พระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานแก่ คณะบุคคล ที่มาเข้ าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ ฯ
(ฉบับไม่ เป็ นทางการ)
วันพฤหัสบดีท่ ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี และผู้แทนของข้ าราชการทุกหมู่เหล่า ทังฝ่
้ ายบริ หาร ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ
ทหาร ตํารวจ พลเรื อน รวมทังผู
้ ้ แทนของสภา สมาคม องค์กรต่าง ๆ ซึ่งล้ วนเป็ นกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนบ้ านเมือง
ของเรา ให้ เจริ ญก้ าวหน้ า รวมทังนิ
้ สิต นักศึกษา และประชาชน จํานวน 15,304 คน ที่มาชุมนุมพร้ อมกัน ณ ที่นี ้ เพื่ออวย
พรวันเกิดให้ แก่ข้าพเจ้ า ซึง่ มีอายุครบ 79 ปี ไม่ใช่น้อย

ท่านทังหลายก็
้
เป็ นกําลังใจให้ มาก ขอขอบคุณผู้ที่สง่ จดหมาย และคําประพันธ์ จํานวนมาก ไปอวยพรข้ าพเจ้ า ขอขอบคุณ
หน่วยงาน และบริ ษัท ห้ างร้ านหลายแห่ง ที่สง่ คําอวยพรผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชนแขนงต่าง
ๆ บางหน่วยงาน บําเพ็ญสาธารณกุศล หรื อบําเพ็ญประโยชน์แก่ บ้านเมืองเพื่อข้ าพเจ้ า เช่น โรงพยาบาลที่จดั ทําโครงการ
ช่วยชีวิตคนไข้ เป็ นจํานวนมาก

หน่วยงานที่จดั พิธีอปุ สมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร หรื อจัดเลี ้ยงอาหารแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาส เพื่อเป็ นกุศลแก่ข้าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบหมดแล้ ว ด้ วยความขอบคุณ และซาบซึง้ ใจยิ่ง อีกทังในวั
้ นนี ้ ยังมีผ้ ูใจบุญที่ทราบว่า มีประชาชน
เดินทางมาอวยพรแก่ข้าพเจ้ านับหมื่นคน จึงขอมีสว่ นช่วยดูแลประชาชน โดยจัดส่งอาหาร และเครื่ องดื่มนานาชนิดมาให้
จนไม่อาจกล่าวถึงได้ ครบถ้ วน

ข้ าพเจ้ าซาบซึ ้ง ขอขอบคุณในนํ ้าใจไมตรี ของทุกท่านไว้ ณ ที่นี ้ด้ วยเช่นกัน สําหรับผู้ที่ สง่ ดอกไม้ และสิง่ ของต่าง ๆ มาถวาย
เพื่อเป็ นกําลังพระทัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เป็ นประจําทุกวัน ที่โรงพยาบาลศิริราช ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งว่า ขณะนี ้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงสบายขึ ้นมากแล้ ว เพียงแต่แพทย์ยงั แนะนํา ให้ ทรงทํากายภาพบําบัดต่อไป เพื่อให้ ทรง
พระดําเนินได้ แข็งแรง

พระองค์ท่านทรงงานได้ เพิ่มขึ ้น ทรงติดตามโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะนี ้ ที่มีฝนตกหนัก เพราะเป็ นหน้ าฝน
เกิดปั ญหานํ ้าท่วมในภาคเหนือ และภาคอีสาน ก็ทรงเป็ นห่วงมาก ได้ พระราชทานสิง่ ของไปช่วยเหลือประชาชน ในพื ้นที่นํ ้า
ท่วมหลายแห่ง และทรงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาประชุมปรึกษาหารื อถึงแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชน

ส่วนการบรรเทาความเดือดร้ อนเฉพาะหน้ า โดยเร่ งด่วนนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ เห็นหน่วยราชการ ทหาร ตํารวจ ตํารวจตระเวน
ชายแดน และองค์กรกุศลต่าง ๆ ได้ ออกไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลัง ทําให้ ข้าพเจ้ าซาบซึ ้งใจมาก ว่าคนไทยไม่
เคยทอดทิ ้งกัน ในยามทุกข์ยากเลย ไม่วา่ จะเป็ นยามเกิดภัยแล้ ง หรื อนํ ้าท่วมก็ตาม เจ้ าหน้ าที่ทกุ หน่วย ดูแลราษฎรในพื ้นที่
ของตนเองอย่างสุดชีวิต จนบางครัง้ เกิดเรื่ องเศร้ าสลดใจขึ ้น

เช่น เมื่อคราวนํา้ ท่วม จ.สงขลา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เราต้ องสูญเสีย ร.ต.วัชรั ตน์ บุญฤทธิ์ ปลัดอําเภอจะนะ จ.
สงขลา ไปพร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่อีก 1 ท่าน เพราะถูกนํ ้าพัดไประหว่างออกไปช่วยเหลือประชาชน ทุกวันที่ 11 สิงหาคม ที่ทา่ น
ทังหลาย
้
มาชุมนุมกัน เพื่ออวยพรวันเกิดให้ ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าก็จะมีโอกาส เล่าเรื่ องอะไรต่ อมิอะไร ให้ ท่านทังหลายฟั
้
งครัง้
หนึง่ ซึง่ มีทงเรื
ั ้ ่ องดี และเรื่ องร้ ายที่เกิดขึ ้นในรอบปี ที่ผา่ นมา

รวมทังบางเรื
้
่ องที่นํามาเล่าซํ ้า เพราะตังใจที
้ ่จะเตือนความทรงจําของท่านทังหลายด้
้
วย เรื่ องแรกเป็ นเรื่ องโศกเศร้ าของ
บ้ านเมือง คือ การสิ ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้ าภคิ นีเธอ เจ้ าฟ้ าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาองค์
เดียว ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 และพระนางเจ้ าสุวทั นา พระวรราชเทวี

สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอฯ พระองค์นี ้ ทรงพระเมตตากรุณาต่อประชาชนชาวไทย มาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ข้ าพเจ้ า
จึงขอขอบคุณรัฐบาล ที่จะจัดงานพระศพอย่างสมพระเกียรติยศ และขอขอบคุณหน่วยงาน ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทังหลาย
้
ที่ทยอยกันไปถวายบังคม และฟั งสวดพระอภิธรรมในงานพระศพอย่างไม่ขาดสาย

ข่าวเศร้ าอีกข่าวหนึง่ ก็เป็ นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ ้น ในเดือนที่แล้ วเช่นเดียวกัน คือ ข่าวเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพบก ตกในบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถึง 3 ลํา สูญเสียกําลังพลไป 16 นาย และช่างภาพโทรทัศน์ช่อง 5 อีก 1 นาย ข้ าพเจ้ าเศร้ า
เสียใจ และรู้สกึ เห็นใจครอบครัว ของผู้สญ
ู เสียทัง้ 17 รายนี ้อย่างยิ่ง

ผู้สญ
ู เสียทุกคน ล้ วนอยูใ่ นวัยที่เป็ นกําลังแข็งแกร่งของประเทศชาติ หลายคนมีลกู เล็กๆ ที่ยงั ไร้ เดียงสา ซึง่ จากนี ้ผู้เป็ นแม่ ก็
คงต้ องรับหน้ าที่เป็ นทังพ่
้ อและแม่ตอ่ ไปให้ ดีที่สดุ แต่กรณีนี ้เข้ าใจว่า ทางราชการคงดูแลครอบครัว ของบุคคลเหล่านี ้อย่าง
เต็มที่ เพราะทุกท่านปฏิบตั ิหน้ าที่ อันสืบเนื่องมาแต่ภารกิจปกป้องผืนป่ าของประเทศไทย ชาวไทยทังหลาย
้
จึงควรระลึกถึง
ความดีของท่าน และร่วมกันปกป้องผืนป่ าไว้ ให้ คงอยูต่ อ่ ไป อย่าให้ สญ
ู เสียครัง้ ยิ่งใหญ่นี ้ต้ องเป็ นความสูญเปล่า

ข้ าพเจ้ าได้ ติดตามข่าวนี ้มาโดยตลอด ทราบว่าเจ้ าหน้ าที่ที่เดินป่ า เข้ าไปลําเลียงผู้เสียชีวิตออกมานัน้ ทํา งานด้ วยความ
เหน็ ดเหนื่อ ย และยากลํา บากแสนสาหัส ต้ องทํ างานแข่งกับ เวลา ที่ จะมื ดคํ่ า ลงในป่ าที่ร กทึบ ชื น้ แฉะ และมีฝนตก
ตลอดเวลา อากาศก็หนาวเย็น ยังเต็มไปด้ วยทาก และฝูงแมลงที่มาเกาะกินเลือดทัว่ ร่างกาย

ชาวไทยทุกคนที่ติดตามข่าวนี ้ ก็คงเอาใจช่วยเจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่าน เช่นเดียวกับข้ าพเจ้ า พอทราบว่า ทุกท่านออกจากป่ ามาได้
โดยปลอดภัย ก็ร้ ูสกึ โล่งใจ และซาบซึ ้งในความเสียสละของทุกท่าน ข้ าพเจ้ าคิดว่า บุญกุศลที่ท่านลําบากตรากตรํ า ไปนํา
ผู้เสียชีวิตออกมาคืนสูค่ รอบครัวของเขา คงเป็ นอานิสงส์ ส่งให้ ทกุ ท่านมีสขุ ภาพแข็งแรง ตลอดจนมีความเจริ ญก้ าวหน้ า ใน
หน้ าที่การงานต่อไปอย่างแน่นอน

เมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมานี ้เอง ม.จ.ภีศเดช รัชนี ได้ เชิญให้ ข้าพเจ้ าไปเปิ ดงานโครงการหลวงครบรอบปี ที่ 42 ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์
โครงการหลวง เป็ นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงสละพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ จัดตังขึ
้ ้นตั ง้ แต่ พ.ศ.
2512 โดยมี ม.จ.ภีศเดช รัชนี สนองพระบรมราชโองการ ในตําแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง

ในการดําเนินงาน ได้ รับความร่ วมมือจากอาสาสมัคร และหน่วยงานต่าง ๆ ต่อมารัฐบาลได้ ให้ การสนับสนุนงบประมาณ
ส่วนหนึ่ง จากนันองค์
้ กร ประเทศ และรัฐบาลต่างประเทศ ที่สนใจเข้ า มาดูงาน ก็ให้ การสนับสนุนเพิ่มเติม ก่อนที่จะเป็ น
โครงการหลวงนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เสด็จฯไปตามดอยต่าง ๆ ไม่ทราบว่ากี่ร้อยครัง้ ลงจากรถพระที่นงั่ หรื อ
เฮลิคอปเตอร์ แล้ วก็ต้องทรงพระดําเนินต่อไปอีกหลายกิโลเมตร

พระราชประสงค์ที่ทรงจัดตังโครงการหลวง
้
ก็เพื่อที่จะช่วยชาวไทยภูเขา ให้ เขาสามารถช่วยตนเองได้ ในการเลี ้ยงชีพ ปลูก
พืชที่มีประโยชน์ เช่น พืช ผัก ผลไม้ และไม้ ดอกเมืองหนาวมากกว่า 200 ชนิด ทดแทนการปลูกพืชเสพติด ช่วยสร้ างรายได้
ให้ ชาวไทยภูเขา สามารถเลี ้ยงครอบครัวของเขาได้ ดีกว่าแต่ก่อน และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึน้

นอกจากนัน้ โครงการหลวง ยังช่วยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่ าไม้ ซึ่งเป็ นแหล่งต้ นนํ ้าลําธารของไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู่หัว รั บสัง่ ว่า ถ้ าเราช่วยชาวไทยภูเขาให้ อ ยู่ดีกินดี โดยไม่ต้องปลูกพืชเสพติด เท่ากับช่ว ย
บ้ านเมืองของเรา ให้ ปลอดภัยได้ ทวั่ ประเทศ และได้ รักษาป่ าไม้ รักษาดินให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ไป ซึง่ ประโยชน์อนั นี ้ จะยัง่ ยืน
มาก

ขณะนี ้ โครงการหลวงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ที่มีทงชาวไทย
ั้
และชาวต่างชาติ นิยมไปท่องเที่ยว และพักผ่อน
จํานวนมากทุกปี ผลงานของโครงการหลวง เป็ นที่ประจักษ์ ไปทัว่ โลก หลายประเทศมาขอรั บคําแนะนํา จนกลายเป็ น
ต้ นแบบของการพัฒนาพื ้นที่สงู ให้ แก่หลายประเทศไปแล้ ว

นอกจากโครงการหลวงแล้ ว พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ยังทรงมีโครงการพระราชดําริ อีกมากมาย โครงการทัว่ ประเทศ
ซึง่ ข้ าพเจ้ าขอกล่าวอย่างกว้ างๆ พอให้ ท่านทังหลายทราบว่
้
า พระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชน ทุกภูมิภาคโดยเท่าเทียม
กัน และการที่พระองค์เสด็จฯ ไปในพื ้นที่ทรุ กันดารด้ วยพระองค์เอง ทําให้ ทรงเข้ าถึงปั ญหาของแต่ละพื ้นที่ และหาวิธีแก้ ไข
ได้ ตรงจุด

ทังนี
้ ้ ทรงเชิญนักวิชาการต่าง ๆ มาร่วมปรึกษาหารื อ และช่วยดําเนินโครงการต่าง ๆ โครงการพระราชดําริ โครงการแรกเกิด
ที่ภาคกลาง โดยทรงเริ่ มโครงการอ่างเก็บนํ ้าที่เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อ พ.ศ.2506 เพื่อช่วยชาวบ้ านเขาเต่าที่
ขาดแคลนนํ ้า ระหว่างประทับที่วงั ไกลกังวล

ทรงพบว่า ปั ญหาของพื ้นที่ใน จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ คือ ดินเป็ นทราย ปลูกพืชไม่ค่อยขึ ้น จึ งทรงริ เริ่ มโครงการ
เกษตรขึ ้น เช่น ที่หุบกะพง และดอนขุนห้ วย ต่อมาทรงตัง้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้ วยทราย จ.เพชรบุรี เพื่อทดลองการ
ปรับปรุงบํารุงดิน และมีการสร้ างอ่างเก็บนํ ้าไว้ ใช้ ในพื ้นที่ด้วย

เมื่อ ไม่กี่ปี นีก้ ็ โปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างเขื่ อนป่ าสักชลสิทธิ์ ที่ จ.ลพบุรี และเขื่อ นขุน ด่า นปราการชล ที่ จ.นครนายก เพื่ อ
แก้ ปัญหาภัยแล้ ง และนํ ้าท่วม ให้ กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นพื ้นที่ราบสูง ขาดแคลนนํ ้าและ
สภาพดินเป็ นดินทรายแห้ งแล้ ง จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างอ่างเก็บนํ ้า พร้ อมคลองส่งนํ ้าขึ ้นหลายแห่ง

ต่อมา ทรงสร้ างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การรักษา และฟื น้ ฟูสภาพป่ าต้ นนํ ้าลําธาร
และการบํารุงดิน เป็ นต้ น ที่ภาคใต้ เฉพาะอย่างยิ่งที่ จ.นราธิวาส พระองค์ท่านประทับเรื อไปในเขตพรุ ซึ่งมีพื ้นที่มหาศาล
นํ ้าในพรุนนั ้ มองดูใสสะอาด แม้ แต่ววั ยังหลงไปกิน และปากก็เปื่ อยเป็ นแผลนาน เพราะนํ ้านันมี
้ ฤทธิ์เป็ นกรด

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั จะทรงสัง่ ให้ เตรี ยมขวดนํ ้า และทรงตักนํ ้าด้ วยพระองค์เอง เพื่อนํานํ ้ามาให้ กรมชลประทาน
ทดสอบคุณภาพ พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ จะทรงเพิ่มพื ้นที่ปลูกข้ าวในภาคใต้ โดยทรงมีพระราชดําริ ว่า พื ้นที่ตาม
ขอบพรุ นนั ้ น่าจะปรับปรุ งให้ เป็ นพื ้นที่เพาะปลูกได้ จึงทรงปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญหลายหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรม
ชลประทาน กรมวิชาการเกษตร เป็ นต้ น เพื่อให้ ขดุ คลองระบายนํ ้าในพรุออก โดยให้ มีประตูระบายนํ ้า เพื่อควบคุมระดับนํ ้า
ในพรุ

และพระราชทานคํ าแนะนํา ในการแก้ ปัญ หาดิ นเปรี ย้ ว จนสามารถปรั บ ปรุ ง ที่นาที่ถูก ทิง้ มาถึง 20-30 ปี ให้ นํา มาใช้
ประโยชน์ ได้ มากกว่าแสนไร่ เช่น ที่นราธิวาสได้ 20,000 กว่าไร่ นครศรี ธรรมราช 20,000 กว่าไร่ ปั ตตานี 10,000 กว่าไร่
เป็ นต้ น แต่เดิมชาวบ้ านปลูกข้ าวได้ แค่ไร่ ละ 4-5 ถัง เดี๋ยวนี ้เพิ่มเป็ น 50 ถังแล้ ว และยังปลูกพืชผักผลไม้ ได้ อีกหลายชนิด
รวมทังเลี
้ ้ยงสัตว์ด้วย

ซึ่งชาวบ้ านกราบบังคมทูล ขอพระราชทาน ให้ ทรงทําชิน้ นี ้ในเขตพรุ ต่อไปอีก ก็รับสัง่ ว่า ข้ าทําให้ พื ้นที่พรุ แห้ ง เพิ่มมาก
เกินไปในที่ใกล้ ๆ กันนี ้ อาจจะเกิดไฟลุกขึ ้นในพรุซงึ่ จะเป็ นอันตรายได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงติดตามงานทุกโครงการโดยตลอด และทรงงานละเอียดมากทุกอย่าง ภาพที่ค้ นุ ตา
ประชาชน คือ ภาพที่ทรงถือแผนที่ที่ติดพระองค์เป็ นประจํา แม้ เวลาประทับบนเฮลิคอปเตอร์ หรื อเวลาที่ทรงขับรถยนต์พระ
ที่นงั่ จะทรงวางแผนที่ไว้ ข้างพระองค์ และทอดพระเนตรสภาพพื ้นที่จริ งเทียบกับแผนที่ และทรงซักถามชาวบ้ านถึงชื่อ
หมูบ่ ้ าน ถนน แม่นํ ้าลําคลอง ทรงทําเครื่ องหมายไว้ และเพิ่มเติมข้ อมูลใหม่ลงไปเสมอ ในห้ องทรงงานที่พระตําหนักทุกแห่ง
จะมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ติดผนังห้ องไว้ ทําให้ ทกุ พื ้นที่ในประเทศไทยอยูใ่ นสายพระเนตรตลอดเวลา

ธนาคารข้ าวเป็ นโครงการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว มี พระราชดําริ ใ ห้ ตงั ้ ขึน้ เพื่อให้ ราษฎรที่ประสบความ
เดือดร้ อนมาขอยืมข้ าวได้ เมื่อทํานาและมีข้าวเหลือจะนํามาใช้ คืน โดยให้ ชาวบ้ านดูแลจัดการกันเอง ในเวลาต่อมาเมื่อ
ข้ าพเจ้ าได้ มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื ้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ ข้ าพเจ้ าได้ ยึดถือแนวทางที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั

ทรงจัดตังโครงการช่
้
วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็ นต้ นแบบ โดยได้ รับความร่ วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม อนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่ที่ถกู แผ้ วถางจนโล่งเตียนหมดแล้ ว จัดตังเป็
้ นสถานีเกษตรที่สงู เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา
ให้ หยุดการทําไร่ เลื่อนลอย และเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ที่เคยใช้ ปลูกพืชเสพติด มาเป็ นแปลงเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว และ
จัดตังฟาร์
้ มตัวอย่างขึ ้นในพื ้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน เป็ นต้ น

บางพื ้นที่จดั ทําเป็ นโครงการบ้ านเล็กในป่ าใหญ่ เพื่อช่วยอนุรักษ์ ป่าไม้ มีหลายพื ้นที่ที่ราษฎรได้ ตระหนักถึงภัยธรรมชาติ ที่
เคยเกิดขึ ้นจากการที่ป่าส่วนมากถูกทําลาย จนเป็ นสาเหตุให้ เกิดนํ ้าป่ าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มลงมาทับถมบ้ านเรื อน
ในยามที่เกิดพายุและฝนตกหนัก ราษฎรจึงได้ ช่วยกันปลูกป่ า และคืนผืนป่ าให้ แก่ท างราชการ ดังตัวอย่างเช่น ที่ดอยอม
พาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และที่บ้านกอก-บ้ านจูน อ.ปั ว จ.น่าน ราษฎรได้ คืนผืนป่ าให้ ทางราชการเป็ นจํานวนหลายพันไร่

โครงการบ้ า นเล็ก ในป่ าใหญ่ บ้ านห้ ว ยหญ้ าไทร อ.แม่สรวย จ.เชี ย งราย ก็ สามารถช่ว ยฟื ้นฟูสภาพป่ าได้ นับ หมื่ น ไร่
เช่นเดียวกัน

ในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ าพเจ้ าได้ ขอความร่ วมมือจากหน่วยทหารในพื ้นที่ หน่วยทหารพัฒนาของกองทัพไทย
และส่วนราชการต่าง ๆ จัดตังโครงการป่
้
ารักนํ ้า โครงการบ้ านเล็กในป่ าใหญ่ หมูบ่ ้ านเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์ มตัวอย่าง และ
ฝึ กราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ ป่า เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่ าต้ นนํ ้าลําธาร ให้ กลับฟื น้ คืนสภาพ
เป็ นป่ าที่สมบูรณ์ดงั เดิม ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ ป่าไม้ เป็ นแหล่งดูดซับนํ ้า และช่วยชะลอการไหลของนํ ้า มิให้ เกิดนํ ้าป่ าไหลหลาก ทํา
ให้ เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ดังที่เป็ นข่าวในปั จจุบนั (ขอโทษนะที่นานหน่อ ย ยังอีกนานเลย มีโอกาสแสดงก็เลยนาน
หน่อย)

เมื่อครั ง้ ที่ภาคกลางเกิ ดอุทกภัยครั ง้ ใหญ่ ทําให้ ที่อยู่อาศัย และพืน้ ที่ทํากิ นของราษฎร ได้ รับความเสียหายหนัก โดย
เฉพาะที่ จ.พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง และสิงห์บรุ ี ข้ าพเจ้ าได้ ปรึกษา พล.อ.ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ขอให้ ไป
หาที่จดั ตังฟาร์
้ มตัวอย่างขึ ้นที่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี อ.แสวงหา จ.อ่างทอง และ อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อยุธยา เพื่อ
ช่วยให้ ราษฎรมีงานทํา

ได้ แก่ การเพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์ และงานศิลปาชีพ เป็ นการทําตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่เคย
มีพระราชปรารภกับข้ าพเจ้ า ว่า การแจกของในยามที่ราษฎรประสบภัยพิบตั ิตา่ งๆ เป็ นการช่วยเหลือแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า

ได้ เพียงชัว่ เวลาสันๆ
้ มิใช่การแก้ ปัญหาอย่างถาวร การแก้ ปัญหาอย่างถาวร ต้ องช่วยให้ ราษฎรมีอาชีพ มีงานทําอย่างถาวร
จึงจะเรี ยกว่าเป็ นการช่วยที่ยงั่ ยืน

ดังนัน้ โครงการฟาร์ มตัวอย่าง และโครงการศิลปาชีพ จึงเป็ นการช่วยให้ ราษฎรมีอาชีพยัง่ ยืน ตามแนวพระราชดําริ นนั่ เอง
สําหรับงานศิลปาชีพ เป็ นงานที่ข้าพเจ้ าภูมิใจมาก เพราะว่าเป็ นงานที่ทําให้ ข้าพเจ้ าทราบว่า คนไทยของเราเก่ง มีสายเลือด
ของช่างฝี มืออยูท่ กุ คน ไม่วา่ จะเป็ นชาวนา ชาวไร่ หรื อมีอ าชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยเรามีความละเอียดอ่อน และฉับไว
ต่อการรับศิลปะทุกชนิด

ขอเพียงแต่ให้ เขามีโอกาสได้ เรี ยนรู้ และฝึ กฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้ เห็นได้ ดังผลงานที่ปรากฏเป็ นที่
ประจักษ์ ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ ให้ นํามาจัดแสดงไว้ ให้ ประชาชนและชาวต่างชาติชม ณ พระที่นงั่ อนันตสมาคม ผลงานอย่างนี ้เป็ น
ผลงานชันเลิ
้ ศ ที่ถือได้ วา่ เป็ นสมบัติของแผ่นดิน

ชาวต่างชาติต่างๆ ซึ่งเป็ นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และข้ าพเจ้ า ได้ มีโอกาสมาเยี่ยมชม ต่างก็แสดงความ
คิดเห็นว่า ผลงานทุกชิ ้น ที่แสดงอยู่ที่พระที่นงั่ อนันตสมาคม เป็ นฝี มือของศิลปิ นชันเอกของโลก
้
ไม่น่าเชื่อ ว่าจะเป็ นฝี มือ
ของลูกหลานชาวนา ชาวไร่ อันนี ้เป็ นความจริ ง คนไทยเราเก่งจริ งๆ

ต่อไปก็เป็ นเรื่ องโขน เรื่ องต่อเป็ นเรื่ องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทราบว่า ท่านทังหลายในที
้
นี ้อาจได้ ไปชมโขนชุดศึก
มัยราพ ปี นี ้จัดแสดงต่อเนื่องตังแต่
้ วนั ที่ 15-31 กรกฎาคม และยังได้ เพิ่มรอบการแสดงต่อไป จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม เพิ่งลา
โรงไปไม่กี่วนั นี ้เอง

การจัดแสดงโขนไม่ใช่เรื่ องง่าย คณะครู ผ้ เู ชี่ยวชาญการโขน ศิลปิ นแห่งชาติ ผู้แสดง และผู้จัดการแสดง ต่างก็ท่มุ เทฝี มือ
ความคิด และแรงกายแรงใจ อย่างสุดกําลัง ทําให้ โขนออกมาสนุก ตื่นเต้ นและสวยงามมาก มีฉากที่สร้ างอย่างยิ่งใหญ่
เป็ นที่ประทับใจคนดู เช่น ฉากหนุมานอมพลับพลา เป็ นต้ น

ทุกครัง้ ที่จดั การแสดงโขน คณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่ นใหม่มาเป็ นผู้สร้ างร่ วม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ มา
ฝึ กฝนศิลปะการแสดงชันยอดของไทยจากปรมาจารย์
้
โดยตรง เมืองไทยจะได้ มีนกั แสดงฝี มือดี สืบทอดวิชาต่อไป

ขณะเดียวกัน ต้ องมีการจัดสร้ างเครื่ องแต่งกาย และฉากใหม่ๆ ทําให้ ได้ ช่างฝี มือหลายประเทศ ประเทศที่มีความสามารถ
เพิ่มขึ ้นตามลําดับ รวมทังวงดนตรี
้
ปี่พาทย์ ผู้ขบั ร้ อง และผู้พากย์บทด้ วยกั น ขณะนี ้จึงพอมีความหวังแล้ วว่าโขนซึ่งเป็ น
ศิลปะการแสดงชิ ้นเอกของไทยคงไม่สญ
ู หายไป เพื่อนของข้ าพเจ้ าซึ่งเป็ นชาวอเมริ กนั ได้ ไปดูโขน และแสดงความตื่นเต้ น
อย่างมาก ซึ่งเป็ นผู้ชาย และบอกว่า โขนน่าจะลองนําไปแสดงที่ ลอสแองเจลิสบ้ าง เพราะเชื่อว่า คนต่างประเทศจะชื่นชม
มาก เป็ นศิลปะที่เก่าแก่ งดงาม

ข้ าพเจ้ าปลื ้มใจมาก ที่ทราบว่า มีผ้ เู ข้ าชมมากมายจากทัว่ ประเทศ เสียงชื่นชมทุกสารทิศที่ว่า โขนชุดนี ้จัดได้ ดีมาก เป็ นที่
ประทับใจผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ทําให้ ข้าพเจ้ า และคณะผู้จดั มีกําลังใจยิ่งขึ ้นที่จะจัดโขนชุดต่อไปในปี หน้ า

ต่อไป ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งให้ ทราบถึงโครงการจัดสร้ างพระพุทธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถ คันธารราษฎร์ อนุสรณ์ วัดทิพย์
สุคนธาราม อ.ห้ วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โครงการนี ้เกิดจากความริ เริ่ มของเจ้ าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้ า
อาวาสวัดชนะสงคราม ซึ่งเมื่อวันวิสาขบูชาปี ที่แล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ ไ ปทําบุญฟั งเทศน์ ที่วดั ชนะสงคราม สมเด็จพระมหาธีรา
จารย์ ท่านได้ ปรารภกับข้ าพเจ้ าเรื่ องความตังใจที
้ ่จะสร้ างพระพุทธรูปองค์สาํ คัญขึ ้น

วัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็ นศูนย์รวมความเคารพของพุทธศาสนิกชนอีกแห่งหนึง่ และเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงพระพุทธรูปแห่งบามิ
ยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งถูกระเบิดทําลายไป เป็ นข่าวใหญ่สะเทือนใจชาวพุทธทัว่ โลกเมื่อหลายปี ก่อน รวมทังเพื
้ ่อ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 84 พรรษา กับเพื่อเป็ นเกียรติแก่
ข้ าพเจ้ าที่จะมีอายุ 80 ไปในปี หน้ า แหม รี บบอก เพิ่งจะ 79 ปี นี ้ บอก 80 เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ทราบ ข้ าพเจ้ าก็รับปากกับเจ้ า
พระคุณสมเด็จฯ ว่า ข้ าพเจ้ าจะขอร่วมทําบุญ และจะพยายามสนับสนุนโครงการนี ้ ให้ ดําเนินไปจนสําเร็ จ

บัดนี ้ สมเด็จพระมหาธี ราจารย์ ท่านได้ มรณภาพแล้ ว เมื่อไม่กี่เดือนมานี ้เอง ข้ าพเจ้ าจึงรับเป็ นผู้อุปถัมภ์โครงการ และ
ปวารณาว่า จะดําเนินการให้ ลลุ ว่ งดัง่ ความตังใจของเจ้
้
าพระคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้เป็ นพระเถระชันผู
้ ้ ใหญ่ และมี
อุปการะคุณแก่คณะสงฆ์ไทย และพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่ง พระพุทธรูปองค์นี ้

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ท่านเป็ นผู้ออกแบบ ดูแลแก้ ไข และเลือกทําเลที่จะประดิษฐานด้ วย ตามแบบเป็ นพระพุทธรู ป
ปางคันธารราษฎร์ หรื อที่เรี ยกว่า ปางขอฝน หล่อด้ วยโลหะสัมฤทธิ์ จะสูง 32 เมตร ซึ่งแทนความหมายถึงอาการแห่งกาย
ครบ 32 ประการของมนุษย์ ยืนบนฐานที่สงู ประมาณ 8 เมตร มีพทุ ธลักษณะงามมาก

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ตังชื
้ ่อว่า “พระพุทธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถ คันธารราษฎร์ อนุสรณ์ ” มีความหมาย 3
ประการคือ 1.เป็ นพระพุทธรูป ซึง่ เป็ นที่พงึ่ ของประชาชนชาวไทย และชาวโลก และเป็ นพระพุทธรู ป 2.ซึ่งเป็ นที่พึ่งของสาม
โลก ได้ แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก 3.เป็ นพระพุทธรู ปที่สร้ างขึ ้น เพื่อระลึกถึงพระพุทธรู ปแห่งบามิยนั ประเทศ
อัฟกานิสถาน

ก่อนที่พระพุทธรูปใหญ่แห่งบามิยนั ประเทศอัฟกานิสถาน จะถูกระเบิดทําลาย ประชาชนทังโลก
้ ทังศาสนาพุ
้
ทธ หรื อไม่ใช่
พุทธศาสนา ต่างก็ขอร้ องไปที่ประเทศอัฟกานิสถาน ว่า ขออย่าให้ ระเบิดท่านเลย พระพุทธรู ปแห่งบามิยนั เพราะท่านอายุ
ตัง้ 2,000 ปี แล้ ว อย่าระเบิดเลย แต่เขาก็ระเบิดอยูด่ ี

เพราะฉะนัน้ สมเด็จท่านเลยคิดว่า ชาวไทยพุทธต้ องช่วยกันสร้ างพระพุทธรู ปนี ้ขึ ้นแทน จากองค์ที่ถกู ระเบิดไปที่ประเทศ
อัฟกานิสถาน โครงการนี ้ ต้ องใช้ ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี จึงจะแล้ วเสร็ จ ที่ข้าพเจ้ านํามาเล่าให้ ทา่ นทังหลายฟั
้
ง ก็เพื่อจะ
บอกกล่าวแก่พทุ ธศาสนิกชนได้ ทราบโดยทัว่ กันว่า บ้ านเมืองเรากําลังจะมีพระพุทธรู ปองค์ใหญ่มาก เกิดขึ ้นในเวลาไม่ช้า
ไม่นานนี ้

เรื่ องสําคัญอีกเรื่ องหนึง่ ที่ข้าพเจ้ าอยากขอความร่ วมมืออย่างจริ งจังจากรัฐบาล และคนไทยทังชาติ
้
นัน่ คือ การแก้ ปัญหา
ยาเสพติ ด ที่ บ่ อ นทํ า ลายสัง คมไทยมาหลายสิ บ ปี และนับ วัน แต่ จ ะรุ น แรงขึ น้ สมัย ก่ อ นชาวไทยภูเ ขาเคยปลูก ฝิ่ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงอุตส่าห์อาบเหงื่อต่างนํ ้า ตังโครงการหลวงขึ
้
้นมาแก้ ไข ชวนชาวไทยภูเขาให้ หนั มาปลูก
พืชเมืองหนาวแทน จนขณะนี ้พวกเขาเลิกปลูกฝิ่ นไปแล้ ว พืชเมืองหนาวทํารายได้ ดีกว่ามาก

ข้ าพเจ้ าก็นึกว่าจะเบาใจเรื่ องยาเสพติดไปได้ ที่ไหนได้ กลับมีผ้ ูใช้ ประเทศไทยเป็ นทางผ่านของยาเสพติด และยังมีผ้ ู
ลักลอบผลิตอีกด้ วย โดยเฉพาะชนิดที่แพร่ได้ เร็ วยิ่งกว่าเชื ้อโรคคือ ยาบ้ า เพราะสารตังต้
้ นในการผลิตยาบ้ าหาได้ ง่าย ผลก็
คือ คนไทยตกเป็ นทาสยาบ้ าแล้ วล้ าน ๆ คน ทุกคนมีสขุ ภาพทรุ ดโทรม ทังร่้ างกาย จิตใจ สติปัญญาเสื่อมถอย ยาบ้ าและ
ยาเสพติดทังหลาย
้
กําลังทําลายสังคมไทยอย่างน่ากลัว

ข้ าพเจ้ าไม่สบายใจเลย ที่มีข่าวว่า ยาบ้ ามีขายทุกตรอกซอกซอย แม้ กระทัง่ ในโรงเรี ยน หรื อในวัด ผู้ผลิตยาเสพติด และ
ผู้ขายกําลังทําตัวเป็ นฆาตกร ฆ่าลูกหลานไทยอย่างเยือกเย็น น่าเป็ นห่วงเหลือเกิน

เมื่อ พ.ศ. 2546 ข้ าพเจ้ าได้ เคยมอบเงินจํานวนหนึง่ ให้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อ
สนับสนุนการแก้ ปัญหายาเสพติด ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ นําเงินนี ้ไปสมทบกับ
งบประมาณของสํานักงาน จัดตังเป็
้ นกองทุนต่อต้ านยาเสพติดขึ ้น โดยขอใช้ ชื่อว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบให้ หมูบ่ ้ านที่
เข้ าร่วมการแก้ ปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. 2547 จํานวน 672 หมูบ่ ้ าน

จากนันรั
้ ฐบาลที่แล้ ว รัฐบาลของคุณอภิสทิ ธิ์ ได้ นําไปขยายผลจัดตังหมู
้ บ่ ้ านกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ ้นทัว่ ประเทศ เวลานี ้มี
หมู่บ้านเปล่าๆ เข้ าร่ วมโครงการแล้ วจํ านวน 12,189 หมู่บ้าน และรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ได้ จัดงานหาเงิ นสมทบทุน
โครงการนี ้ ได้ เป็ นเงินประมาณ 300 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อเร็ วๆ นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ มอบเงินดังกล่าว แก่ผ้ วู ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สําหรับนําไปดําเนินการโครงการหมูบ่ ้ านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ข้ าพเจ้ าเชื่อแน่ว่า รัฐบาลต่อไปจะสานต่อโครงการนี ้ อนึ่ง ถ้ าสังคมไทยปล่อยให้ รัฐบาลทํางานฝ่ ายเดียว คงไม่สําเร็ จ คน
ไทยทุกคนต้ องผนึกกําลังมาช่วยกัน โดยเริ่ มจากคนในครอบครัวก่อน ต่อจากนันคื
้ อ คนในสังคมทังหมดต้
้
องช่วยกันเป็ นหู
เป็ นตาให้ แก่กนั และกัน ควรต่อต้ านและประณามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด รวมทังแจ้
้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการ ทําไมปล่อย
ให้ ลกู หลานติดยา โดยไม่พาไปรักษา ท่านต้ องให้ เวลา และกําลังใจในการฟื ้นฟูลกู หลานที่ติดยา เพื่อให้ เขากลับคืนมาเป็ น
คนที่มีคณ
ุ ภาพของสังคม และเป็ นกําลังของครอบครัวต่อไป

มีอีกเรื่ อง ข้ าพเจ้ ามีเรื่ องอยากจะขอปรึ กษาท่านทังหลาย
้
ที่มีใจเมตตามาในงานของข้ าพเจ้ าในวันนี ้ เกี่ยวกับเหตุการณ์
ทางภาคใต้ ที่ข้าพเจ้ าทราบมาว่า มีผ้ กู ่อความไม่ส งบลอบทําร้ ายพระสงฆ์ขณะออกบิณฑบาตตามท้ องถนน เป็ นเหตุให้
พระสงฆ์มรณภาพไปหลายรูป บางรูปทุพพลภาพ ต้ องลาสิกขาบทจากสมณเพศ ความจริ งการบิณฑบาตของพระสงฆ์ ถือ
เป็ นการปฏิบตั ิกิจทางศาสนาตามพุทธบัญญัติ และเป็ นประเพณีของชาวพุทธที่ปฏิบตั ิสบื ทอดกันมาแต่โบราณกาล

ในอดีตที่ผ่านมา ไม่เคยมีประวัติการทําร้ ายพระสงฆ์ ในขณะออกบิณฑบาต เพราะพระสงฆ์ไม่ได้ สร้ างความเดือดร้ อน
ให้ แก่สงั คมแต่อย่างใด การทําบุญใส่บาตร เป็ นไปด้ วยความสมัครใจ เมื่อมีเหตุการณ์ ทําร้ ายพระสงฆ์ เกิ ดขึ ้น ทําให้
ข้ าพเจ้ าตกใจ และรู้สกึ เสียใจเป็ นอย่างยิ่ง

ถ้ าเรามองย้ อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ ของบ้ านเรา ตังแต่
้ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 มีพวก
มิชชันนารี นิกายศาสนาต่าง ๆ คาทอลิกโปรเตสแตนต์ เข้ ามาชักชวนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ขอให้

พระองค์ทรงเข้ ารี ตนับถือศาสนาคริ สต์ ก็ทรงรับฟั ง และทรงพระเมตตา พระราชทานที่ดิน ให้ จัดสร้ างโบสถ์ คริ สต์ขึ ้นใน
ประเทศไทย

พร้ อมยังทรงขอร้ อง ให้ เข้ ามาช่วยสอนภาษาอังกฤษ และภาษาละติน เพื่อจะได้ ทรงศึกษาให้ เข้ าพระทัย ถึงแก่นแท้ ของแต่
ละศาสนา นอกจากนัน้ ยัง ได้ ทรงเชิ ญ ให้ คณะมิ ช ชั น นารี ร่ ว มเดิ น ทางไปดู สุริ ยุ ป ราคาที่ ต.หว้ ากอ อ.เมื อ ง จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ พระองค์ทรงคํานวณด้ วยพระองค์เองว่า จะเกิดสุริยปุ ราคาเต็มดวง และเห็นได้ อย่างชัดเจนที่ ต.หว้ ากอ
อย่างแม่นยํา ทรงได้ รับการยกย่อง ให้ เป็ นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย

ด้ วยนํ ้าพระทัยที่เปิ ดกว้ าง และเปี่ ยมด้ วยพระเมตตา ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว ดังกล่าวแล้ ว ทําให้
ประเทศไทยของเรา เป็ นที่เลือ่ งลือไปในนานาประเทศว่า เป็ นประเทศที่มีเสรี ภาพ ในการนับถือศาสนาเรื่ อยมาจนบัดนี ้

จะได้ เห็นว่า ในกรุงเทพมหานครของเรา มีวดั พุทธ มีโบสถ์คริ สต์ มีมสั ยิดอิสลาม โบสถ์พราหมณ์ ที่เสาชิงช้ า วัดแขกที่สีลม
และศาลเจ้ าต่างๆ มากมาย โดยที่ทกุ ศาสนาต่างเพื่อปฏิบตั ิศาสนกิจของตนไปตามความเชื่อถือ ศรัทธาของแต่ละบุคคล
ไม่เบียดเบียนกัน จึงทําให้ ประเทศไทยได้ รับการยกย่องจากประชาชนโลก ว่า เป็ นประเทศที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ประชาชน
มีอธั ยาศัยไมตรี ดีงาม ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ทําให้ กรุ งเทพมหานครได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก
ในปั จจุบนั

สําหรับพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อครัง้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เสด็จฯเยี่ยมประชาชนไปตามหมู่บ้านใน
ชนบท ที่มีมัสยิด หรื อโบสถ์ ในวัดพุทธ จะพระราชทานความช่วยเหลือ ทะนุบํารุ งทุกศาสนาอย่า งเท่าเทียมกัน มีการ
พระราชทานรางวัล แก่บรรดาโต๊ ะอิหม่าม และครูสอนศาสนาอิสลามเป็ นประจําทุกปี

เมื่อข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ ไปเยี่ยมประชาชนแทนพระองค์ ในเวลาต่อมา ข้ าพเจ้ าก็ยดึ ถือปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่หัว ได้ ท รงเคยปฏิ บัติ ม า ข้ า พเจ้ า ยัง จํ า ภาพที่ ช าวไทย-มุสลิม แต่ล ะหมู่บ้ า นมายื น จุด เที ย น รอส่ง เสด็ จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในยามดึกดื่นคํ่าคืน ด้ วยความห่วงใย เพราะเกรงว่าจะมีอนั ตรายเกิดขึ ้นกับพระองค์ ในขณะ
ที่ทรงขับรถผ่านพื ้นที่อนั ตรายต่าง ๆ

ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ประทับใจ ซาบซึ ้งในความมีนํ ้าใจของราษฎรชาวไทย-มุสลิม อยูเ่ สมอมิเคยลืม เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ทราบว่า ขณะนี ้
มีเหตุการณ์ ทําร้ ายพระสงฆ์ เกิ ดขึน้ อยู่เนือง ๆ ในขณะออกบิณฑบาต ตามหมู่บ้านของชุมชนไทยพุทธ ไม่เฉพาะแต่
พระสงฆ์เท่านันที
้ ่ถกู ลอบทําร้ าย แม้ แต่ราษฎรชาวไทย และชาวไทยมุสลิมเอง ตลอดจนข้ าราชการครู ทหาร ตํารวจ พ่อค้ า
ประชาชน ถูกลอบทําร้ ายเช่นเดียวกัน

สําหรับข้ าราชการครู ที่อยูน่ อกพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาสาลงไปสอนหนังสือ ในพื ้นที่เสีย่ งภัยนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ นําเงิน
ที่ท่านทังหลายมอบให้
้
ข้าพเจ้ า และเป็ นของขวัญวันเกิ ด ข้ าพเจ้ าได้ นําเงินที่ท่านมอบให้ ไปจัดสร้ างศูนย์ ครู ใต้ ขึ ้นที่ จ.
ปั ตตานี

โดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี มีห้องสมุด ห้ องประชุมอเนกประสงค์ และห้ องสันทนาการต่าง ๆ สําหรับครู ที่ลงไป
สอน ที่จงั หวัดต่างๆ ภาคใต้ ได้ พกั ผ่อนหย่อนใจ แลกเปลีย่ นความรู้กนั และมีอินเทอร์ เน็ตเตรี ยมไว้ สําหรับติดต่อกับเพื่อน
ครู และญาติพี่น้องทางบ้ าน มีโรงเรี ยนในนันด้
้ วย

สําหรับลูกหลานของครู และในบริ เวณเดียวกัน มีฟาร์ มตัวอย่างสําหรับประชาชน เพาะปลูกและเลี ้ยงสัตว์ด้วย ข้ าพเจ้ าจึง
มีความซาบซึ ้งในทุก ๆ ท่านมาก ที่วนั เกิด ท่านได้ มอบเงินให้ แก่ข้าพเจ้ า เป็ นของขวัญ ข้ าพเจ้ าอยากจะบอกกับท่านว่า ได้
นําเงินนันไปสร้
้
างศูนย์ครูใหญ่แล้ ว ซึง่ เป็ นที่พงึ่ ของครูไทย ที่ต้องไปสอนที่จงั หวัดภาคใต้ เข้ าไปอยูใ่ นศูนย์ครู และปลอดภัย
ทุกประการ

เพราะว่าข้ าพเจ้ าได้ จดั ให้ มีผ้ อู ารักขา ล้ อมรอบที่อยูป่ ลอดภัย มีสตรี ชาวไทยมุสลิม ที่สญ
ู เสียสามี ได้ มาขอความช่วยเหลือ
ขอเข้ ามาอาศัยในหมูบ่ ้ านเศรษฐกิจพอเพียง บ้ านรอตันบาตู จ.นราธิวาส ที่ข้าพเจ้ าได้ ใช้ เงินที่ท่านทังหลาย
้
ให้ ข้าพเจ้ าใน
โอกาสวันเกิด โดยข้ าพเจ้ าได้ สร้ างขึ ้น เพื่อไว้ ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยที่ภาคใต้ จากความเดือดร้ อนดังกล่าว

ข้ าพเจ้ าไม่อยากเชื่อว่า จะเป็ นการกระทําของชาวไทยมุสลิมที่มีนํ ้าใจเมตตา ดังที่ข้าพเจ้ าได้ เคยรู้ จกั มาก่อน ในการที่ทํา
ร้ ายพระสงฆ์ จึงรู้สกึ ไม่สบายใจมาก ไม่คิดว่าเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี ้ จะเกิดขึ ้นในบ้ านเมืองของเรา บ้ านเมืองของเราซึ่งได้
ชื่อไปทัว่ โลก ว่า เป็ นประเทศประชาธิ ปไตย เพราะการกี ดกันไม่ให้ มีการใส่บาตรเช่นนี ้ ต้ องถื อว่าเป็ นการลิดรอนสิทธิ
เสรี ภาพของประชาชน ในการประกอบกิจทางศาสนา

ข้ าพเจ้ ามีความเชื่อมัน่ ว่า เมื่อท่านทังหลายได้
้
ยินข่าวเหล่านี ้ คงมีความรู้ สึกสะเทือนใจเช่นเดียวกับข้ าพเจ้ า และคงไม่
อยากให้ เหตุการณ์รุนแรงเช่นนี ้เกิดขึ ้นในบ้ านเมืองของเราอีกต่อไป ข้ าพเจ้ าจึงขอโอกาส ขอความร่วมมือจากท่านทังหลาย
้
ในวันนี ้ ที่มาอวยพรวันเกิดข้ าพเจ้ า ได้ ช่วยกันมีสว่ นร่ วมกันในความคิดหาวิธีที่จะนําความสงบสันติสขุ กลับมาสูด่ ินแดน
ภาคใต้ ของเรา ให้ ได้ โดยเร็ วที่สดุ

ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณชาวไทยทังประเทศ
้
ที่ตงใจทํ
ั ้ าความดี และสร้ างบุญกุศลในเดือนสิงหาคม เพื่อเป็ นของขวัญวันเกิดแก่
ข้ าพเจ้ า ขอให้ กุศลจากการคิดดีทําดีของคนไทยทังหลาย
้
จงคุ้มครองคนไทยทุกคน ให้ แคล้ วคลาดจากภยันตรายทังปวง
้
ขอให้ ประเทศไทยเราร่มเย็นเป็ นสุข รอดพ้ นจากภัยธรรมชาติ และประชาชนทุกภาค สามารถทํามาหาเลี ้ยงชีพได้ อย่างปกติ
สุข มีกําลังกาย มีกําลังสติปัญญาที่จะนําพาประเทศชาติของเราให้ เจริ ญก้ าวหน้ ายิ่ง ๆ ขึน้ สืบไป และขอให้ ทุกท่า น
เดินทางกลับบ้ านโดยปลอดภัยทุก ๆ คน ขอขอบคุณ”

ขอขอบคุณข้ อมูลจาก
เว็บไซต์เครื อข่ายกาญจนาภิเษก
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