
พระราชดํารัส (๑) 

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ  ที่เขาเฝา ฯ  ถวายพระพรชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต 
วันพฤหัสบดี  ที ่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

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

  ขอขอบใจนายก (๒)   และทานท้ังหลายท้ังขางในท้ังขางนอก   ที่ไดมาชุมนุมกันเพ่ือใหพร 
ในโอกาสวันคลายวันเกิด   ซึ่งนับวาเปนกําลังใจท่ีจะมีชีวิตการทํางานตอไป.   

ที่นายกไดพูดถึงกิจการท่ีไดปฏิบัติมาในรอบป   ก็ความจริงในรอบปนี้   สําหรับสวนตัว 
ไมไดทําอะไรมากนัก   เพราะวากําลังกายไมคอยดี   ประกอบดวยการไปเขาโรงพยาบาลหลายครั้ง    
และเม่ือเขาโรงพยาบาลจะตองฟนกําลัง.    เม่ือเดือนกอนน้ี   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.    แลวกไ็องอในกระดูกนี่นะ   มนัก็ทําใหประสาทท่ีอยู 
แถว ๆ  นั้นถกูบีบ   บีบไป   เลยทําใหเดินไมตรง.    อยางบางคนเขาบน   บนวาพระเจาอยูหัวหมูนี้ 
ทําไมเดินไมตรง.    ใจมันตรง   แตวากายมันไมตรง.    

แตที่นาดีใจอยาง   ที่สันหลังน้ันนะมีแหงหน่ึงท่ีชํารุด   ชํารุดมาประมาณสามปสี่ป     
แลวก็แพทยเขาก็บอกวา   อันนี้ตองซอมแซม   อาจจะตองผาตัด   หรืออาจจะตองใชวิธีสมัยใหม    
คือใชกาวตราชางไปติด   (เสียงหัวเราะ).    เมื่อทราบจากแพทยเขาบอกวา   สมัยใหมนี้เขามีนะ    
กาวตราชาง   สําหรับใหกระดูกมันอยูดี   เราก็คิดวาเราก็ปฏิบัติเองได   เพราะกาวตราชาง   กาวเอปอกซีนี่   
เคยใชมามาก   โดยเฉพาะกาวเอปอกซี   แตใชสําหรับสรางเรือ.    เรือใบกใ็ชกาวเอปอกซี.    มันทนมาก    
แลวก็ใชก็ไมยากนัก   ก็เลยนึกวานาจะใช.    ไปดูเอกซเรย   เห็นตรงท่ีเปนนั่นนะ   เห็นเหมือนวาเอา 
กาวเอปอกซีไปปะไว.    ปะฝมือไมดีนัก   เพราะวามันเลอะไปขาง ๆ  หนอย   แตไมเสียหาย.    แตตรงที่
จําเปน   ตอนแรกกระดกูมันแหลม ๆ.    เดี๋ยวน้ีกระดูกมันปาน   มันก็ดูสวยดี.    หมายความวาใชได    
ตรงนั้นนะไมมีปญหา   แลวก็ประสาทก็ไมกระทบกระเทือน. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

(๑)  เรียบเรียงข้ึนตามท่ีไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
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เปนอันวา   จากการไปเขาโรงพยาบาล   ก็ทราบวารางกายมันดีข้ึน.    แลวก็ปรากฏวา 
ทีหลังน่ีมีการเดิน   ก็เดินดูดีข้ึน   ไมเขยกเหมือนกอนน่ี.    แตก็ยังมีอีกแหง   ที่ยังซอมไมเสร็จ   ตองใช
เวลานานกวาจะซอม   ในกระดูก.    นี่ก็นึกวานาจะทําได   ใหรางกายมันสมบูรณ.    แตในสองปที่ 
ผานมา   ไดเขาทําการผาตัดสามครั้ง.    เราไมนับท่ีหัวใจนะ   นับที่เขาเรียกวาเฮอรเนียนะ   มันมีสองขาง.    
เราก็ประหลาดใจที่วา   เฮอรเนีย   โดยมากก็เขาทํากันขางเดียว   อันนี้เราก็ทําท้ังสองขาง.    ขางหน่ึง 
มันโปงออกมา   เขาก็ผาตัด.    ผาตัดแลวก็ยัดเอาไสที่เลื่อนน้ันเขาไปใหม   และเอาตะแกรงไปเขาคุก    
ใหไสนั้นมันเขาคุก   ไมใหออกมาใหม.    ไมมีวัน   เขาบอกไมมีวันออกมาได   จําคุกตลอดชีวิต    
(เสียงหัวเราะ).    อีกขางหน่ึงเขาก็เลยบอกวา   เอะ   เราไดทา   ก็ออกมาม่ัง   ออกมา.    แตอันนี้    
สวนหนึ่งก็เปนความผิดของการพัฒนา.    

วันนั้น (๑)    ไปที่ปราณ   ที่เขาทําโครงการปลูกปาชายเลน (๒)  เขาก็อธิบายใหญ.    เดินไป    
ไปดูที่เขาอธิบาย.    และที่เขาอธิบายน้ันนะ   เกี่ยวของกับการปลูกปาชายเลน   วาควรจะทําอยางไร.     
พอดีมีคนที่เคยเปนผูเชี่ยวชาญทะเล   ก็มาพูดถึงปา   ก็พูดถึงปาบนภูเขา.    เลยไมเขาใจ.    คนที่เปน 
ผูเชี่ยวชาญน้ันนะ   เคยเปนผูตองดูแลทรัพยากรทางทะเล.    มาท่ีทะเล   มาพูดถึงปา   แลวก็ไมพูดถงึ 
ปาชายเลนดวยซํ้า   พูดถงึปาบนภูเขา.    อันนี้   มันผิดประเด็น   แตวาก็อธิบายยืดยาวตามเคยของเขา.     
ก็เลยทําใหยืนอยู   ไมไดนั่ง.    คนอ่ืนก็เดือดรอนไปดวย.    เขาบอกวาพระเจาอยูหัวไมนั่ง   เขาก็นั่ง 
ไมได.    ก็มีผูเฒา   เออ   ผูเฒา   เราก็ผูเฒา   เขาก็ผูเฒา   (เสียงหัวเราะ)   เฮอ   เขาก็บนไมไหว   ยืนขาชา.    
ยืนสองชั่วโมงครึ่ง   ก็สําหรับผูเฒามันไมใชนอย.    

อันนี้ก็ไดมาดูนิทรรศการ   ก็ไดเห็น   เรื่องไมใชที่ปราณ   เรื่องท่ีภาคใต.    เขาอธิบายวา   
คลองนั้น (๓)  ทําไมได   เพราะวาตองตัดตนโพตนไทร.    แลวตนไทรนั้นนะ   เขาใหตัดไมได   เพราะวามีผี.     
ผีจริง ๆ  นะ   ผีที่ตนโพนั้นนะ   เพราะท่ีตนโพตนไทรนั้นนะ   เปนที่ที่เขาประหารชีวิตคน   พวกผูราย     
แลวท่ีนั้นเขาก็สรางศาลเล็ก ๆ (๔)   เพ่ือที่จะทําใหผีผูรายนั้นนะไมอาละวาด.    แตถาไปตัดตนไทรนั้น 
แลวทําคลองตรงไป   ชาวบานเขาบอกวานากลัว   นากลัวเขาจะโดนลงโทษ.    ก็ดู ๆ  ไป   นึกวามีวิธีที่ทํา 
ไดงาย ๆ  ก็คือออม   ออมตนไทรนั้นออกมานิดหน่ึง.    เราถามชาวบาน   ชาวบานท่ีเขามา   มาเลาใหฟง    
บอกวาถาเราใหชลประทาน   ขุดคลองคดออกไปนิดหน่ึง   เขาจะวาอะไรไหม   ที่ดินตรงนั้นนะ.     
 
__________________________________________________________________________________ 

(๑) วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   
(๒) พ้ืนที่ปาชายเลนแปลงปลูกปา  เอฟพีที  ๒๙  และ  ๒๙/๓   ปาสงวนแหงชาติปาคลองเกา 
     คลองคอย  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
(๓) คลองระบายนํ้าชะอวด - แพรกเมือง  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก 
     2พระราชดําริ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๔) ตนไมที่มศีาลคือตนไทร 
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เขาบอกไมเปนไร   ที่ดินนั้นนะไมหวง   ขอใหเลี่ยงตนไทรนั้น.    ก็เปนอันตกลง.    ทานรัฐมนตรี (๑)    
ก็อยูที่นั่น   แลวก็ทานอธิบดีชลประทาน (๒)   ก็รับวาจะไปทํา.    ก็ปรากฏวาทําได   แลวก็ไมไดทําให
เสียหายอะไรเลย   น้ําก็จะไหลไดดี.    ก็เปนอันวาไป   ไปดูปาชายเลน   ก็ไดผลในการพัฒนาถึง
นครศรีธรรมราช.    คือไปดูอะไรท่ีไหนมันก็เลยไป.         

เที่ยวน้ันก็มาเจอผูที่มาจากพิษณุโลก.    พิษณุโลกนั่นนะ   บังเอิญชาวบานคนน้ัน    
เขามาจากท่ีที่อยูใกลแควนอย   แควนอยของพิษณุโลก   ที่จะลงมาในแมน้ํานาน.    จําไดวาที่ตรงน้ันนะ   
มันมีที่นาจะใชน้ํา   เพ่ือทําเข่ือนท่ีนับวาใหญพอสมควร   ที่จะชวยในเรื่อง   ถามีขาดนํ้าก็จะกักน้ําเอาไว   
และปลอยลงมาสําหรับทํานาทําการเกษตร.    และทั้งในหนานํ้า   เวลานํ้าจะทวม   น้ํามาจากตรงนี้มันมาก   
จะทําใหแถวพิษณุโลก   แถวอําเภอใกล ๆ  แถวนัน้   น้ําทวมเกือบทุกป.    ฉะนั้น   ถาทําเข่ือนน้ีไดก็จะดี.    
เราก็ถามชาวบานวา   เห็นดวยไหม.    เขาบอกเห็นดวย   ชาวบานน้ันเห็นดวย   บอกวาเขาไมขัดของ.     
มีคนที่จะเดือดรอน   อาจจะสักสองรอยสามรอยคน.    ก็เลยบอกเขาวา   ไปเจรจากับพรรคพวกที่นั่นนะ   
บอกวาทางราชการก็จะชวยหาที่ให   และจะมีความเปนอยูดีข้ึน.    เขาก็รับ.    ทางรัฐมนตรีและอธิบดีก็รับ   
วาจะไปทํา   ไปดู.    เขาก็รีบไป   ไปดู   แลวรายงานทานนายก.    นายกก็บอกวาอยางนี้   ที่ตะกี้ที่บอกวา    
เวลาถึงอายุแปดสิบ   ก็อีกสี่ป   หรือแปดสิบสอง   ก็หกป   ก็สรางเสร็จ.    แตถาทําไดดีโดยไมมีปญหา    
จะชวยจังหวัดพิษณุโลก   และชวยไดอีกในเขตใตของแมน้ําเจาพระยาน้ีดวย.    ทําใหน้ําไมทวม    
น้ําไมแลง   เพราะวาเข่ือนนั้นก็จะจุไดมาก.     

ภายหลังก็มีคนเอะอะโวยวายวา   ถาสรางแลวจะมีแผนดินไหว.    ก็เลยบอกวา   แผนดนินี้ 
ก็จะตองศึกษา   เพราะวาท่ัวทุกแหงแผนดินไหวเกิดข้ึนได.    ตองศึกษา   ถามีรองรอยท่ีจะราวได    
ซึ่งโลกของเรานะไมไดแข็งแรง.    โลกของเรามีรอยราวเรื่อย   คือรอยราวในดิน   ในหินก็มี   แลวรอยราว    
ในการเมืองมีนะ   มาก   (เสียงหัวเราะ).    ฉะน้ัน   ก็กลัวเหมือนกันวา   สรางเข่ือนน้ีนะ   จะทําใหมี 
รอยราวในดิน   เกิดแผนดินไหวโครมมา   เราก็จะเดือดรอน.    แตที่เดือดรอนท่ีสุดก็คือรอยราวในคน    
คนทุกคน.    คนเดียวก็ราวได   คืออยางที่กระดูกราว   ตองปะดวยกาวเอปอกซี.    แตวาระหวางคน 
หลายคน   ในหมูคน   มีรอยราวก็ลําบากมาก.    จะตองหาวิธี   ที่จะประสานสมานความราว. 
    นี่แถวหนานี่   ทั้งแถวน่ีก็ผูใหญทั้งน้ัน   (เสียงหัวเราะ)   ก็รอยราวกันเยอะ   (เสียงหัวเราะ)   
ระหวางคน   ในหลาย ๆ  พวก.    ติด ๆ  กันนะ   ไมติด   กรอบ ๆ.    เหมือนทานน่ันนะ   ราว    
ไมสามัคคีกัน.    อันนี้นะควรจะพูดตอนทาย   ใหทานท้ังหลายผูที่นั่งอยูใกล ๆ  กัน   อยาใหมีรอยราว    
คือใหสามารถที่จะสมานสามัคคีกันได.    อันนี้ก็เปนสิ่งท่ีควรจะพูดตอนทาย.    แตวานี่เพ่ิงเริ่มพูด    
(เสียงหัวเราะ)   ก็อยาไปนึกวาจบแลวนะ   (เสียงหัวเราะ).    ความจริงจบเดี๋ยวน้ีก็ไดแลว   พูดเยอะแลว   
(เสียงหัวเราะ)   แตก็อาจจะมีเรื่องที่นาจะพูดมากกวาน้ี.    นั่นนะเพ่ิงเริ่ม   เริม่ถึงไปท่ีปราณบุรี   และใช 
ใจบินไป   ไปปกษใต   ที่นครศรีธรรมราช   แลวไปเยี่ยมตนไทรซ่ึงมีผีหลอก   แลวก็ไปท่ีพิษณุโลก 
                                            
(๑) นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ   รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(๒) นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ   อธิบดีกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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สรางเข่ือน.    หมายความวาวันนั้นไปคุม   ไปดูเขาปลูกตนโกงกาง   แลวก็ไดทําโครงการเพิ่มเติม.    
หมายความวาไมตองไปไหนมาก   แตก็ดวยใจ   เราสามารถท่ีจะไปพัฒนาทั่วประเทศ   แลวพัฒนา 
ทั่วทุกแหง. 

เมื่อตะกี้ก็คิดหลายอยาง   จากท่ีนายกพูดวา   ยังมีมากท่ีควรจะทํา.    แลวก็ที่ทานนายก 
พูดถึงวา   มสีื่อมวลชนมาพูดมาถามวา   จะตอสูลัทธิที่คุกคามประเทศไทยเวลานั้น   เขาถามจริง ๆ.     
นี่มันเปนเวลายี่สิบกวาป    ยี่สิบกวาปนั้นกําลังวุนวาย.    เขามาสัมภาษณหลายครั้งแลว.    เราจําไดทีเดียว 
ที่เขาถาม   ถามในหองทํางาน.    หองทํางานน้ันมีแผนท่ีใหญอยูบนฝา   เราก็ใหเขาดูวา   เราไปทําอะไร 
ที่ไหน.    เขาจึงถามวา   ที่ทานทําน้ี   สําหรับตอสูกอการรายใชไหม.    เราบอกกอการรายอะไร    
มีกอการรายทุกแหง   ทั้งในเมืองก็มี   แตวาที่เราไปดู   เราไมใชจะไปปราบกอการราย.    พูดจริง ๆ   
อยางที่นายกบอก   เรามาสําหรับปราบความจน   ความเดือดรอนของประชาชน.    ถาเราปราบความจน
ความเดือดรอนของประชาชน   เหตุกอการรายอะไรตาง ๆ  กบ็รรเทา   ไมมี.    ถึงวาจะตองพยายาม 
ปราบความจน. 

ในการปราบความจนน้ันนะ   ก็มีที่วาตองพัฒนาอาชีพ   ความเปนอยูของประชาชน.    
คืออาชีพ   ไมใชเพียงแตปลูกผัก   ปลกูถั่วปลูกงาใหหลานเฝา   แตวาเปนเรื่องของใหความอยูดีกินดี    
ความรู   คือการศึกษา.    อยางที่กลาววา   ตองชวยใหการศึกษาดีข้ึน   เพราะวาถาการศึกษาไมดี    
คนไมสามารถที่จะทํางาน.    การศึกษาตองไดทุกระดับ.    ถาพูดถึงระดับสูง   คือหมายความวา
นักวิทยาศาสตรข้ันสูง   ถาไมมีการเรียนข้ันประถม   ข้ันอนุบาล   ไมมีทางที่จะใหคนไทยข้ึนไปเรียน 
ในข้ันสูง   หรือเรียนข้ันสูงก็เรียนไมดี   ซึ่งเด๋ียวน้ีก็ยังไมดี   เพราะวาข้ันสูงน้ันตองมีรากฐานจากข้ันตํ่า.     
ถาข้ันตํ่าไมดี   เรียนข้ันสูงตาง ๆ  ไมรูเรื่อง.    เมื่อไมรูเรื่อง   ก็จะทําอะไรท่ีนากลัว   เพราะวาอยางคน 
ที่ทําระเบิดได   ซึ่งไมยากเลยทําระเบิดนี่.    แตกอนน้ีนึกวายาก   แตแทจริงไมยาก.    

ไอที่เขาระเบิดเม่ือเร็ว ๆ  นี้   ที่เกิดเรื่องตะวันออกกลาง   เขาไมไดใชระเบิดปรมาณู 
อยางที่กลัวกัน.    ใชปุย   เอาปุยมาใส   แลวกร็ะเบิดปุยนั่นนะระเบิดทั้งตึก.   อยางเมืองไทยก็มีเหมือนกัน   
เอาระเบิดปุยมา   แตเดชะบุญท่ีระเบิดปุยนั้น   มันมีผีอยู.    ผีนั่นนะ   ทําใหเจอไดวามีระเบิดปุย.     
ครั้งน้ันนะ   ก็หลายปแลว.    ผีที่อยูในระเบิดนั้นนะ   ผีจริง ๆ  นะ   ผีจริง ๆ.    คนเขาฆา   แลวเอาใส 
เขาไปในถังปุย.    ในถังปุยนั่นนะ   ผีมันทําอยางไรไมทราบ   มันโวยวายมาแลวคนเขาไปเจอ.    เรื่องราว
มันมีอยูวา   รถที่บรรทุกปุยนั้นนะ   บรรทุกระเบิดปุยมา   มาชนกับรถจักรยานยนต.    เขาก็หยุด    
เพราะวาเขาก็กลัวเหมือนกันนะ.    ถาแลนตอไปเขาก็ถูกจับ   คนขับมนัถูกจับ.    แตอยางไรก็ถูกจับอยูดี.    
จักรยานที่ถูกจับนั้นนะไมใชผี   ผีมันอยูในระเบิด.    เขาเขาไปเจอ   ไปเจอผีในระเบิด.    ผีนะ   ในที่นี ้
ก็หมายความวาคนตาย.    ระเบิดนั้นมันเลยเปนหมัน   ไมไดระเบิด.    แตที่เมื่อเร็ว ๆ  นัน้   ที่เขาไประเบิด
ตึกที่แบกแดดน่ันนะ   ใชระเบิดปุยนี่เอง   ไมไดใชระเบิดปรมาณู.    นี่ก็หมายความวา   วิชาการท่ีเรียน 
เอาปุยมาระเบิดตึก   มันก็ไมใชวิชาการช้ันสูงนัก   ไมใชไฮเทคโน.    
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เคราะหดีตอนนั้นนะทราบ   ไมง้ันจะไมเชื่อเลย.    ทราบแลววาปุย   ปุยสําหรับปลูก    
ปลูกขาว   ปลูกผักนั้นนะ   ทําเปนระเบิดได   เพราะวาตอนท่ีมีกอการรายที่แถวบุรีรัมย   มีทหารเขามาพูด.    
ทหารคนน้ีเขาเกษียณแลว   ตอนน้ันเปนพันเอก   พันโท.    เขาใชระเบิดปุยนี้ทดลอง   แลวเขาก็ถาย 
ภาพยนตรมาใหดู   ถายวิดีโอมาใหดู   ระเบิดแรงมาก.    เขาก็บอกวา   เราไมมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง    
ใชอยางนี้ดี   แลวเขาก็ทํา.    ก็หมายความวาทหารไมใชนักวิทยาศาสตร   เขาก็ใชปุยนี้มาใชเปนระเบิด    
เพราะวาทางราชการเครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณก็ไมไดมีมากนัก.    แตวาทหารในสนาม   เขาก็คิดจะทํา    
พัฒนาอาวุธท่ีจะทําใหรายแรงแทนระเบิดได   ระเบิดศัตรูได.    นี่ที่พูดถึงคนที่มีความรู   ถามีความคิด 
พลิกแพลงได   ก็ทําอะไร ๆ  ไดมาก.    นายทหารคนนั้น   ก็เรยีนจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     
ก็หมายความวาโรงเรียนนายรอยก็สอนอะไร ๆ  ก็ดีเหมือนกัน.    แตดูเหมือนไมไดสอน   ไมไดสอน 
การทําระเบิด.    แตวาอยางไรก็ตาม   มีรากฐานความคิดที่แหวกแนว.    ถามีความคิดแหวกแนวต้ังแตเด็ก    
ก็สนใจท่ีจะพัฒนาอะไร ๆ  ไดมาก.    ถามีความคิดสูง   ก็จะย่ิงดี.     

เมื่อเร็ว ๆ  นี ้  พวกนักเรียนไปแขงขันโอลิมปก.    ไมใชโอลิมปกว่ิง   หรือโอลิมปกกฬีา    
แตโอลิมปกวิชาการ.    ครั้งหลังน่ีไป   ก็นับวาดีข้ึน   ไดเหรียญทองมาเพ่ิมเติม   แตกอนน้ีไมได.    อันนี้   
สมเด็จกรมหลวงนราธิวาส   พ่ีสาว   สนใจมาก   แลวมาบนบอกวา   นักเรยีนมีความรูไมพอ.    มันมีความรู 
ไมพอ   เพราะวารากฐาน   ฐานรากของการเรียนไมพอ   ไมดี.    แลวฐานรากน่ีจะมาจากไหน   ก็มาจาก
โรงเรียนต้ังแตชั้นอนุบาล   จนกระทั่งถึงชั้นประถม   ชั้นมัธยม   และถึงข้ันอุดมศึกษา.    ตองพัฒนาใหดี    
และพัฒนาวิธีคิด   ใหมีความซุกซนในความรู   คือซุกซนอยากเรียนรูสิ่งท่ีเปนประโยชน.    อันนี้เปน 
สิ่งท่ีสําคัญ.     

ขาพเจาเองนะ   เรียนในชวิีต   ที่เรียนต้ังแตเด็ก   เริ่มตนที่เมืองไทย.    เขาอนุบาล    
เขาอนุบาลนะ   อายุสามส่ีขวบ   แลวก็จนกระทั่งถึงเขาโรงเรียน   อายุหาขวบ.    แตก็ไมไดเรียนตอ 
ในเมืองไทย   เพราะวาตองตามเสด็จไปตางประเทศ   และไปเขาโรงเรียน.    ก็ต้ังแตอายุหกขวบถึงสิบเจ็ด    
เขาไปอยูโรงเรียนต้ังแตอนุบาล   จนกระทั่งถึงข้ันมัธยม.    ก็พยายามศึกษา   ในหลักสูตรของโรงเรียน 
ที่เขามี   ซึ่งก็นับวาหลักสูตรของเขานะดี   เพราะวาทําใหคิด   เขาสนับสนุนใหคิด.    ไมใชสมัยนี้    
อยางที่เมืองไทยเขาหาวา   ครูบังคับนักเรียน.    แตวามาวิธีที่คิดใหมของรัฐบาล   ตองใหนักเรียนสอนครู   
ซึ่งเปนไปไมได   เพราะวาเด็กนะเพ่ิงเกิด   เพ่ิงเห็นโลก   จะสอนครูไดอยางไร.    แตจริง   ครูบางคน 
สอนก็ไมเปน.    รัฐมนตรีบางคนก็สอนไมเปน.    แตวาถาสอนใหถูกหลัก   จะทําใหเด็กสอนครูได    
ซึ่งไมใชวาใหเด็กสอนครู   แตเด็กเกิดมีปญหาอะไร   ก็ใหยอมใหเด็กพูดกันข้ึนมา   เอะ   ไอนี่อะไร   
เทากับสอนครู.    คือถาเด็กรองข้ึนมาวา   เอะ   นี่อะไร   โดยมากครูโกรธ   ดูถูกครูเรอะ   ทําโทษ.    
หมายความวาการปฏิรูปศกึษานี่นะ   จะตองใหมีวา   ใหเด็กเกิดสงสัยได.    และอยาไปนึกวาสงสัยครู       
หรือสงสัยอธิบดี   สงสัยปลัดกระทรวง   สงสัยรฐัมนตรี   อะ   ผูชวยรัฐมนตรีกอน   ผูชวยรัฐมนตรี    
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รัฐมนตรีชวยวาการ   รัฐมนตรีวาการ.    ถาเด็กรองข้ึนมา   เอะ   นี่อะไร   ฟงเขา.    อันนี้ที่หมายถึงฟง    
ฟงเด็ก   เพราะวาความท่ีเด็กนี่นะ   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   ประวัติศาสตรเขาสอนเรื่องที่เดี๋ยวน้ีเปน
ปญหา   เมโสโปตาเมีย.    เขาสอน   แตสอนเพียงเล็กนอย.    เราไปสนใจเมโสโปตาเมีย   ซึ่งเมโสโปตาเมีย
นี่นะ   มันกคื็ออิรักนี่นะ   อิรักเด๋ียวน้ีที่เปนเมโสโปตาเมีย.    เมโส   แปลวาระหวาง.    โปตาเมีย    
ก็แปลวาแมน้ํา.    ระหวางสองแมน้ํา   แมน้ําไตกริสกับแมน้ํายูฟราติส.    ทีร่ะหวางน้ันนะ   เปนเมืองที่
เจริญรุงเรืองมาก.    ก็มีเมืองสลักสําคัญในนั้น   เขาก็สอน.    แตวามีเมืองบางเมือง   สําคัญพอ ๆ  กนั.    
เวลาน้ันก็เปนเวลาเกือบเจ็ดสิบปแลว   เออ   เจ็ดสิบปแลว   เมื่อเจ็ดสิบปกอนน้ี   ที่ฝรั่งยังไมไดศึกษาดี   
แลวก็ไมไดสอน.    มาสมัยนี้เมืองที่เราสนใจ   เดีย๋วน้ีเขาถือวาเปนเมืองสําคัญกวาเมืองแบกแดด.     
เมืองบาบิโลน   แตวาเขาไมรู.    พอดีไดไปซ้ือหนังสือ   ไปซ้ือหนังสือมา   แลวก็ไปเจอเมืองที่เรียกวา    
อูร.    ตอนน้ันไมมีใครรูจักเลย   ครูก็ไมรูจัก.    เราก็บอก   เอะ.    ไปรองเอะนะ   มันนาสนใจนะ.     
ลงทาย   เลยไปซ้ือหนังสือน้ันมาอาน.    เราก็คลายเปนผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร   ประวัติศาสตร
โบราณ.     

แลวมาเด๋ียวนี้เกิดสงคราม   สงครามอาว   สงครามท่ีในเมโสโปตาเมีย   สงครามท่ี 
อเมริกันกําลังไปอยูที่นั่น   ลําบากใจ.    ก็เราก็รู   รูวาภูมิประเทศและประชาชนแถวนั้น   มีประวัติศาสตร
อยางไร   หลายพันป.    ประวัติศาสตรในแถวนั้นนะ   เปนประวัติศาสตรที่สําคัญของโลก   ซึ่งฝรั่ง 
เขาถือวาประวัติศาสตรที่สําคัญ   มีประวัติศาสตรอียิปต   ประวัติศาสตรเมโสโปตาเมีย   ประวัติศาสตรกรีก.    
ตอนน้ัน   เขาไมรูจักเทาไรประวัติศาสตรจีน   แตมาเด๋ียวน้ีก็รูจักประวัติศาสตรอินเดียประวัติศาสตรจีน.    
อเมริกาไมพูดถึง   เพราะวาเปนประวัติศาสตรที่ใหม.    แตวาในท่ีสุดก็มี   เขาก็ศึกษาไป   ก็ประวัติศาสตร
พวกเรียกวาอินเดียน   อินเดียนอเมริกัน   อินเดียนเกา.    ที่เขาเรียกอินเดียนนั่นนะ   ที่อเมริกา   เพราะวา 
เขานึกวาเดินทางไป   ไปเจอเมือง   ไปเจอดินแดน   เขานึกวาไปถึงอินเดีย   อินเดียภารตะนะ   เขาก็เลย
เรียกวาพวกนั้นเปนอินเดีย.    แทจริงไมใช   เปนคนละเมืองคนละพวก.    ก็ศึกษา.    ขาพเจาเองก็เกิดสนใจ   
สนใจประวัติศาสตรของพวกมายา.    พวกมายานี่นะ   เพ่ือน ๆ  เด็ก ๆ  ก็ไมรูจัก   เพราะวาไมเคยเรียน.    
เขาไมสอน   ในโรงเรียนครูไมสอน   เราก็ตองสอนครู.    นี่อันนี้   มันก็แปลกอยางนี้.    

เราก็ทําตามนโยบายของทานนายกมา   ต้ังแตทานนายกยังไมเกิด   (เสียงหัวเราะ).     
เราสอน   เราสอนครู   แลวลงทายครูเขาก็ยอมรับ.    ดีอยูที่ครูยอมรับ   เราก็เลยไมถูกดุ   ไมถูกดุ    
แบนไปเลย.    แตทานนายกก็เห็นวา   ควรท่ีจะใหเด็ก ๆ  สอนครูได   ถูกตอง.    แตวาใหเด็กสอนครู  
จนกระทั่งครูไมไดสอนเด็ก   อันนี้เปนไปไมได.    ถาเด็กสอนครู   มันไมกาวหนา   ครูตองสอนเด็ก.     
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ครูดี ๆ  ยังมี.    ก็อยางนอยนี่   ในนี้ก็มีครูที่ดีคนหน่ึง   คือทานนายก.    ทานนายกไปสอน   ไปสอนเด็ก ๆ   
แบบใหเด็กสอนครู   แตสังเกตดูนะ   นายกสอนเด็ก   ใหเด็กสอนครู   แตวาทานนายกไมยอม   ไมยอม 
ใหเด็กสอน   สอนนายก   (เสียงหัวเราะ).    ก็อันนีแ้หละ   ที่ทานนายกไปสอนเด็กนะก็เปนหมัน    
เพราะวาทานนายกไมยอมใหเด็กสอนครู.    อันนี้ก็ขอโทษนะ   ก็สังเกตดูไดเห็นวา   ทานนายกสอน 
สอนแบบสอน   สอนแบบโบราณ   (เสียงหัวเราะ).    อยางนี้ทานนายกไมคอยชอบ   (เสียงหัวเราะ).    
โบราณไมชอบ   ชอบสมัยใหม   ตองไอที.    ไมตองนอยใจ   ขาพเจาเองก็เจอ.    เจอเพราะวาเม่ือตอนท่ี 
เขามีไอทีใหม ๆ   เขาบอกวาพระเจาอยูหัวเปนไอทีคิง   เปนคิง   ที่เชี่ยวชาญไอที.    เราก็เหนียมเหมือนกัน   
เพราะไมรูวาไอทีคืออะไร   (เสียงหัวเราะ).    ไอทีเปนอะไรไมทราบ   เลยตองศึกษา   ตองศึกษาวาไอที 
คืออะไร.    ลงทายก็ไมคอยรูเรื่องไอที   แตวาทําทารู   (เสียงหัวเราะ).    ก็ใช   แตกอนน้ีไมไดใช
คอมพิวเตอร   ก็มาใช   เริ่มใชคอมพิวเตอร.    

ตอนแรกที่ใชคอมพิวเตอร   ต้ังใจจะใชคอมพิวเตอรไมใชสําหรบัทําการรีเสิรชอะไร.   
นี่เราเลยติดจากนายก   พูดภาษาฝรั่ง   (เสียงหัวเราะ).    คือเขาวาไอทีนี่   ตองคนควาวิจัยอะไรตาง ๆ    
แตเราไมไดทําอยางนั้น.    เราต้ังใจที่จะเขียนโนตดนตรี.    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   ที่ใชกเ็ลยลําบาก   เพราะวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชทุกวันนี้   มันอายุสิบหกปแลว    
(เสียงหัวเราะ).    สิบหกปไดมา   เครื่องนี้นะไดมากอนอายุหกสิบ.    อันนี้ถานายกทราบแลวก็   วู   ไมดี    
ตองถวายเครื่อง   ตองถวายเครื่องที่ทันสมัยหนอย.    ความจริงไดรับเครื่องทันสมัยมาถึงหาหกรุนแลว    
ที่ใชอยูเดี๋ยวน้ีนะ   แลวกป็ตอไปก็มีอีกอันหน่ึง   เขาเอามาให   ไมไดซื้อ.    อันแรกเราซื้อ   ไมทันใช   
ลาสมัยแลว   (เสียงหัวเราะ).    ตอมามีอีกอัน   แลวตอมาอีกอัน ๆ ๆ   ซิสเต็มก็เปลี่ยน.    จนกระทั่ง 
เราไมไหว   ตามไมทัน   เราก็ใชอันบุโรนั่นนะ.    อันบุโรซ่ึงเด๋ียวน้ีกลัววา   อีกสักสองป   มันจะระเบิด   
(เสียงหัวเราะ)   เพราะวาถาทําไมดี   มันระเบิด.    มันมีพุระเบิดข้ึนมา   เพราะวาใชมากเกินไป.    แตวา 
นึกวาคงไมเปนไร   เพราะเราใชอยางปญญาออนมาก   (เสียงหัวเราะ)   คือไมใชอยางกาวหนา.     

คือมานึกดูทําอยางไร   ทีจ่ะใชคอมพิวเตอรที่ทันสมัย   จะไดไมอาย   ไมตองอายนายก.     
เลยนึกวา   เม่ือคอมพิวเตอรอันนี้หมดอายุจริง ๆ  จะกาวหนามาก   ขามมาก.    คอมพิวเตอรสมัยใหม    
ตอนน้ีก็จะตองเรียนแลว   สอนครูไมได.    ครูก็ไมมีแลว   ครกู็เกษียณหมดแลว   ก็เลยนึกวาจะตองมา 
ขอพ่ึงครูทักษิณ   (เสียงหัวเราะ).    คือก็ไมมีแลว   ครใูนเมืองไทยไมมี   ไมมีครูอ่ืน   มีแตครูทักษิณ    
(เสียงหัวเราะ).    แลวน่ีก ็  อีกหนอยก็คงตองเดือดรอน   นายกตองเดือดรอน   เพราะวาจะตองมาสอน    
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ไมมีเวลาไปทําอะไรอ่ืน   (เสียงหัวเราะ).    สอนอยูนั่นนะ   แลวเราก็ไมเขาใจ   ก็ตองสอนอีก 
(เสียงหัวเราะ).    แลวลงทายนายกทักษิณก็บอก   ขาพเจาเปนครู   ขาพเจาตองฟงลูกศิษย   เราก็ตอง 
สอนครูทักษิณ   (เสียงหัวเราะ).    นี่มันเปนอยางนี้สมัยใหม   วิธีการศึกษาสมัยใหมของนายกคืออยางนี้.     
ก็ตองสอนคุณทักษิณ   ใคร ๆ  ก็ตองสอนทักษิณ.    แตวามันไมใชนะ   ไมใชบูรณาการ.    บูรณาการ 
นี่นะ   เราก็ไมรู   ไมเขาใจ. 

ตอนน้ันนะ   นายกไปประชุมกอการรายที่บาหลี   แลวก็มีทานรองนายกมา.    
ทานรองนายกก็มาพูดบูรณาการ   ซีอีโอ.    เราก็มึนเหมือนกันนะ   (เสียงหัวเราะ).    ทานพูดวาอะไร    
เออ   บูรณาการ   แลวกซ็ีอีโอ.    เราก็ไมทราบวา   ทานพูดอะไร   (เสียงหัวเราะ)   ก็เลยอยากถามทาน
เหมือนกันนะ.    ทานก็เปนครู   ทําไปทํามามาขอใหเราสอน   (เสียงหัวเราะ)   ขอใหเราสอนซีอีโอ.     
เราก็บอกมิบังอาจ   (เสียงหัวเราะ)   มิบังอาจท่ีจะสอนซีอีโอ.    ซีอีโอเขาใหญ   เขาสั่งไดทุกอยาง.     
แลวตอนหลังปรากฏวา   เราไปเจอซีอีโอที่หัวหิน.    ไมกี่วันทีหลังเราจะมาเร่ิมเอเปคท่ีกรุงเทพ   แลนรถ    
แลนก็แลนไมได   น้ําทวม.    เขาบอกวาแลนรถไปไมได   เพราะวาน้ําทวม.    รถนั่ง   นั่งไมได   มันจะ 
ลอยไป.    ก็เลยไดเจอกับผูวาซีอีโอ (๑).    ผูวาซีอีโอเขาก็งงไมรูจะทําไง   เพราะวาผูวาซีอีโอนะ    
เปนคนเกง   แตวาซีอีโอสั่งไมได.    ที่จริงซีอีโอจะตองสั่ง   แตคนที่สั่งน้ันนะตองรูเรื่อง.    ทานผูวาน้ัน 
เพ่ิงมาสองอาทิตย    มาสองอาทิตยก็ไมรูจักที่เลย  ไมเคยมา.    ผูที่อยูใตบังคับบัญชา   ผูใตบังคับบัญชา 
ก็ทําหนาท่ีซีอีโอเหมือนกัน   ก็เลยเละเลย.       

เขาบอกวานํ้าท่ีถนนนะ   มีน้ําหนึ่งเมตร   ซึ่งรถแลนไมได.    ทาํไปทํามาภายในชั่วโมง    
เขาบอกวาเขาจัดการไดแลว   มีน้ําเพียงสิบเซนติเมตร.    เอะ   ทํายังไงนะ   ตอนน้ันบอกมีน้ําหน่ึงเมตร.    
หมายความวาผูวาซีอีโอ   ภายในหน่ึงชั่วโมงทานเรียนรูแลว   สั่ง   อยางนั้น   ไมใหปลอยนํ้ามาทางนี้    
ใหปลอยนํ้าไปทางโนน.    ลงทาย   กแ็ลนรถไปได.    มาประชุม   ที่เขาประชุมซีอีโอกัน   มี  state  visit   
ต้ังสาม   แลวก็อะไรนะ   ทานนายกจัดหมด   แลวขากลับแหง.    ถึงใหเงินไปสิบแปดลานหน่ึงแสน    
ใหกับเขาเพ่ือท่ีจะทํา   เพราะวาน้ํามันไมไป   น้ํามันไมลง   เพราะวาน้ํามันถูกกัก.    มคัีนเข่ือน   ที่เขาทําไว 
สําหรับไมใหน้ําทะเลเขามา.    คราวนี้น้ําทะเลมันไมเขา   แตน้ําจืด   น้ําเข่ือนเขาปลอยลงมา   มันไมออก.     
มันเปนอยางนี้   เรื่องวิธีปราบนํ้าทวมหรือนํ้าแลง.    ถานํ้าแลงก็ตองกั้นเอาไว   เพ่ือท่ีจะใหน้ําเอาไว 
เปนประโยชนได.    แตวาถานํ้ามันมาก   ก็ตองปลอยใหออกไป.    คราวนี้มันทําไมได   เพราะไมมี
ทางออก   เพราะกั้นน้ําทะเลไมใหเขา.    น้ําจืดที่มา   มาทวมอยูหน่ึงเมตร.    ที่จริงมากกวาหน่ึงเมตร    
มันออกไมได.    ก็เลยตองตัด   ตัดถนนหรือตัดเข่ือน   ตัดคันปองกันน้ําเค็ม.    ตัดออก   มันก็น้ําพรวด
ออกไป. 
 
 
                                                                                                                                                     
(๑) นายกิตติพงษ  สุนานันท   ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุร ี
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หลักวิชาของชลประทาน   อันนี้เปนเรื่องของชลประทาน   ที่เข่ือนเพชร.    เข่ือนเพชร 
นั่นนะ   รับน้ําจากแมน้ําเพชร   แลวกย็กระดับน้ําข้ึน.    อันนี้เปนวิชาการชลประทาน   ยกระดับน้ําข้ึน
สําหรับดันใหเขาไปในคลองสงนํ้า.    คลองสงน้ํานั่นนะ   เขาก็เอาใชออกไปในนา   ในสวนท่ีตองการนํ้า.     
ในยามปรกติก็เปนอยางนั้น.    ก็คลอง   มีเข่ือนยกระดับน้ํา   แลวดันเขาไปในคลอง   ในคลองซึ่งสงไปที่ 
ที่ทําการเพาะปลูก.    แตตอนน้ีน้ํามันมาก.    ไอคลองน้ันนะจะตองเปนคลองระบายนํ้า   ซึ่งท่ีเพชรบรุี 
ไมมีคลองระบายน้ํา   มีแตคลองสงน้ํา.    ทานอาจจะไมเขาใจ   ไมเขาใจความแตกตาง   ระหวาง 
คลองสงน้ํากับคลองระบายน้ํา.    สงนํ้า   หมายความวาเอานํ้านะสงไปในท่ีที่ตองการ.    ระบายนํ้า    
แปลวาเอาน้ําน่ันนะออกจากท่ีที่ไมตองการ.    ที่เพชรบุรีไมมคีลองระบายนํ้า   แลวก็ไมมีประตู 
ควบคุมน้ํา.    ประตูมันกัน้น้ําท้ังน้ัน   ก็เลยทําใหวุนวาย.    ไมใชความผิดของทานผูวาซีอีโอ   แตทาน 
ไมรู   ทานไมเคยเรียน   ทานไมเคยเรียนชลประทาน   ทานไมเคยเรียนดูแผนที่.    อยางที่นายกบอกวา 
มีวิชาดูแผนท่ี   ทานไมรู.    แตทานเรียนเร็ว   ลงทายก็เรียบรอย.    เราก็เชื่อวา   ปหนาไมมีน้ําทวมเพชรบุร ี   
แตก็ตองทําโครงการใหครบถวน.    

แลวก็ที่นายกพูดถึงโครงการกุยบุรี   กุยบุรีนี่ทําต้ังนานแลว   เปนอางเก็บน้ําท่ีเก็บน้ํา   
ไดสามสิบสองลานลูกบาศกเมตร.    แตน้ํามันเยอะท่ีนั่น   น้ําก็ตองปลอยออกมา   ก็มาสมทบ   ทําให 
น้ําทวมดานประจวบ.    คือ   ที่ทําเข่ือนน้ันไมไดสูง   ไมไดใหญ   เพราะวาไมมีเวลา.    สมัยที่สรางน้ันนะ   
เปนสมัยมีกอการราย   ชางไมกลาท่ีจะชักชาอยูที่นั่น.    มีคนที่ถูกยิงตาย   มีชางถูกยิงตาย   แลวเจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีคุมกันก็ถูกระเบิด.    ก็ไม   ไมใหญพอ   แตทีหลังน่ีเขาไปไดเรียบรอย.    คนก็เขาไป   เขาไป 
ทํามาหากินมากข้ึน   เลยลําบากในการท่ีจะสรางเพ่ิมเติมที่นั่น.    แลวก็มิหนําซ้ํา   ยังมีกอการรายชาง.    
ชางอยูในนั้นนะ   มากอการรายพวกท่ีเขาไปอยูในนั้น.    คนท่ีอยูในนั้นก็เคยเปนกอการราย   ก็เทากับ
กรรมสนอง   (เสียงหัวเราะ)   สนองกรรม.    คือคนท่ีจะไปทําในน้ันนะ   ไอชางกอการรายมันมักจะกิน
สับปะรดของกอการราย.    อันนี้จะทําอยางไร.    เราก็ตองทําโครงการชวยชาง   เพ่ือท่ีจะใหชางไมมากิน
ของของเกษตรกรในน้ัน.    แลวก็รูสึกเกษตรกรก็เชื่อ   ก็เคยรูวาเปนกอการรายเปนอยางไร.    กเ็ลย
เปนอันวา   ตกลงอันนี้ก็ตองสราง   สรางเข่ือนใหเก็บน้ําดีข้ึน.    อยางมากท่ีสุดก็ข้ึนสองเมตรกวา ๆ    
ก็นับวาจะดี.    ไดน้ําเพ่ิมเติมเกาลานลูกบาศกเมตร   ซึ่งนับวาไมเลว.    มันไมมาก   สูที่อ่ืนไมได   แตวา 
ไมมาก   ก็ดกีวาท่ีไมมี.    

ความจริงควรจะมีอยางนี้ทั่วตลอด   ใหสามารถที่จะเก็บน้ํา   แลวก็ปองกันไมใหน้ํา 
มาทวม   ตอนหนาฝนหรือมีพายุเขามา   และไมใหน้ําแลง   ใหมีน้ําใชสําหรับการกสิกรรมหรือ 
การบริโภค.    เดี๋ยวน้ีทั่วโลกเขาบนวาขาดนํ้า ๆ.    ในระหวางท่ีบนวาขาดนํ้า ๆ   มีคนเขาตายเพราะ 
ถูกนํ้าทวม.    อยางฝรั่งเศสใต   เดี๋ยวน้ีตายไปเกือบสิบคนแลว.    ทําไม   เพราะวาเขาไมไดทํา   ไมไดทํา
โครงการระบายนํ้า   ระบายนํ้าท่ีถูกตอง.    เห็นในแผนท่ี   เขาก็โชวมา   มนัผิด.    แตถาแกไขมันลําบาก    
ลําบากเพราะวาวิธีที่เขาทํา.    ถึงเปนหวง   อยางกรุงเทพน่ีเปนหวง.    ถาทําโครงการกั้นน้ําไมใหทวม 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 
กรุงเทพ   อาจจะกําลังสนใจ   คือคันขางแมน้ําเจาพระยาตลอดกรุงเทพน่ีนะ   ถาทําใหสําเร็จ    
ใหมีประสิทธิภาพสูง   น้ําก็จะทวม   เพราะวาน้ําจะข้ึนสูงข้ึน.    ไอนี่นะ   เปนหลักของชลศาสตร.     
ถาทางระบายนํ้าหรือทางเปนคลอง   แมจะทอ   ถาแคบ   ตองทําใหสูงข้ึน   เพ่ือใหน้ําผานไดมากข้ึน.     
แตที่กรุงเทพน่ีลําบากมาก   เพราะวาน้ํามาอยูใกลทะเล.    เมื่อข้ึนสูง   น้ําทะเลก็ข้ึนสูง.    มันดุลกัน    
น้ําก็ทวมออกมา.    มันไมมีที่   มันไมมีที่ที่จะอยู.    ฉะน้ัน   จะตองทําโครงการท่ีจะใหน้ํามีที่อยู.     
ถึงวามีโครงการแกมลิง   ซึ่ง  ณ  ตางประเทศเด๋ียวนี้เขาทํา.     

โครงการแกมลิงน่ี   แมจะผูที่เปนตนตํารับของโครงการปองกันน้ําทวม   คือท่ีนิวออรลีนส    
และ   เออ   กองพันทหารชาง   เขาเปนกองพันหรือกองพลทหารชาง   ของอเมริกัน (๑)  ที่เขาทํา    
มีการปองกันน้ําทวมท่ีนิวออรลีนส   ซึ่งนิวออรลีนสเปนเมืองอยูตํ่ากวาระดับทะเล.    เขาทําเข่ือนสูง    
เปนกําแพง   ตลอดรอบ.    น้ําทะเลข้ึนมาละก็ไมเขา.    แตวาเขาจะก้ันปดแมน้ํามิสซิสซิปปไมได   
เพราะวาตองมีทางใหเรือเขา.    ทีนี้ก็   เขาตองกําลังเดือดรอน.    เดี๋ยวน้ีมิสซิสซิปปก็น้ํามันมากข้ึน    
เพราะทําไม   ฝนตกมากข้ึน   และขางบนเขากั้นไวหมด   กั้นไมใหมิสซิสซิปปแผออกไป.    แตก็มี
โครงการเหนือนิวออรลีนส   ซึ่งเปนทางสําหรับระบายออกทะเล   ไปลงแกมลิงยักษของเขา   ซึ่งแกมลิง   
ก็เปนทะเลน่ันเอง.    แตถงึเวลาน้ําลงมา   เขาก็ปลอยขาง ๆ   ไปขาง ๆ   ไปทางตะวันออก.    ถาไมพอ    
เขายังทําการปลอยนํ้าลงทางตะวันตกของเมือง   ซึ่งเขาเรียกวาเปนซูเปอรคลอง   คือ  Atchafalaya    
เปนไมใชคลอง   เปนที่ที่จะกวางออกไป.    

ปรกติน้ําไมทวม   เขาอนุญาต   ใครอยากไปทํากสิกรรมท่ีในน้ันละก็   แตเขาไมรับรอง   
ทางการไมรับรองวาน้ําจะไมทวม   เพราะวาถึงเวลา   น้ําก็ทวมกันทั้งน้ัน.   ไมทวมนิวออรลีนส   กล็งมา  
Atchafalaya  นั้น.    แตเดี๋ยวน้ีกําลังเดือดรอน   เพราะ  Atchafalaya  นั้นนะ   มีผักตบชวา   มีอะไรพวกน้ัน.    
น้ําไมไหล   น้ําไหลยาก.    ก็ไมทราบเขาจะทําอะไร.    ถาอยากรู   ตองไปถาม   ตองใหพวกเอ็มไอที    
ที่เขามาชวยเรื่องของเมืองไทย.    แตถาเมืองไทยไมพยายามทํา   แกไขสถานการณน้ําทวม   กรุงเทพน้ี 
จะทวม.    คนเขาขูมาหลายปแลว.    เราก็ฟง ๆ   ไมอยากพูดวาจริง.    แตความจริงเปนจริงได   วากรงุเทพ
นี่จะทวม   ไมใชเพราะวาดูดน้ําบาดาลอะไร   ทรุด.    ก็ทรุด   แนนอนทรุด   เพราะวากรุงเทพน่ีเปนที่ 
เขาเรียกวา   เปนพรุทั้งอัน   ไมใชไมเปนพรุ.    ที่รูวาเปนพรุ   อยางสวนหลวง  ร. ๙   นั่นนะ   ขุดไป 
มันเปนพรุ   แลวก็ดินมันเปรี้ยว.    ที่ทั่วกรุงเทพนี่นะ   ดินเปรี้ยว.    มีคนเขาซ้ือดิน   เพราะวาคนไปขุดดิน
มาขาย.    อยางที่ที่สวนหลวง  ร. ๙  นัน่นะ   ดินมนัโหว ๆ   เพราะวาทําไม   เพราะวาคนไปแอบขุดดิน 
มาขาย.    แตสมน้ําหนาคนที่ซื้อดินมา   มาปลูกตนไม.    ตนไมตายหมด   เพราะมันเปรี้ยว   เลยทําอะไร
ไมได.  
 
                          
(๑) คือ  U.S.  Army  Corps  of  Engineers,  New  Orleans  (กรมการทหารชาง  กองทัพบก   
    สหรัฐอเมริกา  เมืองนิวออรลีนส) 
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ตอนน้ีถาเอาดินของสวนหลวง  ร. ๙   ตองมาจางพระเจาอยูหัว   จางเทคโนโลยีการแก 
ดินเปรี้ยว.    ไปเรียนที่พิกุลทอง   ที่นราธิวาส.    พิกุลทองนราธิวาสเปรี้ยวหมดนะ.    ขุดดินทําบอนํ้า    
ทําบอเลี้ยงปลา   ปลาโดด   โดดหนีหมดนะ.    โดดจริง ๆ   ไมเคยเห็น   ไมเคยเชื่อ.    เอาปลา   แมจะ 
ปลาเงินปลาทองซ่ึงทนเปรี้ยวมาใส   มันก็โดด   กระโดด   กระโดด   เพราะวามันเปรี้ยว.    ไปปลกูดอกบัว   
ดอกบัวเหี่ยว   เพราะมันเปรี้ยว.    เราก็ตองแกไขจนได   แกไขไมใหเปรี้ยว   จนปลูกขาวไดกลางพรุ 
ในที่ที่เปรี้ยว.    คงไมมีใครก่ีคนไดเห็น   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   ไดกนิขาว   ไดกินขาว.     

แตกอนน้ีที่ตากใบ   เปนอําเภอที่ติดกับอําเภอเมือง   แลวติดกับเขตแดน   ชาวบาน 
ปลูกขาวไมได.    เขาปลูกขาวดูตอนแรกข้ึนเขียว   ไมเทาไหรก็เหลือง.    เหลืองไมใชเพราะวาขาวสุก   
เหลืองเพราะวาแหงตาย   มีเปนหยอม ๆ  บางแหงที่เขียว.    และในท่ีสุดไดขาว   ไรหน่ึงไดประมาณ 
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.    อันนี้ก็แตกอนน้ีไมไดทํา   แตทํา.     

เทคโนโลยีใหม ๆ  ตาง ๆ  เหลาน้ี   เปนเรื่องของตองศึกษา   แลวตองใชจินตนาการดวย   
ไมใชมีในตํารา.    ถามีในตํารา   ฝายมลายูก็ทําแลว.    ขามฟากไปทางโนนนะ   วิธีปลูกขาวไมเหมือน 
ของเรา.    แตของเราเพิ่งพบวิธีปลูกขาวในพรุ   และทําใหนราธิวาสมีกิน   แลวก็ขายได.    อันนี้ 
หมายความวา   จะตองสอนใหเด็ก ๆ  มีจินตนาการ.    ตอนน้ันนะ   ฝายมาเลเซีย   ฝายมลายู   เขาก็มี
เทคโนโลยีสงู.    เราก็ชื่นชม   ชื่นชมรฐับาลมาเลเซีย   วาเขาเกง   เขามีความสามารถ   เขาฉลาด.     
ก็จริง   เขาฉลาด   แตตอนน้ันเขาก็ปลูกขาวไมเปน   เขาตองเอาคนไทยไปสอน.    แตที่เราสอน    
ไดจากคนที่มีความรู   แลวเรียนเกี่ยวของการเกษตร   และมาพลิกแพลง   พลิกแพลงใหสามารถทําให 
ดินมีผลิตผลได.    อันนี้ถงึเปนสิ่งท่ีสําคัญ   สําหรับเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ   เกี่ยวของกับความเปนอยู   
จะตองสามารถท่ีจะเลี้ยงตัวได.     

ถึงมาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง   แตวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้   ไปกาวหนาไปอีก   วาไมใช 
เพียงแตปลูกใหมีพอกิน   ไมใชพอกินอยางนั้น.    มันตองมีพอที่จะต้ังโรงเรียน   มีพอที่จะมีแมจะศิลปะ    
ทําใหศิลปะเกิดข้ึน   แลวก็จะถือวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีเจริญในทุกทาง.    เจริญในทางไมหิว    
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มีกิน   คือไมจนแลวก็มีกิน   แลวก็มีอาหารใจ   ศิลปะ   หรืออะไรอ่ืน ๆ  ใหมาก ๆ   มีความสะดวก    
ใหสามารถที่จะสรางอะไร ๆ  ได.    นี่ก็เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน.    แตเศรษฐกิจพอเพียงสําคัญวา   
จะตองรูจักข้ันตอน.    คือถานึกจะทําอะไรใหเร็วเกินไป   ไมพอเพียง.    แตวาถาไมเร็วเกินไป   หรือถา 
ชาเกินไป   กไ็มพอเพียง.    ตองใหรูจักกาวหนา   อาจจะเร็วก็ได   แตวาใหกาวหนาโดยที่ไมทําใหคน
เดือดรอน. 

อันนี้นะเศรษฐกิจพอเพียง   ก็คงไดศึกษามาแลววา   เราพูดมาต้ังสิบปแลว   เรื่องเศรษฐกิจ 
พอเพียง.    แลวก็เศรษฐกิจพอเพียง   กต็องปฏิบัติดวย.    ปฏิบัติที่ประหลาดที่สุด   ที่เริ่มตนที่สระบุรี    
ที่วัดมงคลชัยพัฒนานั่นนะ   เริ่มตนมาสิบหาปแลว.    กอนถึงอายุหกสิบ   ไดสรางแลว   กอนมีมูลนิธิ 
ชัยพัฒนาดวยซ้ํา.    แลวก็ไมใชใชเงินงบประมาณ   ใชเงินเพ่ือนฝูง.    เริ่มตนที่นี่   ในศาลาดุสิดาลัย.     
มีเพ่ือนฝูง   เอา   เอาไหม   ไปซ้ือที่.    ก็ตางคนใหพันสองพันบาท.    แลวเราก็ไดไป   ไปจัดการที่ตรงนั้น 
สิบหาไรกอน.    นั่นนะเศรษฐกิจพอเพียง   มันเริ่มตอนน้ัน   แลวก็คอย ๆ  ขยายข้ึน.    ขยายมาจนกระทั่ง 
ไปท่ัว   ทั่วประเทศ   แลวจนถึง   จนกระทั่งรัฐบาลสนใจ.    ไมใชรัฐบาลเทาน้ันเอง   ก็หมายความวา 
พวกท่ีเปนนักเศรษฐกิจเกง ๆ   สนใจ.    เด๋ียวน้ีไมตองโฆษณาแลว   เพราะวานักเศรษฐกิจที่มีความรู    
เขาเขาใจ.    เม่ือเขาใจแลว   ฉันก็สบายใจ.    ที่นี้ที่มา   แลวก็มาถวายพระพรใหสบายใจ   อยางนี้ถาเขาใจ 
ที่พูดที่ทําอะไร   อันนี้เปนพรท่ีดีที่สุด   แลวก็พอใจ.    

  ในเรื่องอ่ืนไมใชเรื่องขาวเทาน้ันเอง   ในเรื่องดานปกครองทั้งหลาย   ในดานวิชาการอ่ืน ๆ  
ทั้งหลาย   มนัก็มีพอเพียงเหมือนกัน.    อยางตอนน้ันพูดถึงรัฐศาสตร   เศรษฐศาสตร   รัฐศาสตรพอเพียง 
ก็มีเหมือนกัน.    ถาไมพอเพียงใชไมได   จะทําใหเละเทะไปหมด.    ฉะน้ัน   ที่พูดอยางนี้   ก็ตะลอม 
ใหเขาใจวาใหพอเพียง   ไมใชเศรษฐกิจนะ   ใหพอเพียงในความคิด   แลวทําอะไรพอเพียง   สามารถ 
ที่จะอยูได.    แมจะกองทัพก็ตองพอเพียง.    แตกองทัพทําอะไรพอเพียงเยอะแยะ   ทําโครงการตาง ๆ   
ที่ชวย   แลวก็ที่สมควรท่ีจะทํา   แลวก็ทําได.    ถาเรือทหารเรือนั่นนะ   เรือ  ต.๙๑ (๑)   นั่นนะเศรษฐกิจ
พอเพียง.    แตเดี๋ยวน้ี  ต.๙๑  ก็พัง   กพั็งแลวนะ   แตวาก็ไดรับราชการมานานพอสมควร.    อ่ืน ๆ  ก ็
ควรจะคิดถึงพอเพียง.    

มา   คงตองพูด   เพราะวานายกมาพูด   พูดเม่ือวานนี้นะ   ที่สนามหลวง   แลวถือธง    
(เสียงหัวเราะ)   ถือธง   ชนะ   ชนะ   ไชโย.    นี่นะ   ทราบดีวานายกไมคอยชอบใหเตือน   เพราะวา 
เตือนน่ี   ใครเตือนเรา   มันเคือง   มันเคือง   (เสียงหัวเราะ)   มันเคือง.    แตจะเลาใหฟง.    เตือนน่ีนะ    
สมเด็จพระบรมราชชนนี   แมนะ   เราอายุสี่สิบหาสิบแลว   ทานมา   ทานชม   อูย   เกง   ทําไอนี่ 
แมชอบ   แตทานตอ   ตองตอนะ   อยาลืมตัว.    ทานวาอยางนั้นนะ   ทุกครั้งนะ   อยาลืม   ทานพูดวา    
                                                                                                                                            
 (๑) เปนเรือยนตเร็วรักษาอาว   ซึ่งมีพระราชดําริใหกองทัพเรือดําเนินการออกแบบและสรางข้ึน     
     เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๐   ระหวางการสรางไดพระราชทานคําปรึกษาโดยตลอด   และทรงทดลอง 
     ตรวจสอบสมรรถนะของเรือดวยพระองคเอง 
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อยาลอย   อยาลอย.    คือ   เออ   คือทานใชคําวา   ปอดลอย   ลอย   ลอย   ลอย.    ขานี่ตองอยูบนดิน    
อยูบนดิน.    ทานบอกวา   ชื่อลกูนะ   ชื่อภูมิพล   ภูมิพลตองเหยียบดิน.    ไอการลอยไป   ไมเหยียบดินนะ   
เสร็จ   ใชไมได.    ภูมิพลนี่นะเหยียบดิน.    นี่นะไมใชดิน   (พระหัตถชี้ลงเบื้องลาง)   ขางใตนะพ้ืนดิน   
(เสียงหัวเราะ)   พ้ืนดิน.    ถึงเดิน   เดินไปบนภูเขา   ก็เดินบนดิน.    เหาะเฮลิคอปเตอรแลวลง   ลงมาถึง 
ก็เดินกะดิน.    ทานเตือนอยูเสมอ   บอกหามไมใหลอย.    จนกระทั่งอายุเกือบหกสิบ   ทานหยุด    
ทานไมเตือนแลว.    ทานก็บอกวา   แมชอบ   เทาน้ันเอง.    คือทานบอกวา   ถาทําอะไรดี   ใหรูวาดี    
แตวาอยาไปเหอมากเกินไป.    แตอยางนี้นะ   ถึงวาตองขอโทษนายกนะ   (เสียงหัวเราะ).    หาวาตําหนิ
นายก   ไมใช   ตองระวัง .   

ชัยชนะของการปราบยาเสพติดนี่   ด ี  ที่ปราบ.    แลวก็ที่เขาตําหนิ   บอกวา   เฮอ    
คนตายต้ังสองพันหารอยคน   อะไรน่ันนะ   เรื่องเล็ก   สองพันหารอยคน.    ถานายกไมไดทํา   ทุกป ๆ   
จดไวนะ   มีมากกวาสองพันหารอยกวาคน   ที่ตาย.    ทั้งคนท่ีเสพติด   แลวก็ข้ึนไป   จะฆาคน   จะทําอะไร   
เผาอะไรตาง ๆ   รวมทั้งเจาหนาท่ีที่ตองไปปราบ   ปรกติก็ตายมากเหมือนกัน   แตไมพูดเทาน้ันเอง    
ไมไปนับ.    เดี๋ยวน้ีใครเขาก็นับ   ไปชี ้ๆ ๆ  นับ.    พวกท่ีคา   พวกท่ีทํา   ก็ตายเยอะเหมือนกัน   กอนนี้   
แตไมพูดถึง.    เชื่อวาพอ ๆ  กับที่ไดจดวา   มีผูที่ตายในการสงครามตอสูยาเสพติด.     

ที่ทราบวาคนตายเพราะยาเสพติดนี่นะมากมาย   เพราะวาสังเกตดู   ต้ังแตปที่แลว    
บอกวาส่ีสิบกวาป   ตองสี่สิบกวาปแน   เพราะวาตอนนั้นอยูที่พระที่นั่งอัมพร   กอนลูกองคนี้นะ (๑)    
อยางนอยลูกคนเล็กนะยังไมเกิด.    ลูกคนเล็กเกิดที่พระที่นั่งอัมพรแลว   เราถึงยายมาท่ีตําหนักสวนจิตรนี่    
มียาเสพติดกอน.    วิธีที่จะทํา   ปที่แลวก็เลาใหฟง   แตวาอาจจะไมละเอียดพอ   ไมเขาใจ.    ปที่แลว 
อธิบายวา   ทําไมถึงเปนสงคราม.    คําวา   สงคราม   เอามาจากปากคนนี้   (ทรงชี้ที่พระโอษฐ)   วาเปน
สงคราม   เพราะวาสงครามสองอยาง   สงครามการเมือง   และสงครามเศรษฐกิจ.    สงครามการเมือง    
เขาใชยาเสพติดนี้สําหรับมาบอนทําลายประชากรไทย   รวมทัง้ประชากรของประเทศ.    เปนผลพลอยได 
เทาน้ันเองท่ีเขาไดเงิน   แตที่ไดคือทําลาย   ทําลายประชากรใหเปนคนติดยา   เปนคนท่ีเขาวา   ข้ียา.     
คนที่ข้ียาคิดอะไรไมออก.    บางคนนึกวา   ใชยานี่นะทําใหแข็งแรง   ทําใหมีความคิดดี   แตแทจริงไม.     
คนที่กินนั่นนะ   เสพยา   ตอนน้ันนะเปนเฮโรอีน   แลวเขาใสในน้ําหวาน   ใสในกาแฟ   ใสในอะไร    
แลวก็หลอกทั้งเด็กทั้งผูใหญ.    ตอนน้ันไมเชื่อ   นึกวายาเสพติดนี่นะก็ทํากันในเมืองจีน   เมืองจีนเขาทํา    
แลวก็ไมใช   ไมใชคนจีนทํา   เปนฝรั่งทํา.    ที่นี่มีฝรั่งหรือเปลานะ   เดี๋ยวเขาโกรธนะ   (เสียงหัวเราะ).    
แตวาเปนความจริงวา   ฝรั่งเปนคนใชยาเสพติดทําลายเมืองจีน   แตไมสําเร็จ   จนกระทัง่มีสงคราม.     
เขาก็มีสงครามเหมือนกัน   แตตายมากกวาสองพันหารอยคน.    แตที่บอกสองพันหารอยคนน่ีนะ    
ก็ไมเชื่อ.    มีมากกวาท่ีเขาตาย   แตเราไมรู.    แลวก็พวกท่ีทางเจาหนาท่ีไมไดสังหาร   ไมใชสองพัน 
หารอย   ที่เขาสังหารกันเอง   แลวน่ีเราจะรับผิดชอบไดอยางไร. 
_________________________________________________________________________________ 
(๑)  สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 
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เขาดาวานายกทําสงคราม   ทําใหคนตายสองพันหารอยคน   ความจริงไมใชอยางนั้นนะ.     
สองพันหารอยคนน่ีนะมันทั้งหมด   เขานับ   แตวาพวกที่ตายนะ   สวนใหญ   เปนพวกที่เขาฆากันเอง.     
พวกท่ีคาพวกท่ีผลิตนะ   เขาฆากันเอง   จํานวนมาก.    ที่ทางราชการจะรับผิดชอบ   ก็อาจจะมีจํานวนหนึ่ง.     
ก็ลองถามทางทานผูบัญชาการตํารวจนะ   ไปแยกจําแนกเปนเทาไร.    ก็เชือ่วาในสองพันหารอยน่ี   มีมาก 
ที่เขาฆากันเอง.    แลวก็ความผิดของเขา   ทําไมมาโยนความผิดใหทานซูเปอรนายก   (เสียงหัวเราะ).     
ไมรูละ   ก็นายกส่ังใหรองนายก   เอา   รองนายกก็เปนซีอีโอ   แตนายกก็เปนซีอีโอ   ซูเปอรนายก    
ก็โยนใหเพราะวาบอกวาเปนผูชนะ.    ก็ผูชนะกลายเปนฆาหมดเลย   แลวตองรับผิดชอบถาฆา.     
แตแทจริง   ลูกนองก็ตองรับผิดชอบ.       

ที่เขาใจ   ซีอีโอนี่   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   ไมมใีครรับผิดชอบเลย.    ลงทายใครรับผิดชอบ   ประชาชน 
ซีอีโอ   (เสียงหัวเราะ).    ประชาชนซอีีโอทุกคนรับผิดชอบหมด   (เสียงหัวเราะ).    ไมรูจะทําอยางไร.     
คือการปกครองสมัยนี้แปลกดี   กลับไปเหมือนดังเกา   กดใหประชาชนรับผิดชอบหมด.    ตอนน้ีคนท่ี 
เดือดรอนนะ   คือขาพเจาเองเดือดรอน. 

ทานรองนายกมาบอกวา   ทรงเปนซูเปอรซีอีโอ   แลวใชคําอะไรจําไมไดแลว   แตวา 
เขาใจวาเปนซูเปอรซีอีโอ.    ลงทาย   เราก็รับผิดชอบทั้งหมด.    ประชาชนทัง้ประเทศ   โยนให 
พระเจาอยูหัวรับผิดชอบหมด   ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญนะ   (เสียงหัวเราะ).    รัฐธรรมนูญบอกวา    
พระเจาอยูหัวไมรับผิดชอบอะไรเลย   (เสียงหัวเราะ).    นี่   ทานแถวน้ีก็เปนนักกฎหมาย   นักกฎหมาย 
ก็บอก   พระเจาอยูหัวไมรับผิดชอบอะไรเลย.    ตกลง   เราไมรับผิดชอบ   ประเทศชาติ   เมืองไทย    
ไมมีใครรับผิดชอบเลย   (เสียงหัวเราะ).    ใครจะรับผิดชอบ.    ก็นี่   ลําบากอยางนี้.    แตวาเชื่อวา    
ทานพูดเลน   ทานรับผิดชอบ.    ในท่ีสุดทานก็ตองรับผิดชอบไอสองพันหารอยคน.    แลวก็สองพัน 
หารอยคน   ตอนน้ีจะตองไปถามทานผูบัญชาการตํารวจแหงชาตินะ   วาจําแนกออกเปนอยางไร   ไอสองพัน
หารอยคน.    แลวจําแนกไปจําแนกมา   ประกาศใหประชาชนทราบ   ประกาศใหชาวตางประเทศทราบ    
วาไอสองพันหารอยคนนะ   กี่คนท่ีทานรับผิดชอบ   ที่ตํารวจทหารแถวนี้รับผิดชอบ   หรือวาไดยิง 
ไดฆาเอง   ไมเทาไร   ไมถึงรอย.    
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ที่เตือนอยางน้ีนะ   มันจะไดหายเครียด.    คนที่เครียดที่สุดในที่นี้คือ   รองนายก    
(เสียงหัวเราะ).    เราไมบอกวารองนายกไหน   (เสียงหัวเราะ).    เหมือนขาวนะ   เวลาขาว   รองนายก 
ไดพูดวาอยางนั้นอยางนี้   เราไมรูวารองนายกอะไร.    มาไวตอนปลายขาวน่ันนะ   รองนายกชวลิต (๑)   
(เสียงหัวเราะ).    คือ   เมอืงไทยเดี๋ยวนี้นะ   พูดอะไรเปนปริศนาเรื่อย   แลวก็ลําบาก.    แตรองนายกชวลิต 
เดี๋ยวน้ีหายเครียดนะ.    ไมง้ันตอนตนมา   (เสียงหัวเราะ)   ทําหนาอยางนี้นะ   ดูในทีวีทําหนาอยางนี้ตลอด   
(เสียงหัวเราะ).    ก็เลยทาํใหเราเดือดรอนนะ   ดูแลว.    รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนะ    
เขาพูดอยางน้ันนะ   คือเมื่อวานน้ีตอนเชาก็บอก   รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เรารับผิดชอบ
หมดนะ   (เสียงหัวเราะ)   เรานาจะมีหนาบึ้งเหมือนทานรองนายก.    แตไมเปนไร   เราไมนะ   เรารูวา
อะไรเปนอะไร.    ฉะน้ัน   ก็ทานย้ิมนั่นนะดีแลว   (เสียงหัวเราะ).  ยิ้ม   แลวก็จะไดปรึกษาหารือกัน   
ทุกฝาย.  

ตรงนี้มีทานองคมนตรี.    ทานองคมนตรีตาง ๆ  ทานก็ขัดคอรัฐบาล   ทานขัดคอรัฐบาล 
ผานพระเจาอยูหัว   คือทานไมรับผิดชอบอะไร   (เสียงหัวเราะ).    ดูรัฐธรรมนูญ   ผูที่รบัผิดชอบคนเดียว 
ก็คือทานรัฐบุรุษ.    ทานรัฐบุรุษรับผิดชอบ   เพราะวาเวลามีองคมนตรีใหมมา   ทานเปนผูรับสนอง    
ไมใชนายก.    คนสวนมากเขาใจวา   ต้ังองคมนตรี   ตองเปนนายกรับสนอง.    ไมใช   ทานประธาน
องคมนตรีรับสนอง   ซึ่งก็เพราะวาเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ   รฐัธรรมนูญเขาวาอยางนั้น.    ปรกตินี่
รับผิดชอบรฐัธรรมนูญ   แถวนั้นนะ.    ก็เปนเรื่องแปลก   คือวาเมืองไทยน่ีประหลาด   วิธีปกครอง. 

แตอยางไรก็ตาม   นายกรับผิดชอบทุกอยาง.    ถารับผิดชอบทุกอยาง   ก็ตองยอมรับ 
การตําหนิ.    คือถาจะรับผิดชอบทุกอยาง   อยาไปวาผมส่ังคนเดียว.    ก็ถาเปนอยางนั้น   คนก็ชี้คนเดียว.    
เห็นไหม   ถารับผิดชอบคนเดียว   คนก็ชี้คนเดียว.    ฉะนั้น   ก็เปนของท่ีธรรมดา.    แตถาทําดี   ถาทําดี   
เรียบรอย   ทกุคนไดรับประโยชน   ทัง้หมดทุกคนไดรับประโยชน   แลวตัวเองก็ไดรับประโยชน   
เพราะวาทําอะไรรับผิดชอบสิ่งท่ีทํา   ดี   ก็โกนั่นแหละ   คนรับผิดชอบในสิ่งท่ีดีที่ถูกตอง.    อันนี้ที่สําคัญ.    
ฉะน้ัน   ก็ไมตองโกรธ   ตองภูมิใจ   แตวาตองพยายามท่ีจะพิจารณาวา   อะไรมันจริง   อะไรไมจริง.     
ในที่นี้ไอสองพันหารอยคน   จริงหรอืไมจริง.    อานหนังสือพิมพ   เขาบอกวา   โอ   รัฐบาลทําไมดี    
ทํารุนแรงเกินไป   ไปพิจารณา.    อานนะ   ใหอานหนังสือพิมพนะ   อานเหลาน้ัน.    แลวก็เขาเขียน
หนังสือพิมพ   เขาติ   ตําหนิเรา   ก็ฟงเขาวาเขาตําหนิอะไร.    แลวถาเขาตําหนิถูกตอง   ก็ขอบใจเขา.     
ถาตําหนิไมถูก   ก็บอกวาไอนี่มันไมถูก   เบา ๆ  หนอย. 

แตวาที่เดือดรอน   คนที่เดือดรอน   คือพระมหากษัตริย   เดือดรอนเพราะวา   ใครตําหนิ 
มิได.    เราไมไดบอกนะ   ทานท่ีเขียนรัฐธรรมนูญนะ   บอกวาพระมหากษัตริยใครตําหนิมิได   ใครละเมิด
มิได.    เฮอ   ทําไมเขียนอยางนั้นไมทราบ   ใครละเมิดมิได.    ถาละเมิดมิได   เราก็ไมรูวาเราทําถูกหรือ 
ไมถูก.    ก็เลย   แตทานไมอยูแลว   คือแม   ตองเชื่อ   เราเชื่อคนเดียว   เชื่อแมคนเดียว.    แตทานนะ    
__________________________________________________________________________________  
(๑) พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ   รองนายกรัฐมนตรี 
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ทานอยูบนสวรรค   (ทรงยกพระหัตถซายชี้ข้ึนเบ้ืองบน).    เดี๋ยวน้ีทานก็อยูนี่   (ทรงยกพระหัตถขวาชี้ข้ึน
เบื้องบน).    ทานก็ตักเตือนอยูวา   ใหคิดดี   ทําดี   ถูกตอง.    นี่แหละก็ใหโอวาทกับตัวเอง   เพราะวา 
ไมมีใครใหโอวาทแลว   (เสียงหัวเราะ)   แลวสบายใจ.    ก็เขาใจวา   ทานท้ังหลายอาจจะไดยิน   ไดยิน
สมเด็จพระบรมราชชนนี   ทานใหโอวาทลูก.    แลวเราก็ใหโอวาทขาราชการ   ใครตอใครที่อยูในที่นี้    
ประชาชนทัว่ไป   วาทําอะไร   ถาทําดีก็ปลาบปลื้มกัน   ถาทําไมดี   พิจารณา   พิจารณาตัวเองวา   ไมดี    
เวนไว.    อยางนี้ที่ควรจะเปน.     

พวกน้ี (๑)  ก็ประชาชนเหมือนกัน.    พวกน้ีบางคน   บางทีเขาก็นึกวาไมเปนประชาชน    
ที่จริงก็เปนประชาชนเหมือนกันนะ   ถูกใหโอวาทเหมือนกัน   (เสียงหัวเราะ).    คนเขาวาไมไดให 
โอวาท   ไมไดใหโอวาท   คนเขาวา   ใหโอวาทจนเสียงแหบ   (เสียงหัวเราะ)   แลวก็ถาไมเชื่อฟง    
ก็เปนเรื่องของเขา.    เหมือนกัน   ถาใหโอวาททานท้ังหลาย   ไมฟง   จนเราเสียงแหบก็ไมเปนไร    
ทานเดือดรอนเอง   (เสียงหัวเราะ).    ทานเดือดรอนจริง ๆ.    ถาสมมุติใหโอวาทแลวก็ทานไมฟง    
ทานตองเดือดรอน.    แตวาถาฟง   เอาไปคิด   ก็เชือ่.    ไมใชวาอวดวาพูดดี   วาพูดถูกตองทุกอยาง    
แตวาพยายาม   อยางนอยที่จะพูดใหดี   ใหคนคิด.    

คําวาบอกวา   ใหแตละคนคิดดี ๆ  ก็ไมเสียหายอะไร   เพราะวาทําใหงานที่ทานทํา    
ทานเปนผูใหญผูโต   งานผูใหญผูโตทํา   ก็ทําใหเกิดประโยชนกวางขวางออกไปได.    ถาคนท่ีไมได 
ถือตัววาเปนผูใหญผูโต   ทําอะไรก็ไมไดเกิดประโยชนมากนัก   แตผูใหญ   ผูใหญผูโต   จะทําใหเกิดผล
แกคนอ่ืนมากมาย.    อยางที่ตัวเองรูสึกวา   พูดนี่นะ   พูด   ไมใชออกทีวีนะ   ไมไดออก   แตออกวิทยุ   
ออกวิทยุสด.    สดนะที่พูดนี่นะ   ไปท่ัว   ไปถึงนราธิวาส   ไปถึงเชียงราย   ไปถึงสกลนคร   ไปท่ัว 
ทุก ๆ  ทิศ.    คนที่ฟงเขาฟงได   ก็เขาหูเขา   เขาก็ตองคิด.    คนที่ฟงเขาคิด   แลวถาคิดวาพระเจาอยูหัว 
พูดดี   ก็เอาไปใช   ไมสงวนลิขสิทธิ์.    ที่จริงท่ีพูดนี่นะ   เปนทรัพยสินทางปญญา   (เสียงหัวเราะ)    
เปนทรัพยสินทางปญญา   แลวก็คนเอาไปหากิน   ก็ยอมใหไปหากิน.    คําพูด   ถาเราถือวาเราพูดดี    
ก็ไปหากิน.    ถาหากิน   คนก็จะมีความสุข. 

รูสึกวาพูดพอแลว   มันชกัเหนื่อย   (เสียงหัวเราะ).    แตทานก็เหนื่อยเหมือนกัน   มาน่ังอยู    
นั่งอยูนี่ก็ฟง   แลวฟงบางคนก็อาจจะหนาว ๆ  รอน ๆ.    ก็ที่เย็นที่หนาวนี่   เพราะเครื่องเย็นนี่ใชไฟฟา.     
ที่รอนนะเพราะวาไฟ   ไฟที่นี่มันรอน.    คนที่อยูขางนอกหนาว ๆ  เย็น ๆ   เพราะวาตอนนี้คํ่าแลว    
คํ่าแลวนํ้าคางลง   แตรอนก็เพราะวาอากาศมันรอน.    ก็อยาไปคิดอะไร   ที่บอกวาทานหนาว ๆ  รอน ๆ.     
แตไมวาอยางไร   ก็ขอใหทุก ๆ  ทานท่ีมา   ทุกทั่วไปทุกแหง   ทั้งขางนอกและขางใน   ใหมีความรมเย็น    
ใหมีความเจริญทุกคน.    งานการอะไรท่ีทํา   ใหมผีลสําเร็จท่ีดี.    ก็ขอขอบใจทานท้ังหลายที่มา. 
_________________________________________________________________________________ 
(๑)  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกมุาร   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
     สยามบรมราชกุมารี   สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 
     ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สริิวัฒนาพรรณวดี    
 
 


	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ  ที่เข้าเฝ้า ฯ  ถวายพระพรชัยมงคล
	ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
	เป็นอันว่า   จากการไปเข้าโรงพยาบาล   ก็ทราบว่าร่างกายมันดีขึ้น.    แล้วก็ปรากฏว่า
	     พระราชดำริ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	เคราะห์ดีตอนนั้นน่ะทราบ   ไม่งั้นจะไม่เชื่อเลย.    ทราบแล้วว่าปุ๋ย   ปุ๋ยสำหรับปลูก   
	ปลูกข้าว   ปลูกผักนั้นน่ะ   ทำเป็นระเบิดได้   เพราะว่าตอนที่มีก่อการร้ายที่แถวบุรีรัมย์   มีทหารเขามาพูด.    ทหารคนนี้เขาเกษียณแล้ว   ตอนนั้นเป็นพันเอก   พันโท.    เขาใช้ระเบิดปุ๋ยนี้ทดลอง   แล้วเขาก็ถ่าย
	ภาพยนตร์มาให้ดู   ถ่ายวิดีโอมาให้ดู   ระเบิดแรงมาก.    เขาก็บอกว่า   เราไม่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง   
	ใช้อย่างนี้ดี   แล้วเขาก็ทำ.    ก็หมายความว่าทหารไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์   เขาก็ใช้ปุ๋ยนี้มาใช้เป็นระเบิด   
	เพราะว่าทางราชการเครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่ได้มีมากนัก.    แต่ว่าทหารในสนาม   เขาก็คิดจะทำ   
	พัฒนาอาวุธที่จะทำให้ร้ายแรงแทนระเบิดได้   ระเบิดศัตรูได้.    นี่ที่พูดถึงคนที่มีความรู้   ถ้ามีความคิด
	พลิกแพลงได้   ก็ทำอะไร ๆ  ได้มาก.    นายทหารคนนั้น   ก็เรียนจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
	ก็หมายความว่าโรงเรียนนายร้อยก็สอนอะไร ๆ  ก็ดีเหมือนกัน.    แต่ดูเหมือนไม่ได้สอน   ไม่ได้สอน
	การทำระเบิด.    แต่ว่าอย่างไรก็ตาม   มีรากฐานความคิดที่แหวกแนว.    ถ้ามีความคิดแหวกแนวตั้งแต่เด็ก   
	ก็สนใจที่จะพัฒนาอะไร ๆ  ได้มาก.    ถ้ามีความคิดสูง   ก็จะยิ่งดี.    
	เมื่อเร็ว ๆ  นี้   พวกนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิก.    ไม่ใช่โอลิมปิกวิ่ง   หรือโอลิมปิกกีฬา   
	แต่โอลิมปิกวิชาการ.    ครั้งหลังนี่ไป   ก็นับว่าดีขึ้น   ได้เหรียญทองมาเพิ่มเติม   แต่ก่อนนี้ไม่ได้.    อันนี้   สมเด็จกรมหลวงนราธิวาส   พี่สาว   สนใจมาก   แล้วมาบ่นบอกว่า   นักเรียนมีความรู้ไม่พอ.    มันมีความรู้
	ไม่พอ   เพราะว่ารากฐาน   ฐานรากของการเรียนไม่พอ   ไม่ดี.    แล้วฐานรากนี่จะมาจากไหน   ก็มาจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล   จนกระทั่งถึงชั้นประถม   ชั้นมัธยม   และถึงขั้นอุดมศึกษา.    ต้องพัฒนาให้ดี   
	และพัฒนาวิธีคิด   ให้มีความซุกซนในความรู้   คือซุกซนอยากเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์.    อันนี้เป็น
	สิ่งที่สำคัญ.    



