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ตอนน้ีเปนอีกวาระหน่ึงที่ไดมาพบขาราชการกระทรวงการตางประเทศ   ซึ่งก็ถือวา 

เปนวาระที่สําคัญ   เพราะวาทานไดปฏิบัติหนาที่มาในระยะหน่ึง   และไดเขามาประชุมกัน   เพ่ือท่ีจะ 
ทําความเขาใจ   และรูถึงส่ิงท่ีกาวหนาเปลี่ยนแปลงมาในชวงระยะปหน่ึง.    
   การท่ีไดพบกันนี้เปนสิ่งที่สําคัญ   เพราะวาถาไปอยูตางประเทศเปนเวลาแรมปก็ทําให 
แตละคนอาจจะลืมจุดประสงคของการไปอยูตางประเทศ.    การอยูตางประเทศนี้เปนการอยูหางกับ
ศูนยกลางของความคิดของคนไทย   และสําหรับคนไทยน้ีก็ถือวาเปนของสําคัญ.    ถาสังเกตดู   
ประเทศตาง ๆ  มีความแตกตางกับคนไทยเมืองไทยไมใชนอย.    โดยมากเขาใจวา   คนไทยก็ตองทํางาน    
ทําความรูเหมือนชาวตางประเทศ.    ความจริงคนไทยไมใชชาวตางประเทศ   คนไทยน้ีเปนคนไทย    
มีความคิด   วิธีคิดท่ีแตกตางกับคนทั่วโลก.    เราก็ไดสังเกตไดวา   เมืองไทยนี้มีภาษาไทย   ซึ่งภาษาไทยน้ี
มีความหมายแตกตางกับภาษาตางประเทศ.    แตที่นาสังเกต   เดี๋ยวน้ีคนไทยถือวาภาษาไทยนี้ไมเปน 
ของสําคัญ   ดูทาทางเหมือนวาเมืองไทยมีภาษาไทยสําหรับใหลาสมัย.    อันนี้ก็เสียดาย   เพราะวา
ภาษาไทย   หรือความเปนไทยน่ีนะ   มีความสําคัญในการปฏบิัติงาน   ซึ่งแตละทานก็ถือวาเปนคณะทูต   
ก็ตองมีการปฏิบัติงานซึ่งเปนประโยชนกับคนไทยคนอ่ืน   ที่จะทําใหสามารถกาวหนาได   อยูดีได.    
ฉะนั้น   ก็ใหเขาใจวา   การที่ทานมาประชุมสม่ําเสมอก็มีความสําคัญ   ทําใหทานไดเรียนรูวาคนไทยนี้ 
มีหนาที่.    ทุกคนมีหนาที่   ทั้งคณะทูต   ทั้งคนท่ีอยูในเมืองไทย   และท้ังคนท่ีไดไปตางประเทศ    
มีหนาท่ีที่จะทําความเขาใจกันวาตองปฏิบัติงานมีหนาท่ีตาง ๆ  กัน.    
   อยางเวลาไปตางประเทศ   แมจะไดไปเปนคณะทูต   ทานก็คงไดไปสมํ่าเสมอ    
ชาวตางประเทศคงไดถามเสมอวาเมืองไทยเปนอยางไร.    คําวาเมืองไทยเปนยังไงนี้   ก็อาจจะ 
นาประหลาดท่ีเราเปนคนไทย   ทําไมเขาตองถามวาเมืองไทยเปนอยางไร.    ที่เขาถามก็เพราะวา    
คนไทยน่ีเหมือนสัตวประหลาด   คือวาหนาตาก็ไมเหมือนกับฝรั่ง   พูดจาก็ไมเหมือนฝรั่ง   มีภาษา 
ที่ไมเหมือนฝรั่ง.    ที่ใชคําวาฝรั่งน้ันนะ   สมัยนี้ไมใชฝรั่งเทานั้นเอง   มีแขกดวย   มีจีนดวย   มญีีปุ่น    
มีอะไร   ทุกชาติมีความแตกตางกับเรา.    ฉะน้ัน   เราจะตองรูวาเราเปนคนไทยเปนอะไร   ไมใช 
สัตวประหลาด.    อาจจะเปนสัตวประหลาดอยางหนึ่ง   คือเรามีความเปนอยูซึ่งไมเหมือนกับ  
                                       
(๑)  เรียบเรียงข้ึนตามท่ีไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) นายนพดล  ปทมะ 
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ชาวตางประเทศ.    เวลาเราไปตางประเทศ   รูสึกวาเขามองเรา   เขานึกวาเราเปนจีน   หรอืเปนญี่ปุน    
แตลงทายเขาก็ฉงนวาเราไมใชจีน   ไมใชญี่ปุน   หนาตาก็ไมเหมือนกัน.    แตเดี๋ยวน้ี   การเปนไป    
การประพฤติตน   ออกจะเปนเหมือนจีน   เหมือนญี่ปุน   เหมือนฝรั่งดวยซํ้า.    เขาก็นึกวาเราเปนฝรั่งก็มี   
เพราะวาเราวางตัวเปนเหมือนฝรั่ง.    แตวาเมื่อเราแสดงตัว   เขาก็นึกวาเราไมใชฝรั่ง   เราเปนชาติหน่ึง   
ซึ่งเขาตองพิจารณาวาไมเหมือน   ไมเหมือนเขา.    แลวเราก็มี   บางทีก็ไมเหมือนเขา   เปนแบบ 
สัตวประหลาดเสียมากกวา   แบบความคิดแปลก ๆ.    แตเวลาเขารูจักมากข้ึน   เขาก็เห็นวาเรา 
ไมใชเหมือนเขา   ไมใชเหมือนฝรั่ง   ไมใชเหมือนตางชาติอ่ืน ๆ  เพราะวาเรามีความคิดแปลก.    จากที่ 
เขานึกวาเปนสัตวประหลาด   ที่จริงเรามีนิสัยใจคอเปนคนไทย   แลวเวลาบอกเขาวาเราเปนคนไทย    
เขาเกิดคิดออกวา   เอะ   หนาตาอยางนี้เคยเห็น   แตไมใชฝรั่ง   ไมใชแขก   ไมใชจีน.    ฉะน้ัน    
เราจะตองพยายามที่จะวางตัวแลวใหรูวา   เราเปนคนไทย.     
  เราเปนคนไทยนี้   เปนคนท่ีสามารถที่จะวางตัวอยางดี   แลวกเ็ปนตัวอยางกับสัตวโลก   
หมายความวาเปนคนท่ีไมเหมือนกับคนอ่ืนในโลก.    ฉะนั้น   เราก็ตองวางตัวใหดี   แลวก็จะตอง
พยายามฝกฝนตัวใหเปนคนไทย   ซึ่งตางกับคนอ่ืนในโลก.    แตการท่ีวางตัวตางกับคนอ่ืนในโลก 
ตองเขาใจวาวางตัว   อยางไมใชแปลกประหลาด   ไมใชสัตวประหลาด   เปนสัตววิเศษ   เปนคนท่ี 
มีความคิดที่ดี   มีความคิดที่ไมเหมือนคนอ่ืน.    เรามีความคิดท่ีพิเศษ   ที่วิเศษ   จากคนตางชาติ.     
เคยสังเกตดูวา   ชาวตางประเทศมาเห็นเมืองไทย   ชาวตางประเทศเราหมายถึงคนท่ีมีความคิด   เปนคนท่ี
มีความสามารถท่ีจะพิจารณา   เขามองคนไทยวา   เอะน่ี   คนก็เปนคนดี   คนพิเศษจากชาวตางประเทศอ่ืน ๆ  
เพราะวาเรามีวัฒนธรรมของเรา   เรามีความสามารถท่ีจะคิด   แลวเรามีประเทศ.    ความสําคัญเปนอยางนี้   
เรามีประเทศของเรา   แลวเรามีความภูมิใจในประเทศ   แลวเรารูจักวางตัวใหเปนประเทศท่ีตางกับคนอื่น.    
หนาตาอยางของเราคลายกับเปนคนจีน   คนญี่ปุน   คนแขก   แตวาเราไมใช   เรามีอะไรพิเศษ.    ในท่ีสุด
ตางชาติที่มาเห็นเรา   เขาก็เกิดความภูมิใจที่ไดมารูจักเมืองไทย   แลวเขาก็อยากรูจักคนไทย   เขาจึงเขามาหา.    
คนตางชาติที่เขามาแลว   เขาก็บอกวา   เขาไมมีโอกาสมาบอยครั้ง   แตวาเขาจะตองบอกวาเราจะตองมาอีก.    
สวนใหญก็พูดวาเราจะตองมาอีก   มาดูใหลึกซ้ึงกวา.    ตอนน้ีนะ   เราคนไทยก็มีหนาที่สําคัญ   เพราะเขา 
อยากมาเห็นเรา   มารูจักเราอยางลึกซึ้ง.    ถาเราวางตัวไมดี   เราวางตัวเปนคนที่เหมือนฝรั่ง   หรือเหมือนแขก   
เหมือนจีน   เขาก็จะไมพอใจ.    แตวาถาเราวางตัวเปนคนไทยท่ีดี   ที่เขาหวัง   เขาจะมีความภูมิใจ 
ที่ไดมารูจักเรา.     
  ฉะน้ัน   ก็นี่ที่สําคัญ   แลวโดยเฉพาะผูที่เปนขาราชการ   และมีหนาที่ทางกระทรวง
ตางประเทศ   นี่ยิ่งมีความสําคัญ.    เขาก็บอกวาน่ีเปนคนท่ีทํางานกระทรวงตางประเทศ   เขาตองรูดี    
แตถาเราทําแบบไมรูดี   แบบไมดี   ก็เสียดายโอกาสท่ีชาวตางชาติ   เขามา   เขามาทําความเขาใจ    
มาทําความรูจัก.    แลวในท่ีสุดถาเขามาทําความรูจัก   แลวรูจักไมดี   เขาก็กลับไปบอกวา   ทีแรกนกึวา  
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คนไทยเปนคนพิเศษ   ที่จริงไมใช   ไมดีเหมือนกัน   เหมือนท่ัวโลก.    ทั่วโลกเขาบอกวาเมืองไทยน้ี   
เขาเห็นวาดี   แตวาถาเราทําตัวไมดี   เขาก็บอกวา   ก็ไมดีไมวิเศษอะไรเลย   ไมอยากมาทําความรูจัก.    
ถาไมอยากมาทําความรูจักก็ยังไมรายนัก   แตถาเราทําตัวไมดี   ชาวตางประเทศมาเห็นเรา   แลวบอก 
ไทยแลนดนี้นะรายกวาชาติอ่ืน   อันนี้ที่สําคัญ   ตองระวังไมใหเขาคิดอยางนั้น.    ถาเขาคิดวาเมืองไทย 
มีอะไรแปลกหรือประหลาดยังดีกวา   เขาก็จะบอกวามีแปลกจากความเปนอยูธรรมดา.    ถาเขาเห็นวา
คนไทยเปนคนที่มีความแปลกประหลาดอยางดี   ก็จะเปนประโยชนมาก.    เม่ือกอนน้ี   คนตางประเทศ
เขาไมรูจักคนไทย.    เขามาดูแลว   เขาเกิดความรูสึกวา   มาในประเทศ   มาเจอคนท่ีเขาไมเคยรูจัก    
แลวก็นาทึ่ง   เขาชอบ.    ฉะนั้น   ก็สําคัญที่จะตองวางตัวใหดี.     
  อันนี้ที่ทานมา   อยากท่ีจะใหแนะนําวาทํายังไง   ก็มีแคนี้แหละ.    วางตัวใหดี   วางตัว 
ใหเปนตัวอยาง   อยางเจาหนาท่ีกระทรวงตางประเทศ   เปนคนตัวอยางของคนไทย   ตัวอยางในทางท่ีดี.    
ฉะน้ัน   ถาทานวางตัวเปนตัวอยาง   เขาก็จะรูสึกวา   ดีใจไดพบคนท่ีพิเศษ   แลวเปนคนท่ีมีความคิดดี.    
เวลามาขอทราบวาเมืองไทยมีอะไร   ก็บอกวาขอใหทราบวาเมืองไทยมีอะไรที่พิเศษ   ที่วิเศษ   แลวอยางนี้
ก็จะเปนการดี.    ความเปนอยางนี้ก็จะทําใหประเทศชาติอยูมั่นคงได.     
  ตามปรกติเวลามาพบกันอยางนี้   รัฐมนตรีก็จะขอใหสมาชิกของกระทรวงตางประเทศ
ไดมาพูดอะไร   หรือมาถามอะไร   ซึ่งเปนไปไดวา   ถามาถามอะไรแลวตอบไดก็อาจจะเปนประโยชนได.    
มีใครอยากจะถาม   ก็คงกะแลววาใครจะถามอะไร. 

ผูกราบบังคมทูล     ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม   ขาพระพุทธเจา   นายวศิน   
ธรีเวชญาณ   เอกอัครราชทูต  ณ  กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   ขอพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัยวา   ในปจจุบันที่โลกกําลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตการณดานพลังงาน   ทําใหในหลาย ๆ  ประเทศ
มีการนําพ้ืนท่ีเกษตรมาใชปลูกพืชเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ   สถานการณเชนนี้
เกิดข้ึนในประเทศไทยเชนกัน.    ใตฝาละอองธุลีพระบาทมีพระราชดําริประการใด   ในการท่ีจะทําให
เกิดความสมดุลระหวางการใชพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือการผลิตอาหารใหเพียงพอ   และการจัดสรรพ้ืนที ่
ทําการเกษตรเพ่ือปลูกพืชที่ใชพลังงานทดแทน   ดวยเกลาดวยกระหมอม   ขอเดชะ. 

พระราชดํารัส     การท่ีถามนี่ก็หมายความวา   ตองการทราบวาทําอะไรใหสมดุล   คือถาเรามีการทํา
การเกษตรเพ่ือเปนอาหารหรือเปนสิ่งที่จะขายตางประเทศมากเกินไป   แลวก็ไมผลิตอะไรท่ีมาชวย 
ใหการเปนอยูดีข้ึน.    อันนี้ที่สําคัญ.    ตอบยาก   วาแคไหนพอเหมาะ.    แตวาเราก็ไดเห็นมาวา    
เอะอะอะไร   จะทําอะไร   ก็เหอกัน.    เหอวา   จะทําอะไรใหมากเกินไป   คือถาทําการเกษตรเพื่อ 
เปนพลังงานทดแทนน่ีนะ   คงหมายความวาอยางนั้นนะ.    พลังงานทดแทน   ทํามากเกินไป   ลงทาย 
ก็เฟอ   เฝอ   มากเกินไป   ก็ทําใหมีมาก.     
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  อยางเวลาน้ีนะกําลังเดือดรอนกันอยู   เพราะวานี่   เขาไมเขาใจ.    นี่นะ   เปาลมเย็นมาใส.    
เดี๋ยวน้ีพูดอะไรก็จะพูดไมได   ไมรูเรือ่ง   เพราะวาเขาเปาลมเย็นมาใส   เปนการเกินไป   มีพลังงาน 
มาสองบนหัวเรา.    ถาจับดูเด๋ียวน้ี   เย็นเลย.    แลวคนเราถาโดนเย็น   ทานก็รู.    หมอก็อยูนี่   ไมทําอะไร   
ทําหนาเซอ.    ถาทําอยางนี้มากเกินไป   มันก็รูสึกวาทําใหเสียประโยชน   เสียประโยชนทั้งพลังงาน    
เสียประโยชนทั้งพลังงานของรางกาย.    ทุกสิ่งทุกอยางก็จะตองพิจารณา.    ทานไมใชผูเชี่ยวชาญ 
ในทางวิทยาศาสตร   หรอืในทางที่จะพัฒนา   แตวาตองทําใหพอเหมาะ.    แตคอยดู   เดี๋ยวก็จะรอน    
คือไมมีพอดี.    ฉะน้ัน   การท่ีตอบน่ี   จะตองทําความพอดี.    แลวเครื่องทําความเย็นนี่นะ   มนัไมใชเครื่อง
ที่วิเศษอะไร.    เปดใหเย็น   เปดใหเปาลงมา   เรากท็ําใหพอดี.    แตคนไมเขาใจวา   คําวาพอดีคืออะไร.     
คือคําวาพอดี   ตองไมใหเสียหาย.    นีม่าพบกับทานกลับไปคอยดู   เดี๋ยวน้ีก็เปนแลว   เริม่เสียงแหบแลว.    
อันนี้ตอบแคนี้ก็คงพอ   เพราะไมอยางนั้นเดี๋ยวยิ่งแหบใหญ   ก็ตอบแคนี้วา   ทําอะไรใหพอเหมาะ   
ไมใหเกิน.    แตที่นี่มันเกินนะ   เปาลมใสหัวน้ีมันเกิน.    แลวกข็อบใจที่มีคําถาม. 

ผูกราบบังคมทูล     ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม   ขาพระพุทธเจา   นายอดิศักดิ์   
ภาณุพงศ   เอกอัครราชทูต  ณ  กรุงเวียนนา  สาธารณรัฐออสเตรีย   ขอพระราชทานพระบรมราชวินจิฉัย
วา   ตามท่ีรัฐบาลไดนอมนําพระราชดําริ   เขาใจ   เขาถึง   และพัฒนา   มาดําเนินการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต   ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานของภาครัฐในทุกระดับดําเนินไปอยางถูกทิศทาง   ใตฝาละออง
ธุลีพระบาททรงเล็งเห็นความสําคัญหรือจุดเนนของการดําเนินการในเรื่องใดเปนพิเศษ   สําหรับ 
สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน   และนอกเหนือจากการเขาใจ   เขาถึง   และพัฒนาแลว  
ยังคงมีภารกิจอ่ืนใดที่รัฐบาลควรตองติดตามหรือดําเนินการเปนพิเศษ   เพ่ือใหการแกไขปญหาจังหวัด 
ชายแดนภาคใตเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตอสภาพการณ   และใหผลท่ียั่งยืน   ดวยเกลาดวยกระหมอม   
ขอเดชะ. 

พระราชดํารัส     คําถามท่ีทานมี   มนัยากอยู   ยากมาก   เพราะวาทําอะไรใหพอเหมาะเปนสิ่งสําคัญ.    
อยางคําถามเม่ือตะกี้   ก็ใหทําอะไรใหเหมาะสม   อยาใหมากเกินไป.    แตสําหรับสถานการณในภาคใต   
เขาพูดวาเขาทําอะไรใหเหมาะสมน้ี   สรุปวาทําใหเหมาะสมกับสถานการณ.    ความจริงที่บอกวาวิธีที่ทํา
ก็ถูกตองแลว   ตองทําอะไรใหเหมาะสม   อยาใหเกิน   อยาใหนอยเกินไป   สําหรับการทําทุกสิ่งทุกอยาง
ตองใหพอเหมาะ.    สําหรับภาคใตนี้นะ   เคยไป   นีเ่ปนเวลานานแลวที่ไปจังหวัดในภาคใต   แลวก็ทําอะไร.    
ไมไดพูด   อยางที่ทานพูดนี่นะวาใหทําอยางไร   ไมไดพูดอยางนั้น.    แตวาคนท่ีไปดูเขาคงนึกวาควรจะ
แนะนําอยางนี้   แตไมไดแนะนําอยางนี้เลย.    คือแนะนําก็   ทําอะไรใหพอเหมาะ   นี่ที่สาํคัญ.     
  แตวาถาไปแนะนําใหทําใหพอเหมาะ   ก็ยาก   เพราะวาแรก ๆ  ที่ไดไปจังหวัดภาคใต   
ไดไปท่ีจังหวัดยะลา   แลวก็ถาม   มีหนุม ๆ  เขาอยูตรงนั้น   บอกเขาวา   ถาพูดภาษาไทยไดขอใหพูด
ภาษาไทย.    ไมใชวาจะขมขู   ขมเหงใหพูดภาษาไทย   ในเมื่อเขาอยากพูดภาษายาวี.    นีข่อสําคัญ    
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ไดบอกเอาไวกับขาราชการ   วาพยายามท่ีจะใหประชาชนพูดภาษาไทยตอนมาพบปะกับขาราชการ   
เพราะวางายข้ึน   ถาพูดภาษาที่รูเรื่องกัน.    คนไทยท่ีอยูแถวนั้น   รูภาษายาวีมีนอย   กถ็าประชาชน 
เขาชวยกัน   ทําใหพูดกัน   เขาใจกันก็จะดี.    แตวาอยางที่ทํา   ไปที่ยะลาก็ไปพูด   บอกวาพวกเรา 
ควรจะลองพูดภาษาไทยมากข้ึน.    เขาก็นั่ง   เขาเขาใจนะทําไมจะไมเขาใจ   เขาพูดไดทําไมจะพูดไมได   
แตเขาไมพูด.    เขาทําไมเขาใจ   แลวหัวเราะ   หนุม ๆ  นี่นะ  หัวเราะเหมือนเด็ก   เด็กสาว   กิ๊กกั๊ก ๆ ๆ.    
นั่นไมใชปฏกิิริยาของคนท่ีจะเขาใจกัน.    แตเราก็พยายามที่จะบอกเขาวา   ที่ใหพูดภาษาไทยจะสะดวก
ตอชีวิตของประชาชนมากข้ึน   จะสะดวกสําหรับขาราชการ   สะดวกทุกอยาง   ความเขาใจก็จะเกิดข้ึน.    
ถามีความเขาใจแลว   ทําใหสามารถท่ีจะปกครองดีข้ึน   สามารถท่ีจะพัฒนาดีข้ึน.    ทุกสิ่งทุกอยาง 
ที่ทานถามนะ   ความจริง   สําคัญท่ีสุดคือทําอยางไรที่จะใหเขาใจกัน   คือพูดใหรูเรื่องกัน.    แตคน 
ที่สามารถจะพูดใหรูเรื่อง   ไมพูด.     
  มีครั้งหนึ่งท่ีอีกจังหวัดหน่ึง   เราก็พูด   เรารูวาเขาไมรูภาษา   แตก็พยายามท่ีจะพูดให 
เขาเขาใจ.    เขาหนาตาไมเขาใจ.    คนท่ีอยูขาง ๆ  บอกอยาไปพูด   พวกน้ีไมเขาใจ   พวกน้ีเปนแขก    
ไมเขาใจ.    ถาเราพูดแลวคนท่ีรูภาษาจะไปอธิบายเขาสักนิดนะ   ก็จะดี   แตนี่เขาไมอธิบาย   เพราะวา 
ไมยอมอธิบายใหเขาใจกัน.    ถาคนท่ีรูภาษาชวยกัน   ชวยกันอธิบาย   ก็จะดีข้ึนสะดวกข้ึนเยอะ   แตถา 
ไมอธิบายก็ไมมีทางที่จะทําความเขาใจกันได.    นีท่ี่สําคัญ.    ถาเขาเขาใจ   ก็หมายความวาคนท่ีอยูใกล ๆ  
เปนเพ่ือนเปนฝูงกัน   กช็วยกันได   แตนี่ที่นี้เขาไมชวยกนั   มันเปนอยางนี้.    แลวลงทาย   ตอนตอไปดีข้ึน   
เขาใจกันดีข้ึน.     
  มาตอนน้ีเวลานี้   ที่บอกจะทํายังไงสําหรับใหคนเขาใจกัน   ความจริงเขาเขาใจ   แตไมพูด   
ไมพยายามที่จะทําความเขาใจ   อันนี้ที่สําคัญ.    แตวาถาเขาไมเขาใจ   เรากต็องพยายามท่ีจะพูด 
ใหเขาเขาใจวา   ตองเขาใจกัน   ซึ่งตอนตอมาก็พูดรูเรื่องกัน.    แมจะเปนพวกที่พูดภาษายาวี   เขาเรียน
ภาษาไทย   เรียนภาษาไทยก็พูดกันรูเรือ่ง.    แตตอนหลังน่ีกลับไมรูเรื่อง   เพราะวาเปนนโยบาย    
เปนนโยบายของคนท่ีอยูแถวนัน้   เขาไมอยากเขาใจ   อันนี้ที่สําคัญ.    ไมใชวาขอใหเขาเขาใจ   แตขอให
เขาอยากเขาใจ.    สําคัญตรงนั้น   เขาไมอยากเขาใจ   มาตอนหลังนี่   ในสองสามปหลังน่ีนะ.     
เราก็เดือดรอน   เพราะวาเราพยายามทําความเขาใจ   เขาไมยอมทําความเขาใจ.    ฉะน้ัน   สําคัญตอง
พยายามทําความเขาใจ   และใหเขาใจนิสัยใจคอของคนพวกน้ี.    แตคนที่พูดไมรูเรื่องที่นราธิวาส    
ครั้งท่ีคนเขาบอก   โอ   อยาไปพูดกับพวกนี้ไมเขาใจ   ตอนหลงัท่ีนราธิวาส   เขาพยายามเขาใจ.    อันนี ้
ก็ดีข้ึนเยอะ   แลวงานก็งายข้ึน.    แลวเราก็ไมไดบังคับใหเขาพูดภาษาไทย   เขาพูดภาษายาวีก็พูดไป    
คืออยูที่ตางคนตางพยายาม   ก็หัวรอกนั   ยิ้มแยมแจมใสกัน   คือน่ีนะความเขาใจตองมี.     
  อยางเม่ือกี้   ทูตเกาหลีมาพูด.    ทูตเกาหลีคนเกาแกกอนนี้   เขาลาจะไปเกาหลี   ก็บอกเขา   
ตองทําความเขาใจวาชาวเกาหลีนิสัยใจคอเขาตางกันกับคนไทย.    ถาไปเกาหลี   ไปเฮฮาสนุกสนาน    
เขาไมเขาใจ.    เกาหลีเขาเปนคนเรียกวาซีเรียส   จะไปพูดอะไรท่ีเละ ๆ  เทะ ๆ  พูดตลกโปกฮาเขาไมชอบ    
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เลยบอกกับทูตท่ีกําลังไปตอนนั้น   วาทูตไปน่ีนะอยาไปโปกฮากับเขา.    ถาเขาจะหัวรอ   เราก็หัวรอได   
แตถาเขาไมอยากหัวรอ   เราก็อยาไปหัวรอเขา.    ทูตก็คงไดประสบ   ถาไปหัวรอ   เขาบอกวาเราเละ    
เราไมดี   เราไมเขาใจเขา.    ทูตท่ีไปน้ันกลับมา   ถามวาจริงไหม   เขาบอกจริง.    ทูตบอกวาเกาหลีนี่    
เขาไมชอบใหโปกฮา   ไมชอบใหเละ ๆ.    แลวทูตคนน้ีก็ไดไปที่อ่ืน   ไปท่ีปากีสถาน   บอกวาไป
ปากีสถานนี่ไปพูดเละ ๆ  ได   เขาครึกครื้น.    คือแตละประเทศก็มีนิสัยแตกตางกัน.    อยางไปเกาหลีนี่
ไปโปกฮากับเขาไมได   ไปประเทศอ่ืนที่เขามีนิสัยโปกฮาไดก็โปกฮาได   คือมันเปนเรือ่งแตกตางกัน    
อยูที่นิสัยคน.    ก็คงไดไปเห็นนะ   ไปเฮฮากับเขา   หนาตาเขาบ้ึงเลย   แตที่อ่ืนบางประเทศ   เราไปโปกฮา
กับเขา   เขาชอบ   คืออยูที่นิสัยใจคอ.    แลวก็อยางท่ีบอกใหเขาไปทําความเขาใจ   คือใหทําความเขาใจ   
ทําใหดี   ก็ไดผลดี.    ทูตท่ีทําความเขาใจกับนิสัยของประเทศน้ัน ๆ   ก็เปนคนท่ีไดผล   เปนคนท่ีได
สําเร็จประโยชนในการเปนทูต. 
  ทานท่ีพูด   ไมรูวาจะเปนทูตในประเทศไทย   หรืออยากไปเปนทูตปกษใตของเรา.     
นี่ไมใช   ที่จริงไมใชหนาที่ของทูตท่ีจะมาปฏิบัติ   ที่เขาพูดวาใหไปเปนทูตในประเทศไทย   แตเพราะวา
ทานไปฟงฝรั่ง   ไปฟงฝรั่งวา   ฝรั่งเขามาส่ังสอนเราวาวิธีปฏิบัติควรจะทํายังไง.    ไมตองฟง 
ชาวตางประเทศมาส่ังสอนเรา.    คือวาอยางอันนี้   ทูตฟงฝรั่งมากเกินไป.    ฝรั่งนี่นะ   เขาพยายาม 
สั่งสอนเรา.    ฉะน้ัน   ถาฝรั่งเขาส่ังสอนเรา   ก็ฟง   ขอบใจเขา.    อะไรที่ควรจะทําก็ทํา   ก็เทาน้ันแหละ.     

ผูกราบบังคมทูล     เปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมพระพุทธเจาขา 

ผูกราบบังคมทูล     ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม   ขาพระพุทธเจา                    
นางชลชินีพันธุ  ชีรานนท   เอกอัครราชทูต  ณ  กรุงโคเปนเฮเกน   ประเทศเดนมารก   ขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีพิบัติที่เกิดข้ึนเมื่อเร็ว ๆ  นี้   ทั้งท่ีไซโคลนนารกีสพัดถลมพมา      
และที่แผนดินไหวที่มณฑลเสฉวน.    มีผูเชี่ยวชาญหลายทานกลาววา   กรณีภัยพิบัติรุนแรงเชนนี้ 
อาจเกิดข้ึนในภูมิภาคของเราไดอีกในอนาคต.    ประเทศไทยควรจะเตรียมการรับสถานการณ 
ภัยธรรมชาติรุนแรงเชนนี้ไดประการใด   ดวยเกลาดวยกระหมอม   ขอเดชะ.     

พระราชดํารัส     ก็มีคนท่ีรูสึกวา   มีความวิตกวาจะเกิดภัยพิบัติแบบเดียวกัน.    ก็เกิดมาแลว   เรื่องภัยพิบัติ 
ที่ภาคใต   ที่เมื่อเร็ว ๆ  นี้   ก็เม่ือสองป   เปนสึนามิ   ซึ่งแตกอนน้ีบอกวาไมนาจะเปน   ไมมี   ก็มีจริง ๆ.     
เราก็ตองมีการเตรียมพรอม.    ความจริงท่ีเตรียมก็ไดเตรียมไว   โดยเฉพาะอยางคุณสมิทธ   ไดทําการ
เตรียมพรอมท่ีจะใหทําได   เตรียมพรอมรับสถานการณที่รุนแรง.    สึนามิที่เกิดข้ึนนี้ก็คลายกันกับ 
น้ําทวม   คลายกับพายุ   คลายกับแผนดินไหว.    เขาก็ไดเตรียมพอสมควร   แตคนไมเชื่อ   คนไมเชือ่ 
วาจะเกิดสึนามิ.    เมื่อเกิดสึนามิแลว   ก็ไดเห็นวาตองเตรียม.    คุณสมิทธกร็ูสึกวานอยใจท่ีไมเชื่อฟง.     
แตยังไงก็ตาม   ก็มีผูเชี่ยวชาญท่ีเขาใจวามีไดทุกเม่ือ   ทกุอยาง.    
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  อยางแผนดินไหว   ทางเขตท่ีจะมีแผนดินไหวก็มีหลายแหง   โดยเฉพาะทางเขตแดน 
ใกลพมาน้ี   ก็มีแผนดินไหว.    เขาก็ถามวา   อยากไปอยูที่ไหนท่ีไมคอยมี   เขาก็บอกวาแถวภาคอีสาน 
มีนอย   แตภาคอีสานก็มี.    แผนดินไหวมีทุกแหง   ในประเทศในโลกนี้จะมีแผนดินไหวไดทุกแหง    
ก็ตองเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจวา   ในประเทศไทยก็อาจจะมีทุกเม่ือ   แผนดินไหว   หรืออะไร 
ที่นากลัว.    แผนดินไหว   ขาพเจาเองก็เคยเจอท่ีเชียงใหม.    ตอนน้ันปวย   ไมสบาย   นอนอยูใตโตะ.     
ก็คงแปลก   นอนอยูใตโตะ.    นอนใตโตะนี่   ถกูตองตามเรื่องของปองกันแผนดินไหว   แตตอนน้ัน
แผนดินยังไมไหวก็ไปนอนอยูใตโตะแลว   คือปวย.    ทําไปทํามาก็ไมไดเปนอะไร   หวัโนก็ไมไดหัวโน   
แตวาก็นากลัวเหมือนกัน   เห็นมีโองมีอะไร   มันว่ิงไปว่ิงมา.    ว่ิงไปว่ิงมาในหอง   แลวดังกลึ้ง ๆ ๆ ๆ.    
ทุกสิ่งทุกอยางนี่นะก็ตองเตรียมตัว.    พ่ีเลี้ยงของสมเด็จพระเทพฯ  ไดเห็นโองว่ิงไปว่ิงมา   บอกอยา 
มาหลอก   ผีนะอยามาหลอก.    เขาไมเชื่อ   ไมเชื่อวามีผีได   แตเขาก็เห็นวาผีมันหลอกจริง ๆ   คือโองมัน 
ว่ิงไปว่ิงมา.    ภัยพิบัตินี่เหมือนผีหลอก   โองใหญ ๆ  นะ   มันว่ิงไปว่ิงมา.    แตเคราะหดีตอนน้ัน 
ไมไดมีอะไรที่เสีย   โองก็ไมแตก.     
  ภัยพิบัติมีไดหลายอยาง   ก็ตองเตรียมตัววามีได.    อันนี้จะเตรียมตัวทํายังไง    
ก็ผูเชี่ยวชาญอยางคุณสมิทธนี่นะ   มาบอกวิธีวาทําอยางไร.    อยางไรก็ตองเชื่อทานบาง   เพราะวา 
ถาคนท่ีมีความรู   ก็ตองฟง   ฟงอยูบาง.    ในเมืองไทยก็อาจจะมีภัยพิบัติอยางนี้อยูไดหลายแหง.     
ฉะนั้น   เราก็ตองเตรียม   เตรียมใจ   เตรียมกาย   แลวเตรียมรับสถานการณ   ดูวาจะมีอยางไร.    ถาดูจริง ๆ  
เมืองไทยนี่ก็นับวาดีมากท่ีไมคอยมีเหตุการณ   แตก็เกิดข้ึน.    ก็มีอยูแลว   คือนํ้าทวมก็มี   แผนดินไหวก็มี   
พายุก็มี   แตอาจจะไมรุนแรงเทา   ไมบอยเทาท่ีอ่ืน.    เม่ือเร็ว ๆ  นี้ก็มีแถวอินโดนีเซีย   เกาะสุมาตรา.    
เมื่อไมกี่อาทิตยเขาก็มีอีกเหมือนกัน   แตเราไมโดน   มีแตสั่น ๆ  นิดหนอย   ก็ตองเตรียมพรอม.    
ผูเชี่ยวชาญอยางคุณสมิทธก็เปนผูที่มีความรู   พยายามเตรียมเพ่ือใหรับสถานการณได.    ฉะน้ัน    
ก็ตองเขาใจวามีได   แลวก็เมื่อมีได   ก็จะตองพรอมท่ีจะรับสถานการณแบบน้ี. 

ผูกราบบังคมทูล     ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม   ขาพระพุทธเจา   นายบรรสาน  
บุนนาค   เอกอัครราชทูต  ณ  กรุงยางกุง  ประเทศสหภาพพมา   ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยวา   
ในปจจุบัน   อินเตอรเน็ตเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคน   โดยเฉพาะในการทํางานของ 
หมูขาพระพุทธเจา   โดยท่ีใตฝาละอองธุลีพระบาททรงมีประสบการณในการใชอินเตอรเน็ตมาเปนเวลา 
นานหลายป   จะทรงชี้แนะในการใชอินเตอรเน็ตในลักษณะท่ีใชใหเปน   ใชอยางฉลาด   เพ่ือประโยชนใน
การทํางานของขาพระพุทธเจาท้ังหลายอยางไร   พระพุทธเจาขา   ดวยเกลาดวยกระหมอม   ขอเดชะ. 

พระราชดํารัส     ทูตน่ีนะถามก็ตอบเอง   ใชอินเตอรเน็ตน่ีตองฉลาด   ตองใชอยางฉลาด.    อินเตอรเน็ตน่ี   
เราเองนะขอบอกวาเราไมฉลาด.    เราไมฉลาดเพราะวาเครื่องที่ใชอินเตอรเนต็เราไมม ี  คือใหคนที่ฉลาดใช   
แลวทํา   เราไมทํา.    อินเตอรเน็ตน่ีนะ   เราดูในทางลบ   คนทีใ่ชนะเปนคนโง.    อยางเรา   เราเปนคนโง    
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เราคือขาพเจา   โงไมรูเรือ่ง.    เขาก็หลอกเอา   เพราะวาอินเตอรเน็ตน่ีนะเปนเครื่องสําหรับหลอกคน   
เปนเครื่องที่เขาใชสําหรับยอคน   เหมอืนวาคนท่ีเกง   ฉลาด.    แตเราไมไดบายอ   ก็ใช   เดี๋ยวน้ีใชเครื่อง   
ไมใชอินเตอรเน็ต   เขาเรียกวาคอมพิวเตอร.    พอดคีอมพิวเตอรอันนี้   เมื่อไมกี่วัน   มันโงข้ึนมา    
เปดทีแรกก็เปดได   แตแลวเปดไมได.    เครื่องที่โงนี่นะ   อันนี้มันอายุต้ังสิบหาขวบแลว   มันพังเอาดื้อ ๆ    
แตเราก็โงยิ่งกวา   เพราะเราไมเปลี่ยนเครื่อง.    คนที่ฉลาด   เวลาเครื่องมันพังมันโง   ก็เปลี่ยนเครื่อง.     
เราโงยิ่งกวา   เครื่องเปดไมได   ทําไมได   เงียบดวย   มันเซอยิ่งกวาเราเซอ.    แตก็ใหรานเขาทดลองแก.     
เขาแกแลวก็ใชอยางเดิม   ไมไดใชไปในอินเตอรเน็ต   แตมันตอบได   กดไป   เขาตอบ   สวัสดีครับ.     
เสร็จแลวเราถามอะไรเขาก็ไมตอบ   เพราะวาโง   โงกวาเรา.    แตอินเตอรเน็ตนะถาเราไปเชื่อเขา    
มันหลอกเรา   ใหรูวาอินเตอรเน็ตน่ีนะมันหลอก   มนัหลอกคนท่ีใช   คือคนท่ีใชนะเปนคนโง.    ถาใชเปน
ก็อาจจะเปนประโยชนได   แตสวนใหญเขาหลอกเรา.    
  ฉะน้ัน   ทานไปจะอยูเมียนมาร   อินเตอรเน็ตเมียนมารเขาก็หลอกคนได.    ทานไปอยู 
ที่ประเทศท่ีดีที่สุดนะ   ที่จะถูกหลอก.    ฉะน้ัน   ก็ขอเตือนวาอยาใชอินเตอรเน็ต   เพราะวาอินเตอรเน็ต 
เปนเครื่องเปนระบบที่หลอกคนอยางฉมัง.    คือคนเปดเครื่อง   กอนจะเปดเครื่องก็ตองเสียเงิน    
คือตัวเครื่องนะแพงแลว   แลวกย็ังตองเสียเงินอีก.    ฉะน้ัน   ก็ไมแนะนําท่ีจะเชื่ออินเตอรเน็ต.    เครื่องที่ 
เราซื้อ   ซื้อมาตอนนั้นนะแพง   แลวใชอินเตอรเน็ตไมได   คนเขาบอกวาเครื่องนี้ใชไมได.    เราเลย 
ดีใจวาเราเลือกเครื่องที่ดี   ใชอินเตอรเน็ตไมได   ไมอยางง้ันถูกหลอก   ถกูหลอกเสมอ.  
  นี่ก็ขอเตือนวาอยาฟงท่ีบอก   ความจริงนะไมรูเรื่อง   เรื่องอินเตอรเน็ต   แลวทานทูต 
มาเชื่อวาพระเจาอยูหัวเปนผูเชี่ยวชาญอินเตอรเน็ต.    เขาบอกวาพระเจาอยูหัวน่ีเปนผูรู.    ไมรูหรอก   
เรื่องอินเตอรเน็ตน่ีนะ.    คนที่ฟงนี้ก็คงบอกวาพระเจาอยูหัวพูดอะไรไมจริง.    จริง   นี่เปนความจริง   
ดวยสัตยจริงไมรูเรื่องอินเตอรเน็ต.    คือวาอินเตอรเน็ตน่ี   มันเปนระบบ   เขาเรียกวา   อินเตอร   
ระหวาง   เน็ต   ก็หมายความวาเปนเครื่องที่เขาใชพูดกัน.    อาจจะพูดกันได   แตพูดไมรูเรื่อง.     
ถาตัวเครื่องมันรูเรื่อง   กแ็ลวแตเครื่อง   แตคนที่ฟงคือผูที่ใช   ไมรูเรื่อง.    เม่ือไมรูเรื่อง   ก็อินเตอรไมได   
คือพูดกันไมได.    พูดกันไมไดคือไมรูเรื่อง.    พูดอยางนี้ทานก็รูวาพระเจาอยูหัวไมรูเรื่อง   ฉะน้ัน    
มาพูดวาพระเจาอยูหัวรูเรื่องอินเตอรเน็ต   เปนผูเชีย่วชาญ   ก็ปวยการท่ีจะพูดกัน.    พูดไมได   เพราะวา
ไมรูเรื่อง.    คงเสียใจกัน   คงผิดหวังกันมาก   พระเจาอยูหัวน่ีไมรูเรื่องอินเตอรเน็ต.    ก็ไดแคนี้นะ
อินเตอรเน็ต   ไดรูวาเราไมรูเรื่อง.    พอใจ   ยิ้มแยมเชียวนะ.    นี่นะก็เลนอินเตอรเน็ตมากเกินไป    
(เสียงหัวเราะ).    แตเราภูมิใจที่ไมรูเรื่อง.    เขาวาเครื่องอินเตอรเน็ต   เครื่องอิเล็กทรอนิกสนี่นะ    
เขาฉลาดมาก   แตแทจริงมันไมฉลาด   ไมรูเรื่อง.    นี่บอกไปวาเครื่องที่ใชนะ   ไมไดเปนเครื่องที่ใช 
กับอินเตอรเน็ตได   แตวาเครื่องที่จะใชกับอินเตอรเน็ตก็มีอยู   แตไมเคยเปด.    มีเพ่ือใชคนดูวาสุนัข 
มีพันธุอะไร   ก็กด   เขากโ็ผลมา   มีสนุัขพันธุโนนพันธุนี้   เราก็ดีใจ.    ทําไปทํามาเราก็ไดความรู 
เรื่องสุนัขจากอินเตอรเน็ต.    
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  วันนี้ไมมา   ทองแดงไมมา   แตวาคุณทองแดงนะรูเรื่องอินเตอรเน็ตดีกวาเรา.    วันกอนน้ี 
เขามาน่ังอยูตรงนี้   เขานั่งตรงน้ีแลวเขาก็ไมตอบอะไร   ไมพูดอะไร.    เราบอกกับทองแดง   เสร็จแลว 
ก็ลุกข้ึน   ไปได   เขาก็ลุกข้ึนไป   แตวาตอนน้ันมีสรรเสริญพระบารมี   เขาก็นั่งอยูกอน   เสร็จแลวก็ไป.    
เรื่องมันเปนอยางนี้   สุนัขก็เขาใจอินเตอรเน็ตดีกวานาย.    วันนีเ้ลยไมออกมา.    ตะกี้เขาลกุข้ึนอยากจะมา.    
ไมใหมา   อยามา   มาแลวทําใหเสียหนา.    ลงทายเรื่องอินเตอรเน็ตนะ   เขาก็จะตองบอกวารูเรื่อง    
เปนอยางนี้.    ไมทราบวาทานท้ังหลายมีสุนัขท่ีรูเรื่องอินเตอรเน็ตไหม   จะไดติดตอกับทองแดง.     
ไมมีนะ.    เขาเปนสุนัข   ก็เหออินเตอรเน็ตเหมือนกัน.     
  ความจริงทองแดงเปนคนไทยแท   ถาถามวารูเรื่องอินเตอรเน็ตไหม   บอกอิฉันไมรูเรื่อง.    
ตองบอกไมรูเรื่อง   วันหนึ่งบอกไมรูเรื่อง   อีกวันบอกวารูเรื่อง.    แตวาสามีเขาเปนเยอรมัน.    ที่จรงิ 
เขาไมไดเปนเยอรมันนะ   เขามาจากอาฟริกา.    สามีมาจากอาฟริกา   เขารักทองแดงมาก   ก็เลยเรียก
ทองแดงเปนสุนัขไทยท่ีรูเรื่องอินเตอรเน็ต.    ก็ถึงตองบอกใหทานทราบวา   ทองแดงน้ีรูเรื่องอินเตอรเน็ต   
แลวก็ทานอยากติดตอกับสุนัขที่รูเรื่องอินเตอรเน็ตก็ติดตอกับทองแดง.    คือวาก็นารักดีนะ   ถาเห็น
ทองแดงเขาติดตอกับสามีเขา.    เขาติดตอดวยอินเตอรเน็ต   แลวสามีไมตอบ.    สามีไมตอบเพราะวาสามี 
ไมรูเรื่อง   นี่จะลําบาก.    เราก็ติดตอกับทองแดงดวยอินเตอรเน็ต.    เราไมรูเรื่อง   เดีย๋วนี้ก็เลยไมยอมติดตอ.     
มันอยางนี้นะ   แลวเปลืองเปลา ๆ   สิน้เปลือง.    เลยใหทานทราบวาพระเจาอยูหัวน้ีไมเลนอินเตอรเน็ต   
เพราะวาส้ินเปลืองเปลา ๆ   แลวก็ถาอยากทราบก็มีคนใหถามวาอันโนนเปนอยางนั้น ๆ  นะ.    
  แตวาทองแดงเขาไดสามีเพราะวาเราเลนอินเตอรเน็ต.    เลนอินเตอรเน็ตนะ   รูวาสามี 
เปนชาวอาฟริกัน.    ก็แปลกอยางนี้.    ทองแดงทราบไดอยางไรวาสามีเปนอาฟริกา   กอิ็นเตอรเน็ตน่ี   
กดวุบวับ ๆ  ข้ึนมาเปนอาฟริกัน.    แลวทีหลังก็อยากพบอีก   เขาก็สงมาอีก   เปนอาฟริกันมาจากเยอรมัน.    
เออ   ทองแดงเขาไดอาฟริกัน   ไดอังกฤษ   แลวทําไปทํามา   สามีของทองแดงเขาวาเปนรัสเซีย    
แตถามเขาวาพูดภาษารัสเซียไดไหม   เขาบอกวาพูดไมได.    นี ่  ทานอยูกระทรวงตางประเทศนะตองดู   
วาสามีของทองแดงนี่นะ   ไปอยูเยอรมัน   คราวที่แลวไปอยูอังกฤษ   แลวไปรัสเซีย.    สามีของทองแดง
นี่นะเขาพูดภาษารัสเซียได   แตเขาไมพูด.    เวลาไปพูดกับเขา   เขาก็บอกนีดเชโบเทาน้ันเอง.     
เขาพูดอยางเดียว   เนียด   เนียด   ก็บอกวาเราไมรูเรื่องนีดเชโบ.    ทานอยากเรียนภาษารัสเซีย    
ก็ไปเรียนกับสามีทองแดง   (เสียงหัวเราะ).    ทางกระทรวงตางประเทศเขาก็อยากใหคนรูภาษารัสเซีย   
จะไดไปติดตอปูติน.     
  ก็หมดคําถามแลวใชไหม.    อยางนั้น   เราก็พูดอะไรตอไมได.     

  


