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ข้าพเจ้าขอขอบคณุ ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล และท่านทัง้หลาย ซึ่งเป็นผู้แทนของข้าราชการทกุหมู่เหลา่ ทัง้ฝ่าย

บริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่ายตลุาการ พลเรือน ตํารวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนขององค์กรทัง้หลายทัง้ปวง ซึ่งทําหน้าที่

ตลอดมา ช่วยเหลอืสงัคมไทย ให้ดําเนินกิจการต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ผู้แทนสถาบนัการศึกษา และประชาชนจากทกุจงัหวดั

ทัว่ประเทศ รวมจํานวนประมาณ 160,000 คน ที่ได้มาชุมนุมกันอยู่ ณ บริเวณศาลาดสุิดาลยัแห่งนี ้เพื่อร่วมอวยพรแก่

ข้าพเจ้า เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดปีที่ 77 โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ แทนของปวงชนชาวไทย กล่าวอวยพรด้วย

ใจความที่ทําให้ข้าพเจ้าอาย ุ77 นี ้เกิดกําลงัวงัชา เกิดกําลงัใจที่จะทํางานช่วยเหลอืประชาชนตอ่ไป 

 

หลายปีมานี ้มีผู้ มาอวยพรข้าพเจ้ามากขึน้เป็นลําดบั ก็มีผู้มีนํา้ใจหลายท่าน เช่นเดียวกัน ที่นําอาหารมาช่วยข้าพเจ้า 

สาํหรับเลีย้งแขก ข้าพเจ้าขอขอบใจทกุท่าน และขอให้กุศล จากการเลีย้งอาหารประชาชนในครัง้นี ้สง่ให้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพ 

อาหาร และนํา้ดื่มทกุราย มีกิน มีใช้ มีเหลอื แจกผู้อื่นเช่นนีต้ลอดไป ในโอกาสนีข้้าพเจ้ายงัต้องขอบใจทกุทา่น ที่บําเพ็ญสา

ธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นกุศลแก่ข้าพเจ้า เช่น คณะแพทย์ที่จัดทําโครงการผ่าตดัหวัใจ ช่วยเหลือ

ประชาชนจํานวน 500 ราย และโครงการผา่ตดัหวัใจเดก็ เพื่อช่วยชีวิตเดก็ ตามตะเข็บชายแดนจํานวน 800 ราย ซึง่ทัง้สอง

โครงการนี ้จะเป็นโครงการตอ่เนื่องไป จนถึงเมื่อข้าพเจ้ามีอาย ุ80 ปี 

 

ขอบใจสภาสงัคมสงเคราะห์ ที่ดําเนินโครงการนํา้พระทยัพระราชทาน อยูอ่ยา่งเข้มแข็งตลอดมา นอกจากนี ้ยงัมีผู้บวชพระ 

บวชเณร จดัเทศน์มหาชาติ ปลกูต้นไม้ จดักิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้า ขอบใจผู้ที่สง่บตัรอวยพรวนัเกิด

ให้ข้าพเจ้า ซึง่ก็มีเด็กนกัเรียนรวมอยูด้่วย เป็นจํานวนมาก ตลอดจนผู้ที่อวยพรข้าพเจ้า ผ่านทางสื่อมวลชนทกุแขนง บ้างก็

ประพนัธ์บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง อย่างไพเราะ บ้างก็รําอวยพร ข้าพเจ้าได้ชมแล้ว รู้สกึซาบซึง้ ในนํา้ใจไมตรีของทกุคนเป็น

อยา่งยิ่ง 

 



ขณะนี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และข้าพเจ้า พกัอยู่ที่วงัไกลกงัวล หวัหิน ที่นัน่อากาศดี เหมาะแก่พระสขุภาพ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระองค์ท่านสบายดีขึน้ ทรงพยายามออกพระกําลงั โดยทรงพระดําเนินที่เฉลียงทกุ  ๆ วนั 

ทําให้ทรงแข็งแรงขึน้ เพราะปีนี ้พระชนมายุจะ 82 แล้ว ได้ทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจ ได้ดั่งที่ประชาชนเห็นในข่าว

โทรทศัน์ เช่น เสด็จฯออกทรงรับแขกบ้านแขกเมือง หรือมีคณะบคุคลตา่งๆ มาเฝ้าฯ บางครัง้ก็เสด็จฯออกไปทอดพระเนตร

โครงการอะไรใกล้ ๆ หวัหินบ้าง จะให้ทรงตรากตรําเดินทางไกล หรือตากแดดตากฝนทัง้วนั เหมือนสมยัที่ทรงงานมาแล้ว 

หลายสบิปีก่อนนัน้ คงไมไ่หว 

 

หลายสบิปีก่อนนี ้เสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนทกุภาคของประเทศ ทรงขบัรถเอง หนทางก็เรียกว่า กนัดารไม่ใช่น้อย บางครัง้

ก็ทรงขบัรถข้ามแมน่ํา้ น่ีเป็นจงัหวดันราธิวาส ทรงขบัรถเพื่อไปด ูให้เห็นจริงจงั ถึงการอยู่กินของราษฎร ตามเขตชายแดน

ต่าง ๆ แต่พระองค์ท่านก็ยังทรงติดตามงานต่าง ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะเร่ืองฝน เร่ืองปริมาณนํา้ในเขื่อน ทรงห่วง

ประชาชนมาก เกรงว่าจะมีนํา้ท่วมอีก ถ้าพอจะหาแนวทางอะไรช่วยป้องกนัได้ ก็จะมีพระราชดําริให้เตรียมการกนัเอาไว้

ก่อน 

 

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพทํานาทําไร่ ทําสวน เลีย้งสตัว์ การเพาะปลกูของ

ชาวนาชาวไร่ ซึง่ไมไ่ด้อยูใ่นเขตของชลประทาน ก็ต้องพึ่งพาอาศยัฝนฟ้าจากธรรมชาติเป็นหลกั ปีใดฝนดีผลผลิตก็ดี ปีใด

ฝนแล้งพืชก็แห้งตาย ฝนมากไปนํา้ก็ทว่ม ปัญหาของแตล่ะภาคไม่เหมือนกนั ภาคเหนือเป็นดอยสงูสลบัซบัซ้อน มีชาวเขา

หลายเผา่อาศยัอยู ่ดัง้เดิมเขาก็ปลกูฝ่ิน เพราะเขาบอก เขาไมรู้่จะทํามาหากินอะไร หรือบางครัง้ก็ทําไร่เลือ่นลอย ทําให้เกิด

ปัญหายาเสพติด และป่าไม้ถกูทําลาย บางครัง้ชาวเขา เขาก็กราบบงัคมทลู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองว่า เมื่อพ่อ

บอกว่าปลูกฝ่ินไม่ดี เขาก็จะทําตาม ก็จะเลิกปลูกฝ่ิน จะทําการเพาะปลูกอย่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่ง

ผู้ เช่ียวชาญไปสอนเขา 

 

แตเ่ขาก็พดูวา่ ขออนญุาตพอ่ได้ไหม ให้มีที่ปลกูฝ่ินสกันิดหนึง่ ไมใ่ช่อะไรหรอก เวลาปวดฟัน ปวดท้อง มนันาน กว่าที่จะลง

ไปหาหมอที่ข้างล่าง ถ้าเขามีฝ่ิน เขาปวดฟัน นอนไม่หลบั เขาเสพฝ่ินหน่อยเดียว ก็ค่อยยงัชัว่ พระเจ้าอยู่หวั รับสัง่บอก 

อนญุาต อนญุาตให้ปลกูฝ่ินได้เลก็น้อย สาํหรับแก้เจ็บปวดอะไรเช่นนัน้ สว่นภาคอีสานก็เป็นที่ราบสงู ปัญหาใหญ่คือ การ

ขาดแคลนนํา้ที่จะใช้เพาะปลกู และดินเป็นดินทราย ภาคใต้มีฝนตกชุกแทบทัง้ปี แต่เนื่องจากภมูิประเทศมีลกัษณะแคบ

ยาว ด้านหนึง่เป็นภเูขา ด้านหนึง่เป็นทะเล ท่ีราบตรงกลางบางสว่นเป็นพรุไปเสียหลายแสนไร่ ปลกูพืชเศรษฐกิจอะไรก็ไม่

ค่อยได้ เพราะในพรุมีนํา้เปรีย้วขงัอยู่ ถ้าฝนตกมาก นํา้เปรีย้วในพรุก็ไหลล้นออกมา ทําให้ดินข้างนอกเปรีย้วตาย ถ้าฝน

น้อยไป นํา้เค็มจากทะเลก็ซมึเข้ามา กลายเป็นมีนํา้ 3 รสด้วยกนั คือ ทัง้จืด ทัง้เปรีย้ว และทัง้เค็ม 

 



สว่นภาคกลางของเราโชคดี แม้วา่จะโชคดี ที่มีภมูิประเทศเป็นท่ีราบ นํา้ทา่อดุมสมบรูณ์ แตเ่นื่องจากเป็นทางผ่าน ที่นํา้มา

จากภาคเหนือ และไหลลงสูท่ะเล ปีไหนฝนชกุมาก ภาคกลางก็จะมีนํา้ทว่ม ซํา้ทว่มแล้วไมล่ดลงเร็วเหมือนภาคอื่น เพราะมี

นํา้ทะเลหนนุ กลายเป็นนํา้ทว่มขงั บางพืน้ท่ีต้องจมนํา้อยูต่ัง้หลายเดือน เช่น บ้านเดิมของข้าพเจ้า บ้านของพ่อแม่ข้าพเจ้า

อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยาที่เทเวศน์ เห็นเป็นประจําที่นํา้ท่วมตลอด บางทีก็ท่วมเข้าไปในบ้านด้วยซํา้ไป พืน้เสียหมดเลย นํา้

ทว่มมีปลา มีงมูาวา่ยอยูใ่นบ้าน ต้องยํ่านํา้กนัในบ้านนัน้เอง เป็นของธรรมดา บดันีก็้สมยัใหมข่ึน้ ก็คอ่ยยงัชัว่ขึน้ 

 

ข้าพเจ้าเป็นพระราชินีมา 59 ปี ได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ไปเยี่ยมในทกุภูมิภาค ของประเทศไทย ทําให้

ได้เห็นวา่ทรงงานอะไร อยา่งไร และที่ไหนบ้าง และได้เห็นวา่ทกุครัง้ที่เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร จะทรงขบัรถเอง และก็มีแผนท่ี

อยู่ใกล้พระองค์เสมอ ทรงจะไปทกุหนทกุแห่ง พระองค์ท่านทํางานเก่ียวกบัเร่ืองดิน และเร่ืองนํา้ มาตลอดหลายสิบปี จน

ทรงกลายเป็นผู้ เช่ียวชาญไปแล้ว ปี 2512 ระหว่างประทบัที่ชาวเขา ก็ทรงงานช่วยเหลือชาวเขา ที่เขาปลกูฝ่ิน และทําไร่

เลื่อนลอย ให้เปลี่ยนมาปลกูพืชผกัผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวแทน ทรงดแูลเร่ืองการตลาดให้ด้วย โดยมี ม.จ.ภีศเดช 

รัชนี เป็นผู้ช่วย จนเกิดเป็นโครงการหลวงถึงทกุวนันี ้

 

ม.จ.ภีศเดช รัชนี น่ีเป็นนกัเรียนองักฤษเก่า เพราะฉะนัน้การปีนเขา ขึน้ไปเดินบนยอดเขาตา่ง ๆ น่ีเป็นเร่ืองเล็ก และเป็นผู้ที่

ทรหดอดทน ไปเยี่ยมชาวเขาเผ่าต่าง ๆ จนเขาไว้วางใจ ไว้วางใจว่า ท่านต้องช่วยเขาได้แน่นอน และเขาก็เร่ิม เร่ิมลดการ

ปลกูฝ่ิน มาปลกูผลไม้ ผกั ดอกไม้ ตามโครงการหลวงถึงทกุวนันี ้ทา่นภีศเดช ทา่นเสด็จไปตามดอยตา่ง ๆ ไมท่ราบวา่ก่ีร้อย

ครัง้ และเมื่อมาเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ก็ทรงตามเสด็จฯ ขึน้ไปบนดอย โดยรถพระที่นัง่ หรือเฮลิคอปเตอร์ ก็

ทรงพระดําเนินต่อไปอีกหลายกิโลเมตร ตอนนัน้ข้าพเจ้าอายุยงัน้อยอยู่  ก็ยงัเดินตามไปได้ ถึงจะเหนื่อยอย่างไร ก็พอทน

ไหว ถ้าเป็นตอนนีล้ะ่ก็ไมไ่หวแล้ว 

 

ที่ภาคอีสาน ภพูานราชนิเวศน์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2519 ก็ทรงใช้เป็นศนูย์กลาง ในการเสด็จฯ ออกไปทอดพระเนตร ว่า 

พืน้ท่ีตรงไหน เหมาะจะสร้างอา่งเก็บนํา้ หรือคลองสง่นํา้บ้าง ซึง่สว่นใหญ่ จะทรงศกึษาจากแผนท่ีมาก่อน ที่เหนื่อยมาก คือ 

ภาคใต้ ทกัษิณราชนิเวศน์ สร้างเสร็จใน พ.ศ. 2516 เมื่อแรกเสด็จฯ เสด็จฯ โดยรถไฟผา่นสถานีต่าง ๆ มีประชาชนมาคอย

รับเต็มไปหมด ถึงแม้จะดกึดื่น ตี 2 ตี 3 ข้าพเจ้าแอบด ูที่ในห้องที่ตวัอยู่ เปิดม่านดนูิด เห็นประชาชนมาแน่นขนดั แต่ไม่มี

เสยีงอะไรเลย เงียบกริบ ตา่งคนตา่งยนืระวงั ท่ีจะไมใ่ห้รบกวน ไมใ่ห้ปลกุพระบรรทม ก็ซาบซึง้ในความหวงัดีของประชาชน

เหลอืเกิน แตก็่อตุสา่ห์มากนัแนน่ โดยที่ไมไ่ด้เห็นพระองค์ เพียงแตไ่ด้เห็นรถไฟท่ีประทบัอยู ่ประทบัหลบัอยูใ่นรถไฟ 

 

แต่ที่แท้ ก็ไม่ทรงหลบัอะไรจริง ๆ เท่าไร ทรงแอบมองเขาอยู่ ที่ภาคใต้ ต้องใช้คําว่า ทรงลยุงานมาโดยตลอด อย่างท่าน

ทัง้หลาย คงจะเคยเห็น ภาพท่ีพระองค์ทา่นประทบัเรือ ไปในเขตพรุ นํา้ในพรุนัน้ใสแจ๋ว มองด้วยตาก็จะนกึวา่ นํา้สะอาดใส 



แหมมีนํา้มากดี แม้แตว่วัที่ชาวบ้านเลีย้ง ก็ยงัหลงลงไปกินนํา้ แต่กินแล้วปากเป่ือย เป็นแผลนานเชียว เพราะนํา้นัน้มีฤทธ์ิ

เป็นกรดกํามะถนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ก็จะเสด็จฯ ไปกบัผู้ เช่ียวชาญ ของกรมชลประทาน และก็ข้าราชการอีก

หลายคน พยายามคร่ําเคร่งหาวิธีแก้ไขนํา้เปรีย้ว และดินเปรีย้ว ทรงหาวิธีระบายนํา้เปรีย้ว ออกทะเลไป แรก ๆ ก็ระบายลง

คลองธรรมชาติ ก็เกิดปัญหา ปลาที่ชาวบ้านเลีย้งในคลองตายไป ก็เลยมีคําวา่ ปลาร้องไห้ เพราะว่าเลีย้งไว้ไม่เท่าไรปลาก็

ตายหมด เพราะนํา้เปรีย้วมนัลงมา 

 

ทําให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงเป็นทกุข์พระทยั เพราะทรงสงสาร หว่งประชาชนผู้มีอาชีพเลีย้งปลา แต่เดี๋ยวนีน้ํา้

หายเปรีย้วแล้ว ทรงขบัรถเองตลอด ไมว่า่จะเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรท่ีไหน พร้อมกบัแผนที่ประจําพระหตัถ์ตลอดเวลา ตอน

หลงัก็ขุดคลองระบายนํา้เปรีย้ว แถมมีประตูระบายนํา้เอาไว้จัดการกับนํา้ 3 รส ข้าพเจ้าเองก็อ่านไปอย่างนัน้ ไม่เข้าใจ

เทา่ไร กกันํา้จืดไว้บ้าง กกันํา้เปรีย้ว นํา้เค็มไว้บ้าง เปิด ปิด ตามวิธีการของพระองค์ จนเดี๋ยวนีน้ํา้เปรีย้วในพรุลดลงไปมาก

แล้ว ดินเปรีย้วจดั พระองค์ก็ทรงใช้วิธีของทา่น ที่เรียกวา่ แกล้งดิน จนดินคลายความเปรีย้วลง ท่ีดินเปรีย้ว เพราะดนิในเขต

ชายทะเลภาคใต้ เป็นดินตะกอนนํา้ทะเล มีสารประกอบกํามะถนัอยู่ในตวัตามธรรมชาติ 

 

ถ้าดินแห้งจะมีฤทธ์ิเป็นกรดกํามะถนั ถ้ามีนํา้แช่ขงัอยู ่เช่น ได้ทดลองตามโครงการแกล้งดิน ได้นําไปแก้ปัญหาดินเปรีย้วใน

ภาคใต้ได้ จนสามารถปรับปรุงที่นาที่ถกูทิง้ร้างมา 20 30 ปี ให้นํามาใช้ประโยชน์ได้มากกวา่แสนไร่ เช่น นราธิวาส ปรับได้

สองหมื่นกว่าไร่ นครศรีธรรมราชสองหมื่นกว่าไร่ ปัตตานีหมื่นกว่าไร่ เป็นต้น พืน้ที่นอกเขตพรุและในเขตพรุบางส่วน 

ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้มาก เมื่อก่อนปลกูข้าวได้แคไ่ร่ละสีห้่าถงั เดี๋ยวนีเ้พิ่มเป็น 50 ถงัแล้ว ยงัปลกูพืชผกั ผลไม้ เลีย้งสตัว์

อะไรตอ่มิอะไรได้หลายชนิด 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงเห็นชาวบ้านมีความสขุ ก็รับสัง่วา่ช่ืนใจ แตก่วา่ชาวบ้านจะแจ่มใสอยา่งนี ้ทรงเหน่ือยอยู่

หลายปี มีผู้สนใจวิธีการของพระองค์ท่าน ก็ไปศึกษาที่ศนูย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ซึ่งทรงตัง้ขึน้มาตัง้แต ่

พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั น่ีโปรดแผนที่มากที่สดุ เวลาเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร ทรงขบัรถเอง แล้วก็มีแผนที่

ติดพระองค์เสมอ และทรงใช้ประโยชน์จากแผนที่อยา่งเต็มที่ อย่างเสด็จฯ ไปคยุกบัราษฎร ก็จะรับสัง่ถามว่ามาจากที่ไหน 

บ้านช่องเขาอยูท่ี่ไหน เขาก็จะบอกวา่เขาอยูท่ี่นัน่ท่ีนี่ เดี๋ยวนีม้ีหมูบ้่านใหมเ่พิ่มขึน้แล้ว และคนก็อยูเ่ย็นเป็นสขุขึน้ 

 

ก็จะทรงทําแผนท่ีเทียบกบัแผนท่ีปัจจบุนั และทําเคร่ืองหมาย เวลาขบัรถไปตามพืน้ท่ีไหนๆ ทรงซกัถามชาวบ้าน ช่ือหมูบ้่าน 

ช่ือถนน แมน่ํา้ลาํคลอง วา่ ถกูต้องตรงตามแผนท่ีหรือไม ่มีหมูบ้่านเพิ่มขึน้มาใหมไ่หม แหลง่นํา้อยูต่รงไหนบ้าง ไกลไหม จะ

ทรงพระดําเนินไปทอดพระเนตร เวลาประทบัลงเรือที่ภาคใต้ ก็ทรงมีขวดนํา้ไว้ พอประทบั เรือวิ่ง ท่านก็เอาขวดนํา้ช้อนนํา้

ขึน้ ใสข่วด แล้วไปทดสอบความเปรีย้วของแตล่ะแหง่ทกุ ครัง้ แหม เขามีรูปเยอะเชียว 



 

ทกุโครงการพระราชดํารินัน้ จะทรงสัง่การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา อย่างโครงการมโูนะเนี่ย ทรงได้รับคําร้อง

จากประชาชน ทัง้ไทยอิสลาม ทัง้ไทยพทุธ เป็นจํานวนไมน้่อยวา่ เขานี่ไมม่ี ไมม่ีที่ดินทํากินเลย ยากจนยงัไง ลาํบากยงัไง ก็

ทรงปรึกษากับผู้ เช่ียวชาญ ที่ทรงรู้จักหลายคน ก็ทรงตัง้ขึน้ว่า เป็นโครงการมโูนะ เป็นโครงการช ลประทาน เพื่อบรรเทา

ปัญหานํา้ท่วมในฤดฝูน ปัญหานํา้เปรีย้วจากพรุโต๊ะแดง และป้องกนันํา้เค็ม ไหลเข้าพืน้ที่เพาะปลกู ครอบคลมุพืน้ที่ อ.สุ

ไหงโกลก และตากใบ เป็นพืน้ท่ีประมาณ 110,000 ไร่ 

 

เพื่อให้ประชาชนมีทางทํามาหากิน และโครงการมโูนะน่ีทรงทดลองจดัตัง้หมู่บ้านปศสุตัว์และเกษตรมโูนะขึน้ เป็นหมู่บ้าน

ตวัอย่างในการพัฒนาอาชีพ ชาวบ้านทัง้ไทยพุทธ และ มุสลิม ที่ไม่มีที่ทํากินได้มาขอความช่วยเหลือ ก็ทรงส่งเสริมให้

ชาวบ้านเลีย้งโค เป็ด ไก่ ทําไร่นาสวนผสม ข้าพเจ้าก็ให้ทํางานศิลปาชีพด้วย ขณะนีม้ีสมาชิกโครงการอยู่ 36 ครอบครัว 

สมัยเมื่อ 36 ปีที่ผ่านมา ที่จะเข้าไปในพืน้ที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้นัน้ ต้องลุยฝน ลยุโคลน และแม้แต่ลยุทากเป็น

ประจํา แตพ่ระองค์ทา่นก็ทําอยา่งไมเ่ห็นแก่เหน็ดแก่เหน่ือย บางครัง้ก็ทรงขบัรถข้ามแม่นํา้เพื่อจะไปอีกฝ่ัง ไปเยี่ยมราษฎร

อีกฝ่ัง 

 

ภาคกลางที่ทรงหว่งมาก ก็ปัญหาเร่ืองนํา้ทว่ม ปัจจบุนันีป้ระชาชน ก็คงคุ้นเคยกบัศพัท์คําหนึ่ง ที่ทรงใช้ ที่เก่ียวกบัการเก็บ

กกันํา้แล้ว คือ คําวา่ “แก้มลิง” โครงการแก้มลิงนี ้มีอยู่ทัว่ไปในภาคกลาง โดยเฉพาะในพืน้ที่ใกล้ ๆ ทะเล ได้ช่วยบรรเทา

ปัญหานํา้ทว่ม ในฤดนูํา้หลาก และบางที่ก็ช่วยให้มีนํา้ใช้ในฤดแูล้งด้วย ผลงานสาํคญัตามพระราชดําริ เพื่อแก้ไขปัญหานํา้

ทว่ม นํา้แล้งในภาคกลาง ก็เช่น เขื่อนป่าสกัชลสทิธ์ิ และเขื่อนขนุดา่นปราการชล เป็นต้น 

 

ข้าพเจ้าเองได้ยินมาว่า ตัง้แต่สร้างเขื่อนป่าสกัชลสิทธ์ิ เสร็จมา กรุงเทพฯ ยงัไม่เคยมีนํา้ท่วมใหญ่เลย นบัว่าประหยดัเงิน

ของชาติ ในการแก้ปัญหานํา้ทว่มกรุงเทพฯ ไปได้มาก ถ้านบัรวม ๆ หลายปีก็น่าจะคุ้มค่าก่อสร้างเขื่อนแล้ว จากนีไ้ปก็เป็น

กําไรของประเทศชาติเท่านัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีโครงการพระราชดําริมากกว่า 3,000 โครงการ ทั่ว

ประเทศ ทรงมุง่ให้ราษฎรให้กินดี อยูด่ี ขึน้ทกุภาค งานท่ีทรงทํานี่ ทําโดยไมม่ีวนัหยดุมาเกือบ 60 ปีแล้ว ทรงทําโดยไม่เบื่อ

หนา่ย เพราะเป็นงานท่ีทรงทํา ด้วยความรักที่มีตอ่ประชาชน ในห้องทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั จะมีแตแ่ผน

ที่ประเทศไทยทกุภาคเต็มไปหมด 

 

เพราะวา่โปรดเร่ืองแผนท่ีมาก แล้วก็ โดยที่ทรงสนพระทยัแผนที่น่ี ก็ทรงสามารถติดตอ่กบัประชาชนที่มาเฝ้าฯ กนัเป็นหมื่น 

ๆ คนได้ จะทรงถามว่าเขาอยู่ที่ไหน หมู่บ้านช่ืออะไร เป็นหมู่บ้านก่ีหลงัคาเรือน แล้วเวลานีม้ีหมู่บ้านที่ติดกนัเพิ่มขึน้ใหม่



หรือไม ่ก็ทรงได้ข้อมลูใหม่ๆ  แล้วก็ทรงดแูลความเจ็บป่วยของประชาชน พวกที่ลกูมากยากจน ขาดการศกึษา อนันีข้้าพเจ้า

ก็เลยโชคดี พวกที่ลกูมากแล้วก็ยากจนนี่ ข้าพเจ้าก็ชวนเขามาที่ภาคกลาง มาอยู่ที่ในวงัหลวง แล้วก็มาฝึกศิลปาชีพ การ

ฝีมือตา่ง ๆ การทําโลหะอะไรตา่ง ๆ ซึง่ได้ผลดีมาก แล้วก็ขณะนี ้ก็แสดงอยู ่ท่ีพระที่นัง่อนนัตสมาคม 

 

ข้าพเจ้าปลืม้ใจมาก เพราะวา่มีเพื่อนตา่งชาติไปด ูแล้วเขาก็ชม ข้าพเจ้าก็คิดวา่เขาคงชมด้วยใจจริง เห็นฝีมือของชาวบ้าน 

ที่ทําศิลปาชีพสวยงามมาก เขาบอก นี่เป็นฝีมือหนึ่งของโลกนี่ จากเด็กที่ยากจน พ่อแม่มีลกู 8-9 คน ข้าพเจ้าก็จะเอามา

ครอบครัวละ 2 คน แล้วก็มาอยูท่ี่ในวงัหลวง พอเช้าขึน้มา ก็เอารถมารับ มาที่โรงงาน ที่สวนจิตรลดา ฝึกงานตา่งๆ สอนเขา 

เงินเขาทุกวัน ที่เขามาทํางาน ฝึกงานกับเรา และเขาก็เก็บเงิน และส่งไปให้พ่อแม่ ก็มีความสขุมาก และเดี๋ยวนีพ้วกที่

ยากจนท่ีสดุ จบ ป.3 บางทีไมจ่บประถม 4 เลย จบ ป.3 บางคนก็ไม่ได้เรียนเลย กลายเป็นคนที่เรียกว่า ชาวต่างชาติมาดู

แล้วบอกวา่ น่ี มือหนึง่ของโลก 

 

อนันี ้ทําให้ข้าพเจ้าปลืม้ใจที่สดุ และภาคภมูิใจในมลูนิธิสง่เสริมศิลปาชีพ ที่ข้าพเจ้าตัง้มา ถ้าเผ่ือข้าพเจ้าไม่ได้ตัง้มลูนิธิ

สง่เสริมศิลปาชีพ จะไมม่ีวนัได้รู้วา่ คนไทยของเรา หรือผู้ที่อยูใ่นประเทศไทยของเรา เป็นคนท่ีเก่งเช่นไร ถ้าได้โอกาสในชีวิต

แล้ว เขาจะพุ่งไปไกล ทําอะไรก็ทําได้ทัง้นัน้ ไม่มีที่เรียกว่า ไม่รู้จะทําอะไร ทําไม่ได้ อะไรเช่นนี ้คนไทยนี่เก่งจริงๆ ไม่ว่าจะ

หยิบท่ีภาคเหนือ ภาคใต้ ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง เก่งทัง้นัน้ เป็นคนที่ คนไทยทกุคนควรภาคภมูิใจว่า มีเพื่อนร่วม

ชาติที่เก่ง ขอโอกาสสกันิดเดียวเทา่นัน้ เขาไปลิว่ทีเดียว กลายเป็นมือหนึง่ของโลก 

 

ซึง่ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากเพื่อนว่า ขอให้ไปสหรัฐอเมริกาอีก ข้าพเจ้าก็คิดอยากจะไป เพราะว่าไปทีไร ทาง

สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความเอาใจใส ่และดแูลอยา่งดีเลิศ ดีมากเลย มิหนําซํา้ในรัฐสภาเขาจะพดูถึงว่า ประเทศไทยคนไทย

เก่งมาก เป็นคนท่ีเก่ง และพระเจ้าแผน่ดิน เป็นคนที่มีความสามารถ และพระราชินีของท่านกําลงัจะมา เขาพดูกนัในสภา

ว่า let us welcome her น่ารักมากคนอเมริกนั น่ารักจริง ๆ ข้าพเจ้ายงัปลืม้มาก คือ ไม่เคยคิดถ้าท่านยงัสงสยัอยู่ ให้

ทา่นไปท่ีพระที่นัง่อนนัตสมาคม ไปดผูลงานท่ีคนไทยที่จบแค ่ป.3 หรือไมไ่ด้เรียนเลย ที่เขาสามารถประดิษฐ์อยา่งแกะสลกั 

เนี่ย โหสวยงามเหลอืเกิน ชิน้เบ้อเร้อสวยงามมาก แกะสลกัเป็น 3 ยคุด้วยกนั อยูไ่หนก็ไม่รู้ จรุงจิตต์จ๋า 3 ยคุ 3 ยคุด้วยกนั 

แหมช่ือยาก 

 

4 ยคุหรอแค่ 3 ก็แย่แล้ว อนันีเ้ป็น ข้าพเจ้าไม่ได้รู้เอง พรรคพวกข้าพเจ้าไปอ่านมาว่า ข้อมลูจากหนงัสือไตรภมูิ เทพฤๅษี 

และคนธรรพ์เฝ้าพระอิศวร อยากทราบว่า แก้ว 9 ประการเกิดขึน้ได้อย่างไร พระอิศวร บอกให้ไปถามพระฤๅษีช่ือ องัคต 

เพราะเป็นฤๅษีอายยุืนที่สดุ ตัง้แตส่ร้างโลกมา ฤๅษีองัคตเกิดในยคุกฤติยคุ ยคุนีข้้าพเจ้าเพิ่งทราบ และเพิ่งเคยได้ยินวา่ กฤ



ติยคุเป็นยคุที่บริบรูณ์ไปด้วยคณุงามความดี ท่ีข้าพเจ้าต้องทราบเพราะวา่ ชาวศิลปาชีพของข้าพเจ้าเอง เด็กที่เอามาตัง้แต่

เลก็ ๆ เป็นผู้แกะสลกัใช้เวลานานมากเลย แกะสลกัยคุตา่งๆ บนไม้สกัเนี่ย 

 

ยคุที่ 2 ช่ือวา่ ไตรดายคุ เป็นยคุที่มีความดี 3 สว่น ความไมด่ี 1 สว่น ยคุที่ 3 ช่ือ ทวาบรยคุ เป็นยคุที่ความดี และความไมด่ี 

เสมอกนัคร่ึงตอ่คร่ึง พอมาถึงยคุนีเ้ป็นยคุที่ข้าพเจ้าอยู ่ใจหายใจควํ่า ช่ือว่า กลียคุ แหมไม่ค่อยดีเลยนะ กลียคุ เป็นยคุที่มี

ความดีส่วนเดียว ความไม่ดี 3 ส่วน แล้วเขาบรรยายต่อไปว่า กลียุค คือ ยุคปัจจุบนัที่พวกเรา ที่ข้าพเจ้ากับพวกท่าน

ทัง้หลายอยู่เนี่ย คือ กลียุค ต่อจากกลียุค เขาก็บอกจะเกิดไฟบรรลยักัลป์ล้างโลก มีลมหอบ แผ่นดินไหว แผ่นดินแยก 

ข้าพเจ้าก็ไมอ่ยากรู้แล้วตอ่ไป บอกวา่ เขาเขียนวา่ ใครอยากรู้มากกวา่นี ้ให้อา่นจากหนงัสอืไตรภมูิพระร่วง แตห่วงัวา่คงจะ

ไมเ่กิด 

 

ผลงานศิลปาชีพ ถึงจะอยู่กลียคุ ก็ยงัมีผลงานของศิลปาชีพ เป็นนกัศิลปาชีพฝีมือ ที่ชาวต่างประเทศบอก ระดบั ระดบั 1 

ของโลกเนี่ย ก็ยงัภมูิใจถึงจะอยู่ในกลียคุก็ตาม ดัง่ที่ข้าพเจ้าได้นําภาพสว่นหนึ่งมาให้ท่านด ูให้ท่านทัง้หลายชม แล้วยงัมี

จดัแสดงอยู ่ณ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ทา่นที่ประสงค์จะชมของจริง ก็ยงัไปชมได้ ทกุครัง้ที่ข้าพเจ้ามีโอกาส ที่ได้ออกนอก

ประเทศ ข้าพเจ้าจะให้จบัสลากกนั ให้พวกคณะศิลปาชีพเด็กหนุ่มสาวของข้าพเจ้า จบัสลากกนั แล้วให้สว่นหนึ่งได้ตาม

เสด็จได้ ตอนที่ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ประธานาธิบดีของฝร่ังเศส ให้ไปแสดงผลงานศิลปาชีพ บนหอไอเฟล ข้าพเจ้าก็รู้สกึ

ซาบซึง้ ในประธานาธิบดี และมาดาม ที่ให้โอกาสศิลปาชีพได้ไปแสดงผลงานที่งดงามที่หอไอเฟล มียอดผู้ เข้าชมทัง้ชาว

ไทยและชาวตา่งชาติครัง้นัน้ ประมาณ 150,000 คน แหม จดัข้างบนแล้วสวย และปลืม้ใจ และก็ภรรยาประธานาธิบดีก็ไป

จบัมือกบัเด็กศิลปาชีพ ที่ไปกบัข้าพเจ้า จบัมือทกุคน หลงัจากได้ดฝีูมือการทํางานของเขา แล้วก็ไปจบัมือทกุคน บนหอไอ

เฟลนัน่ ทําให้ปลืม้มาก 

 

โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขณะนี ้มีนกัเรียนที่ยากจน แตไ่มไ่ด้ยากจนสติปัญญาเลย ยากจน 700 คน มีครู 50 คน แล้ว

ก็จําหน่ายผลิตภณัฑ์ศิลปาชีพต่างๆ ที่สวนอมัพร ระหว่าง 18 กรกฎา ถึง 2 สิงหานี ้และก็น่าปลืม้ใจที่คนไทยทัง้หลายก็

ช่วยกันไปสนบัสนุน ไปด ูไปซือ้ของ เท่าที่จะซือ้ได้ และก็ที่ฮิตมาก ก็คือ ที่พทัลงุ เขาคิดทํา เอาผกัต่างๆ นี่มาทําเป็นข้าว

เกรียบ พอทอดข้าวเกรียบผกั คนมาเข้าคิวยาวเชียว วา่ อร่อยมาก อนันี ้ข้าพเจ้าปลืม้ ทอดข้าวเกรียบขายนี่ก็ตัง้แตเ่ช้าจรด

เย็น จนคนทอดนี่เหนื่อย และตะโกนบอกคนที่เข้าคิว วนันีอ้ย่ามาซือ้เลย ไม่อร่อยหรอก ข้าวเกรียบ แหม ไลค่นไปเสียอีก 

ข้าพเจ้าบอกทําไมอยา่งนัน้ ไมพ่ยายามฝืนใจ เหนื่อยก็เหน่ือย ก็สู้  เขาบอกสู้มาจนเช้าแล้ว จนใกล้คํ่าแล้ว เลยบอกว่าอย่า

เข้า อยา่เข้าคิวเลย ไมอ่ร่อยหรอกวนันี ้ไมอ่ร่อย แตป่ระชาชนก็มาช่วยเหลอื เพราะเข้าใจว่าผลิตภณัฑ์ศิลปาชีพนี่เป็นฝีมือ

ของชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนา ที่ยากจน 

 



เหมือนกบัวา่คนไทยมาช่วยคนไทยด้วยกนั เงินทองก็จะได้หมนุเวียนกลบัไปสูค่นไทยมากขึน้ อีกทัง้เป็นการหมนุเวียน ไปสู่

ประชาชนอยา่งทัว่ถึง ทัว่ประเทศ หลายแสนครัวเรือน ข้าพเจ้าปลืม้มาก ที่ท่านทัง้หลาย ประชาชนทัง้หลาย ได้ไปชมงาน

ศิลปาชีพท่ีสวนอมัพร แสดงให้เห็นวา่เป็นผู้ที่ช่ืนชมศิลปาชีพจริง ๆ อยา่งเขาไปน่ีเขาแตง่กายด้วยผ้าของศิลปาชีพ ที่เขาซือ้

เมื่อปีที่แล้ว หรือถือกระเป๋าของศิลปาชีพ หรือตะกร้าศิลปาชีพ เมื่อพบกนัก็ช่ืนชมซึ่งกนัและกนั ชวนกนัอดุหนนุผลิตภณัฑ์

ชิน้ใหม ่ๆ เจ้าหน้าที่ศิลปาชีพเห็นแล้วก็ช่ืนใจ เพราะจําได้ จําได้แตล่ะคนวา่คุ้นหน้า มาอดุหนนุเสมอ จนกระทัง่คุ้นหน้ากนั 

 

ผลติผลจากเกษตรก็เหมือนกนั ข้าพเจ้าก็ได้สร้างฟาร์มตวัอยา่งในหลายจงัหวัด เพราะบางทีบางจงัหวดั ไม่ปลอดภยั ที่จะ

ไปซือ้ข้าวของที่ตลาด เช่น ขี่มอเตอร์ไซค์ไป ไปจ่ายของที่ในตลาด ก็มกัจะเสียชีวิตเสมอ ก็เลยช่วยกนัคิดว่าอย่าเลย เรา

สร้างเป็นคล้าย ๆ ตลาดของศิลปาชีพ ที่ในหมูบ้่านตา่งๆ ก็แล้วกนั จะได้ใช้จ่ายกนัได้ด ีและไมต้่องเสีย่งตอ่การเสยีชีวิตด้วย 

อยา่งพทัลงุนี่ ทําข้าวยําผกัใต้อร่อยที่สดุ ข้าพเจ้ายงัไปชิมที่พทัลงุ ท่ีโครงการศิลปาชีพท่ีพทัลงุ เก่งมาก และเดี๋ยวนีเ้ป็ดอีเ้ห

ลยีง ซึง่ทางเมืองจีนให้ข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้า ไปแทนพระองค์ที่เมืองจีน เป็ดอีเ้หลียง เดี๋ยวนีก็้มาทําลาบเป็ด ทําเท่าไรก็

หมดเทา่นัน้ ดอกไม้ทอดจากพทัลงุ หมจิูนหวัแดดเดียว ข้าวสารหลายชนิด ข้าพเจ้าก็เที่ยวไปด ูตามที่เขาเอาออกมาแสดง

จงัหวดัตา่ง ๆ 

 

ข้าวสงัข์หยด และข้าวเกรียบรสตา่งๆ ท่ีชาวบ้านทําจากผกัตา่งๆ เราก็เอามาทํารับประทานกนั ทีนีข้อคยุอีกเร่ืองหนึ่ง เร่ือง

โขน เมื่อเดือนมิถนุายนที่ผา่นมา ก็ได้มีการจดัแสดงโขนชดุพรหมมาศ เร่ืองโขนเนี่ย สมเด็จเจ้าฟ้า ลกูสาวข้าพเจ้า สมเด็จ

พระเทพรัตน์ฯ เป็นหว่งเหลอืเกินวา่ โขนไมค่อ่ยแสดง เพราะเสือ้ผ้าก็ทรุดโทรมเก่า ไมไ่ด้แสดงแล้ว ทัง้ ๆ ท่ีมีคนท่ีฝีมือดีที่จะ

แสดงโขนได้ แต่ก็แสดงไม่ได้เนื่องจากเงินจํากดั แล้วเสือ้ผ้าก็เก่า ก็พระราชทานสร้างชุดโขนขึน้ใหม่อีก แล้วก็มีการซ้อม 

พวกครูโขนท่ีเก่งตา่ง ๆ ก็ซ้อมลกูศิษย์ แล้วก็แสดงให้ประชาชนดเูมื่อเร็วๆ นีเ้อง 

 

สมเด็จพระเทพฯ เล่าเป็นห่วงมาก ว่า โขนเป็นของที่วิเศษ อย่างที่อินโดนีเซีย เขายงัรักษาของเขาไว้ แต่ของเราเ นี่ย นบั

วนัเนี่ยเสือ้ผ้ามนัแพง นบัวนัจะไม่ได้แสดง ก็กลวัว่าจะหายไป จากความนิยมของคนไทย ข้าพเจ้าก็ปรึกษากบัอาจารย์

สมิทธิ ศิริภัทร แล้วอาจารย์สมิทธิ ก็ไปรวบรวมผู้ รู้หลายคน ศึกษาค้นคว้า จัดสร้างเคร่ืองแต่งกายของโขน หัวโขน 

เคร่ืองประดบัตา่ง ๆ  คราวนีง้ดงามมาก เคร่ืองแตง่กายโขนเมือ่ได้สร้างเสร็จสมบรูณ์แล้ว สวยงามเหลอืเกิน นบัวา่ คุ้มคา่ใน

การรอคอยจริง ๆ แสดงโขนเมื่อเร็ว ๆ นี ้ทา่นทัง้หลายบางคนคงได้ชมแล้ว เห็นวา่ประชาชนมาชมกนัแนน่ขนดั จนเพิ่มรอบ

การแสดงแล้วก็ยงัไมเ่พียงพอ ยงัมีผู้ขอร้องให้จดัแสดงอีก 

 

น่ารักที่ลกูพาคนแก่ พ่อแม่หรือปู่ ย่าตายายที่แก่  ๆ จูงมือกันไปดูโขนที่ทําขึน้ใหม่ สําเร็จใหม่นี ้เห็นว่าสวยงามมากเลย 

อปุกรณ์การแสดงก็เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทกุฝ่ายช่ืนใจ หายเหน่ือย เพราะได้รับคําชมจากประชาชนมากเลย เขามีรูปเสือ้ผ้า



โขนที่สร้างขึน้ใหม่ การแสดงโขนครัง้นีไ้ม่ใช่จะประสบความสําเร็จเพียงแค่ได้เผยแพร่ศิลปะ การแสดงชัน้สงูของไทยเรา

เทา่นัน้ แตย่งัเกิดสิง่ที่มีคณุคา่เพิ่มขึน้มาอีก คือพวกเราได้สร้างช่างฝีมือรุ่นใหมเ่อี่ยมขึน้มา รุ่นใหมท่ี่เข้าใจถ่องแท้ถึงศิลปะ

การสร้างเคร่ืองแต่งกายโขน และได้เห็นความผกูพนัอย่างใกล้ชิดแบบสงัคมไทยสมยัโบราณ ลกูหลานจูงพ่อแม่ ปู่ ย่าตา

ยาย คนแก่ในบ้าน ไปดโูขนครัง้นี ้ได้เห็นการแสดงความรัก เอือ้อาทรตอ่กนัในครอบครัว ก็เป็นภาพที่สร้างความสขุใจแก่ผู้

พบเห็นทกุคน 

 

และเสยีงที่เรียกร้องวา่ ให้จดัการแสดงโขนขึน้อีกนัน้ ข้าพเจ้าก็รับฟัง และกําลงัตรึกตรองว่า จะเลือกตอนไหนมาจดัแสดง

ใหม ่แตก็่ต้องฝึกซ้อมนานหนอ่ย ขอให้ น่ีเขาสัง่ให้ข้าพเจ้าพดูวา่ ขอให้แฟน ๆ โขนคอยติดตามขา่วตอ่ไป เขาสัง่มา อยา่ลมื

รับสัง่ตรงนีใ้ห้ได้ โฆษณาไปในตวัรับรองวา่ ตอ่ไปต้องมีให้ชมแนน่อน ในโอกาสนี ้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคณุกรุงเทพมหานคร 

และสาํนกันายกรัฐมนตรี ที่ร่วมกนัจดันิทรรศการโขนชดุพรหมมาศ ที่หอศิลปวฒันธรรม กรุงเทพมหานคร ซึง่ประชาชนก็ได้

ชมความงดงามของเคร่ืองแต่งกายโขนทุกชนิด หวัโขน เคร่ืองประดบัต่างๆ พร้อมทัง้อุปกรณ์การแสดงที่สําคญั มีช้าง

เอราวณัเป็นต้น ทีนีใ้ครเป็นผู้ เช่ียวชาญการโขนขอช่วยแนะนําข้าพเจ้าวา่ คราวหน้าจะเอาตอนไหนมาแสดงดี ได้ช่วยกนั 

 

ตอ่ไปก็จะขอเลา่เร่ือง แนวปะการังเทียมที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ชาวประมงบ้านละเวง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มาหาข้าพเจ้า 

และขอร้องให้ช่วยเหลอื เพราะวา่เขามีอาชีพอยู่อย่างเดียว คือออกเรือไปเป็นเรือเล็กๆ เพราะเป็นคนจนมาก ออกเรือแล้ว

ไปตกปลา จบัปลาได้ก็มาขาย ก็ได้เงินเลีย้งชีพ และก็ปลาที่เหลือก็รับประทาน ทีนี่เร่ืองปลาในเขตนํา้ตืน้ร่อยหรอจ นแทบ

ไม่มีเหลือแล้ว ข้าพเจ้าเองจนปัญญา ก็ปรึกษากันกับผู้ เช่ียวชาญต่างๆ ก็ได้รับคําแนะนําว่า ให้ลองทดลองสร้างแนว

ปะการังเทียมขึน้ อนันีเ้ป็นความคิดที่เรียกว่า ข้าพเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลย ก็ได้อาศยัราษฎรเนี่ย ได้รับความรู้ต่างๆ ขึน้มา 

ให้สร้างปะการังเทียมขึน้ เป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์นํา้ ข้าพเจ้าก็ได้เปิดโครงการฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเลขึน้ ใน พ.ศ.  

2544 

 

ที่ จ.นราธิวาส มีหนว่ยงานหลายหนว่ยงานเข้ามาช่วยเหลอื สนบัสนนุโครงการนี ้เป็นโครงการที่น่าชุ่มช่ืนใจ เพราะว่าเป็น

การยกระดบัชีวิต ของคนที่ยากจน และแทบจะไม่มีหวัง ยากจ๊น ยากจน และผู้ สนับสนุนโครงการนี ้เช่น กรมประมง 

กองทพัเรือ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง อย่างการรถไฟแห่งประเทศไทย บริจาคตู้รถไฟที่ชํารุด  ข้าพเจ้าเห็น

แล้วก็งงวา่ เอ๊ะ ไอ้รถตู้รถไฟ มนัจะมาทําช่วยให้ปลาช่ืนชมได้ยงัไง ก็งง ตอนนัน้ไม่มีความรู้อะไรทัง้สิน้ แต่การรถไฟฯ เขา

บริจาคตู้รถไฟท่ีชํารุด กรมทางหลวงก็บริจาคทอ่คอนกรีต เป็นต้น ตอ่มากรุงเทพมหานครก็ยงัช่วยบริจาครถขนขยะที่ชํารุด

อีกด้วย โอ ๋เนี่ย ข้าพเจ้าได้เรียน เป็นพระราชินีไมรู้่เร่ืองอะไรเลย 

 



ได้เรียนจากความต้องการของประชาชน และได้เรียนที่ทา่นทัง้หลายได้ช่วยกนัแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้และก็ทิง้ลงไปในทะเลที่

เขากะแล้วว่า ที่ตรงนีท้ิง้ได้ ปะการรังเทียม แล้วเขาก็ ทางกองทพัเรือก็ไปถ่ายหนงัมาให้ข้าพเจ้าด ูโอ้ โห ตกใจ พอเราทิง้

อะไรตอ่อะไรตา่ง ๆ ลงไปแล้ว ไอ้ปลามนัขนโขยงมากนัใหญ่ มนันกึวา่ แหมนี่มีบ้านท่ีดีของเราแล้ว มนัมากนัเป็นแถวเชียว 

เขาถ่าย ถ้าเขาไม่ไปถ่ายหนงัให้ดก็ูไม่รู้ แหมมนัมามากมายก่ายกอง ซึ่งประชาชนมาบอกข้าพเจ้า บอก โอ๊ยตอนนีส้บาย 

จับปลาได้ดีเลยตอนนี ้มันมากันเป็นแถว แล้วปลาต่าง ๆ ที่หายากก็เข้ามา ถ้าทิง้ลึกลงไปปลาใหญ่ๆ เมื่อไม่นานมานี ้

ข้าพเจ้าก็ได้รับรายงานวา่ เขาได้ถ่ายหนงัภาพของฝงูปลานานาชนิด เข้ามาอาศยัอยู่ในแนวปะการังเทียม แม้แต่ปลาที่หา

ยากที่สดุ 

 

กรมประมงบอกหายากแทบไม่ได้เห็น คือ ปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่ิม ขนาด 2-3 เมตร ก็เข้ามา เข้ามาหาที่อยู่ที่นี่ 

ข้าพเจ้าได้ยินแล้วมหศัจรรย์ใจ ไมเ่คย เป็นความรู้ใหมท่ัง้นัน้เลย ปลาจะละเม็ด สีเทา ซึ่งแต่ก่อนก็ไม่มีแล้ว ปลาช่อนทะเล 

ปลากุเลา ก็เข้ามาได้ ชาวประมงพืน้บ้านก็มาหาข้าพเจ้า บอกแหม ดีท่าน เดี๋ยวนีพ้วกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลา

ได้มากขึน้ จากแทบจะว่าไม่มีรายได้ กลบัมามีรายได้เพิ่มขึน้ ถึงเดือนละหมื่นกว่าบาท ชาวบ้านจากยากจนเหลือเกิน 

แปลวา่ คนท่ีมีความรู้ของเราเนี่ย ของประเทศไทยเรามีมาก และพร้อมเสมอจะช่วยชาติบ้านเมือง 

 

ปีนี ้กลุม่ประมงพืน้บ้าน ตัง้แตปั่ตตานี ถึงนราธิวาส หลายร้อยคน เขียนจดหมายถึงข้าพเจ้า และก็เซ็นช่ือเป็นบญัชีหางวา่ว

เลย ขอให้ข้าพเจ้าช่วยจดัทําปะการังเทียมเพิ่มเติมขึน้อีก และตอนนีใ้ครจะช่วยข้าพเจ้าละ่ตอนนี ้จะเอาอะไรไปทิง้ให้ปลา

มนัอยู ่ข้าพเจ้าจึงนํามาเลา่ให้ทา่นทัง้หลายฟังว่า ปะการังเทียมนัน้น่ะ ใช้ได้ผลจริง ๆ น่าภมูิใจแทนหน่วยงานทัง้หลาย ที่

ช่วยเหลอืประชาชนนัน้ประสบผลสาํเร็จ และข้าพเจ้าก็เลยขอถือโอกาสนีส้ง่ขา่วถึงกลุม่ประมงพืน้บ้าน ที่เขาเขียนจดหมาย

ถึงข้าพเจ้า ขอปะการังเทียมเพิ่มด้วยว่า ข้าพเจ้าจะพยายามขอร้อง ขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และก็ทกุแห่ง 

ช่วยกนัประสานงาน เช่ือวา่อีกไมน่านเกินรอก็คงจะเร่ิมจดัสร้างพืน้ท่ีบริเวณปะการังเทียมได้ อีก เพื่อประชาชนจะได้ไปตก

ปลา ไปทํามาหากินได้เพิ่มนะคะ ทา่นนายกฯ 

 

คราวนีส้บายหน่อย แหม เขาเขียนให้เป็นฉาก ๆ และคราวนี ้พระราชทานพันธุ์ ข้าว ฤดูเพาะปลูกปีนี ้นายกสมาคม

เครือข่ายสถาบนัเกษตรกร จ.มหาสารคาม ก็แจ้งความเดือดร้อนมาว่า นาของเกษตรกร 1,500 ราย ในภาคอีสาน 19 

จังหวัด ประสบอุทกภยัและโรคแมลง ทําให้ไม่มีข้าวพันธุ์ดีที่จะปลูกต่อไป ราษฎรจึงมีจดหมายมาขอข้าวพันธุ์ดีจาก

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สง่เร่ืองไปท่ีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ดแูลรับผิดชอบเร่ืองพนัธุ์ข้าวโดยตรง 

เขาจะได้เป็นธุระจดัหาพนัธุ์ข้าวให้ กรมการข้าวก็ได้รีบจดัพนัธุ์ข้าวปลกูอยา่งด ีเป็นข้าวเจ้า พนัธุ์ข้าวขาวดอกมะล ิและข้าว

เหนียวพนัธุ์ กข.6 อยา่งละคร่ึง รวม 75 ตนั มอบให้เกษตรกร เมื่อเดือนกรกฎา ท่ีผา่นมา 

 



ข้าวเป็นอาหารหลกัของคนไทยมาแต่โบราณ ข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยทราบว่า ข้าวเนี่ยมีประโยชน์อย่างเหลือหลาย พอโต

ขึน้มาจะเป็นสาวเขาก็สอนกนัว่า ถ้ากินข้าวมากจะพงุป่อง จะไม่ดีจะพงุป่อง จะอ้วน แต่มาตอนนีข้้าพเจ้าได้อ่ านหนงัสือ

นิวสวีก และไทม์ แมกกาซีน เขาพดูถึงข้าว ว่าข้าวนี่เป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สดุของมนษุย์ เป็นแป้ง คาร์โบไฮเดรตที่อ้วน

น้อยที่สดุ เทียบกบัขนมปัง เทียบกบัสปาเก็ตตี ้เทียบกบัเส้นอะไรตา่งๆ ข้าวเนี่ยอ้วนน้อยที่สดุ มีประโยชน์เหลือหลาย สว่น

ที่มีประโยชน์จริงๆ อยูท่ี่ผิวที่หุ้มเมลด็ สว่นท่ีเมื่อกะเทาะเปลอืกแข็งออกไปแล้ว ก็จะเห็นเป็นสีนํา้ตาลกบัจมกูข้าว ข้าพเจ้า

เองก็เลยขอร้องพวกประชาชนที่เป็นสมาชิกศิลปาชีพ ให้ตําข้าวจากนาของเขาเนี่ย มาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

กบัข้าพเจ้า เขาก็จะตําและสง่มาให้ตลอด 

 

เพราะว่าฝร่ังเขียนว่า ข้าวนี่เป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สดุ เพราะว่ามีวิตามินที่จะไปทําให้ร่างกายของเรานี่ ข้าพเจ้าอ่านว่า 

25 เซลล์ที่สมองก็เร่ิมๆ จะเสยีแล้ว เร่ิมต้นแล้ว อาย ุ25 แล้วก็ เซลล์ต่างๆ จะเร่ิมเสียไปเร่ือยๆ เพราะฉะนัน้หมอที่อเมริกา 

จากทกุๆ หนแหง่ เขาพดูวา่ เราเนี่ยควรจะรับประทานวิตามินรวม เพื่อให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมช้าลง และเขาก็

พดูถึงข้าว ว่าข้าวเนี่ยถ้าไปเข้าโรงสีมากมายก่ายกอง ก็เป็นแค่แป้งเท่านัน้เอง แต่ถ้าเผ่ือเรามากะเทาะ ตําเอง กะเทาะ

เปลอืกข้างนอกออกนิดเดียว โห คณุค่าเหลือที่จะพรรณนาเชียว จะไปช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ที่กําลงัจะชํารุดทรุดโทรม 

ไอ้เราก็คิดวา่ ข้าวเนี่ยมนัอ้วน อ้วนนะ ก็ไม่รับประทาน แต่ขอให้ทกุคนทราบเถอะว่า นิวสวีก เป็นหนงัสือพิมพ์ของทัว่โลก 

และก็ไทม์ เขาบอกข้าวนี่ยอดเยี่ยมที่สดุ มีวิตามิน บี 1 บี 2 มีธาตเุหลก็ มีแคลเซียม 

 

แล้วก็ที่น่าสนใจสําหรับผู้ สูงวัยเช่นข้าพเจ้าเป็นต้น คือ มีสารที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายด้วย ทุกคนกลบัไป

รับประทานข้าวเลยนะ เอาจริงๆ ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่อะไรมนัอ้วนอยู่ดีเหมือนกัน แต่ว่ามนัมีประโยชน์น้อยกว่าข้าว นี่เป็นที่

ฝร่ังเขาพดูนะ อีกเร่ืองที่ข้าพเจ้าช่ืนชมเหลือเกินที่ทราบข่าวดีมาว่า เยาวชนของเราที่เก่งของเราเนี่ย อย่าง น.ส.นพวรรณ 

เลศิชีวกานต์ อาย ุ17 จากเชียงใหม่ ได้รับรางวลัชนะเลิศ ในการแข่งขนัเทนนิสวิมเบิลดนั 2009 ที่ประเทศองักฤษ และก็

ทราบว่า เยาวชนจากโรงเรียนมัธยมหลายแห่ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

เก่ียวกับฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และชีววิทยา และนอกจากนี ้ยงัมีทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้รับรางวลัชนะเลิศ 

หุน่ยนต์กู้ภยัโลก แล้วก็โรงเรียนสรุนารีวิทยา โรงเรียนสรุศกัดิ์มนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั โรงเรียนเรยีนาเชลี ก็ได้รับ

รางวลัวงโยธวาทิตระดบัโลก 

 

มนัแสดงให้ข้าพเจ้ามัน่ใจ และปลืม้ใจมาก และคิดวา่ คนไทยทัง้ประเทศคงปลืม้ใจวา่ คนไทยของเรานี่เก่ง เก่งจริงๆ ขอให้

มีโอกาสในชีวิตเท่านัน้ เป็นคนที่เก่ง อย่างข้าพเจ้าได้เห็นตวัอย่างตวัเองแล้ว สมาชิกส่งเสริมศิลปาชีพที่จบแค่ ป.3 แล้ว

ไม่ได้เรียนเลย ซึ่งบดันีช้าวต่างประเทศไปดฝีูมือที่พระที่นัง่อนนัฯ บอกว่า เป็นฝีมือ 1 ของโลกแห่งนี ้คนทีพูดเป็นคนที่มี

ช่ือเสยีงระดบัโลกด้วย ข้าพเจ้าก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ได้โอกาสไปที่สหรัฐอเมริกาก็จะพาพวกเขาไป แล้วจะเอาฝีมือที่เขาทําไป



แสดงให้คนไทยที่อเมริกาได้เห็นด้วย วา่เนี่ยคือคนไทยของเรา เร่ืองพระบวรพทุธศาสนา ข้าพเจ้าเห็นคนทัง้หลายเป็นห่วง 

แตข้่าพเจ้าเองเช่ือวา่ ทกุวนันีเ้ด็กรุ่นใหมท่ี่วา่ไมค่อ่ยเข้าใจในพระพทุธศาสนา ก็คงจะไมจ่ริง ข้าพเจ้าทราบวา่เด็กไทยสนใจ

ในพทุธศาสนามากขึน้ ไปนัง่ปฏิบตัิธรรม ไปเข้าคา่ยธรรมะกนัเป็นแถว 

 

ข้าพเจ้าเองพออายุ 70 ก็นึกอยากฟังพระเทศน์ วนัพระใหญ่ก็จะไป ชักชวนพวกพ้องไปกนัแน่นเชียว ไปที่วดัหนึ่งวดัใด

ขอให้ทา่นช่วยเทศน์ให้ฟัง เปลีย่นวดัไปเร่ือย ๆ ไปฟังเทศน์ แล้วไปแล้วก็ตกใจ เห็นประชาชนมานัง่มารอเป็นแถว คอยที่จะ

ฟังเทศน์ ข้าพเจ้าก็เลยจดัแจงให้มีลําโพงออกมา ให้ประชาชนที่มานัง่เนี่ยได้ฟังคําพระเทศน์ด้วย ซึ่งเขาก็คงจะภมูิใจ ถ้า

ใครวา่ง ก็ชวนไปฟังเทศน์กบัข้าพเจ้าได้ คราวที่แล้วฟังที่หวัหินนะ ที่วดั ที่หวัหิน รู้สึกจวนจะจบแล้ว ก็ขอบพระคณุในนํา้ใจ

ของทกุคนท่ีมาฟัง และก็คงจะช่วยกนัให้เด็กไทยของเราได้รับโอกาส อย่างที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสช่วยเด็กศิลปาชีพ และได้

เห็นฝีมือของเขา เพราะวา่ ข้าพเจ้าเอาเด็กศิลปาชีพมา เขาอาย ุ13 14 15 มาสอนให้เขียนลายถมทอง 

 

และก็เนี่ยตวัการอยู่นี่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ หวัร่อข้าพเจ้า บอกแม่จะเอาเด็กชาวบ้านมาให้ทําถมทองยงัไง และ

เดี๋ยวนี ้เด็กชาวบ้านตา่ง ๆ ทํายิ่งกวา่ถมทองอีก ฝีมือสวยเหลือเกิน ที่ชาวต่างชาติมาดแูละบอกว่า ฝีมือระดบัโลกเลยเนี่ย 

ถ้าเผ่ือข้าพเจ้ามีโอกาส มีโชคดี ความจริงเขาก็เชิญมาแล้ว ให้ไปสหรัฐอเมริกาตอนที่เรียกว่าเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรของ

โลกค่อยดีขึน้แล้ว ข้าพเจ้าจะเอาเด็กเหล่านีไ้ปให้ได้เห็นสหรัฐอเมริกา แล้วเอาฝีมือที่เขาทําไปประกวดด้วย ในที่สดุนี ้

ข้าพเจ้าก็ขอขอบพระคณุทกุทา่น ซาบซึง้ในนํา้ใจของทกุทา่น เป็นกําลงัใจเหลอืเกินท่ี 77 ปี จะได้กําลงัใจอย่างนี ้แล้วก็จะ

ไปฉิวได้อีก แหมตวัเลขฟังเสยีงแล้วนา่กลวั 77 ปี ขอขอบคณุนะคะ   

 

 

ขอขอบคณุข้อมลูจาก 

เว็บไซต์เครือขา่ยกาญจนาภิเษก   http://kanchanapisek.or.th/speeches/2009/0811.th.html  
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