พระราชดํารัส (๑)
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖
----------------------ขอขอบใจนายก (๒) และทานทั้งหลายทั้งขางในทั้งขางนอก ที่ไดมาชุมนุมกันเพื่อใหพร
ในโอกาสวันคลายวันเกิด ซึ่งนับวาเปนกําลังใจที่จะมีชีวิตการทํางานตอไป.
ที่นายกไดพูดถึงกิจการที่ไดปฏิบัติมาในรอบป ก็ความจริงในรอบปนี้ สําหรับสวนตัว
ไมไดทําอะไรมากนัก เพราะวากําลังกายไมคอยดี ประกอบดวยการไปเขาโรงพยาบาลหลายครั้ง
และเมื่อเขาโรงพยาบาลจะตองฟนกําลัง. เมื่อเดือนกอนนี้ ไดเขาไปตรวจรางกาย และใชเครื่อง
สมัยใหมสําหรับตรวจดู ตรวจดูดวยเครื่องเอกซเรย ซึ่งถือวาเปนเอกซเรยธรรมดา แตวาสมัยใหม
ที่สุด. เวลาเขาเอามาใหดูก็ตกใจ วาเราขางในเปนอยางนั้น. เขาปอกเปลือกหมด เขาเอาออกหมด.
แมถึงกระดูกก็หักกระดูกไปใหเห็นขางใน. เลยดู รูวาทําไมเราเดินไมตรง เพราะวากระดูกมันคด.
อยามาวา วาอยางที่วาคดในของอในกระดูก (เสียงหัวเราะ) เรางอจริง ๆ กระดูก (เสียงหัวเราะ).
เราก็เชื่อวา ทุกทานถาไปเขาเครื่องนั้น คงงอ (เสียงหัวเราะ) งอเหมือนกัน. ไมทราบวาจะคด
เหมือนกันหรือเปลา. แตวาดูแลวก็ตกใจ. แลวก็ไองอในกระดูกนี่นะ มันก็ทําใหประสาทที่อยู
แถว ๆ นั้นถูกบีบ บีบไป เลยทําใหเดินไมตรง. อยางบางคนเขาบน บนวาพระเจาอยูหัวหมูนี้
ทําไมเดินไมตรง. ใจมันตรง แตวากายมันไมตรง.
แตที่นาดีใจอยาง ที่สันหลังนั้นนะมีแหงหนึ่งที่ชํารุด ชํารุดมาประมาณสามปสี่ป
แลวก็แพทยเขาก็บอกวา อันนี้ตองซอมแซม อาจจะตองผาตัด หรืออาจจะตองใชวิธีสมัยใหม
คือใชกาวตราชางไปติด (เสียงหัวเราะ). เมื่อทราบจากแพทยเขาบอกวา สมัยใหมนี้เขามีนะ
กาวตราชาง สําหรับใหกระดูกมันอยูดี เราก็คิดวาเราก็ปฏิบัติเองได เพราะกาวตราชาง กาวเอปอกซีนี่
เคยใชมามาก โดยเฉพาะกาวเอปอกซี แตใชสําหรับสรางเรือ. เรือใบก็ใชกาวเอปอกซี. มันทนมาก
แลวก็ใชก็ไมยากนัก ก็เลยนึกวานาจะใช. ไปดูเอกซเรย เห็นตรงที่เปนนั่นนะ เห็นเหมือนวาเอา
กาวเอปอกซีไปปะไว. ปะฝมือไมดีนัก เพราะวามันเลอะไปขาง ๆ หนอย แตไมเสียหาย. แตตรงที่
จําเปน ตอนแรกกระดูกมันแหลม ๆ. เดี๋ยวนี้กระดูกมันปาน มันก็ดูสวยดี. หมายความวาใชได
ตรงนั้นนะไมมีปญหา แลวก็ประสาทก็ไมกระทบกระเทือน.

_________________________________________________________________________________
(๑)
เรียบเรียงขึ้นตามที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว
(๒)
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

-๒เปนอันวา จากการไปเขาโรงพยาบาล ก็ทราบวารางกายมันดีขึ้น. แลวก็ปรากฏวา
ทีหลังนี่มีการเดิน ก็เดินดูดีขึ้น ไมเขยกเหมือนกอนนี่. แตก็ยังมีอีกแหง ที่ยังซอมไมเสร็จ ตองใช
เวลานานกวาจะซอม ในกระดูก. นี่ก็นึกวานาจะทําได ใหรางกายมันสมบูรณ. แตในสองปที่
ผานมา ไดเขาทําการผาตัดสามครั้ง. เราไมนับที่หัวใจนะ นับที่เขาเรียกวาเฮอรเนียนะ มันมีสองขาง.
เราก็ประหลาดใจที่วา เฮอรเนีย โดยมากก็เขาทํากันขางเดียว อันนี้เราก็ทําทั้งสองขาง. ขางหนึ่ง
มันโปงออกมา เขาก็ผาตัด. ผาตัดแลวก็ยัดเอาไสที่เลื่อนนั้นเขาไปใหม และเอาตะแกรงไปเขาคุก
ใหไสนั้นมันเขาคุก ไมใหออกมาใหม. ไมมีวัน เขาบอกไมมีวันออกมาได จําคุกตลอดชีวิต
(เสียงหัวเราะ). อีกขางหนึ่งเขาก็เลยบอกวา เอะ เราไดทา ก็ออกมามั่ง ออกมา. แตอันนี้
สวนหนึ่งก็เปนความผิดของการพัฒนา.
วันนั้น (๑) ไปที่ปราณ ที่เขาทําโครงการปลูกปาชายเลน (๒) เขาก็อธิบายใหญ. เดินไป
ไปดูที่เขาอธิบาย. และที่เขาอธิบายนั้นนะ เกี่ยวของกับการปลูกปาชายเลน วาควรจะทําอยางไร.
พอดีมีคนที่เคยเปนผูเชี่ยวชาญทะเล ก็มาพูดถึงปา ก็พูดถึงปาบนภูเขา. เลยไมเขาใจ. คนที่เปน
ผูเชี่ยวชาญนั้นนะ เคยเปนผูตองดูแลทรัพยากรทางทะเล. มาที่ทะเล มาพูดถึงปา แลวก็ไมพูดถึง
ปาชายเลนดวยซ้ํา พูดถึงปาบนภูเขา. อันนี้ มันผิดประเด็น แตวาก็อธิบายยืดยาวตามเคยของเขา.
ก็เลยทําใหยืนอยู ไมไดนั่ง. คนอื่นก็เดือดรอนไปดวย. เขาบอกวาพระเจาอยูหัวไมนั่ง เขาก็นั่ง
ไมได. ก็มีผูเฒา เออ ผูเฒา เราก็ผูเฒา เขาก็ผูเฒา (เสียงหัวเราะ) เฮอ เขาก็บนไมไหว ยืนขาชา.
ยืนสองชั่วโมงครึ่ง ก็สําหรับผูเฒามันไมใชนอย.
อันนี้ก็ไดมาดูนิทรรศการ ก็ไดเห็น เรื่องไมใชที่ปราณ เรื่องที่ภาคใต. เขาอธิบายวา
คลองนั้น (๓) ทําไมได เพราะวาตองตัดตนโพตนไทร. แลวตนไทรนั้นนะ เขาใหตัดไมได เพราะวามีผี.
ผีจริง ๆ นะ ผีที่ตนโพนั้นนะ เพราะที่ตนโพตนไทรนั้นนะ เปนที่ที่เขาประหารชีวิตคน พวกผูราย
แลวที่นั้นเขาก็สรางศาลเล็ก ๆ (๔) เพื่อที่จะทําใหผีผูรายนั้นนะไมอาละวาด. แตถาไปตัดตนไทรนั้น
แลวทําคลองตรงไป ชาวบานเขาบอกวานากลัว นากลัวเขาจะโดนลงโทษ. ก็ดู ๆ ไป นึกวามีวิธีที่ทํา
ไดงาย ๆ ก็คอื ออม ออมตนไทรนั้นออกมานิดหนึ่ง. เราถามชาวบาน ชาวบานที่เขามา มาเลาใหฟง
บอกวาถาเราใหชลประทาน ขุดคลองคดออกไปนิดหนึ่ง เขาจะวาอะไรไหม ที่ดินตรงนั้นนะ.
__________________________________________________________________________________
(๑)
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
(๒)
พื้นที่ปาชายเลนแปลงปลูกปา เอฟพีที ๒๙ และ ๒๙/๓ ปาสงวนแหงชาติปาคลองเกา
คลองคอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
(๓)
คลองระบายน้ําชะอวด - แพรกเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๔)
ตนไมที่มศี าลคือตนไทร
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-๓เขาบอกไมเปนไร ที่ดินนั้นนะไมหวง ขอใหเลี่ยงตนไทรนั้น. ก็เปนอันตกลง. ทานรัฐมนตรี (๑)
ก็อยูที่นั่น แลวก็ทานอธิบดีชลประทาน (๒) ก็รับวาจะไปทํา. ก็ปรากฏวาทําได แลวก็ไมไดทําให
เสียหายอะไรเลย น้ําก็จะไหลไดดี. ก็เปนอันวาไป ไปดูปาชายเลน ก็ไดผลในการพัฒนาถึง
นครศรีธรรมราช. คือไปดูอะไรที่ไหนมันก็เลยไป.
เที่ยวนั้นก็มาเจอผูที่มาจากพิษณุโลก. พิษณุโลกนั่นนะ บังเอิญชาวบานคนนั้น
เขามาจากที่ที่อยูใกลแควนอย แควนอยของพิษณุโลก ที่จะลงมาในแมน้ํานาน. จําไดวาที่ตรงนั้นนะ
มันมีที่นาจะใชน้ํา เพื่อทําเขื่อนที่นับวาใหญพอสมควร ที่จะชวยในเรื่อง ถามีขาดน้ําก็จะกักน้ําเอาไว
และปลอยลงมาสําหรับทํานาทําการเกษตร. และทั้งในหนาน้ํา เวลาน้ําจะทวม น้ํามาจากตรงนี้มันมาก
จะทําใหแถวพิษณุโลก แถวอําเภอใกล ๆ แถวนัน้ น้ําทวมเกือบทุกป. ฉะนั้น ถาทําเขื่อนนี้ไดก็จะดี.
เราก็ถามชาวบานวา เห็นดวยไหม. เขาบอกเห็นดวย ชาวบานนั้นเห็นดวย บอกวาเขาไมขัดของ.
มีคนที่จะเดือดรอน อาจจะสักสองรอยสามรอยคน. ก็เลยบอกเขาวา ไปเจรจากับพรรคพวกที่นั่นนะ
บอกวาทางราชการก็จะชวยหาที่ให และจะมีความเปนอยูดีขึ้น. เขาก็รับ. ทางรัฐมนตรีและอธิบดีก็รับ
วาจะไปทํา ไปดู. เขาก็รีบไป ไปดู แลวรายงานทานนายก. นายกก็บอกวาอยางนี้ ที่ตะกี้ที่บอกวา
เวลาถึงอายุแปดสิบ ก็อีกสี่ป หรือแปดสิบสอง ก็หกป ก็สรางเสร็จ. แตถาทําไดดีโดยไมมีปญหา
จะชวยจังหวัดพิษณุโลก และชวยไดอีกในเขตใตของแมน้ําเจาพระยานี้ดวย. ทําใหน้ําไมทวม
น้ําไมแลง เพราะวาเขื่อนนั้นก็จะจุไดมาก.
ภายหลังก็มีคนเอะอะโวยวายวา ถาสรางแลวจะมีแผนดินไหว. ก็เลยบอกวา แผนดินนี้
ก็จะตองศึกษา เพราะวาทั่วทุกแหงแผนดินไหวเกิดขึ้นได. ตองศึกษา ถามีรองรอยที่จะราวได
ซึ่งโลกของเรานะไมไดแข็งแรง. โลกของเรามีรอยราวเรื่อย คือรอยราวในดิน ในหินก็มี แลวรอยราว
ในการเมืองมีนะ มาก (เสียงหัวเราะ). ฉะนั้น ก็กลัวเหมือนกันวา สรางเขื่อนนี้นะ จะทําใหมี
รอยราวในดิน เกิดแผนดินไหวโครมมา เราก็จะเดือดรอน. แตที่เดือดรอนที่สุดก็คือรอยราวในคน
คนทุกคน. คนเดียวก็ราวได คืออยางที่กระดูกราว ตองปะดวยกาวเอปอกซี. แตวาระหวางคน
หลายคน ในหมูคน มีรอยราวก็ลําบากมาก. จะตองหาวิธี ที่จะประสานสมานความราว.
นี่แถวหนานี่ ทั้งแถวนี่ก็ผูใหญทั้งนั้น (เสียงหัวเราะ) ก็รอยราวกันเยอะ (เสียงหัวเราะ)
ระหวางคน ในหลาย ๆ พวก. ติด ๆ กันนะ ไมติด กรอบ ๆ. เหมือนทานนั่นนะ ราว
ไมสามัคคีกัน. อันนี้นะควรจะพูดตอนทาย ใหทานทั้งหลายผูที่นั่งอยูใกล ๆ กัน อยาใหมีรอยราว
คือใหสามารถที่จะสมานสามัคคีกันได. อันนี้ก็เปนสิ่งที่ควรจะพูดตอนทาย. แตวานี่เพิ่งเริ่มพูด
(เสียงหัวเราะ) ก็อยาไปนึกวาจบแลวนะ (เสียงหัวเราะ). ความจริงจบเดี๋ยวนี้ก็ไดแลว พูดเยอะแลว
(เสียงหัวเราะ) แตก็อาจจะมีเรื่องที่นาจะพูดมากกวานี้. นั่นนะเพิ่งเริ่ม เริม่ ถึงไปที่ปราณบุรี และใช
ใจบินไป ไปปกษใต ที่นครศรีธรรมราช แลวไปเยี่ยมตนไทรซึ่งมีผีหลอก แลวก็ไปที่พิษณุโลก
(๑)

นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(๒)
นายสามารถ โชคคณาพิทักษ อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

-๔สรางเขื่อน. หมายความวาวันนั้นไปคุม ไปดูเขาปลูกตนโกงกาง แลวก็ไดทําโครงการเพิ่มเติม.
หมายความวาไมตองไปไหนมาก แตก็ดวยใจ เราสามารถที่จะไปพัฒนาทั่วประเทศ แลวพัฒนา
ทั่วทุกแหง.
เมื่อตะกี้ก็คิดหลายอยาง จากที่นายกพูดวา ยังมีมากที่ควรจะทํา. แลวก็ที่ทานนายก
พูดถึงวา มีสื่อมวลชนมาพูดมาถามวา จะตอสูลัทธิที่คุกคามประเทศไทยเวลานั้น เขาถามจริง ๆ.
นี่มันเปนเวลายี่สิบกวาป ยี่สิบกวาปนั้นกําลังวุนวาย. เขามาสัมภาษณหลายครั้งแลว. เราจําไดทีเดียว
ที่เขาถาม ถามในหองทํางาน. หองทํางานนั้นมีแผนที่ใหญอยูบนฝา เราก็ใหเขาดูวา เราไปทําอะไร
ที่ไหน. เขาจึงถามวา ที่ทานทํานี้ สําหรับตอสูกอการรายใชไหม. เราบอกกอการรายอะไร
มีกอการรายทุกแหง ทั้งในเมืองก็มี แตวาที่เราไปดู เราไมใชจะไปปราบกอการราย. พูดจริง ๆ
อยางที่นายกบอก เรามาสําหรับปราบความจน ความเดือดรอนของประชาชน. ถาเราปราบความจน
ความเดือดรอนของประชาชน เหตุกอการรายอะไรตาง ๆ ก็บรรเทา ไมมี. ถึงวาจะตองพยายาม
ปราบความจน.
ในการปราบความจนนั้นนะ ก็มีที่วาตองพัฒนาอาชีพ ความเปนอยูของประชาชน.
คืออาชีพ ไมใชเพียงแตปลูกผัก ปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝา แตวาเปนเรื่องของใหความอยูดีกินดี
ความรู คือการศึกษา. อยางที่กลาววา ตองชวยใหการศึกษาดีขึ้น เพราะวาถาการศึกษาไมดี
คนไมสามารถที่จะทํางาน. การศึกษาตองไดทุกระดับ. ถาพูดถึงระดับสูง คือหมายความวา
นักวิทยาศาสตรขั้นสูง ถาไมมีการเรียนขั้นประถม ขั้นอนุบาล ไมมีทางที่จะใหคนไทยขึ้นไปเรียน
ในขั้นสูง หรือเรียนขั้นสูงก็เรียนไมดี ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไมดี เพราะวาขั้นสูงนั้นตองมีรากฐานจากขั้นต่ํา.
ถาขั้นต่ําไมดี เรียนขั้นสูงตาง ๆ ไมรูเรื่อง. เมื่อไมรูเรื่อง ก็จะทําอะไรที่นากลัว เพราะวาอยางคน
ที่ทําระเบิดได ซึ่งไมยากเลยทําระเบิดนี่. แตกอนนี้นึกวายาก แตแทจริงไมยาก.
ไอที่เขาระเบิดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่เกิดเรื่องตะวันออกกลาง เขาไมไดใชระเบิดปรมาณู
อยางที่กลัวกัน. ใชปุย เอาปุยมาใส แลวก็ระเบิดปุยนั่นนะระเบิดทั้งตึก. อยางเมืองไทยก็มีเหมือนกัน
เอาระเบิดปุยมา แตเดชะบุญที่ระเบิดปุยนั้น มันมีผีอยู. ผีนั่นนะ ทําใหเจอไดวามีระเบิดปุย.
ครั้งนั้นนะ ก็หลายปแลว. ผีที่อยูในระเบิดนั้นนะ ผีจริง ๆ นะ ผีจริง ๆ. คนเขาฆา แลวเอาใส
เขาไปในถังปุย. ในถังปุยนั่นนะ ผีมันทําอยางไรไมทราบ มันโวยวายมาแลวคนเขาไปเจอ. เรื่องราว
มันมีอยูวา รถที่บรรทุกปุยนั้นนะ บรรทุกระเบิดปุยมา มาชนกับรถจักรยานยนต. เขาก็หยุด
เพราะวาเขาก็กลัวเหมือนกันนะ. ถาแลนตอไปเขาก็ถูกจับ คนขับมันถูกจับ. แตอยางไรก็ถูกจับอยูดี.
จักรยานที่ถูกจับนั้นนะไมใชผี ผีมันอยูในระเบิด. เขาเขาไปเจอ ไปเจอผีในระเบิด. ผีนะ ในที่นี้
ก็หมายความวาคนตาย. ระเบิดนั้นมันเลยเปนหมัน ไมไดระเบิด. แตที่เมื่อเร็ว ๆ นัน้ ที่เขาไประเบิด
ตึกที่แบกแดดนั่นนะ ใชระเบิดปุยนี่เอง ไมไดใชระเบิดปรมาณู. นี่ก็หมายความวา วิชาการที่เรียน
เอาปุยมาระเบิดตึก มันก็ไมใชวิชาการชั้นสูงนัก ไมใชไฮเทคโน.

-๕เคราะหดีตอนนั้นนะทราบ ไมงั้นจะไมเชื่อเลย. ทราบแลววาปุย ปุยสําหรับปลูก
ปลูกขาว ปลูกผักนั้นนะ ทําเปนระเบิดได เพราะวาตอนที่มีกอการรายที่แถวบุรีรัมย มีทหารเขามาพูด.
ทหารคนนี้เขาเกษียณแลว ตอนนั้นเปนพันเอก พันโท. เขาใชระเบิดปุยนี้ทดลอง แลวเขาก็ถาย
ภาพยนตรมาใหดู ถายวิดีโอมาใหดู ระเบิดแรงมาก. เขาก็บอกวา เราไมมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง
ใชอยางนี้ดี แลวเขาก็ทํา. ก็หมายความวาทหารไมใชนักวิทยาศาสตร เขาก็ใชปุยนี้มาใชเปนระเบิด
เพราะวาทางราชการเครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณก็ไมไดมีมากนัก. แตวาทหารในสนาม เขาก็คิดจะทํา
พัฒนาอาวุธที่จะทําใหรายแรงแทนระเบิดได ระเบิดศัตรูได. นี่ที่พูดถึงคนที่มีความรู ถามีความคิด
พลิกแพลงได ก็ทําอะไร ๆ ไดมาก. นายทหารคนนั้น ก็เรียนจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ก็หมายความวาโรงเรียนนายรอยก็สอนอะไร ๆ ก็ดีเหมือนกัน. แตดูเหมือนไมไดสอน ไมไดสอน
การทําระเบิด. แตวาอยางไรก็ตาม มีรากฐานความคิดที่แหวกแนว. ถามีความคิดแหวกแนวตั้งแตเด็ก
ก็สนใจที่จะพัฒนาอะไร ๆ ไดมาก. ถามีความคิดสูง ก็จะยิ่งดี.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ พวกนักเรียนไปแขงขันโอลิมปก. ไมใชโอลิมปกวิ่ง หรือโอลิมปกกีฬา
แตโอลิมปกวิชาการ. ครั้งหลังนี่ไป ก็นับวาดีขึ้น ไดเหรียญทองมาเพิ่มเติม แตกอ นนี้ไมได. อันนี้
สมเด็จกรมหลวงนราธิวาส พี่สาว สนใจมาก แลวมาบนบอกวา นักเรียนมีความรูไมพอ. มันมีความรู
ไมพอ เพราะวารากฐาน ฐานรากของการเรียนไมพอ ไมดี. แลวฐานรากนี่จะมาจากไหน ก็มาจาก
โรงเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล จนกระทั่งถึงชั้นประถม ชั้นมัธยม และถึงขั้นอุดมศึกษา. ตองพัฒนาใหดี
และพัฒนาวิธีคิด ใหมีความซุกซนในความรู คือซุกซนอยากเรียนรูสิ่งที่เปนประโยชน. อันนี้เปน
สิ่งที่สําคัญ.
ขาพเจาเองนะ เรียนในชีวิต ที่เรียนตั้งแตเด็ก เริ่มตนที่เมืองไทย. เขาอนุบาล
เขาอนุบาลนะ อายุสามสี่ขวบ แลวก็จนกระทั่งถึงเขาโรงเรียน อายุหาขวบ. แตก็ไมไดเรียนตอ
ในเมืองไทย เพราะวาตองตามเสด็จไปตางประเทศ และไปเขาโรงเรียน. ก็ตั้งแตอายุหกขวบถึงสิบเจ็ด
เขาไปอยูโรงเรียนตั้งแตอนุบาล จนกระทั่งถึงขั้นมัธยม. ก็พยายามศึกษา ในหลักสูตรของโรงเรียน
ที่เขามี ซึ่งก็นับวาหลักสูตรของเขานะดี เพราะวาทําใหคิด เขาสนับสนุนใหคิด. ไมใชสมัยนี้
อยางที่เมืองไทยเขาหาวา ครูบังคับนักเรียน. แตวามาวิธีที่คิดใหมของรัฐบาล ตองใหนักเรียนสอนครู
ซึ่งเปนไปไมได เพราะวาเด็กนะเพิ่งเกิด เพิ่งเห็นโลก จะสอนครูไดอยางไร. แตจริง ครูบางคน
สอนก็ไมเปน. รัฐมนตรีบางคนก็สอนไมเปน. แตวาถาสอนใหถูกหลัก จะทําใหเด็กสอนครูได
ซึ่งไมใชวาใหเด็กสอนครู แตเด็กเกิดมีปญหาอะไร ก็ใหยอมใหเด็กพูดกันขึ้นมา เอะ ไอนี่อะไร
เทากับสอนครู. คือถาเด็กรองขึ้นมาวา เอะ นี่อะไร โดยมากครูโกรธ ดูถูกครูเรอะ ทําโทษ.
หมายความวาการปฏิรูปศึกษานี่นะ จะตองใหมีวา ใหเด็กเกิดสงสัยได. และอยาไปนึกวาสงสัยครู
หรือสงสัยอธิบดี สงสัยปลัดกระทรวง สงสัยรัฐมนตรี อะ ผูชวยรัฐมนตรีกอน ผูชวยรัฐมนตรี

-๖รัฐมนตรีชวยวาการ รัฐมนตรีวาการ. ถาเด็กรองขึ้นมา เอะ นี่อะไร ฟงเขา. อันนี้ที่หมายถึงฟง
ฟงเด็ก เพราะวาความที่เด็กนี่นะ ไมใชเขาเรียนรูมา แตบางคนเขามีความคิดที่แปลก ๆ แหวกแนว.
เมื่อมีความคิดแหวกแนว เขารองเอะ ก็ใหฟงเขา ตองฟงเขา.
ที่บอกอยางนี้ เพราะประสบการณของตัวเอง. เมื่อเด็ก ๆ เราไปรอง เอะ ทําไม
เปนอยางนั้น แลวครูก็ดี ครูฝรั่งนะ เขาอธิบายวา ที่เอะนั่นนะ คืออะไร. เราพอใจ ก็สนใจตอไป.
ที่รองเอะนี่ เขาไมไดสอนในโรงเรียน. อยางประวัติศาสตร ประวัติศาสตรเขาสอนเรื่องที่เดี๋ยวนี้เปน
ปญหา เมโสโปตาเมีย. เขาสอน แตสอนเพียงเล็กนอย. เราไปสนใจเมโสโปตาเมีย ซึ่งเมโสโปตาเมีย
นี่นะ มันก็คอื อิรักนี่นะ อิรักเดี๋ยวนี้ที่เปนเมโสโปตาเมีย. เมโส แปลวาระหวาง. โปตาเมีย
ก็แปลวาแมน้ํา. ระหวางสองแมน้ํา แมน้ําไตกริสกับแมน้ํายูฟราติส. ทีร่ ะหวางนั้นนะ เปนเมืองที่
เจริญรุงเรืองมาก. ก็มีเมืองสลักสําคัญในนั้น เขาก็สอน. แตวามีเมืองบางเมือง สําคัญพอ ๆ กัน.
เวลานั้นก็เปนเวลาเกือบเจ็ดสิบปแลว เออ เจ็ดสิบปแลว เมื่อเจ็ดสิบปกอนนี้ ที่ฝรั่งยังไมไดศึกษาดี
แลวก็ไมไดสอน. มาสมัยนี้เมืองที่เราสนใจ เดีย๋ วนี้เขาถือวาเปนเมืองสําคัญกวาเมืองแบกแดด.
เมืองบาบิโลน แตวาเขาไมรู. พอดีไดไปซื้อหนังสือ ไปซื้อหนังสือมา แลวก็ไปเจอเมืองที่เรียกวา
อูร. ตอนนั้นไมมีใครรูจักเลย ครูก็ไมรูจัก. เราก็บอก เอะ. ไปรองเอะนะ มันนาสนใจนะ.
ลงทาย เลยไปซื้อหนังสือนั้นมาอาน. เราก็คลายเปนผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร ประวัติศาสตร
โบราณ.
แลวมาเดี๋ยวนี้เกิดสงคราม สงครามอาว สงครามที่ในเมโสโปตาเมีย สงครามที่
อเมริกันกําลังไปอยูที่นั่น ลําบากใจ. ก็เราก็รู รูว าภูมิประเทศและประชาชนแถวนั้น มีประวัติศาสตร
อยางไร หลายพันป. ประวัติศาสตรในแถวนั้นนะ เปนประวัติศาสตรที่สําคัญของโลก ซึ่งฝรั่ง
เขาถือวาประวัติศาสตรที่สําคัญ มีประวัติศาสตรอียิปต ประวัติศาสตรเมโสโปตาเมีย ประวัติศาสตรกรีก.
ตอนนั้น เขาไมรูจักเทาไรประวัติศาสตรจีน แตมาเดี๋ยวนี้ก็รูจักประวัติศาสตรอินเดียประวัติศาสตรจีน.
อเมริกาไมพูดถึง เพราะวาเปนประวัติศาสตรที่ใหม. แตวาในที่สุดก็มี เขาก็ศึกษาไป ก็ประวัติศาสตร
พวกเรียกวาอินเดียน อินเดียนอเมริกัน อินเดียนเกา. ที่เขาเรียกอินเดียนนั่นนะ ที่อเมริกา เพราะวา
เขานึกวาเดินทางไป ไปเจอเมือง ไปเจอดินแดน เขานึกวาไปถึงอินเดีย อินเดียภารตะนะ เขาก็เลย
เรียกวาพวกนั้นเปนอินเดีย. แทจริงไมใช เปนคนละเมืองคนละพวก. ก็ศึกษา. ขาพเจาเองก็เกิดสนใจ
สนใจประวัติศาสตรของพวกมายา. พวกมายานี่นะ เพื่อน ๆ เด็ก ๆ ก็ไมรูจัก เพราะวาไมเคยเรียน.
เขาไมสอน ในโรงเรียนครูไมสอน เราก็ตองสอนครู. นี่อันนี้ มันก็แปลกอยางนี้.
เราก็ทําตามนโยบายของทานนายกมา ตั้งแตทานนายกยังไมเกิด (เสียงหัวเราะ).
เราสอน เราสอนครู แลวลงทายครูเขาก็ยอมรับ. ดีอยูที่ครูยอมรับ เราก็เลยไมถูกดุ ไมถูกดุ
แบนไปเลย. แตทานนายกก็เห็นวา ควรที่จะใหเด็ก ๆ สอนครูได ถูกตอง. แตวาใหเด็กสอนครู
จนกระทั่งครูไมไดสอนเด็ก อันนี้เปนไปไมได. ถาเด็กสอนครู มันไมกา วหนา ครูตองสอนเด็ก.

-๗ครูดี ๆ ยังมี. ก็อยางนอยนี่ ในนี้ก็มีครูที่ดีคนหนึ่ง คือทานนายก. ทานนายกไปสอน ไปสอนเด็ก ๆ
แบบใหเด็กสอนครู แตสังเกตดูนะ นายกสอนเด็ก ใหเด็กสอนครู แตวาทานนายกไมยอม ไมยอม
ใหเด็กสอน สอนนายก (เสียงหัวเราะ). ก็อันนีแ้ หละ ที่ทานนายกไปสอนเด็กนะก็เปนหมัน
เพราะวาทานนายกไมยอมใหเด็กสอนครู. อันนี้ก็ขอโทษนะ ก็สังเกตดูไดเห็นวา ทานนายกสอน
สอนแบบสอน สอนแบบโบราณ (เสียงหัวเราะ). อยางนี้ทานนายกไมคอยชอบ (เสียงหัวเราะ).
โบราณไมชอบ ชอบสมัยใหม ตองไอที. ไมตองนอยใจ ขาพเจาเองก็เจอ. เจอเพราะวาเมื่อตอนที่
เขามีไอทีใหม ๆ เขาบอกวาพระเจาอยูหัวเปนไอทีคิง เปนคิง ที่เชี่ยวชาญไอที. เราก็เหนียมเหมือนกัน
เพราะไมรูวาไอทีคืออะไร (เสียงหัวเราะ). ไอทีเปนอะไรไมทราบ เลยตองศึกษา ตองศึกษาวาไอที
คืออะไร. ลงทายก็ไมคอยรูเรื่องไอที แตวาทําทารู (เสียงหัวเราะ). ก็ใช แตกอนนี้ไมไดใช
คอมพิวเตอร ก็มาใช เริ่มใชคอมพิวเตอร.
ตอนแรกที่ใชคอมพิวเตอร ตั้งใจจะใชคอมพิวเตอรไมใชสําหรับทําการรีเสิรชอะไร.
นี่เราเลยติดจากนายก พูดภาษาฝรั่ง (เสียงหัวเราะ). คือเขาวาไอทีนี่ ตองคนควาวิจัยอะไรตาง ๆ
แตเราไมไดทําอยางนั้น. เราตั้งใจที่จะเขียนโนตดนตรี. คือวาเขียนดวยมือมันไมสวย ก็เลยดู
จะเขียนโนตดนตรี. เขาก็มีวิธีใช เออ อะไร ละมุนภัณฑ (เสียงหัวเราะ) ละมุนภัณฑสําหรับดนตรี
(เสียงหัวเราะ). ไอละมุนภัณฑนะ ไมคอยรูเรื่อง (เสียงหัวเราะ). ก็มันละมุน มันนิ่ม นิ่ม
(เสียงหัวเราะ). ก็เลย ทําไปทํามา ไอละมุนภัณฑสําหรับดนตรีนั้นนะ ก็ใสเครื่องคอมพิวเตอร
ใสเขาไป. มันใชไมไดดี เราก็ตบแตงของเราเอง. ที่เขียนโนตดนตรีทุกวันนี้ ใชละมุนภัณฑของ
ตัวเอง (เสียงหัวเราะ). แตวามันยาก เขียนยากหนอย แตก็ใชได. ก็แกได ถาอันไหนอยากแกก็ได.
นี่นะ ที่ใชกเ็ ลยลําบาก เพราะวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชทุกวันนี้ มันอายุสิบหกปแลว
(เสียงหัวเราะ). สิบหกปไดมา เครื่องนี้นะไดมากอนอายุหกสิบ. อันนี้ถานายกทราบแลวก็ วู ไมดี
ตองถวายเครื่อง ตองถวายเครื่องที่ทันสมัยหนอย. ความจริงไดรับเครื่องทันสมัยมาถึงหาหกรุนแลว
ที่ใชอยูเดี๋ยวนี้นะ แลวก็ปตอไปก็มีอีกอันหนึ่ง เขาเอามาให ไมไดซื้อ. อันแรกเราซื้อ ไมทันใช
ลาสมัยแลว (เสียงหัวเราะ). ตอมามีอีกอัน แลวตอมาอีกอัน ๆ ๆ ซิสเต็มก็เปลี่ยน. จนกระทั่ง
เราไมไหว ตามไมทัน เราก็ใชอันบุโรนั่นนะ. อันบุโรซึ่งเดี๋ยวนี้กลัววา อีกสักสองป มันจะระเบิด
(เสียงหัวเราะ) เพราะวาถาทําไมดี มันระเบิด. มันมีพุระเบิดขึ้นมา เพราะวาใชมากเกินไป. แตวา
นึกวาคงไมเปนไร เพราะเราใชอยางปญญาออนมาก (เสียงหัวเราะ) คือไมใชอยางกาวหนา.
คือมานึกดูทําอยางไร ทีจ่ ะใชคอมพิวเตอรที่ทันสมัย จะไดไมอาย ไมตองอายนายก.
เลยนึกวา เมื่อคอมพิวเตอรอันนี้หมดอายุจริง ๆ จะกาวหนามาก ขามมาก. คอมพิวเตอรสมัยใหม
ตอนนี้ก็จะตองเรียนแลว สอนครูไมได. ครูก็ไมมีแลว ครูก็เกษียณหมดแลว ก็เลยนึกวาจะตองมา
ขอพึ่งครูทักษิณ (เสียงหัวเราะ). คือก็ไมมีแลว ครูในเมืองไทยไมมี ไมมีครูอื่น มีแตครูทักษิณ
(เสียงหัวเราะ). แลวนี่ก็ อีกหนอยก็คงตองเดือดรอน นายกตองเดือดรอน เพราะวาจะตองมาสอน

-๘ไมมีเวลาไปทําอะไรอื่น (เสียงหัวเราะ). สอนอยูนั่นนะ แลวเราก็ไมเขาใจ ก็ตองสอนอีก
(เสียงหัวเราะ). แลวลงทายนายกทักษิณก็บอก ขาพเจาเปนครู ขาพเจาตองฟงลูกศิษย เราก็ตอง
สอนครูทักษิณ (เสียงหัวเราะ). นี่มันเปนอยางนี้สมัยใหม วิธีการศึกษาสมัยใหมของนายกคืออยางนี้.
ก็ตองสอนคุณทักษิณ ใคร ๆ ก็ตองสอนทักษิณ. แตวามันไมใชนะ ไมใชบูรณาการ. บูรณาการ
นี่นะ เราก็ไมรู ไมเขาใจ.
ตอนนั้นนะ นายกไปประชุมกอการรายที่บาหลี แลวก็มีทานรองนายกมา.
ทานรองนายกก็มาพูดบูรณาการ ซีอโี อ. เราก็มึนเหมือนกันนะ (เสียงหัวเราะ). ทานพูดวาอะไร
เออ บูรณาการ แลวก็ซีอีโอ. เราก็ไมทราบวา ทานพูดอะไร (เสียงหัวเราะ) ก็เลยอยากถามทาน
เหมือนกันนะ. ทานก็เปนครู ทําไปทํามามาขอใหเราสอน (เสียงหัวเราะ) ขอใหเราสอนซีอีโอ.
เราก็บอกมิบังอาจ (เสียงหัวเราะ) มิบังอาจที่จะสอนซีอีโอ. ซีอีโอเขาใหญ เขาสั่งไดทุกอยาง.
แลวตอนหลังปรากฏวา เราไปเจอซีอีโอที่หัวหิน. ไมกี่วันทีหลังเราจะมาเริ่มเอเปคที่กรุงเทพ แลนรถ
แลนก็แลนไมได น้ําทวม. เขาบอกวาแลนรถไปไมได เพราะวาน้ําทวม. รถนั่ง นั่งไมได มันจะ
ลอยไป. ก็เลยไดเจอกับผูวาซีอีโอ (๑). ผูวาซีอีโอเขาก็งงไมรูจะทําไง เพราะวาผูวาซีอีโอนะ
เปนคนเกง แตวาซีอีโอสั่งไมได. ที่จริงซีอีโอจะตองสั่ง แตคนที่สั่งนั้นนะตองรูเรื่อง. ทานผูวานั้น
เพิ่งมาสองอาทิตย มาสองอาทิตยก็ไมรูจักที่เลย ไมเคยมา. ผูที่อยูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
ก็ทําหนาที่ซีอีโอเหมือนกัน ก็เลยเละเลย.
เขาบอกวาน้ําที่ถนนนะ มีน้ําหนึ่งเมตร ซึ่งรถแลนไมได. ทําไปทํามาภายในชั่วโมง
เขาบอกวาเขาจัดการไดแลว มีน้ําเพียงสิบเซนติเมตร. เอะ ทํายังไงนะ ตอนนั้นบอกมีน้ําหนึ่งเมตร.
หมายความวาผูวาซีอีโอ ภายในหนึ่งชั่วโมงทานเรียนรูแลว สั่ง อยางนั้น ไมใหปลอยน้ํามาทางนี้
ใหปลอยน้ําไปทางโนน. ลงทาย ก็แลนรถไปได. มาประชุม ที่เขาประชุมซีอีโอกัน มี state visit
ตั้งสาม แลวก็อะไรนะ ทานนายกจัดหมด แลวขากลับแหง. ถึงใหเงินไปสิบแปดลานหนึ่งแสน
ใหกับเขาเพื่อที่จะทํา เพราะวาน้ํามันไมไป น้ํามันไมลง เพราะวาน้ํามันถูกกัก. มีคันเขื่อน ที่เขาทําไว
สําหรับไมใหน้ําทะเลเขามา. คราวนี้น้ําทะเลมันไมเขา แตน้ําจืด น้ําเขื่อนเขาปลอยลงมา มันไมออก.
มันเปนอยางนี้ เรื่องวิธีปราบน้ําทวมหรือน้ําแลง. ถาน้ําแลงก็ตองกั้นเอาไว เพื่อที่จะใหน้ําเอาไว
เปนประโยชนได. แตวาถาน้ํามันมาก ก็ตองปลอยใหออกไป. คราวนี้มันทําไมได เพราะไมมี
ทางออก เพราะกั้นน้ําทะเลไมใหเขา. น้ําจืดที่มา มาทวมอยูหนึ่งเมตร. ที่จริงมากกวาหนึ่งเมตร
มันออกไมได. ก็เลยตองตัด ตัดถนนหรือตัดเขื่อน ตัดคันปองกันน้ําเค็ม. ตัดออก มันก็น้ําพรวด
ออกไป.

(๑)

นายกิตติพงษ สุนานันท ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

-๙หลักวิชาของชลประทาน อันนี้เปนเรื่องของชลประทาน ที่เขื่อนเพชร. เขื่อนเพชร
นั่นนะ รับน้ําจากแมน้ําเพชร แลวก็ยกระดับน้ําขึ้น. อันนี้เปนวิชาการชลประทาน ยกระดับน้ําขึ้น
สําหรับดันใหเขาไปในคลองสงน้ํา. คลองสงน้ํานั่นนะ เขาก็เอาใชออกไปในนา ในสวนที่ตองการน้ํา.
ในยามปรกติก็เปนอยางนั้น. ก็คลอง มีเขื่อนยกระดับน้ํา แลวดันเขาไปในคลอง ในคลองซึ่งสงไปที่
ที่ทําการเพาะปลูก. แตตอนนี้น้ํามันมาก. ไอคลองนั้นนะจะตองเปนคลองระบายน้ํา ซึ่งที่เพชรบุรี
ไมมีคลองระบายน้ํา มีแตคลองสงน้ํา. ทานอาจจะไมเขาใจ ไมเขาใจความแตกตาง ระหวาง
คลองสงน้ํากับคลองระบายน้ํา. สงน้ํา หมายความวาเอาน้ํานะสงไปในที่ที่ตองการ. ระบายน้ํา
แปลวาเอาน้ํานั่นนะออกจากที่ที่ไมตองการ. ที่เพชรบุรีไมมคี ลองระบายน้ํา แลวก็ไมมีประตู
ควบคุมน้ํา. ประตูมันกัน้ น้ําทั้งนั้น ก็เลยทําใหวุนวาย. ไมใชความผิดของทานผูวาซีอีโอ แตทาน
ไมรู ทานไมเคยเรียน ทานไมเคยเรียนชลประทาน ทานไมเคยเรียนดูแผนที่. อยางที่นายกบอกวา
มีวิชาดูแผนที่ ทานไมรู. แตทานเรียนเร็ว ลงทายก็เรียบรอย. เราก็เชื่อวา ปหนาไมมีน้ําทวมเพชรบุรี
แตก็ตองทําโครงการใหครบถวน.
แลวก็ที่นายกพูดถึงโครงการกุยบุรี กุยบุรีนี่ทําตั้งนานแลว เปนอางเก็บน้ําที่เก็บน้ํา
ไดสามสิบสองลานลูกบาศกเมตร. แตน้ํามันเยอะที่นั่น น้ําก็ตองปลอยออกมา ก็มาสมทบ ทําให
น้ําทวมดานประจวบ. คือ ที่ทําเขื่อนนั้นไมไดสูง ไมไดใหญ เพราะวาไมมีเวลา. สมัยที่สรางนั้นนะ
เปนสมัยมีกอการราย ชางไมกลาที่จะชักชาอยูที่นั่น. มีคนที่ถูกยิงตาย มีชางถูกยิงตาย แลวเจาหนาที่
ตํารวจที่คุมกันก็ถูกระเบิด. ก็ไม ไมใหญพอ แตทีหลังนี่เขาไปไดเรียบรอย. คนก็เขาไป เขาไป
ทํามาหากินมากขึ้น เลยลําบากในการที่จะสรางเพิ่มเติมที่นั่น. แลวก็มิหนําซ้ํา ยังมีกอการรายชาง.
ชางอยูในนั้นนะ มากอการรายพวกที่เขาไปอยูในนั้น. คนที่อยูในนั้นก็เคยเปนกอการราย ก็เทากับ
กรรมสนอง (เสียงหัวเราะ) สนองกรรม. คือคนที่จะไปทําในนั้นนะ ไอชางกอการรายมันมักจะกิน
สับปะรดของกอการราย. อันนี้จะทําอยางไร. เราก็ตองทําโครงการชวยชาง เพื่อที่จะใหชางไมมากิน
ของของเกษตรกรในนั้น. แลวก็รูสึกเกษตรกรก็เชื่อ ก็เคยรูวา เปนกอการรายเปนอยางไร. ก็เลย
เปนอันวา ตกลงอันนี้ก็ตองสราง สรางเขื่อนใหเก็บน้ําดีขึ้น. อยางมากที่สุดก็ขึ้นสองเมตรกวา ๆ
ก็นับวาจะดี. ไดน้ําเพิ่มเติมเกาลานลูกบาศกเมตร ซึ่งนับวาไมเลว. มันไมมาก สูที่อื่นไมได แตวา
ไมมาก ก็ดกี วาที่ไมมี.
ความจริงควรจะมีอยางนี้ทั่วตลอด ใหสามารถที่จะเก็บน้ํา แลวก็ปองกันไมใหน้ํา
มาทวม ตอนหนาฝนหรือมีพายุเขามา และไมใหน้ําแลง ใหมีน้ําใชสําหรับการกสิกรรมหรือ
การบริโภค. เดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขาบนวาขาดน้ํา ๆ. ในระหวางที่บนวาขาดน้ํา ๆ มีคนเขาตายเพราะ
ถูกน้ําทวม. อยางฝรั่งเศสใต เดี๋ยวนีต้ ายไปเกือบสิบคนแลว. ทําไม เพราะวาเขาไมไดทํา ไมไดทํา
โครงการระบายน้ํา ระบายน้ําที่ถูกตอง. เห็นในแผนที่ เขาก็โชวมา มันผิด. แตถา แกไขมันลําบาก
ลําบากเพราะวาวิธีที่เขาทํา. ถึงเปนหวง อยางกรุงเทพนี่เปนหวง. ถาทําโครงการกั้นน้ําไมใหทวม

- ๑๐ กรุงเทพ อาจจะกําลังสนใจ คือคันขางแมน้ําเจาพระยาตลอดกรุงเทพนี่นะ ถาทําใหสําเร็จ
ใหมีประสิทธิภาพสูง น้ําก็จะทวม เพราะวาน้ําจะขึ้นสูงขึ้น. ไอนี่นะ เปนหลักของชลศาสตร.
ถาทางระบายน้ําหรือทางเปนคลอง แมจะทอ ถาแคบ ตองทําใหสูงขึ้น เพื่อใหน้ําผานไดมากขึ้น.
แตที่กรุงเทพนี่ลําบากมาก เพราะวาน้ํามาอยูใกลทะเล. เมื่อขึ้นสูง น้ําทะเลก็ขึ้นสูง. มันดุลกัน
น้ําก็ทวมออกมา. มันไมมีที่ มันไมมีที่ที่จะอยู. ฉะนั้น จะตองทําโครงการที่จะใหน้ํามีที่อยู.
ถึงวามีโครงการแกมลิง ซึ่ง ณ ตางประเทศเดี๋ยวนี้เขาทํา.
โครงการแกมลิงนี่ แมจะผูที่เปนตนตํารับของโครงการปองกันน้ําทวม คือที่นิวออรลีนส
และ เออ กองพันทหารชาง เขาเปนกองพันหรือกองพลทหารชาง ของอเมริกัน (๑) ที่เขาทํา
มีการปองกันน้ําทวมที่นิวออรลีนส ซึ่งนิวออรลีนสเปนเมืองอยูต่ํากวาระดับทะเล. เขาทําเขื่อนสูง
เปนกําแพง ตลอดรอบ. น้ําทะเลขึ้นมาละก็ไมเขา. แตวาเขาจะกั้นปดแมน้ํามิสซิสซิปปไมได
เพราะวาตองมีทางใหเรือเขา. ทีนี้ก็ เขาตองกําลังเดือดรอน. เดี๋ยวนี้มิสซิสซิปปก็น้ํามันมากขึ้น
เพราะทําไม ฝนตกมากขึ้น และขางบนเขากั้นไวหมด กั้นไมใหมิสซิสซิปปแผออกไป. แตก็มี
โครงการเหนือนิวออรลีนส ซึ่งเปนทางสําหรับระบายออกทะเล ไปลงแกมลิงยักษของเขา ซึ่งแกมลิง
ก็เปนทะเลนั่นเอง. แตถงึ เวลาน้ําลงมา เขาก็ปลอยขาง ๆ ไปขาง ๆ ไปทางตะวันออก. ถาไมพอ
เขายังทําการปลอยน้ําลงทางตะวันตกของเมือง ซึ่งเขาเรียกวาเปนซูเปอรคลอง คือ Atchafalaya
เปนไมใชคลอง เปนที่ที่จะกวางออกไป.
ปรกติน้ําไมทวม เขาอนุญาต ใครอยากไปทํากสิกรรมที่ในนั้นละก็ แตเขาไมรับรอง
ทางการไมรับรองวาน้ําจะไมทวม เพราะวาถึงเวลา น้ําก็ทวมกันทั้งนั้น. ไมทวมนิวออรลีนส ก็ลงมา
Atchafalaya นั้น. แตเดี๋ยวนี้กําลังเดือดรอน เพราะ Atchafalaya นั้นนะ มีผักตบชวา มีอะไรพวกนั้น.
น้ําไมไหล น้ําไหลยาก. ก็ไมทราบเขาจะทําอะไร. ถาอยากรู ตองไปถาม ตองใหพวกเอ็มไอที
ที่เขามาชวยเรื่องของเมืองไทย. แตถาเมืองไทยไมพยายามทํา แกไขสถานการณน้ําทวม กรุงเทพนี้
จะทวม. คนเขาขูมาหลายปแลว. เราก็ฟง ๆ ไมอยากพูดวาจริง. แตความจริงเปนจริงได วากรุงเทพ
นี่จะทวม ไมใชเพราะวาดูดน้ําบาดาลอะไร ทรุด. ก็ทรุด แนนอนทรุด เพราะวากรุงเทพนี่เปนที่
เขาเรียกวา เปนพรุทั้งอัน ไมใชไมเปนพรุ. ที่รูวา เปนพรุ อยางสวนหลวง ร. ๙ นั่นนะ ขุดไป
มันเปนพรุ แลวก็ดินมันเปรี้ยว. ที่ทั่วกรุงเทพนี่นะ ดินเปรี้ยว. มีคนเขาซื้อดิน เพราะวาคนไปขุดดิน
มาขาย. อยางที่ที่สวนหลวง ร. ๙ นัน่ นะ ดินมันโหว ๆ เพราะวาทําไม เพราะวาคนไปแอบขุดดิน
มาขาย. แตสมน้ําหนาคนที่ซื้อดินมา มาปลูกตนไม. ตนไมตายหมด เพราะมันเปรี้ยว เลยทําอะไร
ไมได.

(๑)

คือ U.S. Army Corps of Engineers, New Orleans (กรมการทหารชาง กองทัพบก
สหรัฐอเมริกา เมืองนิวออรลีนส)

- ๑๑ ตอนนี้ถาเอาดินของสวนหลวง ร. ๙ ตองมาจางพระเจาอยูหัว จางเทคโนโลยีการแก
ดินเปรี้ยว. ไปเรียนที่พิกุลทอง ที่นราธิวาส. พิกุลทองนราธิวาสเปรี้ยวหมดนะ. ขุดดินทําบอน้ํา
ทําบอเลี้ยงปลา ปลาโดด โดดหนีหมดนะ. โดดจริง ๆ ไมเคยเห็น ไมเคยเชื่อ. เอาปลา แมจะ
ปลาเงินปลาทองซึ่งทนเปรี้ยวมาใส มันก็โดด กระโดด กระโดด เพราะวามันเปรี้ยว. ไปปลูกดอกบัว
ดอกบัวเหี่ยว เพราะมันเปรี้ยว. เราก็ตองแกไขจนได แกไขไมใหเปรี้ยว จนปลูกขาวไดกลางพรุ
ในที่ที่เปรี้ยว. คงไมมีใครกี่คนไดเห็น วาดินพรุเปนอยางไร. เลาใหฟง. ดินพรุนั่นนะ เราไป
เขาขุดลงไปประมาณสองเมตร ขางบนก็สีแดง ๆ แตลงไป ๆ สีเขียว สีมวง. ไอนั่นนะ เปนดิน
ที่มีกํามะถัน. กํามะถันมาโดนกับอากาศกับน้ํา กลายเปนกรด เปนกรดกํามะถัน ลงไปกรดกํามะถัน.
ทางพัฒนาที่ดินเขาบอกวา ขุดอยางนั้นนะตายแน จะกลายเปนกรดกํามะถัน ทําอะไรไมได ปลูกอะไร
ไมได. เราก็นึกวา โอะ ก็ดีเหมือนกันเปนกรดกํามะถัน. เราขุดไอนี่มาทําโรงงานกรดกํามะถัน
มาสรางโรงงานทําแบตเตอรี่ แลวก็เอากรดกํามะถันใส ก็ไดไฟฟา. ไฟฟามันหายาก ก็ดี จะทํา
แบตเตอรี่กรดกํามะถัน. แตทําไปทํามา วิธีของเราทําภายในสองป ไดกนิ ขาว ไดกินขาว.
แตกอนนี้ที่ตากใบ เปนอําเภอที่ติดกับอําเภอเมือง แลวติดกับเขตแดน ชาวบาน
ปลูกขาวไมได. เขาปลูกขาวดูตอนแรกขึ้นเขียว ไมเทาไหรก็เหลือง. เหลืองไมใชเพราะวาขาวสุก
เหลืองเพราะวาแหงตาย มีเปนหยอม ๆ บางแหงที่เขียว. และในที่สุดไดขาว ไรหนึง่ ไดประมาณ
ครึ่งถัง ไมถึงครึ่งถัง. เราไปทําวิธีแกไข สองป เขาไดขาวไรละสามสิบถัง. เวลาเขาชวนไปดู
ก็ไดเห็น ไดเห็นขาวเขาใสในถุงเล็ก ๆ มาวางขาง ๆ ทาง. รถก็จอดอยู แลวเขาก็ยกขาวเปนถุง ๆ
มาใส. มันก็เต็มรถนะ เยอะแยะ. เราบอกวา เอาไวกิน. เขาบอกไมเอา มีถมเถ. เขาขายแลว
ไดขาย มีกนิ เก็บกิน แลวก็ขาย เพราะวาอันนี้นะเปนเทคโนโลยีที่ทานให เปนวิชาการของการ
ทําใหดินเปรี้ยวกลายเปนดินที่ใชได. เราก็ทําได. อันนี้ก็แตกอนนี้ไมไดทํา แตทํา.
เทคโนโลยีใหม ๆ ตาง ๆ เหลานี้ เปนเรื่องของตองศึกษา แลวตองใชจินตนาการดวย
ไมใชมีในตํารา. ถามีในตํารา ฝายมลายูก็ทําแลว. ขามฟากไปทางโนนนะ วิธีปลูกขาวไมเหมือน
ของเรา. แตของเราเพิ่งพบวิธีปลูกขาวในพรุ และทําใหนราธิวาสมีกิน แลวก็ขายได. อันนี้
หมายความวา จะตองสอนใหเด็ก ๆ มีจินตนาการ. ตอนนั้นนะ ฝายมาเลเซีย ฝายมลายู เขาก็มี
เทคโนโลยีสงู . เราก็ชื่นชม ชื่นชมรัฐบาลมาเลเซีย วาเขาเกง เขามีความสามารถ เขาฉลาด.
ก็จริง เขาฉลาด แตตอนนั้นเขาก็ปลูกขาวไมเปน เขาตองเอาคนไทยไปสอน. แตที่เราสอน
ไดจากคนที่มีความรู แลวเรียนเกี่ยวของการเกษตร และมาพลิกแพลง พลิกแพลงใหสามารถทําให
ดินมีผลิตผลได. อันนี้ถงึ เปนสิ่งที่สําคัญ สําหรับเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ เกี่ยวของกับความเปนอยู
จะตองสามารถที่จะเลี้ยงตัวได.
ถึงมาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง แตวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไปกาวหนาไปอีก วาไมใช
เพียงแตปลูกใหมีพอกิน ไมใชพอกินอยางนั้น. มันตองมีพอที่จะตั้งโรงเรียน มีพอที่จะมีแมจะศิลปะ
ทําใหศิลปะเกิดขึ้น แลวก็จะถือวาประเทศไทยเปนประเทศที่เจริญในทุกทาง. เจริญในทางไมหิว

- ๑๒ มีกิน คือไมจนแลวก็มีกิน แลวก็มีอาหารใจ ศิลปะ หรืออะไรอื่น ๆ ใหมาก ๆ มีความสะดวก
ใหสามารถที่จะสรางอะไร ๆ ได. นี่ก็เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน. แตเศรษฐกิจพอเพียงสําคัญวา
จะตองรูจักขั้นตอน. คือถานึกจะทําอะไรใหเร็วเกินไป ไมพอเพียง. แตวาถาไมเร็วเกินไป หรือถา
ชาเกินไป ก็ไมพอเพียง. ตองใหรูจักกาวหนา อาจจะเร็วก็ได แตวาใหกาวหนาโดยที่ไมทําใหคน
เดือดรอน.
อันนี้นะเศรษฐกิจพอเพียง ก็คงไดศึกษามาแลววา เราพูดมาตั้งสิบปแลว เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง. แลวก็เศรษฐกิจพอเพียง ก็ตองปฏิบัติดวย. ปฏิบัตทิ ี่ประหลาดที่สุด ที่เริ่มตนที่สระบุรี
ที่วัดมงคลชัยพัฒนานั่นนะ เริ่มตนมาสิบหาปแลว. กอนถึงอายุหกสิบ ไดสรางแลว กอนมีมูลนิธิ
ชัยพัฒนาดวยซ้ํา. แลวก็ไมใชใชเงินงบประมาณ ใชเงินเพื่อนฝูง. เริ่มตนที่นี่ ในศาลาดุสิดาลัย.
มีเพื่อนฝูง เอา เอาไหม ไปซื้อที่. ก็ตางคนใหพันสองพันบาท. แลวเราก็ไดไป ไปจัดการที่ตรงนั้น
สิบหาไรกอน. นั่นนะเศรษฐกิจพอเพียง มันเริ่มตอนนั้น แลวก็คอย ๆ ขยายขึ้น. ขยายมาจนกระทั่ง
ไปทั่ว ทั่วประเทศ แลวจนถึง จนกระทั่งรัฐบาลสนใจ. ไมใชรัฐบาลเทานั้นเอง ก็หมายความวา
พวกที่เปนนักเศรษฐกิจเกง ๆ สนใจ. เดี๋ยวนี้ไมตองโฆษณาแลว เพราะวานักเศรษฐกิจที่มีความรู
เขาเขาใจ. เมื่อเขาใจแลว ฉันก็สบายใจ. ที่นี้ที่มา แลวก็มาถวายพระพรใหสบายใจ อยางนี้ถาเขาใจ
ที่พูดที่ทําอะไร อันนี้เปนพรที่ดีที่สุด แลวก็พอใจ.
ในเรื่องอื่นไมใชเรื่องขาวเทานั้นเอง ในเรื่องดานปกครองทั้งหลาย ในดานวิชาการอื่น ๆ
ทั้งหลาย มันก็มีพอเพียงเหมือนกัน. อยางตอนนั้นพูดถึงรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตรพอเพียง
ก็มีเหมือนกัน. ถาไมพอเพียงใชไมได จะทําใหเละเทะไปหมด. ฉะนั้น ที่พูดอยางนี้ ก็ตะลอม
ใหเขาใจวาใหพอเพียง ไมใชเศรษฐกิจนะ ใหพอเพียงในความคิด แลวทําอะไรพอเพียง สามารถ
ที่จะอยูได. แมจะกองทัพก็ตองพอเพียง. แตกองทัพทําอะไรพอเพียงเยอะแยะ ทําโครงการตาง ๆ
ที่ชวย แลวก็ที่สมควรที่จะทํา แลวก็ทําได. ถาเรือทหารเรือนั่นนะ เรือ ต.๙๑ (๑) นั่นนะเศรษฐกิจ
พอเพียง. แตเดี๋ยวนี้ ต.๙๑ ก็พัง ก็พังแลวนะ แตวาก็ไดรับราชการมานานพอสมควร. อื่น ๆ ก็
ควรจะคิดถึงพอเพียง.
มา คงตองพูด เพราะวานายกมาพูด พูดเมื่อวานนี้นะ ที่สนามหลวง แลวถือธง
(เสียงหัวเราะ) ถือธง ชนะ ชนะ ไชโย. นี่นะ ทราบดีวานายกไมคอยชอบใหเตือน เพราะวา
เตือนนี่ ใครเตือนเรา มันเคือง มันเคือง (เสียงหัวเราะ) มันเคือง. แตจะเลาใหฟง. เตือนนี่นะ
สมเด็จพระบรมราชชนนี แมนะ เราอายุสี่สิบหาสิบแลว ทานมา ทานชม อูย เกง ทําไอนี่
แมชอบ แตทานตอ ตองตอนะ อยาลืมตัว. ทานวาอยางนั้นนะ ทุกครั้งนะ อยาลืม ทานพูดวา
(๑)

เปนเรือยนตเร็วรักษาอาว ซึ่งมีพระราชดําริใหกองทัพเรือดําเนินการออกแบบและสรางขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ระหวางการสรางไดพระราชทานคําปรึกษาโดยตลอด และทรงทดลอง
ตรวจสอบสมรรถนะของเรือดวยพระองคเอง

- ๑๓ อยาลอย อยาลอย. คือ เออ คือทานใชคําวา ปอดลอย ลอย ลอย ลอย. ขานี่ตองอยูบนดิน
อยูบนดิน. ทานบอกวา ชื่อลูกนะ ชื่อภูมิพล ภูมิพลตองเหยียบดิน. ไอการลอยไป ไมเหยียบดินนะ
เสร็จ ใชไมได. ภูมิพลนี่นะเหยียบดิน. นี่นะไมใชดิน (พระหัตถชี้ลงเบื้องลาง) ขางใตนะพื้นดิน
(เสียงหัวเราะ) พื้นดิน. ถึงเดิน เดินไปบนภูเขา ก็เดินบนดิน. เหาะเฮลิคอปเตอรแลวลง ลงมาถึง
ก็เดินกะดิน. ทานเตือนอยูเสมอ บอกหามไมใหลอย. จนกระทั่งอายุเกือบหกสิบ ทานหยุด
ทานไมเตือนแลว. ทานก็บอกวา แมชอบ เทานั้นเอง. คือทานบอกวา ถาทําอะไรดี ใหรูวาดี
แตวาอยาไปเหอมากเกินไป. แตอยางนี้นะ ถึงวาตองขอโทษนายกนะ (เสียงหัวเราะ). หาวาตําหนิ
นายก ไมใช ตองระวัง .
ชัยชนะของการปราบยาเสพติดนี่ ดี ที่ปราบ. แลวก็ที่เขาตําหนิ บอกวา เฮอ
คนตายตั้งสองพันหารอยคน อะไรนั่นนะ เรื่องเล็ก สองพันหารอยคน. ถานายกไมไดทํา ทุกป ๆ
จดไวนะ มีมากกวาสองพันหารอยกวาคน ที่ตาย. ทั้งคนที่เสพติด แลวก็ขึ้นไป จะฆาคน จะทําอะไร
เผาอะไรตาง ๆ รวมทั้งเจาหนาที่ที่ตองไปปราบ ปรกติก็ตายมากเหมือนกัน แตไมพูดเทานั้นเอง
ไมไปนับ. เดี๋ยวนี้ใครเขาก็นับ ไปชี้ ๆ ๆ นับ. พวกที่คา พวกที่ทํา ก็ตายเยอะเหมือนกัน กอนนี้
แตไมพูดถึง. เชื่อวาพอ ๆ กับที่ไดจดวา มีผูที่ตายในการสงครามตอสูยาเสพติด.
ที่ทราบวาคนตายเพราะยาเสพติดนี่นะมากมาย เพราะวาสังเกตดู ตั้งแตปที่แลว
บอกวาสี่สิบกวาป ตองสี่สิบกวาปแน เพราะวาตอนนั้นอยูที่พระที่นั่งอัมพร กอนลูกองคนี้นะ (๑)
อยางนอยลูกคนเล็กนะยังไมเกิด. ลูกคนเล็กเกิดที่พระที่นั่งอัมพรแลว เราถึงยายมาที่ตําหนักสวนจิตรนี่
มียาเสพติดกอน. วิธีที่จะทํา ปที่แลวก็เลาใหฟง แตวาอาจจะไมละเอียดพอ ไมเขาใจ. ปที่แลว
อธิบายวา ทําไมถึงเปนสงคราม. คําวา สงคราม เอามาจากปากคนนี้ (ทรงชี้ที่พระโอษฐ) วาเปน
สงคราม เพราะวาสงครามสองอยาง สงครามการเมือง และสงครามเศรษฐกิจ. สงครามการเมือง
เขาใชยาเสพติดนี้สําหรับมาบอนทําลายประชากรไทย รวมทัง้ ประชากรของประเทศ. เปนผลพลอยได
เทานั้นเองที่เขาไดเงิน แตที่ไดคือทําลาย ทําลายประชากรใหเปนคนติดยา เปนคนที่เขาวา ขี้ยา.
คนที่ขี้ยาคิดอะไรไมออก. บางคนนึกวา ใชยานี่นะทําใหแข็งแรง ทําใหมีความคิดดี แตแทจริงไม.
คนที่กินนั่นนะ เสพยา ตอนนั้นนะเปนเฮโรอีน แลวเขาใสในน้ําหวาน ใสในกาแฟ ใสในอะไร
แลวก็หลอกทั้งเด็กทั้งผูใหญ. ตอนนั้นไมเชื่อ นึกวายาเสพติดนี่นะก็ทํากันในเมืองจีน เมืองจีนเขาทํา
แลวก็ไมใช ไมใชคนจีนทํา เปนฝรั่งทํา. ที่นี่มีฝรั่งหรือเปลานะ เดี๋ยวเขาโกรธนะ (เสียงหัวเราะ).
แตวาเปนความจริงวา ฝรั่งเปนคนใชยาเสพติดทําลายเมืองจีน แตไมสําเร็จ จนกระทัง่ มีสงคราม.
เขาก็มีสงครามเหมือนกัน แตตายมากกวาสองพันหารอยคน. แตที่บอกสองพันหารอยคนนี่นะ
ก็ไมเชื่อ. มีมากกวาที่เขาตาย แตเราไมรู. แลวก็พวกที่ทางเจาหนาที่ไมไดสังหาร ไมใชสองพัน
หารอย ที่เขาสังหารกันเอง แลวนี่เราจะรับผิดชอบไดอยางไร.
_________________________________________________________________________________
(๑)
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

- ๑๔ เขาดาวานายกทําสงคราม ทําใหคนตายสองพันหารอยคน ความจริงไมใชอยางนั้นนะ.
สองพันหารอยคนนี่นะมันทั้งหมด เขานับ แตวาพวกที่ตายนะ สวนใหญ เปนพวกที่เขาฆากันเอง.
พวกที่คาพวกที่ผลิตนะ เขาฆากันเอง จํานวนมาก. ที่ทางราชการจะรับผิดชอบ ก็อาจจะมีจํานวนหนึ่ง.
ก็ลองถามทางทานผูบัญชาการตํารวจนะ ไปแยกจําแนกเปนเทาไร. ก็เชือ่ วาในสองพันหารอยนี่ มีมาก
ที่เขาฆากันเอง. แลวก็ความผิดของเขา ทําไมมาโยนความผิดใหทานซูเปอรนายก (เสียงหัวเราะ).
ไมรูละ ก็นายกสั่งใหรองนายก เอา รองนายกก็เปนซีอีโอ แตนายกก็เปนซีอีโอ ซูเปอรนายก
ก็โยนใหเพราะวาบอกวาเปนผูชนะ. ก็ผูชนะกลายเปนฆาหมดเลย แลวตองรับผิดชอบถาฆา.
แตแทจริง ลูกนองก็ตองรับผิดชอบ.
ที่เขาใจ ซีอโี อนี่ ซีอีโอไมรับผิดชอบอะไรเลย ตองใหรองนายกรับผิดชอบ.
แลวตองมีเจ็ดคนใชไหม (เสียงหัวเราะ) รองนายกเจ็ดคนเปนผูรับผิดชอบ. แลวรองนายกเจ็ดคน
นี่นะ เขารับผิดชอบ เขาก็ผลักใหพวกปลัดกระทรวง เออ ใหพวกรัฐมนตรีกอน (เสียงหัวเราะ)
พวกรัฐมนตรีเปนคนรับผิดชอบ. แลวรัฐมนตรีก็บอกผมไมรับผิดชอบ ตองรัฐมนตรีชวยวาการ.
รัฐมนตรีชวยวาการก็ไมรับผิดชอบ ตองเปนผูชวยรัฐมนตรี (เสียงหัวเราะ). ผูชวยรัฐมนตรีก็บอกวา
ปลัดนั่นตองรับผิดชอบ. ปลัดบอก นายกบอกแลวปลัดไมตองรับผิดชอบอะไร ไมใหทําอะไร
รองปลัดนะ (เสียงหัวเราะ) รองปลัดนะ รองปลัดก็รับผิดชอบหมด. รองปลัดก็บอก โอย มีอธิบดี.
อยางนี้นะ เปนการบอกวา ไมรับผิดชอบ ไมมใี ครรับผิดชอบเลย. ลงทายใครรับผิดชอบ ประชาชน
ซีอีโอ (เสียงหัวเราะ). ประชาชนซีอีโอทุกคนรับผิดชอบหมด (เสียงหัวเราะ). ไมรูจะทําอยางไร.
คือการปกครองสมัยนี้แปลกดี กลับไปเหมือนดังเกา กดใหประชาชนรับผิดชอบหมด. ตอนนี้คนที่
เดือดรอนนะ คือขาพเจาเองเดือดรอน.
ทานรองนายกมาบอกวา ทรงเปนซูเปอรซีอีโอ แลวใชคําอะไรจําไมไดแลว แตวา
เขาใจวาเปนซูเปอรซีอีโอ. ลงทาย เราก็รับผิดชอบทั้งหมด. ประชาชนทัง้ ประเทศ โยนให
พระเจาอยูหัวรับผิดชอบหมด ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญนะ (เสียงหัวเราะ). รัฐธรรมนูญบอกวา
พระเจาอยูหัวไมรับผิดชอบอะไรเลย (เสียงหัวเราะ). นี่ ทานแถวนี้ก็เปนนักกฎหมาย นักกฎหมาย
ก็บอก พระเจาอยูหัวไมรับผิดชอบอะไรเลย. ตกลง เราไมรับผิดชอบ ประเทศชาติ เมืองไทย
ไมมีใครรับผิดชอบเลย (เสียงหัวเราะ). ใครจะรับผิดชอบ. ก็นี่ ลําบากอยางนี้. แตวาเชื่อวา
ทานพูดเลน ทานรับผิดชอบ. ในที่สุดทานก็ตองรับผิดชอบไอสองพันหารอยคน. แลวก็สองพัน
หารอยคน ตอนนี้จะตองไปถามทานผูบัญชาการตํารวจแหงชาตินะ วาจําแนกออกเปนอยางไร ไอสองพัน
หารอยคน. แลวจําแนกไปจําแนกมา ประกาศใหประชาชนทราบ ประกาศใหชาวตางประเทศทราบ
วาไอสองพันหารอยคนนะ กี่คนที่ทานรับผิดชอบ ที่ตํารวจทหารแถวนี้รับผิดชอบ หรือวาไดยิง
ไดฆาเอง ไมเทาไร ไมถึงรอย.

- ๑๕ ที่เตือนอยางนี้นะ มันจะไดหายเครียด. คนที่เครียดที่สุดในที่นี้คือ รองนายก
(เสียงหัวเราะ). เราไมบอกวารองนายกไหน (เสียงหัวเราะ). เหมือนขาวนะ เวลาขาว รองนายก
ไดพูดวาอยางนั้นอยางนี้ เราไมรูวารองนายกอะไร. มาไวตอนปลายขาวนั่นนะ รองนายกชวลิต (๑)
(เสียงหัวเราะ). คือ เมืองไทยเดี๋ยวนี้นะ พูดอะไรเปนปริศนาเรื่อย แลวก็ลําบาก. แตรองนายกชวลิต
เดี๋ยวนี้หายเครียดนะ. ไมงั้นตอนตนมา (เสียงหัวเราะ) ทําหนาอยางนี้นะ ดูในทีวีทําหนาอยางนี้ตลอด
(เสียงหัวเราะ). ก็เลยทําใหเราเดือดรอนนะ ดูแลว. รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนะ
เขาพูดอยางนั้นนะ คือเมื่อวานนี้ตอนเชาก็บอก รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรารับผิดชอบ
หมดนะ (เสียงหัวเราะ) เรานาจะมีหนาบึ้งเหมือนทานรองนายก. แตไมเปนไร เราไมนะ เรารูวา
อะไรเปนอะไร. ฉะนั้น ก็ทานยิ้มนั่นนะดีแลว (เสียงหัวเราะ). ยิ้ม แลวก็จะไดปรึกษาหารือกัน
ทุกฝาย.
ตรงนี้มีทานองคมนตรี. ทานองคมนตรีตาง ๆ ทานก็ขัดคอรัฐบาล ทานขัดคอรัฐบาล
ผานพระเจาอยูหัว คือทานไมรับผิดชอบอะไร (เสียงหัวเราะ). ดูรัฐธรรมนูญ ผูที่รบั ผิดชอบคนเดียว
ก็คือทานรัฐบุรุษ. ทานรัฐบุรุษรับผิดชอบ เพราะวาเวลามีองคมนตรีใหมมา ทานเปนผูรับสนอง
ไมใชนายก. คนสวนมากเขาใจวา ตั้งองคมนตรี ตองเปนนายกรับสนอง. ไมใช ทานประธาน
องคมนตรีรับสนอง ซึ่งก็เพราะวาเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเขาวาอยางนั้น. ปรกตินี่
รับผิดชอบรัฐธรรมนูญ แถวนั้นนะ. ก็เปนเรื่องแปลก คือวาเมืองไทยนี่ประหลาด วิธีปกครอง.
แตอยางไรก็ตาม นายกรับผิดชอบทุกอยาง. ถารับผิดชอบทุกอยาง ก็ตอ งยอมรับ
การตําหนิ. คือถาจะรับผิดชอบทุกอยาง อยาไปวาผมสั่งคนเดียว. ก็ถาเปนอยางนั้น คนก็ชี้คนเดียว.
เห็นไหม ถารับผิดชอบคนเดียว คนก็ชี้คนเดียว. ฉะนั้น ก็เปนของที่ธรรมดา. แตถาทําดี ถาทําดี
เรียบรอย ทุกคนไดรับประโยชน ทัง้ หมดทุกคนไดรับประโยชน แลวตัวเองก็ไดรับประโยชน
เพราะวาทําอะไรรับผิดชอบสิ่งที่ทํา ดี ก็โกนั่นแหละ คนรับผิดชอบในสิ่งที่ดีที่ถูกตอง. อันนี้ที่สําคัญ.
ฉะนั้น ก็ไมตองโกรธ ตองภูมิใจ แตวาตองพยายามที่จะพิจารณาวา อะไรมันจริง อะไรไมจริง.
ในที่นี้ไอสองพันหารอยคน จริงหรือไมจริง. อานหนังสือพิมพ เขาบอกวา โอ รัฐบาลทําไมดี
ทํารุนแรงเกินไป ไปพิจารณา. อานนะ ใหอานหนังสือพิมพนะ อานเหลานั้น. แลวก็เขาเขียน
หนังสือพิมพ เขาติ ตําหนิเรา ก็ฟงเขาวาเขาตําหนิอะไร. แลวถาเขาตําหนิถูกตอง ก็ขอบใจเขา.
ถาตําหนิไมถูก ก็บอกวาไอนี่มันไมถูก เบา ๆ หนอย.
แตวาที่เดือดรอน คนที่เดือดรอน คือพระมหากษัตริย เดือดรอนเพราะวา ใครตําหนิ
มิได. เราไมไดบอกนะ ทานที่เขียนรัฐธรรมนูญนะ บอกวาพระมหากษัตริยใครตําหนิมิได ใครละเมิด
มิได. เฮอ ทําไมเขียนอยางนั้นไมทราบ ใครละเมิดมิได. ถาละเมิดมิได เราก็ไมรูวาเราทําถูกหรือ
ไมถูก. ก็เลย แตทานไมอยูแลว คือแม ตองเชื่อ เราเชื่อคนเดียว เชื่อแมคนเดียว. แตทานนะ
__________________________________________________________________________________
(๑)
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี

- ๑๖ ทานอยูบนสวรรค (ทรงยกพระหัตถซายชี้ขึ้นเบื้องบน). เดี๋ยวนี้ทานก็อยูนี่ (ทรงยกพระหัตถขวาชี้ขึ้น
เบื้องบน). ทานก็ตักเตือนอยูวา ใหคิดดี ทําดี ถูกตอง. นี่แหละก็ใหโอวาทกับตัวเอง เพราะวา
ไมมีใครใหโอวาทแลว (เสียงหัวเราะ) แลวสบายใจ. ก็เขาใจวา ทานทั้งหลายอาจจะไดยิน ไดยิน
สมเด็จพระบรมราชชนนี ทานใหโอวาทลูก. แลวเราก็ใหโอวาทขาราชการ ใครตอใครที่อยูในที่นี้
ประชาชนทัว่ ไป วาทําอะไร ถาทําดีก็ปลาบปลื้มกัน ถาทําไมดี พิจารณา พิจารณาตัวเองวา ไมดี
เวนไว. อยางนี้ที่ควรจะเปน.
พวกนี้ (๑) ก็ประชาชนเหมือนกัน. พวกนี้บางคน บางทีเขาก็นึกวาไมเปนประชาชน
ที่จริงก็เปนประชาชนเหมือนกันนะ ถูกใหโอวาทเหมือนกัน (เสียงหัวเราะ). คนเขาวาไมไดให
โอวาท ไมไดใหโอวาท คนเขาวา ใหโอวาทจนเสียงแหบ (เสียงหัวเราะ) แลวก็ถาไมเชื่อฟง
ก็เปนเรื่องของเขา. เหมือนกัน ถาใหโอวาททานทั้งหลาย ไมฟง จนเราเสียงแหบก็ไมเปนไร
ทานเดือดรอนเอง (เสียงหัวเราะ). ทานเดือดรอนจริง ๆ. ถาสมมุติใหโอวาทแลวก็ทานไมฟง
ทานตองเดือดรอน. แตวาถาฟง เอาไปคิด ก็เชือ่ . ไมใชวาอวดวาพูดดี วาพูดถูกตองทุกอยาง
แตวาพยายาม อยางนอยที่จะพูดใหดี ใหคนคิด.
คําวาบอกวา ใหแตละคนคิดดี ๆ ก็ไมเสียหายอะไร เพราะวาทําใหงานที่ทานทํา
ทานเปนผูใหญผูโต งานผูใหญผูโตทํา ก็ทําใหเกิดประโยชนกวางขวางออกไปได. ถาคนที่ไมได
ถือตัววาเปนผูใหญผูโต ทําอะไรก็ไมไดเกิดประโยชนมากนัก แตผูใหญ ผูใหญผูโต จะทําใหเกิดผล
แกคนอื่นมากมาย. อยางที่ตัวเองรูสึกวา พูดนี่นะ พูด ไมใชออกทีวีนะ ไมไดออก แตออกวิทยุ
ออกวิทยุสด. สดนะที่พูดนี่นะ ไปทั่ว ไปถึงนราธิวาส ไปถึงเชียงราย ไปถึงสกลนคร ไปทั่ว
ทุก ๆ ทิศ. คนที่ฟงเขาฟงได ก็เขาหูเขา เขาก็ตองคิด. คนที่ฟงเขาคิด แลวถาคิดวาพระเจาอยูหัว
พูดดี ก็เอาไปใช ไมสงวนลิขสิทธิ์. ที่จริงที่พูดนี่นะ เปนทรัพยสินทางปญญา (เสียงหัวเราะ)
เปนทรัพยสินทางปญญา แลวก็คนเอาไปหากิน ก็ยอมใหไปหากิน. คําพูด ถาเราถือวาเราพูดดี
ก็ไปหากิน. ถาหากิน คนก็จะมีความสุข.
รูสึกวาพูดพอแลว มันชักเหนื่อย (เสียงหัวเราะ). แตทานก็เหนื่อยเหมือนกัน มานั่งอยู
นั่งอยูนี่ก็ฟง แลวฟงบางคนก็อาจจะหนาว ๆ รอน ๆ. ก็ที่เย็นที่หนาวนี่ เพราะเครื่องเย็นนี่ใชไฟฟา.
ที่รอนนะเพราะวาไฟ ไฟที่นี่มันรอน. คนที่อยูขางนอกหนาว ๆ เย็น ๆ เพราะวาตอนนี้ค่ําแลว
ค่ําแลวน้ําคางลง แตรอนก็เพราะวาอากาศมันรอน. ก็อยาไปคิดอะไร ที่บอกวาทานหนาว ๆ รอน ๆ.
แตไมวาอยางไร ก็ขอใหทุก ๆ ทานที่มา ทุกทั่วไปทุกแหง ทั้งขางนอกและขางใน ใหมีความรมเย็น
ใหมีความเจริญทุกคน. งานการอะไรที่ทํา ใหมผี ลสําเร็จที่ดี. ก็ขอขอบใจทานทั้งหลายที่มา.
_________________________________________________________________________________
(๑)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

