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การที่สมาชิกมูลนิธิราชประชานุเคราะหไดมาพบกันในวันนี้   ก็นับวาเปนมงคล 

ที่สุด   แลวกต็องขอบใจผูที่ตั้งใจดี   ชวยกันอุมชูมูลนิธิใหแข็งแรง   ทําหนาที่เพื่อสวนรวมอยางดี.   
และโดยเฉพาะในระยะเวลานี้ที่สถานการณไมคอยปรกติ   ในทางที่มีเหตุการณที่ทําใหประชาชน 
เดือดรอน   และแมแตในประเทศใกลเคียงก็มีเหตุการณที่ไมคอยเรียบรอย   รวมทั้งประเทศที่หางออกไป  
เชน   ประเทศจีน   ไดมีเหตุการณที่นาหนักใจ.    แตวาที่มูลนิธิสามารถที่จะชวยเพื่อนบาน   บรรเทาทกุข  
เพื่อนบาน   ก็เปนการดี   ในทางที่คนจะเห็นวาเมืองไทยมีความอยูเย็นเปนสุขพอสมควร   เพราะวา
ประชาชนไดรวมกันสรางสถานการณใหดี   ชวยกันในโอกาสที่มีเหตุการณ.    แสดงใหเห็นวา 
เราจะตองชวยกันเพื่อที่จะใหประเทศชาติประชาชนอยูดีกินด.ี    นอกจากนัน้ก็ใหประเทศที่อยูใกลเคียง   
ก็ไดผลพลอยไดไปดวย.   

การที่จะชวยอยางที่เห็น   ชวยประเทศเพื่อนบานใหประชาชนมคีวามอยูดีกินดีขึ้น   
ก็เกิดความเดือดรอนความลําบาก   เพราะวาไมใชเฉพาะวามีเหตุการณที่ไมปรกติ   แตวาคนเอง   
คนที่นาจะไดรับประโยชนก็ไมยอมรับประโยชน.    อันนี้ทําใหลําบาก   เราก็ลําบาก.    ไดเห็นวา 
คนไทยมีความเอื้อเฟอ   แตคนที่ควรจะไดรับความเอื้อเฟอไมยอมรับความเอือ้เฟอ.    แตอยางไรก็ตาม   
โดยที่ไดทําใหคนยอมรับความเอื้อเฟอ   ทําใหในทีสุ่ดเขาก็ตองรับ.    แลวไมใชเฉพาะประชาชน 
ที่เดือดรอน   แตวาประเทศชาติประเทศอื่น ๆ  ที่รับ   ไมใชความเดือดรอน   แตเขารับภาระที่จะชวย
ประชาชน   ชวยเพื่อนที่อยูในโลก   เขาก็ยอมรับวาเราพยายาม.    เราก็พยายามเต็มที่ที่จะชวยประชาชน 
ทุกชาติทุกภาษา. 

ฉะนั้น   การที่มูลนิธิราชประชานุเคราะหไดทํามาเปนเวลาเกือบ  ๕๐  ป   แสดงให 
เห็นวาคนไทยเปนคนที่เอื้อเฟอ   เอื้อเฟอคนไทยดวยกัน   แลวก็เอื้อเฟอประชาชนที่ไมใชคนไทย    
แตก็อยูเปนเพื่อนบาน   อยูเปนคนที่อยูใกลเคียง.    นี่นะก็แสดงใหเห็นวาคนไทยมีความด.ี    และการที่ 
คนไทยมีความดีนี้   ทําใหเมืองไทยอยูได.    ไมใชประเทศที่อยูใกลเคียงจะอยูไดเทานั้นเอง   คนไทย 
ดวยกันก็จะอยูได.    แลวคนไทยก็ควรจะสํานึกวา   การทําอยางที่ไดทํามาเปนเวลาเกือบ  ๕๐  ปนี้ 
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ไมเปลาประโยชน.    ที่ไดทําตอนตนก็ทําอยางเล็ก ๆ  นอย ๆ.    พยายามทํา   พยายามที่จะชวยกัน 
อุมชูประชาชน   อุมชูคนไทยดวยกัน   แลวก็ไปอุมชูประเทศชาติอ่ืน ๆ  ดวย.    ฉะนั้น   การที ่
ไดทํานี้เปนประโยชนอยางยิ่ง.    แลวก็พูดอยางนี้มิไดแสดงใหเห็นวาคนไทยนี่นะดีมาก   แตวา 
ดีที่รูจักชวยกัน   รูจักชวยไมใชคนไทยดวยกันเทานั้นเอง   แตเพื่อนบานที่อยูใกลเคียง   ทําใหโลก 
จะอยูได.    ฉะนั้น   ที่ไดทํามาเปนเวลา  ๔๕  ถึง  ๕๐  ปนี ้  กม็ีประโยชน.    พยายามที่จะอธิบาย 
ใหทานฟงวาการกระทําอยางนี้เปนสิ่งที่ดี   เปนสิ่งที่จะชวยใหตัวเราเองมีความอยูดีกินดี    
และก็ชวยชาวโลกดวย.    ฉะนั้น   ก็ขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดทําประโยชนแกมูลนิธ ิ
ราชประชานุเคราะหมาตลอด   ทําใหเมอืงไทยมีชือ่เสียงที่ดี   มีชือ่เสียงวาเปนคนที่ชวยเพื่อนรวมโลก.    
และการนี้ทําใหเราเองสบาย.    การที่ตั้งใจที่จะทําเพื่อใหเห็นวาคนไทยนี่นะชอบ   อยากที่จะทํากิจการ 
ตาง ๆ  ที่ดีสาํหรับโลก   โลกก็จะอยูดี   ไทยก็จะอยูดี.    ฉะนั้น   อันนี้ก็ขอขอบใจทานทั้งหลาย 
ที่มาชวย   ที่ไดชวยกิจการของมูลนิธิเพื่อที่จะใหมูลนิธิอยูเย็นอยูดี   และมีกําลังที่จะชวยตอไป.     

เรื่องของมูลนิธิที่ชวยมูลนิธิราชประชานุเคราะห   ก็คือมูลนิธิสื่อสารทางไกล.     
อันนี้ก็เปนการชวยใหคนเขาใจจิตใจของประชาชนคนไทยวา   ไมใชเฉพาะกจิการที่เดือดรอน    
แตเปนกิจการที่จะชวยใหความเดือดรอนนี่นะบรรเทาลง.    ก็เลยทําใหเห็นวามูลนิธิทั้งสอง 
ไดรวมมือกัน   ทําเพื่อชวยใหใชกําลงัเต็มที่   เพื่อที่จะสรางความอยูเย็นเปนสุข   ความเขาใจกันดี   
ระหวางคนที่มีอุดมคติเชนเดียวกัน   จะทําใหประชาชนประเทศชาติในละแวกนี้สามารถที่จะอยูดี 
กินดี.    แมจะเปนกิจการที่แตกตางกันก็ไดผลไดประโยชน.    สําหรับกิจการทั้งสองนี้   ก็จําเปน 
ที่จะมีทุนที่จะทํางานได.    ฉะนั้น   ก็ดีใจที่เห็นวาทานทั้งหลายที่มา   สวนใหญก็ไดบริจาค 
เปนเวลานานและสม่ําเสมอ   เพื่อที่จะใหกิจการดําเนินไปโดยดี.    นอกจากบริจาคเงิน   ก็ไดบริจาค 
กําลังที่จะชวยใหกิจการทั้งหลายดําเนินไปโดยดี.    วันนี้ก็พูดวาดีใจที่เห็นทานทั้งหลายมา   แลวก็ 
เปนการแสดงวา   ความสนใจในกิจการของมูลนิธิทั้งสองยังรักษาไวโดยดี   แลวก็ไดมีกําลัง.    
ตอไปก็รูสึกวาจะมีความกาวหนาไปเรื่อย ๆ.    มีความกาวหนาเรื่อย ๆ  นี่ก็เพราะวาผูที่ปฏิบัติ 
แสดงใหเห็นวาปฏิบัติจริง ๆ   ปฏิบัติเปนเวลาเปนหลายสิบป   ไมทอถอย.    รูสึกวาจะกาวหนาไปเรื่อย ๆ  
อยากที่จะทําประโยชนใหกับกิจการไปดีขึ้นทุก ๆ  ป   ใหเห็นวาทุกปมีความกาวหนาตามที่รายงานมา    
ใหเห็นวากิจการกาวหนาและมีแนวโนมวาจะตองกาวหนาตอไป. 

อันนี้ก็ขอเพียงแตพูดวาขอบใจทุกคนที่ไดทําประโยชนเพื่อมูลนิธิทั้งสอง.     
การทําประโยชนแกมูลนธิินี่นะ   ก็หมายความวาทําประโยชนแกกิจการที่กาวหนา   ที่เห็นได 
ชัดเจนวากาวหนา.    แมจะเห็นวาเดี๋ยวนี้กิจการกาวหนาลําบาก   เพราะวาสถานการณลําบาก 
เขาทุกที   แตวาความกาวหนามี.    ถาพูดถึงความกาวหนาทางการเงิน   ก็ชอบไปพูดวาการเงิน 
มีมากมาย  กีพั่นลาน.    ความจริงเปนความกาวหนาที่นามหัศจรรย   แตวาความกาวหนานี้ก็มีอยู.     
 
 
 



- ๓ - 
 
ฉะนั้น   ก็ขอใหทานสังเกตวามีความกาวหนาในทางการเงิน.    คนที่ชอบพูดถงึการเงิน   มีการเงิน 
เพิ่มเติมอยางนั้นอยางนี้   ก็เปนอันวามีความพอใจได.    แตมีความกาวหนาในทางการเงินนี้ 
ก็หมายความวาจิตใจอยากที่จะบริจาคเงิน.    แลวบริจาคไมใชเงินเทานั้นเอง   แตบริจาคกําลัง   
คือกําลังทรัพยที่จะไปบริจาค.    เปนการแสดงวาทานทั้งหลายไดมีความตั้งใจ   ที่จะทําใหกิจการตาง ๆ  
กาวหนาดี.    การที่กิจการกาวหนาดีนี้เปนสิ่งที่นาชื่นชม   เพราะวาแสดงใหเห็นวาในเมืองไทยนี้ 
อยากที่จะใหกิจการกาวหนา   มีความตั้งใจ.    แตเพื่อกิจการกาวหนาก็จะตองพยายามลงแรงใหดี    
ลงทุนใหดี.    ขอสําคัญจะตองตั้งใจชวยกัน   เกื้อหนุนซึ่งกัน  ใหบานเมือง  ใหกิจการกาวหนาดี.     
ก็ขอขอบใจทานทั้งหลายที่มีความตั้งใจที่เขมแข็งและมีความสามารถที่จะกาวหนาดวยดี.     
ก็ขอขอบใจทานที่ทําเพื่อสวนรวม   ใหเห็นประจักษแลว.    กข็อใหทานทั้งหลายไดมีความสุข    
ความดีอยูกับตัว   ใหสามารถที่จะปฏิบัติตอไปโดยทําดวยตนเอง   สรางความดีตอไป.   

ปนี้ทานก็ทราบดีแลววาขาพเจาก็  ๘๐  ป   อายุ  ๘๐  แลว.    แลวก็ผูที่ทํานี่   ปนี้ 
ก็อายุ  ๘๐  เหมือนกัน.    เขาก็ภูมิใจของเขา   เราก็ภูมิใจของเรา.    ฉะนั้น   ก็ขอใหดูตามตัวอยาง.   
๘๐  ปนี้ไมใชนอย   แลวก็เหนื่อยเหมือนกัน.    แตทานที่ทํานี่นะทําเหนื่อย   แตยังไมถึง  ๘๐  ป.   
อีกหนอยทานก็ถึง  ๘๐  ป   ทานก็จะเห็นวา  ๘๐  ปนี่นะ   มันหนัก   ทําใหรูสึกวาเปนตัวเลข 
ที่นาจะสูงแลว.    แตก็ขอใหกําลังใจวาคนที่อายุ  ๘๐  แลว   และคนที่อายุจะ  ๘๐  ป   มีกําลังใจ 
ที่จะทํางานดวยความตั้งใจจริง ๆ.    และใหพรใหมีแตความพอใจวาอายุมากขึ้นก็ทํางานไดมากขึ้น    
แลวก็เมื่อทํามากขึ้นก็เปนประโยชนมากขึ้น   จะชวยใหสวนรวมไดดีขึ้น   เพื่อสําหรับประเทศชาติ.     
แตวาไมใชประเทศชาติเทานั้นเอง   สําหรับสวนรวมทั้งหมด   สวนรวมของชาติ   สวนรวมของบานเมือง   
สวนรวมของบานเมืองอื่น.    ก็หวังวาบานเมืองอื่นเขาก็จะเห็นวา   เมืองไทยมีคนที่ตั้งใจทํา   เขาก็คง 
ตั้งใจทําเหมือนกัน   ก็จะทําใหมีความดีแผออกไปทั่วโลก.    และถาความดีแผทั่วโลก   พวกเรา 
คนไทยก็จะอยูดีกินดีเหมือนกัน.    เมื่อเร็ว ๆ  นีก้็เห็นวาคนในชาติตาง ๆ  มาเห็นเมืองไทยดีขึ้น    
มาอยูเมืองไทยมากและสนับสนุนคนไทย.    ฉะนั้น   ถาเราคนไทยดวยกันสนับสนุนกัน    
ชาวตางประเทศก็จะมาสนับสนุนเราเหมือนกัน.    ถาเปนเชนนีก้็เปนมงคลและจะทําใหบานเมืองไทย 
อยูดีกินดี   สามารถที่จะชวยกันใหชาติไทยอยูดีมีความเจริญรุงเรือง.   

กอนที่จะขอจบก็ขอบใจทานทั้งหลายอีกทีหนึ่ง   ในการที่ทานทําดี   ชวยกันทํา   
ชวยกันสรางชาติบานเมืองใหมั่นคง.    ขอใหทานมีความเจริญรุงเรืองทั่วทุกคน. 
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