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ด�ารงราชานุภาพรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของ 
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สรุปใจความส�าคัญของพระบรมราโชวาทและ
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ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
 

 

	 ๑.	 พระราชทานในการอบรมก�านันผู ้ใหญ่บ้านในเขตชายแดน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พระราชทาน	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๐๕	 

มีสาระส�าคัญว่าด้วย	“การบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข”

	 “หน้าที่ของก�านันผู้ใหญ่บ้านถือว่ามีความส�าคัญมาก	 เพราะเป็น

บคุคลทีใ่กล้ชิดกับราษฎรในท้องทีค่อยดแูลทกุข์สขุของราษฎรและเป็นทีพ่ึง่

ของราษฎรเมื่อมีความเดือดร้อน	 ระงับทุกข์บ�ารุงสุขให้สมกับที่ราษฎรไว้

วางใจเลือกเป็นตัวแทนขึ้นมา	 ท่านควรตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่โดยสุจริต	 

ช่วยรักษาความสามัคคี	 ความสงบ	 อยู่ในความไม่ประมาทเอาใจใส่ทุกข์สุข

ของราษฎรในท้องทีใ่ห้มาก	เพือ่ความปลอดภยัและความสงบสขุของประเทศ

อันเป็นที่รักของเราทั้งหลาย”

	 ๒.	พระราชทานแก่คณะผู้บริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบท	 ระดับ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๑๒	

มีสาระส�าคัญว่าด้วย	“การพัฒนาชนบท”

	 “การพัฒนาชนบทนั้นเป็นเรื่องส�าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องตั้งค�าถาม 

พื้นฐานเบื้องต้นว่าท�าท�าไม	ท�าอย่างไร	ท�าที่ไหน	และท�าเมื่อใด	การที่จะน�า

ความเจริญของการพัฒนาไปสู ่ชนบทนั้น	 เหตุผลแรกคือมนุษยธรรม	 

เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์	และเหตุผลที่สอง	คือ	ความปลอดภัยของบ้านเมือง

เพื่อความก้าวหน้า	 ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราจ�าเป็นต้องพัฒนาชนบท	 เพราะเป็น
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เรื่องยากเป็นงานที่ต้องท�าด้วยความสามารถ	 ความเฉลียวฉลาด	 เสียสละ	

และท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ”

	 ๓.		พระราชด�ารัสพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและ

คณะประชาชนพระต�าหนกัจติลดารโหฐาน	เมือ่วนัที	่๒๖	พฤศจกิายน	๒๕๑๓	

มีสาระส�าคัญว่าด้วย	“ความเอื้อเฟื้อ”

	 “ถ้าจิตใจนี้	 ความคิดนี้คงเจริญอยู่และคงยั่งยืนบ้านเมืองไทยก็

สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง	ๆ	ได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออก

สามัคคีจิตใจเมตตา	 และแสดงออกถึงความเมตตานี้	 เป็นหลักส�าคัญของ 

บ้านเมือง	 โดยเฉพาะประเทศไทยเราต้องภูมิใจว่าเราอยู่ได้เพราะเราช่วย

ค�้าจุนซึ่งกันและกัน	 บ้านเมืองนี้อาจไม่ใช่เป็นมหาอ�านาจ	 อาจไม่ใช่เป็น

ประเทศที่ร�่ารวยอย่างสุดยอด	 แต่ว่าถ้าตราบใดเรารักษาความรู้สึกและ 

ความสามัคคี	 ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน	 ความรักชาติเพื่อที่จะให้มี

แผ่นดินที่จะอยู่	 ทั้งหลายทั้งหมดนี้ไว้ได้	 เราก็จะอยู่อย่างมีเกียรติและ 

มีความสุข”

	 ๔.	พระราชด�ารัสพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี	

นายอ�าเภอท่ามะกา	 และกลุ ่มชาวไร ่อ ้อยเขต	 ๗	 อ�าเภอท่ามะกา	 

จังหวัดกาญจนบุรี	ณ	ต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	

๒๕๑๓	มีสาระส�าคัญว่าด้วย	“ความสามัคคี”

	 “ขอขอบใจชาวไร่อ้อยและกรรมการที่น�าข้าวมาบริจาค	 เพ่ือช่วย

เหลอืผูป้ระสบอทุกภยัและสาธารณภยั	การทีท่่านได้รับบริจาคข้าวกเ็ท่ากบั

ให้สิ่งของมาเพื่อประทังช่วยชีวิตของคนท่ีเดือดร้อน	 จึงเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งที่ท่านได้บริจาคข้าวมา	 ซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือให้บ้านเมืองมีความเป็น 

ปึกแผ่นเกิดความสามัคคีของประชาชนในบ้านเมืองไทย	 จะเป็นการให้ 

บ้านเมืองเราเจริญก้าวหน้า	 ถ้าเราขาดความสามัคคีขาดความต้ังใจท่ีจะ
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ประทงัรกัษาบ้านเมอืงเอาไว้	เราจะขาดแผ่นดนิไม่รู้จะเหยยีบแผ่นดินทีไ่หน	

เราจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรืองได้”

	 ๕.	พระราชด�ารัสพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและ

ข้าราชการ	 พ่อค้า	 คหบดี	 ณ	 พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 เมื่อวันที่	 ๒๙	

กันยายน	๒๕๑๕	มีสาระส�าคัญว่าด้วย	“ความเสียสละ”

	 “ความร่วมมอืท้ังทางวชิาการ	ทางปฏิบัต	ิและทางทรพัย์	กร็วมเข้ามา	

แล้วก็เป็นความก้าวหน้าความปลอดภยัของประชาชน	จงึยนิดทีีท่่านทัง้หลาย

ทั้งฝ่ายทางราชการ	 ฝ่ายพ่อค้า	 คหบดีได้มารวมกันอยู่	 ณ	 ที่นี่้ก็ขอให ้

ความสามัคคีระหว่างคนทกุคนในชาตไิด้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้	เข้าใจซึง่กนัและกนั

ดี	 และสามารถที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นประโยชน์ 

ของแต่ละคนให้ลุล่วงไปด้วยดี	 ด้วยความเข้มแข็ง	 ด้วยความเสียสละ	 

ด้วยความฉลาด

	 ๖.	พระราชด�ารัสในพิธีพระราชทาน	 พระพุทธนวราชบพิตร	 

ประจ�าจังหวดันครศรธีรรมราช	เมือ่วนัที	่๒๙	เมษายน	๒๕๑๖	มสีาระส�าคญั

ว่าด้วย	“ความสามัคคี”

	 “เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของจังหวัด	 การสมาน

ร่วมแรงร่วมใจประกอบความดีนั้น	 ขอให้ท่านระลึกไว้เสมอว่าการท�างาน 

ทั้งปวงนั้นต้องตั้งใจจริง	 อดทน	 ขยันหมั่นเพียร	 ซ่ือตรง	 มีเมตตายึดใน

สามัคคีธรรมทั้งในความคิดและการกระท�า	 โดยถือเอาความมั่นคงและ

ประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายส�าคัญกิจที่ท�าทุกอย่างจึงจะส�าเร็จสมบูรณ์”

	 ๗.	พระราชด�ารัสพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุร	ี 

และคณะ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๑๗	 

มีสาระส�าคัญว่าด้วย	“ความสุจริต	ซื่อตรง”
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	 “ถ้าทิ้งกันไม่ช่วยกัน	ความล่มจม	ความหายนะ	จะมาสู่เราทั้งหมด

ไม่ใช่เฉพาะคนหนึ่งคนใด	 ฉะนั้นความสามัคคี	 ความร่วมมือระหว่างกัน 

ทกุฝ่าย	ทัง้ฝ่ายผูท้ีท่�างานในด้านปกครอง	ทัง้ฝ่ายคนท่ีท�างานในด้านวชิาการ	

ทั้งผู้ที่ท�างานในด้านท�ามาหากินส่วนตัว	 จะต้องมีทุกคน	 ต้องร่วมมือกัน 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

	 ๘.	พระราชด�ารสัพระราชทานแก่คณะข้าราชการกรมการปกครอง

และคณะกรรมการจงัหวดัต่าง	ๆ 	ร่วมกบัเหล่ากาชาดจงัหวดั	ณ	พระต�าหนกั

จิตรลดารโหฐาน	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๑๘	 มีสาระส�าคัญว่าด้วย	 

“ความสามัคคี”

	 “งานที่ได้ท�ามานอกเหนือจากหน้าที่ในการปกครองนั้นก็เป็นงาน 

ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน	 พวกเราจะไป

ถือว่าใครมีหน้าที่เจาะจงเฉพาะก็ท�าได้	 ก็ยากที่จะน�าประเทศสู่ความมั่นคง

และปลอดภัย	 จะต้องถือว่าทุกคนมีหน้าท่ีช่วยกันรักษาความปรองดอง 

เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน	สร้างความสามัคคีในชาติ”

	 ๙.	พระราชด�ารัสพระราชทานแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย	ณ	พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน	เมือ่วนัที	่๑๗	พฤศจกิายน	๒๕๑๙	

มีสาระส�าคัญว่าด้วย	“การบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข”

	 “ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บันดาลให้จังหวัดนั้นมีความก้าวหน้า	

ความผาสุก	 ซึ่งนับว่าเป็นความจริงส่วนหนึ่งเหมือนกัน	 เพราะอ�านาจของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุข	และความเรียบร้อยทุกด้านของ

จังหวัด	 การที่แต่ละคนตั้งใจท�าหน้าที่นี้ก็เป็นการดีส�าหรับประเทศชาต	ิ

ประเทศชาตจิะอยูไ่ด้	อยูร่อดแล้วเราจะมปีระเทศชาตทิีจ่ะอาศยั	เป็นเกยีรติ	

เป็นความภาคภูมิใจ	 และส�าหรับส่วนตัวก็เป็นคนมีเกียรติ	 เป็นคนมี 

ความสามารถที่แท้จริงที่แสดงออกมาประจักษ์”
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	 ๑๐.	 พระราชด�ารัสในโอกาสที่แม่ทัพภาคที่	 ๔	 และผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 ในจังหวัดภาคใต้น�าข้าราชการ	พ่อค้าประชาชนเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	 

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล	ตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนต่าง	ๆ	

หน้าศาลาบุหลัน	ทักษิณราชนิเวศน์	เมื่อวันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๓๑	มีสาระ

ส�าคัญว่าด้วย	“ความสามัคคี”

	 “ความสามคัคกีนัเป็นสิง่ทีช่่วยพฒันาประชาชนได้อย่างเป็นปึกแผ่น

และมีความอยู่ดีกินดี	 ถ้าท�าเช่นนี้ภาคใต้ของประเทศไทยก็จะมีความมั่นคง

ย่ิง	 ๆ	 ขึ้น	 ส�าคัญอยู่ที่จะต้องพยายามร่วมแรงกันที่จะเมตตาซึ่งกันและกัน	

ประชาชนก็จะมีความเป็นปึกแผ่นได้”

	 ๑๑.	 พระราชด�ารสั	ในโอกาสท่ีผูบั้ญชาการทหารบกน�าผูว่้าราชการ

จงัหวดั	๑๗	จงัหวดั	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ตลอดจนข้าราชการพลเรอืน	

ต�ารวจ	ทหาร	เข้าเฝ้า	ฯ	อธัยาศยั	ณ	พระต�าหนกัภพูานราชนเิวศน์	เมือ่วนัที	่

๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๒	มีสาระส�าคัญว่าด้วย	“ความสามัคคี”

	 “ความก้าวหน้านี้จะต้องระมัดระวังรักษาเอาไว้	 ซึ่งประเทศที่

ก้าวหน้าขึ้นก็เสื่อมลงได้	 ที่ที่มีความร�่ารวยก็ยากจนได้	 แต่ประเทศไทย 

ถ้าหากว่าท�าด้วยความระมัดระวัง	ค่อย	ๆ	สร้างเสริมขึ้นไปและระมัดระวัง 

ในความกลมเกลียวสามัคคีกัน	ในความเมตตาซึ่งกันและกัน	ก็จะท�าให้อาจ

ไม่โลดโผน	อาจไม่ท�าให้เป็นเหมือนว่าเป็นมหาอ�านาจหรือประเทศที่พัฒนา	

ได้ยกย่องขึ้นมาเป็นประเทศพัฒนา	 แต่ว่าเราก็เรียกว่าเป็นประเทศพัฒนา

จริง	ๆ	คืออยู่เย็นเป็นสุข”

	 ๑๒.	 พระราชด�ารัสในโอกาสที่ผู ้บังคับบัญชาการทหารบกน�า 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ๑๗	 จังหวัด	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตลอดจน

ข้าราชการพลเรอืนต�ารวจ	ทหาร	เข้าเฝ้า	ฯ	ณ	พระต�าหนกัภพูานราชนเิวศน์	
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อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสกลนคร	เมือ่วนัที	่๑๕	พฤศจกิายน	๒๕๓๓	มสีาระส�าคญั

ว่าด้วย	“ความเสียสละและร่วมมือ”

	 “ข้าราชการทั้งทหาร	 ต�ารวจ	 พลเรือน	 ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี	 

เพื่อพัฒนาให้ท้องที่มีความเจริญรุ่งเรืองและปราศจากภัยต่าง	ๆ	 เป็นต้นว่า

เร่ืองทีเ่ขือ่นทีน่ครราชสมีาเกดิอนัตรายขึน้มา	เจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายได้ร่วมมอืกนั

อย่างดี	ด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง	ร่วมมือกันจนท�าให้สิ่งที่จะเป็นอันตราย

อย่างมากได้เบาบางลงไปได้”

	 ๑๓.	 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการในสังกดักระทรวง

มหาดไทยในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 เมื่อวันที่	 ๑	

เมษายน	๒๕๓๕	มีสาระส�าคัญว่าด้วย	“การบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข”

	 “หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยพูดอย่างรวบรัด	 คือ	 การอ�านวย

ความสขุให้ทวยราษฎร์	สามารถจ�าแนกงานออกเป็น	๔	ด้าน	คอื	การอ�านวย

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 การพัฒนาอาชีพและฐานะ 

ความเป็นอยู	่การพฒันาจติใจให้อยูร่่วมกนัได้ด้วยความสขุและความสามคัคี

ปรองดอง	 และการให้การศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่แจ่มใสงานต่าง	 ๆ	 นี้	 

จะต้องอาศยักรม	กอง	ส่วนราชการอืน่	ๆ	รวมทัง้ข้าราชการมหาดไทยทกุคน	

โดยจ�าเป็น	ที่จะต้องมีหลักปฏิบัติแน่นอนเป็นเครื่องยึดถือสองอย่าง

	 หลักการอย่างแรกก็คือต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องก้าวหน้าไป 

ด้วยกนั	เสมอกนัพร้อมเพรยีงกนัทกุฝ่าย	โดยมใิห้ล�า้หน้าหรือล้าหลังกว่ากนั	

อันจะเป็นเหตุให้งานชะงักงันหรือเสียขบวนและเสียผล

	 หลักการท่ีสอง	 คือต้องพยายามประสานงานกับทุกหน่วยงาน 

ด้วยความสมัครสมานและความเข้าใจอันดีต่อกัน	
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	 ประการส�าคัญ	คือจะต้องระมัดระวังปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความ

สจุรติเทีย่งตรงให้สมควรและถกูต้องด้วยหลกัวชิา	กฎหมาย	ความชอบธรรม	

และไม่มีอคติ”

	 ๑๔.	 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ว่าราชการจังหวัดระบบบูรณาการ	 (ผู้ว่าฯซีอีโอ)	

ณ	วังไกลกังวลหัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	๓	ตุลาคม	๒๕๔๖	มีสาระ

ส�าคัญว่าด้วย	“ความสุจริต”

	 “ผูว่้าฯ	ซอีโีอต้องเป็นคนทีส่จุรติ	ทจุรติไม่ได้	 ถ้าทจุริตแม้แต่นดิเดียว 

ก็ขอแช่ง	 ให้มีอันเป็นไปพูดอย่างน้ีหยาบคาย	 แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป	 

ถ้าไม่ทุจริต	 ถ้าสุจริตและมีความตั้งใจในธรรม	 ขอให้ต่ออายุได้ถึง	 ๑๐๐	ปี	

ถ้าอายมุากแล้วกแ็ข็งแรง	ความสจุรติน้ีจะท�าให้ประเทศไทยรอดพ้นอนัตราย

อย่างมาก”
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พระราชด�ารัส
พระราชทานในการอบรมก�านันผู้ใหญ่บ้าน

ในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๕

ก�านัน และผู้ใหญ่บ้านทั้งหลาย

	 ข้าพเจ้ามีความยินดี	ที่กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการอบรม	ก�านัน	

ผูใ้หญ่บ้าน	ในท้องทีจ่งัหวดัชายแดนขึน้	การอบรมเช่นนี	้นบัว่าเหมาะสมและ

สมควรเป็นอย่างยิ่ง	 เป็นโอกาสให้ท่านทั้งหลายมาพบปะ	 ได้แลกเปลี่ยน 

ความคิดความเห็นซึ่งกันและกัน	 ท้ังขณะน้ีเหตุการณ์ในอาณาเขตใกล้เคียง

กับประเทศของเรา	 ก�าลังผันผวนเปลี่ยนแปลง	 จึงจ�าต้องคอยระมัดระวัง 

สอดส่อง	อย่าให้มภียัหรอืเหตรุ้ายมาสูป่ระเทศของเรา	ภยัด่ังว่า	อาจแทรกซึม

เข้ามาในประเทศทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้สึก	 และมาในทางที่จะบั่นทอน

ความสามัคคีในระหว่างพวกเราเองและยุยงปลุกปั่นให้ผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ	์

หลงผิดนิยมคล้อยตามค�าหลอกลวง	 เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยท�าลายชาติ 

ของเราเองในที่สุด

	 หน้าที่ของท่านทั้งหลายนั้นมีความส�าคัญอยู่มาก	 เพราะนอกจาก 

ที่ท่านจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	 ซึ่งใกล้ชิดกับราษฎรในท้องที่ของท่าน	

คอยช่วยดูแลทุกข์สุขของเขาแล้ว	 ท่านยังเป็นตัวแทนของราษฎรเหล่านั้น	

โดยรบัเลือกและรบัความไว้วางใจจากเขา	เข้ามาช่วยเป็นสือ่ในการตดิต่อกบั
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ทางราชการบ้านเมืองอีกด้วย	 งานบริหารปกครองจะอ�านวยผลบังเกิด 

ความร่มเย็นแก่ประชาราษฎรได้เพียงไร	 ย่อมต้องอาศัยท่านทั้งหลาย 

ด้วยเป็นส�าคัญ

	 ท่านเป็นผูท้ีไ่ด้ร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัราษฎรในท้องทีข่องท่านมาอย่าง

ใกล้ชิด	 ย่อมเข้าถึงจิตใจและความต้องการของเขาเหล่านั้นได้ดีกว่าผู้ที่อยู ่

ห่างไกล	ราษฎรย่อมจะต้องหวงัพึง่ท่านเมือ่มคีวามเดือดร้อน	ฉะนัน้ข้าพเจ้า 

จึงหวังว่าท่านทั้งหลาย	 จะเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของเขาให้มาก	 และ

ท�าตัวเองให้เป็นที่พึ่งแก่เขา	 สมกับที่เขาได้ไว้วางใจเลือกท่านขึ้นมาเป็น

หวัหน้า	จงพยายามบ�าเพญ็ตนให้สมกบัตวัอกัษร	ทีต่ราหน้าหมวกเคร่ืองแบบ

ของท่านที่ว่า	“ระงับทุกข์บ�ารุงสุข”

	 ข้าพเจ้าใคร่จะขอให้ท่านทั้งหลาย	 ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่และ 

การงานโดยสจุรติ	ช่วยกนัรกัษาความสามคัคแีละความสงบ	จงต้ังอยูใ่นความ

ไม่ประมาท	 อย่ายอมให้ผู้ใดมาหลอกลวงให้แตกแยกและขาดความสามัคคี

กัน	 จงตระหนักให้มากว่าข้ึนช่ือว่าชาวไทยแล้ว	 ไม่ว่าจะถือศาสนาใด	 และ

แม้ขนบธรรมเนยีมและภาษาท่ีใช้	อาจจะผดิเพีย้นกนัไปบ้างกต็าม	ต่างกเ็ป็น

คนไทยด้วยกันทั้งสิ้น	 อยู่ในร่มธงเดียวกัน	 มีทุกข์สุขและความมุ่งหวังอย่าง

เดยีวกันขอจงหม่ันร่วมกนัตรวจตราเหตกุารณ์	เอาใจใส่ในทกุข์สขุของราษฎร

ในท้องที่ให้มาก	และระมัดระวังอย่าให้เหตุร้ายใด	ๆ 	เกิดขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อความ

ปลอดภัยและความสงบสุขของประเทศอันเป็นที่รักของเราทั้งหลาย

	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 ได้ปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลาย	

ให้มีความสุขความเจริญทั่วกัน.
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พระบรมราโชวาท(๑)

พระราชทานแก่คณะผู้บริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด(๒)

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๒

 

 

	 การพัฒนาชนบทเป ็นเรื่องที่ส�าคัญและเป ็นเร่ืองที่ ใหญ่อยู ่	 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบังานนีจ้งึสมควรได้มาสมัมนา	มาปรกึษาหารอืกันอย่างใกล้ชิด 

และการสัมมนาก็ควรเป็นทางวิชาการ	 เพื่อให้ทราบว่าควรจะท�าอย่างไร	

ปัญหาในการพัฒนาชนบทนี้ต้องนึกถึงว่าท�าท�าไม	ท�าอย่างไร	และท�าที่ไหน	

เม่ือไร	 ค�าถามเหล่านี้เป็นค�าถามส�าหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะท�า	 เราควร

ต้องตั้งปัญหาหรือค�าถามท่ีเรียกว่า	 “พื้นฐาน”	 เป็นเบื้องต้นก่อน	 เพราะ 

โดยมากเวลามาพูดกันในทางวิชาการ	 มักชอบแต่พูดกันแต่ในทาง 

รายละเอียด	ซึ่งที่จริงจะต้องพิจารณาในส่วนรวมก่อน

	 ท�าเมื่อไรนั้นตอบได้ง่ายที่สุด	เพราะว่าเป็นการเร่งรัดพัฒนา	จึงต้อง

บอกว่าท�าเดี๋ยวนี้	ท�าที่ไหน	ก็อยู่ในชื่อของพัฒนาชนบทแล้ว	ท�าตามชนบท	

(๑)	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายพ่วง	สวุรรณรตัน์	ปลดักระทรวงมหาดไทย	น�าผูเ้ข้าประชมุ
สมัมนาผูบ้รหิารงานเร่งรดัพฒันาชนบทระดบัผู้ว่าราชการจังหวัด	ซึง่ประกอบด้วยผูว่้าราชการจงัหวดั	
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	และผู้ช่วย	เจ้าหน้าที่อ�านวยการ	ร.พ.ช.	และที่ปรึกษา	ร.พ.ช.	จาก 
ยูซ่อมจ�านวน	๑๐๐	คน	เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
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ท�าอย่างไร	 อันนี้เป็นสิ่งที่ยังมีปัญหามาก	 ท�าท�าไม	 อันนี้เป็นเรื่องต้องคิด	 

ตามปรกติส�าหรับเราซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องปกครองและจะต้องให้ความเจริญ 

แก่บ้านเมือง	 “ท�าไม”	 นี้ไม่ควรจะมีปัญหานัก	 แต่ก็เกิดปัญหาเหมือนกัน	

เพราะว่าการที่น�าความเจริญการพัฒนาไปสู่ชนบท	 หมายถึงไปสู่ประชาชน

ในชนบทนัน้มเีหตผุลหลายประการ	เหตผุลใหญ่ทีส่ดุข้อแรกกค็อืมนษุยธรรม	

ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมประเทศกับเราซ่ึงถ้าพูดถึงทางหนึ่ง 

ก็เป็นเพื่อนร่วมชาติ	ถ้าพูดอีกทางหนึ่งก็เป็นผู้ที่เรารู้ว่าอยู่ในความแร้นแค้น	

ก็ถ้าเรามีเมตตาแล้ว	 จ�าเป็นที่ทางราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าเป็น 

ผู้ที่มีฐานะดีกว่า	 ควรจะไปช่วย	 แต่มนุษยธรรมนั้นกินกันไม่ได้	 และก็ออก 

จะเรียกว่าเป็นอุดมคติชั้นสูงมาก	 จะไปขอให้ทุกคนท�าทุกอย่างด้วย

มนุษยธรรมเท่าน้ันเองอาจไม่ได้	 ท้ังเจ้าหน้าท่ีไทยทั้งเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

ที่มาเร่งรัดพัฒนานั้นก็ท�าด้วยมนุษยธรรมแต่ว่าก็ท�าด้วยหน้าที่ของตัวด้วย	

อย่างเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มาช่วยเราในขณะนี้ื	 ก็เพราะว่าเป็นนโยบาย

ของรัฐบาลของเขาที่จะมาช่วยการพัฒนาประเทศของเราโดยที่เหตุผล

ทางการเมืองและในทางการปกครอง	 รัฐบาลเขาต้องมาช่วยเราเพราะ 

เขาถือว่าเราเป็นพันธมิตร	และถ้าเรามีความหายนะเขาจะเดือดร้อนไปด้วย	

จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาท่ีจะช่วยเรานโยบายของรัฐบาลไทยก็เช่น

เดียวกัน	 ถ้าเราไม่ไปช่วยพัฒนาในชนบท	 ประเทศไทยก็ต้องหายนะ	 

จงึเป็นความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องไปพฒันา	อนันีเ้ป็นเหตุผลแรกของท�าไม	

เหตผุลทีส่องทีจ่ะต้องพฒันาชนบทนัน้กค็อื	เพือ่ความปลอดภยัของบ้านเมอืง

เพื่อความก้าวหน้านอกเหนือจากมนุษยธรรม	 เพราะว่าถ้าบ้านเมืองเรา 

มีความเจริญ	 มีความมั่นคง	 ก็ท�าให้เราอยู่ได้	 ทั้งผู้ที่อยู่ในกรุงทั้งอยู่ในเมือง	

ทั้งผู้ที่มีฐานะดี	 หรือฐานะปานกลางก็อยู่ได้	 เม่ือประเทศมีความสงบสุข	 

มีความมั่นคง	 ความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส�าคัญคือความมั่นคงของประชาชน
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ทั่วไปในชนบท	 เพราะประชาชนในชนบทเป็นประชาชนส่วนใหญ่	 เป็น

ประชาชนส่วนรวมและประชาชนส่วนรวม	 หรือประชาชนทั้งหมดนั้นคือ 

ชาติ	 เราจึงต้องปฏิบัติให้ชาติคือให้ประชาชนในส่วนรวมมีความมั่นคง 

เพื่อเราจะอยู่ได้	นี่เป็นเหตุผลที่สองที่เราจะต้องพัฒนา

	 นโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาก็คือนโยบายของรัฐบาลที่จะรักษา

ประเทศ	 นโยบายที่จะรักษาประเทศนั้นเป็นหน้าท่ีส�าคัญอันหนึ่งหรือ 

อันเดียวของรัฐบาล	 รัฐบาลเป็นผู้ท่ีรักษาส่วนรวมให้ด�ารงอยู่ด้วยวิธีต่างๆ	 

ถ้ามีการรุกเข้ามาด้วยอาวุธเราก็ต้องรบ	 ถ้ารุกเข้ามาด้วยการแทรกซึม 

เราต้องท�าให้บ้านเมอืงมัน่คง	คอืท�าให้บ้านเมอืงมัน่คงด้วยการพฒันาชนบท

ด้วยการพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปมีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคง	 ต้องท�า 

จึงจะส�าเร็จประโยชน์ส�าเร็จจุดประสงค์นี้	 วิธีที่จะท�านั้นคืออย่างไร	 อันนี ้

เป็นปัญหาส�าคัญ	 ที่เห็นแผนพุทธเจดีย์นั้นก็สวยดีว่าเป็นเจดีย์(๑)	 รูปร่าง 

เป็นเจดีย์มั่นคงดี	 พื้นฐานกว้างแล้วยอดแหลมขึ้นไป	 น�ามาเปรียบเทียบกับ

งานพัฒนาก็ดูรู้สึกว่าท�าให้น่าเลื่อมใสดี	 แต่ว่าวิธีการที่จะท�าบางทีจะเอามา

เปรียบเทียบง่าย	ๆ 	อย่างนั้นไม่ได้	เช่นถ้ายกตัวอย่างในแผนตอนพื้นฐานนั้น

มีตัวอย่างว่าจะต้องสร้างถนน	 สร้างชลประทานส�าหรับให้ประชาชนใช้	

ส�าหรับให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปฏิบัติการได้คือไปช่วยประชาชนในทางบุคคล

หรือในทางที่จะพัฒนาให้บุคคลมีความรู้และอนามัยแข็งแรงด้วยการให้การ

ศึกษา	 และการรักษาอนามัย	 ข้ันท่ีสามถึงยอดนั้นก็คือการให้ประชาชนใน

ท้องที่สามารถท�าการเพาะปลูกหรือท�าการงานและค้าขายได้	สามขั้นนี้อาจ

ต้องกลับหัวกันบ้างก็ได้เพราะว่าเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ไม่เหมือนกัน	 แล้วแต่ 

(๑)	แผนภูมิการพัฒนาของ	ร.พ.ช.	ท�าเป็นรูปเจดีย์
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ท้องที่แล้วแต่บุคคลที่เราจะไปช่วย	 จะยกตัวอย่างเช่นว่า	 การสร้างถนนนั้น

อาจไม่ใช่เป็นวิธีการพื้นฐานที่จะท�า	 เพราะว่าได้เคยประสบมาแล้วว่าการ

สร้างถนนก่อนแล้วไม่ได้น�าสิ่งของท่ีอยู่บนยอดเจดีย์ไปให้ทันทีจะกลับ 

ท�าให้ได้ผลตรงกันข้าม	 ในภาคอีสานมีบุคคลหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศที่มี

ความรู้ดี	 ได้ไปเยี่ยมตามชนบทแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าไม่สร้างถนนเสียดีกว่า	

เพราะว่าสร้างถนนแล้วแทนที่จะเอาความเจริญไปให้เขากลับไปดูดจากเขา

ออกมา	 จึงท�าให้เกิดการก่อการร้าย	 ข้อนี้ฟังเขาพูดแล้วก็อาจไม่เชื่อ	 

เพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าสร้างถนนแล้วจะไม่ดี	สร้างถนนแล้วก็ควรจะท�าให้เรา

สามารถเข้าไปแนะน�าท�าให้ชาวบ้านท่ีอยูข้่างในสามารถน�าสนิค้าออกมาขาย

ได้ราคาดขีึน้	ข้อนีอ้าจจรงิแต่ว่ากม็ข้ีอส�าคญัซึง่ถ้าเราไม่ได้ปฏบิติัทันทีจะเกดิ

หายนะจริง	 ๆ	 เหมือนกัน	 ได้เห็นด้วยตัวเองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ

จังหวัดเพชรบุรีว่า	 ถ้าสร้างถนนเข้าไป	 ถนนน้ันท�าให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างใน

สามารถขายสินค้าได้ราคาดีข้ึน	 หมายถึงว่าได้ก�าไรส�าหรับการผลิตของเขา

มากขึ้นจริง	 แต่ในเวลาเดียวกันก็มีสิ่งอื่นที่เข้าไปด้วยคือความปั่นป่วน	 

มีผู้ที่มีอิทธิพลมีเงินหรืออาจเป็นผู้ท่ีเป็นฝ่ายก่อการร้ายเข้าไปซื้อที่ดินไปซื้อ

ทีข้่างถนน	และไปซือ้ในราคาท่ีชาวบ้านอาจพอใจ	แต่ลงท้ายกท็�าให้ชาวบ้าน

นั้นต้องมีทางออกเป็นสองทาง	 ทางหนึ่งคือท�างานให้แก่ผู้ที่เป็นนายทุน	

รับจ้างท�างานเป็นวัน	 ๆ	 ซึ่งกลับเป็นการถอยหลังเข้าคลอง	 หรือมิฉะนั้น 

ก็เร่ร่อนไปที่อ่ืนด้วยเงินท่ีขายท่ีดินได้มาโดยหวังว่าจะไปท�ากินที่อื่น	 คือ 

เข้าไปลึกเข้าไปในป่า	 ไปถากถางที่แล้วท�ามาหากินต่อไป	 ที่มีหวังจะเป็นไป

ด้วยดีก็มีบ้างแต่ว่าจะมีหวังเป็นไปด้วยไม่ดีเสียมากกว่า	 เพราะการท�ามา

หากินจะแร้นแค้นยิ่งขึ้น	 เงินทองก็หมดไป	ทั้งเกิดปัญหายุ่งยากอื่น	ๆ	ด้วย	 

ที่ยกตัวอย่างนี้ก็ที่เห็นเมื่อไปหัวหิน	 การสร้างถนนของต�ารวจพลร่ม 

ค่ายนเรศวร	 ได้สร้างด้วยความร่วมมือของกรมทางเข้าไปถึงหมู่บ้านชื่อ 
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ห้วยมงคล	และต่อไปแยกไปที่หนองพลับ	ก็มีคนที่ขายที่ดินแล้ว	พวกที่ขาย

ที่ดินต้องไปหาที่ดินต่อไปเข้าไป	 ข้ามภูเขาไป	 เข้าไปที่ต้นแม่น�้าปราณ	 

ก็ที่บริเวณต้นแม่น�้าปราณนั้นมีกะเหรี่ยงอยู่	 เราพยายามจะให้กะเหรีี่ยง 

ที่อยู ่ที่นั่น	 ให้อยู ่เป็นหลักเป็นฐานไม่เร่ร่อนไม่กลายเป็นเครื่องมือของ 

ผูก่้อการร้าย	กม็คีรอบครวัจากข้างนอกห้าครอบครวัเข้าไป	ไม่ได้เข้าท�าความ

ยุ่งยากอย่างเปิดเผย	 ไม่ได้ท�าความเดือดร้อนแก่กะเหร่ียง	 กะเหร่ียงนั้น 

ก็ไม่ได้ว่าอะไร	เพราะเขาจ้างกะเหรี่ยงให้ไปท�าไร่บ้างให้ไปมุงหลังคาให้บ้าง	

แต่ในการจ้างนั้น	ขอให้ทราบว่าไม่ได้จ้างด้วยเงิน	ให้เหล้าเถื่อน	ให้ไปพนัน	

ให้ไปท�าสิง่ทีเ่ป็นอบายมขุต่าง	ๆ 	น�าความอลวนมาสูก่ะเหรีย่งและบรเิวณนัน้	

ซึ่งก็อาจกลายเป็นบริเวณก่อการร้ายอย่างร้ายแรงที่สุดไปก็ได้	 ผลก็คือ 

ต้นแม่น�้าปราณซึ่งเป็นป่าสงวนนั้นก็จะกลายเป็นสนามรบ	ซึ่งอาจต้องไปทิ้ง

ระเบิดปูพรม	 อย่างท่ีคนบางคนเขาอยากให้ท�าแก่ผู้ก่อการร้ายจะท�าให้เกิด

เสียหายในบริเวณนั้น	 ไม่เป็นการรักษาต้นน�้าล�าธาร	 โครงการแม่น�้าปราณ 

ที่ก�าลังท�าอยู่ก็อาจล้มเหลวไป	 เดี๋ยวนี้ก็อาจช้าไปมากแล้ว	 นี่แหละผลของ

ความไม่เรียบร้อยสะท้อนไปไกล

	 ทน้ีีก็มาพดูถงึว่าการให้ความต้องการพืน้ฐาน	อย่างทีว่่าให้ถนนหรอื

ชลประทานเป็นเบ้ืองต้นน้ันอาจท�าให้เสียหายก็ได้	 นึกถึงกะเหรี่ยงแล้ว 

กบ็อกได้ว่าได้คดัค้านเอาไว้แล้ว	เมือ่เดอืนทีแ่ล้วมผู้ีบอกว่าควรจะสร้างถนน

จากหนองพลับข้ามภูเขาเข้าไปหากะเหรี่ยงซึ่งก็นับว่าเป็นทางที่พอจะท�าได	้

คอืพอทีจ่ะน�าแทรกเตอร์เข้าไปถากถางให้กะเหรีย่งได้ในทีท่ีส่มควรจะท�าเป็น

ไร่	 ที่คัดค้านไม่ให้ท�าถนนและคัดค้านไม่ให้ขนแทรกเตอร์เข้าไปเพราะมี

เหตุผลหลายอย่าง	 ไม่สร้างถนนเพราะว่า	 แม้จะไม่ได้สร้างถนนครอบครัว 

ห้าครอบครัวก็เข้าไปแล้วถ้าสร้างถนนก็จะเข้าไปเต็ม	 ที่ไม่ให้ท�าถนนเพื่อที่

จะน�าแทรกเตอร์เข ้าไปก็มีผู ้ เสนอให้ขอทางฝ่ายกองทัพอเมริกันน�า
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เฮลิคอปเตอร์มายกเข้าไป	 เพื่อที่จะเข้าไปถากถาง	 แล้วท่ีคัดค้านนั้นเพราะ

ว่าทราบดีว่ากะเหรี่ยงไม่รู้จักแทรกเตอร์ดีนัก	 ถ้าน�าแทรกเตอร์เข้าไปแม้จะ

ได้ผลดีก็จะท�าให้พวกกะเหรี่ยงจะเห็นว่าแทรกเตอร์นี้ดี	 มือของตัวเอง 

นัน้ไม่ดลีงท้ายจะไม่ท�างานด้วยมอืของตวั	ทีเ่ข้าไปทีป่่าละอนูัน้น�าจอบเสียม

ไปให้แก่กะเหรี่ยง	 ให้กะเหรี่ยงเหล่านั้นรู้จักใช้มือ	 รู้จักใช้จอบเสียมก่อน	 

จริงอยู่ในการเร่งรัดพัฒนามีโครงการว่าให้ใช้เครื่องมือทุ่นแรงที่ทันสมัย	 

แต่ว่าจอบเสยีมนัน้กอ็ย่าให้ถอืว่าพ้นสมยัแล้ว	เพราะว่าคนเราทกุคนจะมรีถ

แทรกเตอร์ไม่ได้นอกจากนายทุน	 แล้วนายทุนที่เข้าไปนั้นเขาไม่ค�านึงถึง 

ชาวบ้านธรรมดาคนที่อ้างว่าค�านึงถึงชาวบ้านธรรมดา	 ก็เพียงแต่อ้างว่าจะ

มาปลดแอกชาวบ้าน	 ลงท้ายชาวบ้านก็ท�าอะไรไม่ได้	 การที่ไม่ให้เอา

แทรกเตอร์เข้าไปแต่เอาจอบเสียมไปให้แทนนั้นได้พิสูจน์ว่าเป็นวิธีท่ีถูกต้อง	

เมื่อไปอีกแห่งหนึ่งคือหมู่บ้านในอ�าเภอเขาย้อย	 เข้าไปถามผู้ใหญ่บ้านและ

ก�านันว่าท�าไมไม่ท�าการเพาะปลูกหมุนเวียน	 คือหมายถึงว่าหมุนเวียนที่ดิน

ไม่ใช่หมุนเวียนพืชพันธุ ์	 ปีนี้ท�าแห่งหนึ่งปีต่อไปย้ายต่อไปอีกแห่งหนึ่ง	 

อกีปีย้ายไปอกีแห่งหน่ึง	ปีท่ีสามกลบัมาท่ีเดมิ	เขาบอกว่าปลกูข้าวปีนีท้ีน่ีแ่ล้ว

ปีหน้าปลกูไม่ได้เพราะมหีญ้าข้ึน	กถ็ามเขาว่าท�าไมไม่ถอนหญ้าไม่ปราบหญ้า

เพื่อที่จะปลูกอย่างอ่ืนได้เขาบอกว่าพวกเราคนจนไม่มีปัญญาที่จะถอนหญ้า	

ค�าตอบน้ีหมายความว่าอะไร	ค�าตอบนีห้มายความว่าเขานกึว่าการถอนหญ้า

นั้นต้องใช้แทรกเตอร์	 เพราะว่าเขาเห็นที่ไร ่ส้มที่อยู ่ใกล้ๆ	 กิโลเมตร	 

สองกิโลเมตรเขาใช้แทรกเตอร์	ชาวบ้านเขาไม่มีแทรกเตอร์เพราะว่าเขาเป็น

คนจนเขากเ็ลยไม่มปัีญญาท่ีจะไปถอน	เพราะเขานกึว่าการถอนหญ้านัน้ต้อง

ใช้แทรกเตอร์มาไถ	 ชาวบ้านเหล่านั้น	 ซึ่งเป็นกะเหรี่ยงเหมือนกัน	 เขาเห็น

ความก้าวหน้าของการพฒันาว่า	ถ้าเจ้าหน้าทีอ่ยากให้เขาพฒันา	ถ้าเจ้าหน้าที่

อยากให้เขาก้าวหน้าแผนใหม่	 ต้องเอาแทรกเตอร์มาให้เขาก็เลยไปที่ไร่เขา
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บอกว่ายังสงสัย	 ขอคัดค้านนิดหน่อย	 สงสัยว่า	 ถ้าขยันไปถอนหญ้าแล้ว 

ก็ปลูกอย่างอื่นเราก็จะหายจนไปได้เหมือนกัน	 ไม่ใช่เพราะเป็นคนจน 

ถึงถอนหญ้าไม่ได้แต่เพราะว่าขี้เกียจ	 เพราะว่าไม่สามารถที่จะหอบร่างของ

ตัวไปที่ไร่แล้วไปจับหญ้านั้นถอนขึ้นมา	 เขาก็ท�าหน้าประหลาดแล้วก็ร้อง 

แหะ	 ๆ	 ไม่ทราบว่าเขาจะท�าหรือไม่ท�าต่อไป	 แต่เชื่อว่าถ้าเอาแทรกเตอร์ 

เข้าไปในที่ที่ไม่เคยมีแทรกเตอร์	 ท�าถนนเข้าไปในที่ที่ไม่มีถนน	 อาจเกิด 

ผลร้ายก็ได้	 ถ้าไม่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมด้วย	 การจัดสรรที่ดิน 

ซึ่งอยู่ในขั้นสูงกว่าการสร้างถนนนั้นต้องท�าก่อน	เพราะว่าที่เขาย้อยนั้นมีคน

ถวายฎีกา	 แล้วก็ได้เห็นเองด้วยว่าเมื่อถอนสภาพจากป่าสงวนแล้วมีโฉนด

ปฏิหาริย์ขึ้นมา	คือนายทุนได้ไปไล่ชาวบ้านที่เคยอยู่ที่นั่นมาเป็นชั่วคน	ๆ 	ไป

บอกว่าที่นี่มีโฉนดปฏิหาริย์ขึ้นมา	 คือนายทุนได้ไปไล่ชาวบ้านที่เคยอยู่ที่นั่น

มาเป็นปัญหาว่า	 เขามีใบส�าคัญถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้

ออกให้	 แต่ว่าไม่ได้ค�านึงถึงหลักมนุษยธรรมว่ามีคนอยู่ในนั้นมาแล้วตั้งแต่ 

ชั่วปู่ข้อน้ีเป็นข้อส�าคัญ	 ป่าสงวนเดิมก็เป็นป่า	 คือมีต้นไม้	 มีสัตว์ป่า	 ซ่ึงมี 

กฎเกณฑ์ตามกฎหมายในการที่จะเข้าไปท�าประโยชน์แต่กฎหมายไม่ได้พูด

ถึงมนุษย์ที่อยู่ในป่า	 ไม่ได้พูดว่ามนุษย์ท่ีเข้าไปท�ามาหากินโดยที่ไม่รู้ว่าม ี

กฎหมายคุ้มครองนัน้จะว่าอย่างไร	เวลายกสภาพจากป่าสงวนเป็นทีเ่ปิดแล้ว

ก็หมายความว่าเปิดให้จับจองมนุษย์ด้วยเหมือนกัน	 ก็ผิด	 ผิดหลัก	 แต่ว่า 

ไม่ได้อยู่ในกฎหมาย	 เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดให้คนเข้าไปจองได้แล้วคนก็ไปจอง 

ไล่คนออกไป	ไปรังแกเขาต่าง	ๆ	อย่างนี้ก็เกิดเป็นการก่อการร้าย	ที่เขาย้อย

นั้น	 หมู่บ้านที่เราไป	 หัวหน้าผู้ก่อการร้ายคนหน่ึงมาจากป่ามาอยู่ที่หมู่บ้าน

นั้น	เราเข้าไปก็นับว่าไปในดงของผู้ก่อการร้าย	แต่ว่าคนนั้นออกไปเพราะว่า

ถูกรังแกถูกยึดที่ดิน	 อันนี้เราจะไปช่วยในทางกฎหมายอย่างไรก็ช่วยไม่ได	้

เพราะว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินว่างเปล่าจริง	ๆ	 เพราะวิธีของชาวบ้านที่ปลูกปีนี้
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แห่งหนึ่ง	 ปีหน้าอีกแห่งหน่ึง	 ปีต่อไปอีกแห่งหนึ่ง	 แล้วก็กลับมาที่เดิม 

ในปีทีส่าม	ทีอี่กสองแปลงทีไ่ม่ได้ท�าอยูน่ัน้จงึว่าง	ตามกฎหมายกว่็าว่างเปล่า

เพราะไม่ได้ท�าประโยชน์อะไร	 แต่ส�าหรับชาวบ้านที่นั่นเขาถือว่าเป็นที่ของ

เขาที่เขาต้องใช้อย่างนั้น	 มิฉะนั้นดินมันจืด	 มิฉะนั้นปราบหญ้าไม่ไหว	 

ปราบหญ้าหลังจากสามปีปราบง่ายกว่า	 เขาเผาง่ายกว่านี่เป็นปัญหาต่าง	 ๆ	

ซึ่งอยู่ในกฎหมายบ้างไม่ได้อยู่ในกฎหมายบ้าง	 เป็นหน้าที่ผู้ที่สนใจในเรื่อง

เร่งรัดพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้	 เคยไปบอกให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	 

ทั้งนายอ�าเภอ	 ทั้งต�ารวจ	 ให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการใช้กฎหมายสนับสนุน 

ผู ้ที่จะไปเบียดเบียนประชาชน	 ด้วยการใช้หลักของมนุษยธรรมแท้	 ๆ	 

หลักของเมตตา	หลักของการปฏิบัติเพื่อส่วนรวมจริง	ๆ

	 แต่ว่าปัญหาส�าคัญที่สุดในการพัฒนาชนบทก็คือเรื่องเครื่องมือ	

เครื่องมือจ�านวนมหาศาลนี้ต้องใช้ให้ถูกต้อง	 ทั้งเครื่องมือทุ่นแรงทั้งวิธีการ 

ทีก้่าวหน้า	ถ้าน�าไปใช้ถูกหลกัถูกต้องตามกฎเกณฑ์และหลกัของมนษุยธรรม

ของเมตตา	ก็ไม่เป็นไร	แต่บางทีเพราะงานเร่งรัดพัฒนานี้เป็นงานที่เรียกว่า	

“แหวกแนว”	และใหม่	กฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	จึงไม่ชัด	อาจไม่รู้ว่าจะใช้กฎเกณฑ์

ทีไ่หน	แล้วกผ็ดิพลาดไป	การท�าผดิพลาดกฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบัด้วยเจตนา

ดีนั้นไม่ว่า	แต่บางทีมีคนที่อ้างว่าเพราะโง่เขลาเบาปัญญาจึงท�าผิดกฎเกณฑ์

ไปท�านั้นถ้าให้เสียหายต่อส่วนรวมก็ล�าบากหน่อย	 เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตาม

โครงการตามแผนของเร่งรัดพัฒนานั้น	 ก็นับว่าเป็นท่านท่ีมีความรู้	 มีความ

เชี่ยวชาญ	ไม่ควรจะโง่เขลาเบาปัญญาถึงปานนั้น

	 ข้อส�าคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นคือจะต้องท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ	 เพราะ

ว่าเร่งรัดพัฒนานี้อย่างว่าไว้มีกฎเกณฑ์ที่แหวกแนว	 บางทีก็ต้องท�าผิดหลัก

ของระเบียบของทางราชการ	 บางอย่างเพื่อความเร็วและเร่งรัด	 บางที 

ก็ผิดแผน	 แต่แม้จะผิดแผนก็ต้องท�า	 บางเวลาก็ต้องใช้หลักมนุษยธรรม	 
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ใช้หลักเมตตากับใช้หลักความบริสุทธิ์ใจแท้	 ๆ	 ถึงจะท�างานได้ดี	 การท�าผิด

พลาด	ถ้าท�าความผดิพลาดด้วยความบรสิทุธิใ์จกด็	ีถ้าไม่ท�าด้วยความบรสิทุธิ์

ใจก็เป็นผู ้ทรยศต่อชาติ	 เพราะว่าถ้าการเร่งรัดพัฒนาเป็นงานส�าคัญ 

ทีถ่งึจุดถงึประชาชน	ถ้าท�าเสยีเท่ากบัฟันรัว้ทิง้ไป	ท�าให้ศตัรเูข้ามาในบ้านได้	

ท�าให้บ้านเมืองล่มจมได้	 เราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะท�าให้การเร่งรัดพัฒนาล้มไป	 

ผู้ใดท�าให้การพัฒนาทั่ว	ๆ	ไปล้มลงมาผู้นั้นเป็นผู้ทรยศ	การที่พูดนี้อาจเรียก

ว่ารนุแรงไปหน่อย	ท�าไมผูท่ี้คดัค้านการพฒันาเป็นผูท้รยศ	กเ็พราะว่าในเวลา

นี้บ้านเมืองของเราอยู่ในที่คับขัน	ถ้าเราท�าอะไรให้เปิดช่องให้ผู้ที่ก่อการร้าย	

ผูท้ีม่าแทรกซมึเข้ามาได้	เรากท็�าผดิต่อบ้านเมอืง	ถ้าเราสร้างร้ัวขึน้มาได้ด้วย

การพัฒนาทั้งคน	 ท้ังวัตถุให้ดีให้มีความสุขให้มีความพอใจ	 เราไม่มีวันที่จะ

เรียกว่าเสียบ้านเมือง	ข้อนี้เป็นข้อที่ส�าคัญยิ่งกว่า

	 การพัฒนาชนบทเป็นงานที่ส�าคัญ	เป็นงานที่ยาก	เป็นงานที่จะต้อง

ท�าให้ได้ด้วยความสามารถ	 ด้วยความเฉลียวฉลาด	 คือทั้งเฉลียวทั้งฉลาด	 

ต้องท�าด้วยความบรสิทุธิใ์จมใิช่มุง่ทีจ่ะหากนิด้วยวธิกีารใด	ๆ 	ใครอยากหากนิ

ขอให้ลาออกจากต�าแหน่ง	ไปท�าการค้าดกีว่า	เพราะว่าถ้าท�าผดิพลาดไปแล้ว

บ้านเมอืงเราล่มจม	และเมือ่บ้านเมอืงของเราล่มจมแล้วเราอยูไ่ม่ได้	กเ็ท่ากบั

เสียหมดทุกอย่าง	 ขอพูดอย่างนี้แล้วก็ให้ไปพิจารณา	 พยายามที่จะให้การ

สัมมนาที่ท�ามาได้ประโยชน์	 เพราะว่าเรื่องที่สัมมนาเป็นหลักวิชาที่จะต้อง

ปฏิบัติแล้วก็ขอให้น�าวิชาต่าง	 ๆ	 น้ีไปแจกจ่ายผู ้ใต้บังคับบัญชา	 ไปให้ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทัง้หลายพจิารณาว่าจะท�าอย่างไรให้ดทีีส่ดุ	ไม่ใช่เพือ่ประจบ

ผูใ้หญ่	แต่ว่าส�าหรบัประจบตวัเองส�าหรบัสร้างท่ีให้ตวัเองอยูไ่ด้	เพราะว่าเป็น

งานของตัวเองทั้งนั้น



พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   23

	 ขอให้ทุกคนมีก�าลังใจก�าลังกายท่ีจะปฏิบัติงาน	 ใจแข็งพอที่จะ 

เสยีสละ	ใจแขง็พอท่ีจะต่อสูก้บัการแทรกซมึซึง่มาในทกุวถิทีาง	ไม่ใช่แทรกซมึ

ด้วยปืน	ไม่ใช่แทรกซมึด้วยการจดัค่ายมรณะ	แต่แทรกซมึในสมองของแต่ละ

คน	เขามาบอกว่าท�าไมท�างานเกอืบจะตายแล้วไม่ได้อะไร	ได้ซ	ิได้ความมัน่คง

ของบ้านเมือง	 สิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ไปพิจารณา	 เมื่อพิจารณาแล้วให้น�าไปฝาก

ไปให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั่วทุกแห่งทุกจังหวัด	เพื่อที่จะให้งานเร่งรัดพัฒนา

เป็นส่วนรวมได้ก้าวหน้าจริง	ๆ 	และมั่นคงจริง	ๆ 	เพื่อให้บ้านเมืองของเราอยู่

ได้ขอให้มีก�าลังกายก�าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ท่ีส�าคัญด้วยความสามัคคี	 

ด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์.
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พระราชด�ารัส (๑)

พระราชทานแก่ผูว่้าราชการจังหวัดราชบุรแีละคณะประชาชน (๒)

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

	 ขอขอบใจชาวราชบุรีที่ได้น�าเงินมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในภาคเหนือ	ภาตตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

	 ในคราวนี้	 อุทกภัยที่โหมประเทศไทยท�าให้เกิดความเดือดร้อนแก่

ประชาชนจ�านวนมาก	 และจะต้องช่วยเหลือ	 ที่ได้ช่วยเหลือไปแล้วก็มาก	 

แต่ก็ต้องช่วยเหลือต่อไปเพราะว่าผู้ประสบอุทกภัยได้เสียส่ิงของทรัพย์สิน

และอุปกรณ์ในการครองชีพของเขาไปมากมาย	 จึงขาดแคลนสิ่งที่จะช่วย 

ให้เขาประทังชีวิตทั้งหมด	 ตอนต้นจะต้องมีผู ้ที่ไปช่วยให้ประทังอยู ่ได้ 

ชัว่ขณะ	ต่อมาจะต้องช่วยให้เขาฟ้ืนฟอูาชพีของเขาให้ได้	เพือ่ให้มรีายได้และ 

เลี้ยงตัวได้	 ในขั้นหลังนี้เป็นขั้นที่นับว่าส�าคัญมาก	 และจะต้องมีผู้ช่วยต่อไป	

ในขั้นแรกนั้นส่วนมากก็ทุกคนก็กระตือรือร้นจะช่วยเพราะว่าเห็นข่าวสด	ๆ	

ร้อน	 ๆ	 แต่ต่อมาอาจเลือน	 ๆ	 ไปบ้าง	 ฉะนั้น	 การที่ท่านได้บริจาคทรัพย์ 

เพื่อช่วยเหลือในขณะนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์มาก

(๑)	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พระราบทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายยทุธ	หนนุภักดี	ผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบรีุ	น�าประชาชน 

	 ในจังหวัดราชบุรี	จ�านวน	๓๔	คน	เข้าเฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือ 

	 ผู้ประสบอุทกภัย
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	 เมื่อจังหวัดราชบุรีประสบอุทกภัย	 ก็ได้มีประชาชนในส่วนจังหวัด 

อื่น	 ๆ	 ได้บริจาคทรัพย์และพยายามไปช่วยเหลือมากมาย	ก็นับว่าท่านก็ได้

ทราบเหมือนกันว่าผู้ที่ประสบอุทกภัยนั้นเดือดร้อน	 แต่ความเดือดร้อนนั้น

บรรเทาลง	โดยที่ทราบว่ามีผู้อื่นเห็นใจช่วยเหลือ	การช่วยเหลือนั้นเป็นการ

ช่วยเหลอืด้วยทรพัย์บ้าง	ด้วยสิง่ของเครือ่งอปุโภคบรโิภคซึง่เป็นความจ�าเป็น

ส�าคัญส�าหรบัประทงัชวีติบ้าง	แต่จติใจเมตตาทีท่ราบว่าผูอ้ืน่เดอืดร้อนกท็�าให้

ร้อนใจด้วยเป็นสิง่ทีจ่ะค�า้จนุให้มกี�าลงัใจและสามารถทีจ่ะด�ารงชวีติต่อไปได้	

ฉะนัน้	เมือ่ประชาชนในจงัหวดัต่าง	ๆ	ประสบอทุกภยั	ชาวราชบรุกีม็จีติเมตตา	

เพราะเข้าใจในข้อน้ีการท่ีได้ช่วยจงึนับว่าได้ประโยชน์สองทาง	คอืทัง้ทางวตัถุ

และทางจิตใจ	 ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการช่วยเหลือ	 ก็คือท�าให้ 

เห็นว่าบ้านเมืองไทยนี้มีความสามัคคี	 ผู้ใดเดือดร้อน	 ผู้ที่ไม่เดือดร้อนก็ช่วย	

เพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยน	 เป็นการเสมือนประกันสังคมหรือประกันภัย

ใหญ่ของประเทศ	 ซึ่งไม่จ�าเป็นท่ีจะต้้งข้ึนมา	 เป็นบริษัทหรือตั้งขึ้นมาเป็น

องค์การของรฐับาล	หากเป็นจติใจเมตตาของคนทีอ่ยูใ่นประเทศไทยทีต้ั่งขึน้

มา	 เป็นประกันให้บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงได้	 ถ้าจิตใจนี้	 ความคิดนี้คง

เจรญิอยูแ่ละคงยัง่ยนื	 บ้านเมอืงไทยกส็ามารถฟันฝ่าอปุสรรคต่าง	ๆ	 ได้โดยดี	

เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีจิตใจเมตตาและแสดงออก 

ซึ่งความเมตตานี้	เป็นหลักส�าคัญของบ้านเมือง	และโดยเฉพาะประเทศไทย

เราต้องภูมิใจว่าเราอยู่ได้	 เพราะเราช่วยค�้าจุนซ่ึงกันและกัน	 บ้านเมืองไทยนี ้

อาจไม่ใช่เป็นมหาอ�านาจ	 อาจไม่ใช่เป็นประเทศที่ร�่ารวยอย่างสุดยอด	 

แต่ว่าถ้าตราบใดเรารักษาความรู้สึกและความสามัคคี	 ความเห็นอกเห็นใจ 

ซึ่งกันและกัน	ความรักชาติเพื่อที่จะให้มีแผ่นดินที่จะอยู่	ทั้งหลายทั้งหมดนี้

ไว้ได้	 เราก็จะอยู่ได้อย่างมีเกียรติและอย่างมีความสุขที่สูงพอดูอยู่ตราบนั้น	
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ฉะนั้น	 จึงขอขอบใจท่านท้ังหลายท่ีได้แสดงจิตใจอันนี้	 คือความตั้งใจที่จะ

ค�้าจุนบ้านเมืองให้ด�ารงอยู่	 และความมีเจตนาท่ีจะสร้างเสริมรักษาแผ่นดิน

เอาไว้เพื่อให้แต่ละคนสามารถที่จะมีชีวิตยั่งยืนได้

	 ขอให้อ�านาจของกุศลกรรมที่ท่านได้ท�า	ท�าให้ท่านประสบแต่ความ

ดีงาม	ขอให้มีก�าลงัใจก�าลงักายปฏบิตังิานของตนเพือ่ประสบแต่ความส�าเรจ็

ในสิ่งที่ดีที่ควรที่งาม	และขอให้ทุกคนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั่วกัน.
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พระราชด�ารัส(๑)

พระราชทานแก่ผูว่้าราชการจังหวัดกาญจนบุร ีนายอ�าเภอท่ามะกา
และกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต ๗ อ�าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุี(๒)

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

 

	 ขอขอบใจชาวไร ่อ ้อยและกรรมการ	 ที่ ได ้น�าข ้าวมาบริจาค 

เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยและสาธารณภัย	 การที่ได้บริจาคข้าวนี ้

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 เพราะว่าข้าวเป็นสิ่งท่ีเป็นหลักส�าหรับด�ารงชีวิต 

ของทุกคน	 เมื่อผู้ใดประสบเคราะห์กรรมจากสาธารณภัย	 ก็ขาดแคลน 

สิ่งที่ส�าคัญนี่้	 จึงจะต้องขออนุญาตจะน�าข้าวนี้ไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่เดือดร้อน	 

แต่ไม่ใช่เฉพาะผูท้ีเ่ดอืดร้อนในทางอทุกภยัเท่านัน้เอง	 เพราะว่าความเดอืดร้อน

ของทกุคนจะเกดิจากภยัธรรมชาตกิไ็ด้	จะเกดิจากความแร้นแค้นของอาชพี

ก็ได้	 หรือจากสิ่งแวดล้อมส่วนอื่นก็ได้	 แยกออกไม่ได้	 จึงจะต้องน�าไปช่วย 

(๑)	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	 นายวงษ์	 ช่อวิเชียร	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาญจนบุร	ี 

	 น�านายอ�าเภอท่ามะกา	 พร้อมด้วยกลุ่มชาวไร่อ้อย	 เขต	 ๗	 อ�าเภอท่ามะกา	 จังหวัดกาญจนบุรี	 

	 จ�านวน	๒๒	คน	 เข้าเฝ้า	ฯ	น้อมเกล้า	ฯ	ถวายข้าวสารโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบ 

	 อุทกภัยและสาธารณภัยในจังหวัดต่าง	ๆ
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ผู้ที่ประสบทุกข์ในความเดือดร้อนให้ท่ัว	 ตามวิธีการที่เคยท�ามา	 ก็คือน�า 

ข้าวไปแจกโดยตรงให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนส่วนหนึ่ง	 ทั้งเคยฝากไว้กับ 

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศเช่นทหารหรือต�ารวจ	 ส่วนหนึ่งประชาชนใน

ทีท่รุกนัดารเขาขาดแคลนในสิง่อปุโภคบรโิภค	ต�ารวจทหารสามารถทีจ่ะแจก

จ่ายแบ่งข้าวและสิง่อ่ืนให้แก่ประชาชนเหล่าน้ันได้	ข้อนีเ้ป็นทางหนึง่จะท�าให้

ความมั่นคงมาสู่ประเทศบ้านเมือง	 เพราะว่าบ้านเมืองของเรานี้เราจะต้อง

ช่วยกนัรกัษาด้วยวธิกีารต่าง	ๆ 	กนั	วธิท่ีีส�าคญัท่ีสดุกค็อืสร้างความผาสกุของ

พลเมือง	 ถ้าพลเมืองประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากส่ิงใดก็ตาม	 และ 

โดยเฉพาะจากความหิว	ประชาชนเหล่านั้นก็เหมือนตกอยู่ในทะเลจะจมน�้า	

ถ้ามีสิ่งใดลอยมาให้เกาะได้ก็ต้องคว้า	 เมื่อคว้าสิ่งที่มั่นคง	สิ่งที่จะน�าไปสู่ผืน

แผ่นดินที่จะเหยียบได้	 ก็ดีไป	 ถ้าเป็นสิ่งที่ลอยมาแล้วก็เกาะแล้วไม่ไปไหน	 

ไปในทางที่จะยิ่งอันตราย	ก็จะท�าให้ชีวิตไม่รอด	ฉะนั้น	การที่ท่านได้บริจาค

ข้าวก็เท่ากับให้สิ่งของมาเพื่อประทังและเพื่อช่วยชีวิตของคนที่เดือดร้อน	

และทั้งช่วยในทางท่ีท�าให้เห็นความสามัคคีของบ้านเมือง	 คือทุกข์ของคน 

ที่ตกทุกข์ก็จะบรรเทาลงไปเพราะเราสามารถบรรเทาทุกข์ให้เขาและ 

สามารถที่จะแสดงความสามัคคีปึกแผ่นของบ้านเมือง	 อันนี้เป็นข้อส�าคัญ	 

จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านได้บริจาคข้าวมาเพื่อช่วยในกิจการนี้	 

บ้านเมืองเดี๋ยวนี้ก็มีความเดือดร้อน	 จึงต้องช่วยเหลือ	 การที่ท่านช่วยเหลือ

ด้วยข้าวกเ็ท่ากบัช่วยให้บ้านเมอืงมคีวามปึกแผ่น	ทัง้แสดงความสามคัคขีอง

ประชาชนในบ้านเมืองไทย	 ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญที่จะท�าให้บ้านเมืองเรา 

เจริญก้าวหน้า	 เมื่อส่วนรวมเจริญก้าวหน้า	 แต่ละคนจะเป็นกสิกร	 จะเป็น

พ่อค้า	จะเป็นข้าราชการ	จะเป็นทหารหรือพลเรือนก็ตาม	ก็สามารถอาศัย

บ้านเมือง	 อาศัยแผ่นดินมีชีวิตอยู่ได้	 ถ้าขาดความสามัคคี	 ขาดความตั้งใจ 
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ที่จะประทังรักษาบ้านเมืองเอาไว้	เราจะขาดแผ่นดิน	ไม่รู้จะเหยียบแผ่นดิน

ที่ไหน	เราจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรืองได้

	 ก็ขอให้ทุกท่านได้รับผลจากกุศลกรรมที่ได้ท�าด้วยเจตนาที่สูงที่ด	ี 

ขอให้ท่านได้ประสบความส�าเร็จในกิจการต่าง	 ๆ	 ที่ก�าลังท�า	 ประสบแต ่

ความก้าวหน้า	ความดี	ความส�าเร็จ	และความเจริญโดยทั่วกัน.
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พระราชด�ารัส(๑)

พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
และข้าราชการ พ่อค้า คหบดี(๒)

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕

 

	 ขอขอบใจท่านท้ังหลายซึ่งเป็นพ่อค้า	คหบดี	ประชาชน	ข้าราชการ

ของจังหวัดสุโขทัย	 ท่ีได้ร่วมกันสมทบเงินเพื่อที่จะซื้อเครื่องบินส�าหรับ

กิจการฝนเทียม	 เครื่องบินล�านี้ที่จะช่วยกันซื้อ	 ตอนแรกก็เข้าใจว่าจะซ้ือ

เครื่องบินขนาดใหญ่	 และจะซื้อเครื่องบินที่ใช้แล้วในราคานี้	 แต่ปรากฏว่า

เครื่องบินเช่นนี้เป็นเครื่องบินเก่าและจะต้องใช้เงินค่าซ่อมแซมเกินกว่า

จ�านวนที่ได้มาด้วยซ�้า	 ทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาและซ่อมแซมจะเกินไป

จ�านวนมาก	 จึงขออนุญาตที่จะน�าเงินนี้ไปสมทบกับการซื้อเครื่องบินอีก 

ล�าหนึ่ง	 ซึ่งราคาแพงกว่า	 แต่ล�าเล็กกว่า	 ซึ่งทางจังหวัดชลบุรี	 ขอนแก่น	

สพุรรณบรุ	ีกาญจนบรุ	ีได้มส่ีวนได้สมทบส�าหรบัซ้ือแล้ว	และยงัไม่ได้จ่ายเงิน	

เครือ่งบนิล�านีซ้ึง่ได้น�ามาใช้การแล้วกใ็ช้การได้ด	ีได้มาใช้การทีจ่งัหวดัสโุขทยั

(๑)	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายรงัสรรค์	รงัสกิลุ	ผูว่้าราชการ 

	 จังหวัดสุโขทัย	และข้าราชการจังหวัดสุโขทัย	น�าพ่อค้า	คหบดี	 รวม	๖๑	คน	 เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	 

	 ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนซื้อเครื่องบินส�าหรับใช้ในการท�าฝนเทียม
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แล้วสามครัง้	รวมท้ังครัง้หลงัเมือ่วนัท่ี	๑๗	กนัยายน	และต้ังแต่	๑๗	กนัยายน	

ถึง	 ๒๑	 กันยายนนี้	 ก็มีการท�าฝนเทียมจะต้องปฏิบัติจากที่ที่ห่างไกล	 

ส�าหรับคราวแรกวันที่	๑๗	ก็ได้ปล่อยฝุ่นเคมี	เกลือ	ที่ต้องบรรทุกขึ้นไปด้วย

เครื่องบินของกองทัพอากาศเหนือเขตจังหวัดอุตรดิตถ์	 และวันต่อไปได้

ปล่อยเกลือเหนือเขตจังหวัดพิษณุโลก	 แต่ในที่สุดก็เข้าใจว่าได้ผลดีส�าหรับ

จังหวัดสุโขทัย	และท่านนายอ�าเภอต่าง	ๆ	ก็ได้รายงานว่า	มีฝนเป็นที่พอใจ	

และว่าทั้ง	๕	วันที่ได้ปฏิบัติมีฝนลงอาจไม่พร้อมกันทุกอ�าเภอ	แต่ก็ได้ผลดี

ที่การปฏิบัติฝนเทียมนี้ได้ผลดีเป็นการประทังในความเดือดร้อนของกสิกร	

เพราะว่าการแก้ฝนแล้งนี้ก็ท�าให้พืชต่าง	ๆ	ที่ก�าลังเหี่ยวแห้งไปก็ได้สามารถที่

จะประทังไว้ไม่ตายจนกระท่ังฝนลงมาได้	 ซึ่งในระยะหลังจากการปฏิบัติ

ฝนเทยีมกไ็ด้มฝีนตกลงมาทีจ่งัหวดัสโุขทยัเข้าใจว่าจะประทงัไปนานพอควร	

การที่ท�าฝนเทียมนี้จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย	 ท้ังฝ่ายผู้ท่ีปฏิบัติโดยตรง	 

ท้ังฝ่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติและฝ่ายทางข้าราชการท้องที่ของจังหวัด 

ทั้งในส่วนจังหวัดและส่วนอ�าเภอจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้ 

งานนีส้�าเรจ็ไปโดยด	ีจะต้องอาศยัความรูท้างวิชาต่าง	ๆ 	เช่นเกษตร	ชลประทาน 

อุตุนิยม	 ปกครอง	 เป็นต้น	 ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน	 จึงจะท�าให้กิจการนี้ 

ส�าเร็จลุล่วงไปโดยดี	 ทั้งกสิกรและผู้อื่นจะต้องเข้าใจถึงจุดประสงค์และ 

ความสามารถของฝนเทียม	เพื่อที่จะได้เข้าใจกันดีและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ส่วนที่ส�าคัญก็คือทรัพย์	 คือต้องใช้วัสดุเคมีและค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 นับดูแล้ว

ส�าหรับการปฏิบัติฝนเทียมครั้งหลังนี้เฉลี่ยแล้ววันละแปดพันบาท	ซึ่งเงินนี้

มิได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินสักสตางค์เดียว	 เป็นเงินบริจาคและ 

เงินสมทบทั้งนั้น	 ส่วนเครื่องบินที่ปฏิบัติในคราวนี้	 เป็นเครื่องบินกองทัพ

อากาศสองล�าและเครื่องบินกองบินต�ารวจสองล�า	 โดยเฉพาะหนึ่งล�าเป็น

เครื่องบินที่ประชาชนได้บริจาคก็ขอร้องท่านทั้งหลายว่าเงินที่ได้บริจาค 
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ในวนันีข้อให้ได้สมทบในล�านัน้	ซึง่เป็นเครือ่งบนิทีไ่ด้มอบไว้ทีก่องบนิต�ารวจ

และใช้ในกิจการฝนเทียม	การที่จะปฏิบัติฝนเทียมให้ส�าเร็จจึงเห็นได้ว่าจะ

ต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย	จากประชาชนทุกคน	และได้

รับการสนับสนุนในทางปัจจัย	คือในทางทรัพย์	เพื่อไปซื้อวัตถุเคมีให้พร้อม	

ความร่วมมือทั้งหมดนี้	 ทั้งทางวิชาการทางปฏิบัติ	 และทางทรัพย์	 ก็รวม 

เข้ามา	 แล้วก็เป็นความก้าวหน้าความปลอดภัยของประชาชนเอง	 จึงยินดี 

ที่ท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายทางราชการทั้งฝ่ายพ่อค้า	 คหบดีได้มารวมกันอยู	่ 

ณ	 ที่นี้	 ก็ขอให้ความสามัคคีระหว่างคนทุกคนในชาติได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	

เข้าใจซึ่งกันและกันดี	 และสามารถท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ซึ่งเป็นประโยชน์ของแต่ละคนให้ลุล ่วงไปด้วยดี	 ด้วยความเข้มแข็ง	 

ด้วยความเสียสละ	ด้วยความฉลาด

	 ขอให้ทุกท่านจงประสบความเจริญ	 ความส�าเร็จทุกประการ	 

ขอให้มีก�าลังกายก�าลังใจเข้มแข็งแข็งแรงทุกคน	 และประสบแต่โชคด ี

ทุกประการ.
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พระราชด�ารัส
ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร

ประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖

 

	 ข้าพเจ้ามคีวามยนิดมีาก	ทีม่โีอกาสมาเยีย่มจงัหวดันครศรธีรรมราช	

และได้มาพบปะกับท่านอย่างใกล้ชิดอีกวาระหนึ่ง	 ขอขอบใจท่านทุกคน	 

ที่พร้อมกันมาต้อนรับด้วยไมตรีจิต

	 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่และมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ในภาคใต้	 เพราะเป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้านแต่โบราณกาลสืบมา 

จนถึงปัจจุบัน	 ท่านทั้งหลายควรจะภูมิใจ	 และตั้งใจรักษาเกียรติประวัต ิ

และความส�าคัญของจังหวัดของท่านไว้	 พร้อมท้ังพัฒนาให้ก้าวหน้าไปด้วย

ความมั่นคง

	 ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านคราวนี้	 ได้น�าพระพุทธนวราชบพิตรมาให้ 

แก่ท่านด้วย	พระพทุธนวราชบพติรนี	้สร้างขึน้ส�าหรับมอบให้เป็นพระพทุธรูป

ประจ�าจังหวัด	 ที่บัวฐานด้านหน้าบรรจุพระพิมพ์ไว้องค์หนึ่ง	 เป็นพระ 

ที่ข้าพเจ้าท�าขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์	 ซึ่งได้มาจากปูชนียสถานวัตถุของจังหวัด

ต่าง	 ๆ	 ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร	 มีผงจากองค์พระบรมธาตุ	 และ 

เกสรดอกไม้ที่ใช้บูชาพระบรมธาตุ	 จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้	 รวมอยู่ด้วย	

ข้าพเจ้าถือว่าพระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้	 เป็นท่ีต้ังแห่งคุณพระรัตนตรัย 
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อันเป็นที่เคารพสูงสุด	 ทั้งเป็นที่หมายของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

ประเทศไทยและของคนไทยทั้งชาติ	 จึงได้บรรจุพระพิมพ์ที่ท�าขึ้นด้วย 

ผงศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว	 ให้เป็นพระพุทธรูปส�าคัญ	 และน�ามามอบให้แก่ท่าน 

ทั้งหลายด้วยตัวเอง

	 ขอท่านทั้งหลายจงรับพระพุทธนวราชบพิตรนี้ไว้	 เพื่อเป็นสิริมงคล

ส�าหรับจังหวัดและส�าหรับตัว	 เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ	 ในการที่จะ 

สมคัรสมานร่วมแรงร่วมใจกนัประกอบการด	ีความด	ีและขอให้ท่านระลกึไว้เสมอ

เป็นนิตย์ด้วยว่า	ในการท�าการงานทั้งปวงนั้น	ทุกคนจะต้องตั้งใจจริง	อดทน

และขยันหมั่นเพียร	ซื่อตรงเห็นอกเห็นใจ	ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน	มีเมตตามุ่งด ี

มุ่งเจริญต่อกัน	 ยึดมั่นในสามัคคีธรรมความสุจริต	 ทั้งในความคิดและ 

การกระท�า	 ถือเอาความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายส�าคัญ	 

กจิทีท่�าทกุอย่างจงึจะส�าเรจ็ผลอนัสมบรูณ์	และจะช่วยให้สามารถรวมก�าลัง

กันรักษาความเป็นปึกแผ่นของจังหวัดของท่านไว้ได้	 พร้อมกับพัฒนาให้

จ�าเริญรุดหน้าไปดังปรารถนา

	 ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย	 แห่งพระบรมธาตุ	 และพระพุทธ 

นวราชบพิตร	 จงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้สวัสดี	 แผ้วพ้นจากทุกข์ 

และภัยทุกประการ	 บันดาลให้เกิดความผาสุกและความสามัคคีอันมั่นคง	 

ให้ทุกคนประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ในหน้าที่ส�าเร็จลุล่วงได้ดังประสงค์	

บงัเกดิความเจรญิรุ่งเรอืงแก่จงัหวัดนครศรธีรรมราชและแก่ประเทศชาตไิทย

ยิ่ง	ๆ	ขึ้นตลอดสืบไป.
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พระราชด�ารัส(๑)

พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและคณะ(๒)

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗

 

 

	 ขอขอบใจชาวปราจีนบุรีท่ีได้น�าเงินมาสมทบในการซื้อเครื่องบิน 

ท�าฝนเทียมในวันน้ี	 ท้ังได้น�าสิ่งของซึ่งเป็นผลิตผลของตนมาให้	 และ 

โดยเฉพาะขอขอบใจที่ทุกคนได้มาพร้อมเพียงกันในวันนี้

	 การท�าฝนเทียมเป็นกิจการที่ล�าบากและไม่ทราบว่าได้ผลเพียงใด	

เพราะว่าการท�านัน้กแ็ล้วแต่สภาพอากาศและแล้วแต่ก�าลังท่ีเรามท่ีีปฏบิติัการ	

แต่ที่ส�าคัญที่สุดที่จะเป็นจะมี	 คือความร่วมมือของท้ังฝ่ายทางเจ้าหน้าท่ี 

ทางราชการ	ทั้งด้านเจ้าหน้าที่ทางปกครองและเกษตรกรรม	ทั้งโดยเฉพาะ

จากความร่วมมือจากผูท้ีเ่ป็นเกษตรกรเอง	ทีท่่านทัง้หลายมาในวนันี	้กเ็ข้าใจ

ว่าการท�าฝนเทียมน้ันเกิดผลเป็นท่ีน่าพอใจแก่เกษตรกร	 ที่ท่านได้ร่วมกัน

บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการท�าฝนเทียม	 คือเข้าใจว่าการ 

(๑)	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให	้ 
	 พลต�ารวจตรศีรศีกัดิ	์ธรรมรกัษ์	ผูว่้าราชการจงัหวดัปราจนีบรุ	ีและภรยิา	น�าเกษตรจงัหวดัปราจนีบรุี	 
	 นายอ�าเภอ	 ปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ�าเภอ	 ข้าราชการ	 พนักงานและผู้แทนกลุ่มเกษตรกร	 
	 จ�านวน	๖๕๙	คน	เฝ้า	ฯ	ถวายพระพรปีใหม่	และทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องบิน 
	 ท�าฝนเทียม
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ที่ท�าฝนนี้ได้ช่วยท่านจริง	 ๆ	 ฉะนั้นก็เป็นยินดีมากแต่ก็ยังไม่แน่ใจนักว่า 

ผลนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่า	 ถ้าอยากจะให้ได้ผลของงานเต็มเม็ด 

เต็มหน่วย	 จะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติมขึ้น	 เครื่องมือเพิ่มเติม	

ซึง่เงนิทีไ่ด้บรจิาคกจ็ะเข้าไปร่วมสมทบในทนุส�าหรบัซือ้เครือ่งบนิ	แต่เครือ่งบนินัน้

เมื่อซื้อก็เป็นอุปกรณ์ที่ราคาแพง	 แต่แม้จะเป็นอุปกรณ์มีราคาแพง 

ก็อาจปฏิบัติไม่ได้เต็มที่	ถ้าไม่มีน�้ามัน	และไม่มีวัสดุเคมี	ก็จะต้องพิจารณา

เหมอืนกนัว่าถ้ามอีปุกรณ์และมวีสัดุ	มวีชิาการพร้อมแล้วจะต้องอาศยัก�าลงั

อีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญมาก	 คือความร่วมมือสามัคคีจากทุกฝ่าย	 ฉะนั้น 

ที่ฝนเทียมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี	 ได้ผลดีก็เนื่องจากทางราชการและ 

ทางเกษตรกรได้ร่วมมืออย่างดี	อันนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	ไม่ใช่เฉพาะใน

การท�าฝนเทียม	 แต่ว่าในการปฏิบัติงานทั้งหมดของทางราชการและของ

ทางราชการและของทางประชาชน	จะต้องร่วมกันด้วยความเข้มแข็ง	ด้วย

ความสุจริต	 ด้วยความซื่อตรง	 ด้วยความบริสุทธิ์ใจ	 ที่จะสร้างชีวิตของตน

ให้มีความเจริญทุกด้านทั้งในด้านการท�ามาหากิน	ทั้งในด้านจิตใจที่จะร่วม

กันท�างานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนตลอดถึงประเทศชาติ

	 การท�างานด้วยความเข้มแข็งสามคัคแีละบรสิทุธิใ์จนี	้จะสัง่กนักย็าก	

การบอกว่าให้ท�างานด้วยความสุจริต	 ท�างานด้วยความเข้มแข็งนั้น	 ถ้าส่ัง

บอกให้ท่านท�า	 ก็ไม่ทราบว่าจะรับค�าสั่งได้หรือไม่	 แต่ว่าถ้าขอร้องและ 

ชี่้แจงว่าพวกเราด้วยกันซึ่งเป็นคนไทย	 ถ้าทิ้งกันไม่ช่วยกัน	 ความล่มจม	 

ความหายนะ	 จะมาสู่เราทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคนหนึ่งคนใด	 ฉะนั้น	 ความ

สามัคคี	ความร่วมมือระหว่างกันทุกฝ่าย	ทั้งฝ่ายผู้ที่ท�างานในด้านปกครอง	

ทั้งฝ่ายคนที่ท�างานในด้านวิชาการ	ท้ังผู้ท่ีท�างานในด้านท�ามาหากินส่วนตัว	

จะต้องมีทุกคน	ต้องร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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	 ที่ท่านมาในวันนี้ก็ในเรื่องของฝนเทียม	ซึ่งนับว่าเป็นกิจการเล็ก	ๆ	

ส่วนหนึ่งของการท�าเกษตรกรรม	 ก็ยังต้องการความสามัคคีร่วมมือด้วย

ความตั้งใจท�าการเพาะปลูก	 ทั้งท�าสวน	 ทั้งท�านา	 จักต้องมีความร่วมมือ 

ยิ่งใหญ่กว่า	เพราะว่าเป็นกิจการท่ีล�าบากยากเย็นและจะต้องใช้ความเพียร

ความอดทนมากทีเดยีว	ตัง้แต่การเตรยีมดนิลงพชืต่าง	ๆ 	จนกระทัง่ทะนบุ�ารุง

ให้เติบโตให้ได้ผลออกมา	 ตลอดจนเมื่อได้ผลมาแล้ว	 จะต้องสามารถใช้

ประโยชน์เพื่อมาบริโภคบ้าง	และส่งขายบ้าง	ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลานาน	และ

ต้องมีความเพียรความอดทนอย่างยิ่ง	 แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกัน	 โดยเฉพาะ

ฝ่ายทางปกครองและฝ่ายวิชาการ	 สามารถที่จะไปสอดส่องและให้ความรู้

ทั้งทางวิชาการ	 ท้ังทางการด้านเพาะปลูกและด้านจ�าหน่าย	 ก็จะท�าให้

เกษตรกรท�าได้ง ่ายขึ้นและมีผลดีขึ้น	 ในตัวเกษตรกรเองก็จะต้องม ี

ความร่วมมือ	ทั้งกับทางราชการ	ทั้งระหว่างกันเอง	เพื่อที่จะให้อุ้มชูฐานะ

ของตนเองให้มั่นคง

	 ทั้งหมดนี้อยากเห็นชาวไทยทั้งหมด	 โดยเฉพาะกสิกร	 สามารถ 

ที่จะปฏิบัติตนให้มีความเจริญ	 เพราะว่าถ้าทุกคนมีความเจริญตามที่ตน

ท�าได้กจ็ะท�าให้พลเมอืงของเรามคีวามมัน่คง	และบ้านเมอืงของเรากอ็ยูเ่ยน็

เป็นสุขบางสิ่งบางอย่างจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันบ้าง	 ก็ต้องนึกถึงว่า 

จะต้องปรองดองกัน	เพราะว่าผลประโยชน์ขัดแย้งนั้นมันเป็นเรื่องเล็ก	คือ

ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของส่วนรวมของเราก็ค่อนข้างเป็นเรื่องเล็ก	ไม่ควร

ที่จะท�าให้มาเป็นอุปสรรคในความเจริญและความสามัคคีของชาติไทย	

ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันอะลุ้มอล่วยกัน	 สร้างความมั่นคงทาง

ด้านชีวิตการเป็นอยู่	 และเป็นการสร้างความมั่นคงของบ้านเมือง	 วิธีการ 

ท่ีจะสร้างน้ันก็มีหลายทาง	 ทางที่ดีท่ีสุดก็ร่วมแรงกันปฏิบัติงานของตน	 
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แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	ใครมีหน้าที่ที่จะสอดส่องก็ขอให้สอดส่อง

ให้ดีถือว่าประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว	 ค�านี้ได้ยินมาเร่ือย	

เข้าใจว่า	 โดยเฉพาะข้าราชการท่ีปฏิบัติงานฟังจนเอือม	 แต่ว่าความจริง 

ถ้าท�าประโยชน์ส่วนรวมและถอืว่าเหนอืประโยชน์ส่วนตัวนัน้	ขอให้เชือ่ว่าเป็น

ประโยชน์ส่วนตัวในท่ีสุด	 เพราะว่าถ้าแต่ละคนท�าตามหน้าที่ซ่ึงตนได้มี

โอกาสท�าแล้ว	 จะท�าให้ส่วนรวมอยู่ดี	 และตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วน

รวม	 ก็แทรกเข้าไปอยู่ในส่วนรวมนั้นเอง	ถ้าส่วนรวมอยู่ดีส่วนตัวก็อยู่ดีแน่	

และผูใ้ดมคีวามรูใ้ดกค็วรจะแพร่ออกไปให้คนอืน่ทราบ	เพราะว่าการเผยแผ่

ความรู้ความสามารถไปให้ผู้อื่นนั้นไม่ได้เสียประโยชน์ใด	ๆ	เพราะว่าความรู้

และความดเีม่ือเผยออกไปยิง่ทวคีณูขึน้	ไม่ได้หมดไปจากตวั	ยิง่ท�าดยีิง่ท�าให้

คนอื่นมีความรู้	ความรู้ของเราก็ไม่มีหมดลงไป	ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นมา	อันนี้เรียก

ว่าสร้างบารมี	ถ้าแผ่บารมีออกไปโดยเกิดค�าว่าบารมีแท้	ๆ 	คือความดีแผ่ไป

ให้ผู้อื่นมากเพียงใด	 บารมีของเรายิ่งสูงยิ่งแก่กล้าเพียงน้ัน	 ฉะน้ันผู้ที่มีความรู	้ 

ผู้ที่มีความตั้งใจดี	 ขอให้ตั้งใจที่จะเผยความดี	 เผยความรู ้ที่สูงไปให้แก ่

ผู้อื่น	ซึ่งจะท�าให้ทั้งตนทั้งผู้อื่นแข็งแรงและมีความเจริญก้าวหน้าได้

	 ทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดมาจากการปฏิบัติงานทางด้านฝนเทียม	

เพราะว่าได้เห็นว่าถ้ามีความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้อง	 ถ้าร่วม

มืออย่างโดยดี	 ก็ท�าให้กิจการมีความก้าวหน้า	 และเป็นประโยชน์ตามจุด

ประสงค์	ดังน้ัน	ยิ่งเห็นว่างานที่ส�าคัญยิ่งของบ้านเมืองคือความเป็นอยู่ของ

ทุกคน	 ซึ่งเป็นประชาชนในประเทศไทยนี้	 ก็ยิ่งนึกว่าของที่ส�าคัญที่จะให้มี

ความสามัคคีและความปรองดอง	 ความตั้งใจดี	 ความปรารถนาดี	 ท�างาน

ด้วยความเข้มแข็งจะยังอยู่ได้ก็ขอให้ทุก	ๆ	คนคิดดีท�าดีอย่างแท้จริงต่อไป	

ไม่มีการที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
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	 ขอให้ทุกคนได้รับความขอบใจท่ีร่วมมือทั้งในด้านการช่วยกิจการ

ของฝนเทียมและโดยเฉพาะที่ช่วยกันสร้างอุ้มชูความดี	 สร้างจังหวัดและ

บ้านเมืองให้มีความรุ่งเรือง	ขอขอบใจทุกคนอีกที	แล้วก็ขอให้ทุกคนมีกาย

และใจเข้มแข็ง	แข็งแรง	พร้อมด้วยพลังของความสามัคคี	ให้อยู่เย็นเป็นสุข

มีความเจริญ	ประสบภัยหรืออุปสรรคใดให้ผ่านพ้นไปโดยดี	ท้ังขอให้ปฏิบัติ

งานด้วยความมีผล	 และขอให้อยู่เย็นเป็นสุข	 ขอทุกคนทุกฝ่ายได้หันหน้า

เข้าหากัน	และประสบความเจริญความส�าเร็จทุกประการ.
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พระราชด�ารัส(๑)

พระราชทานแก่คณะข้าราชการกรมการปกครอง
และคณะกรรมการจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกบัเหล่ากาชาดจงัหวดั(๒)

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๘

 

	 ขอขอบใจกรมการปกครองที่ได ้น�าเงินมาเพ่ือการกุศล	 และ 

กรมการปกครองก็ได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทยอย่างดีมาตลอด	 เพื่อ 

บรรเทาความเดอืดร้อนโดยส่วนรวมของประชาชน	งานทีไ่ด้ท�ามานอกเหนอื

จากหน้าที่ในการปกครองนั้นก็เป็นงานท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	โดยเฉพาะ 

ในสถานการณ์ปัจจบุนั	พวกเราจะไปถอืว่าใครมหีน้าทีเ่จาะจงเฉพาะกท็�าไป	

ก็ยากที่จะน�าประเทศสู ่ความมั่นคงและปลอดภัย	 จะต้องถือว่าทุกคน 

จะเป็นข้าราชการหรือประชาชนพ่อค้าทั่วไปมีหน้าที่ทั้งนั้นที่จะช่วยกัน

รักษาความปรองดองเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน	สร้างความสามัคคีในชาติ	และ 

แต่ละคนที่ท�าบางทีก็ต้องฝ่าอันตรายล�าบากเหน็ดเหนื่อย	 โดยที่ไม่มีการ

(๑)	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชูสง่า	 ฤทธิประศาสน	์ 
	 อธิบดีกรมการปกครอง	 น�าคณะข้าราชการกรมการปกครอง	 และคณะกรรมการจังหวัดต่าง	 ๆ	 
	 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเฝ้า	 ฯ	 ทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายเงินเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุง 
	 สภากาชาดไทย	และในโอกาสนี้คณะองค์การสาธารณสุขต่าง	ๆ	เฝ้า	ฯ	ทูลเกล้า	ฯ	ถวายเงินเพื่อ 
	 โดยเสดจ็พระราชกศุลช่วยเหลือพลเรอืนอาสาสมัคร	และทหารทีป่ฏบิตัหิน้าทีป้่องกนัประเทศชาติ
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ตอบแทน	การตอบแทนนัน้กค็อืถ้าทกุคนปฏบัิตงิานด้วยดแีละท�าหน้าทีข่อง

พลเมืองที่ดีก็จะท�าให้บ้านเมืองสามารถพยุงตัวได้

	 ปัจจุบันนี้	 สถานการณ์ในประเทศและนอกประเทศก็มีที่น่าหวั่น

วิตกอยู ่ไม่ใช่น้อยท้ังในด้านสถานการณ์การเมือง	 การเศรษฐกิจ	 และ 

ความเป็นอยูท่ัว่	ๆ 	ไป	ไม่ใช่เฉพาะเมอืงไทยทีป่ระสบวกิฤตกิารณ์ในทางด้าน

ความเป็นอยู่ทั่ว	ๆ	ไป	ทั้งโลกก�าลังผ่าน	แต่ที่น่าวิตกที่สุดก็คือวิกฤติการณ์

เหล่านีพ้อทีจ่ะขจดัได้	ถ้าไม่มาน�าวกิฤตกิารณ์มาขยายด้วยการกระจายเสยีง	

กระจายรูปออกมาเป็นสิ่งที่ท�าให้คนหมดก�าลังใจที่จะท�างาน	 ข้าราชการ

ผู ้ใหญ่ในกรมการปกครองก็ทราบดีถึงสภาพของสถานการณ์	 แม้แต่

ข้าราชการช้ันผู้น้อยก็มีผู้ท่ีน่าสนใจมาก	 ก็ควรที่จะสอดส่องคือพยายาม 

ดูว่ามีเหตุการณ์อะไร	ที่ไหน	และสอ่งด	ูการส่องนี่โดยมากกม็ักขยาย	ใช้แว่น

ขยายส่องก็ดูมันใหญ่	 แต่ต้องเข้าใจว่าเมื่อสอดส่องแล้วจะต้องคอยมาดูว่า

เหตุการณ์เหล่านั้นมันร้ายแรงหรือส�าคัญเพียงใด	 ถ้ามองจากไกลหรือ 

จากจุดที่จะเห็นปัญหาทั้งปัญหา	 ถ้าดูใกล้ชิดแล้วถอยมาดูเหตุการณ์และ

สภาพการณ์ที่ทั่วถึงที่มองเห็นทุกแง่ทุกมุมแล้ว	เข้าใจว่าทุกคนจะเห็นว่ายัง

มทีางแก้ไขได้	และประเทศกจ็ะอยู่ได้	แต่การนีจ้ะต้องพยายามทีจ่ะปฏบิตังิาน

ประจ�าของตนอย่างดี	 และงานพิเศษ...จะเรียกว่าพิเศษก็ไม่ได้	 เป็นงาน

ประจ�าของทุกคนซึ่งถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันนั่นให้ดี

	 ก็ขอให้ฝากขอบใจผู้ท่ีไม่ได้มาในวันน้ี	 และผู้ที่ได้ช่วยงานให้ลุล่วง

ไปโดยดี	 ขออย่าให้เสียก�าลังใจ	 ขอให้บากบ่ันท่ีจะท�างานทุกอย่างให้บ้าน

เมืองอยู่ยงได้	 การที่ท่านได้น�าเงินมาช่วยทั้งสภากาชาด	 ช่วยทั้งเจ้าหน้าที	่

พลเรือน	 ต�ารวจและทหาร	 นี่ก็เป็นงาน	 เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยก�าลังใจแก่ 

เจ ้าหน้าที่ที่ ไปปฏิบัติงาน	 เพื่อประโยชน์และเพ่ือความอยู ่รอดของ

ประเทศไทย	 เจ้าหน้าที่ที่ป้องกันประเทศนั้น	 เขาต้องการความสนับสนุน
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จากทุกคน	 เพราะเขาถือว่าป้องกันเพื่อประเทศและประชาชนทั้งหมด	 

มิใช่ว่าเขาอยากที่จะออกไปเต้นแร้งเต้นกา	 อยากจะแสดงว่ามีก�าลังหรือ 

มีอาวุธอยู่ในมือ	แสดงอ�านาจมิใช่ยังนั้น	ถ้าเขาจะแสดงอย่างนั้นเขาก็คงไม่

ได้ไปในป่า	 ในเขา	 ในดง	 ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและจะตายเมื่อไหร่ก็ได้	

ฉะนัน้	การทีม่ผีูท้ีร่ะลกึถงึพวกนีด้้วยการบรจิาคทรัพย์เพ่ือทีจ่ะให้สวสัดิการ	

ก็ท�าให้มีก�าลังใจที่จะท�างาน	 เงินท่ีน�ามาก็จะน�าไปใช้ส�าหรับช่วยเหลือ 

ผู้บาดเจ็บและครอบครัว	 ตลอดจนครอบครัวของผู้ที่ต้องเสียชีวิตในการนี	้

เมื่อสองวันนี้ได้ไปที่ทุ่งช้างก็ได้เห็นว่าทั้งข้าราชการ	ทั้งผู้ไม่เป็นข้าราชการ

ก็ได้ปฏิบัติงานด้วยความกลมเกลียวดี	ด้วยความเสียสละ	แต่ก็ยังเป็นสภาพ

ที่แวดล้อมด้วยอันตรายและความไม่แน่ใจ	ฉะนั้น	การที่ได้มีการแสดงออก

มาซึง่การสนบัสนนุบุคคลเหล่านี	้ได้ท�าให้ผูท่ี้มหีน้าทีแ่ละผูท้ีอ่ยูใ่นที	่ๆ 	ล่อแหลม

มีก�าลังใจเพิ่มขึ้น	เมื่อเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นมีก�าลังเพิ่มขึ้น	ก็ท�าให้ประเทศของ

เราเป็นส่วนรวมอยู่ได้

	 ขอขอบใจท่านทั้งหลาย	และผู้ที่ได้มีส่วนที่ได้สนับสนุนการท�างาน

เพือ่ชาตอิย่างใกล้ชดิ	ขอให้มกี�าลงัทีจ่ะปฏบิตังิานต่อไป	ทัง้ในหน้าทีร่าชการ	

ทั้งในหน้าที่เป็นพลเมืองดีในฐานะท่ีมีความสามารถ	มีความรู้และยังมีก�าลัง

ที่จะปฏิบัติ	ก็ขอให้ก�าลังนี้ยังคงอยู่ในตัวท่านทั้งหลาย	และให้ประสบผลดี	

สิ่งใดที่ถูกต้องชอบธรรมขอให้สัมฤทธิ์ผลทุกอย่าง	ขอให้ประสบความส�าเร็จ	

ความเจริญ.
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พระราชด�ารัส(๑)

พระราชทานแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย(๒)

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙

 

	 ผู ้ตรวจการ	 และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ	 ที่ได้มีโอกาส 

มาประชุมสัมมนารบัทราบนโยบายของรฐับาลนัน้เป็นการด	ีและเป็นโอกาส

ที่หายากจริง	 ๆ	 เพราะนาน	 ๆ	 ทีจึงจะมีการประชุมใหญ่เช่นนี้	 โดยที่การ

ประชุมใหญ่เช่นนี้จะมีบ่อยไม่ได้	 โดยท่ีต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปฏิบัติ

หน้าที่	 ถ้ามาประชุมก็หมายความว่าทั่วประเทศขาดผู้ว่าราชการจังหวัด 

ไปเป็นเวลาอย่างน้อย	 ๕	 วัน	 แต่ก็มีความจ�าเป็นท่ีจะให้มาพบปะกัน	 และ 

ดังที่ได ้รายงาน	 ได้รับนโยบายและได้น�าความข้องใจของแต่ละคน	 

ซึ่งแต่ละคนในหน้าที่เข้าใจว่าต้องมีความข้องใจอยู่เสมอ	 ฉะนั้นก็ขอให ้

ผู้ที่มาประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้ใช้เป็นประโยชน์ให้มากท่ีสุด	 เพราะว่าโอกาส

หายาก

(๑)	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายสมคัร	สนุทรเวช	รัฐมนตรี 
	 ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 น�าปลัดกระทรวงมหาดไทย	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 อธิบด ี
	 กรมการปกครอง	พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	และผูว่้าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั	 
	 จ�านวน	 ๘๙	 คน	 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่ได้มาร่วมประชุมสัมมนาผู้ตรวจราชการ 
	 กระทรวงมหาดไทย	 และผู้ว่าราชการจังหวัด	 ในระหว่างวันที่	 ๑๕-๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๑๙	 
	 ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
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	 ถ้าจะว่าด้วยหน้าทีข่องผูว่้าราชการจงัหวดัและผูต้รวจการ	พดูอย่าง

รวม	ๆ 	ไม่ได้	แยกเป็นปัญหาแต่ละคนมีปัญหาที่แต่ละคนมี	แต่ว่าพูดถึงรวม	ๆ  

ก็เรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด	บางทีก็เรียกว่าเจ้าเมืองบ้าง	ข้าหลวงบ้างตาม

ที่เคยกันมา	 เคยปากมา	 หมายความว่าเขาถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น	 

เป็นผู้ที่จะบันดาลให้จังหวัดนั้นมีความก้าวหน้า	 ความผาสุกได้	 ซ่ึงก็นับว่า

เป็นความจริงส่วนหนึ่งเหมือนกัน	เพราะอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

ก็มีที่จะดูแลทุกข์สุข	และความเรียบร้อยทุกด้านของจังหวัดนั้น	ๆ	อันเป็น

งานที่ใหญ่โตมากและยากมาก	 จะต้องอาศัยความรู้ความช�านาญส่วนหนึ่ง	

อีกส่วนหนึ่งต้องอาศัยการตั้งจิตตั้งใจที่จะท�าหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด	 

ไม่ใช่ว่ามีช่ือว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	 หรือจะเป็นเจ้าเมือง	 หรือเป็น

ข้าหลวงประจ�าจังหวัด	เป็นผู้ที่ท�าประโยชน์ได้	ถ้ามองในส่วนตัวแต่ละคน

ย่อมต้องการท�าประโยชน์	เพราะเป็นการบ�าเพ็ญตนให้ตนมีความดี	จึงเป็น

สิง่ทีค่วรจะแสวงหา	คอื	ความด	ีเมือ่เป็นผูว่้าราชการจงัหวดั	หรอืผูต้รวจการ	

ก็มีโอกาสที่จะท�าดีนั้น	การท�าดี	พูดธรรมดา	ๆ	รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นค�าพูด

ที่ครึ	เป็นค�าพูดท่ีไม่ค่อยมีก�าลังแรง	เพราะว่าความดีก็ดูจะล้าสมัย	แต่ความ

ดีนั้นแบ่งเป็นคุณงามความดี	 และความพอใจที่แต่ละคนจะมี	 ฉะนั้น 

ไม่ล้าสมัย	 ท�ายังไงถึงจะท�าความดี	 หรือความพอใจให้แก่ตัวนั้น	 ก็จะต้อง

อาศัยความรู้ของตน	และอาศัยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์พอ	ๆ 	กัน	ถ้าเรา

อยากจะท�าความดีเราก็ต้องพยายามที่จะให้ประเทศชาติมีความมั่นคง	และ

ประชาชนมีความผาสุก	 ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาศัยความรู้	 และเพื่อนที่ 

ร่วมงานปรึกษาหารือกัน	แก้ไขปัญหาของประชาชน

	 ในการนี้	 ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ต้ังนโยบายว่าต้องท�าอย่าง 

นั้น	ๆ 	 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบในการสัมมนานี้	 มีทั้งหัวข้อใหญ่	 หัวข้อเล็ก	 

มีเรื่องนโยบายกว้าง	ๆ 	 และมีเรื่องของนโยบายเฉพาะ	 หมายความว่าท่าน 
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ทัง้หลายถ้าอาศยัความตัง้ใจจรงิ	ท่านกจ็ะได้ปฏบัิติเพ่ือความก้าวหน้ามัน่คง

ของประเทศ	 และท�าใบส�าคัญที่จะต้องปฏิบัติด้วยความต้ังใจดี	 ด้วยความ

สุจริต	ด้วยความบริสุทธิ์ใจ	เพราะนอกจากความดีส่วนตัวแล้ว	ความดีของ

ประเทศจะต้องมาเป็นที่หนึ่ง	 ความดีของประเทศนี้มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ในสมัยนี้	 เพราะประเทศอยู่ในสภาพ	อยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลม	ถ้าเรา 

ไม่ช่วยกันอุ้มชู	ไม่ช่วยกันบ�ารุงรักษา	ก็มีหวังท่ีจะทลายลงไปได้	เพราะขาด

ความร่วมมือกัน	 ความสามัคคี	 ใครจะเป็นตัวจักรกลท่ีจะท�าให้มีความ

สามคัค	ีท�าให้มกีารร่วมแรงกนั	กค็อืผูว่้าราชการจงัหวดั	ไม่ใช่ว่าผู้ว่าราชการ

จงัหวดัขึน้อยูก่บักระทรวงมหาดไทยจะต้องดเูฉพาะกจิการทางการปกครอง	

การปกครองนี้ก็ต้องแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรม	ต้องแบ่งเป็นหน้าท่ี	แต่ว่า 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าท่ีนอกเหนือจากการปกครอง	 มีหน้าที่ในทาง 

ความผาสุกของประชาชน	 ความผาสุกของประชาชนนี้ประกอบด้วย 

สิ่งปลีกย่อยที่เป็นส่วน	 ๆ	 อีกมากมายในด้านหนึ่งก็ด้านความปลอดภัย	 

ด้านหนึง่ด้านการท�ามาหาเลีย้งชพี	และด้านหนึง่ในด้านจติใจทีจ่ะอยูด้่วยกนั

ด้วยความปรองดอง	 ถ้วยความผาสุกของประชาชน	 ความมั่นคงความ

ก้าวหน้าของประชาชน	 ฉะนั้น	 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายมีหน้าที ่

ที่หนักที่สุดแต่ถ้าท�าหน้าที่ที่หนักที่สุดนี้ได้ด้วยความตั้งใจดีอยู่แล้ว	ก็นับว่า

ได้ท�าความดีใส่ตัว	ได้มีความพอใจท่ีแท้และถือว่าตนมีเกียรติได้	ตนเป็นคน

ที่นับถือตัวเองได้	ไม่ต้องหลบหน้า	ไม่ต้องอาย	ฉะนั้น	การที่แต่ละคนตั้งใจ

ท�าหน้าที่นี้ก็เป็นการดีส�าหรับประเทศชาติ	 ประเทศชาติจะอยู่ได้	 อยู่รอด	

แล้วเราจะมีประเทศชาติที่จะอาศัย	 เป็นเกียรติเป็นความภูมิใจ	 เป็นความ

สบายใจ	 และส�าหรับส่วนตัวก็เป็นคนมีเกียรติ	 เป็นคนมีความสามารถ 

ทีแ่ท้จรงิทีแ่สดงออกมาประจกัษ์	อนันีเ้ป็นเรือ่งทัว่ไปของหน้าทีผู่ว่้าราชการ

จังหวัด
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	 คราวนี้ที่รัฐมนตรีได้บอกว่า	 ขอโอวาท	 ขอวินิจฉัย	 และความด�าริ	

โอวาทน้ันเป็นค�าเตือนก็ได้	 เป็นค�าท่ีท�าให้พูดออกไปแล้วผู้ฟังได้คิดก็ได	้ 

ค�าพูดทั้งหลายท่ีพูดถ้าถือเป็นโอวาทก็ได้	 ถ้าน�าไปคิดและไปเห็นว่าเป็น 

สิ่งที่ดีก็ปฏิบัติ	มาถึงค�าว่า	วินิจฉัย	วินิจฉัยนี้หมายความว่า	มีเรื่องอะไรใหญ่	

แล้วมาตรวจดู	แล้วมาตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง	วินิจฉัยยาก	เพราะว่า 

ที่มาแจ้งเมื่อตะกี้นี้ก็เรียกว่าเป็นหัวข้อกว้าง	ๆ	ของนโยบาย	ถ้าจะวินิจฉัย 

ก็วินิจฉัยว่า	 ที่แจ้งมาในหัวข้อต่าง	 ๆ	 น้ัน	 มีหัวข้อใหญ่	 และหัวข้อเล็ก	 

หวัข้อเลก็ก็คือปัญหาเฉพาะหน้าของแต่ละท้องที	่หรอืของแต่ละกจิการ	เช่น

ที่ว่าเก่ียวข้องกับคนงาน	การจ้างคนงาน	ที่ว่าไม่เป็นธรรมนั้น	หรือเรื่องวิธี

ปฏิบัติในเรื่องหนังสือพิมพ์	 เป็นต้น	 ก็เป็นเรื่องปลีกย่อย	 ซ่ึงจะต้องปฏิบัติ

ด้วยความเป็นธรรม	 ถูกต้องตามกฎหมาย	 และถูกต้องตามจุดประสงค์	

ฉะนั้นการที่มาสอบถามจุดประสงค์	 มาสอบถามนโยบายต่อทางกระทรวง

นั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง	 ข้อส�าคัญอยู่ที่ว่าการปฏิบัตินั้นต้องให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและความเป็นธรรม	 มิฉะนั้นการกระท�าใด	 ๆ	 ท่ีไม่ถูกต้องตาม

กฎหมายหรือความเป็นธรรมจะเป็นการกระท�าที่อ่อนแอ	เป็นการกระท�าที่

เกิดผลร้ายได้	อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้ท�าอะไร	ให้เอาตัวรอดว่ามีกฎหมาย

คุ้มครอง	 แต่ว่าจะต้องรู้ว่ากฎหมายนั้นมีอย่างไร	 และความเป็นธรรมมี

อย่างไร	ความเป็นธรรมนี้เป็นสิ่งส�าคัญ	แต่ละคนจะเห็นความเป็นธรรมได้

ก็ด้วยความสามารถของตัว	 ความรู้ในกฎหมายก็เป็นความรู้	 ความรู้ใน 

กจิการนัน้	ๆ 	เป็นความรูแ้ละความเป็นธรรมคอืความดี	คดิให้ถกูต้องตามหลัก

เหตุผล	 ถ้ามีอย่างนี้แล้ว	 เข้าใจว่าปลอดภัยในการปฏิบัติ	 ถ้าท�าอะไรด้วย

ความเป็นธรรม	 ซึ่งจะตีความว่าท�าด้วยความมีเหตุผลถูกหลักของเหตุผล	

และถูกหลักของวิชาการ	ซึ่งมาพิจารณาแล้ว	ตอบว่า	อันนี้เรียกเหล่านี้เป็น
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เรื่องปัญหาเรียกว่าปลีกย่อยเฉพาะ	ไม่ใช่ว่าไม่ส�าคัญ	แต่ว่าถ้าจะแบ่งก็แบ่ง

เป็นสองส่วน

	 ส่วนที่ส�าคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาทั่วไป	 เช่นท่ีบอกว่าพัฒนา

ชุมชน	 เป็นปัญหาที่กว้างใหญ่มาก	 หรือการเกษตรที่สองอย่างนี้พัวพันกัน	

ความมั่นคงนั้นเกี่ยวข้องกับค�าสั่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะดูแลรักษาความสงบ	 คือ

ต�ารวจหรือทหาร	 และเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง	 หรือจะมีความเป็นอยู่ของ

ประชาชนของสังคมในท้องที่	 ลูกเสือชาวบ้านก็อยู่ในส่วนนี้	 ก็เป็นสิ่งที่ 

กว้างขวาง	เพราะว่าความมั่นคงนั้นเกี่ยวข้องกับทางกายและทางวาจา	และ

ทางใจ	 ฉะนั้นที่ว่าปัญหาใหญ่	 ๆ	 ที่มาพิจารณากัน	 มาสัมมนากันก็จะเกิด

ปัญหามากหลาย	เพราะว่าด้านหนึ่งคือความมั่นคงก็กว้างใหญ่	การพัฒนา

ก็กว้างใหญ่	 พูดถึงพัฒนา	 ก็ต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบการ	 ก็เป็นหน้าที่

โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและด้านอาชีพความเป็นอยู่	 ก็เป็นเรื่อง 

ของเกษตร	 เป็นเรื่องของอุตสาหกรรม	 เป็นเรื่องของสังคมอีก	 ถ้าจะท�า 

โครงการใด	 ๆ	 ในทางพัฒนา	 ย่อมต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 

หลายหน่วย	ไม่ใช่ว่าหน่วยเดียวท�าได้	เพราะว่าการพัฒนาก็หมายความว่า	

พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน	 ประชาชนเป็นอะไร	 ประชาชนก็เป็น

บคุคล	แต่ละบคุคลก็มกีายและใจ	พดูถงึกาย	ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืต้องมอีาหาร	

แล้วต้องมีปัจจัยท่ีเราเรียกว่าปัจจัย	๔	ท่ีมีความส�าคัญส�าหรับผู้ที่เป็นบุคคล	

คนเป็นอันมาก	 ก็เป็นการพัฒนาให้ประชาชนได้มีปัจจัย	 หรืออาจจะมี

มากกว่าปัจจัย	 ๔	 คือความสบายท่ีทุกคนต้องการ	 ความสบายที่ทุกคน

ต้องการนีปั้จจยัต่าง	ๆ 	นีม้มีาจากวชิาการในด้านทีก่ระทรวงทบวงกรมหลาย

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู ้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นผู ้ที่จะต้องประสาน 

หน่วยต่าง	ๆ 	เหล่านี้ต้องมีความเข้าใจว่ามีความส�าคัญท้ังในการบริหารหรือ

ในการน�าให้โครงการพฒันาเหล่านีล้ลุ่วงส�าเรจ็เรยีบร้อยนัน้	กม็คีวามล�าบาก
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มาก	 เพราะว่าถ้าท�าแบบการสั่งจากพนักงาน	หมายความว่า	ที่เรียกว่าสั่ง

และประชุมที่โต๊ะค�าสั่งจากโต๊ะ	ด�าเนินการจากโต๊ะนั้นเป็นสิ่งที่ยาก	จะต้อง

ไปดูในท้องที่	ไปดูในท้องที่นั้น	บางทีแม้จะไม่มีความรู้มากนักก็เกิดรู้สึกได้	

จึงส�าคัญในการไปดูท้องที่

	 ในโอกาสนี้ก็ขอพาดพิงไปถึงหัวข้อที่กล่าวตะกี้อีกข้อหนึ่งก็คือ 

ปราบยาเสพติดซึ่งบอกว่าประเทศไทยเกิดถูกประณามว่าเป็นประเทศ 

ที่ผลิตยาเสพติด	 อันนี้เราก็รู้ดีว่าในประเทศไทยก็ผลิตยาเสพติดส่วนหนึ่ง

เหมือนกัน	 แต่ก็ไม่มากนักถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณทั้งหมด	 แต่ก็ต้อง

จัดการ	ในด้านนี้นโยบายที่ได้ปฏิบัติมา	หรือพยายามปฏิบัติ	ได้ปฏิบัติบาง

ส่วนด้วยความส�าเร็จได้บ้างแล้ว	คือผู้ที่ผลิตย่อมเป็นคนเหมือนกัน	เคยชิน

กับการผลิตยาเสพติดเหล่านั้น	 ถ้าอยากที่จะให้เขาผลิตอย่างอื่นก็ต้องหา 

สิง่ทีเ่ข้าไปทดแทน	อนันีเ้ป็นสิง่ส�าคญั	คอืค�าว่าปราบยาเสพติดในขัน้ผลตินัน้	

จะใช้ค�าว่าปราบก็ล�าบาก	เพราะไม่ทราบว่าถ้าไปปราบยาเสพติดอย่างนั้น	

กลับส่ง...ได้เคยเห็นมาแล้วว่าได้ส่งเสริม	 ไม่ได้ส่งเสริมการปลูก	 การผลิต 

ยาเสพติด	เป็นการส่งเสริมอันตรายอื่น	คือความไม่พอใจและการก่อการร้าย 

ซึ่งเป็นผลจะเรียกว่าพลอยได้ก็ดูจะตลกไปของการปราบยาเสพติด	 ฉะนั้น

การปราบยาเสพติดนี้	 ในขั้นผลิตก็ต้องหาวิธีที่จะทดแทน	 ซึ่งก็มีวิธีที่จะ

ทดแทน	เพื่อทดแทนนี้ก็ต้องมีความรู้หลายด้าน	หรือต้องมีการปฏิบัติการ

หลายด้าน	ด้านการปราบปรามก็มี	ให้รู้ว่าที่ไหนเป็นอย่างไร	และไปส�ารวจ

ในด้านท�ากิน	 การอยู่กินของผู้ท่ีผลิตนั้นก็ต้องดูเป็นส�าคัญ	 มีการเปลี่ยน 

สิ่งที่จะปลูกเป็นการผลิต	 เพื่อจะหากินให้ทดแทนรายได้จากการผลิต 

สิ่งที่เป็นวัตถุดิบของยาเสพติดนั้นก็ได้ปฏิบัติมาแล้ว	 และพยายามท่ีจะ

พัฒนาขึ้นเรื่อย	 ต่อจากนั้น	 ก็ต้องพัฒนาการผลิตพืชที่จะมีรายได้ดีขึ้น	 

จงึจะเหน็ได้ว่า	 การผลติสิง่ทีเ่ป็นยาเสพตดินัน้ไม่ได้ผลติผลสงู	 ไม่ได้รายได้สงู	
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ก็ต้องค้นคว้าพืชทดแทนนั้นให้ดี	 เมื่อส่งเสริมพืชทดแทนก็จะต้องหาตลาด

ให้พืชทดแทนน้ัน	 และมีการส่งเสริมในทางกสิกรรมให้ดีขึ้น	 ทั้งในทาง

อุตสาหกรรมด้วย	เพิ่มความเข้าใจในความเป็นอยู่	และช่วยในด้านอนามัย	

ในด้านความเข้าใจและในด้านการศึกษาจะเห็นได้ว่าเฉพาะกิจการปราบ 

ยาเสพติดนั้น	 ก็มีปัญหายากเย็นล�าบากหลาย	 ต่อมาก็มีขั้นแปลงสภาพ	 

ขั้นขายส่ง	 ขั้นขายปลีก	 ข้ันรักษา	 หรือหลักการผู้ที่ติดยาเสพติด	 ทุกขั้น 

ก็มีความส�าคัญทั้งนั้น	และเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายปกครองทั้งนั้น	

	 ดังนั้น	 ท่ีได้บรรยายมาว่ามีหัวข้อต่าง	 ๆ	 ก็ขอสรุปว่ามีหัวข้อใหญ	่ 

ซึ่งจะแบ่งเป็นหัวข้อเล็ก	ๆ	มากมาย	และโยงกันทั้งนั้น	และหัวข้อเฉพาะก็

เป็นหัวข้อที่จะต้องแบ่งมาเป็นหัวข้อเล็ก	ๆ	อีก	และโยงกันหมด	ทุกหัวข้อ 

ที่แจ้งมาก็โยงกันทั้งนั้น	 ดังนั้นในหัวของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่	 การโยงนั้นต้อง

ชัดแจ้ง	 การประสานต้องชัดแจ้ง	 จึงเป็นสิ่งที่ล�าบาก	 แต่ว่าทุกคนก็มี

ประสบการณ์มาดี	และมีผู้ร่วมงานที่มีจ�านวนมาก	ตามที่ได้ไปเห็นในแต่ละ

จังหวัด	เท่าที่สังเกตก็มีคนมาก	ไม่ใช่ว่าจะปล่อยไปตามการโฆษณาชวนเชื่อ

ว่าเจ้าหน้าที่ปกครองกดขี่ประชาชน	ที่ไปเห็นมีคนดีมากกว่าคนไม่ดี	แต่ว่า

คนไม่ดีนั้นเด่น	 คนไม่ดีนั้นขัดขวางงานได้ง่าย	 คนไม่ดีนั้นเป็นภัยได้มาก	 

แล้วก็ความไม่ดีนั้นมีอยู่รอบด้านความไม่ดีเลยกลายเป็นความดี	 คือไป

เหมอืนไปฟ้องไปพนักบัอทิธพิล	ฉะนัน้ความไม่ดแีละคนไม่ดจีงึเป็นอนัตราย

มาก	 และเด่นออกมามาก	 แต่ว่าขอให้ผู้ที่ท�างานดีมีความซื่อสัตย์สุจริต 

อย่าท้อใจ	 เพราะการโฆษณาชวนเชื่อที่รวม	 ๆ	 กันหมด	 ที่เขาบอกว่า

ข้าราชการมหาดไทย	 มีแต่กดขี่	 มีแต่โกงกิน	 ค�าพูดอย่างนี้ออกจะหนักไป

หน่อย	 แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มี	 ฉะนั้นงานของทางที่ดีที่ต้องตั้งไว้ 

แก่ตัว	 คือความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองก่อน	 และในผู้ที่ร่วมงาน	 พยายาม 
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ที่จะไม่ให้ความยุ่งยากนั้นเข้ามากีดขวางงานของตน	 และท�าด้วยความ 

ตั้งใจจริง	 ด้วยความบริสุทธิ์ใจ	 และกล้าหาญ	 เพราะถ้าหากว่าไม่ตั้งใจ 

เข้มแข็งเดี๋ยวนี้	เวลาน้ี	ความไม่ดีตามท่ีเขาประณามมันจะเกิดเป็นความจริง		

เพราะว่าคนที่ไม่ดีดังกล่าวมีอิทธิพลมาก	 เพราะว่าเด่นมาก	 และกีดขวาง

งานมาก	 เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามท่ีจะไม่ให้กีดขวางงาน	 ปล่อยไม่ได	้

อย่างไรก็ตามต้องถือว่า	ความเป็นอยู่ของส่วนรวมนี้ส�าคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 

จึงต้องมีความบริสุทธิ์ใจและความกล้าหาญ	 ถ้าท�าอย่างนั้นแล้วก็เชื่อว่า 

ทุกท่านจะถือได้ว่ามีเกียรติ	 ทุกท่านจะถือได้ว่ากระท�าหน้าท่ีเป็นเกียรติ	 

เป็นความดี	แต่ว่านอกจากนั้นต้องคิดดูว่าเป็นความปลอดภัยของท่าน

	 ขอย้อนไปในเรื่องท่ีเรียกว่าคนไม่ดี	 และผลประโยชน์ที่จะได้	 

คือคิดออกว่า	ผลประโยชน์ที่จะได้นั้นมันมีอยู่	๒	อย่างใหญ่	ๆ	แบ่งได้เป็น

ผลประโยชน์ในทางการเงิน	 คือทางกาย	 ทางกายหรือจะเรียกว่าทางวัตถุ	

ได้ผลประโยชน์เป็นเงิน	เป็นสิ่งของ	เป็นอิทธิพลเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ	

ซึง่แปลออกมาเป็นเงนิได้	แปลออกมาเป็นราคาได้	ผลประโยชน์อกีทางหนึง่	

เป็นผลประโยชน์ที่จะเรียกว่าทางใจก็ได้	คือความพอใจในอ�านาจ	พอใจใน

ลัทธิ	พอใจในทฤษฎี	บางคนมีไม่ใช่เป็นเรื่องของลัทธิ	มีเป็นเรื่องของทฤษฎี

ว่าต้องท�าอย่างนี้ต้องท�าอย่างโน้น	 ยังไม่ถึงลัทธิ	 แต่ทฤษฎีนั้นอาจจะ 

ไม่เหมาะสมกับส่วนรวมก็ได้	 เพราะว่าเป็นทฤษฎีที่วางไว้บนก้อนเมฆ	 

อาจจะวางไว้บนก้อนเมฆบ้าง	หรือแม้จะวางบนก้อนเมฆได้	ก้อนเมฆนั่นมัน

บังเสา	 ซึ่งหมายความว่าทฤษฎีนั้นวางไว้บนลัทธิ	 ซ่ึงลัทธิทั้งหลายก็เป็น

ทฤษฎีอยู่นั่นเอง	 แต่เป็นของคนอื่น	 ไม่ใช่ของตนเอง	 บางคนท่ีนึกว่าท�า 

เพื่อลัทธิ	หรือไม่ใช่เพื่อลัทธิ	เพื่อทฤษฎีของตน	ความพอใจของตน	นี้ก็เป็น

ผลประโยชน์ทางใจ	 เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเหมือนกัน	 ที่จะได้รับความ

พอใจในลัทธิ	 หรือในทฤษฎีของตน	 แต่ไม่ได้นึกถึงว่า	 ทฤษฎีของตนนั้น	 
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ส่วนมากก็วางบนลัทธิซึ่งพราง	 เพราะมีก้อนเมฆพราง	 แล้วไม่ได้นึกว่า	 

ลัทธินั้นความจริงไม่ได้เป็นของตน	เป็นของคนอื่น	จะเป็นของชาติอื่นหรือ

ค�าพูดของคนอื่นก็ไม่ส�าคัญ	แต่ว่าเป็นสิ่งที่ในที่สุดถ้าดูดี	ๆ 	เอาก้อนเมฆออก

แล้วจะเห็นว่านั่งบนทฤษฎีซึ่งมีคนเชิด	 มีเสาที่รองรับทฤษฎีของตน	 และ

ตนเองไม่ได้เป็นคนเชิด	 ตนเองคิดว่าเป็นคนเชิด	 ตนเองคิดว่าเป็นคนท�า	

ตนเองนึกว่าเป็นผลประโยชน์ของตัว	แต่แท้จริงเป็นคนที่ถูกเชิด	อันนี้แหละ

ที่เห็นภาพขึ้นมาอย่างนี้	 ก็บรรยายออกมา	 อาจจะเห็นตลก	 อาจจะเป็น

ประหลาดก็ได้ที่พูดอย่างนี้	 แต่ก็รู้สึกว่าเห็นภาพดีเหมือนกัน	 เพราะฉะนั้น

ก็ขอฝากความคิดนี้ให้แก่ท่านทั้งหลาย	 ผู้ที่มีหน้าท่ีจะดูว่าใครเห็นแก่ตัว 

ในทางวัตถุก็ตาม	 ในทางใจคืออยากได้ความพอใจในทฤษฎีของตัวก็ตาม	 

ซึ่งอาจจะท�าให้เสียหายต่อหน้าที่ของตน	วันนี้ก็เลยมาพูดในหัวข้อทั้งหมด

เพื่อวินิจฉัย	แต่ว่าก็ไม่ได้วินิจฉัยแท้เพราะว่าเป็นการพูดทั่ว	ๆ	ไป

	 ทนีีก้ข็อด�าร	ิด�ารคิอืความคดิรเิริม่ทีจ่ะท�าอะไร	ๆ 	อนันีก้เ็ช่นเดียวกนั	

ถ้าด�าริต้องเป็นโครงการเป็นโครงการนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะ	 ท่านทั้งหลาย 

ทีอ่ยูใ่นจงัหวดัทีม่โีครงการท่ีเรยีกว่า	ตามพระราชด�าร	ิหรอืพระราชประสงค์	

ค�าต่าง	ๆ	 เหล่านี้แต่งขึ้นมา	ก็ทราบดีว่าท�าอย่างไร	 เป็นอย่างไร	ด�ารินี้คือ 

พระราชด�าริ	ก็คือไปที่ไหน	ไปท้องที่ไหน	เกิดมีความจ�าเป็นที่จะช่วยเหลือ

ประชาชนในท้องที่นั้นก็เกิดความคิด	หมายความว่าเกิดความด�าริความคิด

นั้นเกิดจากไปดูท้องท่ี	ไม่ใช่เกิดมาจากน่ังกับโต๊ะ	ถ้านั่งกับโต๊ะก็รู้ว่านั่งเก้าอี	้

เก้าอี้บางทีก็แข็ง	บางทีก็นุ่ม	บางทีก็นั่งกับพื้น	แล้วก็โต๊ะมีอะไร	ก็อาจจะมี

แผนที่ก็ได้	 นั่นก็เป็นการดี	 แต่ว่าโดยมากก็เพียงแต่กระดาษ	 เรียนท่าน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 กระผมขอร้องทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้	 เพราะฉะนั้น 

ก็ไม่เห็นของจริง	 ต้องไปดูในท้องที่เฉพาะผู้ที่ร้องทุกข์นั้น	 เราก็อาจจะเห็น

ว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล	 เราก็อาจจะแก้ไขเป็นส่วนบุคคลไป	 แต่บางทีก็เกิด
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เห็นว่าทั้งท้องที่	หรือกรณีอย่างนี้น่าจะท�าเป็นโครงการไปเลย	โครงการนั้น

บางทีไม่จ�าเป็นต้องสิ้นเปลืองมากมาย	 เพราะว่าเจ้าหน้าที่มีอยู ่แล้ว	 

แล้วก็ช่วยกันคิด	 เมื่อตอนเริ่มด�ารินี้	 คิดเริ่มคิด	 ไม่ได้สิ้นเปลืองมากอะไร	 

ต่อไปเมื่อความคิดนั้นได้รับการปรึกษาหารือจากผู้ที่ทั้งอยู่ในท้องที่	 ทั้งผู ้

ที่มีความรู้ทางหลักวิชามากขึ้น	 ก็จัดเป็นโครงการจะเป็นโครงการเฉพาะ	

หรอืเป็นโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการอืน่กต็าม	กจ็ะต้องวางขัน้ตอนและ

วางงบประมาณว่าจะท�าได้อย่างไร	 คือคาดคะเนว่าจะท�าได้ในระยะเท่าไร	

นานเท่าไร	 ถ้าโครงการเหล่านี้ดี	 ก็เข้าใจว่าติดต่อกับทางกระทรวง	 หรือ

ติดต่อกับทางกระทรวงข้างเดียว	หน่วยราชการข้างเดียว	ก็จะสามารถที่จะ

ด�าเนินการตามโครงการได้โดยดี	ด้วยอาศัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและประชาชน

ที่อยู่ในท้องถิ่น	นี่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับด�าริ	 ค�าว่าด�ารินี้ก็ให้ไม่ได้ตามที่ขอ	

รวมทั้งวินิจฉัยเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้ให้วินิจฉัย	ไม่ได้ให้ด�าริ	แต่ก็พูดถึงว่าให้ท�าเอง	

ท่านอาจจะมีความด�าริอย่างไร	 ก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความด�าริทั้งนั้น	

และสามารถที่จะปฏิบัติยังมาประชุมกันอย่างนี้ื	 ข้อแรกความคิดที่ด�าริไว้

อาจจะเกิดเป็นโครงการใหญ่	 ทั้งประเทศชาติ	 และทางกระทรวงจะรับ 

ความคิดนี้ไป	แล้วตั้งเป็นโครงการใหญ่ก็ได้

	 ฉะนั้น	ก็ได้พูดในเรื่องต่าง	ๆ 	เหล่านี้	ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์	และ

ที่ส�าคัญท่ีสุดก็ขอให้การประชุมคร้ังนี้ที่มาพบปะกันได้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง	

เพราะว่านอกจากที่ได้รับนโยบาย	 นอกจากจะน�าข้อขัดข้องมาถามว่า 

ปฏิบัติอย่างไร	 เป็นการเรียนปฏิบัติ	 มาพูดแลกเปลี่ยนความคิดในทาง

วิชาการในข้อต่าง	ๆ	ยังเป็นข้อส�าคัญที่มาแลกเปลี่ยนความรู้สึกว่าเราควร

จะตั้งความรู้สึกอย่างไร	ตั้งจิตใจของแต่ละคนอย่างไร	เพื่อให้รวบรวมกันได	้

และตัวเองท�าได้	 ฉะนั้นเชื่อว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่าง
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มากมาย	และยังขอให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นประโยชน์	

และข้อส�าคัญที่สุดก็ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะผู้ตรวจการ	 และ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาประชุมกันพร้อมหน้าในวันนี้	ได้ประโยชน์สามารถ

ที่จะปฏิบัติความดีของตนเอง	เพื่อความพอใจของตน

	 ขอให้พร้อมด้วยก�าลังกาย	 ก�าลังปัญญา	 ก�าลังใจสมบูรณ์	 เพื่อให้

ส�าเร็จประโยชน์ให้ท�าได้	 และให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่	 และ 

ในความพอใจส่วนตัวของแต่ละคน.
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(๑)	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พลโทวิศิษย์	อาจคุ้มวงศ์

พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่แม่ทัพภาคที่ ๔(๒) และผู้ว่าราชการจังหวัด
ในจงัหวดัภาคใต้ น�าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เฝ้า ฯ ทลูเกล้า ฯ

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และสมทบทุนมูลนิธิต่าง ๆ

ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน์
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๑

 

	 ขอขอบใจแม่ทัพ	๔	ที่ได้น�าท่านทั้งหลายมาพบในวันนี้	ในโอกาสที่

ได้มาภาคใต้คราวนี้	 ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศล	

จะได้ท�าตามความประสงค์ของแต่ละท่าน	 คือจะส่งไปที่มูลนิธิตามที่

ประสงค์ที่จะบริจาค	เช่น	มูลนิธิสายใจไทย	มูลนิธิศิลปาชีพพิเศษ	มูลนิธิราช

ประชานุเคราะห์	เป็นต้น	และส่วนที่ได้บริจาคตามอัธยาศัยนั้นก็ขอแจ้งว่า

จะน�าเงินจ�านวนนี้ส�าหรับสมทบในการพัฒนาท้องที่ต่าง	ๆ	 ในภาคใต้ที่มา

คราวน้ีเป็นเวลาสัน้ไม่มโีอกาสทีจ่ะไปทีไ่หนทัว่ถงึ	แต่กไ็ด้ไปนบัว่าหลายแห่ง

อยู่ได้เห็นความเจริญของท้องท่ีและความเป็นอยู่ของประชาชน	ก็นับว่ามี

ความเจริญก้าวหน้าไปตามสมควร	 เป็นผลงานของผู้ที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้นี	้

คือข้าราชการและพ่อค้าประชาชน	 ที่ได้มีความสามัคคีกันท่ีจะช่วยกัน
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พัฒนาให้ประชาชนได้มีความปึกแผ่นและมีความอยู่ดีกินดีขึ้น	ถ้าท�าเช่นนี้

ภาคใต้ของประเทศก็จะมีความมั่นคงยิ่ง	ๆ	ขึ้น	ส�าคัญอยู่ที่จะต้องพยายาม

ร่วมแรงกันที่จะเมตตาซึ่งกันและกัน	และก็ให้ประชาชนมีความเป็นปึกแผ่น

ได้	 ก็ขอขอบใจที่ท่านมีกุศลเจตนาเช่นนี้	 และขอขอบใจท่านท่ีได้ท�างาน

ประจ�าวันของท่าน	ด้วยความเข้มแข็ง	 ด้วยความตั้งใจที่ดี	 ด้วยความตั้งใจ 

ที่สุจริต

	 ก็ขอให้ทุกคนมีก�าลังกายก�าลังใจพร้อมสมบูรณ์	 เพื่อที่จะสามารถ

ปฏิบัติงานของแต่ละคน	 ท้ังงานส่วนรวม	 ท้ังงานส่วนตัวให้ลุล่วงไปโดยดี	

ขอให้มีก�าลังทั้งกายทั้งใจพร้อมสมบูรณ์	 และมีความส�าเร็จมีความเจริญ 

รุ่งเรืองทุกคน.
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พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารบก(๒) น�าผู้ว่าราชการจังหวัด
๑๗ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตลอดจนข้าราชการพลเรอืน ต�ารวจ ทหาร เข้าเฝ้า ฯ ทลูเกล้า ฯ ถวายเงนิ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ณ พระต�าหนัก ภูพานราชนิเวศน์
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

 

 

	 ขอขอบใจผู้บังคับบัญชาการทหารบกที่ได้น�าเงินมาบริจาคเพื่อ 

การกุศล	และยิ่งกว่านั้นก็ขอขอบใจท่ีท่านท้ังหลายได้มาพร้อมเพรียงกันใน

ที่นี้	 ซึ่งข้าราชการทั้งทหาร	 พลเรือน	 และต�ารวจ	 ก็ได้ท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพมาเป็นเวลานาน	จนกระทั่งท�าให้ภาคนี้ได้มีความเจริญรุ่งเรือง

อย่างมาก	และโดยนับว่าเร็วมาก

	 เราได้มาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นเวลาเมื่อ	๓๐	กว่าปีแล้ว	

และได้เยี่ยมทุกจังหวัด	 เป็นการไปตรวจดูทุกจังหวัด	 ได้ไปพักในเกือบ 

ทุกจังหวัด	 และได้เห็นปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่มี	 ที่ประชาชนมีการฝืดเคืองและ 

เดอืดร้อน	ต่อมากไ็ด้มาพกัเป็นเวลานานขึน้	โดยเฉพาะในจังหวดัสกลนครนี้

(๑)	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒)	พลเอก	ชวลิต	ยงใจยุทธ
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ก็ได้พักที่เขื่อนน�้าอูนเป็นเวลาหลายวันและได้เยี่ยมประชาชน	ได้ความรู้ขึ้น

มามากมาย	ต่อมากไ็ด้มาสร้างทีอ่ยูท่ีไ่ด้รบัชือ่ว่าเป็นภพูานราชนเิวศน์นี	้และ

ก็ได้มาทุกปี	มีแต่ว่าในระยะ	๓	ปีหลังนี้ไม่ได้มาเพราะว่าภารกิจมีมากมาย

และสุขภาพก็ไม่อ�านวย	คราวน้ีขาดไม่ได้ต้องมา	แม้จะมาในเวลาไม่นานนัก

ก็คงจะได้เห็นสิ่งต่าง	ๆ	มากขึ้น	 เท่าที่สังเกตก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก

แล้ว	ทั้งในด้านความเป็นอยู่ของประชาชน	ทั้งในความสงบเรียบร้อย	ทั้งนี้

ก็ได้อาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและพลเรือน	 ตลอดจนต�ารวจและประชาชน

ทั่วไป	 ได้ร่วมมือกันอย่างดีและขยันหมั่นเพียร	 ได้ท�างานด้วยความรู ้	 

ความสามารถและหลักวิชา	 ทั่้งด้วยจิตใจที่มีทั้งความเพียรทั้งความเมตตา	

ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 ถ้าหากว่าทุกคนสามารถที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ในตัว	

ความเข้มแข็งที่มีในการงาน	คือเข้มแข็งในความขยันหมั่นเพียรและในความ

ซื่อสัตย์สุจริตก็เชื่อว่าภาคนี้จะเจริญยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไปอีก	 ซึ่งส�าคัญมากส�าหรับ

ประเทศชาติ	 เพราะว่าภาคนี้ถ้านับพื้นที่ก็ใหญ่ทั้งประชากรก็นับว่าเป็น

ประมาณ	 ๑	 ใน	 ๓	 ของประเทศ	 ของจ�านวนคนที่อยู่และทั้งพื้นที่ฉะนั้น 

ถ้ามีความเจริญขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยขึ้น	 ก็หมายความว่าจะท�าให้

ประเทศชาติมีความมั่นคงยิ่ง	ๆ	ขึ้น

	 เมื่อครั้งแรก	 ๆ	 ท่ีมาก็มีปัญหามากหลายในด้านความปลอดภัย	 

ยกตัวอย่างจังหวัดเดียวคือจังหวัดนครพนม	ได้ไปดูในเขตจังหวัดนครพนม	

แล้วก็เข้าไปก็ยากท�าให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองและ

ฝ่ายป้องกันอย่างมาก	 แต่เดี๋ยวนี้ก็รู ้สึกว่ามีความปลอดโปร่ง	 แม้ผู ้ที่จะ

ก่อการร้ายก็กลับกลายมาเป็นผู ้ที่ร ่วมมาพัฒนาชาติไทย	 ก็เป็นความ

ก้าวหน้าอย่างยิ่ง	 แต่ยังมีท่ีต้องรักษาความก้าวหน้านี้ไว้	 โดยเฉพาะอย่าง

เช่นพวกที่เข้ามาที่เรียกว่าร่วมพัฒนาแผ่นดินนั้น	ก็จะต้องให้เขามีทางที่จะ

หากินอย่างดีสมกับที่เขาร่วมพัฒนาแผ่นดิน	 อันนี้ก็ร่วมกับผู้ที่อยู่ไม่เคย
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ก่อการร้ายก็ต้องพัฒนาเขาด้วย	 เพื่อที่จะให้กลมเกลียวกันแล้วก็ไม่มีการ

แตกแยก	ถ้าหากว่าไม่มีความแตกแยก	เชื่อได้ว่าผืนแผ่นดินนี้จะอยู่ได้อย่าง

ร่มเย็นเป็นสุข	แม้ท่ัวโลกจะมีความปั่นป่วนมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจทุกทวีป	

แต่ประเทศไทยก็สามารถที่จะรักษาความเป็นไทยได้

	 อันนี้ก็ได้พบกับชาวต่างประเทศ	มาในระยะปีหลัง	ๆ 	นี้ทุกครั้งที่มา

เขามาบอกว่าเคยมาเมื่อ	๓-๔	ปี	หรือ	๑๐	ปี	เขาบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลง

มาก	 เมื่อวานนี้เองก็ได้พบผู้ที่มาจากเยอรมัน	 เขาเคยมาหลายครั้งแล้ว	 

เขาก็บอกว่าปลาบปลื้มว่าประเทศไทยก้าวหน้า	แต่ก็ต้องท�าให้คิดว่าความ

ก้าวหน้านี้จะต้องระมัดระวังรักษาเอาไว้	 ซึ่งประเทศท่ีก้าวหน้าข้ึนก็เส่ือม

ลงได้	 ที่ที่มีความร�่ารวยก็ยากจนได้	 แต่ประเทศไทยถ้าหากว่าท�าด้วย 

ความระมดัระวงัค่อย	ๆ 	สร้างเสรมิขึน้ไปและระมัดระวงัในความกลมเกลียว

สามัคคีกัน	ในความเมตตาซึ่งกันและกัน	ก็จะท�าให้อาจไม่โลดโผน	อาจไม่

ท�าให้เป็นเหมือนว่าเป็นมหาอ�านาจหรือเป็นประเทศที่พัฒนา	 ได้ยกย่อง 

ขึ้นมาเป็นประเทศพัฒนา	แต่ว่าเราก็เรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาจริง	ๆ 	คือ

อยู ่เย็นเป็นสุข	 อย่างพวกชาวต่างประเทศน่ีเขามาบอกว่ายินดีด้วยที่

ประเทศไทยก�าลังเป็นประเทศที่พัฒนาใหม่	ๆ 	โดยมากก็ตอบเขาว่าไม่ค่อย

ชื่นชม	เพราะว่าถ้าเป็นประเทศพัฒนาใหม่	ๆ	เรียกว่าใหม่	ๆ	มันก็ไม่ค่อยมี

เกียรตินัก	อย่างหนึ่ง	แต่อีกข้อหนึ่ง	ถ้าพัฒนาขึ้นแล้วระบบเศรษฐกิจต่าง	ๆ	

มันไม่พัฒนา	แม้แต่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างมาก	เขาก็ด้อยลงไป	เขาก็พัง

ลงไป	เขาก็เดือดร้อนไป	มีคนเดือดร้อนมาก	เพราะว่าระบบพัฒนานั้นเอง 

ไม่ได้ท�าอย่างดี	 ไม่ได้มีความใจเย็นพอ	 ไม่มีความระมัดระวัง	 ซึ่งถ้าใจเย็น

และระมัดระวัง	 บางทีก็โดนตราหน้าว่าเป็นคนเฉื่อย	 หรือเป็นคนที่ขี้เกียจ	

หรือเป็นคนที่ไม่พัฒนานั่นเอง	เขาอาจชี้หน้าว่าคนไทยนี่แย่	ไม่รักดี	ไม่พัฒนา 

แต่แท้จริงเรารู ้ดีกว่าเขา	 ว่าใช้การพัฒนาตามอัตภาพ	 การพัฒนาโดย
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ระมัดระวัง	มีศีลธรรม	มีความตั้งใจที่จะให้อยู่ดีกินดีจริง	ๆ	มีความสบายใจ

ด้วย	 ก็เชื่อว่าประเทศจะก้าวหน้าไปและมั่นคง	 ฉะนั้นที่ท่านผู้บัญชาการ

ทหารบกพูดถึงว่า	 ภาคอีสานนี้ก้าวหน้าขึ้นแล้วก็มีหวังพัฒนาค�าที่ส�าคัญก็

คือพัฒนาตามสมควร	ตามอัตภาพ	แล้วก็ถ้าดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อย	ก็จะมี

ความมั่นคงอย่างจริงจังและมีความเข้าใจดี

	 วันนี้ก็ได้เผชิญสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่าง	ก็ทราบดีว่าเวลานี้เมื่อไม่กี่วัน

มานี้ ได ้มีพายุกระหน�่ าทางจังหวัด	 โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรและ

ประจวบคีรีขันธ์	 แต่ที่จังหวัดชุมพรนั้นรุนแรงมาก	 ท�าให้ประชาชนเป็น 

จ�านวนหมืี่นหลายหมื่นคนเดือดร้อนจริง	ๆ	แต่ที่วันนี้ได้เผชิญที่อุดรเองเขา

ก็ทราบ	 ก็ถามเขาว่าทราบไหม	 เขาก็บอกว่าทราบแล้ว	 เขาก็ได้ช่วย	ซึ่งใน

ประเทศอืน่	ๆ 	เขาประสบอทุกภยัหรอืภยัธรรมชาติแล้ว	ส่วนอืน่ของประเทศ

ไม่ค่อยเอาใจใส่นัก	แต่ในเมืองไทยนี้ก็ได้สังเกตดูว่ามีความเดือดร้อนที่ไหน	

ทั่วประเทศได้มีการเคลื่อนไหว	 พยายามที่จะขวนขวายส่งของ	 อย่างน้อย

ที่สุดก็ส่งจิตใจไปช่วย	 ให้ผู้ที่ประสบภัยมีก�าลังใจ	 อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของ

คนไทยที่เห็นความเดือดร้อนที่ไหน	 ทนไม่ได้	 จะต้องพยายามช่วยเหลือ	 

คนที่มีเงินน้อยเขาก็ให้เหมือนกัน	 เขาก็ให้คนละนิดคนละหน่อย	 ในที่สุดก็

สามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้	 และถ้าพวกเราทุกคนโดยเฉพาะ 

ผู้ที่มีก�าลังคือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยด้วย	 ก็ท�าให้ทุกคนร่าเริงในการ

ช่วย	แล้วก็ท�าให้ผู้เดือดร้อนมีความเดือดร้อนน้อยลง	เมื่อก่อนนี้เคยพบกับ

ผู้ประสบภัยคนหนึ่ง	 ในกรณีนั้นเป็นอัคคีภัย	 เขาถูกไฟไหม้หมดเลย	 อันนี ้

อยู่แถวชลบุรี	เขาถูกไฟไหม้แล้วก็ร้านเขาพังหมด	แต่ไม่กี่เดือนภายหลังก็ได้

มาพบ	แล้วก็มาบอกว่าขอบใจ	ๆ 	ไม่ทราบว่าขอบใจอะไรก็ถามเขา	เขาบอก

ว่าเขาถูกไฟไหม้	แล้วก็เขามีก�าลังใจ	เพราะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ไป

ช่วย	ภายในไม่ก่ีชั่วโมงไปแล้ว	ไปช่วย	เขาบอกว่าที่เขาได้รับการช่วยเหลือ
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นัน้ไม่คุ้มกับทีเ่ขาเสยีหายไป	แต่ไม่เป็นไร	ท�าให้เขามกี�าลงัใจว่าไม่ถกูทอดทิง้	

เขาก็เลยมีก�าลังใจที่จะสร้างตัว	ซึ่งภายในไม่กี่เดือนเขาก็สามารถที่จะตั้งตัว

ขึ้นมาด้วยก�าลังใจสูง	อันนั้นก็อาจเป็นกรณีพิเศษ	แต่ก็เป็นกรณีอย่างหนึ่ง

ที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราไปช่วยด้วยใจจริง	 เวลานั้นเขาต้องการจริง	 ๆ	 

เขาไม่มีกินเขาไม่มีสิ่งของที่จะใช้เลย	 แต่ก็ได้ไปให้ทันที	 อย่างน้อยที่สุด

ข้าวต้มตอนเช้าวันนั้นเขาก็ได้บริโภค	 ท�าให้เขามีก�าลังใจที่จะต้ังตัวขึ้นมา	

ฉะนั้นแม้จะช่วยเหลือเล็กน้อยก็เป็นผลใหญ่โต	

	 ในการมาครั้งนี้	 ก็เชื่อได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้จะเจริญ

รุ่งเรืองขึ้นอาศัยความตั้งใจดีของเจ้าหน้าที่ทุกคน	 ท้ังฝ่ายทหารพลเรือน	 

ก็จะก้าวหน้าขึ้นมาอีกแล้วก็มีฐานะดีขึ้นเป็นล�าดับ	 ทั้งจิตใจที่เมตตาปรานี

ซึ่งกันและกัน	 ก็จะท�าให้ประเทศชาติมั่นคงและเจริญเป็นผลส�าเร็จที่ดี	 

ก็ขอขอบใจท่านท้ังหลายในการท่ีตั้งใจท�างานอย่างดี	 ขอให้มีพลานามัย 

แข็งแรง	จิตใจเข้มแข็ง	 เพื่อปฏิบัติงานที่ส�าคัญของแต่ละคน	ขอให้ประสบ

ความส�าเร็จความเจริญทุกประการ.
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พระราชด�ารัส(๑)

ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารบก(๒) น�าผู้ว่าราชการจังหวัด
๑๗ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหน่ือ

ตลอดจนข้าราชการพลเรือน ต�ารวจ ทหาร เข้าเฝ้า ฯ
ณ พระต�าหนกัภูพานราชนิเวศน์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

 

	 ขอขอบใจผู ้บัญชาการทัพบก	 ที่ได้ให้การต้อนรับในนามของ

ข้าราชการทัง้ทหาร	ต�ารวจ	พลเรอืน	และประชาชน	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ทีม่านีก้จ็ะได้มโีอกาสเยีย่มเยอืนประชาชนในภาคนีอ้กีครัง้หนึง่	เพือ่ตดิตาม

ผลงานของโครงการต่าง	ๆ 	แต่ส�าคญัทีส่ดุกค็อืมาดวู่าในภาคนีก้ย็งัเรยีบร้อยดี	

และทราบข่าวอยู ่ตลอดเวลาว่าข้าราชการทั้งทหาร	 ต�ารวจ	 พลเรือน	 

ได้ร่วมมือกันอย่างดี	เพื่อพัฒนาให้ท้องที่มีความเจริญรุ่งเรืองและปราศจาก

ภยัต่าง	ๆ 	เป็นต้นว่าเรือ่งทีเ่ขือ่นทีน่ครราชสมีาเกดิอนัตรายขึน้มา	เจ้าหน้าที่

ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันอย่างดีด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง	ร่วมมือกันจนท�าให้

สิ่งที่จะเป็นอันตรายอย่างมากได้เบาบางลงไปได้	 ทั้งได้ช่วยกันรักษาให้

ประชาชนได้มีระเบียบเรียบร้อย	 เพราะว่าจะต้องอพยพไป	 การอพยพ 

ทกุฝ่ายกไ็ด้ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัอย่างด	ีท�าให้งานนัน้ลลุ่วงไปเป็นตัวอย่าง	

ซึ่งทุกคนได้เห็นประจักษ์แล้วว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันดีแล้ว	ภารกิจก็ลุล่วงได้
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	 อีกอย่างหนึ่งท่ีใคร่จะแจ้งให้ทราบในสิ่งที่อาจมีคนไม่ทราบมากนัก	

การร่วมมือของทางกองทัพที่	๒	นี้	กับเจ้าหน้าที่อื่น	ๆ	ได้ช่วยชีวิต	เมื่อครั้ง

ที่นายแพทย์ธวัชเกิดอุบัติเหตุรถยนต์	และก็อยู่ในสภาพท่ีใกล้จะเสียชีวิตไป

แต่ด้วยความร่วมมือของทุกคนก็รอดชีวิตมาได้	 และวันนี้ก็ได้พบคุณหมอ 

บอกว่าสบายดี	แข็งแรงดี	และตั้งใจมั่นด้วยว่าจะขอช่วยรักษาประชาชนต่อ

ไปอย่างไม่คิดชีวิต	 ท่ีท�าให้นายแพทย์ธวัชนั้นรอดชีวิตมาได้	 ก็ได้อาศัย 

ทั้งเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกองทัพที่	๒	โดยเฉพาะแม่ทัพก็ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่	

ได้รบัความช่วยเหลอืจากกองทพัอากาศและจากทางโรงพยาบาลท่ีขอนแก่น

ทั้งแพทย์ที่มาจากกรุงเทพได้ช่วยกันประคับประคองให้นายแพทย์นั้นได้รับ

การพยาบาลอย่างดีที่สุด	 ไม่มีใครหรือไม่มีใครเชื่อว่าจะรอดชีวิตได้	 

แต่เมื่อได้เห็นวันนี้	 นายแพทย์ผู้นี้ก็มีร่างกายท่ีแข็งแรง	 และมีความมุ่งมั่น 

ทีจ่ะปฏบิตังิานต่อไป	ท�าให้เหน็ได้ว่าความร่วมมอืระหว่างทกุฝ่ายกม็ผีลเป็น

ทางที่เห็นได้และก็ท�าให้นายแพทย์นั้นมีก�าลังใจและปณิธานที่จะท�าหน้าที่

เพื่อที่จะช่วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ต่อไป	เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เฉพาะแต่ก็เป็น

เรื่องที่เป็นตัวอย่างว่า	 ความร่วมมือจะได้ผลอย่างยิ่ง	 ในด้านอื่นก็เชื่อว่า 

ทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย	 เพื่อความก้าวหน้าของ

ประชาชนทั้งภาค

	 จึงขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ต้อนรับอย่างดี	 และขอขอบใจ 

ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างดี	อย่างไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องท�า	ก็ขอให้

ทุกคนมีพลังทั้งกายทั้งใจเข้มแข็ง	 เพื่อท่ีีจะสามารถเผชิญอุปสรรคใด	ๆ 	 

ที่จะมีและได้ท�างานในหน้าที่โดยมีผลส�าเร็จที่ดี	 ขอให้ทุกคนประสบแต่ 

ความเจริญรุ่งเรือง.
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี
วันพุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕

 หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย	 พูดอย่างรวบรัด	 คือการอ�านวย 
ความสุขสวัสดีแก่ทวยราษฎร์	 และการอ�านวยความสุขสวัสดิ์ที่ท�าอยู่นั้น	 
อาจจ�าแนกตามประเภทงานได้เป็น	 ๔	 ด้าน	 คือ	 การอ�านวยความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 การพัฒนาอาชีพและฐานะความเป็นอยู่	 
การพัฒนาจิตใจให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขและความสามัคคีปรองดอง	
และการให้การศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่แจ่มใส.	งานทั้ง	๔	ด้านยังจ�าแนก
เป็นส่วนปลีกย่อยออกไปได้มากมาย	ซึ่งต้องมีกรมกองต่าง	ๆ 	รับผิดชอบไป
ปฏิบัติ	 ทั้งต้องพึ่งพิงอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงทบวงกรมอื่นอย่าง 
กว้างขวางและใกล้ชิดด้วย.	ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกฝ่าย	ทุกคน	 
จงึจ�าเป่็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมหีลกัปฏบิตัทิีแ่น่นอนเป็นเครือ่งยดึถอื.	หลกัการ
อย่างแรกก็คือต้องปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องและด�าเนินก้าวหน้าไป
ด้วยกนั	เสมอกนั	พร้อมเพรยีงกนัทุกฝ่าย	โดยมใิห้ล�า้หน้าหรอืล้าหลงักว่ากนั	
อันจะเป็นเหตุให้งานชะงักงัน	 หรือเสียขบวน	 และเสียผล.	 หลักการอย่าง 
ที่สอง	คือต้องพยายามประสานงานกับทุกหน่วยงานด้วยความสมัครสมาน
และความเข้าใจอันดีต่อกัน	ประการส�าคัญ	คือจะต้องระมัดระวังปฏิบัติการ 
ทุกอย่างด้วยความสุจริตเที่ยงตรง	 ให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา	

กฎหมาย	ความชอบธรรม	โดยไม่มีอคติ.

ภูพิงคราชนิเวศน์
วันท่ี  ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
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พระบรมราโชวาท “ในหลวง”
พระราชทานแก่ผู้ว่าฯ ซีอีโอ

(ฉบับเต็ม)

 

	 หมายเหตุ	:	เป็นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งหมดที่พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระบบบูรณาการ	 (ผู้ว่าฯซีอีโอ)	 เมื่อวันที่	 ๓	ตุลาคม	

๒๕๔๖	ณ	วงัไกลกงัวลหวัหนิ	ประจวบครีขีนัธ์	ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.ร.)	 ได้จัดท�าเป็นเอกสารมอบให้ 

ผู้ว่าฯ	ซีอีโอทุกจังหวัดรับใส่เกล้าฯ	เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่

	 ขณะนี้ผู้ว่าฯซีอีโอท�างานมาได้เป็นเวลา	๑	 เดือนเต็ม	 ในวันที่	๑	

พฤศจิกายน	 ทุกจังหวัดจะต้องส่งแผ่นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด(คลัสเตอร์)	ให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาก่อนน�าเสนอ

ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่	๒๕	พฤศจิกายน

	 ท่านรองนายกฯ	ได้ขอโอวาทให้แก่ผูว่้าราชการจังหวดัทีใ่ห้ผ่านการ

ฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ว่าราชการจังหวัดที่เรียกว่าซีอีโอ

	 ข้อแรกท่ีท�าให้มีความเดือดร้อนล�าบากเพราะว่าไม่เข้าใจนักว่า 

ผูว่้าฯซอีโีอ	แปลว่าอะไรเข้าใจว่าท่านทัง้หลายเข้าใจ	ท่านกค็วรจะอธบิายได้	

แต่ว่าที่บอกว่าไม่ค่อยเข้าใจ	 หนักใจแทนประชาชน	 เพราะประชาชนทาง

ฝ่ายรัฐบาล	โดยนายกรัฐมนตรีตั้งใจที่จะให้ทุกคนเข้าใจภาษาอังกฤษ	ท�าไม
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ใช้ภาษาอังกฤษ	เพราะว่าภาษาไทยไม่ดี	ไม่เข้าใจกันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ	

แต่ท�าไมไม่ใช้ภาษาเยอรมัน	ท�าไมไม่ใช้ภาษาฝรั่งเศส	นี่ก็เป็นปัญหาท่ีเข้าใจ

	 ที่ใช้ค�าว่า	 ผู้ว่าฯซีอีโอก็เข้าใจว่าจะให้ทุกคนมีความรู้ทั่วทุกอย่าง	

และเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะแก้ปัญหาได้	 อันน้ีได้เคยถามทางซีอีโอ	 ว่าท่าน 

จะรู้ได้อย่างไร	ท่านบอกว่า	ก็ขอให้รองผู้ว่าฯ	หรือนายอ�าเภอท�าตามปัญหา

ที่มีอยู่	 ไม่ใช่ผู้ว่าฯ	 ผู้ว่าฯไม่ต้อง	 ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลย	 อันนี้ก็มีปัญหา

อะไรที่จะมีผู้ว่าฯ	ซีอีโอ	เพราะว่าซีอีโอนี้เข้าใจว่า	เป็นผู้ที่มีค�าสั่งได้	คนไทย

มีค�าส่ังได้ไม่เข้าใจในงาน	 ไม่รู้รายละเอียดของงานก็ล�าบาก	 ท�าไม่ได้	 แต่

เข้าใจว่าท่านได้ผ่านอบรมมาและมีผู ้ที่เป็นผู ้อบรม	 มีคุณภาพตั้งแต  ่

นายกรัฐมนตรี	และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาสอนท่าน	และท่านเข้าใจ

ในการสอนนัน้	ถ้าท�าอย่างนัน้ได้กไ็ม่ต้องให้โอวาทอะไรเลย	เพราะว่าโอวาท

นั้นจะมีไว้ส�าหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง	แต่ท่านก็รู้เรื่อง	แต่อยากจะสรุปหน้าที่ของ

ท่านว่าท่านจะต้องปกครอง	 ค�าว่าปกครองนี้ก็หมายความว่า	 จัดการให ้

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและประชาชนมคีวามเรยีบร้อย	มคีวามสามารถทีจ่ะด�าเนนิ

ชีวิตดีอย่างดี	เพื่อให้ด�าเนินชีวิตอย่างนั้นจะต้องมีความรู้ในทั้งหลักวิชาต่าง	ๆ

	 หลักวิชาต่าง	ๆ	นี้มีอะไรบ้าง	แต่ก่อนนี้ผู้ว่าฯ	ก็เป็นผู้ที่ปกครองอยู่

ในกระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงปกครอง	 แต่ใน

กระทรวงมหาดไทยของเก่ากม็ทีกุอย่าง	มกีารพฒันาด้วย	ซ่ึงเป็นส่วนส�าคญั	

การพัฒนาท�าให้มีความเจริญ	และความเจริญนั้นจะต้องใช้วิชาการทุกอย่าง	

ทั้งวิชาการปกครอง	 โดยหลักวิชาของรัฐศาสตร์	 มีหลักวิชาของนิติศาสตร์	

นอกจากนัน้	กม็หีลกัวชิาของการท�ามาหากนิ	และหลักวชิาทางเศรษฐศาสตร์	

อย่างนี้ทิ้งไม่ได้	มีความรู้เก่งในทางรัฐศาสตร์	นิติศาสตร์	หรือเศรษฐศาสตร์	

ก็แต่ละท่านหรือแต่ละคนที่เป็นผู ้มีความรู ้ก็หากินได้	 ท�ามาหากินได้

หมายความว่า	ท�างานและได้ค่าตอบแทน	แต่ถ้าหากว่าท่านท�าอยู่คนเดียว	
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คือว่าในด้านหลักวิชาเหล่าน้ีก็จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ในด้านอื่น	 และ 

ด้านความรู้ที่ส�าคัญก็คือเกษตรศาสตร์	ถ้าไม่รู้จะปลูกจะเลี้ยงสัตว์	จะสร้าง

จะท�าอะไรให้มีเป็นอาหารใส่ท้องไม่ได้

	 นักเศรษฐศาสตร์ก็อ้างว่า	เศรษฐศาสตร์จะท�าให้มีการผลิตที่ดี	และ

ก็สามารถที่จะเอาอาหารใส่ท้องได้	แต่เศรษฐศาสตร์ก็คือศาสตร์ของความ

ร�่ารวย	 ซึ่งคนที่ร�่ารวยสามารถไปซื้ออาหาร	 ไปซ้ือส่ิงของที่จะมาใช้ได้ดี	 

ตกลงผูท้ีเ่ป็นนกัเศรษฐศาสตร์	นกัเศรษฐศาสตร์กใ็ช้วชิาความรูไ้ปซือ้อาหาร

หรือไปซื้อสิ่งบริโภคส�าหรับมีกิน	มีอยู่	มีกินนี้	ท่านถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์

ก็ฝ่ายซื้อจะไปซื้อกับใครไปซื้อเกษตรกรหรือไปซื้อผู ้ผลิตอาหาร	 ตกลง 

ท่านเป็นฝ่ายผู้ซื้อ	 อีกฝ่ายเป็นผู้ขาย	 ผู้ผลิต	 ผู้ผลิตนั้นก็ไม่รวย	 ท่านเป็น 

นักเศรษฐศาสตร์ท่านรวยถ้าแบ่งแล้วแบ่งเป็น	๒	กรุ๊ป	ให้พูดยั่วเล่นว่าท่าน

เป็นฝ่ายรวย	แล้วก็ผู้ท่ีผลิตอาหารหรือสิ่งของท่ีใช้เป็นผู้ขน	แล้วก็ต่อไปทาง

รัฐบาลแถลงว่าไม่มีคนจนเลย	ก็หมายความว่าต่อไปก็จะไม่มีผู้ผลิตอาหาร	

อันน้ีเป็นการพูดแบบปริศนาที่ฟังดูแล้วไม่ค่อยสวยนัก	 เพราะว่าท่าน 

ทั้งหลายน่าจะเข้าใจว่าหน้าที่เป็นของท่าน	 มีอย่างไร	 มีให้ปกครองหรือ 

ให้ท�าอะไร	ให้ผู้ที่จนสามารถจะรวยได้สามารถฝึกให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์

ได้	 พูดอย่างนี้จะต้องให้สร้างประชาชนซีอีโอ	 มันล�าบากประชาชนมีอยู	่ 

๖๐	 เท่าไรล้าน	 ๖๔	 ล้านในประเทศ	 อยู ่ทุกหนทุกแห่งจะต้องให้เป็น

ประชาชนซีอีโอหมด	 ท�าไปท�ามาก็จะเป็นคนที่ปกครองตนเอง	 และไม่มี

ความเดือดร้อน

 อันนี้เกี่ยวข้องกับการปกครองเป็นสิ่งที่ล�าบากมากเพราะว่าไม่มี

ความล�าบากถ้าปกครองเรยีบร้อยดไีม่ต้องใช้อ�านาจการปกครอง ก็ไม่จ�าเป็น

ต้องมีผู้ว่าฯ จะเป็นผู้ว่าฯ ซีอีโอหรือไม่ใช่ซีอีโอ ผู้ว่าฯใช้ค�าว่าผู้ว่าฯ 

หมายความว่า ว่าราชการ ราชการกเ็ป็นการของราชา แล้วกท่็านรองนายกฯ
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มาพูดว่าพระเจ้าอยู ่หัวว่า ว่าราชการ ราชการก็เป็นการของราชา 

ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฟังดูเหมือนว่าเป็นข้าราชการหรือราชการเป็นราชา 

ซีอีโอหมายความว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ส่ัง ซึ่งมันขัดกับระบอบประชาธิปไตย 

โดยมีรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าก็ล�าบากในการให้โอวาทแก่ท่าน 

แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เรียกว่าปกครองไม่ได้

ปกครอง โดยวิธีการของซีอีโอ ซึ่งก็ไม่ถูก

	 ไม่ถูกอีกอย่างท่ีท่านพูดคือท่านชื่นชมเรื่อง	“ศูนย์ศึกษาเพื่อการ

พัฒนา”	 ไม ่ใช ่ศูนย ์ศึกษาเพื่อการพัฒนา	 ศูนย์ศึกษาเหล่านั้นเป ็น	 

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนา”	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาน้ันต่างกันกับค�าว่า 

ศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนา	 ก็เลยไม่ทราบว่าท่านเข้าใจหรือเปล่าว่า 

ศูนย์ศึกษาพัฒนา	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นอะไร

	 แต่ท่านชืน่ชมมาก	กข็อได้แถลงว่าศนูย์ศกึษาการพฒันานัน้คอือะไร	

เป็นศูนย์เป็นที่ที่เป็นแห่งหนึ่งที่จะแสดงการพัฒนา	 เร่ิมต้นแห่งแรกท่ีเป็น

คือที่	 จ.ฉะเชิงเทราที่	 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหินซ้อน”	 ตอนแรกท่ีนั่นมี 

ชาวบ้าน	 เป็นก�านันเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวไปที่ไหน	 ท่ีไหน	 พยายามท่ีจะ

พฒันาหมายความว่าท�าให้ท่ีท่ีดนิเจรญิข้ึน	จงึมคีวามต้ังใจต้องการทีจ่ะถวาย

ที่ดินของเขาประมาณ	๒๕๐	ไร่	บอกว่าถวายนี้จะไปท�าอะไรก็ได้	แต่อยาก

ให้สร้างต�าหนัก	ไปสร้าง	เขาใช้ค�าว่าวังที่นั่นคิดไปนานตอนนั้นไปเชียงใหม่	

ไปพัฒนาที่เชียงใหม่	 ก็ขอแผนที่พนมสารคาม	จ.ฉะเชิงเทรา	หาที่ที่เขาให้	

แผนที่	๑	ใน	๕	หมื่น	หาไม่พบ	ว่าที่ที่เขาให้	เพราะเหตุว่าที่ตรงนั้นอยู่ตรง

มุมแผนที่ต้องต่อแผนที่	๔	ระวาง	เพื่อให้ได้ภาพ	ได้ที่ที่เขาให้	แล้วมิหน�าซ�้า

แผนที่นั้นผิดมีถนนที่ไปจาก	 อ.พนมสารคาม	 ไปทางภาคอีสาน	 ไม่ต่อกัน

เป็นถนน	แล้วก็ขาดไป	เจออยู่อีกระวาง	ต่อเข้าอีกระวางหมายความว่าภาพ
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นั้นอยู่ใน	 ๓	 ระวาง	 คล้าย	 ๆ	 อ้อมมุมนั้นก็ลงไปจึงท�าให้โครงการเสียไป	 

หรือโครงการหยุดชะงักไป

	 ต่อมาได้ถามหาฝ่ายนายทหารแผนที่ว่าเป็นอย่างไร	 เขาบอกว่า

แผนที่น้ันผิดก็เลยแก้ปัญหาแผนท่ีต่อถนนให้ตรง	 ก็เลยเจอหินซ้อนและ 

เจอพืน้ทีข่องศนูย์ศกึษาทีจ่ะท�าเตมิเขาจะไปให้สร้าง	สร้างบ้านสร้างต�าหนกั

หรือวังได้ตามเขาว่า	 ถ้าจะท�าเป็นการ	 พื้นที่ส�าหรับทดลองการพัฒนา	 

เขาจะว่าอะไรไหม	 เขาบอกว่าไม่ว่า	 จึงเริ่มคิดจะท�าแล้วก็คิดจะท�าให้

สามารถทีจ่ะท�าตามประสงค์ท่ีเป็นท่ีส�าหรบัพฒันา	เป็นการเรยีกว่า	เป็นการ

สาธิตการพัฒนา	 ตอนศึกษาดูพื้นที่นั้น	 พัฒนายากมาก	 เพราะว่ามีแต่หิน	

แล้วก็เขาปลกูทีม่ปีลกูทีน่ัน่	มปีลกูมนัส�าปะหลงักเ็ลยนกึว่าอาจจะสาธติการ

ปลูกมันส�าปะหลัง	แต่มันส�าปะหลังน้ันแม้จะไม่มีน�้า	ก็ยังพอปลูกได้โดยง่าย	

แต่ที่น่ีเขาปลูกมันส�าปะหลังไม่ขึ้นหมายความว่าอะไร	ปุ๋ยไม่มี	น�้าไม่มี	มีแต่

ทราย	กเ็ลยว่ากจ็ะต้องพฒันาท่ีนีใ่ห้เป็นท่ีท่ีสามารถปลกูแม้แต่มนัส�าปะหลงั

อย่างนี้

	 ไม่ทราบว่าท่านได้เรียนรู้วิธีปลูกมันส�าปะหลังหรือเปล่า	 ถ้ารู้การ

ปลูกมันส�าปะหลังก็ต้องรู้การสร้างดิน	ไม่ใช่ทราย	มีแต่ทราย	แล้วก็สร้างน�้า

เพื่อที่จะให้มีความชุ่มชื่นหน่อย	มันส�าปะหลังนี้เขาเข้มแข็งมาก	ไม่ต้องน�้า

เท่าไร	 แต่ที่นั่นมันไม่ข้ึน	 ท�าไม่รู ้ว่าไม่ข้ึนก็ถาม	 ถามก�านันคนนั้นที่ให้ที่	 

เขายอมรับว่าเขาให้เพราะเขาท�าไม่ได้เพราะเขาปลูกมันส�าปะหลังไม่ได้	

มหัศจรรย์	แต่เขาก็ยินดีถวายแล้วก็	๒๕๐	ไร่	ก็เห็นว่าน้อยเกินไป	ก็เลยบอก

ว่าที่ตรงนั้นขอซื้อเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม	 เขาก็ขาย	 ขายตรงนั้น	 เขาเตรียม

ส�าหรับปลูกมันส�าปะหลังแล้ว	 แต่ว่าเขาไม่ได้ปลูก	 ยังไงก็ซื้อ	 เพราะราคา 

ก็แพงขึ้นมาหน่อยเขาได้เปรียบเตรียมที่เมื่อเตรียมเราก็ให้	ถ้าหากว่าท�าได้
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 ความจริงทีต่รงนัน้จะราคาแพงขึน้เยอะ ซึง่เดีย๋วนีร้าคาทีต่รงนัน้ 

ถ้าไปซื้อจะไม่ขายให้ ถ้าท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ทั้งสอง ทั้งสาม  

จะไปซื้อเราไม่ขายเพราะว่าเป็นที่ที่มีค่าแล้ว แล้วก็สร้างท�าให้มีการมี

ผลิตผลท่ีดีแล้ว แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็คงไม่ยอมให้ พระเจ้าอยู่หัว  

ขายท่ีให้รองนายกฯ เพราะว่าถ้าขายให้รองนายกฯ รองนายกฯจะสามารถ

ไปพัฒนาหรืออะไรก็ไม่ทราบ แต่อย่างไรก็ตาม เด๋ียวนี้ที่นั่นปลูกมะม่วง 

ปลูกผกัได้อย่างดมีกี�าไร ทีร่กัทีต่รงนัน้ไม่ใช่ทีจ่ะท�าให้มกี�าไรไม่เคยเอาเงนิ

ที่ได้มา เป็นถือว่าเป็นก�าไร แต่ว่าสร้างเพ่ิมเติม และซื้อที่เพิ่มเติม 

ให้สามารถที่จะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาหินซ้อน ซึ่งคนก็รู้จักกันทั้งนั้น

	 ค�าว่า	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทีแรกก็เรียกว่าศูนย์ศึกษาอะไรก่อน	

ไม่มีความหมาย	เป็นศูนย์ศึกษา	คือ	เรียนรู้ว่าการพัฒนาท�าอย่างไร	ต่อจาก

นั้นก็ไปท�าศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ภาคใต้	 ไปซื้อที่อันนี้ไม่ได้ซื้อส่วนตัวให้

ทางราชการซือ้ที่	แล้วกท็�าแบบเดยีวกนั	ให้พฒันาทีท่ีป่ลูกอะไรไม่ได้ให้ปลูก

ได้ที่นั่นไม่ใช่แห้งแต่เปียกด้วยน�้าเปรี้ยว	แก้ไขให้สามารถปลูกและเลี้ยงปลา

ได้	 ก่อนนี้เลี้ยงปลาเอาปลาใส่มันกระโดดออกมา	 ปลามันต้องอยู่ในน�้า	 

แต่มันโดดออกมามันไม่ยอมอยู่ในน�้า	ในที่สุด	เดี๋ยวนี้ถ้าไปดูก็สามารถที่จะ

ดูว่าใช้ได้	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาท่ีหินซ้อนน้ันปี	 ๒๕๒๐	 ที่ได้มาแต่เริ่มต้น	

๒๕๒๒	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ภาคใต้	๒๕๒๕	เด๋ียวนี้	ท่ีในบริเวณท่ีจะปลูก

ข้าวตอนแรก	ปลกูข้าวทแีรก	ได้ข้าวครึง่คนืหมายความว่า	ขึน้มาคร่ึงคนืแล้ว

เหี่ยวตายแล้วก็ต้องหาวิธีให้ข้าวมันขึ้นได้	 ท�าเป็นแบบศูนย์ศึกษาของเรา	

ต่อน�้าจากที่ท�าอ่างเก็บน�้าที่เชิงเขาลงมาเวลาข้าวมันเหี่ยวก็เอาน�้าออก	 

น�า้ทีม่อียูใ่นนานัน้ออกไปสบูออกไป	แล้วเอาน�า้ใส่	 ข้าวขึน้มาหนึง่คนืกเ็หีย่วตาย	

ท�าอีกครั้งหนึ่งน�้าที่เปรี้ยวเอาออกไปแล้วก็อาบไปแล้วก็เอาน�้าเข้ามาใหม่

ปลูกอีกขึ้นมา	 ๑	 ศอก	 ๑	 ศอกคือ	 ๒	 คืบ	 นี่ไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษนะ	 
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เพราะอังกฤษเขาเป็นฟุต	 ของเราเป็นศอก	 โดยมากท่ีเป็นศอก	 นับศอก	 

ศุภศอก	 สุตต	 คือ	 สุดศอกก็มาพระพุทธเจ้าของเราถือเป็นศอกหลวง 

คือศอกนี้	 ศอกนี้ขึ้นมาศอกนี้	 พอมาเป็นรวงนิดหน่อยแล้วก็หงิกต่อ	 

ตายต่อครั้งที่สาม	ครั้งที่สี่ขึ้นมาศอกกว่า	แล้วมีรวงและมีเมล็ด	แม้ว่าสี่ครั้ง

ถ้าท�าอย่างนี้ท่านอาจจะนึกว่าใช้เวลา	๔	ปี	มิใช่ใช้เวลาปีครึ่งได้	ได้ข้าวในที่

ที่ไม่มีประโยชน์	และจะไม่สามารถที่จะปลูกข้าวได้

	 ข้อนี้ท่านอาจจะไม่ทราบเพราะว่าวิทยากร	 โดยเฉพาะวิทยากร 

ต่างประเทศฝร่ังเขาไม่เคยปลูกข้าวข้าพเจ้าเองไม่เคยปลูกข้าวแต่เคยเห็น	

ที่ไปปลูกข้าวอย่างนั้นเราท�าโครงการเรียกว่าโครงการแกล้งดินเพราะว่าเขา

บอกเจ้าหน้าที่ผู ้ท�าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับดินฝ่ายพัฒนาที่ดิน	 เด๋ียวนี้อยู ่

กระทรวงไหนก็ไม่รู้แล้วนะ	ก็ไปเปลี่ยนกระทรวงอะไร	ๆ	อยู่กระทรวงไหน

ก็ไม่รู้	อาจจะอยู่กระทรวงทรัพยากร	เขาบอกว่าถ้าขุดดิน	หมายความไถนา

เอาน�้าใส่ดิน	 มันจะเปรี้ยวยิ่งขึ้นก็จริง	 มันเปรี้ยวจนกระทั่งว่าข้าวขึ้นมา 

นิดเดียวหงิกงอ	ไม่ขึ้นแต่นาน	ๆ	ไป	ปลูกไปเชื่อว่ามันจะขึ้นได้	 เจ้าหน้าที ่

กรมพัฒนาที่ดินเขาบอกว่าไม่ได้เป็นดอกเตอร์ด้วย	 บอกว่าดินจะเปร้ียว 

ยิง่ขึน้เรากบ็อกว่าเอ้าตกลงท�าอย่างนี	้	ปีหนึง่ถ้าดนิเปรีย้วขึน้จะไปต้ังโรงงาน	

สร้างโรงงานผลิตกรดก�ามะถันภาษาฝรั่งว่า	 ซัลฟูริก	 แอสิก	 เพื่อที่จะใส่ใน

แบตเตอรี่	เพราะว่ารถยนต์ต้องการใช้แบตเตอรี่	ก็จะเอากรดก�ามะถันของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 ใส่ในแบตเตอรี่	 จะได้ใช้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า	

แต่ในที่สุดมานั้นไม่เปรี้ยว	เปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวน้อยลงเราก็เสียใจไม่สามารถ

ท�าโรงงาน	 สร้างโรงงานผลิตกรดก�ามะถัน	 แต่เราดีใจที่สามารถท�านาผลิต

ข้าวได้ภายในปีครึ่ง

	 เมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปที่อื่น	 ซึ่งเขาปลูกข้าวอยู่แล้วก็ไร่หนึ่งเขาได้ 

ก�ามือเดียวไม่ถึงถัง	 ถามเขาท�าไมดินเปรี้ยว	 เราก็เอาไปใช้วิธีของเราไป 
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ปลูกข้าวปีต่อไปเราไปดู	เราก�าลังกลับกรุงเทพฯ	แล้วตอนนั้น	เขาอ้อนวอน

ขอให้ไปเยี่ยมเขา	 เราก็ไปตามทางที่เขาถึงเกาะที่เป็นโคก	ที่อ�าเภอตากใบ	

ประชาชนเรียงเต็ม	 แล้วมีถุงข้าว	 เขาให้หยุดแล้วบอกว่าให้ท่านลงมาด	ู 

เอาข้าวอยู่ในถุงเล็ก	 ๆ	 กองโตแล้วเอาข้าวทั้งหมดถวายให้ท่าน	 ถามเอ๊ะ	 

มีข้าวกินแล้วหรือยัง	 ก็เอาไปกิน	 ว่าไม่ต้องมีข้าวเยอะสามารถที่จะขายได้	

เราก็แปลกใจท่านมาท�าให้เรานี่โครงการของท่านเราก็ดีใจว่าท่ีท�าอย่างนี้ได้

ผลจริง	ๆ	ภายในปีเดียวหรือว่าไปเป็นสองปี	เลยต้องท�าต่อไป	ไปท�าใกล้	ๆ	

แถวนั้น	 เหนือขึ้นไปหน่อยทางกรมพัฒนาที่ดิน	 และทางฝ่ายศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาที่ไปตั้งป้ายให้ว่า	Technology	Transfer	ภาษาฝรั่งนะ	เขาที่นั่น

ไม่ค่อยปลูกข้าวได้กิน	มีกิน

	 นี่แหละสิ่งเหล่านี้ที่ต้องท�า	มันประหลาดมาก

	 ข้าพเจ้าเองไม่ใช่วิศวกร	ไม่มีปริญญา	มีแต่กิตติมศักดิ์	แต่ว่าไปหนุน

เขาให้ท�าและประชาชนเขาไว้ใจ	ไว้ใจว่าเราอยากให้เขามข้ีาวกนิ	แล้วลงท้าย

ทีน่ัน่เขามข้ีาวกนิ	จะเล่าให้ฟังว่าทีแ่ถวนัน้แต่ก่อนนีเ้อาข้าวจากทีไ่หนมากนิ	

เขาบอกซื้อ	 ซื้อจากไหน	 ซื้อจากพัทลุง	 ซื้อจากพัทลุงเพราะที่พัทลุงมีข้าว

เยอะ	 ไม่ทราบว่าผู ้ว่าฯพัทลุงอยู ่หรือเปล่า	 แต่ถ้าผู ้ว่าฯพัทลุงอยู ่ท่าน 

ก็คงต้องคิดค้น	 เพราะเดี๋ยวนี้พัทลุงปลูกข้าวไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้เพราะว่า	 

๑.น�้าท่วม	 ๒.น�้าแห้ง	 ๓.น�้าเค็ม	 คือไม่มีทางปลูกได้	 ที่จริงถ้าผู้ว่าฯพัทลุง 

ไปดูที่นราธิวาส	ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

	 การที่น�้าท่วมเพราะว่าไม่มีโครงการท่ีจะป้องกัน	 แท้จริงมีคลอง	

แท้จริงมีสระน�้า	 น่าจะเป็นโครงการได้	 แต่ว่าไม่ได้ท�า	 ชาวบ้านแย่	 ก็เป็น

หน้าที่ของผู้ว่าฯซีอีโอ	ที่่จะมีความรู้	ถ้าไม่รู้ก็ถามเพื่อนซีอีโอ	ซื้อข้าวไม่ได้	

เพราะไม่มีเงิน	ไปตกปลาในทะเลสาบสงขลาก็ไม่ได้	ไม่มีแล้ว	ปลามันหมด	
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	 อ�าเภอบางแก้วอยูต่ดิทะเลสาบสงขลา	กเ็ลยแนะน�าให้ศกึษาวธิกีาร	

แต่ว่าไม่ใช่ว่าท�าได้เร็ว	ๆ	อย่างนราธิวาสนี้ที่ท�าก่อนท�ามานานแล้ว	แต่ว่าที่

มาท�าตั้งแต่มีศูนย์ศึกษา	๒๕๒๐,	๒๕๒๒,	๒๕๒๕	ก็หมายความว่า	๒๐	ปี	

๒๐	กว่าปี	เดี๋ยวนี้ก็มาก็สบายขึ้นเยอะแล้ว	ยังไม่ทั่วถึงดี	แต่ก็กินเวลานาน	

ถ้าเริ่มท�าอีก	 ๒๐	 ปี	 แต่ละจังหวัด	 ที่ท่านไปอยู่มีความเดือดร้อนมีความ 

เดอืดร้อนหมด	มบีางคนมาบอกว่าขอ	๑๐	ปีเท่านัน้กพ็อ	ประชาชนจะเจริญ	

แต่ยัง	นราธิวาสหรือที่อื่น	ๆ 	๒๐	ปี	ก็จะไม่ครบ	๒๐	ปี	ท่านเกษียณหมดแล้ว

 ถ้าท่านเกษยีณไม่รูว่้าโครงการซอีโีอมีเกษยีณไหม คอืว่าท่านไม่ทกุข์

ที่จะเกษียณ หรือไม่เกษียณหรอก ท่านเกษียณแล้วท่านเป็นนักการเมือง 

ท่านเป็นนายกฯ และเป็นรองนายกฯ ท่านไม่เป็นข้าราชการ แต่ผูว่้าฯซอีโีอ 

นี้เป็นข้าราชการหรือเปล่า ขอถามรองนายกฯ เป็นอีกไม่ก่ีปีก็ไม่เป็น 

แล้วน่ะ แล้วท่านจะท�าอะไร ข้าพเจ้าเป็นพระราชาซอีโีอ ควรจะเกษยีณมา 

๑๕ ปีแล้ว มีคนเขาบอกไม่เป็นไม่ให้เกษียณ ก็อันน้ีที่ล�าบากข้าพเจ้า 

ท�าอะไรท่ีพดูถงึเรือ่งนีไ้ม่เกษยีณ อนันีต้้องท�าศนูย์ศกึษาการพฒันา ทีก่าร

พัฒนานี้มี ๑๔ แห่ง มีมากกว่านี้ แต่ว่าที่เป็นการสรุปเริ่มต้น ๒๕๒๐  

แต่อนันีโ้ครงการใกล้ ๆ ตรงนี ้ท่านผูว่้าฯประสงค์กอ็ยูแ่ถวนี ้เออ!ไม่เหน็ว่า

ตัวยอมนิดเดียวนะ แต่ผู้ว่าฯใหม่ ๆ ข้างหน้าต้องหลีกทางให้ ก็ไม่ใช่  

๒๕ นะ ๒๔๙๖ เร่ิมท�าการพัฒนาที่เขาเต่า เนี่ยพระราชาซีอีโอ เริ่มต้น 

ที่นั่น

	 ตอนนัน้ไม่มอ่ีางเกบ็น�า้แล้ว	น�า้ทีม่อียูน่ัน้เคม็แล้วกม็าท�าอ่างเกบ็น�า้	

น�้าในอ่างเค็มกว่าในทะเลวิธีท�ายังไงก็ต้องเอาปลาเค็ม	 ไม่ใช่ปลาน�้าเค็ม 

มาใส่ในนั้น	ไม่เอามาจากคลองวาฬ	ประจวบคีรีขันธ์	เหมือนกัน	เอามาซื้อ

ตัวละ	๕๐	สตางค์	 เอามาใส่	 ซื้อเองเอาเงินของเราเองมาใส่	 แล้วก็ปีเดียว

มันก็โตให้ชาวบ้านดูแล	 แต่ชาวบ้านก็ไม่ดูแลเพราะชาวบ้านที่นี่ก็ไม่มี 
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ความรู้พอ	แล้วก็ไม่มีความกระตือรือร้น	ลงท้ายก็ขายได้แล้วก็เอาปลาอื่น

มีปลาหมอเทศอยู่ในนัั้น	 ในอ่างเค็มนะ	อ่างนั้นไม่ใช่น�้าจืด	น�้าเค็มนะ	 เอา

ปลาหมอเทศมาบอกว่าวิธีใช้ปลาหมอเทศนั้น	เอาขึ้นมากองไว้เอาไปตากให้

เป็นปลาไก่	ปลาเป็ด	ปลาไก่	หมายความเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่	ชาวบ้านบอกว่า

เหม็นปลามันก็กองอยู่ตรงนั้น	 อีกวิธีหนึ่งที่จะท�าได้ก็เอาปลาหมอเทศที่มา

กองไว้นั้นท�าเป็นปุ๋ย	มันเหม็นก็เหม็น

	 ทัง้หมดนีต้้องพยายามทีจ่ะให้	ให้เขาให้ชาวบ้านเขาพัฒนาตัวขึน้มา	

ถึงเวลานั้นทางราชการก็ไม่ค่อยกระตือรือร้น	 ไอ้อ่างเก็บน�้านั้นก็พัง	ก็ต้อง

ให้กรมชลประทานค่อย	ๆ 	ซ่อม	แล้วกเ็ดีย๋วนีก้อ็าจจะดีขึน้กเ็อาเด็กโรงเรียน

ไปดู	 โรงเรียนไกลกังวลนี่ให้เขาดูแล้วอธิบายว่าน�้าเป็นอย่างไร	 น�้าเดี๋ยวนี ้

ไม่เค็มแล้ว	 แล้วก็ดินก็ไม่เค็ม	 แต่มีบางแห่งเค็มเพราะว่าเอาเค็มมาใส่	 

เอาน�้าเค็มไปใส่	 เพราะว่าปลูกสับปะรด	 ปลูกสับปะรดน่ะต้องเอาเค็มใส่ 

ให้มันหวาน	น่ีวิธีปลกูสบัปะรด	ต้องใส่เกลอืต้องใส่เคม็เพือ่ให้สบัปะรดหวาน	

แต่ดินมันก็กลายเป็นดินเค็ม	ปลูกอะไรไม่ขึ้น

	 เดก็	ๆ 	ยิง่ดเูขากร็ูส้กึทึง่	เขาทึง่ว่าเจาะลงไปเอาดินเป็นหนิเลยขึน้มา	

เอาใส่พลั่วเอากรดใส่มันฟู่	 หมายความว่าดินนั้นเป็นด่าง	 เป็นหินปูนปูนก็

ด่าง	 สิ่งเหล่านี้คนที่ไปดูก็ตื่นเต้น	 ท่านผู้ว่าฯเองก็ต่ืนเต้นมีทุกอย่างอยู่	 

เขาต้องใช้เวลาถึง	๘	ชั่วโมง	มีทั้งเปรี้ยวทั้งด่างเป็นดิน	ทั้งเป็นทรายเอามา

ใช้ปลูกอะไรก็ได้	 แต่ตอนนี้ที่ตรงนั้นเป็นลาดเท	 วิธีที่เขาไถ	 เขาไม่ไถขวาง	

เขาไถอุบล	 ฝนตกดินที่เป็นดินไม่เปรี้ยว	 ก็ไหลลงในอ่างเก็บน�้าซึ่งเปรี้ยว	 

ท�าไปท�ามาดินตรงนั้นใช้งานไม่ได้	แต่พวกข้าราชการและประชาชนถิ่นนั้น

ตื่นเต้นตัวสั่นหาว่าเราไปต�าหนิเขา	 เราไม่ต�าหนิ	 เป็นหลักวิชาคณิตวิธีที่จะ

ท�าและมีผู้เชี่ยวชาญเขาท�า
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	 ผูว่้าฯอซีโีอกถ็ามพวกทีม่คีวามรูค้อืพวกทีเ่ป็นดอกเตอร์ท�าพัฒนาดิน	

ถามเขาได้ว ่าท�ายังไงดี	 แล้วก็ใช้อ�านาจของท่านซีอีโอสั่งเลย	 สั่งให  ้

นายอ�าเภอไปบอกให้ท�ายังไง	 น่ีก็มีท่ีท่านจะเป็นซีอีโอเป็นผู ้ว่าฯซีอีโอ	 

ใช้ความสามารถของอ�านาจของผู้ว่าฯซีอีโอ	 ซึ่งมีอ�านาจมากขึ้น	 ส�าหรับ

ปกครองไม่จ�าเป็นที่จะมีความรู้	แต่ว่าจะต้องมีสมองต้องมีไหวพริบ	ที่จะใช้

คนที่มีความรู ้	 บอกว่าคนนั้นมีความรู ้ตรงนี้	 ถามเขาไม่ต้องอายว่าไม่รู ้	 

เราไม่รู้ไม่ใช่ดูถูกท่าน	แต่ว่าท่านไม่รู้	ท่านรู้หมดทุกอย่างไม่ได้	แต่ว่าท่านมี

ความรู้อะไรแล้วท่านไปถามคนท่ีมีความรู้เฉพาะ	ไม่ต้องอาย	ฉะนั้นท่านจะ

เป็นผู้ว่าฯซีอีโอ	 เมื่อซีอีโอตามท่ีเข้าใจเป็นผู้ท่ีสั่งการท�าอะไรท�าให้ได้ผล	 

แต่เขาใช้ซีอีโอเพราะนึกถึงการค้า	 ผู้ที่เป็นซีอีโอจะท�าเงินได้สร้างบริษัท	 

แต่ผูว่้าฯซอีีโอไม่ใช่ท�าเงนิสร้างบรษิทั	ท�าความเจรญิส�าหรบัพืน้ทีท้่องที	่และ

โดยเฉพาะประชาชนได้มีความก้าวหน้า	 มีกิน	 มีความสามารถที่จะท�ามา

หากินได้	อันน้ีพดูอย่างนีท่้านกค็งรูส้กึตวัว่าเป็นโอวาทหนกัเหมอืนกนัทีท่่าน

มีหน้าที่จะท�าให้ประชากรในท้องที่มีความเจริญพอที่จะรวยขึ้นได้

 เด๋ียวนีช้อบพดูถงึรวย ท่านอาจจะไม่รวยไม่เป็นไร แต่ประชาชนน้ัน

จะรวย ก็โดยมากเดี๋ยวนี้พูดกันต้องการให้รวย เอะอะท�าไอ้โน่นท�าไอ้น่ี

ต้องการเงินล้าน เงิน ๑๐ ล้าน ๑๐๐ ล้าน ต้องให้ความเจริญเกิดขึ้นใน 

ท้องท่ี อันนี้เป็นความประสงค์ของผู้ว่าฯซีอีโอ จะพูดต่อไป

	 ต้องขอโทษทีที่พูดยืดยาวไปจนกระทั่งท่านไม่สบาย	แต่ว่าจ�าเป็นท่ี

จะเตือนว่าผู้ว่าฯซีอีโอ	ท่ีเป็นไม่ใช่ของเล่น	เป็นของส�าคัญที่นี่เป็นส่วนเดียว	

ครึ่งเดียวของที่อยากจะพูด	 แต่ว่ารู ้สึกจะยาวเกินไปแล้ว	 อาจจะต้องม ี

เล็กเซอร์ต่อไป	ไม่พูดมากกว่านี้ไม่ได้	แต่ว่าด้านอื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ว่าฯ	

ซึ่งท่านทราบดีว่ามีหน้าที่อะไร	 มีมากกว่าเพราะว่าท่านก็บอกท่านพูดว่า	

รองนายกฯท่านก็บอกว่าความเจริญของจังหวัดแต่ว่าความปลอดภัยด้วย
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เหมือนกัน	 หมายความว่า	 มีเรื่องความปลอดภัยแล้วก็พูดถึงใกล้เขตแดน	 

ก็หมายความว่าเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของต�ารวจ	ทหาร	ที่เข้าใจว่าเป็นหน้าที่

ของผู้ว่าฯซีอีโอ	 แต่ก่อนน้ีผู้ว่าฯก็มีหน้าท่ี	 เพราะว่ามีรักษาดินแดนขึ้นกับ 

ผู้ว่าฯ	และขึ้นกับท่านรองนายกฯเหมือนกัน	ท่านรองนายกฯ	เป็นนายกอง

ใหญ่	เราก็เป็นนายกองใหญ่ซีอีโอ	นายกองใหญ่ซีอีโอก็ต้องดูความปลอดภัย	

อันนี้ไม่รู้ว่าพวกวิทยากรฝรั่งมาสอนหรือเปล่า	วิธีที่จะดูให้รักษาความของ

ต�ารวจ	 แต่นี้ต�ารวจคงจะไม่ขึ้น	 แต่ว่าแต่ก่อนนี้ต�ารวจซึ่งขึ้นกับผู ้ว่าฯ	 

แต่ไม่กล้าบังคับบัญชา	เพราะว่าทหารก็ไม่กล้าบังคับบัญชาทหาร	แต่ซีอีโอ

ตามทีว่่าต้องขึน้กบัผูว่้าฯ	ความจรงิผูว่้าฯ	กน่็าจะสามารถทีจ่ะดแูลเกีย่วข้อง

กับความปลอดภัยทั้งต�ารวจ	ทหารเหมือนกัน

	 ถ้าพูดอีกทางหนึ่งสรุปคือ	 ทุกท่านจะต้องสามารถที่จะท�าการ

ประสานงานทุกอย่าง	ทั้งทหารพลเรือน	ทั้งทางการศึกษา	ทุกอย่างขึ้นกับ

ผู้ว่าฯซีอีโอ	น่าสงสาร	เพราะมันเป็นชีวิตทุกอย่าง	เป็นเช่นเดียวกับร่างกาย

ของเรา	 เคยพูดมาแล้วร่างกายของเรา	 มีนิทานโบราณของฝร่ังว่า	 มีคน	 

มีแขน	 มีขา	 มีล�าตัว	 มีศีรษะ	 มีเครื่องใน	 เขาบอกว่าพวกนี้มาประชุมเดิน

ขบวนประท้วงว่าทุกคนมีหน้าที่น�ากายเหน็ดเหนื่อยหนักมาก	 มีคนเดียวที่

ไม่ท�างานคือท้อง	มีแต่กิน	รับอาหาร	กินเข้าไป	คนอื่นมือต้องท�างานหนัก

ขาต้องเดิน	 ท้องนี้มีแต่รับประทาน	 เขาจะปฏิวัติท้อง	 ท้องก็บอกว่าท่าน 

ทัง้หลายใจเยน็	ๆ 	ถ้าไม่มท้ีองร่างกายทัง้หมดกต็าย	เพราะไม่มอีาหารมาย่อย

ที่ท้อง	 ก็ท�างานเหมือนกัน	 การประสานงานทุกอย่างจ�าเป็นอย่างท่าน 

ท้ังหลาย	 ท่านเป็นเหมือนท้อง	 ท่านรับหมด	 มีบางคนบอกว่าผู้ว่าฯซีอีโอ 

ไม่ท�าอะไร	ไม่รู้เรื่องอะไร	คนอื่นท�า	พวกที่ท�าหน้าที่อะไรต่าง	ๆ	ก็ต้องท�ามา	

ผู้ว่าฯไม่มีความรู้ก็ได้	 ก็เคยถามท่านซีอีโอไม่ต้องห่วง	 มอบให้นายอ�าเภอ	

มอบให้รองผู้ว่าฯท�า
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	 วานซืนนี้เองมาประจวบฯเหมือนกัน	 ท่ีกุยบุรี	 มีอ่างเก็บน�้ากุยบุรี	

สร้างมาหลายปีแล้ว	 เก็บน�้าได้	 ๓๒	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ได้ปรารภว่าควร

สร้างให้เก็บน�้าได้มากกว่านี้	เขากไ็ด้พยายามท�าทางชลประทานท�าว่าได้เพิม่

อีก	๙	ล้าน	จะเป็น	๔๑	ล้าน	ก็น่าจะพอใจดีก็เลยบอกว่าน่าจะท�า	มีฝ่าย

การเงินที่เรียกว่ากรรมการ	 กปร.	 ตั้งไว้ใช้ได้ทันทีก็อนุมัติ	 เพราะว่าเป็น

โครงการพระราชด�าริ	 เมื่อ	๒๐	กว่าปีแล้ว	ไม่ท�าให้ใหญ่กว่านั้น	เพราะไม่

สามารถจะท�า	เพราะกุยบุรีตอนนั้นมีก่อการร้าย	รถต�ารวจเข้าไปถูกระเบิด	

แล้วก็ที่สร้างนั้นมีผู้ที่ถูกก่อการร้ายยิงตายเหมือนกัน	ก็เห็นใจเขาต้องรับท�า	

แต่ตอนนี้ก็ควรจะขยาย	แต่ขยายมากไม่ได้	เพราะนี้จะเกินเวลานานเท่าไร	

เขาบอกว่า	๒	ปี	ก็บอกว่าไม่เชื่อ	เพราะเหตุใดถ้าปกติเขาจะเริ่มบอกว่าจะ

เริม่กลางปี	๔๗	เวลา	๒	ปี	๔๙	ถงึจะเสรจ็	ถ้า	๔๙	เสรจ็	๙	ล้านลกูบาศก์เมตร	

มันไม่ไหวเพราะจะแพงข้ึนทุกที	 เลยบอกว่าเราเอาเงินเริ่มต้นเด๋ียวนี ้

แม้จะมีฝนลง	 เริ่มส�ารวจดู	 และเริ่มก่อสร้างได้ตั้งแต่ปลายปีนี้	 ๔๖	 ท�าให้

เสร็จปี	๔๘	บอกว่ารับรองว่าถ้าท่านขยันอาจปีเดียวเสร็จปลายปี	๔๗	หรือ

ต้นปี	๔๘	ถ้าท�าได้ได้ก�าไรเยอะ	ราคาของการสร้างจะถูกลงและผลได้จะได้

เร็วกว่าทางโน้น	 จะได้น�้าส�าหรับมาใช้ปลูกข้าวได้มาก	 ถ้าปลูกข้าวได้มาก

ขึ้น	มันก็เป็นเงินเป็นทอง

 ใคร ๆ  ก็นึกต้องการให้มีเงินมีทอง เขารับว่าจะพยายามท�าให้เร็ว 

ท่านผู้ว่าฯซีอีโอเป็นพยาน ท่านไม่รู้เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อน ไม่เป็น

วศิวกร แต่ท่านรูเ้รือ่งว่าถ้าท�าเร็ว ๆ  ประสานงานกนัด ีๆ  จะท�าได้วนันีก้เ็ป็น

อีกอย่างประโยชน์ของซีอีโอสามารถจะให้ประสานชลประทานและ 

การเงินให้ดีขึ้น

	 อีกข้อหนึ่งของซีอีโอ	 ข้อสุดท้ายคือประสานนั้น	 ต้องประสานงาน

ไม่ใช่ประสานงาโดยมากเอะอะอะไรก็ประสานงากัน	 แล้วก็มีการทุจริต	 
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ท�าอย่างไรจงึจะปราบทจุรติให้	ปราบทจุรติจะว่าเป็นเรือ่งของต�ารวจ	เรือ่งของศาล	

เป็นเรื่องของพระ	ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ว่าฯซีอีโอ	อย่าให้ข้าราชการชั้นไหน	

ชั้นใด	 ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต	 ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง	 

ที่เมืองไทยพังมาเพราะว่ามีทุจริต	 และเดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นเพราะเศรษฐกิจ

ดีขึ้น	อาจเป็นเพราะว่าทุจริต	กลัวหรือทุจริตไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเงินกันกัน

ก็เลยทุจริตไม่ได้	ไม่มีเงิน	มีเงินก็โกงกัน	เงินไม่มีค่ามีราคาก็โกงไป

	 แต่อย่างไรก็ตาม	ตอนนี้ท่ีบอกว่าเศรษฐกิจก�าลังขึ้น	ทุจริตก�าลังขึ้น	

บางท่านจะเหลือชีวิตราชการอีกปีสองปี	เศรษฐกิจจะดีขึ้น	ท่านอย่างมาก	

๑๐	ปี	เพราะว่าเป็นผู้ว่าฯก็ต้องอายุแถว	ๆ 	๕๐	มีผู้ว่าฯน้อยกว่า	๕๐	หายาก	

๑๐	 ปี	 เมืองไทยน่าจะเจริญ	 ทุจริตก็จะเจริญ	 เพราะฉะนั้นท่านต้องห้าม

ทุจรติไม่ให้ขึน้แล้วท่านจะเป็นผูว่้าฯ	ซอีโีอทีม่ปีระสทิธภิาพ	ท่านรองนายกฯ

ท่านอยู่ได้อีก	๒๐	ปี	หรืออาจจะอยู่ได้อีก	๒	เดือนเราก็ไม่รู้	เพราะว่าเป็น

นักการเมือง	 แต่ท่านไม่ใช่นักการเมือง	 ท่านเป็นซีอีโอ	 แต่ซีอีโอมีเกษียณ

และกฎหมายบอกต่ออายุไม่ได้	 มีแต่ต่ออายุข้าราชการส�านัก	ที่จะต่ออายุ

ได้เพราะว่ามีกฎหมายที่ข้าราชการส�านักต่ออายุได้	 เพราะมีกฎหมายที่

ข้าราชการส�านักต่ออายุได้	 ถึงเท่าไหร่ก็ได้	 เพราะทราบว่าลองไปพูดว่า 

ผู้ว่าฯแข็งแรงให้ต่ออายุ	 เพราะว่าผู้ว่าฯซีอีโอต้องเป็นคนที่สุจริต	ทุจริตไม่

ได้	 ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง	 ให้มีอันเป็น	 พูดอย่างนี้หยาบคาย	 

แต่ว่าขอให้มีอันเป็น	ถ้าไม่ทุจริต	ถ้าสุจริตและมีความตั้งใจในธรรม	ขอให้

ต่ออายุได้ถึง	๑๐๐	ปี	ถ้าอายุมากแล้วก็แข็งแรง	แล้วสุจริตประเทศไทยจะ

รอดพ้นอันตรายอย่างมาก	เพราะว่าผู้ที่ท�าด้วยความตั้งใจ	เพียงแค่นี้จะให้

พรให้อายุยืนเท่าไรฯก็ไม่มีประโยชน์	เพราะรัฐบาลยังไม่ให้ต่ออายุ

 ก็ขอให้อย่างน้อยถึงอายุ ๖๐ ท่านแข็งแรงไม่มีไข้เจ็บอะไร  

ให้ปลอดภัยให้สามารถท�างานที่ต้องการ.
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