมใชผูเชี่ยวชาญ   ทุกคนควรจะมีความรู   มีความคิด 
ที่จะปองกันได   และสามารถท่ีจะแจงใหผูที่ควรจะมีความคิด   หรือใหผูที่มีหนาที่   ไดทํา. 

  เมื่อป  ๓๖  ไดเคยพูดวา   คนท่ีเราเลือก   เรา   คือประชาชน   เลือกใหเปนผูแทน    
จะเปนผูที่พูดแทนเรา.    เมื่อ  ๔  ธันวา  ๓๖   ไดบอกวาผูที่เลือก   เราเลือกใหพูดแทนเรา   คือเปนผูแทน
ของเราและพูดแทนเรา.    มาบัดนี้ไมมี   ก็เลยไมมีใครพูดแทน.    ตัวเองก็ไมพูด   คนท่ีพูดแทนก็ไมมี.     
แตวาเมื่อตะก้ีเมื่อเขามานี้มีคนพูดแทน   ก็หวังวาจะเปนการพูดแทนของประชาชนจริง ๆ.    เขาบอกวา 
เขาพูดในนามของประชาชนคนไทย   วาจะทําตามเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว.    อันนี้    
ไมทราบวาเขารูเรื่องดีอยางไร   วาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวคืออะไร.    แตก็ควรจะรู    
หรืออยางนอยท่ีสุดทานผูใหญที่นั่งอยูขางในน้ีก็นาจะรู   นาจะเขาใจ   เพราะวาคนจํานวนมาก   สวนใหญ 
ก็ไดฟง   พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมมาหลายตอหลายครั้ง   และไมไดคัดคานวาใชไมได 
ทําไมได.    มีบางคนพูดบอกวา   เศรษฐกิจพอเพียงนี้   ไมถูก   ทําไมได   ไมดี.    มีคนเขาพูด   แตวา 
สวนใหญบอกวาดี.    แตพวกสวนใหญที่บอกวาดีนี้   เขาใจแคไหนก็ไมทราบ.    จะอยางไรก็ตาม   
เศรษฐกิจพอเพียงนี้   ขอย้ําวาเปนท้ังเศรษฐกิจและความประพฤติ   ที่ทําอะไรเพ่ือใหเกิดผล    
โดยมีเหตุและผล   คือเกิดผลมาจากเหตุ.    ถาทําเหตุที่ดี   ถาคิดใหดี   ผลที่ออกมา   คือส่ิงท่ีติดตามเหตุ    
เชนการกระทํา   ก็จะเปนการกระทําท่ีดี   และผลของการกระทํานั้นก็จะเปนการกระทําที่ดี.    ดี   แปลวา 
มีประสิทธิผล.    ดี   แปลวามีประโยชน.    ดี   แปลวาทําใหมีความสุข.  
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  คราวนี้ก็ขอกลับมาอีกเรือ่ง   ที่พูดตะกี้วาใครตอใครก็บอกวา   พูดถึงทุกวันใหเลือกคนดี   
แลวไมอธิบายวาคนดีเปนอะไร   คนดี.    ไมรูวาการวิเคราะหศัพทวาดีนั้นแปลวาอะไร  แตขอให 
เปนคนดี.    คนดีนี้   โดยมากก็นึกถึงวาคนไหนมคีวามสุข   คนไหนรวย   ก็เปนคนดี   เพราะวาเขาทําเกง.    
อันน้ีก็สงสัยไดเหมือนกนั.    นี่ไมใชพูดกระทบกระทั่งใคร   แตอาจจะนึกวากระทบกระทั่งเขา.     
คนไหนท่ีนึกวากระทบกระทั่ง   ก็อาจจะไมใชคนดี   (เสียงหัวเราะ). 

  นึกถึงการพูดกอนลงมาน่ี   ไดคิดวาเราอยูในที่ลําบาก   เพราะวาถาพูดอะไรก็ตาม    
คนก็ถือเปนพระราชดํารัส   ถือวาเปนความจริงหรือเปนสิ่งท่ีควรจะทําตาม.    นี้แหละท่ีเดือดรอน   
เพราะวาท่ีพูดนี้มไิดเตรียมการมาเลยสักนิดเดียว   ไมไดจด   แมจะคิดก็คิดเม่ือตะกี้.    กอนลงมา    
ดูทีวี   ดูโทรทัศนตางประเทศ   พูดถึงวาเด็กสองขวบสามขวบเขาเลนกัน.    เด็กที่โตหนอยคืออายุสี่ขวบ    
เขาจะรีดผา.    เขาจะเอาเตารีดผาซึ่งทําดวยพลาสติก   ไมแข็งนัก.    เขามาเจอเด็กอีกคนข้ึนไปนั่ง 
บนโตะรีดผา   เขาก็ไลลงไป.    เด็กอีกคนก็ไมลง   ทําหนาเฉย   ไมลง   ดื้อบอกวานี่เปนที่ของผม    
ไลลงไมได.    เขาก็เลยเอาเตารีดผาน้ันนะ   ตีหัว   (เสียงหัวเราะ)   ปอก ๆ   (เสียงหัวเราะ).     
ลงทายเด็กคนนั้นก็รองไหหนีไป   ไปฟองครู.    คนที่เคาะหัวน้ันก็รีดผาไดผลสําเร็จ   หมายความวา 
เขาปฏิบัติตัวถูกตอง.    เขาถูกตองเพราะวาท่ีตรงนั้นสําหรับรีดผา   ไมใชสําหรับนั่ง.    คนที่นั่งบนน้ัน    
ผิด   ถูกไลไปก็ไมตองเอาใจใสตอไป.    อันนี้เขาโชวใหดู   เขาแสดงใหดู   เขาก็ต้ังใจท่ีจะใหดูวา 
เราควรจะทําอยางไร.    ของเราก็มี   ไมใชเด็กสี่ขวบ   เด็กสี่สิบขวบ   (เสียงหัวเราะ)   ไปไลคนโนน 
ไลคนนี้   มาฟองมารอง   แลวอีกคนก็นั่งอยู   บอกวาไมไป   (เสียงหัวเราะ).    ทําไมเปนอยางน้ัน    
ก็เพราะวาไมไดสั่งไมไดสอน   วาอะไรเปนผลเปนประโยชนของประเทศชาติ.    คนที่มาน่ังบนโตะรีดผา
นั้นเขาก็มีสิทธิ์   เขาอยูในหองนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะน่ังบนโตะรีดผา.    คนที่จะมารีดผาก็มีสิทธิ์ที่จะรีดผา.     
อันนี้เปนปญหาโลกแตก   แตทําอยางไรสําหรบัใหทั้งสองคนปรองดองกันได   ไมทะเลาะกัน    
และปฏิบัติอะไรท่ีจะทําใหทั้งสองฝายไดมีความสุข   ไดมีที่นั่ง   ไดมีที่รีดผา.   

  ที่เลาใหฟงน่ีเพราะวาท่ึงมาก   ดูวิธีเขาสอน   หรือวิธีที่เขาแสดงใหเห็นวาเด็กมีปญหา.     
ที่นี่ไมมีเด็กส่ีขวบ   แตวาก็เคยมีอายุสี่ขวบกันมาแลว.    ฉะน้ัน   แตละคนอาจจะจําไมได   เพราะสี่ขวบน้ี 
เด็กมาก.    ตัวขาพเจาเองจําได   เขาใจวาส่ีขวบก็จําได   แตวาเลือนราง.    ถาถือวาเมื่อสี่ขวบเปนครู 
ใหตัวเองก็อาจจะไมมีประโยชนมากนัก   เพราะวาจําไมคอยได.    แตวาเมื่ออายุถึงเจ็ดสิบสาม    
จะเจ็ดสิบสี่เต็มพรุงน้ี   ก็นึกกลับคืนกลับไปในอดีต   ใหถึงประมาณวาสักสิบขวบ   หรือเจ็ดขวบ   
แปดขวบ   ก็เรียนรูไดเหมือนกัน.    มีสิ่งที่เราผานมา   เอามาใชได   ไมใชวาผานไปแลวก็ผานไป.     
เมื่อวานน้ีเราทําอะไร   วันนี้ก็เปนประโยชน.    เมื่อชั่วโมงท่ีแลว   ดูอะไรทําอะไร   ก็มีประโยชน.    
หมายความวา   ตองคิด   แตละทานก็คิดไดเหมือนกัน. 
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  ที่พูดอยางนี้วนไปวนมา   จากเรื่องของเด็กมาถึงผูใหญ   จากเรื่องน้ําทวมมาถึงการ 
สรางเข่ือน   ก็เพราะอยางท่ีพูดตะกี้วา   กลุมใจ.    ลงมาพูดตอหนาชุมนุมนี้   ถาพูดอะไรท่ีไมเขาเรื่อง    
ก็ถูกวากลาววาพูดไมรูเรื่อง.    ถาพูดอะไรท่ีดี   แตไปเขาใจผิด   ก็อาจจะเสียหาย.    อยางเคยพูดแลว    
คนก็บอกวาพระเจาอยูหัวพูดอยางนี้ ๆ   ความจริงไมไดพูดอยางนี้   หรือพูด   แตเขาใจผิดวาเปนอีกอยาง.    
แมจะผูใหญ   ไดรับคําสั่งหรือคําขอรอง   เสร็จแลวรีบไปทํา   ทําผิดก็มี.    ฉะนั้น   การฝกตัวเองใหฟง    
ใหถาม   ใหเขาใจ   เปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับทุกคน.    แมจะอายุเจ็ดสิบสามก็ตองฝก.    มากกวา 
เจ็ดสิบสาม   แปดสิบก็ยังตองฝก.    แปดสิบนั่นนะ   มีทานผูอายุแปดสิบก็นาชื่นชม.    ทานเดินตรง    
แลวก็ทําอะไรเปนเรื่องเปนราว   ก็หมายความวาทานคิด   ทานคิดรอบคอบ.    

  มีทานผูหนึ่งในที่นี้   ทานบอกวาจะตายแลว.    เราก็บอกกับทานวาอยาเพ่ิงตาย    
(เสียงหัวเราะ)   ถาตายก็ไมมีประโยชน   แลวก็ใหพรไปขอใหอายุยืน.    ทานก็อายุแปดสิบกวาแลว    
ทานก็รับคําสั่ง   ทานรับคําส่ังดวยความฉลาด   วาคนเราตองมีชีวิตอยู.    ถาไมมีชีวิตอยู   ก็ทํางาน 
อะไรไมไดเปนประโยชนตอสวนรวมไมได.    ทานก็เลยเดินมา   เดินมานั่งอยูที่นี่   แลวฟง   แลวพยักหนา 
วาถูกแลว   (เสียงหัวเราะ).    ทําอยางนี้มาสองครั้ง   ไมใชครั้งน้ีครั้งเดียว.    ครั้งกอนทานก็บอกวาจะตาย   
ไมไหว   จะตาย.    เลยเตือนบอกวา   ไมใหตาย   แลวพูดภาษาแขกดวย   ไปบอกทาน   มีคําส่ังภาษาแขก 
ใหอายุยืน   ทีฆายุโก  โหตุ   (เสียงหัวเราะ).    ทานก็รับคําส่ัง   แลวทานก็เดินมาประชุม   เดินมาประชุม 
แลวก็บอกวา   พระเจาอยูหัวส่ัง   ไมใหตาย   (เสียงหัวเราะ)   เราก็ตองไมตาย.     

นี่คราวนี้เหมือนกัน   ทานลืมหรืออยางไรไมทราบวาไดรับคําสั่ง   หรือคําส่ังนั้น 
มันหมดอายุแลว   (เสียงหัวเราะ).    ทานนะจะหมดอายุ   ถาทานไมไดมาบอกวาหมดอายุแลว   ไมดี.    
คราวกอนน้ีทานบอกวาทานหมดอายุ   แลวคราวหลังน่ีทานแย   งอกแงก ๆ ๆ   จนกระทั่งลุกข้ึนมาไมได.     
มีคนมาฟองวาทานจะไมยอมอยูแลว   เราก็ไมรูละ   เรื่องของทานเอง   ถาทานอยากจะตายก็ตายไป   
(เสียงหัวเราะ)   แตคนเขาก็ออนวอน   สั่งใหทานไมตาย.    มาครั้งน้ีก็พูดภาษาแขกอีกนะ   ไมใหตาย    
ใหอายุยืน.    ทานก็มาได   แลวทานก็ไปประชุม   แตวาทานก็บอกขอทํางานนอยลงไปหนอย   เพราะก็ 
แกแลว.    ก็เลยยอม   คนอ่ืนไปทํางานแทน.    เมื่อคนอ่ืนทํางานแทน   เอาผลงานของคนอ่ืนมาตรวจ    
งานอะไรตาง ๆ  มาดู   เอะ   ทําไมมันเปนอยางนี้   มันมีผิด   ก็เลยใหแก.    แกเสร็จแลวก็สงท่ีแกกลบัมา   
เอะ   มันก็ยังผิดอีก   เลยชักเหนื่อย.    เลยนึกวาคราวนี้สงคืนไป   คงตองใหทานผูที่จะตายตรวจงานอีกที.     
ที่ตรวจงานทีนี้   ก็บอกรายละเอียดใหไดวา   มีประมุขประเทศในยุโรป   ซึ่งควรจะใสอยูในงานน้ี 
วามีวันพระสมภพ   จะเรียกวาสมภพเพราะวาทานเปนผูครองนคร   ทานสละราชสมบัติแลว    
แลวก็พระโอรสเปนประมุขข้ึนมา   ไมยักบอกในบัญช.ี    ก็หมายความวาจะตองแก   ใหเปลี่ยน.     
สวนผูที่ลาแลว   ก็ไมมีหนาที่ตําแหนงท่ีจะเปนประมุข   จึงตองแกไขในบัญชีนั้น.    อันนี้ฝากเอาไว    
ใหลองตรวจดู.    นี่ไมไดเกี่ยวของกับทานทุกคนท้ังหลายนอกจากทานผูเฒา   (เสียงหัวเราะ).   
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 กลับมาเรื่องน้ําทวมท่ีหาดใหญ   กอนลงมาประชุมของราชประชานุเคราะห    
พอดีไดรับรายงานประมาณสิบหานาทีกอนท่ีจะลงมา   ก็มาเลาใหชุมนุมราชประชานุเคราะหทราบ.    
คราวนี้เชนเดียวกัน   สิบหานาทีกอนลงมาน้ี   ก็ไดรายงานจากชุมพร.    ชุมพรน้ันไดมาอวดวาส่ีปแลว 
น้ําไมทวม.    ตอนท่ียังไมไดรายงานยังกลัวเหมือนกันวาชุมพรนํ้าอาจจะทวม   เพราะปนี้ฝนตกหนัก    
แตปรากฏวาฝนตกหนักไมไดทําใหน้ําทวมในเมืองอยางที่เคย.    นี่เอารายงานมา   ตามปรกติไมเอา 
กระดาษอะไรลงมาเลย   ลืมก็ลืมไป   แตอันนี้ลืมไมได   ก็ตองเอากระดาษมา   เพราะวาเขาเพ่ิงยื่น 
เอามาให.    มีต้ังแตป  ๒๕๓๒  พายุเกย   ฝนตกมาแลวนํ้าทวมหนัก   นี่พูดถึงในเมือง.    ตอมา   
อีกหาป   ป  ๓๗  น้ําก็ทวม   ๓๘  น้ําก็ทวม   ๓๘  น้ําทวมซํ้า   ๔๐  พายุซีตา   น้ําทวมหนักมาก.     
ถึงไดไปพิจารณาตอไปวา   ทําไมป  ๔๑  น้ําฝนลงมาหนัก   น้ําไมทวม.    พายุลินดา   คงไดยิน.     
ในปเดียวกัน   ป  ๔๑  หรือไงนี่   ในเดือนธันวา   วันที่  ๖  ธันวา   ฝนตกหนักมาก   น้ําไมทวม    
เพราะวาไดขุดคลองหัววัง - พนังตัก  เสร็จเรียบรอย.    ป  ๔๓  นี้   ฝนตกหนักน้ําไมทวม.     
๒๗  พฤศจิกายน   เม่ือไมกี่วันนี่   ที่หลังจากหาดใหญทวมแลวก็กลัวกันวาชมุพรจะทวม   แตไมทวม.     
ฝนที่ลงมาเปนมิลลิเมตร   พายุเกยรอยยี่สิบสองมิลลิเมตร   พายุซีตาสามรอยเจ็ดสิบสามมิลลิเมตร    
น้ําทวมหนัก   แตมาถึงลินดา   น้ําไมทวม   รอยหกสิบสามมิลลิเมตร.    มาถึงป  ๔๑   สี่รอยสิบหก 
มิลลิเมตร   น้ําไมทวม. 

  ก็หมายความวา   ที่ทําโครงการอยางท่ีเลาใหฟงวันกอนนี้วาใชเงินสามสิบลานกวา ๆ  
ก็สําเร็จ.    ที่จริงก็ไมแพง   ทําใหความเสียหายเปนพันลาน   เหลือสามสิบลาน.    สามสิบลานน่ี 
ไมใชเงินของรัฐบาลเลย.    เงินของรัฐบาลคือเงินของประชาชน   ก็หมายความวาเงินสามสิบลานน่ี 
ไมใชเงินของประชาชน   แตก็เปนประชาชนอยูเหมือนกัน   เพราะวาเปนเงินของราชประชานุเคราะห          
เปนเงินบริจาคของประชาชน.    ก็หมายความวา   ประชาชนจะสามารถปกครองประเทศเหมือนกัน    
ถาพยายามทําใหถูกตอง   แลวประหยดัดี.    ถารัฐบาลทําก็อาจจะกวาสามสิบลาน.    นี่ไมใชวารัฐบาล    
(เสียงหัวเราะ)   คือรัฐบาลน้ีไมใชรัฐบาลแลว   เปนรัฐบาลชั่วคราว   เขาก็วาอยางนั้นใชไหม    
(เสียงหัวเราะ)   แตวานี่ไมอยากแขวะ   คือถาหากวาทําอยางที่ประชาชนทํา   ราชประชานุเคราะหทํา    
มันก็ควรจะถูกกวา   เพราะวาราชประชานุเคราะห   แปลวา   ราชะ   กับประชา   อนุเคราะหซึ่งกันและกัน   
ก็มีความเอ็นดูกัน.    ประชาชนก็เอ็นดูพระราชา   พระราชาก็เอ็นดูประชาชน.    ถาทําอยางนี้ก็จะตอง
ประหยัด   เพราะวาประชาชนก็สงสารพระราชา   ถาตองเสียเงินมากก็จะทําใหเดือดรอน   พระราชา 
ก็ไมอยากใหประชาชนตองเสียเงินมาก   เพราะจะมีความทุกข   จึงทําใหถูก   ราคาถูกและไดผล.     
สวน   ขอโทษเถอะรัฐบาล   (เสียงหัวเราะ)   ไมใชรัฐบาลน้ี   รัฐบาลท่ัวไป   (เสียงหัวเราะ)   เขาก็บอกวา 
เงินทองอะไรของเรา   ไมใชเงินทองของรัฐบาล   เปนเงินทองของประชาชน.    ที่จริงเราก็เปนประชาชน    
ทุกคนก็เปนประชาชน   ก็ตองเสียภาษีทั้งนั้น.    กต็องถือวาคนท่ีเรียกวารัฐบาล   หรือขาราชการ    
หรือเจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ   หรือใครก็ตาม   ก็เปนประชาชนทั้งน้ัน   มีหนาที่ที่จะประหยัดเงิน 
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ของประเทศชาติ   ของประชาชน   เพ่ือท่ีจะใหบานเมืองมีความปลอดภัย   มีความสุข   ในขอบเขต 
ของความร่ํารวยของประเทศ   คือรวมกันทั้งหมด.     ถาทําอยางน้ีได   ก็เชื่อวาประเทศ   คือประเทศไทย    
จะอยูได   มิใชวารัฐบาลน้ีอยูได.    รัฐบาลน้ีจะเปลี่ยน   หรือจะเขามาใหม   หรืออะไร   ไมใชประเด็น    
แตวาประเทศจะอยูไดเพราะวาปฏิบัติอะไรมีประสิทธิภาพ   น้ําไมทวม   และประหยัด. 

  ทั้งหมดนี้พูดอยางนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง.    เศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดย้ําแลวย้ําอีก 
แปลเปนภาษาอังกฤษวา  Sufficiency  Economy.    ใครตอใครก็ตอวาวา   ไมมี  Sufficiency   
Economy   แตวาเปนคําใหมของเราก็ได   คือหมายความวาประหยัด   แตไมใชข้ีเหนียว   ทําอะไร 
ดวยความอะลุมอลวยกนั   ทําอะไรดวยเหตุและผล   จะเปนเศรษฐกิจพอเพียง   แลวทุกคนจะมีความสุข.    
แตเศรษฐกิจพอเพียงน้ีเปนสิ่งที่ปฏิบัติยากท่ีสุด   เพราะวาคนหนึ่งน่ังอยูที่นี่   อีกคนหนึ่งอยากจะนั่งเกาอ้ี
เดียวกัน   นั่งไดไหม.    นี่เคยพูดมาหลายปแลว   แตละคนก็สั่นหัววาน่ังไมได   เพราะวาเดือดรอน
เบียดเบียน.    แตคนที่อยูขางหลังโนน   อยากมานั่งขางหนาน้ี   ก็ไมได   ไปอยูขางหลังโนนก็ไมคอยเห็น 
ผูพูด.    ผูพูดก็ไมเห็น   (เสียงหัวเราะ)   เห็นแตหัวขางบนนิดหนอย   (เสียงหัวเราะ).    มาอยูขางหนานี้เห็น   
เห็นท้ังหนาท้ังตัวทั้งไมเทา   (เสียงหัวเราะ)   ก็เห็นหมด   แตวาตองยอม.    จะใหทานท่ีถือไมเทาไปอยู 
ขางหลังโนน   ก็คอนขางจะทารุณเพราะวาทานอยากเห็น.    ทานไมเห็นมานานแลวเพราะทานปวย    
ก็ใหทานเห็น   เปนอันวาเมตตา   ซึ่งกันและกัน. 

  ที่พูดนี่ไมใชพูดสําหรับสั่งสอนหรือใหมีอะไรท่ีนาสนใจ   แตใหไดมาน่ังอยูดวยกัน   
เพราะวาทานทั้งหลายไดมาใหพร.    เมื่อใหพร   มันก็ตองมี   เออ  จะเรียกวาอะไร   ที่ใหจิตใจมันถึงกันได.    
ถามาถึง   มาน่ัง   มาถวายพระพร   แลวเราก็บอก   ขอบใจ   ลากอน   (เสยีงหัวเราะ)   มันกไ็มมีความอบอุน   
ความครึกครื้น   ความสุข.    ไมมีความสุข   มันก็เสียเปลา ๆ.    ทานก็เสียเวลามามาก   เสียน้ํามันรถยนต 
ซึ่งแพง.    เราก็เสีย   เสียน้ํามันรถยนตที่แลนมา.    อุตสาหใชรถคันเล็ก ๆ   (เสียงหัวเราะ)   ไมคอยเปลือง
น้ํามัน.    เราไมใชรถโบราณ.    รถสมัยใหมกินนํ้ามันนอยหนอย   แตน้ํามันสมัยใหมมันแพง   (เสียงหัวเราะ)   
ไมรูทําไมมันแพง   (เสียงหัวเราะ).    แตยังไงสมัยนี้อะไร ๆ  ก็แพงข้ึนทุกที   จะใหน้ํามันถูกลงมาก็ลําบาก   
นอกจากหาวิธีที่จะทํานํ้ามันที่ราคาถูก   ซึ่งก็ทําไดเหมือนกัน   ถูกกวานิดหนอย   คือแทนท่ีจะใชน้ํามัน 
ที่มีอ็อกเทน  ๙๕   ก็ใชอ็อกเทน  ๙๑   แลวก็เติมกอฮอลเขาไปนิดหนอยได  ๙๕   ก็มีวิธีทําได.     
อาจจะเปนไดวา   รถจะว่ิงไมเร็ว.    ก็ดีเหมือนกัน   รถไมว่ิงเรว็เกินไป   จะไดไมชนมากเกินไป   ก็จะได
ประหยดั.    ทั้งหมดน่ีเปนความคิดท่ีใหพอเพียง.    ถาทําอะไรท่ีอยากใหดีที่สุด   มีรถคันน้ีว่ิงไดสามรอย
กิโลเมตรตอชั่วโมง   แลวไปหาถนน   ถนนที่ไหนมันจะแลนสามรอยกิโลเมตรตอชั่วโมงได.     
ถนนที่ว่ิงไดเร็วมาก   วิ่งสามรอยไมถึง   ถึงท่ี   (เสียงหัวเราะ).    เขาก็เลยไมว่ิงสามรอย.    ถามเขาว่ิงเทาไร   
เขาว่ิงรอยส่ีสิบรอยหาสิบ.    มันก็มากแลวรอยส่ีสิบรอยหาสิบ.    วันกอนน้ีมีคนเขาแลนรถจากกรุงเทพ 
ไปหัวหิน.    รถเล็กกวาคันอ่ืน   ก็ว่ิงรอยหาสิบกิโลเมตรตอชั่วโมง   ใชน้ํามันเติม   ก็ของสวนจิตรนี่นะ    
ก็ใชได.    คือทดลองดู   ว่ิงได   เครื่องก็ไมเสีย   แลวก็ว่ิงไดเร็ว   กินน้ํามันก็ไมมากกวาเดมิ   และตรงขาม    
ทําใหเครื่องดีข้ึน   สะอาด   ไมมีมลพิษ.    
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 กาซโซฮอลนี่   ทํามาหลายปแลว   สิบปได   ก็ใชได   แตวาท่ียังไมเผยแพรมาก  
เพราะเหตุวา   ถาทํากอฮอลจะตองเสียภาษี.    ลงทายน้ํามันกาซโซฮอลนี่จะแพงกวานํ้ามันสิบเจ็ดบาท    
จึงยังไมบอกวาควรจะใช.    ถาใชได   ไมจําเปนที่จะเก็บภาษีมากนัก   แตเขากลัวกันวาถาไมเก็บ 
ภาษีมาก   เดี๋ยวแทนท่ีจะใสรถ   จะเอาไปด่ืม   (เสียงหัวเราะ)   ไปบริโภค.    คําวาบริโภคนะ   เอานํ้ามัน 
กาซโซฮอล   เอากอฮอลใสในรถก็เปนการบริโภคเหมือนกัน   แตการบริโภคน้ันก็ไดผลวารถมันแลน    
ก็บริโภคการคมนาคม.    แตวาบริโภคใสในปากก็เปนการบริโภคเหมือนกัน.    บริโภคใสในปาก 
แลวก็ไปใสในรถ   บริโภคใสในรถใหแลนไป   มีหวังถึงท่ี   (เสียงหัวเราะ)   เหมือนกัน.    ฉะนั้น    
ก็เลยยังไมแนะนําใหใชกอฮอลบริโภคเปนเชื้อเพลิงใสในปาก.    แตถาสมมุติวากอฮอลที่ทํา    
แลวบริโภคโดยใสในรถ   แลวแลนได   ก็ไมตองเก็บภาษีใหมันแพง.    แตวานักเศรษฐกิจทานบอกวา
กอฮอลตองเก็บภาษี   ถาไมเก็บภาษีไมใชกอฮอล   เราก็ยังไมเขาใจ   ไมคอยเขาใจเศรษฐศาสตรนัก.     
แตอยางไร   ทานไปคิดนะ.    

  ขอสําคัญท่ีสุด   กอฮอลนี้ถาดีจริง ๆ  สามารถที่จะผลิตในประเทศ.    ผลิตในประเทศ 
ก็ไมตองเสียเงินตราตางประเทศ.    แตไมทราบวาทําไม   นักเศรษฐกิจนักการคลังทานชอบ   ตองซื้อ
เงินตราตางประเทศ   ไมยอมซื้อเปนเงินบาท.    แตอยางไรก็ขอแนะนําวา   ถาสมมุติวาใชกอฮอลผลิต 
ในประเทศ   การปลูกก็ตองใหดี   ตองใหทางกระทรวงเกษตรและกระทรวงอุตสาหกรรมรวมมือกนั 
ใหผลิตกอฮอลได   ไมตองเสียเงินตราตางประเทศ.    ถาไมตองเสียเงินตราตางประเทศแลว   เศรษฐกิจ 
ของเราควรจะดีกวา   หรืออาจจะไมดีเพราะวาเงินดอลลารไมเดินสะพัด.    อันนี้พูดแบบคนไมรูเรื่อง 
การคลังการเศรษฐกิจ   แตเรานึกดูวา   ถาสมมุติวาใชสิ่งของทีท่ําในเมืองไทย   ในประเทศเอง   แลวทํา 
ไดดี   ก็มีมาก.    ออยที่ปลูกที่ตาง ๆ   เขาบนวามีมากเกินไป   ขายไมได   ราคาตก   เราก็ไปซ้ือในราคาที่ดี
พอสมควรมาทํากอฮอล   แลวผูที่ปลูกออยก็ไดเงิน   ผูที่ทํากอฮอลก็ไดเงิน   เปนเงินบาทนะ   อยาให 
เปนเงินดอลลารหรือยูโร   เราก็จะสามารถใชน้ํามัน   ใชเชื้อเพลิง   ที่ไมตองเสียดอลลารหรือยูโร.     
แตคนเขาก็อาจจะวา   วาเราไมสมัยใหม   เพราะวาคนที่ไมใชดอลลารไมใชยูโร   รูสึกวาเปนคนจน.     
แตเดี๋ยวน้ีคนจนเขาก็ใชเงินดอลลารทัง้น้ัน   อะไร ๆ  ก็ซื้อดอลลาร.      

 ไมทราบวายังไง   เดี๋ยวน้ีดู ๆ  อยางในกรุงหรือแมแตในชนบท   คนซื้อของท่ีมาจาก
ตางประเทศท้ังน้ัน  ไมใชประหยัด.    เขาบอกซ้ือของในเมืองไทย   ของในเมืองไทยน้ีราคาแพง.     
ทําไมจะไมแพง   ก็เพราะเงินบาทน้ีมันไปซ้ือดอลลาร.    เทาไรแลวเด๋ียวน้ี   มันเกือบจะหาสิบแลวนะ    
ก็หมายความวามันแพง.    แตถาเปนดอลลาร   ก็ถูกนะ   แทนท่ีจะเปนหาสิบบาท   เออ   สี่สิบใชไหม    
สี่สิบสามบาท   สี่สิบสามบาทก็เปนหนึ่งดอลลารเทาน้ันเอง.    เราซื้ออะไรที่ราคาสี่สิบสามบาท   ถาใช 
เปนเงินดอลลารมันหน่ึงดอลลารเทาน้ันเอง.    ที่จริงมันมากกวาหนึ่งดอลลารเพราะวาตองเดินทางมา   
สมมุติดอลลารครึ่ง   ๑.๕  ดอลลาร   ดูมันนอย   เพราะวาสี่สิบสามมันมาก.    อันนี้ที่ไมเขาใจ    
ที่ดีคือส่ังของอีกหน่ึงดอลลาร   ก็เก็บภาษีได   เก็บภาษีขาเขาก็ได.    อันนี้พูดชักยุง   เพราะวาถาพูดมากไป   
เดี๋ยวทานรัฐมนตรีโกรธ   (เสียงหัวเราะ)   ปลัดกระทรวงก็โกรธ   อธิบดีก็โกรธ   ทานผูวาการธนาคาร 
ทุกธนาคารก็โกรธทั้งนั้น.    อยาโกรธ   นึกดูวาทําอยางไรจะใหพอเพียงได   ก็คงจะดีข้ึน.    
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 อยางพอเพียงน่ีเราก็ทํา   เราเขียนเรื่องทฤษฎีใหม   เขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง    
เราก็เขียนเองไมใหคนอ่ืนเขียน   ใชคอมพิวเตอร.    คอมพิวเตอรที่ซื้อมาราคาแพง   แตวาซื้อมา 
สิบสองปแลว   ก็ยังใชอยู   ยังใชคอมพิวเตอรที่อายุกวาสิบสองสิบสามปแลว.    ซื้อมา   ตอนน้ัน 
หารอบไดคอมพิวเตอรมา.    มาถึงหกรอบ   ก็คอมพิวเตอรอันเดียวกันนะ   ก็ใชอยู.    ตนป  ๔๓  นี่   
เขาโวยวายกันใหญวาจะมีวายทูเค.    ตอนแรกก็ไมเขาใจ   วายทูเคคืออะไร.    แตแทจริงวายทูเคก็พูด 
ปที่แลว   กอนวายทูเคนิดหนึ่งวา   นากลัว   เดี๋ยวคอมพิวเตอรมันพัง.    วันนั้นเมื่อปที่แลว   กอนปใหม 
นิดเดียว  ไดพูดถึงวายทูเค.    วันนั้นคงเสียงสั่น   เพราะกลัวคอมพิวเตอรจะพัง.    วันปใหมต้ังใจ 
จะมาจองคอมพิวเตอร   (เสียงหัวเราะ)   จะจองคอมพิวเตอร   ผานสองยามคอมพิวเตอรจะวาอยางไร   
(เสียงหัวเราะ).    พอดีมีการเลี้ยง.    การเลี้ยงมันก็ไมถูก   ไมไดประหยัด   แตที่จริงเลี้ยงก็ไมไดฟุมเฟอย
อะไร.    ก็อุมคอมพิวเตอรไป   (เสียงหัวเราะ)   ไปไวขาง ๆ  โตะท่ีรับประทานอาหาร.    ทางโนนเขาเลน
ดนตรีชิ้งชาง ๆ ๆ  รองเพลง   ก็บอกเงียบ ๆ  หนอย   เงียบ ๆ หนอย   มันเกือบสองยามแลว   คอมพิวเตอร
อยากพูดบาง   (เสียงหัวเราะ).    คอมพิวเตอรมันพูดทุกนาที   ทุก ๆ  นาทีวา   สบายดี.    แลวก็มาถึง 
สองยาม   กดจ๊ึง   ขอเดชะ   ขอพระราชทานถวายพระพร   แฮปปนิวเยียร   เซอร   (เสียงหัวเราะ).     
เออ   ก็ตกใจนะ   วันนี้วันที่  ๑  มกรา  สองศูนยศูนยศูนย   เอ   มนัก็ทํางานน่ี.    ทีหลังก็กดอีกทีวา    
เวลา  ๐๐.๐๑   ก็หมายความวาใชได   คอมพิวเตอรนี่มันผานไปได.    คอยชั่วโมงหน่ึง   มันก็ยัง 
แฮปปนิวเยียรอยูนั่นนะ   ใชได.     

วันรุงข้ึนก็บอกวันนี้วันที่  ๒  มกรา  สองศูนยศูนยศูนย   นี่ก็ตองใชปฝรั่ง.    เราก็แขวะ 
วาทําไมไมใช  ๒๕๔๓   เขาบอกวาคอมพิวเตอรเขาบอก   ผมเปนคอมพิวเตอรฝรั่ง   ผมก็ตองพูดเปน 
ปฝรั่ง.    ก็เอา   แตวาทําไปทํามา   ใครตอใคร   ต้ังแตทานนายกลงมาถึงคนเดินถนน   เออ   ทานก็ 
เดินถนนนะ   (เสียงหัวเราะ)   ก็เดี๋ยวนี้เปนปสองศูนยศูนยศูนย   อีกไมกี่วันก็จะเปนสองศูนยศูนยหน่ึง    
ก็ใชอยางนี้เพราะวามันเกิดเปนสหัสวรรษใหม.    เดี๋ยวน้ีเรายังอยูในสหัสวรรษเกา   นี่ของฝรั่งนะ.     
ของไทยก็เปนสหัสวรรษเกาเหมือนกัน   ถึงวันที่  ๑  มกราก็เปนสหัสวรรษใหม.    เด๋ียวนี้เลยพูดไมได    
ปพุทธศักราชเทาน้ัน ๆ   มีแตทางราชการท่ีเขียนพระราชบัญญติั   พระราชกฤษฎีกาอะไรตาง ๆ   
เปนปพุทธศักราช  ๒๕๔๓    ๒๕๔๔.    แตอยางไร   เราก็ยอมแพ.    ปที่แลวเราก็แขวะวาไมใช
สหัสวรรษใหม   แตลงทายถึงยอมแพ   วาเขาก็เรียกวาเปนสหัสวรรษใหม   และเดี๋ยวน้ีเรายอมแพราบคาบ   
เพราะวามีคนเขาเอาแซกโซโฟนมาใหใหม   เมื่อไมกี่วันนี้นะ   เอาแซกโซโฟนให   แซกโซโฟน 
มิลลิเนียม   (เสียงหัวเราะ)   แซกโซโฟนสองพัน   โมเดลสองพัน.    เราก็ตองเลน   โมเดลสองพัน    
จะวาโมเดล  ๒๕๔๓   หรอื  ๔๔  อะไรก็ไมได.    เขาสรางในเมืองนอก   เขาเรียกวาแซกโซโฟน   
โมเดลมิลลิเนียม  สองศูนยศูนยศูนย   เราก็เลยตองยอมแพ.    แตวาอยางไร ๆ   ปนี้มันก็ยังเปนป  ๒๕๔๓   
แลวก็ปหนาก็เปน  ๒๕๔๔   ก็เลยทําใหรูสึกวามีสองอยาง   อะไรเปนฝรั่ง   อะไรเปนไทย   ไมเขากันนะ   
ไมเขากัน.  
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 แลวก็อีกกี่ปนะ   สองป   ทานรัฐมนตรีจะกลายเปน  WTO   ทานก็บอกวาการคาตองเสรี.    
คนเดี๋ยวน้ีมีการคาเสรีนี่แย   เราเสียเปรียบ   ตองอธิบายนะ   ตองอธิบายใหประชาชนทราบวาทําอยางไรดี   
ไมง้ันเขาถูกตางประเทศเอาเปรียบ.    เดี๋ยวน้ีตางประเทศเขาก็เอาเปรียบกันเอง  ไมใชเราดวย.    ไมใชเขา
เอาเปรียบเรา   เขาเอาเปรียบกันเอง   เขาทะเลาะกันเองท่ัวโลก.    ที่เราทะเลาะกันในเมืองไทย   ไมใชเปน
ของแปลก   ปรกติธรรมดา   (เสียงหัวเราะ).    ในโลกน้ีเขาทะเลาะกันหนักมาก   เขาฆากันตายอยางหนัก  
ระหวางประเทศเราบางพวก   แลวก็ทะเลาะกัน.    เราอยาเอาอยาง.    ถาเราเอาอยางแลว  เราสมัยใหม
อยางไมดี.    ฉะน้ัน   ก็ขอฝากวา   การปฏิบัติระหวางประชาชนทุกอายุทุกอาชีพ   ใหปรองดองกัน. 

  กลับมาถึงรายการโทรทัศน   วาเด็ก ๆ  เขาปลอยใหทะเลาะกัน   แตในที่สุดเขาก็ชวยกัน.    
ครูไมไดสอน   แตวาเด็ก ๆ  สี่หาคนเขาชวยกันสรางบาน.    เขาวาอยางไรนะ   คบเด็กสรางบาน    
แลวก็คบอะไรสรางเมืองกไ็มรู.    นั่นนะเขาคบเด็กสรางบาน   (เสียงหัวเราะ)   เขายกบานข้ึนมา   เขาไป   
แลวก็ยายบานไป.    เขาทําเอง    หมายความวามนุษยต้ังแตเด็กเลก็ ๆ   เขามีสัญชาตญาณท่ีจะตองชวยกัน    
มีสัญชาตญาณท่ีจะตีหัวกัน   อยางที่เลาใหฟง.    แตวาเมื่อตีหัวแลวรูวาไมไดผล   หรือไดผลทําให 
เขารองไห   ก็กลับมารวมมือกันสรางบาน.    เขาคบกันเอง   สรางบาน.    คือนาดูรายการนั้นนะ.     
ทีนี้   ไมกลับ   ไปตอ.       

เดี๋ยวน้ีทานทั้งหลายก็ทราบวาเราเลี้ยงสุนัข.    เขาอยากเรียกวาสุนัขพอเพียง   แตที่จริง 
ไมพอเพียง   เปนสุนัขประหยัด   แลวทานผูวาพระนครก็รับรอง   วาเลี้ยงสุนัขประหยัดดี.    ทานเลี้ยงแมว   
เราเลี้ยงหมา   (เสียงหัวเราะ)   มีประโยชนมาก.    สุนัขน้ีมีลูกมาก   เกาตัว.    ชุดแรกเมื่อสองป    
สุนัขประหยัดตัวแรกออกลูกมาเกาตัว.    และแลวเมื่อส่ีเดือน   สุนัขอีกตัวหน่ึงออกลูกมาอีกเกาตัว    
เปนสิบแปด.    แลวก็เมื่อสองเดือน   สุนัขอีกตัวออกลูกมาอีกเกาตัว   (เสียงหัวเราะ)   เปนมงคลอยางย่ิง   
(เสียงหัวเราะ)   เปนยี่สิบเจ็ด   (เสียงหัวเราะ).    แตหลังน่ี   ที่สองเดือนน่ีเปนครูก็อันนี้.    ชุดแรก    
เกาตัวแรก   ไดแจกไปใหคนที่ตองการไปเจ็ดตัว   เหลือสองตัว.    ชุดที่สอง   เกาตัวที่สอง   แจกไป 
สามตัว   เหลือหก.    ชุดที่สามน่ีเกาตัว   ไมแจก   เปนครู.    

เมื่อวานน้ีเอง   ไปท่ีคอก   มีตัวหนึ่ง   เปนตัวท่ีแปด   ชื่อทองอัฐ.    ทองอัฐเปนขนมนะ    
ไมทราบวาใครเคยกินขนมทองอัฐ.    เกาตัวนี้เปนขนมท้ังน้ัน   เปนชื่อขนมท้ังนั้น   เพราะวารุนแม 
หางมวน   แลวก็บอกวาลกูนะจะตองชื่อทองมวน   (เสียงหัวเราะ).    มีอีกตัว   นองของทองแดง    
เราจะใหชื่อวาทองมวนไมได    นองของทองแดง   คือทองเหลือง   (เสียงหัวเราะ).    ทองเหลืองนี ่
ก็ใหคนอ่ืนเขาไปเลี้ยง.    ลกูนะจะใหชือ่วาทองเหลือง   ปรากฏวาตัวแรกท่ีออกมาเปนตัวเมีย.     
ตัวเมียใหชื่อทองเหลืองไมได   แข็งเกินไป   เลยชือ่วาทองชมพูนุท   (เสียงหัวเราะ).    ทองชมพูนุท    
(เสียงหัวเราะ)   เปนขนมเหมือนกัน   ขนมทองชมพูนุท.    ตัวท่ีสองเปนผูชาย   จะใหชื่อวาทองมวน 
ก็ไมไดเพราะวามีขนมชื่อทองเอก   เอกตองมากอน.    ตัวท่ีหน่ึง   ทองชมพูนุท.    ตัวที่สอง  ทองเอก    
ก็เปนขนม.    ตัวที่สาม   เปนทองมวน.    ตัวที่สี่   เปนทองทัต.    เดือดรอนเหมือนกันเพราะวามีคนชือ่ 
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ทองทัต   (เสยีงหัวเราะ)   แตวายังไงก็   บางคนเขาใหชื่อ   ก็ใหชือ่คน   เขานับถือใครก็ใหชื่อ.    นี่ไมได 
ต้ังใจที่จะดูหมิ่นวาคนท่ีชื่อทองทัต.    ทองมวนก็มี   วันกอนน้ีมีคนชื่อทองมวนมา   ชมพูก็มี   ชื่อบุคคล 
คนที่ชื่อเอกก็มี   ก็ทองทัต.    ตัวตอไป   ชื่อทองพลุ   คงไมมีชื่อคน   ชื่อพลุ   ไดชื่อทองพลุ.    ตอไป 
ก็ชื่อ  ทองหยิบ   (เสยีงหัวเราะ).    แลวตัวท่ีเจ็ด   ชือ่ทองหยอด   (เสยีงหัวเราะ).    ตัวท่ีแปด   ชื่อทองอัฐ   
อัฐฐะ   หรืออัฐ.    ตัวที่เกา   ชื่อทองนพ   แลววงเล็บวา   คุณ   (เสียงหัวเราะ).    ทองนพคุณ   ก็เปนขนมนะ   
อยาไปนึกวาเปนชื่อคน.    ชื่อคนก็มีนพคุณเยอะแยะ   แตวานี่เปนชื่อขนมทองนพคุณ   ขนมท้ังเกาตัว.   

  นี้จะเลาใหฟงวา   ที่ชื่อทองอัฐ   อันธพาลมาก   (เสียงหัวเราะ)   มันกรูไปขูตัวโนนตัวน้ี.    
แมเห็นอยางน้ันก็กัด   กัดแบบสั่งสอน   สั่งสอนทองอัฐ.    นั่นก ็  รองเองนิดหนึ่งแลวก็รูตัววาตัวผิด.    
ทองแดงก็สอน   แหม   ยิงฟน   เข้ียวใหญเลย.    ลงทายทองอัฐก็เชื่อฟง   แลวก็เปนเด็กดี   เปนหมาดี    
ไมไปขูคนอ่ืนเลย   นั่งอยูอยางสงบเสง่ียม.    แสดงใหเห็นวา   เด็ก   จะเปนคนหรือเปนหมาก็ตองสั่งสอน.     
ถาส่ังสอน   ถาฉลาด   ก็เชื่อฟง.    แลวตองทําใหดี   ไมอยางนั้นจะยุงมาก.    เกาตัวอยูในท่ีเดียวกัน    
กัดกันเรือ่ย   ก็เลยทําใหไมมีความสงบสุขในท่ีนัน้   เชนเดียวกนัในประเทศชาติถากัดกันมากเกินไป    
(เสียงหัวเราะ).    เคยพูดวาคนกัดกัน   คนบอกวาทารุณ   พูดอยางนี้พูดหนักเกินไป.    ความจริง 
หมามันกัดกัน   แตคนก็กัดเหมือนกัน   ที่เคยบอกน่ันนะ   คนกัดกันนี่   คนท่ีมาฟงบอกวาพูดหยาบคาย.     
ที่จริงไมไดหยาบคาย   ทะเลาะกันนะหยาบคายกวากัดกัน   เพราะกัดกันมันนอย.    ทะเลาะนะ 
มันหยาบคาย   กัดกันมันตรงไปตรงมา   (เสียงหัวเราะ).    ถากัดกันอยางไมรุนแรงเกินไป   ในที่สุด 
ก็เขาใจกัน   ก็มีความสุข   มีความสงบ.    นี่ไดแกตัวนะ   เอะ   กีป่แลวท่ีพูดวาคนกัดกันนะ   ไมทราบ 
ใครจําได.    อยางไรก็ตาม   ที่พูด   ถึงกลัวเวลาพูดมันหลุดปากออกไป   เดี๋ยวหาวาหยาบคาย   เดี๋ยวหาวา 
พูดแรงเกินไป   เดี๋ยวหาวาพูดผิด.    ถาฟงแลวดี   ก็มีความสุข.    

ทานมาใหพร   เราก็ใหพรกับทุกทานท่ีอยูในที่นี้วา   ใหมีความสงบ   ความสุข    
ความเจริญ   ความพอใจ.    พอใจอยางที่รูวาคนอ่ืนเขาพอใจดวยเหมือนกัน   ไมใชพอใจแลวคนอ่ืน 
ไมพอใจ.    อันนี้ขอติงไววา   การทําใหตัวเองมีความพอใจโดยที่ใหคนอ่ืนเขาเสีย   คนอ่ืนเขาไมพอใจ    
คนอ่ืนเขาเสียใจ   อันนี้ไมดี   ไมใหพร.    ถามีความพอใจแลวก็สามารถใหคนอ่ืนมีความพอใจ    
อันนี้ดี   ใหพร.    ฉะน้ันก็คงพอแลว   ก็ขอใหพรใหทุก ๆ  ทานไดรับพรอยางที่ทานท้ังหลายก็ได 
มาใหพร.    แลวก็ขอบใจ   แลวก็ขอใหทานขอบใจดวย ที่ไดรับพร   และทกุคนก็ใหพรซึ่งกันและกัน.     
ก็ขอใหจงมีความเจริญ.                  
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