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ข้าพเจ้าขอขอบคณุ ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล และท่านทัง้หลาย ซึ่งเป็นผู้แทนของข้าราชการทกุหมู่เหลา่ ทัง้ฝ่าย

บริหาร ฝ่ายนิติบญัญตัิ ฝ่ายตลุาการ พลเรือน ตํารวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สภา สถาบนั สมาคม ชมรม มลูนิธิ

ลกูเสือชาวบ้าน ละประชาชนทกุหมู่เหล่า จากทุกจงัหวดั ทัว่ประเทศ รวมจํานวน 15,215 คน ที่พร้อมใจกนัเดินทางมา

อวยพรข้าพเจ้าในวนันี ้

 

คํากลา่วของทา่นนายกรัฐมนตรี ในนามของประชาชนไทยทัง้ประเทศ ทําให้ข้าพเจ้า มีกําลงัใจยิ่งขึน้ ขอขอบคณุผู้มีนํา้ใจ

อีกหลายทา่น ที่จดัอาหาร และนํา้ดื่ม มาช่วยสาํหรับบริการประชาชนจํานวนมาก ที่เดินทางมาอวยพรข้าพเจ้า และยงัต้อง

ขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มบุคคล ที่บําเพ็ญสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก  หรือ

ผู้ใหญ่ ท่ีจดักิจกรรมหรือทําสิง่ดี ๆ เพื่อบ้านเมือง หรือช่วยเหลอืคนไทยด้วยกนั เพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแก่ข้าพเจ้า 

 

เช่น มลูนิธิเพื่อสนบัสนนุการผา่ตดัหวัใจเด็ก ได้จดัทําโครงการผา่ตดั และรักษาเด็กที่เป็นโรคหวัใจพิการแต่กําเนิด ตัง้แต่ปี 

2552-2555 ขณะนีช้่วยมาได้ 333 รายแล้ว แตต่ัง้เป้าหมาย จะช่วยเด็กโรคหวัใจให้ได้ถึง 800 คน โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จดัทําโครงการปลกูถ่ายเซลล์ต้นกําเนิด เทิดไท้คู่ขวญัองค์ราชนั ราชินี สืบต่อจากโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดกูเฉลิมพระ

เกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการปลูกต้นไม้นานาชนิด ของหลาย

หน่วยงาน โครงการปลกูหญ้าแฝก การบริจาคโลหิต การพฒันาวดั มสัยิด และโรงเรียน การไถ่ชีวิตโค กระบือ โครงการ

รักษาผู้ ป่วยออทิสติก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ของกองทพัเรือ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนบัสนุนการป้องกัน และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และชุมชน ของกระทรวงยตุิธรรม การอปุสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร เป็นจํานวน

มากทัว่ประเทศ และยงัมีอีกมากมายหลายโครงการ ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถกลา่วถึงได้ครบถ้วน ข้าพเจ้าปลืม้ใจที่ชาวไทย

พร้อมใจกนัทําความดีเพื่อข้าพเจ้า จึงขอขอบคณุทกุทา่นไว้ ณ ท่ีนี ้อีกครัง้หนึง่ด้วย ยาวหนอ่ยนะคะ อยา่หลบัเสยีก่อน 



 

หลายเดือนมานี ้ข้าพเจ้าอยูท่ี่โรงพยาบาลศิริราช เพราะพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ประทบัอยูท่ี่นัน่ ขณะนีพ้ระสขุภาพดี

ขึน้มากแล้ว แต่หมอยังให้ทรงทํากายภาพบําบัดต่อไป เพื่อให้ทรงพระดําเ นินได้แข็งแรง ก่อนที่จะเสด็จฯ ออกจาก

โรงพยาบาล ข้าพเจ้าปลืม้ใจ ที่มีประชาชนมาถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เป็นจํานวนมากทกุวนั วนัละ

หลายพันคน ทัง้ที่มาเป็นรายบุคคล เป็นครอบครัว หรือเป็นหมู่คณะ มีทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชือ้ชาติ ศาสนา มาจาก

ตา่งจงัหวดัไกล ๆ ตัง้แตเ่หนือจดใต้ หรือตา่งประเทศ ก็มี เช่น เร็ว ๆ นี ้มีชายคนหนึง่ วยั 45 ปี เป็นชาวองักฤษ ใช้เวลากว่า 

3 เดือน ขี่จกัรยานไปรอบโลก เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระองค์ทา่น เขาได้มาลงนามถวายพระพร และให้สมัภาษณ์ว่า เขารัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และรักเมืองไทยมาก 

 

นอกจากประชาชน จะมาลงนามถวายพระพรแล้ว ยงัได้นําสิ่งของมากมายมาถวาย เป็นกําลงัพระทยั เช่น พระพทุธรูป 

ดอกไม้ พวงมาลยั ผลไม้ เงิน และจดหมายถวายพระพร เป็นต้น ไม่ต่างอะไรเลย กับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จฯ เยี่ยม

ราษฎรในต่างจังหวดั เป็นบรรยากาศแห่งความผูกพนั ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กับประชาชน ที่ข้าพเจ้า

ซาบซึง้ใจมาก 

 

ข้าพเจ้าได้ทราบวา่หลายคน ทําทกุอย่างที่เช่ือว่า จะทําให้ทรงแข็งแรงขึน้ เช่น หนนู้อยคนหนึ่ง อายแุค่ 5 ขวบ คณุแม่เลา่

วา่ พอบอกวา่จะมาถวายพระพร ที่โรงพยาบาลศิริราช เพราะในหลวงไม่สบาย หนนู้อยวิ่งกลบัไปหยิบหนงัสือนิทาน แล้ว

บอกคณุพอ่ คณุแม ่วา่ จะไปอา่นให้ในหลวงฟัง จะได้หายเร็ว ๆ ทราบมาว่าเวลาที่เขาไม่สบาย คณุแม่เขาเคยอ่านนิทาน

ให้ฟัง ความจริงหนนู้อยคนนีย้งัอา่นหนงัสอืไมอ่อกเลย แตฟั่งนิทานเร่ืองนีม้าหลายรอบ จนจําได้ขึน้ใจ ก็อ่านจากความจํา

ของตน พลกิอา่นไปทีละหน้า เหมือนอา่นได้จริง ๆ นา่เอ็นดมูาก 

 

บางคนก็มานัง่สวดมนต์ถวาย บางคนมาแทบทกุวนั จนเจ้าหน้าที่จําได้ เด็กเล็กคนหนึ่ง มาสีไวโอลินถวาย บางครอบครัว

ร่วมกนัพบันก เป็นร้อย เป็นพนัตวั เพื่อถวายพระพร ให้พระชนมายยุืนยาว เป็นต้น สิง่เหลา่นีส้ือ่ถึงความรัก ความหว่งใย ที่

ประชาชนมี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อย่างชัดเจน ซึ่งข้าพเจ้าก็เช่ือเช่นเดียว กับประชาชนว่า สามารถช่วยให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงแข็งแรงขึน้ได้จริง ๆ 

 

สาํหรับเงินท่ีประชาชนถวายมา คนละเลก็ คนละน้อย ซึง่รวมแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ หลายล้านบาท พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วั พระราชทานแก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสงเคราะห์ผู้ ป่วยที่เดือดร้อน สว่นพวงมาลยัและดอกไม้ ข้าพเจ้ารับเป็น



ธุระมาจดัถวาย เช่น ได้สง่ไปบชูาพระประธานตามวดัตา่ง ๆ เป็นการนํากุศล ไปสร้างกุศลเพิ่ม ซึ่งผู้ถวายทกุคน จะได้โดย

เสด็จพระราชกศุล กบัพระองค์ทา่น ข้าพเจ้าเองก็ร่วมอนโุมทนา ในกศุลจิตของทกุ ๆ ทา่นด้วย 

 

ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ประทบัที่ศิริราช ทรงปฏิบตัิพระราชกิจตามปกติ เช่น พระราชทานพระบรมราช

วโรกาส ให้บคุคลตา่ง ๆ เฝ้าฯ หลายครัง้ ทา่นนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเฝ้าฯ หลายครัง้แล้ว เพื่อทรงติดตามปัญหาความทกุข์

ยาก ของประชาชนทัว่ประเทศ เร่ืองที่ทรงห่วงมากระยะนี ้ก็เร่ืองนํา้ ปัญหาเร่ืองนํา้ ตัง้แต่ตอนที่ฝนทิง้ช่วง ประชาชน

ประสบปัญหาภยัแล้ง ต้องทรงสง่ฝนหลวงไปช่วย จนถึงขณะนีฝ้นตกมาแล้ว ก็ยงัทรงติดต่อตามข่าว และสถิติทกุอย่าง 

เพื่อเตรียมการไว้สาํหรับป้องกนั หรือแก้ปัญหาตา่ง ๆ ที่อาจจะมีมาอีก 

 

ฝนหลวง คือ วิธีการทําให้เกิดฝน ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงค้นและพฒันามาตัง้แต่ พ.ศ.  2498 เพื่อช่วย

ประชาชนในท้องถ่ิน ที่ขาดแคลนนํา้ แตก็่ไมใ่ช่วา่ จะทําฝนหลวงได้ทกุพืน้ที่ ทกุเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รับสัง่

วา่ ไมใ่ช่ทําได้ง่าย ๆ ทรงอธิบายวา่ ต้องมีเมฆ และความชืน้ในอากาศเพียงพอ จึงจะทําได้ โครงการฝนหลวง มีผลงานเป็น

ที่รู้จกักนัดี และเป็นท่ีเรียกร้องของประชาชนเสมอ ในยามที่ฝนทิง้ช่วงนาน ๆ จนเกิดปัญหาภยัแล้ง อย่างในปีนี ้นํา้ต้นทนุ

ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ มีปริมาณน้อย และลดลงอยา่งรวดเร็ว ปริมาณฝนสะสมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 28 

กรกฎาคมนี ้มีน้อยกวา่ปีที่แล้วถึง 1 ใน 4 

 

ทางราชการได้ออกประกาศเตือน ให้ชาวนา ชาวไร่ ลดการปลกูพืชฤดแูล้ง พยายามปลกูพืช ที่ใช้นํา้น้อยแทน แตป่ระชาชน

ก็ยงัปลกูมากกวา่ ท่ีทางราชการวางแผนไว้ถึง 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ สว่นมากเป็นการปลกูข้าวนาปรัง ซึ่งต้องใช้นํา้มากเสีย

ด้วย ข้าพเจ้าก็เห็นใจ และเข้าใจชาวนา เพราะเมื่อข้าวได้ราคา และนาว่าง ก็อยากจะปลกูข้าวต่อไป แม้จะทราบว่านํา้ไม่

พอ บางคนก็ยอมเสีย่ง เผื่อวา่โชคดี ฝนอาจจะมาเร็ว แตเ่มื่อฝนไมต่ก ข้าวก็เหี่ยวแห้งรอวนัตาย 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงติดตามเร่ืองสถานการณ์นํา้ อยูต่ลอดเวลา แม้ระหวา่งประทบัพกัฟืน้อยู ่ท่ีโรงพยาบาลศิ

ริราช ก็ไมท่รงวา่งเว้นเลย เดือนมิถนุายนนี ้ทรงขอให้สาํนกัฝนหลวง และการบินเกษตร ตัง้หนว่ยปฏิบตัิการฝนหลวงพิเศษ 

ในภาคเหนือ 4 แห่งด้วยกัน ภาคอีสาน 1 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง เพื่อเพิ่มนํา้ให้เขื่อนใหญ่ 5 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อน

สิริกิติ์ เขื่อนอบุลรัตน์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก และเขื่อนป่าสกัชลสิทธ์ิ ระดบันํา้ก็กระเตือ้งขึน้มา และพืน้ท่ี

แห้งแล้งภายนอกก็ลดลง 

 



การทําฝนหลวงนีเ้ป็นท่ีสนใจนานาชาติอยา่งกว้างขวาง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงจดสทิธิบตัรการทําฝนหลวง

ไว้แล้ว ใครจะใช้เทคโนโลยีฝนหลวง ต้องขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตก่อน หลายชาติมาศึกษาดงูาน ในประเทศ

ไทย บ้างก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้เทคโนโลยีฝนหลวง เช่น เมื่อเร็ว ๆ นี ้ทางรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศ

ออสเตรเลยี ซึง่เป็นรัฐที่คอ่นข้างแห้งแล้งอยูเ่สมอ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต ใช้เทคโนโลยีฝนหลวง พระองค์

ท่านก็พระราชทาน แสดงให้เห็นว่า พระมหากรุณานัน้มิได้จํากดัอยู่เพียงราษฎร ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่แผ่กว้างไปถึง

ชาวโลกด้วย 

 

ซึง่ข้าพเจ้าก็ภาคภมูิใจ ที่พระปรีชาสามารถของพระองค์ทา่น มีสว่นช่วยดบัทกุข์ของเพื่อนมนษุย์ ในนานาประเทศ ซึ่งบาง

ประเทศนัน้ ก็มีช่ือเสียงทางเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ยิ่งกว่าประเทศไทยด้วยซํา้ไป และจากที่บ้านเราฝนแล้งมาระยะหนึ่ง 

ต่อไปนีจ้ะมีข่าวดี ที่พึงต้องระวงัไปพร้อมกัน เพราะมีแนวโน้มของสภาพอากาศว่า ตัง้แต่เดือนสิงหาคม ถึงตุลาคมปีนี ้

ประเทศไทยจะมีฝนมากกวา่ปกติ ข่าวดีก็คือ เราจะได้มีนํา้สํารองไว้ใช้ในปีหน้า แต่ที่ควรระวงัคือ ปัญหานํา้ป่าไหลหลาก 

และนํา้ทว่มที่จะตามมา ดงัที่เราเห็นเป็นขา่วอยูบ่อ่ย ๆ ในระยะนี  ้

 

เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม นีเ้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหาร สถาบนัสารสนเทศนํา้ และ

การเกษตร เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทลูรายงาน สรุปสถานการณ์นํา้ ได้รับสัง่ให้ยํา้ทกุหนว่ยงาน ที่เก่ียวข้องเร่ืองนํา้ทัว่ประเทศ 

ให้ช่วยกันวางแผน เพื่อรับมือปัญหานํา้ที่ขาดแคลน เป็นประจําทุกฤดูแล้ง และจะขาดแคลนมากขึน้ในอนาคต โดยให้

คํานงึถึงการประสานประโยชน์ ไมเ่น้นด้านใดด้านหนึง่มากเกินไป 

 

เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงงานเก่ียวกบัโครงการพระราชดําริ พระองค์ทา่นจะต้องใช้แผนท่ีเป็นคูม่ือทกุครัง้ ใน

ห้องทรงงานท่ีพระตําหนกัทกุ ๆ แห่ง ทัว่ประเทศ จะมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ ติดฝาห้อง และแผนที่ ที่ขยายเฉพาะ

สว่น ก็มีอีกหลายแผ่น ฉบบัที่ทรงถือติดพระหตัถ์นัน้ ความจริงมีขนาดใหญ่มาก เพราะทรงนําแผนที่มาต่อกนัถึง 9 แผ่น 

หรือ 9 ระวาง แต่ทรงหาวิธีพับแบบพิเศษ จนมีขนาดที่ทรงถือได้สะดวก และพลิกออกมาทอดพระเนตรได้ง่าย ทรง

ตรวจสอบแผนท่ีเสมอ ไมว่า่จะเสด็จฯ ท่ีไหน แม้ขณะทรงขบัรถเอง ก็มีแผนท่ีวางอยูข้่างพระองค์ตลอดเวลา  

 

ถ้าประทบัเฮลิคอปเตอร์ ก็จะทอดพระเนตรสภาพพืน้ที่จริงเบือ้งล่าง เปรียบเทียบไปกับแผนที่ตลอดทาง ไม่มีการหลบั

เด็ดขาด เสด็จฯ ไปถึงที่หมายแล้ว จะทรงถามชาวบ้านวา่ ช่ือหมูบ้่าน แมน่ํา้ลาํคลอง หรือถนน ตรงกบัแผนท่ีไหม มีหมูบ้่าน

ใดเกิดขึน้มาใหมบ้่าง ถ้ามีข้อมลูที่ตา่งไปจากแผนที่ จะโปรดฯ ให้นายทหารแผนท่ีจดไว้ และนําไปแก้ไข ในการพิมพ์แผนที่

ครัง้ตอ่ไป ให้ถกูต้อง หากมีโครงการสร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บนํา้ ทรงสามารถคํานวณพืน้ที่รับนํา้คร่าว ๆ ได้จากแผนที่ของ

พระองค์เอง ทรงชํานาญมาก จนทอดพระเนตรความสงูตํ่าของภมูิประเทศได้ ราวกบัทอดพระเนตรพืน้ที่จริง นกัวิชาการ



หลายทา่นทราบดี ถึงพระปรีชาสามารถด้านการทรงงานแผนที่ ของพระองค์ท่านดี และความที่ทรงแม่นยําในแผนที่นี ้ทํา

ให้ข้าราชการท่ีปฏิบตัิงานด้วย พลอยกระตือรือร้น ศกึษาหาความรู้เร่ืองแผนท่ีไปด้วย 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชดําริเร่ิมโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไว้เป็นจํานวนมาก ทุกภาค อย่าง

โครงการอา่งเก็บนํา้เขาเตา่ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ทรงเร่ิมเมื่อ พ.ศ. 2506 จากนัน้ ระหว่างประทบัที่วงัไกลกงัวล ได้

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพืน้ที่ จ.เพชรบรีุ และราษฎรในพืน้ที่ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นประจํา ทรงพบว่า ปัญหาหลกั คือ ดิน

เป็นทราย ปลกูพืชไมค่อ่ยขึน้ จึงทรงพระราชดําริริเร่ิม โครงการเกษตรขึน้หลายแห่ง เช่น ที่หบุกะพง ดอนขนุห้วย ที่สําคญั

คือ ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย จงัหวดัเพชรบรีุ ซึง่ทดลองการปรับปรุง บํารุงสภาพดิน จากดินที่แห้งแข็ง จนสามารถ

ปลกูพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด และทรงสร้างอ่างเก็บนํา้ ไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนนํา้ในพืน้ที่ด้วย ผลงานสําคญั เพื่อ

แก้ปัญหานํา้ทว่ม นํา้แล้ง ในภาคกลางก็เช่น เขื่อนป่าสกัชลสทิธ์ิ และเขื่อนขนุดา่นปราการชล เป็นต้น 

 

สมยัก่อน เมื่อครัง้ท่ียงัไมไ่ด้สร้างเขื่อนป่าสกัชลสทิธ์ิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องประสบนํา้ท่วม เนื่องจากนํา้เหนือหลาก 

พร้อมกบันํา้ทะเลหนนุอยู่เสมอ วนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ทรงชวนหน่วยราชการที่

เก่ียวข้อง เช่น กรมชลประทาน จ.สมุทรปราการ กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า กรมอุทกศาสตร์และกองทพัเรือ ให้ร่วมกัน

วางโครงการขดุลอก คลองลดัโพธ์ิ เพื่อบรรเทาปัญหานํา้ทว่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากแม่นํา้เจ้าพระยาตอนลา่ง 

ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ มีลกัษณะโค้งอ้อม ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร 

 

คลองลดัโพธ์ิเดิม กว้างประมาณสิบกว่าเมตร ลึก 1 ถึง 2 เมตร ถ้าปรับปรุงคลองลดัโพธ์ิ ซึ่งเช่ือมต่อด้านเหนือโค้ง และ

ปลายโค้งได้ ก็จะสามารถใช้เป็นทางลดั ระบายนํา้เหนือได้เร็ว เพราะระยะทางสัน้เพียง 600 เมตรเทา่นัน้ กรมชลประทาน

จึงดําเนินการ ตามพระราชดําริ เมื่อ พ.ศ. 2546 เสร็จใน พ.ศ. 2548 โดยมีประตรูะบายนํา้ ควบคมุนํา้ที่ไหลผ่าน ไม่ให้

มากเกินไป และป้องกนันํา้เค็มไหลย้อน 

 

โครงการคลองลดัโพธ์ิ ได้ช่วยลดระดบันํา้หลาก ในลุม่เจ้าพระยาตอนลา่ง และลดระยะเวลานํา้ท่วมขงัลง พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ทรงปลาบปลืม้ ช่ืนชมโครงการนีม้าก และมีพระราชดําริให้ศึกษา การใช้พลงังานนํา้ ที่ระบายผ่านคลองให้

เกิดประโยชน์ กรมชลประทาน และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกนัประดิษฐ์ เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลงังานจลน์ และ

ชดุสาํเร็จของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลงังานจลน์ขึน้ รวมทัง้ยื่นขอจดสทิธิบตัรงานทัง้ 2 ชิน้ ในพระปรมาภิไธยด้วย 

 



ภาคเหนือ พระราชกิจคือ โครงการหลวง เร่ิมเมื่อ พ.ศ. 2512 วตัถปุระสงค์หลกั คือ เปลี่ยนอาชีพของชาวไทยภเูขา จาก

การปลูกฝ่ิน และทําไร่เลื่อนลอย ซึ่งทําให้สูญเสียพืน้ที่ป่าอย่างรวดเร็ว ไปเป็นการปลูกพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวแทน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ต้องเสด็จฯ ไปตามดอยสงูต่าง ๆ เป็นร้อย ๆ ครัง้ บางครัง้ทรงขบัรถพระที่นัง่ ไปตัง้หลาย

ชั่วโมง ที่สงูและกันดาร จนทางรถไปไม่ถึง ก็เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์ จากนัน้ก็ทรงพระดําเนินไปตามดอย อีกหลาย

กิโลเมตร ข้าพเจ้าขอเติมวา่ ข้าพเจ้าติดตามไปด้วยตลอดเวลา ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู ่ของชาวเขาอย่างใกล้ชิด 

โดยมีหมอ่มเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้ช่วยคนสาํคญั 

 

ขณะนีโ้ครงการหลวง ประสบผลสําเร็จแล้ว ผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวง มีจําหน่ายอย่างแพร่หลาย 

ประชาชนสามารถศกึษาโครงการพระราชดาํริ ของภาคเหนือได้ ที่ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ จงัหวดัเชียงใหม ่สว่น

ภาคใต้ โครงการพระราชดําริเร่ิมใน พ.ศ. 2516 จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ทอดพระเนตรเห็น สภาพพรุ

หลายแห่ง ซึ่งมีพืน้ที่เป็นล้าน ๆ ไร่ อยู่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ขึน้มาถึง จังหวดันครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดปัญหานํา้

เปรีย้ว ดินเปรีย้ว ประชาชนทําการเกษตรได้ยาก ทรงทดลองใช้วิธีต่างๆ ในการปรับสภาพดินนอกเขตพรุ ทําให้ดินหาย

เปรีย้ว ท่ีสาํคญั วิธีการแกล้งดิน น่ีทรงตัง้ให้เอง ว่าทรงทําวิธีการแกล้งดินมนั โดยเร่งให้ดินเปรีย้วเร็วขึน้อีก ใช้วิธีทําให้นํา้

ทว่ม และแห้งสลบักนัไป 

 

หลงัจากดินเปรีย้วถึงที่สดุแล้ว ก็ปรับปรุงดิน โดยใช้นํา้จืดชะล้างบ้าง ใช้ปนูขาวบ้าง ดินก็คอ่ยๆ ดีขึน้ จนชาวบ้าน สามารถ

ปลูกข้าวได้เพิ่มขึน้ จากไร่ละ 5 ถัง เป็น 50 ถัง และสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิง้ร้างมาถึง 20 ถึง 30 ปี ให้นํามาใช้

ประโยชน์ ได้มากกว่าแสนไร่ ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดําริที่สําคัญ ในภาคใต้ คือ ศูนย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทอง 

จงัหวดันราธิวาส 

 

โครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่นํา้ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช สมยัโบราณ จงัหวดันครศรีธรรมราช ของเรา เคยเป็นอู่ข้าว อู่

นํา้ของภาคใต้ และเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ ที่สําคญัแห่งหนึ่ง ต่อมามีปัญหานํา้แล้ง นํา้ท่วม และนํา้เค็ม ชาวบ้านทํา

การเกษตรได้น้อยลง พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ จึงมีพระราชดําริ ในการแก้ไขปัญหาสืบต่อมา โดยให้

ดําเนินโครงการ หลายโครงการ อาทิ ขดุคลองระบายนํา้ต่าง ๆ สร้างประตรูะบายนํา้ เพื่อช่วยระบายนํา้ ที่ท่วมในหน้าฝน

ลงทะเล สว่นหน้าแล้ง ก็ช่วยกัน้นํา้ทะเลไมใ่ห้รุกเข้ามาในแผน่ดิน 

 

ทําให้เดี๋ยวนีน้ํา้ไม่ท่วมตลาดอําเภอปากพนงัแล้ว จากที่แต่ก่อนนํา้ท่วม แทบทกุปี และยงัช่วยให้ชาวบ้าน ทําการเกษตร

ได้มากขึน้ เช่น ทํานา ทําสวนผลไม้ ปลกูพืชผกัต่างๆ และทํานากุ้ ง คิดเป็นพืน้ที่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ ประมาณ 1 ล้าน 

9 แสนไร่ บางที่ เช่นที่ อ.หวัไทร สามารถทํานาได้ถึงปีละ 3 ครัง้ 



 

ภาคอีสาน ภพูานราชนิเวศน์ พระตําหนกัสร้างเสร็จใน พ.ศ.  2519 ปัญหาสําคญัของภาคนี ้คือ พืน้ที่เป็นที่ราบสงู ขาด

แคลนนํา้ สภาพดินเป็นทราย และใต้ผิวดินหลายพืน้ที่ มีเกลือสินเธาว์ โดยรวมแล้วทําให้มีสภาพแห้งแล้ง หลายพืน้ที่ทํา

การเพาะปลูกอะไรไม่ได้ แต่บางพืน้ที่มีปัญหานํา้จากแม่นํา้หลายสาย หลากมาท่วมในฤดูฝน พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วั โปรดเกล้าฯ ให้จดัทําโครงการชลประทาน ตามพระราชดําริขึน้ เป็นจํานวนมาก สว่นใหญ่เป็นอ่างเก็บนํา้ขนาด

ตา่งๆ ประกอบกบัคลองสง่นํา้ เพื่อให้ราษฎรทําการเกษตรได้ เช่น สร้างประตรูะบายนํา้หลายแหง่ เพื่อเก็บกกันํา้ไว้ใช้ในฤดู

แล้ง 

 

นอกจากนี ้การฟืน้ฟสูภาพป่าต้นนํา้ลาํธาร การปรับปรุงบํารุงดิน สามารถศึกษาโครงการพระราชดําริได้ที่ ศนูย์ศึกษาการ

พฒันาภพูาน จ.สกลนคร เร่ืองป่านีข้้าพเจ้าก็พดูถึงเป็นประจํา และไม่ย่อท้อที่จะพดูต่อไป เพื่อชกัชวนให้คนไทยรักษาป่า 

อยา่ตดัไม้ทําลายป่า จะทําให้ฝนฟ้าแล้งได้ การมีป่า ทําให้มีนํา้ เพราะป่าเป็นต้นนํา้ลําธาร ของแม่นํา้ทกุสาย ในประเทศ

ไทย ต้นไม้ช่วยดดูซบันํา้ไว้ใต้ดิน ช่วยต้านความแรงของนํา้ป่า เป็นแหลง่ของสมนุไพร และของป่า และเป็นที่อยู่อาศยัของ

สตัว์ป่า และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย ดงันัน้การท่ีทา่นทัง้หลาย ช่วยกนัปลกูป่าทัว่ประเทศ จึงเป็นประโยชน์มาก 

 

ทีนีข้้าพเจ้าขอเลา่อีกเร่ืองหนึง่ เพื่อนของข้าพเจ้าเป็นชาวตา่งประเทศ ก็เป็นทางภาคเอเชีย เขามาเฝ้าฯ เป็นทางการ เขาก็

พดูกบัข้าพเจ้าวา่ คนไทยเป็นยงัไงนะ ชอบตดัป่าเสยีจริง ๆ คนลาวไมเ่ข้าใจ เดี๋ยว ๆ คนไทยก็เข้าไปตดัป่าของตวัเสียที จน

ป่าตวัเองจนป่าตวัเองจะหมด แล้วยงัข้ามไปจะไปตดัลาว เขาบอก ลาวไม่มีวนัยอมหรอก ให้มาตดัป่าของลาว เขาพดูกบั

ข้าพเจ้าอยา่งนี ้เขาแปลกใจวา่ ทําไมคนไทย ถึงไมรู้่จกัประโยชน์ของป่า ท่ีวา่ทําให้มีนํา้พอใช้ 

 

โครงการปะการังเทียม ปีที่แล้วข้าพเจ้าเลา่ให้ทา่นทัง้หลายฟังวา่ โครงการทําปะการังเทียมนัน้ ได้ผลดียิ่ง นกัประดานํา้ ได้

ลงไปถ่ายรูปมาให้ด ูน่าตื่นเต้นมาก ที่ได้เห็นว่า มีฝงูปลานานาชนิดเข้ามาอาศยั แม้แต่ปลาที่หายาก เช่น ปลาหมอทะเล 

ตวัใหญ่ขนาด 2 ถึง 3 เมตร ก็เข้ามาอาศยั ปลาจาระเม็ดสเีทาขนาดใหญ่ ปลาช่อนทะเล และปลากเุลา ก็เข้ามาอยูด้่วย ซึง่

ปะการังเทียมนี่ ทิง้ก็ไมล่กึนกั ข้าพเจ้าได้ความรู้นี ้จากผู้ เช่ียวชาญของประมง ช่ืออะไร ดร.จรัลธาดา ข้าพเจ้าไม่ลืมช่ือท่าน 

แตว่นันี ้เกิดหลง ๆ หนอ่ย ตามประสาอาย ุ78 คะ่ 

 

ปลาช่อนทะเล ปลากุเลา ก็เข้ามาอยู่ด้วย ข้าพเจ้าว่า ปลาคงตื่นเต้นกับบ้านใหม่เหมือนกัน มีท่อคอนกรีตของกรม ทาง

หลวง ก็สง่มาให้ ให้ทิง้เป็นปะการังเทียม รถขนขยะ ของกรุงเทพมหานคร และตู้รถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทกุ

ฝ่ายช่วยกนัทัง้นัน้ ให้ข้าพเจ้าทิง้ปะการังเทียม เพื่อเหลา่ปลาจะได้มาสร้าง มาเลือกอพาร์ทเม้นท์ของเขา ได้ข่าวว่าปลา



ชอบจบัจองที่สดุ คือ ชอบตู้รถไฟมากเป็นพิเศษ แหมมนัมากนัใหญ่เลย อู้ห ูแล้วชาวบ้านที่ธรรมดาแล้ว เขาบอกข้าพเจ้า 

ปรับทกุข์กบัข้าพเจ้าวา่ เขายากจน เป็นชาวประมงเล็ก ๆ มีเรือเล็ก ๆ ไม่ใช่มีเรือใหญ่ ที่จะออกไปในนํา้ลกึได้ ก็มีเรือเล็กๆ 

เพราะฉะนัน้หากินลาํบาก ยากจน ข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมง ก็ได้เกิดการทิง้ปะการังเทียมนีข้ึน้ 

 

โครงการปะการังเทียมนี ้ช่วยประหยดันํา้มนั ให้ชาวประมงพืน้บ้านได้ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และมีรายได้เพิ่มขึน้ 20 ถึง 

30 เปอร์เซ็นต์ ทําให้กลุม่ประมงพืน้บ้าน ตัง้แตปั่ตตานี ถึงนราธิวาส หลายร้อยคน ลงช่ือกนัเป็นหางวา่ว เขียนจดหมายมา

ขอให้ข้าพเจ้า ช่วยจดัทําปะการังเทียมเพิ่มเติม ข้าพเจ้าก็ยงัปรารภกบัทกุคนว่า ข้าพเจ้าเองไม่รู้เร่ืองเลย เก่ียวกบัปะการัง

เทียม เป็นกรมประมงทัง้นัน้ 

 

ทา่นทัง้หลายก็วา่ คราวนีห้นว่ยงานไหนเลา่ จะมาช่วยข้าพเจ้าได้ ปรารภไปไมน่าน ผู้ช่วยก็มา หลายหน่วยร่วมมือกนั ร่วม

ใจบริจาคสิ่งของที่ชํารุด ใช้การไม่ได้ สําหรับทําปะการังเทียม การรถไฟแห่งประเทศไทย สนบัสนุนตู้ รถสินค้าเพิ่มขึน้อีก 

จํานวน 273 ตู้  กรุงเทพมหานคร สนบัสนุนรถเก็บขยะ ที่ใช้ไม่ได้แล้ว อีกจํานวน 198 คัน กองทพับก สนบัสนุนรถถัง

จํานวน 25 คนั กองบญัชาการกองทพัไทย สนบัสนุนรถบรรทุก 3 คนั สํานกังานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ สนบัสนนุงบประมาณดําเนินงาน และกรมประมงเป็นหนว่ยประสานงาน 

 

ปีนีจ้ดัทําที่ จงัหวดัปัตตานี 9 จดุ และจงัหวดันราธิวาส 6 จดุ เร่ิมงานวนัท่ี 30 กรกฎาคม ท่ีผา่นมา และเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ในช่วงวนัเกิดของข้าพเจ้านี่เอง การทําปะการังเทียมนี ้มีคณะกรรมการดแูลทางด้านยทุธศาสตร์ การเดินเรือ การประมง 

และสิง่แวดล้อม ซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคณุภาพนํา้ และแหลง่อาศยั ของสตัว์ทะเลอย่างรอบคอบ พบว่าไม่ก่อให้เกิดการ

ปนเปือ้น ของโลหะหนกัในสตัว์นํา้ สว่นรถชดุใหม ่ที่สง่ไปทําปะการังเทียม ก็ผา่นการทําความสะอาดเป็นอยา่งด ีไมม่ีคราบ

นํา้มนั คราวนีม้ีรถชนิดตา่ง ๆ ให้เลอืกมากมาย คงต้องดวู่า ปลาจะชอบอาศยัอยู่ในรถชนิดไหน แล้วปีหน้า ข้าพเจ้าจะมา

เลา่ให้ทา่นฟังอีก คราวนี ้รถไฟ ของการรถไฟฯ 

 

โครงการฟาร์มทะเลตวัอย่าง หลายปีมาแล้ว มีผู้ที่ใจบญุมากคือ คณุวาสนา เทพหสัดิน ณ อยธุยา ได้ยกที่ดินให้ข้าพเจ้า

แปลงหนึง่ ท่ีตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ เนือ้ที่ถึง 82 ไร่เศษ เป็นเนือ้ที่ติดชายทะเล ข้าพเจ้าปรึกษา 

ดร.จรัลธาดา กรรณสตูร ผู้ เช่ียวชาญการประมง ดร.จรัลธาดา บดันี ้ได้มาทํางาน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ อยู ่

เธอก็วางแผนงาน และดแูลให้ โดยได้รับความร่วมมือ จากนกัวิชาการของกรมประมง และช่วยสนบัสนนุท่ีดิน 82 ไร่นัน้ ให้

เป็นฟาร์มทะเลตวัอย่าง โครงการนีรั้ฐบาลของนายกรัฐมนตรี โดยคณุกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

นําเงินจากโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ มาสนบัสนนุ และอีกสว่นหนึง่ มาจากเงินท่ีประชาชนมอบให้ข้าพเจ้า ไปทําการ

กศุล 



 

ฟาร์มทะเลตวัอย่างนี ้จะเพาะเลีย้งสตัว์ทะเล และพืชทนเค็มนานาพนัธุ์  เพื่อให้ชาวประมง และผู้สนใจ ได้ใช้เป็นแหล่ง

ศกึษา และเรียนรู้ และนําไปปรับใช้ ให้เหมาะสม แก่สภาพท้องถ่ินของตนต่อไป และยงัเป็นที่ที่ช่วยให้ คนมีงานทําเพิ่มขึน้

ด้วย ฟาร์มทะเลตวัอย่าง ดร.จรัลธาดา แบ่งเป็น 4 เขต ตามช่วงความเค็มของนํา้ทะเล คือ 1 เขตนํา้กร่อย ใช้เพาะเลีย้ง

ปลาที่เติบโตในนํา้กร่อยได้ เช่น ปลากะพงขาว ปลานวลจนัทร์ทะเล ปลากระบอก ปลาม้า เป็นต้น 

 

2 เขตนํา้ปกติ ใช้เพาะเลีย้งปลาทะเล เช่น ปลาหมอทะเล ปลาช่อนทะเล ปลาตะคองเหลือง และปลาท ูอนันีข้้าพเจ้าไม่ได้

ทราบเอง เขาให้มา บอกมาอย่างนี ้ในคลองผนันํา้ของ 2 เขตนี ้ปลกูสาหร่ายทะเลหลายชนิด เช่น สาหร่ายมงกุฎหนาม 

สาหร่ายเม็ดพริก และสาหร่ายผมนาง เพื่อตอ่ไปจะได้ทดลอง เลีย้งหอยเป๋าฮือ้เป็นครัง้แรก ปลกูพืชทนเค็มสงู ตามคนับ่อ 

เช่น มะพร้าว ผกัเบีย้ และโกงกาง เขตนํา้เค็มจดัมาก เพาะเลีย้งไรนํา้เค็ม 4 เขตนาเกลือ ใช้ทํานํา้ทะเลผง สําหรับนําไป

ผสมนํา้จืด ให้เป็นนํา้ทะเล เพื่อเลีย้งสตัว์ทะเลในที่ต่าง ๆ ได้ โครงการนี ้คาดแล้วว่า จะเสร็จต้นปี 2554 และจะเปิดให้

ประชาชน เข้าไปศกึษาดงูาน ซึง่ข้าพเจ้าหวงัวา่ ตอ่ไปจะช่วยเพิ่มปริมาณสตัว์ทะเล และเป็นอาหารให้กบัประชาชนได้ 

 

เดือนมิถนุายนปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้จดัให้แสดงโขน ตอนพรหมมาศขึน้ ที่ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ตามคําเรียกร้อง

ของประชาชนอีกครัง้หนึง่ แสดงอีกครัง้หนึง่ ท่ีขอให้จดัแสดงซํา้ ปีนีป้ระชาชนก็เรียกร้องมาอีก ข้าพเจ้าจึงเลอืกตอนใหมม่า

ให้ชมกนั คือ ตอนนางลอย ซึ่งเป็นตอนที่สนกุสนาน เป็นที่นิยมมาแต่โบราณ คราวนีไ้ด้จดัสร้างเคร่ืองแต่งกายผู้แสดงนํา 

โขนตวันางขึน้มาใหม ่อยา่งสวยงาม เพราะของเก่า เก่าหมดแล้ว มีแตข่องฝ่ายชายเท่านัน้ ที่ยงัดี เพิ่มจากตอนพรหมมาศ 

ที่ได้สร้างเคร่ืองแตง่กายของโขนตวัพระ เป็นสว่นใหญ่ 

 

โขนตอนนางลอยใช้เทคนิคสมยัใหม่ แสดงการเหาะของนางเบญจกาย กับหนุมานอย่างน่าหวาดเสียวมาก เรียกเสียง

ปรบมือจากผู้ชมได้ดงัสนัน่ โขนตอนนางลอยสําเร็จได้ ด้วยความทุ่มเทแรงกายใจ ของครู และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลยั

นาฏศิลป์ กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สํานักการสังคีตกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเ ทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสนิทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ครูโขน ผู้มีความชํานาญสงู นกัแสดงรุ่นใหญ่ รุ่นเยาว์ ที่ฝึกหดัขึน้มาใหม่ อย่างเข้มข้น วง

ดนตรีป่ีพาทย์ ผู้ขบัร้อง และผู้พากย์บท การแสดงโขนท่ีผู้ชมชมด้วยความสนกุสนาน และจบไปในเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง

เทา่นัน้ 

 

เบือ้งหลงัการแสดง ต้องเตรียมงานกนัเป็นปี ๆ เช่น เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั ต้องปักทัง้นัน้ แล้วหวัโขนต้องตกแต่งมาลว่งหน้า 

3 ถึง 4 ปี รวมทัง้ฉากแต่ละฉาก ต้องใช้เวลาในการจัดสร้าง นกัแสดง ก็ฝึกเยาวชนรุ่นใหม่ขึน้มา เตรียมไว้สําหรับเป็น



ศิลปินเอกรุ่นตอ่ไป มีการคดัเลอืกนกัแสดง จากวิทยาลยันาฏศิลป์ทัว่ประเทศ โดยครูโขน เรียงหน้าเป็นกรรมการ เด็ก ๆ จะ

ไมท่ราบลว่งหน้าเลย วา่ครูจะทดสอบอะไร พอออกไปยืนแล้ว ป่ีพาทย์ขึน้เพลงอะไร ต้องรําได้ทนัที ดงันัน้ ทกุคนต้องมีไหว

พริบ และสามารถพร้อมอยูใ่นตวัเสมอ 

 

เด็กที่ผา่นการคดัเลอืกมาแล้ว ครูโขนยงัมาฝึกฝนทา่รํา ให้อีกเป็นเวลานาน จนสามารถถ่ายทอดศิลปะการแสดงชัน้สงูของ

ไทย ออกมาได้อยา่งสวยงามที่สดุ การจดัแสดงโขนนี ้ยงัทําให้เกิดช่างทําหวัโขนขึน้ ช่างปักสะดงึกลงึไหม และช่างตา่ง ๆ ท่ี

ช่วยกนัทําเคร่ืองแตง่กายโขน อีกเป็นจํานวนมาก ซึง่ไมใ่ช่ของง่ายเลย ทกุคนได้รับการปลกูฝัง ให้ใช้ความประณีต พิถีพิถนั

อยา่งยิ่ง ท่ีจะผลติงานตามรูปแบบโบราณ ให้ออกมาเป็นงานฝีมือ ชัน้คณุภาพ และเมื่อถึงเวลานี ้ก็สบายใจได้แล้วว่า จะมี

นกัแสดงและช่างฝีมือ ท่ีพร้อมจะช่วยสบืทอดโขน ซึง่เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมของชาติไทย ให้ยืนยง คงอยูต่อ่ไป 

 

ข้าพเจ้าช่ืนใจมาก ที่โขนกลบัมาเป็นที่นิยมแล้ว เพราะบตัรเข้าชมโขนนางลอย หมดเร็วมาก จนต้องเตรียมเปิดแสดงใหม ่

ในเดือนพฤศจิกายนนี ้ใครยงัไม่ได้จองบตัร ก็เตรียมจองได้แล้ว และปีต่อไปคงต้องเลือกตอนใหม่มาแสดงอีก สดุท้ายนี ้

ข้าพเจ้าอยากจะเลา่เร่ือง ที่แสดงวา่สงัคมไทยของเรา ไมเ่คยแล้งคนดีมีนํา้ใจเลย ไมเ่คยเลย เนื่องจากข้าพเจ้า ได้ทราบขา่ว

วา่ เมื่อวนัท่ี 5 สงิหาคมนี ้ตอนกลางวนั คณุธิติมา ยรุาวรรณ อาย ุ33 ปี ซึง่ตัง้ครรภ์ได้ 9 เดือนแล้ว ได้สร้างวีรกรรม ขบัรถ

ของตนเอง ติดตามคนร้ายที่ขโมยรถยนต์ของนายทหารเรือหญิง นอกราชการคนหนึง่จากห้างสรรพสนิค้ายา่นบางแค 

 

เก่งเหลือเกิน คุณธิติมา เพราะท้องก็แก่ตัง้ 9 เดือนแล้ว ขบัรถไป วิทยุรายงานตํารวจไปตลอดทาง จนตํารวจสามารถ

ติดตาม รวบตวัคนร้ายไว้ได้ และเจ้าทกุข์ก็ได้รถคืน ข้าพเจ้าขอสรรเสริญคณุธิติมา ซึ่งใจเด็ด พอที่จะขบัรถตามคนร้ายไป 

นบัวา่เป็นตวัอยา่งของคนดี ของคนไทยเรา คนดีที่หา หายากจริง ๆ ข้าพเจ้าทราบวา่ คณุธิติมามีกําหนดคลอดบตุรในวนัที่ 

12 สงิหาคมนี ้ซึง่ตรงกบัวนัเกิดของข้าพเจ้าพอดี ข้าพเจ้าขออวยพรให้คณุธิติมา ผู้กล้าหาญ มีความสขุความเจริญ คิดสิ่ง

ใดสมความปรารถนา และบตุรชายของเธอ ที่เธอตัง้ช่ือไว้ลว่งหน้าวา่ น้องฮีโร่ ก็ขอให้มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เติบโตขึน้

เป็นพลเมืองดีของชาติ เหมือนคณุแมด้่วยเช่นกนั 

 

ข้าพเจ้าขอขอบคณุท่านทัง้หลาย ที่มาให้พร และให้กําลงัใจในวนันี ้และขอขอบพระคณุชาวไทยทัง้ประเทศ ที่ร่วมกนัทํา

ความดีในเดือนสงิหาคม เพื่อเป็นของขวญัวนัเกิด หรือเป็นกุศลแก่ข้าพเจ้า ขอให้ความดีทัง้ปวง ได้รับการสานต่อ ให้งอก

งามยิ่ง ๆ ขึน้ไป เพื่อยงัประโยชน์ให้แก่คนไทย และประเทศไทยสบืไป ขอให้พรทกุประการ ที่ท่านทัง้หลาย มอบให้ข้าพเจ้า 

จงตอบสนองทกุทา่น และเป็นปัจจยัสง่ให้ทกุทา่น แคล้วคลาดจากผองภยั เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน พบแต่ความเป็น

สริิมงคลตลอดไป   



 

 

ขอขอบคณุข้อมลูจาก 
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