พระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานแก่ คณะบุคคล ที่มาเข้ าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ ฯ
(ฉบับไม่ เป็ นทางการ)

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณ ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล และท่านทังหลาย
้
ซึ่งเป็ นผู้แทนของข้ าราชการทุกหมู่เหล่า ทังฝ่
้ าย
บริ หาร ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ พลเรื อน ตํารวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนขององค์กรทังหลายทั
้
งปวง
้
ซึ่งทําหน้ าที่
ตลอดมา ช่วยเหลือสังคมไทย ให้ ดําเนินกิจการต่าง ๆ ไปได้ ด้วยดี ผู้แทนสถาบันการศึกษา และประชาชนจากทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ รวมจํานวนประมาณ 160,000 คน ที่ได้ มาชุมนุมกันอยู่ ณ บริ เวณศาลาดุสิดาลัยแห่งนี ้ เพื่อร่ วมอวยพรแก่
ข้ าพเจ้ า เนื่องในโอกาสคล้ ายวันเกิ ดปี ที่ 77 โดยท่านนายกรั ฐมนตรี เป็ นผู้แทนของปวงชนชาวไทย กล่าวอวยพรด้ วย
ใจความที่ทําให้ ข้าพเจ้ าอายุ 77 นี ้ เกิดกําลังวังชา เกิดกําลังใจที่จะทํางานช่วยเหลือประชาชนต่อไป

หลายปี มานี ้ มีผ้ ูมาอวยพรข้ าพเจ้ ามากขึ ้นเป็ นลําดับ ก็ มีผ้ มู ีนํ ้าใจหลายท่าน เช่นเดียวกัน ที่นําอาหารมาช่วยข้ าพเจ้ า
สําหรับเลี ้ยงแขก ข้ าพเจ้ าขอขอบใจทุกท่าน และขอให้ กุศล จากการเลี ้ยงอาหารประชาชนในครัง้ นี ้ ส่งให้ ผ้ ทู ี่เป็ นเจ้ าภาพ
อาหาร และนํ ้าดื่มทุกราย มีกิน มีใช้ มีเหลือ แจกผู้อื่นเช่นนี ้ตลอดไป ในโอกาสนี ้ข้ าพเจ้ ายังต้ องขอบใจทุกท่าน ที่บําเพ็ญสา
ธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ เป็ นกุศลแก่ข้าพเจ้ า เช่น คณะแพทย์ที่จัดทําโครงการผ่าตัดหัวใจ ช่วยเหลือ
ประชาชนจํานวน 500 ราย และโครงการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อช่วยชีวิตเด็ก ตามตะเข็บชายแดนจํานวน 800 ราย ซึง่ ทังสอง
้
โครงการนี ้ จะเป็ นโครงการต่อเนื่องไป จนถึงเมื่อข้ าพเจ้ ามีอายุ 80 ปี

ขอบใจสภาสังคมสงเคราะห์ ที่ดําเนินโครงการนํ ้าพระทัยพระราชทาน อยูอ่ ย่างเข้ มแข็งตลอดมา นอกจากนี ้ ยังมีผ้ บู วชพระ
บวชเณร จัดเทศน์มหาชาติ ปลูกต้ นไม้ จัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ข้าพเจ้ า ขอบใจผู้ที่สง่ บัตรอวยพรวันเกิด
ให้ ข้าพเจ้ า ซึง่ ก็มีเด็กนักเรี ยนรวมอยูด่ ้ วย เป็ นจํานวนมาก ตลอดจนผู้ที่อวยพรข้ าพเจ้ า ผ่านทางสื่อมวลชนทุกแขนง บ้ างก็
ประพันธ์บทร้ อยแก้ ว ร้ อยกรอง อย่างไพเราะ บ้ างก็รําอวยพร ข้ าพเจ้ าได้ ชมแล้ ว รู้ สกึ ซาบซึ ้งในนํ ้าใจไมตรี ของทุกคนเป็ น
อย่างยิ่ง

ขณะนี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และข้ าพเจ้ า พักอยู่ที่วงั ไกลกังวล หัวหิน ที่นนั่ อากาศดี เหมาะแก่พระสุขภาพ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พระองค์ท่านสบายดีขึ ้น ทรงพยายามออกพระกําลัง โดยทรงพระดําเนินที่เฉลียงทุก ๆ วัน
ทําให้ ทรงแข็งแรงขึน้ เพราะปี นี ้ พระชนมายุจะ 82 แล้ ว ได้ ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิ จ ได้ ดั่งที่ประชาชนเห็นในข่าว
โทรทัศน์ เช่น เสด็จฯออกทรงรับแขกบ้ านแขกเมือง หรื อมีคณะบุคคลต่างๆ มาเฝ้ าฯ บางครัง้ ก็เสด็จฯออกไปทอดพระเนตร
โครงการอะไรใกล้ ๆ หัวหินบ้ าง จะให้ ทรงตรากตรํ าเดินทางไกล หรื อตากแดดตากฝนทังวั
้ น เหมือนสมัยที่ทรงงานมาแล้ ว
หลายสิบปี ก่อนนัน้ คงไม่ไหว

หลายสิบปี ก่อนนี ้ เสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนทุกภาคของประเทศ ทรงขับรถเอง หนทางก็เรี ยกว่า กันดารไม่ใช่น้อย บางครัง้
ก็ทรงขับรถข้ ามแม่นํ ้า นี่เป็ นจังหวัดนราธิวาส ทรงขับรถเพื่อไปดู ให้ เห็ นจริ งจัง ถึงการอยู่กินของราษฎร ตามเขตชายแดน
ต่าง ๆ แต่พระองค์ ท่านก็ ยังทรงติดตามงานต่าง ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่ องฝน เรื่ องปริ มาณนํา้ ในเขื่อน ทรงห่ว ง
ประชาชนมาก เกรงว่าจะมีนํ ้าท่วมอีก ถ้ าพอจะหาแนวทางอะไรช่วยป้องกันได้ ก็จะมีพระราชดําริ ให้ เตรี ยมการกันเอาไว้
ก่อน

ประเทศไทยของเราเป็ นประเทศเกษตรกรรม คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพทํานาทําไร่ ทําสวน เลี ้ยงสัตว์ การเพาะปลูกของ
ชาวนาชาวไร่ ซึง่ ไม่ได้ อยูใ่ นเขตของชลประทาน ก็ต้องพึ่งพาอาศัยฝนฟ้ าจากธรรมชาติเป็ นหลัก ปี ใดฝนดีผลผลิตก็ดี ปี ใด
ฝนแล้ งพืชก็แห้ งตาย ฝนมากไปนํ ้าก็ทว่ ม ปั ญหาของแต่ละภาคไม่เหมือนกัน ภาคเหนือเป็ นดอยสูงสลับซับซ้ อน มีชาวเขา
หลายเผ่าอาศัยอยู่ ดังเดิ
้ มเขาก็ปลูกฝิ่ น เพราะเขาบอก เขาไม่ร้ ูจะทํามาหากินอะไร หรื อบางครัง้ ก็ทําไร่เลือ่ นลอย ทําให้ เกิด
ปั ญหายาเสพติด และป่ าไม้ ถกู ทําลาย บางครัง้ ชาวเขา เขาก็กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วเองว่า เมื่อพ่อ
บอกว่า ปลูกฝิ่ นไม่ดี เขาก็ จ ะทํ าตาม ก็ จะเลิกปลูก ฝิ่ น จะทํา การเพาะปลูก อย่างที่ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัวส่ง
ผู้เชี่ยวชาญไปสอนเขา

แต่เขาก็พดู ว่า ขออนุญาตพ่อได้ ไหม ให้ มีที่ปลูกฝิ่ นสักนิดหนึง่ ไม่ใช่อะไรหรอก เวลาปวดฟั น ปวดท้ อง มันนาน กว่าที่จะลง
ไปหาหมอที่ข้างล่าง ถ้ าเขามีฝิ่น เขาปวดฟั น นอนไม่หลับ เขาเสพฝิ่ นหน่อยเดียว ก็ค่อยยังชัว่ พระเจ้ าอยู่หวั รับสัง่ บอก
อนุญาต อนุญาตให้ ปลูกฝิ่ นได้ เล็กน้ อย สําหรับแก้ เจ็บปวดอะไรเช่นนัน้ ส่วนภาคอีสานก็เป็ นที่ราบสูง ปั ญหาใหญ่คือ การ
ขาดแคลนนํ ้าที่จะใช้ เพาะปลูก และดินเป็ นดินทราย ภาคใต้ มีฝนตกชุกแทบทังปี
้ แต่เนื่องจากภูมิประเทศมีลกั ษณะแคบ
ยาว ด้ านหนึง่ เป็ นภูเขา ด้ านหนึง่ เป็ นทะเล ที่ราบตรงกลางบางส่วนเป็ นพรุ ไปเสียหลายแสนไร่ ปลูกพืชเศรษฐกิจอะไรก็ไม่
ค่อยได้ เพราะในพรุ มีนํ ้าเปรี ย้ วขังอยู่ ถ้ าฝนตกมาก นํ ้าเปรี ย้ วในพรุ ก็ไหลล้ นออกมา ทํา ให้ ดินข้ างนอกเปรี ย้ วตาย ถ้ าฝน
น้ อยไป นํ ้าเค็มจากทะเลก็ซมึ เข้ ามา กลายเป็ นมีนํ ้า 3 รสด้ วยกัน คือ ทังจื
้ ด ทังเปรี
้ ย้ ว และทังเค็
้ ม

ส่วนภาคกลางของเราโชคดี แม้ วา่ จะโชคดี ที่มีภมู ิประเทศเป็ นที่ราบ นํ ้าท่าอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจากเป็ นทางผ่าน ที่นํ ้ามา
จากภาคเหนือ และไหลลงสูท่ ะเล ปี ไหนฝนชุกมาก ภาคกลางก็จะมีนํ ้าท่วม ซํ ้าท่วมแล้ วไม่ลดลงเร็ วเหมือนภาคอื่น เพราะมี
นํ ้าทะเลหนุน กลายเป็ นนํ ้าท่วมขัง บางพื ้นที่ต้องจมนํ ้าอยูต่ งหลายเดื
ั้
อน เช่น บ้ านเดิมของข้ าพเจ้ า บ้ านของพ่อแม่ข้าพเจ้ า
อยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่เทเวศน์ เห็นเป็ นประจําที่นํ ้าท่ วมตลอด บางทีก็ท่วมเข้ าไปในบ้ านด้ วยซํ ้าไป พื ้นเสียหมดเลย นํ ้า
ท่วมมีปลา มีงมู าว่ายอยูใ่ นบ้ าน ต้ องยํ่านํ ้ากันในบ้ านนันเอง
้ เป็ นของธรรมดา บัดนี ้ก็สมัยใหม่ขึ ้น ก็คอ่ ยยังชัว่ ขึ ้น

ข้ าพเจ้ าเป็ นพระราชินีมา 59 ปี ได้ ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ไปเยี่ยมในทุกภูมิภาค ของประเทศไทย ทําให้
ได้ เห็นว่าทรงงานอะไร อย่างไร และที่ไหนบ้ าง และได้ เห็นว่าทุกครัง้ ที่เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร จะทรงขับรถเอง และก็มีแผนที่
อยู่ใกล้ พระองค์เสมอ ทรงจะไปทุกหนทุกแห่ง พระองค์ท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่ องดิน และเรื่ องนํ ้า มาตลอดหลายสิบปี จน
ทรงกลายเป็ นผู้เชี่ยวชาญไปแล้ ว ปี

2512 ระหว่างประทับที่ชาวเขา ก็ทรงงานช่วยเหลือชาวเขา ที่เขาปลูกฝิ่ น และทําไร่

เลื่อนลอย ให้ เปลี่ยนมาปลูกพืชผักผลไม้ และไม้ ดอกเมืองหนาวแทน ทรงดูแลเรื่ องการตลาดให้ ด้วย โดยมี ม.จ.ภีศเดช
รัชนี เป็ นผู้ช่วย จนเกิดเป็ นโครงการหลวงถึงทุกวันนี ้

ม.จ.ภีศเดช รัชนี นี่เป็ นนักเรี ยนอังกฤษเก่า เพราะฉะนันการปี
้
นเขา ขึ ้นไปเดินบนยอดเขาต่าง ๆ นี่เป็ นเรื่ องเล็ก และเป็ นผู้ที่
ทรหดอดทน ไปเยี่ยมชาวเขาเผ่าต่าง ๆ จนเขาไว้ วางใจ ไว้ วางใจว่า ท่านต้ องช่วยเขาได้ แน่นอน และเขาก็เริ่ ม เริ่ มลดการ
ปลูกฝิ่ น มาปลูกผลไม้ ผัก ดอกไม้ ตามโครงการหลวงถึงทุกวันนี ้ ท่านภีศเดช ท่านเสด็จไปตามดอยต่าง ๆ ไม่ทราบว่ากี่ร้อย
ครัง้ และเมื่อมาเฝ้ าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ก็ทรงตามเสด็จฯ ขึ ้นไปบนดอย โดยรถพระที่นงั่ หรื อเฮลิคอปเตอร์ ก็
ทรงพระดําเนินต่อไปอีกหลายกิโลเมตร ตอนนันข้
้ าพเจ้ าอายุยงั น้ อยอยู่ ก็ยงั เดินตามไปได้ ถึงจะเหนื่อยอย่างไร ก็พอทน
ไหว ถ้ าเป็ นตอนนี ้ล่ะก็ไม่ไหวแล้ ว

ที่ภาคอีสาน ภูพานราชนิเวศน์ สร้ างเสร็ จเมื่อ พ.ศ. 2519 ก็ทรงใช้ เป็ นศูนย์กลาง ในการเสด็จฯ ออกไปทอดพระเนตร ว่า
พื ้นที่ตรงไหน เหมาะจะสร้ างอ่างเก็บนํ ้า หรื อคลองส่งนํ ้าบ้ าง ซึง่ ส่วนใหญ่ จะทรงศึกษาจากแผนที่มาก่อน ที่เหนื่อยมาก คือ
ภาคใต้ ทักษิ ณราชนิเวศน์ สร้ างเสร็ จใน พ.ศ. 2516 เมื่อแรกเสด็จฯ เสด็จฯ โดยรถไฟผ่านสถานีต่าง ๆ มีประชาชนมาคอย
รับเต็มไปหมด ถึงแม้ จะดึกดื่น ตี 2 ตี 3 ข้ าพเจ้ าแอบดู ที่ในห้ องที่ตวั อยู่ เปิ ดม่านดูนิด เห็นประชาชนมาแน่ นขนัด แต่ไม่มี
เสียงอะไรเลย เงียบกริ บ ต่างคนต่างยืนระวัง ที่จะไม่ให้ รบกวน ไม่ให้ ปลุกพระบรรทม ก็ซาบซึ ้งในความหวังดีของประชาชน
เหลือเกิน แต่ก็อตุ ส่าห์มากันแน่น โดยที่ไม่ได้ เห็นพระองค์ เพียงแต่ได้ เห็นรถไฟที่ประทับอยู่ ประทับหลับอยูใ่ นรถไฟ

แต่ที่แท้ ก็ไม่ทรงหลับอะไรจริ ง ๆ เท่าไร ทรงแอบมองเขาอยู่ ที่ภาคใต้ ต้ องใช้ คําว่า ทรงลุยงานมาโดยตลอด อย่างท่าน
ทังหลาย
้
คงจะเคยเห็น ภาพที่พระองค์ทา่ นประทับเรื อ ไปในเขตพรุ นํ ้าในพรุนนใสแจ๋
ั้
ว มองด้ วยตาก็จะนึกว่า นํ ้าสะอาดใส

แหมมีนํ ้ามากดี แม้ แต่ววั ที่ชาวบ้ านเลี ้ยง ก็ยงั หลงลงไปกินนํ ้า แต่กินแล้ วปากเปื่ อย เป็ นแผลนานเชียว เพราะนํ ้านันมี
้ ฤทธิ์
เป็ นกรดกํามะถัน พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ก็จะเสด็จฯ ไปกับผู้เชี่ยวชาญ ของกรมชลประทาน และก็ข้าราชการอีก
หลายคน พยายามครํ่ าเคร่งหาวิธีแก้ ไขนํ ้าเปรี ย้ ว และดินเปรี ย้ ว ทรงหาวิธีระบายนํ ้าเปรี ย้ ว ออกทะเลไป แรก ๆ ก็ระบายลง
คลองธรรมชาติ ก็เกิดปั ญหา ปลาที่ชาวบ้ านเลี ้ยงในคลองตายไป ก็เลยมีคําว่า ปลาร้ องไห้ เพราะว่าเลี ้ยงไว้ ไม่เท่าไรปลาก็
ตายหมด เพราะนํ ้าเปรี ย้ วมันลงมา

ทําให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงเป็ นทุกข์พระทัย เพราะทรงสงสาร ห่วงประชาชนผู้มีอาชีพเลี ้ยงปลา แต่เดี๋ ยวนี ้นํ ้า
หายเปรี ย้ วแล้ ว ทรงขับรถเองตลอด ไม่วา่ จะเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรที่ไหน พร้ อมกับแผนที่ประจําพระหัตถ์ตลอดเวลา ตอน
หลังก็ขุดคลองระบายนํ ้าเปรี ย้ ว แถมมีประตูระบายนํ ้าเอาไว้ จัดการกับนํ ้า 3 รส ข้ าพเจ้ าเองก็อ่านไปอย่างนัน้ ไม่เข้ าใจ
เท่าไร กักนํ ้าจืดไว้ บ้าง กักนํ ้าเปรี ย้ ว นํ ้าเค็มไว้ บ้าง เปิ ด ปิ ด ตามวิธีการของพระองค์ จนเดี๋ยวนี ้นํ ้าเปรี ย้ วในพรุ ลดลงไปมาก
แล้ ว ดินเปรี ย้ วจัด พระองค์ก็ทรงใช้ วิธีของท่าน ที่เรี ยกว่า แกล้ งดิน จนดินคลายความเปรี ย้ วลง ที่ดินเปรี ย้ ว เพราะดินในเขต
ชายทะเลภาคใต้ เป็ นดินตะกอนนํ ้าทะเล มีสารประกอบกํามะถันอยู่ในตัวตามธรรมชาติ

ถ้ าดินแห้ งจะมีฤทธิ์เป็ นกรดกํามะถัน ถ้ ามีนํ ้าแช่ขงั อยู่ เช่น ได้ ทดลองตามโครงการแกล้ งดิน ได้ นําไปแก้ ปัญหาดินเปรี ย้ วใน
ภาคใต้ ได้ จนสามารถปรับปรุงที่นาที่ถกู ทิ ้งร้ างมา 20 30 ปี ให้ นํามาใช้ ประโยชน์ได้ มากกว่าแสนไร่ เช่น นราธิวาส ปรับได้
สองหมื่นกว่า ไร่ นครศรี ธรรมราชสองหมื่นกว่าไร่ ปั ตตานีหมื่นกว่าไร่ เป็ นต้ น พืน้ ที่นอกเขตพรุ และในเขตพรุ บางส่วน
ชาวบ้ านใช้ ประโยชน์ได้ มาก เมื่อก่อนปลูกข้ าวได้ แค่ไร่ละสีห่ ้ าถัง เดี๋ยวนี ้เพิ่มเป็ น 50 ถังแล้ ว ยังปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี ้ยงสัตว์
อะไรต่อมิอะไรได้ หลายชนิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงเห็นชาวบ้ านมีความสุข ก็รับสัง่ ว่าชื่นใจ แต่กว่าชาวบ้ านจะแจ่มใสอย่างนี ้ ทรงเหนื่อยอยู่
หลายปี มีผ้ สู นใจวิธีการของพระองค์ท่าน ก็ไปศึกษาที่ศนู ย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ซึ่งทรงตังขึ
้ ้นมาตังแต่
้
พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั นี่โปรดแผนที่มากที่สดุ เวลาเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร ทรงขับรถเอง แล้ วก็มีแผนที่
ติดพระองค์เสมอ และทรงใช้ ประโยชน์จากแผนที่อย่างเต็มที่ อย่างเสด็จฯ ไปคุยกับราษฎร ก็จะรับสัง่ ถามว่ามาจากที่ไหน
บ้ านช่องเขาอยูท่ ี่ไหน เขาก็จะบอกว่าเขาอยูท่ ี่นนั่ ที่นี่ เดี๋ยวนี ้มีหมูบ่ ้ า นใหม่เพิ่มขึ ้นแล้ ว และคนก็อยูเ่ ย็นเป็ นสุขขึ ้น

ก็จะทรงทําแผนที่เทียบกับแผนที่ปัจจุบนั และทําเครื่ องหมาย เวลาขับรถไปตามพื ้นที่ไหนๆ ทรงซักถามชาวบ้ าน ชื่อหมูบ่ ้ าน
ชื่อถนน แม่นํ ้าลําคลอง ว่า ถูกต้ องตรงตามแผนที่หรื อไม่ มีหมูบ่ ้ านเพิ่มขึ ้นมาใหม่ไหม แหล่งนํ ้าอยูต่ รงไหนบ้ าง ไกลไหม จะ
ทรงพระดําเนินไปทอดพระเนตร เวลาประทับลงเรื อที่ภาคใต้ ก็ทรงมีขวดนํ ้าไว้ พอประทับ เรื อวิ่ง ท่านก็เอาขวดนํ ้าช้ อนนํ ้า
ขึ ้น ใส่ขวด แล้ วไปทดสอบความเปรี ย้ วของแต่ละแห่งทุก ครัง้ แหม เขามีรูปเยอะเชียว

ทุกโครงการพระราชดําริ นนั ้ จะทรงสัง่ การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา อย่างโครงการมูโนะเนี่ย ทรงได้ รับคําร้ อง
จากประชาชน ทังไทยอิ
้
สลาม ทังไทยพุ
้
ทธ เป็ นจํานวนไม่น้อยว่า เขานี่ไม่มี ไม่มีที่ดินทํากินเลย ยากจนยังไง ลําบากยังไง ก็
ทรงปรึ กษากับผู้เชี่ยวชาญ ที่ทรงรู้ จักหลายคน ก็ทรงตังขึ
้ ้นว่า เป็ นโครงการมูโนะ เป็ นโครงการชลประทาน เพื่อบรรเทา
ปั ญหานํ ้าท่วมในฤดูฝน ปั ญหานํ ้าเปรี ย้ วจากพรุ โต๊ ะแดง และป้องกันนํ ้าเค็ม ไหลเข้ าพื ้นที่เพาะปลูก ครอบคลุมพื ้นที่ อ.สุ
ไหงโกลก และตากใบ เป็ นพื ้นที่ประมาณ 110,000 ไร่

เพื่อให้ ประชาชนมีทางทํามาหากิน และโครงการมูโนะนี่ทรงทดลองจัดตังหมู
้ ่บ้านปศุสตั ว์ และเกษตรมูโนะขึ ้น เป็ นหมู่บ้าน
ตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพ ชาวบ้ านทังไทยพุ
้
ทธ และ มุสลิม ที่ไม่มีที่ทํากินได้ มาขอความช่วยเหลือ ก็ทรงส่งเสริ มให้
ชาวบ้ านเลี ้ยงโค เป็ ด ไก่ ทําไร่ นาสวนผสม ข้ าพเจ้ าก็ให้ ทํางานศิลปาชีพด้ วย ขณะนี ้มีสมาชิกโครงการอยู่ 36 ครอบครัว
สมัยเมื่อ 36 ปี ที่ผ่านมา ที่จะเข้ าไปในพื ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นนั ้ ต้ องลุยฝน ลุยโคลน และแม้ แต่ลยุ ทากเป็ น
ประจํา แต่พระองค์ทา่ นก็ทําอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย บางครัง้ ก็ทรงขับรถข้ ามแม่นํ ้าเพื่อจะไปอีกฝั่ ง ไปเยี่ยมราษฎร
อีกฝั่ ง

ภาคกลางที่ทรงห่วงมาก ก็ปัญหาเรื่ องนํ ้าท่วม ปั จจุบนั นี ้ประชาชน ก็คงคุ้นเคยกับศัพท์คําหนึ่ง ที่ทรงใช้ ที่เกี่ยวกับการเก็บ
กักนํ ้าแล้ ว คือ คําว่า “แก้ มลิง” โครงการแก้ มลิงนี ้ มีอยู่ทวั่ ไปในภาคกลาง โดยเฉพาะในพื ้นที่ใกล้ ๆ ทะเล ได้ ช่วยบรรเทา
ปั ญหานํ ้าท่วม ในฤดูนํ ้าหลาก และบางที่ก็ช่วยให้ มีนํ ้าใช้ ในฤดูแล้ งด้ วย ผลงานสําคัญตามพระราชดําริ เพื่อแก้ ไขปั ญหานํ ้า
ท่วม นํ ้าแล้ งในภาคกลาง ก็เช่น เขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็ นต้ น

ข้ าพเจ้ าเองได้ ยินมาว่า ตังแต่
้ สร้ างเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ เสร็ จมา กรุ งเทพฯ ยังไม่เคยมีนํ ้าท่วมใหญ่เลย นับว่าประหยัดเงิน
ของชาติ ในการแก้ ปัญหานํ ้าท่วมกรุงเทพฯ ไปได้ มาก ถ้ านับรวม ๆ หลายปี ก็น่าจะคุ้มค่าก่อสร้ างเขื่อนแล้ ว จากนี ้ไปก็เป็ น
กําไรของประเทศชาติเท่านัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงมีโครงการพระราชดําริ มากกว่า 3,000 โครงการ ทั่ว
ประเทศ ทรงมุง่ ให้ ราษฎรให้ กินดี อยูด่ ี ขึ ้นทุกภาค งานที่ทรงทํานี่ ทําโดยไม่มีวนั หยุดมาเกือบ 60 ปี แล้ ว ทรงทําโดยไม่เบื่อ
หน่าย เพราะเป็ นงานที่ทรงทํา ด้ วยความรักที่มีตอ่ ประชาชน ในห้ องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั จะมีแต่แผน
ที่ประเทศไทยทุกภาคเต็มไปหมด

เพราะว่าโปรดเรื่ องแผนที่มาก แล้ วก็ โดยที่ทรงสนพระทัยแผนที่นี่ ก็ทรงสามารถติดต่อกับประชาชนที่มาเฝ้ าฯ กันเป็ นหมื่น
ๆ คนได้ จะทรงถามว่าเขาอยู่ที่ไหน หมู่บ้านชื่ออะไร เป็ นหมู่บ้านกี่หลังคาเรื อน แล้ วเวลานี ้มีหมู่บ้านที่ติดกันเพิ่มขึ ้นใหม่

หรื อไม่ ก็ทรงได้ ข้อมูลใหม่ๆ แล้ วก็ทรงดูแลความเจ็บป่ วยของประชาชน พวกที่ลกู มากยากจน ขาดการศึกษา อันนี ้ข้ าพเจ้ า
ก็เลยโชคดี พวกที่ลกู มากแล้ วก็ยากจนนี่ ข้ าพเจ้ าก็ชวนเขามาที่ภาคกลาง มาอยู่ที่ในวังหลวง แล้ วก็มาฝึ กศิลปาชีพ การ
ฝี มือต่าง ๆ การทําโลหะอะไรต่าง ๆ ซึง่ ได้ ผลดีมาก แล้ วก็ขณะนี ้ ก็แสดงอยู่ ที่พระที่นงั่ อนันตสมาคม

ข้ าพเจ้ าปลื ้มใจมาก เพราะว่ามีเพื่อนต่างชาติไปดู แล้ วเขาก็ชม ข้ าพเจ้ าก็คิดว่าเขาคงชมด้ วยใจจริ ง เห็นฝี มือของชาวบ้ าน
ที่ทําศิลปาชีพสวยงามมาก เขาบอก นี่เป็ นฝี มือหนึ่งของโลกนี่ จากเด็กที่ยากจน พ่อแม่มีลกู 8-9 คน ข้ าพเจ้ าก็จะเอามา
ครอบครัวละ 2 คน แล้ วก็มาอยูท่ ี่ในวังหลวง พอเช้ าขึ ้นมา ก็เอารถมารับ มาที่โรงงาน ที่สวนจิตรลดา ฝึ กงานต่างๆ สอนเขา
เงินเขาทุกวัน ที่เขามาทํางาน ฝึ กงานกับเรา และเขาก็เก็ บเงิน และส่งไปให้ พ่อแม่ ก็มีความสุขมาก และเดี๋ยวนี ้พวกที่
ยากจนที่สดุ จบ ป.3 บางทีไม่จบประถม 4 เลย จบ ป.3 บางคนก็ไม่ได้ เรี ยนเลย กลายเป็ นคนที่เรี ยกว่า ชาวต่างชาติมาดู
แล้ วบอกว่า นี่ มือหนึง่ ของโลก

อันนี ้ ทําให้ ข้าพเจ้ าปลื ้มใจที่สดุ และภาคภูมิใจในมูลนิธิสง่ เสริ มศิลปาชีพ ที่ข้าพเจ้ าตังมา
้ ถ้ าเผื่อข้ าพเจ้ าไม่ได้ ตงมู
ั ้ ลนิธิ
ส่งเสริ มศิลปาชีพ จะไม่มีวนั ได้ ร้ ูวา่ คนไทยของเรา หรื อผู้ที่อยูใ่ นประเทศไทยของเรา เป็ นคนที่เก่งเช่นไร ถ้ าได้ โอกาสในชีวิต
แล้ ว เขาจะพุ่งไปไกล ทําอะไรก็ทําได้ ทงนั
ั ้ น้ ไม่มีที่เรี ยกว่า ไม่ร้ ู จะทําอะไร ทําไม่ได้ อะไรเช่นนี ้ คนไทยนี่เก่งจริ งๆ ไม่ว่าจะ
หยิบที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง เก่งทังนั
้ น้ เป็ นคนที่ คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่า มีเพื่อนร่ วม
ชาติที่เก่ง ขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านัน้ เขาไปลิว่ ทีเดียว กลายเป็ นมือหนึง่ ของโลก

ซึง่ ข้ าพเจ้ าคิดว่า ข้ าพเจ้ าได้ รับเชิญจากเพื่อนว่า ขอให้ ไปสหรัฐอเมริ กาอีก ข้ าพเจ้ าก็คิดอยากจะไป เพราะว่าไปทีไร ทาง
สหรัฐอเมริ กา ได้ ให้ ความเอาใจใส่ และดูแลอย่างดีเลิศ ดีมากเลย มิหนําซํ ้าในรัฐสภาเขาจะพูดถึงว่า ประเทศไทยคนไทย
เก่งมาก เป็ นคนที่เก่ง และพระเจ้ าแผ่นดิน เป็ นคนที่มีความสามารถ และพระราชินีของท่านกําลังจะมา เขาพูดกันในสภา
ว่า let us welcome her น่ารักมากคนอเมริ กนั น่ารักจริ ง ๆ ข้ าพเจ้ ายังปลื ้มมาก คือ ไม่เคยคิดถ้ าท่านยังสงสัยอยู่ ให้
ท่านไปที่พระที่นงั่ อนันตสมาคม ไปดูผลงานที่คนไทยที่จบแค่ ป.3 หรื อไม่ได้ เรี ยนเลย ที่เขาสามารถประดิษฐ์ อย่างแกะสลัก
เนี่ย โหสวยงามเหลือเกิน ชิ ้นเบ้ อเร้ อสวยงามมาก แกะสลักเป็ น 3 ยุคด้ วยกัน อยูไ่ หนก็ไม่ร้ ู จรุ งจิตต์จ๋า 3 ยุค 3 ยุคด้ วยกัน
แหมชื่อยาก

4 ยุคหรอแค่ 3 ก็แย่แล้ ว อันนี ้เป็ น ข้ าพเจ้ าไม่ได้ ร้ ู เอง พรรคพวกข้ าพเจ้ าไปอ่านมาว่า ข้ อมูลจากหนังสือไตรภูมิ เทพฤๅษี

และคนธรรพ์เฝ้ าพระอิศวร อยากทราบว่า แก้ ว 9 ประการเกิดขึ ้นได้ อย่างไร พระอิศวร บอกให้ ไปถามพระฤๅษี ชื่อ อังคต
เพราะเป็ นฤๅษี อายุยืนที่สดุ ตังแต่
้ สร้ างโลกมา ฤๅษี องั คตเกิดในยุคกฤติยคุ ยุคนี ้ข้ าพเจ้ าเพิ่งทราบ และเพิ่งเคยได้ ยินว่า กฤ

ติยคุ เป็ นยุคที่บริ บรู ณ์ไปด้ วยคุณงามความดี ที่ข้าพเจ้ าต้ องทราบเพราะว่า ชาวศิลปาชีพของข้ าพเจ้ าเอง เด็กที่เอามาตังแต่
้
เล็ก ๆ เป็ นผู้แกะสลักใช้ เวลานานมากเลย แกะสลักยุคต่างๆ บนไม้ สกั เนี่ย

ยุคที่ 2 ชื่อว่า ไตรดายุค เป็ นยุคที่มีความดี 3 ส่วน ความไม่ดี 1 ส่วน ยุคที่ 3 ชื่อ ทวาบรยุค เป็ นยุคที่ความดี และความไม่ดี
เสมอกันครึ่งต่อครึ่ง พอมาถึงยุคนี ้เป็ นยุคที่ข้าพเจ้ าอยู่ ใจหายใจควํ่า ชื่อว่า กลียคุ แหมไม่ค่อยดีเลยนะ กลียคุ เป็ นยุคที่มี
ความดีส่วนเดียว ความไม่ดี 3 ส่วน แล้ วเขาบรรยายต่อไปว่า กลียุค คือ ยุคปั จจุบนั ที่พวกเรา ที่ข้า พเจ้ ากับพวกท่าน
ทังหลายอยู
้
่เนี่ย คือ กลียุค ต่อจากกลียุค เขาก็บอกจะเกิ ดไฟบรรลัยกัลป์ล้ างโลก มีลมหอบ แผ่นดินไหว แผ่นดินแยก
ข้ าพเจ้ าก็ไม่อยากรู้แล้ วต่อไป บอกว่า เขาเขียนว่า ใครอยากรู้มากกว่านี ้ ให้ อา่ นจากหนังสือไตรภูมิพระร่วง แต่หวังว่าคงจะ
ไม่เกิด

ผลงานศิลปาชีพ ถึงจะอยู่กลียคุ ก็ยงั มีผลงานของศิลปาชีพ เป็ นนักศิลปาชีพฝี มือ ที่ชาวต่างประเทศบอก ระดับ ระดับ 1
ของโลกเนี่ย ก็ยงั ภูมิใจถึงจะอยู่ในกลียคุ ก็ตาม ดัง่ ที่ข้าพเจ้ าได้ นําภาพส่วนหนึ่งมาให้ ท่านดู ให้ ท่านทังหลายชม
้
แล้ วยังมี
จัดแสดงอยู่ ณ พระที่นงั่ อนันตสมาคม ท่านที่ประสงค์จะชมของจริ ง ก็ยงั ไปชมได้ ทุกครัง้ ที่ข้าพเจ้ ามีโอกาส ที่ได้ ออกนอก
ประเทศ ข้ าพเจ้ าจะให้ จบั สลากกัน ให้ พวกคณะศิลปาชีพเด็กหนุ่มสาวของข้ าพเจ้ า จับสลากกัน แล้ วให้ สว่ นหนึ่งได้ ตาม
เสด็จได้ ตอนที่ข้าพเจ้ าได้ รับเชิญจาก ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส ให้ ไปแสดงผลงานศิ ลปาชีพ บนหอไอเฟล ข้ าพเจ้ าก็ร้ ู สกึ
ซาบซึ ้ง ในประธานาธิบดี และมาดาม ที่ให้ โอกาสศิลปาชีพได้ ไปแสดงผลงานที่งดงามที่หอไอเฟล มียอดผู้เข้ าชมทังชาว
้
ไทยและชาวต่างชาติครัง้ นัน้ ประมาณ 150,000 คน แหม จัดข้ างบนแล้ วสวย และปลื ้มใจ และก็ภรรยาประธานาธิบดีก็ไป
จับมือกับเด็กศิลปาชีพ ที่ไปกับข้ าพเจ้ า จับมือทุกคน หลังจากได้ ดฝู ี มือการทํางานของเขา แล้ วก็ไปจับมือทุกคน บนหอไอ
เฟลนัน่ ทําให้ ปลื ้มมาก

โรงฝึ กศิลปาชีพสวนจิตรลดาขณะนี ้ มีนกั เรี ยนที่ยากจน แต่ไม่ได้ ยากจนสติปัญญาเลย ยากจน 700 คน มีครู 50 คน แล้ ว
ก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพต่างๆ ที่ สวนอัมพร ระหว่าง 18 กรกฎา ถึง 2 สิงหานี ้ และก็น่าปลื ้มใจที่คนไทยทังหลายก็
้
ช่วยกันไปสนับสนุน ไปดู ไปซื ้อของ เท่าที่จะซื ้อได้ และก็ที่ฮิตมาก ก็คือ ที่พทั ลุง เขาคิดทํา เอาผักต่างๆ นี่มาทําเป็ นข้ าว
เกรี ยบ พอทอดข้ าวเกรี ยบผัก คนมาเข้ าคิวยาวเชียว ว่า อร่อยมาก อันนี ้ ข้ าพเจ้ าปลื ้ม ทอดข้ าวเกรี ยบขายนี่ก็ตงแต่
ั ้ เช้ าจรด
เย็น จนคนทอดนี่เหนื่อย และตะโกนบอกคนที่เข้ าคิว วันนี ้อย่ามาซื ้อเลย ไม่อร่ อยหรอก ข้ าวเกรี ยบ แหม ไล่คนไปเสียอีก
ข้ าพเจ้ าบอกทําไมอย่างนัน้ ไม่พยายามฝื นใจ เหนื่อยก็เหนื่อย ก็ส้ ู เขาบอกสู้มาจนเช้ าแล้ ว จนใกล้ คํ่าแล้ ว เลยบอกว่าอย่า
เข้ า อย่าเข้ าคิวเลย ไม่อร่อยหรอกวันนี ้ ไม่อร่อย แต่ประชาชนก็มาช่วยเหลือ เพราะเข้ าใจว่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนี่เป็ นฝี มือ
ของชาวบ้ าน ชาวไร่ ชาวนา ที่ยากจน

เหมือนกับว่าคนไทยมาช่วยคนไทยด้ วยกัน เงินทองก็จะได้ หมุนเวียนกลับไปสูค่ นไทยมากขึ ้น อีกทังเป็
้ นการหมุนเวียน ไปสู่
ประชาชนอย่างทัว่ ถึง ทัว่ ประเทศ หลายแสนครัวเรื อน ข้ าพเจ้ าปลื ้มมาก ที่ท่านทังหลาย
้
ประชาชนทังหลาย
้
ได้ ไปชมงาน
ศิลปาชีพที่สวนอัมพร แสดงให้ เห็นว่าเป็ นผู้ที่ชื่นชมศิลปาชีพจริ ง ๆ อย่างเขาไปนี่เขาแต่งกายด้ วยผ้ าของศิลปาชีพ ที่เขาซื ้อ
เมื่อปี ที่แล้ ว หรื อถือกระเป๋ าของศิลปาชีพ หรื อตะกร้ าศิลปาชีพ เมื่อพบกันก็ชื่นชมซึ่งกันและกัน ชวนกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์
ชิ ้นใหม่ ๆ เจ้ าหน้ าที่ศิลปาชีพเห็นแล้ วก็ชื่นใจ เพราะจําได้ จําได้ แต่ละคนว่าคุ้นหน้ า มาอุดหนุนเสมอ จนกระทัง่ คุ้นหน้ ากัน

ผลิตผลจากเกษตรก็เหมือนกัน ข้ าพเจ้ าก็ได้ สร้ างฟาร์ มตัวอย่างในหลายจังหวัด เพราะบางทีบางจังหวัด ไม่ปลอดภัย ที่จะ
ไปซื ้อข้ าวของที่ตลาด เช่น ขี่มอเตอร์ ไซค์ไป ไปจ่ายของที่ในตลาด ก็มกั จะเสียชีวิตเสมอ ก็เลยช่วยกันคิดว่าอย่าเลย เรา
สร้ างเป็ นคล้ าย ๆ ตลาดของศิลปาชีพ ที่ในหมูบ่ ้ านต่างๆ ก็แล้ วกัน จะได้ ใช้ จ่ายกันได้ ดี และไม่ต้องเสีย่ งต่อการเสียชีวิตด้ วย
อย่างพัทลุงนี่ ทําข้ าวยําผักใต้ อร่อยที่สดุ ข้ าพเจ้ ายังไปชิมที่พทั ลุง ที่โครงการศิลปาชีพที่พทั ลุง เก่งมาก และเดี๋ยวนี ้เป็ ดอี ้เห
ลียง ซึง่ ทางเมืองจีนให้ ข้าพเจ้ า ตอนที่ข้าพเจ้ า ไปแทนพระองค์ที่เมืองจีน เป็ ดอี ้เหลียง เดี๋ยวนี ้ก็มาทําลาบเป็ ด ทําเท่าไรก็
หมดเท่านัน้ ดอกไม้ ทอดจากพัทลุง หมูจินหัวแดดเดียว ข้ าวสารหลายชนิด ข้ าพเจ้ าก็เที่ยวไปดู ตามที่เขาเอาออกมาแสดง
จังหวัดต่าง ๆ

ข้ าวสังข์หยด และข้ าวเกรี ยบรสต่างๆ ที่ชาวบ้ านทําจากผักต่างๆ เราก็เอามาทํารับประทานกัน ทีนี ้ขอคุยอีกเรื่ องหนึ่ง เรื่ อง
โขน เมื่อเดือนมิถนุ ายนที่ผา่ นมา ก็ได้ มีการจัดแสดงโขนชุดพรหมมาศ เรื่ องโขนเนี่ย สมเด็จเจ้ าฟ้ า ลูกสาวข้ าพเจ้ า สมเด็จ
พระเทพรัตน์ฯ เป็ นห่วงเหลือเกินว่า โขนไม่คอ่ ยแสดง เพราะเสื ้อผ้ าก็ทรุดโทรมเก่า ไม่ได้ แสดงแล้ ว ทัง้ ๆ ที่มีคนที่ฝีมือดีที่จะ
แสดงโขนได้ แต่ก็แสดงไม่ได้ เนื่องจากเงินจํา กัด แล้ วเสื ้อผ้ าก็เก่า ก็พระราชทานสร้ างชุดโขนขึ ้นใหม่อีก แล้ วก็มีการซ้ อม
พวกครูโขนที่เก่งต่าง ๆ ก็ซ้อมลูกศิษย์ แล้ วก็แสดงให้ ประชาชนดูเมื่อเร็ วๆ นี ้เอง

สมเด็จพระเทพฯ เล่าเป็ นห่วงมาก ว่า โขนเป็ นของที่วิเศษ อย่างที่อินโดนีเซีย เขายังรักษาของเขาไว้ แต่ของเราเ นี่ย นับ
วันเนี่ยเสื ้อผ้ ามันแพง นับวันจะไม่ได้ แสดง ก็กลัวว่าจะหายไป จากความนิยมของคนไทย ข้ าพเจ้ าก็ปรึ กษากับอาจารย์
สมิ ท ธิ ศิ ริ ภัท ร แล้ ว อาจารย์ สมิ ท ธิ ก็ ไปรวบรวมผู้ร้ ู หลายคน ศึก ษาค้ น คว้ า จัดสร้ างเครื่ อ งแต่ง กายของโขน หัว โขน
เครื่ องประดับต่าง ๆ คราวนี ้งดงามมาก เครื่ องแต่งกายโขนเมือ่ ได้ สร้ างเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว สวยงามเหลือเกิน นับว่า คุ้มค่าใน
การรอคอยจริ ง ๆ แสดงโขนเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ ท่านทังหลายบางคนคงได้
้
ชมแล้ ว เห็นว่าประชาชนมาชมกันแน่นขนัด จนเพิ่มรอบ
การแสดงแล้ วก็ยงั ไม่เพียงพอ ยังมีผ้ ขู อร้ องให้ จดั แสดงอีก

น่ารักที่ลกู พาคนแก่ พ่อแม่หรื อปู่ ย่าตายายที่แก่ ๆ จูงมือกันไปดูโขนที่ทําขึน้ ใหม่ สําเร็ จใหม่นี ้ เห็นว่าสวยงามมากเลย
อุปกรณ์การแสดงก็เรี ยบร้ อย เจ้ าหน้ าที่ทกุ ฝ่ ายชื่นใจ หายเหนื่อย เพราะได้ รับคําชมจากประชาชนมากเลย เขามีรูปเสื ้อผ้ า

โขนที่สร้ างขึ ้นใหม่ การแสดงโขนครัง้ นี ้ไม่ใช่จะประสบความสําเร็ จเพียงแค่ได้ เผยแพร่ ศิลปะ การแสดงชันสู
้ งของไทยเรา
เท่านัน้ แต่ยงั เกิดสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าเพิ่มขึ ้นมาอีก คือพวกเราได้ สร้ างช่างฝี มือรุ่นใหม่เอี่ยมขึ ้นมา รุ่นใหม่ที่เข้ าใจถ่องแท้ ถึงศิ ลปะ
การสร้ างเครื่ องแต่งกายโขน และได้ เห็นความผูกพันอย่างใกล้ ชิดแบบสังคมไทยสมัยโบราณ ลูกหลานจูงพ่อแม่ ปู่ ย่าตา
ยาย คนแก่ในบ้ าน ไปดูโขนครัง้ นี ้ ได้ เห็นการแสดงความรัก เอื ้ออาทรต่อกันในครอบครัว ก็เป็ นภาพที่สร้ างความสุขใจแก่ผ้ ู
พบเห็นทุกคน

และเสียงที่เรี ยกร้ องว่า ให้ จดั การแสดงโขนขึ ้นอีกนัน้ ข้ าพเจ้ าก็รับฟั ง และกําลังตรึ กตรองว่า จะเลื อกตอนไหนมาจัดแสดง
ใหม่ แต่ก็ต้องฝึ กซ้ อมนานหน่อย ขอให้ นี่เขาสัง่ ให้ ข้าพเจ้ าพูดว่า ขอให้ แฟน ๆ โขนคอยติดตามข่าวต่อไป เขาสัง่ มา อย่าลืม
รับสัง่ ตรงนี ้ให้ ได้ โฆษณาไปในตัวรับรองว่า ต่อไปต้ องมีให้ ชมแน่นอน ในโอกาสนี ้ ข้ าพเจ้ าต้ องขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร
และสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ร่วมกันจัดนิทรรศการโขนชุดพรหมมาศ ที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ซึง่ ประชาชนก็ได้
ชมความงดงามของเครื่ องแต่งกายโขนทุกชนิด หัวโขน เครื่ องประดับต่างๆ พร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์ การแสดงที่สําคัญ มีช้าง
เอราวัณเป็ นต้ น ทีนี ้ใครเป็ นผู้เชี่ยวชาญการโขนขอช่วยแนะนําข้ าพเจ้ าว่า คราวหน้ าจะเอาตอนไหนมาแสดงดี ได้ ช่วยกัน

ต่อไปก็จะขอเล่าเรื่ อง แนวปะการังเทียมที่ อ.ไม้ แก่น จ.ปั ตตานี ชาวประมงบ้ านละเวง อ.ไม้ แก่น จ.ปั ตตานี มาหาข้ าพเจ้ า
และขอร้ องให้ ช่วยเหลือ เพราะว่าเขามีอาชีพอยู่อย่างเดียว คือออกเรื อไปเป็ นเรื อเล็กๆ เพราะเป็ นคนจนมาก ออกเรื อแล้ ว
ไปตกปลา จับปลาได้ ก็มาขาย ก็ได้ เงินเลี ้ยงชีพ และก็ปลาที่เหลือก็รับประทาน ทีนี่เรื่ องปลาในเขตนํ ้าตื ้นร่ อยหรอจ นแทบ
ไม่มีเหลือแล้ ว ข้ าพเจ้ าเองจนปั ญญา ก็ปรึ กษากันกับผู้เชี่ ยวชาญต่างๆ ก็ ได้ รับคําแนะนําว่า ให้ ลองทดลองสร้ างแนว
ปะการังเทียมขึ ้น อันนี ้เป็ นความคิดที่เรี ยกว่า ข้ าพเจ้ าไม่เคยรู้ มาก่อนเลย ก็ได้ อาศัยราษฎรเนี่ย ได้ รับความรู้ ต่างๆ ขึ ้นมา
ให้ สร้ างปะการังเทียมขึ ้น เป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ ้า ข้ าพเจ้ าก็ได้ เปิ ดโครงการฟื น้ ฟูทรัพยากรชายฝั่ งทะเลขึ ้น ใน พ.ศ.
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ที่ จ.นราธิวาส มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ ามาช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการนี ้ เป็ นโครงการที่น่าชุ่มชื่นใจ เพราะว่าเป็ น
การยกระดับชี วิต ของคนที่ยากจน และแทบจะไม่มีหวัง ยากจ๊ น ยากจน และผู้สนับสนุนโครงการนี ้ เช่น กรมประมง
กองทัพเรื อ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง อย่างการรถไฟแห่งประเทศไทย บริ จาคตู้รถไฟที่ชํารุ ด ข้ าพเจ้ าเห็น
แล้ วก็งงว่า เอ๊ ะ ไอ้ รถตู้รถไฟ มันจะมาทําช่วยให้ ปลาชื่นชมได้ ยงั ไง ก็งง ตอนนันไม่
้ มีความรู้ อะไรทังสิ
้ ้น แต่การรถไฟฯ เขา
บริ จาคตู้รถไฟที่ชํารุด กรมทางหลวงก็บริ จาคท่อคอนกรี ต เป็ นต้ น ต่อมากรุงเทพมหานครก็ยงั ช่วยบริ จาครถขนขยะที่ชํารุ ด
อีกด้ วย โอ๋ เนี่ย ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยน เป็ นพระราชินีไม่ร้ ูเรื่ องอะไรเลย

ได้ เรี ยนจากความต้ องการของประชาชน และได้ เรี ยนที่ทา่ นทังหลายได้
้
ช่วยกันแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้ และก็ทิ ้งลงไปในทะเลที่
เขากะแล้ วว่า ที่ตรงนี ้ทิ ้งได้ ปะการรังเทียม แล้ วเขาก็ ทางกองทัพเรื อก็ไปถ่ายหนังมาให้ ข้าพเจ้ าดู โอ้ โห ตกใจ พอเราทิ ้ง
อะไรต่ออะไรต่าง ๆ ลงไปแล้ ว ไอ้ ปลามันขนโขยงมากันใหญ่ มันนึกว่า แหมนี่มีบ้านที่ดีของเราแล้ ว มันมากันเป็ นแถวเชียว
เขาถ่าย ถ้ าเขาไม่ไปถ่ายหนังให้ ดกู ็ไม่ร้ ู แหมมันมามากมายก่ายกอง ซึ่งประชาชนมาบอกข้ าพเจ้ า บอก โอ๊ ยตอนนี ้สบาย
จับปลาได้ ดีเลยตอนนี ้ มันมากันเป็ นแถว แล้ วปลาต่าง ๆ ที่หายากก็เข้ ามา ถ้ าทิ ้งลึกลงไปปลาใหญ่ ๆ เมื่อไม่นานมานี ้
ข้ าพเจ้ าก็ได้ รับรายงานว่า เขาได้ ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิด เข้ ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียม แม้ แต่ปลาที่หา
ยากที่สดุ

กรมประมงบอกหายากแทบไม่ได้ เห็น คือ ปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้ อเริ่ ม ขนาด 2-3 เมตร ก็ เข้ ามา เข้ ามาหาที่อยู่ที่นี่
ข้ าพเจ้ าได้ ยินแล้ วมหัศจรรย์ใจ ไม่เคย เป็ นความรู้ใหม่ทงนั
ั ้ นเลย
้ ปลาจะละเม็ด สีเทา ซึ่งแต่ก่อนก็ไม่มีแล้ ว ปลาช่อนทะเล
ปลากุเลา ก็ เข้ ามาได้ ชาวประมงพื ้นบ้ านก็ มาหาข้ าพเจ้ า บอกแหม ดีท่าน เดี๋ยวนี ้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็ จับปลา
ได้ มากขึ ้น จากแทบจะว่าไม่มีรายได้ กลับมามีรายได้ เพิ่มขึ ้น ถึงเดือนละหมื่นกว่าบาท ชาวบ้ านจากยากจนเหลือเกิ น
แปลว่า คนที่มีความรู้ของเราเนี่ย ของประเทศไทยเรามีมาก และพร้ อมเสมอจะช่วยชาติบ้า นเมือง

ปี นี ้ กลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน ตังแต่
้ ปัตตานี ถึงนราธิวาส หลายร้ อยคน เขียนจดหมายถึงข้ าพเจ้ า และก็เซ็นชื่อเป็ นบัญชีหางว่าว
เลย ขอให้ ข้าพเจ้ าช่วยจัดทําปะการังเทียมเพิ่มเติมขึ ้นอีก และตอนนี ้ใครจะช่วยข้ าพเจ้ าล่ะตอนนี ้ จะเอาอะไรไปทิ ้งให้ ปลา
มันอยู่ ข้ าพเจ้ าจึงนํามาเล่าให้ ทา่ นทังหลายฟั
้
งว่า ปะการังเทียมนันน่
้ ะ ใช้ ได้ ผลจริ ง ๆ น่าภูมิใจแทนหน่วยงานทังหลาย
้
ที่
ช่วยเหลือประชาชนนันประสบผลสํ
้
าเร็ จ และข้ าพเจ้ าก็เลยขอถือโอกาสนี ้ส่งข่าวถึงกลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน ที่เขาเขียนจดหมาย
ถึงข้ าพเจ้ า ขอปะการังเทียมเพิ่มด้ วยว่า ข้ าพเจ้ าจะพยายามขอร้ อง ขอให้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และก็ทกุ แห่ง
ช่วยกันประสานงาน เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอก็คงจะเริ่ มจัดสร้ างพื ้นที่บริ เวณปะการังเทียมได้ อีก เพื่อประชาชนจะได้ ไปตก
ปลา ไปทํามาหากินได้ เพิ่มนะคะ ท่านนายกฯ

คราวนีส้ บายหน่อย แหม เขาเขี ยนให้ เป็ นฉาก ๆ และคราวนี ้ พระราชทานพัน ธุ์ข้า ว ฤดูเพาะปลูกปี นี ้ นายกสมาคม
เครื อข่ายสถาบันเกษตรกร จ.มหาสารคาม ก็แจ้ งความเดือดร้ อนมาว่า นาของเกษตรกร 1,500 ราย ในภาคอีสาน 19
จังหวัด ประสบอุทกภัยและโรคแมลง ทําให้ ไม่มีข้าวพันธุ์ดีที่จะปลูกต่อไป ราษฎรจึงมีจดหมายมาขอข้ าวพันธุ์ดีจาก
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ สง่ เรื่ องไปที่กรมการข้ าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบเรื่ องพันธุ์ข้าวโดยตรง
เขาจะได้ เป็ นธุระจัดหาพันธุ์ข้าวให้ กรมการข้ าวก็ได้ รีบจัดพันธุ์ข้าวปลูกอย่างดี เป็ นข้ าวเจ้ า พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ และข้ าว
เหนียวพันธุ์ กข.6 อย่างละครึ่ ง รวม 75 ตัน มอบให้ เกษตรกร เมื่อเดือนกรกฎา ที่ผา่ นมา

ข้ าวเป็ นอาหารหลักของคนไทยมาแต่โบราณ ข้ าพเจ้ าเองก็ไม่เคยทราบว่า ข้ าวเนี่ยมีประโยชน์อย่างเหลือหลาย พอโต
ขึ ้นมาจะเป็ นสาวเขาก็สอนกันว่า ถ้ ากินข้ าวมากจะพุงป่ อง จะไม่ดีจะพุงป่ อง จะอ้ วน แต่มาตอนนี ้ข้ าพเจ้ าได้ อ่ านหนังสือ
นิวสวีก และไทม์ แมกกาซีน เขาพูดถึงข้ าว ว่าข้ าวนี่เป็ นอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สดุ ของมนุษย์ เป็ นแป้ง คาร์ โบไฮเดรตที่อ้วน
น้ อยที่สดุ เทียบกับขนมปั ง เทียบกับสปาเก็ตตี ้ เทียบกับเส้ นอะไรต่างๆ ข้ าวเนี่ยอ้ วนน้ อยที่สดุ มีประโยชน์เหลือหลาย ส่วน
ที่มีประโยชน์จริ งๆ อยูท่ ี่ผิวที่ห้ มุ เมล็ด ส่วนที่เมื่อกะเทาะเปลือกแข็งออกไปแล้ ว ก็จะเห็นเป็ นสีนํ ้าตาลกับจมูกข้ าว ข้ าพเจ้ า
เองก็เลยขอร้ องพวกประชาชนที่เป็ นสมาชิกศิลปาชีพ ให้ ตําข้ าวจากนาของเขาเนี่ย มาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
กับข้ าพเจ้ า เขาก็จะตําและส่งมาให้ ตลอด

เพราะว่าฝรั่งเขียนว่า ข้ าวนี่เป็ นอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สดุ เพราะว่ามีวิตามินที่จะไปทําให้ ร่างกายของเรานี่ ข้ าพเจ้ าอ่านว่า
25 เซลล์ที่สมองก็เริ่ มๆ จะเสียแล้ ว เริ่ มต้ นแล้ ว อายุ 25 แล้ วก็ เซลล์ต่างๆ จะเริ่ มเสียไปเรื่ อยๆ เพราะฉะนันหมอที
้
่อเมริ กา

จากทุกๆ หนแห่ง เขาพูดว่า เราเนี่ยควรจะรับประทานวิตามินรวม เพื่อให้ เซลล์ในร่ างกายของเราเนี่ยเสื่อมช้ าลง และเขาก็
พูดถึงข้ าว ว่าข้ าวเนี่ยถ้ าไปเข้ าโรงสีมากมายก่ายกอง ก็เป็ นแค่แป้ งเท่านันเอง
้ แต่ถ้าเผื่อเรามากะเทาะ ตําเอง กะเทาะ
เปลือกข้ างนอกออกนิดเดียว โห คุณค่าเหลือที่จะพรรณนาเชียว จะไปช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ที่กําลังจะชํารุ ดทรุ ดโทรม
ไอ้ เราก็คิดว่า ข้ าวเนี่ยมันอ้ วน อ้ วนนะ ก็ไม่รับประทาน แต่ขอให้ ทกุ คนทราบเถอะว่า นิวสวีก เป็ นหนังสือพิมพ์ของทัว่ โลก
และก็ไทม์ เขาบอกข้ าวนี่ยอดเยี่ยมที่สดุ มีวิตามิน บี 1 บี 2 มีธาตุเหล็ก มีแคลเซียม

แล้ วก็ ที่น่าสนใจสําหรั บผู้สูงวัยเช่นข้ าพเจ้ า เป็ นต้ น คือ มี สารที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่ างกายด้ ว ย ทุกคนกลับไป
รับประทานข้ าวเลยนะ เอาจริ งๆ ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่อะไรมันอ้ วนอยู่ดีเหมือนกัน แต่ว่ามันมีประโยชน์น้อยกว่าข้ าว นี่เป็ นที่
ฝรั่งเขาพูดนะ อีกเรื่ องที่ข้าพเจ้ าชื่นชมเหลือเกินที่ ทราบข่าวดีมาว่า เยาวชนของเราที่เก่งของเราเนี่ย อย่าง น.ส.นพวรรณ
เลิศชีวกานต์ อายุ 17 จากเชียงใหม่ ได้ รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดัน 2009 ที่ประเทศอังกฤษ และก็
ทราบว่า เยาวชนจากโรงเรี ยนมัธยมหลายแห่ง ได้ รับ รางวัลเหรี ยญทอง เหรี ยญเงิ น ในการแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการ
เกี่ยวกับฟิ สิกส์ คณิตศาสตร์ และชีววิทยา และนอกจากนี ้ ยังมีทีมจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ รับรางวัลชนะเลิศ
หุน่ ยนต์ก้ ภู ยั โลก แล้ วก็โรงเรี ยนสุรนารี วิทยา โรงเรี ยนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรี ยนมงฟอร์ ตวิทยาลัย โรงเรี ยนเรยีนาเชลี ก็ได้ รับ
รางวัลวงโยธวาทิตระดับโลก

มันแสดงให้ ข้าพเจ้ ามัน่ ใจ และปลื ้มใจมาก และคิดว่า คนไทยทังประเทศคงปลื
้
้มใจว่า คนไทยของเรานี่เก่ง เก่งจริ งๆ ขอให้
มีโอกาสในชีวิตเท่านัน้ เป็ นคนที่เก่ง อย่างข้ าพเจ้ าได้ เห็นตัวอย่างตัวเองแล้ ว สมาชิกส่งเสริ มศิลปาชีพที่จบแค่ ป. 3 แล้ ว
ไม่ได้ เรี ยนเลย ซึ่งบัดนี ้ชาวต่างประเทศไปดูฝีมือที่พระที่นงั่ อนันฯ บอกว่า เป็ นฝี มือ 1 ของโลกแห่งนี ้ คนทีพูดเป็ นคนที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกด้ วย ข้ าพเจ้ าก็คือว่าเมื่อไหร่ ที่ได้ โอกาสไปที่สหรัฐอเมริ กาก็จะพาพวกเขาไป แล้ วจะเอาฝี มือที่เขาทําไป

แสดงให้ คนไทยที่อเมริ กาได้ เห็นด้ วย ว่าเนี่ยคือคนไทยของเรา เรื่ องพระบวรพุทธศาสนา ข้ าพเจ้ าเห็นคนทังหลายเป็
้
นห่วง
แต่ข้าพเจ้ าเองเชื่อว่า ทุกวันนี ้เด็กรุ่นใหม่ที่วา่ ไม่คอ่ ยเข้ าใจในพระพุทธศาสนา ก็คงจะไม่จริ ง ข้ าพเจ้ าทราบว่าเด็กไทยสนใจ
ในพุทธศาสนามากขึ ้น ไปนัง่ ปฏิบตั ิธรรม ไปเข้ าค่ายธรรมะกันเป็ นแถว

ข้ าพเจ้ าเองพออายุ 70 ก็นึกอยากฟั งพระเทศน์ วันพระใหญ่ก็จะไป ชักชวนพวกพ้ องไปกันแน่นเชียว ไปที่วดั หนึ่งวัดใด
ขอให้ ทา่ นช่วยเทศน์ให้ ฟัง เปลีย่ นวัดไปเรื่ อย ๆ ไปฟั งเทศน์ แล้ วไปแล้ วก็ตกใจ เห็นประชาชนมานัง่ มารอเป็ นแถว คอยที่จะ
ฟั งเทศน์ ข้ าพเจ้ าก็เลยจัดแจงให้ มีลําโพงออกมา ให้ ประชาชนที่มานัง่ เนี่ยได้ ฟังคําพระเทศน์ด้วย ซึ่งเขาก็คงจะภูมิใจ ถ้ า
ใครว่าง ก็ชวนไปฟั งเทศน์กบั ข้ าพเจ้ าได้ คราวที่แล้ วฟั งที่หวั หินนะ ที่วดั ที่หวั หิน รู้สึกจวนจะจบแล้ ว ก็ขอบพระคุณในนํ ้าใจ
ของทุกคนที่มาฟั ง และก็คงจะช่วยกันให้ เด็กไทยของเราได้ รับโอกาส อย่างที่ข้าพเจ้ าได้ มีโอกาสช่วยเด็กศิลปาชีพ และได้
เห็นฝี มือของเขา เพราะว่า ข้ าพเจ้ าเอาเด็กศิลปาชีพมา เขาอายุ 13 14 15 มาสอนให้ เขียนลายถมทอง

และก็เนี่ยตัวการอยู่นี่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หัวร่ อข้ าพเจ้ า บอกแม่จะเอาเด็กชาวบ้ านมาให้ ทําถมทองยังไง และ
เดี๋ยวนี ้ เด็กชาวบ้ านต่าง ๆ ทํายิ่งกว่าถมทองอีก ฝี มือสวยเหลือเกิน ที่ชาวต่างชาติมาดูและบอกว่า ฝี มือระดับโลกเลยเนี่ย
ถ้ าเผื่อข้ าพเจ้ ามีโอกาส มีโชคดี ความจริ งเขาก็เชิญมาแล้ ว ให้ ไปสหรัฐอเมริ กาตอนที่เรี ยกว่าเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรของ
โลกค่อยดีขึน้ แล้ ว ข้ าพเจ้ าจะเอาเด็กเหล่านี ้ไปให้ ได้ เห็นสหรัฐอเมริ กา แล้ วเอาฝี มือที่เขาทําไปประกวดด้ วย ในที่สดุ นี ้
ข้ าพเจ้ าก็ขอขอบพระคุณทุกท่าน ซาบซึ ้งในนํ ้าใจของทุกท่าน เป็ นกําลังใจเหลือเกินที่ 77 ปี จะได้ กําลังใจอย่างนี ้ แล้ วก็จะ
ไปฉิวได้ อีก แหมตัวเลขฟั งเสียงแล้ วน่ากลัว 77 ปี ขอขอบคุณนะคะ

ขอขอบคุณข้ อมูลจาก
เว็บไซต์เครื อข่ายกาญจนาภิเษก
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