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

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณ ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล และท่านทังหลาย
้
ซึ่งเป็ นผู้แทนของข้ าราชการทุกหมู่เหล่า ทังฝ่
้ าย
บริ หาร ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ พลเรื อน ตํารวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สภา สถาบัน สมาคม ชมรม มูลนิธิ
ลูกเสือชาวบ้ าน ละประชาชนทุกหมู่เหล่า จากทุกจังหวัด ทัว่ ประเทศ รวมจํานวน 15,215 คน ที่พร้ อมใจกันเดินทางมา
อวยพรข้ าพเจ้ าในวันนี ้

คํากล่าวของท่านนายกรัฐมนตรี ในนามของประชาชนไทยทังประเทศ
้
ทําให้ ข้าพเจ้ า มีกําลังใจยิ่งขึ ้น ขอขอบคุณผู้มีนํ ้าใจ
อีกหลายท่าน ที่จดั อาหาร และนํ ้าดื่ม มาช่วยสําหรับบริ การประชาชนจํานวนมาก ที่เดินทางมาอวยพรข้ าพเจ้ า และยังต้ อง
ขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มบุคคล ที่บําเพ็ญสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ ประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นเด็กเล็ก หรื อ
ผู้ใหญ่ ที่จดั กิจกรรมหรื อทําสิง่ ดี ๆ เพื่อบ้ านเมือง หรื อช่วยเหลือคนไทยด้ วยกัน เพื่อเป็ นของขวัญวันเกิดแก่ข้าพเจ้ า

เช่น มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ได้ จดั ทําโครงการผ่าตัด และรักษาเด็กที่เป็ นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด ตังแต่
้ ปี
2552-2555 ขณะนี ้ช่วยมาได้ 333 รายแล้ ว แต่ตงเป
ั ้ ้ าหมาย จะช่วยเด็กโรคหัวใจให้ ได้ ถึง 800 คน โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดทําโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิด เทิดไท้ ค่ขู วัญองค์ราชัน ราชินี สืบต่อจากโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกี ยรติ ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และการปลูกต้ น ไม้ นานาชนิด ของหลาย
หน่วยงาน โครงการปลูกหญ้ าแฝก การบริ จาคโลหิต การพัฒนาวัด มัสยิด และโรงเรี ยน การไถ่ชีวิตโค กระบือ โครงการ
รักษาผู้ป่วยออทิสติก โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ของกองทัพเรื อ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุ นการป้องกัน และแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และชุมชน ของกระทรวงยุติธรรม การอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร เป็ นจํานวน
มากทัว่ ประเทศ และยังมีอีกมากมายหลายโครงการ ซึ่งข้ าพเจ้ าไม่สามารถกล่าวถึงได้ ครบถ้ วน ข้ าพเจ้ าปลื ้มใจที่ชาวไทย
พร้ อมใจกันทําความดีเพื่อข้ าพเจ้ า จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี ้ อีกครัง้ หนึง่ ด้ วย ยาวหน่อยนะคะ อย่าหลับเสียก่อน

หลายเดือนมานี ้ ข้ าพเจ้ าอยูท่ ี่โรงพยาบาลศิริราช เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ประทับอยูท่ ี่นนั่ ขณะนี ้พระสุขภาพดี
ขึน้ มากแล้ ว แต่ห มอยัง ให้ ท รงทํา กายภาพบํา บัด ต่อ ไป เพื่ อ ให้ ทรงพระดํ าเนิ นได้ แ ข็ งแรง ก่อ นที่ จะเสด็ จฯ ออกจาก
โรงพยาบาล ข้ าพเจ้ าปลื ้มใจ ที่มีประชาชนมาถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เป็ นจํานวนมากทุกวัน วันละ
หลายพัน คน ทัง้ ที่ ม าเป็ นรายบุค คล เป็ นครอบครั ว หรื อ เป็ นหมู่ค ณะ มี ทุก เพศ ทุก วัย ทุก เชื อ้ ชาติ ศาสนา มาจาก
ต่างจังหวัดไกล ๆ ตังแต่
้ เหนือจดใต้ หรื อต่างประเทศ ก็มี เช่น เร็ ว ๆ นี ้ มีชายคนหนึง่ วัย 45 ปี เป็ นชาวอังกฤษ ใช้ เวลากว่า
3 เดือน ขี่จกั รยานไปรอบโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทา่ น เขาได้ มาลงนามถวายพระพร และให้ สม
ั ภาษณ์ว่า เขารัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และรักเมืองไทยมาก

นอกจากประชาชน จะมาลงนามถวายพระพรแล้ ว ยังได้ นําสิ่งของมากมายมาถวาย เป็ นกําลังพระทัย เช่น พระพุทธรู ป
ดอกไม้ พวงมาลัย ผลไม้ เงิน และจดหมายถวายพระพร เป็ นต้ น ไม่ต่างอะไรเลย กับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จฯ เยี่ยม
ราษฎรในต่างจังหวัด เป็ นบรรยากาศแห่งความผูกพัน ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั กับประชาชน ที่ข้าพเจ้ า
ซาบซึ ้งใจมาก

ข้ าพเจ้ าได้ ทราบว่าหลายคน ทําทุกอย่างที่เชื่อว่า จะทําให้ ทรงแข็งแรงขึ ้น เช่น หนูน้อยคนหนึ่ง อายุแค่ 5 ขวบ คุณแม่เล่า
ว่า พอบอกว่าจะมาถวายพระพร ที่โรงพยาบาลศิริราช เพราะในหลวงไม่สบาย หนูน้อยวิ่งกลับไปหยิ บหนังสือนิทาน แล้ ว
บอกคุณพ่อ คุณแม่ ว่า จะไปอ่านให้ ในหลวงฟั ง จะได้ หายเร็ ว ๆ ทราบมาว่าเวลาที่เขาไม่สบาย คุณแม่เขาเคยอ่านนิทาน
ให้ ฟัง ความจริ งหนูน้อยคนนี ้ยังอ่านหนังสือไม่ออกเลย แต่ฟังนิทานเรื่ องนี ้มาหลายรอบ จนจําได้ ขึ ้นใจ ก็อ่านจากความจํา
ของตน พลิกอ่านไปทีละหน้ า เหมือนอ่านได้ จริ ง ๆ น่าเอ็นดูมาก

บางคนก็มานัง่ สวดมนต์ถวาย บางคนมาแทบทุกวัน จนเจ้ าหน้ าที่จําได้ เด็กเล็กคนหนึ่ง มาสีไวโอลินถวาย บางครอบครัว
ร่วมกันพับนก เป็ นร้ อย เป็ นพันตัว เพื่อถวายพระพร ให้ พระชนมายุยืนยาว เป็ นต้ น สิง่ เหล่านี ้สือ่ ถึงความรัก ความห่วงใย ที่
ประชาชนมี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อย่างชัดเจน ซึ่งข้ าพเจ้ าก็เชื่อเช่นเดียว กับประชาชนว่า สามารถช่วยให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงแข็งแรงขึ ้นได้ จริ ง ๆ

สําหรับเงินที่ประชาชนถวายมา คนละเล็ก คนละน้ อย ซึง่ รวมแล้ วก็เป็ นเงินก้ อนใหญ่ หลายล้ านบาท พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั พระราชทานแก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยที่เดือดร้ อน ส่วนพวงมาลัยและดอกไม้ ข้ าพเจ้ ารับเป็ น

ธุระมาจัดถวาย เช่น ได้ สง่ ไปบูชาพระประธานตามวัดต่าง ๆ เป็ นการนํากุศล ไปสร้ างกุศลเพิ่ม ซึ่งผู้ถวายทุกคน จะได้ โดย
เสด็จพระราชกุศล กับพระองค์ทา่ น ข้ าพเจ้ าเองก็ร่วมอนุโมทนา ในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านด้ วย

ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ประทับที่ศิริราช ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจตามปกติ เช่น พระราชทานพระบรมราช
วโรกาส ให้ บคุ คลต่าง ๆ เฝ้ าฯ หลายครัง้ ท่านนายกรัฐมนตรี ก็ได้ ไปเฝ้ าฯ หลายครัง้ แล้ ว เพื่อทรงติดตามปั ญหาความทุกข์
ยาก ของประชาชนทัว่ ประเทศ เรื่ องที่ทรงห่วงมากระยะนี ้ ก็ เรื่ องนํ ้า ปั ญหาเรื่ องนํา้ ตังแต่
้ ตอนที่ฝนทิง้ ช่วง ประชาชน
ประสบปั ญหาภัยแล้ ง ต้ องทรงส่งฝนหลวงไปช่วย จนถึงขณะนี ้ฝนตกมาแล้ ว ก็ยงั ทรงติดต่อตามข่าว และสถิติทกุ อย่าง
เพื่อเตรี ยมการไว้ สาํ หรับป้องกัน หรื อแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะมีมาอีก

ฝนหลวง คือ วิธีการทําให้ เกิดฝน ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงค้ นและพัฒนามาตังแต่
้ พ.ศ.

2498 เพื่อช่วย

ประชาชนในท้ องถิ่น ที่ขาดแคลนนํ ้า แต่ก็ไม่ใช่วา่ จะทําฝนหลวงได้ ทกุ พื ้นที่ ทุกเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รับสัง่
ว่า ไม่ใช่ทําได้ ง่าย ๆ ทรงอธิบายว่า ต้ องมีเมฆ และความชื ้นในอากาศเพียงพอ จึงจะทําได้ โครงการฝนหลวง มีผลงานเป็ น
ที่ร้ ูจกั กันดี และเป็ นที่เรี ยกร้ องของประชาชนเสมอ ในยามที่ฝนทิ ้งช่วงนาน ๆ จนเกิดปั ญหาภัยแล้ ง อย่างในปี นี ้ นํ ้าต้ นทุน
ในอ่างเก็บนํ ้าขนาดใหญ่ทวั่ ประเทศ มีปริ มาณน้ อย และลดลงอย่างรวดเร็ ว ปริ มาณฝนสะสมตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 28
กรกฎาคมนี ้ มีน้อยกว่าปี ที่แล้ วถึง 1 ใน 4

ทางราชการได้ ออกประกาศเตือน ให้ ชาวนา ชาวไร่ ลดการปลูกพืชฤดูแล้ ง พยายามปลูกพืช ที่ใช้ นํ ้าน้ อยแทน แต่ประชาชน
ก็ยงั ปลูกมากกว่า ที่ทางราชการวางแผนไว้ ถึง 60 กว่าเปอร์ เซ็นต์ ส่วนมากเป็ นการปลูกข้ าวนาปรัง ซึ่งต้ องใช้ นํ ้ามากเสีย
ด้ วย ข้ าพเจ้ าก็เห็นใจ และเข้ าใจชาวนา เพราะเมื่อข้ าวได้ ราคา และนาว่าง ก็อยากจะปลูกข้ าวต่อไป แม้ จะทราบว่านํ ้าไม่
พอ บางคนก็ยอมเสีย่ ง เผื่อว่าโชคดี ฝนอาจจะมาเร็ ว แต่เมื่อฝนไม่ตก ข้ าวก็เหี่ยวแห้ งรอวันตาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงติดตามเรื่ องสถานการณ์นํ ้า อยูต่ ลอดเวลา แม้ ระหว่างประทับพักฟื น้ อยู่ ที่โรงพยาบาลศิ
ริ ราช ก็ไม่ทรงว่างเว้ นเลย เดือนมิถนุ ายนนี ้ ทรงขอให้ สาํ นักฝนหลวง และการบินเกษตร ตังหน่
้ วยปฏิบตั ิการฝนหลวงพิเศษ
ในภาคเหนือ 4 แห่งด้ วยกัน ภาคอีสาน 1 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง เพื่อเพิ่มนํ ้าให้ เขื่อนใหญ่ 5 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิต์ิ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนแควน้ อยบํารุ งแดน จ.พิษณุโลก และเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ ระดับนํ ้าก็กระเตื ้องขึ ้นมา และพื ้นที่
แห้ งแล้ งภายนอกก็ลดลง

การทําฝนหลวงนี ้เป็ นที่สนใจนานาชาติอย่างกว้ างขวาง และพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงจดสิทธิบตั รการทําฝนหลวง
ไว้ แล้ ว ใครจะใช้ เทคโนโลยีฝนหลวง ต้ องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน หลายชาติมาศึกษาดูงาน ในประเทศ
ไทย บ้ างก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ เทคโนโลยีฝนหลวง เช่น เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ ทางรั ฐควีนส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึง่ เป็ นรัฐที่คอ่ นข้ างแห้ งแล้ งอยูเ่ สมอ ได้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ เทคโนโลยีฝนหลวง พระองค์
ท่านก็พระราชทาน แสดงให้ เห็นว่า พระมหากรุ ณานันมิ
้ ได้ จํากัดอยู่เพียงราษฎร ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่แผ่กว้ างไปถึง
ชาวโลกด้ วย

ซึง่ ข้ าพเจ้ าก็ภาคภูมิใจ ที่พระปรี ชาสามารถของพระองค์ทา่ น มีสว่ นช่วยดับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ ในนานาประเทศ ซึ่งบาง
ประเทศนัน้ ก็มีชื่อเสียงทางเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ยิ่งกว่าประเทศไทยด้ วยซํ ้าไป และจากที่บ้านเราฝนแล้ งมาระยะหนึ่ง
ต่อไปนี ้จะมีข่าวดี ที่พึงต้ องระวังไปพร้ อมกัน เพราะมีแนวโน้ มของสภาพอากาศว่า ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ถึงตุลาคมปี นี ้
ประเทศไทยจะมีฝนมากกว่าปกติ ข่าวดีก็คือ เราจะได้ มีนํ ้าสํารองไว้ ใช้ ในปี หน้ า แต่ที่ควรระวังคือ ปั ญหานํ ้าป่ าไหลหลาก
และนํ ้าท่วมที่จะตามมา ดังที่เราเห็นเป็ นข่าวอยูบ่ อ่ ย ๆ ในระยะนี ้

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม นี ้เอง พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ าฯ ให้ คณะผู้บริ หาร สถาบันสารสนเทศนํ ้า และ
การเกษตร เข้ าเฝ้ าฯ กราบบังคมทูลรายงาน สรุปสถานการณ์นํ ้า ได้ รับสัง่ ให้ ยํ ้าทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้ องเรื่ องนํ ้าทัว่ ประเทศ
ให้ ช่วยกันวางแผน เพื่อรับมือปั ญหานํ ้าที่ขาดแคลน เป็ นประจําทุกฤดูแล้ ง และจะขาดแคลนมากขึ ้นในอนาคต โดยให้
คํานึงถึงการประสานประโยชน์ ไม่เน้ นด้ านใดด้ านหนึง่ มากเกินไป

เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ พระองค์ทา่ นจะต้ องใช้ แผนที่เป็ นคูม่ ือทุกครัง้ ใน
ห้ องทรงงานที่พระตําหนักทุก ๆ แห่ง ทัว่ ประเทศ จะมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ ติดฝาห้ อง และแผนที่ ที่ขยายเฉพาะ
ส่วน ก็มีอีกหลายแผ่น ฉบับที่ทรงถือติดพระหัตถ์ นนั ้ ความจริ งมีขนาดใหญ่มาก เพราะทรงนําแผนที่มาต่อกันถึง 9 แผ่น
หรื อ 9 ระวาง แต่ท รงหาวิธีพับแบบพิเศษ จนมีขนาดที่ท รงถื อได้ สะดวก และพลิกออกมาทอดพระเนตรได้ ง่าย ทรง
ตรวจสอบแผนที่เสมอ ไม่วา่ จะเสด็จฯ ที่ไหน แม้ ขณะทรงขับรถเอง ก็มีแผนที่วางอยูข่ ้ างพระองค์ตลอดเวลา

ถ้ าประทับเฮลิคอปเตอร์ ก็จะทอดพระเนตรสภาพพื ้นที่จริ งเบื ้องล่าง เปรี ยบเทียบไปกับแผนที่ตลอดทาง ไม่มีการหลับ
เด็ดขาด เสด็จฯ ไปถึงที่หมายแล้ ว จะทรงถามชาวบ้ านว่า ชื่อหมูบ่ ้ าน แม่นํ ้าลําคลอง หรื อถนน ตรงกับแผนที่ไหม มีหมูบ่ ้ าน
ใดเกิดขึ ้นมาใหม่บ้าง ถ้ ามีข้อมูลที่ตา่ งไปจากแผนที่ จะโปรดฯ ให้ นายทหารแผนที่จดไว้ และนําไปแก้ ไข ในการพิมพ์แผนที่
ครัง้ ต่อไป ให้ ถกู ต้ อง หากมีโครงการสร้ างเขื่อน หรื ออ่างเก็บนํ ้า ทรงสามารถคํานวณพื ้นที่รับนํ ้าคร่ าว ๆ ได้ จากแผนที่ของ
พระองค์เอง ทรงชํานาญมาก จนทอดพระเนตรความสูงตํ่าของภูมิประเทศได้ ราวกับทอดพระเนตรพื ้นที่จริ ง นักวิชาการ

หลายท่านทราบดี ถึงพระปรี ชาสามารถด้ านการทรงงานแผนที่ ของพระองค์ท่านดี และความที่ทรงแม่นยําในแผนที่นี ้ ทํา
ให้ ข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานด้ วย พลอยกระตือรื อร้ น ศึกษาหาความรู้เรื่ องแผนที่ไปด้ วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชดําริ เริ่ มโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไว้ เป็ นจํานวนมาก ทุกภาค อย่าง
โครงการอ่างเก็บนํ ้าเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ทรงเริ่ มเมื่อ พ.ศ. 2506 จากนัน้ ระหว่างประทับที่วงั ไกลกังวล ได้
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื ้นที่ จ.เพชรบุรี และราษฎรในพื ้นที่ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นประจํา ทรงพบว่า ปั ญหาหลัก คือ ดิน
เป็ นทราย ปลูกพืชไม่คอ่ ยขึ ้น จึงทรงพระราชดําริ ริเริ่ ม โครงการเกษตรขึ ้นหลายแห่ง เช่น ที่หบุ กะพง ดอนขุนห้ วย ที่สําคัญ
คือ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยทราย จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ทดลองการปรับปรุง บํารุ งสภาพดิน จากดินที่แห้ งแข็ง จนสามารถ
ปลูกพืชเศรษฐกิจได้ หลายชนิด และทรงสร้ างอ่างเก็บนํ ้า ไว้ แก้ ปัญหาการขาดแคลนนํ ้าในพื ้นที่ด้วย ผลงานสําคัญ เพื่อ
แก้ ปัญหานํ ้าท่วม นํ ้าแล้ ง ในภาคกลางก็เช่น เขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็ นต้ น

สมัยก่อน เมื่อครัง้ ที่ยงั ไม่ได้ สร้ างเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ กรุงเทพฯ และปริ มณฑล ต้ องประสบนํ ้าท่วม เนื่องจากนํ ้าเหนือหลาก
พร้ อมกับนํ ้าทะเลหนุนอยู่เสมอ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ทรงชวนหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้ อง เช่น กรมชลประทาน จ.สมุทรปราการ กรมทางหลวง กรมเจ้ าท่า กรมอุทกศาสตร์ และกองทัพเรื อ ให้ ร่วมกัน
วางโครงการขุดลอก คลองลัดโพธิ์ เพื่อบรรเทาปั ญหานํ ้าท่วมกรุงเทพฯ และปริ มณฑล เนื่องจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตอนล่าง
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีลกั ษณะโค้ งอ้ อม ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

คลองลัดโพธิ์ เดิม กว้ างประมาณสิบกว่าเมตร ลึก 1 ถึง 2 เมตร ถ้ าปรับปรุ งคลองลัดโพธิ์ ซึ่งเชื่อมต่อด้ านเหนือโค้ ง และ
ปลายโค้ งได้ ก็จะสามารถใช้ เป็ นทางลัด ระบายนํ ้าเหนือได้ เร็ ว เพราะระยะทางสันเพี
้ ยง 600 เมตรเท่านัน้ กรมชลประทาน
จึงดําเนินการ ตามพระราชดําริ เมื่อ พ.ศ.

2546 เสร็ จใน พ.ศ. 2548 โดยมีประตูระบายนํ ้า ควบคุมนํ ้าที่ไหลผ่าน ไม่ให้

มากเกินไป และป้องกันนํ ้าเค็มไหลย้ อน

โครงการคลองลัดโพธิ์ ได้ ช่วยลดระดับนํ ้าหลาก ในลุม่ เจ้ าพระยาตอนล่าง และลดระยะเวลานํ ้าท่วมขังลง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ทรงปลาบปลื ้ม ชื่นชมโครงการนี ้มาก และมีพระราชดําริ ให้ ศึกษา การใช้ พลังงานนํ ้า ที่ระบายผ่านคลองให้
เกิดประโยชน์ กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึ งร่ วมกันประดิษฐ์ เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าพลังงานจลน์ และ
ชุดสําเร็ จของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าพลังงานจลน์ขึ ้น รวมทังยื
้ ่นขอจดสิทธิบตั รงานทัง้ 2 ชิ ้น ในพระปรมาภิไธยด้ วย

ภาคเหนือ พระราชกิจคือ โครงการหลวง เริ่ มเมื่อ พ.ศ. 2512 วัตถุประสงค์หลัก คือ เปลี่ยนอาชีพของชาวไทยภูเขา จาก
การปลูกฝิ่ น และทําไร่ เลื่อนลอย ซึ่งทําให้ สูญเสียพืน้ ที่ป่าอย่างรวดเร็ ว ไปเป็ นการปลูกพืชผัก ผลไม้ เมืองหนาวแทน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ต้ องเสด็จฯ ไปตามดอยสูงต่าง ๆ เป็ นร้ อย ๆ ครัง้ บางครัง้ ทรงขับรถพระที่นงั่ ไปตังหลาย
้
ชั่วโมง ที่สงู และกันดาร จนทางรถไปไม่ถึง ก็ เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์ จากนันก็
้ ทรงพระดําเนินไปตามดอย อีกหลาย
กิโลเมตร ข้ าพเจ้ าขอเติมว่า ข้ าพเจ้ าติดตามไปด้ วยตลอดเวลา ทอดพระเนตรสภาพความเป็ นอยู่ ของชาวเขาอย่างใกล้ ชิด
โดยมีหม่อมเจ้ าภีศเดช รัชนี เป็ นผู้ช่วยคนสําคัญ

ขณะนี โ้ ครงการหลวง ประสบผลสํา เร็ จ แล้ ว ผลผลิต ทางการเกษตรของโครงการหลวง มี จํ า หน่า ยอย่า งแพร่ ห ลาย
ประชาชนสามารถศึกษาโครงการพระราชดําริ ของภาคเหนือได้ ที่ศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วน
ภาคใต้ โครงการพระราชดําริ เริ่ มใน พ.ศ. 2516 จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ทอดพระเนตรเห็น สภาพพรุ
หลายแห่ง ซึ่งมีพื ้นที่เป็ นล้ าน ๆ ไร่ อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ ้นมาถึง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ก่อให้ เกิดปั ญหานํ ้า
เปรี ย้ ว ดินเปรี ย้ ว ประชาชนทําการเกษตรได้ ยาก ทรงทดลองใช้ วิธีต่างๆ ในการปรับสภาพดินนอกเขตพรุ ทําให้ ดินหาย
เปรี ย้ ว ที่สาํ คัญ วิธีการแกล้ งดิน นี่ทรงตังให้
้ เอง ว่าทรงทําวิธีการแกล้ งดินมัน โดยเร่ งให้ ดินเปรี ย้ วเร็ วขึ ้นอีก ใช้ วิธีทําให้ นํ ้า
ท่วม และแห้ งสลับกันไป

หลังจากดินเปรี ย้ วถึงที่สดุ แล้ ว ก็ปรับปรุงดิน โดยใช้ นํ ้าจืดชะล้ างบ้ าง ใช้ ปนู ขาวบ้ าง ดินก็คอ่ ยๆ ดีขึ ้น จนชาวบ้ าน สามารถ
ปลูกข้ าวได้ เพิ่มขึน้ จากไร่ ละ 5 ถัง เป็ น 50 ถัง และสามารถปรั บปรุ งที่นาที่ถูกทิง้ ร้ างมาถึง 20 ถึง 30 ปี ให้ นํามาใช้
ประโยชน์ ได้ มากกว่าแสนไร่ ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดําริ ที่สําคัญ ในภาคใต้ คือ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
จังหวัดนราธิวาส

โครงการพัฒนาพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช สมัยโบราณ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ของเรา เคยเป็ นอู่ข้าว อู่
นํ ้าของภาคใต้ และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญแห่งหนึ่ง ต่อมามีปัญหานํ ้าแล้ ง นํ ้าท่วม และนํ ้าเค็ม ชาวบ้ านทํา
การเกษตรได้ น้อยลง พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ จึงมีพระราชดําริ ในการแก้ ไขปั ญหาสืบต่ อมา โดยให้
ดําเนินโครงการ หลายโครงการ อาทิ ขุดคลองระบายนํ ้าต่าง ๆ สร้ างประตูระบายนํ ้า เพื่อช่วยระบายนํ ้า ที่ท่วมในหน้ าฝน
ลงทะเล ส่วนหน้ าแล้ ง ก็ช่วยกันนํ
้ ้าทะเลไม่ให้ รุกเข้ ามาในแผ่นดิน

ทําให้ เดี๋ยวนี ้นํ ้าไม่ท่วมตลาดอําเภอปากพนังแล้ ว จากที่แต่ก่อนนํ ้าท่วม แทบทุกปี และยังช่วยให้ ชาวบ้ าน ทําการเกษตร
ได้ มากขึ ้น เช่น ทํานา ทําสวนผลไม้ ปลูกพืชผักต่างๆ และทํานากุ้ง คิดเป็ นพื ้นที่ที่ใช้ ประโยชน์ได้ มากขึ ้น ประมาณ 1 ล้ าน
9 แสนไร่ บางที่ เช่นที่ อ.หัวไทร สามารถทํานาได้ ถึงปี ละ 3 ครัง้

ภาคอีสาน ภูพานราชนิเวศน์ พระตําหนักสร้ างเสร็ จใน พ.ศ.

2519 ปั ญหาสําคัญของภาคนี ้ คือ พื ้นที่เป็ นที่ราบสูง ขาด

แคลนนํ ้า สภาพดินเป็ นทราย และใต้ ผิวดินหลายพื ้นที่ มีเกลือสินเธาว์ โดยรวมแล้ วทําให้ มีสภาพแห้ งแล้ ง หลายพื ้นที่ทํา
การเพาะปลูก อะไรไม่ได้ แต่บ างพืน้ ที่มีปั ญหานํา้ จากแม่นํา้ หลายสาย หลากมาท่ว มในฤดูฝน พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้ าอยูห่ วั โปรดเกล้ าฯ ให้ จดั ทําโครงการชลประทาน ตามพระราชดําริ ขึ ้น เป็ นจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็ นอ่างเก็บนํ ้าขนาด
ต่างๆ ประกอบกับคลองส่งนํ ้า เพื่อให้ ราษฎรทําการเกษตรได้ เช่น สร้ างประตูระบายนํ ้าหลายแห่ง เพื่อเก็บกักนํ ้าไว้ ใช้ ในฤดู
แล้ ง

นอกจากนี ้ การฟื น้ ฟูสภาพป่ าต้ นนํ ้าลําธาร การปรับปรุงบํารุงดิน สามารถศึกษาโครงการพระราชดําริ ได้ ที่ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน จ.สกลนคร เรื่ องป่ านี ้ข้ าพเจ้ าก็พดู ถึงเป็ นประจํา และไม่ย่อท้ อที่จะพูดต่อไป เพื่อชักชวนให้ คนไทยรักษาป่ า
อย่าตัดไม้ ทําลายป่ า จะทําให้ ฝนฟ้ าแล้ งได้ การมีป่า ทําให้ มีนํ ้า เพราะป่ าเป็ นต้ นนํ ้าลําธาร ของแม่นํ ้าทุกสาย ในประเทศ
ไทย ต้ นไม้ ช่วยดูดซับนํ ้าไว้ ใต้ ดิน ช่วยต้ านความแรงของนํ ้าป่ า เป็ นแหล่งของสมุนไพร และของป่ า และเป็ นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า และช่วยลดภาวะโลกร้ อนได้ ด้วย ดังนันการที
้
่ทา่ นทังหลาย
้
ช่วยกันปลูกป่ าทัว่ ประเทศ จึงเป็ นประโยชน์มาก

ทีนี ้ข้ าพเจ้ าขอเล่าอีกเรื่ องหนึง่ เพื่อนของข้ าพเจ้ าเป็ นชาวต่างประเทศ ก็เป็ นทางภาคเอเชีย เขามาเฝ้ าฯ เป็ นทางการ เขาก็
พูดกับข้ าพเจ้ าว่า คนไทยเป็ นยังไงนะ ชอบตัดป่ าเสียจริ ง ๆ คนลาวไม่เข้ าใจ เดี๋ยว ๆ คนไทยก็เข้ าไปตัดป่ าของตัวเสียที จน
ป่ าตัวเองจนป่ าตัวเองจะหมด แล้ วยังข้ ามไปจะไปตัดลาว เขาบอก ลาวไม่มีวนั ยอมหรอก ให้ มาตัดป่ าของลาว เขาพูดกับ
ข้ าพเจ้ าอย่างนี ้ เขาแปลกใจว่า ทําไมคนไทย ถึงไม่ร้ ูจกั ประโยชน์ของป่ า ที่วา่ ทําให้ มีนํ ้าพอใช้

โครงการปะการังเทียม ปี ที่แล้ วข้ าพเจ้ าเล่าให้ ทา่ นทังหลายฟั
้
งว่า โครงการทําปะการังเทียมนัน้ ได้ ผลดียิ่ง นักประดานํ ้า ได้
ลงไปถ่ายรูปมาให้ ดู น่าตื่นเต้ นมาก ที่ได้ เห็นว่า มีฝงู ปลานานาชนิดเข้ ามาอาศัย แม้ แต่ปลาที่หายาก เช่น ปลาหมอทะเล
ตัวใหญ่ขนาด 2 ถึง 3 เมตร ก็เข้ ามาอาศัย ปลาจาระเม็ดสีเทาขนาดใหญ่ ปลาช่อนทะเล และปลากุเลา ก็เข้ ามาอยูด่ ้ วย ซึง่
ปะการังเทียมนี่ ทิ ้งก็ไม่ลกึ นัก ข้ าพเจ้ าได้ ความรู้นี ้ จากผู้เชี่ยวชาญของประมง ชื่ออะไร ดร.จรัลธาดา ข้ าพเจ้ าไม่ลืมชื่อท่าน
แต่วนั นี ้ เกิดหลง ๆ หน่อย ตามประสาอายุ 78 ค่ะ

ปลาช่อนทะเล ปลากุเลา ก็เข้ ามาอยู่ด้วย ข้ าพเจ้ าว่า ปลาคงตื่นเต้ นกับบ้ านใหม่เหมือนกัน มีท่อคอนกรี ตของกรม ทาง
หลวง ก็สง่ มาให้ ให้ ทิ ้งเป็ นปะการังเทียม รถขนขยะ ของกรุ งเทพมหานคร และตู้รถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุก
ฝ่ ายช่วยกันทังนั
้ น้ ให้ ข้าพเจ้ าทิ ้งปะการังเทียม เพื่อเหล่าปลาจะได้ มาสร้ าง มาเลือกอพาร์ ทเม้ นท์ของเขา ได้ ข่าวว่าปลา

ชอบจับจองที่สดุ คือ ชอบตู้รถไฟมากเป็ นพิเศษ แหมมันมากันใหญ่เลย อู้หู แล้ วชาวบ้ านที่ธรรมดาแล้ ว เขาบอกข้ าพเจ้ า
ปรับทุกข์กบั ข้ าพเจ้ าว่า เขายากจน เป็ นชาวประมงเล็ก ๆ มีเรื อเล็ก ๆ ไม่ใช่มีเรื อใหญ่ ที่จะออกไปในนํ ้าลึกได้ ก็มีเรื อเล็กๆ
เพราะฉะนันหากิ
้ นลําบาก ยากจน ข้ าพเจ้ าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมง ก็ได้ เ กิดการทิ ้งปะการังเทียมนี ้ขึ ้น

โครงการปะการังเทียมนี ้ ช่วยประหยัดนํ ้ามัน ให้ ชาวประมงพื ้นบ้ านได้

10 ถึง 20 เปอร์ เซ็นต์ และมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 20 ถึง

30 เปอร์ เซ็นต์ ทําให้ กลุม
่ ประมงพื ้นบ้ าน ตังแต่
้ ปัตตานี ถึงนราธิวาส หลายร้ อยคน ลงชื่อกันเป็ นหางว่าว เขียนจดหมายมา

ขอให้ ข้าพเจ้ า ช่วยจัดทําปะการังเทียมเพิ่มเติม ข้ าพเจ้ าก็ยงั ปรารภกับทุกคนว่า ข้ าพเจ้ าเองไม่ร้ ู เรื่ องเลย เกี่ยวกับปะการัง
เทียม เป็ นกรมประมงทังนั
้ น้

ท่านทังหลายก็
้
วา่ คราวนี ้หน่วยงานไหนเล่า จะมาช่วยข้ าพเจ้ าได้ ปรารภไปไม่นาน ผู้ช่วยก็มา หลายหน่วยร่ วมมือกัน ร่ ว ม
ใจบริ จาคสิ่งของที่ชํารุ ด ใช้ การไม่ได้ สําหรับทําปะการังเทียม การรถไฟแห่งประเทศไทย สนับสนุนตู้รถสินค้ าเพิ่มขึ ้นอีก
จํานวน 273 ตู้ กรุ งเทพมหานคร สนับสนุนรถเก็บขยะ ที่ใช้ ไม่ได้ แล้ ว อีกจํานวน 198 คัน กองทัพบก สนับสนุนรถถัง
จํานวน 25 คัน กองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุน รถบรรทุก 3 คัน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน และกรมประมงเป็ นหน่วยประสานงาน

ปี นี ้จัดทําที่ จังหวัดปั ตตานี 9 จุด และจังหวัดนราธิวาส 6 จุด เริ่ มงานวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผา่ นมา และเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในช่วงวันเกิดของข้ าพเจ้ านี่เอง การทําปะการังเทียมนี ้ มีคณะกรรมการดูแลทางด้ านยุทธศาสตร์ การเดินเรื อ การประมง
และสิง่ แวดล้ อม ซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพนํ ้า และแหล่งอาศัย ของสัตว์ทะเลอย่างรอบคอบ พบว่าไม่ก่อให้ เกิดการ
ปนเปื อ้ น ของโลหะหนักในสัตว์นํ ้า ส่วนรถชุดใหม่ ที่สง่ ไปทําปะการังเทียม ก็ผา่ นการทําความสะอาดเป็ นอย่างดี ไม่มีคราบ
นํ ้ามัน คราวนี ้มีรถชนิดต่าง ๆ ให้ เลือกมากมาย คงต้ องดูว่า ปลาจะชอบอาศัยอยู่ในรถชนิดไหน แล้ วปี หน้ า ข้ าพเจ้ าจะมา
เล่าให้ ทา่ นฟั งอีก คราวนี ้ รถไฟ ของการรถไฟฯ

โครงการฟาร์ มทะเลตัวอย่าง หลายปี มาแล้ ว มีผ้ ทู ี่ใจบุญมากคือ คุณวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้ ยกที่ดินให้ ข้าพเจ้ า
แปลงหนึง่ ที่ตําบลบางแก้ ว อําเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื ้อที่ถึง 82 ไร่ เศษ เป็ นเนื ้อที่ติดชายทะเล ข้ าพเจ้ าปรึ กษา
ดร.จรัลธาดา กรรณสูตร ผู้เชี่ยวชาญการประมง ดร.จรัลธาดา บัดนี ้ ได้ มาทํางาน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ อยู่
เธอก็วางแผนงาน และดูแลให้ โดยได้ รับความร่วมมือ จากนักวิชาการของกรมประมง และช่วยสนับสนุนที่ดิน 82 ไร่นนั ้ ให้
เป็ นฟาร์ มทะเลตัวอย่าง โครงการนี ้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี โดยคุณกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
นําเงินจากโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ มาสนับสนุน และอีกส่วนหนึง่ มาจากเงินที่ประชาชนมอบให้ ข้าพเจ้ า ไปทําการ
กุศล

ฟาร์ มทะเลตัวอย่างนี ้ จะเพาะเลี ้ยงสัตว์ทะเล และพืชทนเค็มนานาพันธุ์ เพื่อให้ ชาวประมง และผู้สนใจ ได้ ใช้ เป็ นแหล่ง
ศึกษา และเรี ยนรู้ และนําไปปรับใช้ ให้ เหมาะสม แก่สภาพท้ องถิ่นของตนต่อไป และยังเป็ นที่ที่ช่วยให้ คนมีงานทําเพิ่มขึ ้น
ด้ วย ฟาร์ มทะเลตัวอย่าง ดร.จรัลธาดา แบ่งเป็ น 4 เขต ตามช่วงความเค็มของนํ ้าทะเล คือ 1 เขตนํ ้ากร่ อย ใช้ เพาะเลี ้ยง
ปลาที่เติบโตในนํ ้ากร่อยได้ เช่น ปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ ทะเล ปลากระบอก ปลาม้ า เป็ นต้ น

2 เขตนํ ้าปกติ ใช้ เพาะเลี ้ยงปลาทะเล เช่น ปลาหมอทะเล ปลาช่อนทะเล ปลาตะคองเหลือง และปลาทู อันนี ้ข้ าพเจ้ าไม่ได้

ทราบเอง เขาให้ มา บอกมาอย่างนี ้ ในคลองผันนํ ้าของ 2 เขตนี ้ ปลูกสาหร่ ายทะเลหลายชนิด เช่น สาหร่ ายมงกุฎหนาม
สาหร่ายเม็ดพริ ก และสาหร่ายผมนาง เพื่อต่อไปจะได้ ทดลอง เลี ้ยงหอยเป๋ าฮื ้อเป็ นครัง้ แรก ปลูกพืชทนเค็มสูง ตามคันบ่อ
เช่น มะพร้ าว ผักเบี ้ย และโกงกาง เขตนํ ้าเค็มจัดมาก เพาะเลี ้ยงไรนํ ้าเค็ม 4 เขตนาเกลือ ใช้ ทํานํ ้าทะเลผง สําหรับนําไป
ผสมนํ ้าจืด ให้ เป็ นนํ ้าทะเล เพื่อเลี ้ยงสัตว์ทะเลในที่ต่าง ๆ ได้ โครงการนี ้ คาดแล้ วว่า จะเสร็ จต้ นปี

2554 และจะเปิ ดให้

ประชาชน เข้ าไปศึกษาดูงาน ซึง่ ข้ าพเจ้ าหวังว่า ต่อไปจะช่วยเพิ่มปริ มาณสัตว์ทะเล และเป็ นอาหารให้ กบั ประชาชนได้

เดือนมิถนุ ายนปี ที่แล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ จดั ให้ แสดงโขน ตอนพรหมมาศขึ ้น ที่ศนู ย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ตามคําเรี ยกร้ อง
ของประชาชนอีกครัง้ หนึง่ แสดงอีกครัง้ หนึง่ ที่ขอให้ จดั แสดงซํ ้า ปี นี ้ประชาชนก็เรี ยกร้ องมาอีก ข้ าพเจ้ าจึงเลือกตอนใหม่มา
ให้ ชมกัน คือ ตอนนางลอย ซึ่งเป็ นตอนที่สนุกสนาน เป็ นที่นิยมมาแต่โบราณ คราวนี ้ได้ จดั สร้ างเครื่ องแต่งกายผู้แสดงนํา
โขนตัวนางขึ ้นมาใหม่ อย่างสวยงาม เพราะของเก่า เก่าหมดแล้ ว มีแต่ของฝ่ ายชายเท่านัน้ ที่ยงั ดี เพิ่มจากตอนพรหมมาศ
ที่ได้ สร้ างเครื่ องแต่งกายของโขนตัวพระ เป็ นส่วนใหญ่

โขนตอนนางลอยใช้ เทคนิ คสมัยใหม่ แสดงการเหาะของนางเบญจกาย กับหนุมานอย่างน่าหวาดเสียวมาก เรี ยกเสียง
ปรบมือจากผู้ชมได้ ดงั สนัน่ โขนตอนนางลอยสําเร็ จได้ ด้ วยความทุ่มเทแรงกายใจ ของครู และเจ้ าหน้ าที่จากวิทยาลัย
นาฏศิ ล ป์ กรุ ง เทพฯ สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิ ล ป์ สํ า นัก การสัง คี ต กรมศิ ล ปากร มหาวิ ท ยาลัย เ ทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ครูโขน ผู้มีความชํานาญสูง นักแสดงรุ่นใหญ่ รุ่นเยาว์ ที่ฝึกหัดขึ ้นมาใหม่ อย่างเข้ มข้ น วง
ดนตรี ปี่พาทย์ ผู้ขบั ร้ อง และผู้พากย์บท การแสดงโขนที่ผ้ ชู มชมด้ วยความสนุกสนาน และจบไปในเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
เท่านัน้

เบื ้องหลังการแสดง ต้ องเตรี ยมงานกันเป็ นปี ๆ เช่น เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ ต้ องปั กทังนั
้ น้ แล้ วหัวโขนต้ องตกแต่งมาล่วงหน้ า
3 ถึง 4 ปี

รวมทังฉากแต่
้
ละฉาก ต้ องใช้ เวลาในการจัดสร้ าง นักแสดง ก็ฝึกเยาวชนรุ่ นใหม่ขึ ้นมา เตรี ยมไว้ สําหรับเป็ น

ศิลปิ นเอกรุ่นต่อไป มีการคัดเลือกนักแสดง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทัว่ ประเทศ โดยครูโขน เรี ยงหน้ าเป็ นกรรมการ เด็ก ๆ จะ
ไม่ทราบล่วงหน้ าเลย ว่าครูจะทดสอบอะไร พอออกไปยืนแล้ ว ปี่ พาทย์ขึ ้นเพลงอะไร ต้ องรํ าได้ ทนั ที ดังนัน้ ทุกคนต้ องมีไหว
พริ บ และสามารถพร้ อมอยูใ่ นตัวเสมอ

เด็กที่ผา่ นการคัดเลือกมาแล้ ว ครูโขนยังมาฝึ กฝนท่ารํ า ให้ อีกเป็ นเวลานาน จนสามารถถ่ายทอดศิลปะการแสดงชันสู
้ งของ
ไทย ออกมาได้ อย่างสวยงามที่สดุ การจัดแสดงโขนนี ้ ยังทําให้ เกิดช่างทําหัวโขนขึ ้น ช่างปั กสะดึงกลึงไหม และช่างต่าง ๆ ที่
ช่วยกันทําเครื่ องแต่งกายโขน อีกเป็ นจํานวนมาก ซึง่ ไม่ใช่ของง่ายเลย ทุกคนได้ รับการปลูกฝั ง ให้ ใช้ ความประณีต พิถีพิถนั
อย่างยิ่ง ที่จะผลิตงานตามรูปแบบโบราณ ให้ ออกมาเป็ นงานฝี มือ ชันคุ
้ ณภาพ และเมื่อถึงเวลานี ้ ก็สบายใจได้ แล้ วว่า จะมี
นักแสดงและช่างฝี มือ ที่พร้ อมจะช่วยสืบทอดโขน ซึง่ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทย ให้ ยืนยง คงอยูต่ อ่ ไป

ข้ าพเจ้ าชื่นใจมาก ที่โขนกลับมาเป็ นที่นิยมแล้ ว เพราะบัตรเข้ าชมโขนนางลอย หมดเร็ วมาก จนต้ องเตรี ยมเปิ ดแสดงใหม่
ในเดือนพฤศจิกายนนี ้ ใครยังไม่ได้ จองบัตร ก็เตรี ยมจองได้ แล้ ว และปี ต่อไปคงต้ องเลือกตอนใหม่มาแสดงอีก สุดท้ ายนี ้
ข้ าพเจ้ าอยากจะเล่าเรื่ อง ที่แสดงว่าสังคมไทยของเรา ไม่เคยแล้ งคนดีมีนํ ้าใจเลย ไม่เคยเลย เนื่องจากข้ าพเจ้ า ได้ ทราบข่าว
ว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมนี ้ ตอนกลางวัน คุณธิติมา ยุราวรรณ อายุ 33 ปี ซึง่ ตังครรภ์
้
ได้ 9 เดือนแล้ ว ได้ สร้ างวีรกรรม ขับรถ
ของตนเอง ติดตามคนร้ ายที่ขโมยรถยนต์ของนายทหารเรื อหญิง นอกราชการคนหนึง่ จากห้ างสรรพสินค้ าย่านบางแค

เก่งเหลือเกิน คุณธิ ติมา เพราะท้ องก็แก่ ตงั ้ 9 เดือนแล้ ว ขับรถไป วิทยุรายงานตํารวจไปตลอดทาง จนตํารวจสามารถ
ติดตาม รวบตัวคนร้ ายไว้ ได้ และเจ้ าทุกข์ก็ได้ รถคืน ข้ าพเจ้ าขอสรรเสริ ญคุณธิติมา ซึ่งใจเด็ด พอที่จะขับรถตามคนร้ ายไป
นับว่าเป็ นตัวอย่างของคนดี ของคนไทยเรา คนดีที่หา หายากจริ ง ๆ ข้ าพเจ้ าทราบว่า คุณธิติมามีกําหนดคลอดบุตรในวันที่
12 สิงหาคมนี ้ ซึง่ ตรงกับวันเกิดของข้ าพเจ้ าพอดี ข้ าพเจ้ าขออวยพรให้ คณ
ุ ธิติมา ผู้กล้ าหาญ มีความสุขความเจริ ญ คิดสิ่ง

ใดสมความปรารถนา และบุตรชายของเธอ ที่เธอตังชื
้ ่อไว้ ลว่ งหน้ าว่า น้ องฮีโร่ ก็ขอให้ มีความกล้ าหาญ เด็ดเดี่ยว เติบโตขึ ้น
เป็ นพลเมืองดีของชาติ เหมือนคุณแม่ด้วยเช่นกัน

ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณท่านทังหลาย
้
ที่มาให้ พร และให้ กําลังใจในวันนี ้ และขอขอบพระคุณชาวไทยทังประเทศ
้
ที่ร่วมกันทํา
ความดีในเดือนสิงหาคม เพื่อเป็ นของขวัญวันเกิด หรื อเป็ นกุศลแก่ข้าพเจ้ า ขอให้ ความดีทงปวง
ั้
ได้ รับการสานต่อ ให้ งอก
งามยิ่ง ๆ ขึ ้นไป เพื่อยังประโยชน์ให้ แก่คนไทย และประเทศไทยสืบไป ขอให้ พรทุกประการ ที่ท่านทังหลาย
้
มอบให้ ข้าพเจ้ า
จงตอบสนองทุกท่าน และเป็ นปั จจัยส่งให้ ทกุ ท่าน แคล้ วคลาดจากผองภัย เจริ ญรุ่งเรื องในหน้ าที่การงาน พบแต่ความเป็ น
สิริมงคลตลอดไป

ขอขอบคุณข้ อมูลจาก
เว็บไซต์เครื อข่ายกาญจนาภิเษก
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