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ข้าพเจ้าขอขอบคณุทา่นนายกรัฐมนตรี และผู้แทนของข้าราชการทกุหมู่เหลา่ ทัง้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่ายตลุาการ 

ทหาร ตํารวจ พลเรือน รวมทัง้ผู้แทนของสภา สมาคม องค์กรต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นกลไกสําคญั ในการขบัเคลื่อนบ้านเมือง

ของเรา ให้เจริญก้าวหน้า รวมทัง้นิสิต นกัศึกษา และประชาชน จํานวน 15,304 คน ที่มาชุมนมุพร้อมกนั ณ ที่นี ้เพื่ออวย

พรวนัเกิดให้แก่ข้าพเจ้า ซึง่มีอายคุรบ 79 ปี ไมใ่ช่น้อย 

 

ทา่นทัง้หลายก็เป็นกําลงัใจให้มาก ขอขอบคณุผู้ที่สง่จดหมาย และคําประพนัธ์จํานวนมาก ไปอวยพรข้าพเจ้า ขอขอบคณุ

หนว่ยงาน และบริษัท ห้างร้านหลายแหง่ ท่ีสง่คําอวยพรผา่นทางโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชนแขนงต่าง  

ๆ บางหนว่ยงาน บําเพ็ญสาธารณกศุล หรือบําเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเมืองเพื่อข้าพเจ้า เช่น โรงพยาบาลที่จดัทําโครงการ

ช่วยชีวิตคนไข้เป็นจํานวนมาก 

 

หนว่ยงานที่จดัพิธีอปุสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร หรือจดัเลีย้งอาหารแก่ผู้ ด้อยโอกาส เพื่อเป็นกุศลแก่ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้รับทราบหมดแล้ว ด้วยความขอบคุณ และซาบซึง้ใจยิ่ง อีกทัง้ในวันนี ้ยังมีผู้ ใจบุญที่ทราบว่า มีประชาชน

เดินทางมาอวยพรแก่ข้าพเจ้านบัหมื่นคน จึงขอมีสว่นช่วยดแูลประชาชน โดยจดัสง่อาหาร และเคร่ืองดื่มนานาชนิดมาให้ 

จนไมอ่าจกลา่วถึงได้ครบถ้วน 

 

ข้าพเจ้าซาบซึง้ ขอขอบคณุในนํา้ใจไมตรีของทกุทา่นไว้ ณ ท่ีนีด้้วยเช่นกนั สาํหรับผู้ที่สง่ดอกไม้ และสิง่ของตา่ง ๆ มาถวาย 

เพื่อเป็นกําลงัพระทยั แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เป็นประจําทกุวนั ที่โรงพยาบาลศิริราช ข้าพเจ้าขอแจ้งว่า ขณะนี ้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงสบายขึน้มากแล้ว เพียงแต่แพทย์ยงัแนะนํา ให้ทรงทํากายภาพบําบดัต่อไป เพื่อให้ทรง

พระดําเนินได้แข็งแรง 

 



พระองค์ท่านทรงงานได้เพิ่มขึน้ ทรงติดตามโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะนี ้ที่มีฝนตกหนกั เพราะเป็นหน้าฝน 

เกิดปัญหานํา้ทว่มในภาคเหนือ และภาคอีสาน ก็ทรงเป็นหว่งมาก ได้พระราชทานสิง่ของไปช่วยเหลอืประชาชน ในพืน้ท่ีนํา้

ทว่มหลายแหง่ และทรงเชิญหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมาประชมุปรึกษาหารือถึงแนวทางที่จะช่วยเหลอืประชาชน 

 

สว่นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยเร่งด่วนนัน้ ข้าพเจ้าได้เห็นหน่วยราชการ ทหาร ตํารวจ ตํารวจตระเวน

ชายแดน และองค์กรกุศลต่าง ๆ ได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลงั ทําให้ข้าพเจ้าซาบซึง้ใจมาก ว่าคนไทยไม่

เคยทอดทิง้กนั ในยามทกุข์ยากเลย ไมว่า่จะเป็นยามเกิดภยัแล้ง หรือนํา้ทว่มก็ตาม เจ้าหน้าที่ทกุหนว่ย ดแูลราษฎรในพืน้ท่ี

ของตนเองอยา่งสดุชีวิต จนบางครัง้เกิดเร่ืองเศร้าสลดใจขึน้ 

 

เช่น เมื่อคราวนํา้ท่วม จ.สงขลา วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เราต้องสูญเสีย ร.ต.วชัรัตน์ บุญฤทธ์ิ ปลดัอําเภอจะนะ จ.

สงขลา ไปพร้อมกบัเจ้าหน้าที่อีก 1 ทา่น เพราะถกูนํา้พดัไประหวา่งออกไปช่วยเหลอืประชาชน ทกุวนัท่ี 11 สงิหาคม ที่ทา่น

ทัง้หลาย มาชมุนมุกนั เพื่ออวยพรวนัเกิดให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะมีโอกาส เลา่เร่ืองอะไรต่อมิอะไร ให้ท่านทัง้หลายฟังครัง้

หนึง่ ซึง่มีทัง้เร่ืองดี และเร่ืองร้ายที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผา่นมา 

 

รวมทัง้บางเร่ืองที่นํามาเล่าซํา้ เพราะตัง้ใจที่จะเตือนความทรงจําของท่านทัง้หลายด้วย เร่ืองแรกเป็นเร่ืองโศกเศร้าของ

บ้านเมือง คือ การสิน้พระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี พระราชธิดาองค์

เดียว ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 6 และพระนางเจ้าสวุทันา พระวรราชเทวี 

 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ พระองค์นี ้ทรงพระเมตตากรุณาตอ่ประชาชนชาวไทย มาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ข้าพเจ้า

จึงขอขอบคุณรัฐบาล ที่จะจดังานพระศพอย่างสมพระเกียรติยศ และขอขอบคุณหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนทัง้หลาย ที่ทยอยกนัไปถวายบงัคม และฟังสวดพระอภิธรรมในงานพระศพอยา่งไมข่าดสาย 

 

ขา่วเศร้าอีกขา่วหนึง่ ก็เป็นขา่วใหญ่ที่เกิดขึน้ ในเดือนท่ีแล้วเช่นเดียวกนั คือ ขา่วเฮลคิอปเตอร์ของกองทพับก ตกในบริเวณ

อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถึง 3 ลํา สญูเสียกําลงัพลไป 16 นาย และช่างภาพโทรทศัน์ช่อง 5 อีก 1 นาย ข้าพเจ้าเศร้า

เสยีใจ และรู้สกึเห็นใจครอบครัว ของผู้สญูเสยีทัง้ 17 รายนีอ้ยา่งยิ่ง 

 



ผู้สญูเสยีทกุคน ล้วนอยูใ่นวยัที่เป็นกําลงัแข็งแกร่งของประเทศชาติ หลายคนมีลกูเลก็ๆ ที่ยงัไร้เดียงสา ซึง่จากนีผู้้ เป็นแม่ ก็

คงต้องรับหน้าที่เป็นทัง้พอ่และแมต่อ่ไปให้ดีที่สดุ แตก่รณีนีเ้ข้าใจวา่ ทางราชการคงดแูลครอบครัว ของบคุคลเหลา่นีอ้ย่าง

เต็มที่ เพราะทกุทา่นปฏิบตัิหน้าที่ อนัสบืเนื่องมาแตภ่ารกิจปกป้องผืนป่าของประเทศไทย ชาวไทยทัง้หลาย จึงควรระลกึถึง

ความดีของทา่น และร่วมกนัปกป้องผืนป่าไว้ให้คงอยูต่อ่ไป อยา่ให้สญูเสยีครัง้ยิ่งใหญ่นีต้้องเป็นความสญูเปลา่ 

 

ข้าพเจ้าได้ติดตามข่าวนีม้าโดยตลอด ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่เดินป่า เข้าไปลําเลียงผู้ เสียชีวิตออกมานัน้ ทํา งานด้วยความ

เหน็ดเหนื่อย และยากลําบากแสนสาหัส ต้องทํางานแข่งกับเวลา ที่จะมืดคํ่าลงในป่าที่รกทึบ ชืน้แฉะ และมีฝนตก

ตลอดเวลา อากาศก็หนาวเย็น ยงัเต็มไปด้วยทาก และฝงูแมลงที่มาเกาะกินเลอืดทัว่ร่างกาย 

 

ชาวไทยทกุคนท่ีติดตามขา่วนี ้ก็คงเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทกุทา่น เช่นเดียวกบัข้าพเจ้า พอทราบวา่ ทกุทา่นออกจากป่ามาได้

โดยปลอดภยั ก็รู้สกึโลง่ใจ และซาบซึง้ในความเสียสละของทกุท่าน ข้าพเจ้าคิดว่า บญุกุศลที่ท่านลําบากตรากตรํา ไปนํา

ผู้ เสยีชีวิตออกมาคืนสูค่รอบครัวของเขา คงเป็นอานิสงส์ สง่ให้ทกุทา่นมีสขุภาพแข็งแรง ตลอดจนมีความเจริญก้าวหน้า ใน

หน้าที่การงานตอ่ไปอยา่งแนน่อน 

 

เมื่อสปัดาห์ที่ผา่นมานีเ้อง ม.จ.ภีศเดช รัชนี ได้เชิญให้ข้าพเจ้าไปเปิดงานโครงการหลวงครบรอบปีที่ 42 ท่ีห้างเซ็นทรัลเวิลด์ 

โครงการหลวง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงสละพระราชทรัพย์สว่นพระองค์ จดัตัง้ขึน้ตั ง้แต่ พ.ศ. 

2512 โดยมี ม.จ.ภีศเดช รัชนี สนองพระบรมราชโองการ ในตําแหนง่ประธานมลูนิธิโครงการหลวง 

 

ในการดําเนินงาน ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมคัร และหน่วยงานต่าง ๆ ต่อมารัฐบาลได้ให้การสนบัสนนุงบประมาณ

สว่นหนึ่ง จากนัน้องค์กร ประเทศ และรัฐบาลต่างประเทศ ที่สนใจเข้ามาดงูาน ก็ให้การสนบัสนนุเพิ่มเติม ก่อนที่จะเป็น

โครงการหลวงนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จฯไปตามดอยต่าง ๆ ไม่ทราบว่าก่ีร้อยครัง้ ลงจากรถพระที่นัง่ หรือ

เฮลคิอปเตอร์ แล้วก็ต้องทรงพระดําเนินตอ่ไปอีกหลายกิโลเมตร 

 

พระราชประสงค์ที่ทรงจดัตัง้โครงการหลวง ก็เพื่อที่จะช่วยชาวไทยภเูขา ให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ ในการเลีย้งชีพ ปลกู

พืชที่มีประโยชน์ เช่น พืช ผกั ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวมากกวา่ 200 ชนิด ทดแทนการปลกูพืชเสพติด ช่วยสร้างรายได้

ให้ชาวไทยภเูขา สามารถเลีย้งครอบครัวของเขาได้ดีกวา่แตก่่อน และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

 



นอกจากนัน้ โครงการหลวง ยงัช่วยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งเป็นแหลง่ต้นนํา้ลําธารของไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสัง่ว่า ถ้าเราช่วยชาวไทยภูเขาให้อยู่ดีกินดี โดยไม่ต้องปลูกพืชเสพติด เท่ากับช่วย

บ้านเมืองของเรา ให้ปลอดภยัได้ทัว่ประเทศ และได้รักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ตอ่ไป ซึง่ประโยชน์อนันี ้จะยัง่ยืน

มาก 

 

ขณะนี ้โครงการหลวงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคญั ที่มีทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ นิยมไปท่องเที่ยว และพกัผ่อน

จํานวนมากทุกปี ผลงานของโครงการหลวง เป็นที่ประจักษ์ไปทัว่โลก หลายประเทศมาขอรับคําแนะนํา จนกลายเป็น

ต้นแบบของการพฒันาพืน้ท่ีสงูให้แก่หลายประเทศไปแล้ว 

 

นอกจากโครงการหลวงแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ยงัทรงมีโครงการพระราชดําริอีกมากมาย โครงการทัว่ประเทศ 

ซึง่ข้าพเจ้าขอกลา่วอยา่งกว้างๆ พอให้ท่านทัง้หลายทราบว่า พระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชน ทกุภมูิภาคโดยเท่าเทียม

กนั และการท่ีพระองค์เสด็จฯ ไปในพืน้ท่ีทรุกนัดารด้วยพระองค์เอง ทําให้ทรงเข้าถึงปัญหาของแต่ละพืน้ที่ และหาวิธีแก้ไข

ได้ตรงจดุ 

 

ทัง้นี ้ทรงเชิญนกัวิชาการตา่ง ๆ มาร่วมปรึกษาหารือ และช่วยดําเนินโครงการตา่ง ๆ โครงการพระราชดําริโครงการแรกเกิด

ที่ภาคกลาง โดยทรงเร่ิมโครงการอา่งเก็บนํา้ที่เขาเตา่ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เมื่อ พ.ศ.2506 เพื่อช่วยชาวบ้านเขาเตา่ที่

ขาดแคลนนํา้ ระหวา่งประทบัท่ีวงัไกลกงัวล 

 

ทรงพบว่า ปัญหาของพืน้ที่ใน จ.เพชรบรีุ และประจวบคีรีขนัธ์ คือ ดินเป็นทราย ปลกูพืชไม่ค่อยขึน้ จึ งทรงริเร่ิมโครงการ

เกษตรขึน้ เช่น ที่หุบกะพง และดอนขุนห้วย ต่อมาทรงตัง้ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เพื่อทดลองการ

ปรับปรุงบํารุงดิน และมีการสร้างอา่งเก็บนํา้ไว้ใช้ในพืน้ท่ีด้วย 

 

เมื่อไม่ก่ีปีนีก็้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ท่ี จ.ลพบุรี และเขื่อนขุนด่านปราการชล ที่ จ.นครนายก เพื่อ

แก้ปัญหาภยัแล้ง และนํา้ท่วม ให้กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพืน้ที่ราบสงู ขาดแคลนนํา้และ

สภาพดินเป็นดินทรายแห้งแล้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอา่งเก็บนํา้ พร้อมคลองสง่นํา้ขึน้หลายแหง่ 

 



ต่อมา ทรงสร้างศนูย์ศึกษาการพฒันาภพูาน จ.สกลนคร เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การรักษา และฟืน้ฟูสภาพป่าต้นนํา้ลําธาร 

และการบํารุงดิน เป็นต้น ที่ภาคใต้ เฉพาะอย่างยิ่งที่ จ.นราธิวาส พระองค์ท่านประทบัเรือไปในเขตพรุ ซึ่งมีพืน้ที่มหาศาล 

นํา้ในพรุนัน้ มองดใูสสะอาด แม้แตว่วัยงัหลงไปกิน และปากก็เป่ือยเป็นแผลนาน เพราะนํา้นัน้มีฤทธ์ิเป็นกรด 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั จะทรงสัง่ให้เตรียมขวดนํา้ และทรงตกันํา้ด้วยพระองค์เอง เพื่อนํานํา้มาให้กรมชลประทาน

ทดสอบคณุภาพ พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ จะทรงเพิ่มพืน้ที่ปลกูข้าวในภาคใต้ โดยทรงมีพระราชดําริว่า พืน้ที่ตาม

ขอบพรุนัน้ น่าจะปรับปรุงให้เป็นพืน้ที่เพาะปลกูได้ จึงทรงปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหลายหน่วยงาน เช่น กรมพฒันาที่ดิน กรม

ชลประทาน กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น เพื่อให้ขดุคลองระบายนํา้ในพรุออก โดยให้มีประตรูะบายนํา้ เพื่อควบคมุระดบันํา้

ในพรุ 

 

และพระราชทานคําแนะนําในการแก้ปัญหาดินเปรีย้ว จนสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิง้มาถึง 20 -30 ปี ให้นํามาใช้

ประโยชน์ ได้มากกว่าแสนไร่ เช่น ที่นราธิวาสได้ 20,000 กว่าไร่ นครศรีธรรมราช 20,000 กว่าไร่ ปัตตานี 10,000 กว่าไร่ 

เป็นต้น แต่เดิมชาวบ้านปลกูข้าวได้แค่ไร่ละ 4-5 ถงั เดี๋ยวนีเ้พิ่มเป็น 50 ถงัแล้ว และยงัปลกูพืชผกัผลไม้ได้อีกหลายชนิด 

รวมทัง้เลีย้งสตัว์ด้วย 

 

ซึ่งชาวบ้านกราบบงัคมทูล ขอพระราชทาน ให้ทรงทําชิน้นีใ้นเขตพรุต่อไปอีก ก็รับสัง่ว่า ข้าทําให้พืน้ที่พรุแห้ง เพิ่มมาก

เกินไปในที่ใกล้ ๆ กนันี ้อาจจะเกิดไฟลกุขึน้ในพรุซึง่จะเป็นอนัตรายได้ 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงติดตามงานทุกโครงการโดยตลอด และทรงงานละเอียดมากทุกอย่าง ภาพที่คุ้นตา

ประชาชน คือ ภาพท่ีทรงถือแผนท่ีที่ติดพระองค์เป็นประจํา แม้เวลาประทบับนเฮลคิอปเตอร์ หรือเวลาที่ทรงขบัรถยนต์พระ

ที่นัง่ จะทรงวางแผนที่ไว้ข้างพระองค์ และทอดพระเนตรสภาพพืน้ที่จริงเทียบกับแผนที่ และทรงซกัถามชาวบ้านถึงช่ือ

หมูบ้่าน ถนน แมน่ํา้ลาํคลอง ทรงทําเคร่ืองหมายไว้ และเพิ่มเติมข้อมลูใหมล่งไปเสมอ ในห้องทรงงานท่ีพระตําหนกัทกุแหง่ 

จะมีแผนท่ีประเทศไทยขนาดใหญ่ติดผนงัห้องไว้ ทําให้ทกุพืน้ท่ีในประเทศไทยอยูใ่นสายพระเนตรตลอดเวลา 

 

 

ธนาคารข้าวเป็นโครงการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดําริให้ตัง้ขึน้ เพื่อให้ราษฎรที่ประสบความ

เดือดร้อนมาขอยืมข้าวได้ เมื่อทํานาและมีข้าวเหลือจะนํามาใช้คืน โดยให้ชาวบ้านดูแลจดัการกันเอง ในเวลาต่อมาเมื่อ

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพืน้ท่ีภาคเหนือแทนพระองค์ ข้าพเจ้าได้ยึดถือแนวทางที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 



ทรงจัดตัง้โครงการช่วยเหลือชาวไทยภเูขามาเป็นต้นแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม อนญุาตให้ใช้พืน้ท่ีที่ถกูแผ้วถางจนโลง่เตียนหมดแล้ว จดัตัง้เป็นสถานีเกษตรที่สงู เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภเูขา

ให้หยุดการทําไร่เลื่อนลอย และเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ที่เคยใช้ปลกูพืชเสพติด มาเป็นแปลงเกษตร ปลกูพืชเมืองหนาว และ

จดัตัง้ฟาร์มตวัอยา่งขึน้ในพืน้ท่ี จ.เชียงใหม ่เชียงราย แมฮ่่องสอน พะเยา นา่น เป็นต้น 

 

บางพืน้ท่ีจดัทําเป็นโครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ เพื่อช่วยอนรัุกษ์ป่าไม้ มีหลายพืน้ที่ที่ราษฎรได้ตระหนกัถึงภยัธรรมชาติ ที่

เคยเกิดขึน้จากการท่ีป่าสว่นมากถกูทําลาย จนเป็นสาเหตใุห้เกิดนํา้ป่าไหลหลาก และแผ่นดินถลม่ลงมาทบัถมบ้านเรือน 

ในยามที่เกิดพายแุละฝนตกหนกั ราษฎรจึงได้ช่วยกนัปลกูป่า และคืนผืนป่าให้แก่ทางราชการ ดงัตวัอย่างเช่น ที่ดอยอม

พาย อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่และที่บ้านกอก-บ้านจนู อ.ปัว จ.นา่น ราษฎรได้คืนผืนป่าให้ทางราชการเป็นจํานวนหลายพนัไร่ 

 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไทร อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ก็สามารถช่วยฟื้นฟูสภาพป่าได้นับหมื่นไร่

เช่นเดียวกนั 

 

ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ข้าพเจ้าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยทหารในพืน้ที่ หน่วยทหารพฒันาของกองทพัไทย 

และสว่นราชการตา่ง ๆ  จดัตัง้โครงการป่ารักนํา้ โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มตวัอยา่ง และ

ฝึกราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า เพื่อช่วยกันอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าต้นนํา้ลําธาร ให้กลบัฟืน้คืนสภาพ

เป็นป่าที่สมบรูณ์ดงัเดิม ทัง้นีก็้เพื่อให้ป่าไม้เป็นแหลง่ดดูซบันํา้ และช่วยชะลอการไหลของนํา้ มิให้เกิดนํา้ป่าไหลหลาก ทํา

ให้เกิดความเสยีหายอยา่งรุนแรง ดงัที่เป็นขา่วในปัจจบุนั (ขอโทษนะที่นานหน่อย ยงัอีกนานเลย มีโอกาสแสดงก็เลยนาน

หนอ่ย) 

 

เมื่อครัง้ที่ภาคกลางเกิดอุทกภัยครัง้ใหญ่ ทําให้ที่อยู่อาศัย และพืน้ที่ทํากินของราษฎร ได้รับความเสียหายหนัก โดย

เฉพาะที่ จ.พระนครศรีอยธุยา อา่งทอง และสงิห์บรีุ ข้าพเจ้าได้ปรึกษา พล.อ.ณพล บญุทบั รองสมหุราชองครักษ์ ขอให้ไป

หาที่จดัตัง้ฟาร์มตวัอย่างขึน้ที่ อ.บางระจนั จ.สิงห์บรีุ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง และ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา เพื่อ

ช่วยให้ราษฎรมีงานทํา 

 

ได้แก่ การเพาะปลกู เลีย้งสตัว์ และงานศิลปาชีพ เป็นการทําตามแนวพระราชดาํริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ท่ีเคย

มีพระราชปรารภกบัข้าพเจ้า วา่ การแจกของในยามที่ราษฎรประสบภยัพิบตัิตา่งๆ เป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 



ได้เพียงชัว่เวลาสัน้ๆ มิใช่การแก้ปัญหาอยา่งถาวร การแก้ปัญหาอยา่งถาวร ต้องช่วยให้ราษฎรมีอาชีพ มีงานทําอยา่งถาวร 

จึงจะเรียกวา่เป็นการช่วยที่ยัง่ยืน 

 

ดงันัน้ โครงการฟาร์มตวัอยา่ง และโครงการศิลปาชีพ จึงเป็นการช่วยให้ราษฎรมีอาชีพยัง่ยืน ตามแนวพระราชดํารินัน่เอง 

สาํหรับงานศิลปาชีพ เป็นงานท่ีข้าพเจ้าภมูิใจมาก เพราะวา่เป็นงานท่ีทําให้ข้าพเจ้าทราบวา่ คนไทยของเราเก่ง มีสายเลอืด

ของช่างฝีมืออยูท่กุคน ไมว่า่จะเป็นชาวนา ชาวไร่ หรือมีอาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยเรามีความละเอียดอ่อน และฉบัไว

ตอ่การรับศิลปะทกุชนิด 

 

ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่

ประจกัษ์ ซึง่ข้าพเจ้าได้ให้นํามาจดัแสดงไว้ ให้ประชาชนและชาวตา่งชาติชม ณ พระที่นัง่อนนัตสมาคม ผลงานอย่างนีเ้ป็น

ผลงานชัน้เลศิ ที่ถือได้วา่เป็นสมบตัิของแผน่ดิน 

 

ชาวต่างชาติต่างๆ ซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และข้าพเจ้า ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม ต่างก็แสดงความ

คิดเห็นว่า ผลงานทกุชิน้ ที่แสดงอยู่ที่พระที่นัง่อนนัตสมาคม เป็นฝีมือของศิลปินชัน้เอกของโลก ไม่น่าเช่ือ ว่าจะเป็นฝีมือ

ของลกูหลานชาวนา ชาวไร่ อนันีเ้ป็นความจริง คนไทยเราเก่งจริงๆ 

 

ตอ่ไปก็เป็นเร่ืองโขน เร่ืองตอ่เป็นเร่ืองการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมไทย ทราบวา่ ทา่นทัง้หลายในทีนีอ้าจได้ไปชมโขนชดุศกึ

มยัราพ ปีนีจ้ดัแสดงตอ่เนื่องตัง้แตว่นัท่ี 15-31 กรกฎาคม และยงัได้เพิ่มรอบการแสดงตอ่ไป จนถึงวนัที่ 7 สิงหาคม เพิ่งลา

โรงไปไมก่ี่วนันีเ้อง 

 

การจัดแสดงโขนไม่ใช่เร่ืองง่าย คณะครูผู้ เช่ียวชาญการโขน ศิลปินแห่งชาติ ผู้แสดง และผู้จัดการแสดง ต่างก็ทุ่มเทฝีมือ 

ความคิด และแรงกายแรงใจ อย่างสดุกําลงั ทําให้โขนออกมาสนกุ ตื่นเต้นและสวยงามมาก มีฉากที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่ 

เป็นท่ีประทบัใจคนด ูเช่น ฉากหนมุานอมพลบัพลา เป็นต้น 

 

ทกุครัง้ที่จดัการแสดงโขน คณะกรรมการจะคดัเลือกนกัแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้สร้างร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มา

ฝึกฝนศิลปะการแสดงชัน้ยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรง เมืองไทยจะได้มีนกัแสดงฝีมือดี สบืทอดวิชาตอ่ไป 

 



ขณะเดียวกนั ต้องมีการจดัสร้างเคร่ืองแตง่กาย และฉากใหม่ๆ ทําให้ได้ช่างฝีมือหลายประเทศ ประเทศที่มีความสามารถ

เพิ่มขึน้ตามลําดบั รวมทัง้วงดนตรีป่ีพาทย์ ผู้ขบัร้อง และผู้พากย์บทด้วยกัน ขณะนีจ้ึงพอมีความหวงัแล้วว่าโขนซึ่งเป็น

ศิลปะการแสดงชิน้เอกของไทยคงไม่สญูหายไป เพื่อนของข้าพเจ้าซึ่งเป็นชาวอเมริกนัได้ไปดโูขน และแสดงความตื่นเต้น

อยา่งมาก ซึ่งเป็นผู้ชาย และบอกว่า โขนน่าจะลองนําไปแสดงที่ลอสแองเจลิสบ้าง เพราะเช่ือว่าคนต่างประเทศจะช่ืนชม

มาก เป็นศิลปะท่ีเก่าแก่ งดงาม 

 

ข้าพเจ้าปลืม้ใจมาก ที่ทราบว่า มีผู้ เข้าชมมากมายจากทัว่ประเทศ เสียงช่ืนชมทกุสารทิศที่ว่า โขนชุดนีจ้ดัได้ดีมาก เป็นที่

ประทบัใจผู้ชมทกุเพศ ทกุวยั ทําให้ข้าพเจ้า และคณะผู้จดัมีกําลงัใจยิ่งขึน้ท่ีจะจดัโขนชดุตอ่ไปในปีหน้า 

 

ตอ่ไป ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบถึงโครงการจดัสร้างพระพทุธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถ คนัธารราษฎร์อนสุรณ์ วดัทิพย์

สคุนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบรีุ โครงการนีเ้กิดจากความริเร่ิมของเจ้าพระคณุสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้า

อาวาสวดัชนะสงคราม ซึ่งเมื่อวนัวิสาขบชูาปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้ไปทําบญุฟังเทศน์ ที่วดัชนะสงคราม สมเด็จพระมหาธีรา

จารย์ ทา่นได้ปรารภกบัข้าพเจ้าเร่ืองความตัง้ใจที่จะสร้างพระพทุธรูปองค์สาํคญัขึน้ 

 

วตัถปุระสงค์คือ เพื่อเป็นศนูย์รวมความเคารพของพทุธศาสนิกชนอีกแหง่หนึง่ และเพื่อเป็นอนสุรณ์ถึงพระพทุธรูปแหง่บามิ

ยนั ประเทศอฟักานิสถาน ซึ่งถูกระเบิดทําลายไป เป็นข่าวใหญ่สะเทือนใจชาวพุทธทัว่โลกเมื่อหลายปีก่อน รวมทัง้เพื่อ

เฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา กบัเพื่อเป็นเกียรติแก่

ข้าพเจ้าที่จะมีอายุ 80 ไปในปีหน้า แหม รีบบอก เพิ่งจะ 79 ปีนี  ้บอก 80 เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบ ข้าพเจ้าก็รับปากกับเจ้า

พระคณุสมเด็จฯ วา่ ข้าพเจ้าจะขอร่วมทําบญุ และจะพยายามสนบัสนนุโครงการนี ้ให้ดําเนินไปจนสาํเร็จ 

 

บดันี ้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ท่านได้มรณภาพแล้ว เมื่อไม่ก่ีเดือนมานีเ้อง ข้าพเจ้าจึงรับเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการ และ

ปวารณาวา่ จะดําเนินการให้ลลุว่งดัง่ความตัง้ใจของเจ้าพระคณุ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้ เป็นพระเถระชัน้ผู้ใหญ่ และมี

อปุการะคณุแก่คณะสงฆ์ไทย และพทุธศาสนิกชนอยา่งยิ่ง พระพทุธรูปองค์นี ้

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ท่านเป็นผู้ออกแบบ ดแูลแก้ไข และเลือกทําเลที่จะประดิษฐานด้วย ตามแบบเป็นพระพทุธรูป

ปางคนัธารราษฎร์ หรือท่ีเรียกวา่ ปางขอฝน หลอ่ด้วยโลหะสมัฤทธ์ิ จะสงู 32 เมตร ซึ่งแทนความหมายถึงอาการแห่งกาย

ครบ 32 ประการของมนษุย์ ยืนบนฐานท่ีสงูประมาณ 8 เมตร มีพทุธลกัษณะงามมาก 

 



สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ตัง้ช่ือว่า “พระพุทธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถ คนัธารราษฎร์อนุสรณ์” มีความหมาย 3 

ประการคือ 1.เป็นพระพทุธรูป ซึง่เป็นท่ีพึง่ของประชาชนชาวไทย และชาวโลก และเป็นพระพทุธรูป 2.ซึ่งเป็นที่พึ่งของสาม

โลก ได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนษุย์ และยมโลก 3.เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึน้ เพื่อระลกึถึงพระพทุธรูปแห่งบามิยนั  ประเทศ

อฟักานิสถาน 

 

ก่อนที่พระพทุธรูปใหญ่แหง่บามิยนั ประเทศอฟักานิสถาน จะถกูระเบิดทําลาย ประชาชนทัง้โลก ทัง้ศาสนาพทุธ หรือไม่ใช่

พทุธศาสนา ตา่งก็ขอร้องไปท่ีประเทศอฟักานิสถาน วา่ ขออยา่ให้ระเบิดท่านเลย พระพทุธรูปแห่งบามิยนั เพราะท่านอายุ

ตัง้ 2,000 ปีแล้ว อยา่ระเบิดเลย แตเ่ขาก็ระเบิดอยูด่ี 

 

เพราะฉะนัน้ สมเด็จท่านเลยคิดว่า ชาวไทยพทุธต้องช่วยกนัสร้างพระพุทธรูปนีข้ึน้แทน จากองค์ที่ถกูระเบิดไปที่ประเทศ

อฟักานิสถาน โครงการนี ้ต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี จึงจะแล้วเสร็จ ที่ข้าพเจ้านํามาเลา่ให้ทา่นทัง้หลายฟัง ก็เพื่อจะ

บอกกลา่วแก่พทุธศาสนิกชนได้ทราบโดยทัว่กนัว่า บ้านเมืองเรากําลงัจะมีพระพทุธรูปองค์ใหญ่มาก เกิดขึน้ในเวลาไม่ช้า 

ไมน่านนี ้

 

เร่ืองสาํคญัอีกเร่ืองหนึง่ ท่ีข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมืออย่างจริงจงัจากรัฐบาล และคนไทยทัง้ชาติ นัน่คือ การแก้ปัญหา

ยาเสพติด ที่บ่อนทําลายสังคมไทยมาหลายสิบปี และนับวันแต่จะรุนแรงขึน้ สมัยก่อนชาวไทยภูเขาเคยปลูกฝ่ิน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงอตุสา่ห์อาบเหง่ือต่างนํา้ ตัง้โครงการหลวงขึน้มาแก้ไข ชวนชาวไทยภเูขาให้หนัมาปลกู

พืชเมืองหนาวแทน จนขณะนีพ้วกเขาเลกิปลกูฝ่ินไปแล้ว พืชเมืองหนาวทํารายได้ดีกวา่มาก 

 

ข้าพเจ้าก็นึกว่าจะเบาใจเร่ืองยาเสพติดไปได้ ที่ไหนได้ กลบัมีผู้ ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติด และยังมีผู้

ลกัลอบผลติอีกด้วย โดยเฉพาะชนิดที่แพร่ได้เร็วยิ่งกวา่เชือ้โรคคือ ยาบ้า เพราะสารตัง้ต้นในการผลิตยาบ้าหาได้ง่าย ผลก็

คือ คนไทยตกเป็นทาสยาบ้าแล้วล้าน ๆ คน ทกุคนมีสขุภาพทรุดโทรม ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาเสื่อมถอย ยาบ้าและ

ยาเสพติดทัง้หลาย กําลงัทําลายสงัคมไทยอยา่งนา่กลวั 

 

ข้าพเจ้าไม่สบายใจเลย ที่มีข่าวว่า ยาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอย แม้กระทัง่ในโรงเรียน หรือในวดั ผู้ผลิตยาเสพติด และ

ผู้ขายกําลงัทําตวัเป็นฆาตกร ฆ่าลกูหลานไทยอยา่งเยือกเย็น นา่เป็นหว่งเหลอืเกิน 

 



เมื่อ พ.ศ. 2546 ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจํานวนหนึง่ให้แก่ สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เพื่อ

สนบัสนนุการแก้ปัญหายาเสพติด ตอ่มาสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดได้นําเงินนีไ้ปสมทบกบั

งบประมาณของสาํนกังาน จดัตัง้เป็นกองทนุตอ่ต้านยาเสพติดขึน้ โดยขอใช้ช่ือวา่ กองทนุแมข่องแผน่ดิน มอบให้หมูบ้่านท่ี

เข้าร่วมการแก้ปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. 2547 จํานวน 672 หมูบ้่าน 

 

จากนัน้รัฐบาลที่แล้ว รัฐบาลของคณุอภิสทิธ์ิ ได้นําไปขยายผลจดัตัง้หมูบ้่านกองทนุแม่ของแผ่นดินขึน้ทัว่ประเทศ เวลานีม้ี

หมู่บ้านเปล่าๆ เข้าร่วมโครงการแล้วจํานวน 12,189 หมู่บ้าน และรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ิ ได้จัดงานหาเงินสมทบทุน

โครงการนี ้ได้เป็นเงินประมาณ 300 ล้านบาท ซึง่เมื่อเร็วๆ นี ้ข้าพเจ้าได้มอบเงินดงักลา่ว แก่ผู้ว่าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั 

สาํหรับนําไปดําเนินการโครงการหมูบ้่านกองทนุแมข่องแผน่ดิน 

 

ข้าพเจ้าเช่ือแนว่่า รัฐบาลต่อไปจะสานต่อโครงการนี ้อนึ่ง ถ้าสงัคมไทยปลอ่ยให้รัฐบาลทํางานฝ่ายเดียว คงไม่สําเร็จ คน

ไทยทกุคนต้องผนกึกําลงัมาช่วยกนั โดยเร่ิมจากคนในครอบครัวก่อน ต่อจากนัน้คือ คนในสงัคมทัง้หมดต้องช่วยกนัเป็นหู

เป็นตาให้แก่กนัและกนั ควรตอ่ต้านและประณามผู้ผลติและผู้ ค้ายาเสพติด รวมทัง้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ทําไมปลอ่ย

ให้ลกูหลานติดยา โดยไมพ่าไปรักษา ทา่นต้องให้เวลา และกําลงัใจในการฟื้นฟลูกูหลานท่ีติดยา เพื่อให้เขากลบัคืนมาเป็น

คนที่มีคณุภาพของสงัคม และเป็นกําลงัของครอบครัวตอ่ไป 

 

มีอีกเร่ือง ข้าพเจ้ามีเร่ืองอยากจะขอปรึกษาท่านทัง้หลาย ที่มีใจเมตตามาในงานของข้าพเจ้าในวนันี ้เก่ียวกับเหตกุารณ์

ทางภาคใต้ ที่ข้าพเจ้าทราบมาว่า มีผู้ก่อความไม่สงบลอบทําร้ายพระสงฆ์ขณะออกบิณฑบาตตามท้องถนน เป็นเหตใุห้

พระสงฆ์มรณภาพไปหลายรูป บางรูปทพุพลภาพ ต้องลาสกิขาบทจากสมณเพศ ความจริงการบิณฑบาตของพระสงฆ์ ถือ

เป็นการปฏิบตัิกิจทางศาสนาตามพทุธบญัญตัิ และเป็นประเพณีของชาวพทุธท่ีปฏิบตัิสบืทอดกนัมาแตโ่บราณกาล 

 

ในอดีตที่ผ่านมา ไม่เคยมีประวตัิการทําร้ายพระสงฆ์ ในขณะออกบิณฑบาต เพราะพระสงฆ์ไม่ได้สร้างความเดือดร้อน 

ให้แก่สงัคมแต่อย่างใด การทําบุญใส่บาตร เป็นไปด้วยความสมัครใจ เมื่อมีเหตุการณ์ทําร้ายพระสงฆ์เกิดขึน้ ทําให้

ข้าพเจ้าตกใจ และรู้สกึเสยีใจเป็นอยา่งยิ่ง 

 

ถ้าเรามองย้อนกลบัไปดูประวตัิศาสตร์ของบ้านเรา ตัง้แต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 มีพวก

มิชชันนารี นิกายศาสนาต่าง ๆ คาทอลิกโปรเตสแตนต์ เข้ามาชักชวนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ขอให้



พระองค์ทรงเข้ารีตนบัถือศาสนาคริสต์ ก็ทรงรับฟัง และทรงพระเมตตา พระราชทานที่ดิน ให้จัดสร้างโบสถ์คริสต์ขึน้ใน

ประเทศไทย 

 

พร้อมยงัทรงขอร้อง ให้เข้ามาช่วยสอนภาษาองักฤษ และภาษาละติน เพื่อจะได้ทรงศกึษาให้เข้าพระทยั ถึงแก่นแท้ของแต่

ละศาสนา นอกจากนัน้ ยังได้ทรงเชิญให้คณะมิชชันนารี ร่วมเดินทางไปดูสุริยุปราคาที่  ต.หว้ากอ อ.เมือง จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่พระองค์ทรงคํานวณด้วยพระองค์เองวา่ จะเกิดสริุยปุราคาเต็มดวง และเห็นได้อยา่งชดัเจนที่ ต.หว้ากอ 

อยา่งแมน่ยํา ทรงได้รับการยกยอ่ง ให้เป็นพระบิดาแหง่วิทยาศาสตร์ไทย 

 

ด้วยนํา้พระทยัที่เปิดกว้าง และเป่ียมด้วยพระเมตตา ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดงักล่าวแล้ว ทําให้

ประเทศไทยของเรา เป็นท่ีเลือ่งลอืไปในนานาประเทศวา่ เป็นประเทศที่มีเสรีภาพ ในการนบัถือศาสนาเร่ือยมาจนบดันี  ้

 

จะได้เห็นวา่ ในกรุงเทพมหานครของเรา มีวดัพทุธ มีโบสถ์คริสต์ มีมสัยิดอิสลาม โบสถ์พราหมณ์ ท่ีเสาชิงช้า วดัแขกที่สีลม 

และศาลเจ้าตา่งๆ มากมาย โดยที่ทกุศาสนาต่างเพื่อปฏิบตัิศาสนกิจของตนไปตามความเช่ือถือ ศรัทธาของแต่ละบคุคล 

ไมเ่บียดเบียนกนั จึงทําให้ประเทศไทยได้รับการยกยอ่งจากประชาชนโลก วา่ เป็นประเทศที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ประชาชน

มีอธัยาศยัไมตรีดีงาม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ทําให้กรุงเทพมหานครได้รับการคดัเลือกให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอนัดบั 1 ของโลก

ในปัจจบุนั 

 

สําหรับพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อครัง้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จฯเยี่ยมประชาชนไปตามหมู่บ้านใน

ชนบท ที่มีมัสยิด หรือโบสถ์ ในวดัพุทธ จะพระราชทานความช่วยเหลือ ทะนุบํารุงทุกศาสนาอย่า งเท่าเทียมกัน มีการ

พระราชทานรางวลั แก่บรรดาโต๊ะอิหมา่ม และครูสอนศาสนาอิสลามเป็นประจําทกุปี 

 

เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมประชาชนแทนพระองค์ ในเวลาตอ่มา ข้าพเจ้าก็ยดึถือปฏิบตัิ เช่นเดียวกบัท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเคยปฏิบัติมา ข้าพเจ้ายังจําภาพที่ ชาวไทย-มุสลิม แต่ละหมู่บ้านมายืนจุดเทียน รอส่งเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในยามดกึดื่นคํ่าคนื ด้วยความหว่งใย เพราะเกรงวา่จะมีอนัตรายเกิดขึน้กบัพระองค์ ในขณะ

ที่ทรงขบัรถผา่นพืน้ท่ีอนัตรายตา่ง ๆ 

 



ข้าพเจ้ารู้สกึประทบัใจ ซาบซึง้ในความมีนํา้ใจของราษฎรชาวไทย-มสุลมิ อยูเ่สมอมิเคยลมื เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบว่า ขณะนี ้

มีเหตุการณ์ทําร้ายพระสงฆ์ เกิดขึน้อยู่เนือง ๆ ในขณะออกบิณฑบาต ตามหมู่บ้านของชุมชนไทยพุทธ ไม่เฉพาะแต่

พระสงฆ์เทา่นัน้ท่ีถกูลอบทําร้าย แม้แตร่าษฎรชาวไทย และชาวไทยมสุลมิเอง ตลอดจนข้าราชการครู ทหาร ตํารวจ พ่อค้า 

ประชาชน ถกูลอบทําร้ายเช่นเดียวกนั 

 

สาํหรับข้าราชการครู ที่อยูน่อกพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ที่อาสาลงไปสอนหนงัสอื ในพืน้ท่ีเสีย่งภยันัน้ ข้าพเจ้าได้นําเงิน 

ที่ท่านทัง้หลายมอบให้ข้าพเจ้า และเป็นของขวญัวันเกิด ข้าพเจ้าได้นําเงินที่ท่านมอบให้ไปจัดสร้างศูนย์ครูใต้ขึน้ที่ จ.

ปัตตานี 

 

โดยมีการรักษาความปลอดภยัอยา่งดี มีห้องสมดุ ห้องประชมุอเนกประสงค์ และห้องสนัทนาการต่าง ๆ สําหรับครูที่ลงไป

สอน ที่จงัหวดัตา่งๆ ภาคใต้ ได้พกัผอ่นหยอ่นใจ แลกเปลีย่นความรู้กนั และมีอินเทอร์เน็ตเตรียมไว้ สําหรับติดต่อกบัเพื่อน

ครู และญาติพี่น้องทางบ้าน มีโรงเรียนในนัน้ด้วย 

 

สาํหรับลกูหลานของครู และในบริเวณเดียวกนั มีฟาร์มตวัอยา่งสาํหรับประชาชน เพาะปลกูและเลีย้งสตัว์ด้วย ข้าพเจ้าจึง

มีความซาบซึง้ในทกุ ๆ ทา่นมาก ที่วนัเกิด ทา่นได้มอบเงินให้แก่ข้าพเจ้า เป็นของขวญั ข้าพเจ้าอยากจะบอกกบัท่านว่า ได้

นําเงินนัน้ไปสร้างศนูย์ครูใหญ่แล้ว ซึง่เป็นท่ีพึง่ของครูไทย ท่ีต้องไปสอนท่ีจงัหวดัภาคใต้ เข้าไปอยูใ่นศนูย์ครู และปลอดภยั

ทกุประการ 

 

เพราะวา่ข้าพเจ้าได้จดัให้มีผู้อารักขา ล้อมรอบที่อยูป่ลอดภยั มีสตรีชาวไทยมสุลิม ที่สญูเสียสามี ได้มาขอความช่วยเหลือ 

ขอเข้ามาอาศยัในหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตนับาต ูจ.นราธิวาส ที่ข้าพเจ้าได้ใช้เงินที่ท่านทัง้หลาย ให้ข้าพเจ้าใน

โอกาสวนัเกิด โดยข้าพเจ้าได้สร้างขึน้ เพื่อไว้ช่วยเหลอืประชาชน ท่ีประสบภยัที่ภาคใต้ จากความเดือดร้อนดงักลา่ว 

 

ข้าพเจ้าไม่อยากเช่ือว่า จะเป็นการกระทําของชาวไทยมสุลิมที่มีนํา้ใจเมตตา ดงัที่ข้าพเจ้าได้เคยรู้จกัมาก่อน ในการที่ทํา

ร้ายพระสงฆ์ จึงรู้สกึไมส่บายใจมาก ไมค่ิดวา่เหตกุารณ์รุนแรงเช่นนี ้จะเกิดขึน้ในบ้านเมืองของเรา บ้านเมืองของเราซึ่งได้

ช่ือไปทัว่โลก ว่า เป็นประเทศประชาธิปไตย เพราะการกีดกันไม่ให้มีการใส่บาตรเช่นนี ้ต้องถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน ในการประกอบกิจทางศาสนา 

 



ข้าพเจ้ามีความเช่ือมัน่ว่า เมื่อท่านทัง้หลายได้ยินข่าวเหล่านี ้คงมีความรู้สึกสะเทือนใจเช่นเดียวกับข้าพเจ้า และคงไม่

อยากให้เหตกุารณ์รุนแรงเช่นนีเ้กิดขึน้ในบ้านเมืองของเราอีกตอ่ไป ข้าพเจ้าจึงขอโอกาส ขอความร่วมมือจากทา่นทัง้หลาย

ในวนันี ้ที่มาอวยพรวนัเกิดข้าพเจ้า ได้ช่วยกนัมีสว่นร่วมกนัในความคิดหาวิธีที่จะนําความสงบสนัติสขุ กลบัมาสูด่ินแดน

ภาคใต้ของเรา ให้ได้โดยเร็วที่สดุ 

 

ข้าพเจ้าขอขอบคณุชาวไทยทัง้ประเทศ ที่ตัง้ใจทําความดี และสร้างบญุกุศลในเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแก่

ข้าพเจ้า ขอให้กุศลจากการคิดดีทําดีของคนไทยทัง้หลาย จงคุ้มครองคนไทยทกุคน ให้แคล้วคลาดจากภยนัตรายทัง้ปวง 

ขอให้ประเทศไทยเราร่มเย็นเป็นสขุ รอดพ้นจากภยัธรรมชาติ และประชาชนทกุภาค สามารถทํามาหาเลีย้งชีพได้อยา่งปกติ

สุข มีกําลงักาย มีกําลงัสติปัญญาที่จะนําพาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง  ๆ ขึน้สืบไป และขอให้ทุกท่าน 

เดินทางกลบับ้านโดยปลอดภยัทกุ ๆ คน ขอขอบคณุ”   

 

ขอขอบคณุข้อมลูจาก 
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