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พระราชดํารัสฯ วันเฉลิมพระชนม พรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๔๗ 

 
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิาลยั พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พ.ต.ท.ทกัษณิ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี นําคณะรัฐมนตรีและคูสมรส เขาเฝาทูลละออง ธุลีพระ
บาท ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนม พรรษา โดยทรงมีพระราชดาํรสัแกคณะผูเขาเฝาฯ วา  
 
“ขอขอบใจทานท้ังหลายท่ีมาในวันน้ี และขอบใจนายกฯ ท่ีไดกลาวคําอวยพร ท้ังไดสรุปการท่ีไดกระทําในระยะ 50 กวาป ซ่ึง
ตองขอขอบใจท่ีไมตองเลาใหทานฟงวามาทําอะไร วาทานไดสรุปอยางดี อีกอยางหน่ึงท่ีทานไมไดพูด ท่ีฟงวงดนตรีดุริยางค
กองทัพเรือไดบรรเลงสรรเสริญพระบารมีน้ัน ทานไมไดพูดถึง ความจริงดนตรีของกองทัพเรือน้ีไดฟนฝาอุปสรรคมามาก  
 
จําไดวาเม่ือ 40 กวาป เกือบ 50 ป ไดมีการแสดงดนตรีทุกวันพุธ ท่ีพระท่ีน่ังอัมพร และมีพวกดนตรีตางๆ ใหญๆ ไดเลน เราไป
ฟง ทนไมไหว คือวามีอะไรท่ีขัดหูอยูเร่ือย ก็เลยลกุข้ึนไปบอกกับผูท่ีอํานวยการ อํานวยเพลงวา ไดเทียบเสียงหรือเปลา  
 
ทานผูอํานวยเพลงก็บอกวาเทียบเสยีงแลว เราขอใหเทียบอีก เขาก็เทียบได เทียบไดดี ฟงดูไมขัดหู ก็ใหเลนอีก เลนไปเลนมา 
เอะมันขัดหูอีก ก็เลยลุกข้ึน ไปเดินในหมูใหเขาเลนไป เลนไป ไปเจอซอยักษท่ีอยู ซอยักษน่ันเลนไปมันเพ้ียน แลวไมทราบทําไม
มันเพ้ียนอยางน้ันได  
เลยคิดดูวามันเพ้ียนเพราะเลนบันไดเสียงไทย มิไดเลนบันไดเสียงสากล ก็เลยพยายามใหเขาเทียบเสียงใหดีท่ีสุด ก็ดีข้ึน 
เพราะวาการเทียบเสยีงน้ันมันยาก ยากท่ีตองเทียบหูดวย เพราะเทียบหูแบบไทย เพราะวาผูท่ีเลนดนตรีในวงของทุกๆ วงเวลา
น้ัน เวลามีเวลาวาง ก็ตองไปเลน เลนโดยมากก็เปนวงเล็กๆ เขาก็เลนรําวง เลนรําวงน้ันตองเทียบเสียงแบบบันไดเสียงไทย เขาก็
เคยชิน เขาก็มาเลนเพลงสากลดวยบันไดเสียงไทย เลยขัดหู ถาเลนดวยบันไดเสียงไทยลวนก็ยังไมเปนไร  
 
แตบางคนก็เลนแบบบันไดเสียงสากล บางคนก็แบบไทย อันน้ีก็เลยบอกวาพยายามเวลามาเลนเพลงสากล ขอใหลืมรําวง เขา
ทําไดดีข้ึนทุกที เลนรําวงก็เลยมาเลนเพลงสากล แลวก็เลนรําวงก็ลดลงไป มาทีหลังน้ีในวงท่ีเราเลน พวกเพ่ือนๆ เลน เขาก็เลน
ไป เลนรําวงเหมือนกัน ก็เลยบอกวาถาเลนรําวงก็ขอใหเลนรําวงท่ีถูกตอง ท่ีเปนบันไดเสียงไทย ไมสําเร็จ เขาเลนรําวงดวย
บันไดเสียงสากล แลวก็รําวงน้ันก็เพ้ียนผิด  
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มาถึงเม่ือเดือนท่ีแลว มีนักดนตรีมาจากอเมริกา เปนดนตรีท่ีเขาเลนแบบท่ีเรียกวาดุโอลิน ดุโอลินเปนเมืองในดุสิยานา ซ่ึงเปน
ตนกําเนิดของเพลงแจส ก็มา เรากเ็ลนกับเขา เลนๆ ไป เราก็ตองเลนมีเพลง มีการเลนเปนสาํเนียงรําวงหนอย เราถามเขารูไหม
วาเลนรําวง เขาบอกเขารู เขาบอกหูเขาดี เขารูวาเปนเพลงรําวง เขาไมรูจักรําวง แตเขาบอกวาเม่ือเขาไปญ่ีปุน เขาก็ไปเลนเพลง
แจสแบบญ่ีปุน ญ่ีปุนน้ันเขามีนักดนตรีท่ีเกงสําหรับแจส แตวาเราก็อดไมไดท่ีฟงเขา เขาเลนสเกลคอนขางจะญ่ีปุน ก็เลยบอกวา
น่ีแหละไทย พวกคนไทยเลนเพลงแจส ก็เปนเพลงแบบไทย แบบบันไดเสียงไทย เขาก็สนใจ ตอนน้ีเขากลับไป กลบับานแลว 
เขาใจวาเขาจะไปศึกษาแจสแบบรําวง แจสแบบไทย คราวหนาเขาบอกวาเขาจะเลนเพลงแจสแบบดุโอลินบางกอก คือถาเขา
เลนอยางน้ัน เราก็ภูมิใจไดวา ทําใหเขาฟงเพลงไทยเปน แตเขาเกง พวกน้ีหูเขาดี เขาเลนดวยหู เขาไมไดเลนดวยตา เขาไมได
อานโนต เขาเลนดวยหู ขนาดเราไปเลนกับเขา เราก็ตองเลนดวยหู ไมไดเลนดวยตา ดูแลวสนุกดี  
 
พูดถึงเร่ืองการปฏิบัติเก่ียวของกับศิลปะ คือแจสก็เปนศิลปะอยางหน่ึง คนเขาไมเห็นวาแจส คือโดยเฉพาะแจสแบบดุโอลนิน่ี
เปนศิลปะ แตเราก็เรียกไดวาเปนศิลปะ เพราะวาดนตรีน่ีเปนประวัติศาสตรของชาติบานเมือง ชาติบานเมืองใดมีดนตรี มี
สําเนียงดนตรี เพลงดนตรี เคร่ืองดนตรีท่ีเปนของตนเอง น่ันแหละนาช่ืนใจ อยางของไทยเรา เรามีเคร่ืองดนตรีของเรา ซ่ึงคลาย
กับของจีนบาง คลายของอินเดียบาง คลายของฝร่ังบาง แตวาเปนเพลงและเปนเคร่ืองดนตรีไทยแทๆ  ซ่ึงเปนทรัพยสมบัติของ
ชาติบานเมือง อยางเดียวกับเราพูดภาษาไทย เปนภาษาไทย ไมไดเปนฝร่ัง ไมใชภาษาตางประเทศ แตวาเด๋ียวน้ีเราใช
ภาษาตางประเทศมาก ไมใชแซมมานําหนามากมาย จนกระท่ังบางทีฟงแลวไมรูเร่ือง แตวาถาใชภาษาตางประเทศมาก็ควรจะ
แปลใหดวย ถาเราพูดภาษาไทยแบบใชคําภาษาฝร่ัง ก็ตองใหแปล เพราะเราโง ไมเขาใจจริง แตนานๆ ไปก็เขาใจ  
 
เด๋ียวน้ีการปกครองก็ใชแตคําตางประเทศ ทานก็เปนซีอีโอ ถาความจําเวลาน้ีอายุมากข้ึน ความจํามันลดลงไป ซีอีโอมาจาก
อะไร เลยไมรูวาทานจะปกครองอยางไร แตเด๋ียวน้ีชักเคยชินวาทานปกครองแบบซีอีโอ แตวาวันน้ันท่ีซีอโีอมาทานรองนายกฯ ก็
มา มาถามวาพระเจาอยูหัวเปนอะไร ทานก็บอกวาเปนซีอีโอ โอ เราก็ตองเขาใจซิวาเราเปนซีอีโอ ก็เลยเขาใจวาเราเปนนาย
ใหญคนหน่ึง ก็ตองคัดคานวาไมใช เราไมไดเปนนายใหญ รัฐธรรมนูญมันบอกวา พระมหากษตัริยไมเปนนายใหญ เปนมหา
ใหญโต กษัตริยนักรบใหญโต แตก็ไมไดเปน เปนจอมทัพ ไมไดเปนมหากษัตริย เปนซอีีโอ ซีอีโอของกองทัพ เราก็เขาใจไปเลย
เถิดไปเร่ือยๆ อยางน้ี ซ่ึงตองขอโทษ ตองลอทานรองนายกฯ วา ทานก็เปนซีอีโอใหญ ใหญท่ีสดุ ก็เลยตองรับผิดชอบหมด  
 
ลงทายฟงไปฟงมาตอนน้ันผูวาราชการจังหวัดซีอีโอมาบอกวา การทํางานทําการเปนอยางไร ซีอีโอเขาบอกสบายมาก ถามี
อะไรก็ใหปลัดจังหวัด ปลัดจังหวัดเปนผูส่ังการ ทานนายกฯ วาอยางน้ัน ก็เลยงงเหมือนกันวา ซีอีโอดีเหมือนกัน ถาเราเปนซีอีโอ 
เราก็โยนใหทานรองนายกฯ ทานรองนายกฯ ทําอะไร คนก็วาทานรองนายกฯ ซ่ึงเด๋ียวน้ีอะไรๆ ก็วาทานรองนายกฯ แตเวลาฟง
ขาว ทานรองนายกฯ ทําไอโนนไอน่ี เสร็จแลวรองนายกฯ ไหน พูดตําแหนงกอน เสร็จแลวถึงออ ทานรองนายกฯ พล.อ.ชวลิต 
ตอนแรกเวลาทานรองนายกฯ รองนายกฯ ขางหลังตกใจแลวส่ันสะทานวาจะไปวาใคร แทจริงเราพูดถึงรองนายกฯ ชวลิต ถา
เปนรองนายกฯ อื่นๆ ก็สบายใจข้ึน แตเด๋ียวน้ีรองนายกฯ มีมาก เม่ือมีมากก็ลงทายรับผิดชอบแจกจายกัน  
 
ฟงขาวเขาบอกวารองนายกฯ น้ันๆ ทํา เด๋ียวน้ีก็ฟงขาว ฟงวิทยุ มีรายการอันเดียวท่ีจะตองฟงคือ นายกฯ พูดกับประชาชน คุย
กับประชาชน คุยๆ เขาบอกวาคุย 1 ช่ัวโมง เราไดยินก็โอ นายกฯ มาแลวเราตองฟง ฟงไปฟงมาเราหลับ หลับไปหลับมาเลยตอง
มาคอยตอนบายโมงถึงบายสองโมงไดอีกช่ัวโมง  
 
อันน้ีฟงไปฟงมา วันน้ีไดความรู เพราะวาทานบอกวา ทานไมอานหนังสอืมากนัก หนังสอืดี ตองอานหนังสอื เพ่ือท่ีจะใหมี
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ความรู แตทานบอกวาทฤษฎีตองไปพบกับคน คุยกับคนไดความรู ก็จริง เราฟงเวลาทานนายกฯ มา เราก็ฟงนายกฯ ก็ไดความรู
เยอะ วันน้ีก็ไดความรูวาทานฟงคนท่ีมา ไดความรูในการปฏิบัติงาน ฉะน้ันเวลาทานนายกฯ มาก็ดีใจ ทานพูดมาก ทานก็พูด 
เลาเร่ืองโนนเร่ืองน้ี เราก็ไดความรู  
 
ท่ีเห็นดวยวาถาเราฟงคนท่ีมีความรูแลว เราก็ไดความรู ไมใชความรูท่ีจะมาสอนคนโนนคนน้ีได แตไดความรูท่ีจะปฏิบัติได เมื่อ
ปฏิบัติอยางน้ี เราก็ดี เราก็สามารถท่ีจะปฏิบัติงาน ถาฟงจากคนท่ีเกง ก็ฟง ทานก็พูดอะไรตางๆ พูดไปเร่ือย เราก็ไดความรู ไม
ตองอานหนังสอื ถาฟงคนท่ีมีความรูแลวมายอย ทานก็บอกวาฟงคนท่ีมีความรู ทําใหสามารถปฏบัิติงาน สามารถทําอะไรตอ
อะไรได ซ่ึงเห็นเปนความจริง ถาเราฟงคนแลวก็ฟงจริงๆ แตตองมาพิจารณา อันน้ีเปนขอสําคัญ ถาฟงคนโนนคนน้ี คนไหนท่ีมา
จากอเมริกาใต เขามาพูดใหญวาตองปฏิบัติอยางโนนอยางน้ี ไมเห็นดวยกับทาน เราก็ตองคิดทําไมไมเห็นดวย บางทีคนท่ีมี
ชื่อเสียง เราฟงไมเขาเร่ือง ไมไดมีประโยชน แตประโยชนมีเยอะวา ทานเกงท่ีทําใหคนเช่ือ ถาคนมาแลวเราฟงก็เช่ือตามไปหมด
ไมดี เพราะวาไมไดพิจารณา ตองพิจารณาวาท่ีทานพูดน้ันถูกตองหรือไม ถาพูดถูกตอง ปฏิบัติไดเราก็ดี เราก็ไดประโยชน 
สวนรวมก็ไดประโยชน เพราะวาเราเอาความรูท่ีทานพูดไปปฏิบัติตอ  
 
ฉะน้ันท่ีฟงนายกฯ พูดกับประชาชน เราก็ฟงทานวาทานพูด หลายอยางท่ีทานพูด แลวพูดถึงวาเด็กๆ ตองฟง เด็กๆ ตองเรียน 
ถาเรียนประเทศชาติจะดี เด๋ียวน้ีเขาวาเด็กๆ ไมเรียน เด็กๆ แมจะถึงข้ันมหาวิทยาลัย ใชคําวาไมไดความ เม่ือไมไดความ 
อนาคตของชาติอยูไหน คือเด็กไมฟง หรือฟง ฟงแตฟงไมเขาใจ ถาฟงไมเขาใจแทนท่ีจะปฏิบัติสรางสรรคตอไป ก็ไปเขาดิสโก
เธค ไปฟงเพลง ความจริงก็ไมใชเพลงอะไรท่ีเปนเพลงท่ีไมไดเร่ือง ทําใหหูเสยี หูเสียไมใชคนท่ีฟงหูสูง หูตํ่า แตหูไมไดยิน หูตึง 
คนท่ีไปฟงเพลงในดิสโกเธคหูตึง ทานน้ัน ถาใครเปนหมอท่ีน้ี หมอหู ไปตรวจเขายืนยันวาเด็กสมัยน้ี ถาไปตรวจหู หูเสียมากกวา
เด็กสมัยกอนน้ี แมจะเด็กสมัยทานนายกฯ หูตึงกวาเด็กสมัยพระเจาอยูหัว น่ีเรา 76 ป 364 วัน เกือบจะ 77 แลว 77 เลนกับนัก
ดนตรีดุโอลิน นักดนตรีดุโอลินคนท่ีแกท่ีสดุเขา 66 แลวก็หูตึง คนน้ันเขาหูตึง เลยฟงไมคอยได ตองเขาไปใกล ไปคุยกับเขา  
 
เวลาไปบอกยูนะอายุ 66 ไอนะอายุ 77 นะ เขาก็บอกโหๆๆ ฟงรูเร่ือง เขาฟงเราไมรูเร่ืองเพราะหูตึง ทีน้ีรัฐมนตรีก็หูตึง ย้ิม
หมายความวาไดยินท่ีพูด เพราะคนท่ีหูตึงเวลานินทาทานไดยิน แตน่ีเปนยังไงไมทราบ คนท่ีเปนผูใหญเวลาพูดอะไร เรือ่งอะไร
ไมไดยิน แตวาเวลานินทาทาน ทานไดยิน ไดยินไปถึงโนน รัฐมนตรีขางหลงัหูตึงๆ วารับส่ังวาอะไร ย้ิม รูวาพูดอะไร ก็แปลก แต
นักดนตรีเขาหูตึง เขา 66 ยังเด็ก เด็กกวาเรา เราหูดีกวา  
 
แตวาขอสําคัญ คนท่ีเด็กๆ อายุ 15-16 ใหแพทยไปไมตองเรียกเงิน 30 บาท ไปหาคนอายุ 15-16 ใหมาตรวจหู หูตึงท้ังน้ัน เรา
ไปเม่ือไมก่ีเดือนไดใหเขาตรวจตา ตรวจหู ตรวจอะไรตางๆ บอกดีมาก ตรวจหัวใจ ดีมาก ดีมากท้ังน้ัน แพทยก็มาจากเมืองนอก 
ดีมาก ก็เลยสบายใจวาเราสุขภาพดี แตแทจริงเราก็ยังหูชักตึงเหมือนกัน แตวาไมตึงเทากับเด็ก ถึงอยากใหมีโครงการ ดูเหมือน
จะมีกระทรวงสาธารณสุข เปนหวงสุขภาพของเด็ก ก็นาจะลองไปตรวจวาหูของเด็ก ของเราเด็กอายุ 40 ก็เด็ก ลองดูคนท่ีอายุ 
40 เปนอยางไร  
 
แตวาท่ีเปนหวงท่ีสุดอายุตํ่ากวา 20 ซ่ึงไมควรจะตึง ตึงมาก ถาหากวานายกฯ อยากจะใหเรียกวาเด็ก ถาเขาบอก 20 เขาไมเด็ก
แลว เปนผูใหญแลว ไปเอา 15 ปฏิเสธไมไดวาเขาเปนเด็ก ใหเขาตรวจ เปนหวง ถาคนเราหูตึงต้ังแตอายุ 15 ตอไปจะเปน
อยางไร แลวหูไมมีการกาวหนาข้ึนมานอกจากใสเคร่ือง ใสเคร่ืองแลวก็นารําคาญ ลงทายก็ไมใสเคร่ือง แตถาใสเคร่ืองก็เปนการ
สิ้นเปลือง ส้ินเปลืองเงินสําหรับ 30 บาท เคร่ืองมันเกิน 30 บาท  
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ฉะน้ันถาทุกคนท่ีน่ังอยูแลวใสหูกันหลายคน มันแพง ฉะน้ันถาไมอยากใหงบประมาณของแผนดินเสียไป ตองเสยีทุกคน 30 
บาทๆ สองหม่ืนสองพันเศษๆ ท่ีมาในวันน้ี 30 บาท คูณ 30 บาท เทาไร หกแสนก็ไมเปนไร ทานมีงบพิเศษของทาน แตวาหก
แสนตองเปนจากกระเปาของราษฎร แตวากระเปาของทานนายกฯ เทาไร เคร่ืองราคาเปนรอยเปนพัน งบประมาณของ
กระทรวงสาธารณสขุเปนเทาไร น่ีเหมือนแหยวางบประมาณจะหามาจากไหน แตทานบอกวาดีมาก เด๋ียวน้ีรายไดของประเทศ
ข้ึนไปก่ีเทาแลว ถาใชเฉพาะสําหรับปญหาเร่ืองเด็กหูตึง มันก็เปนคลายๆ วาตองเสียเปนของฝายรัฐบาล ตองเสียเปนพันลานใน
ท่ีสุด แตวาไอน่ีชางถาเขาไดรับการเยียวยา มันก็ไมไดเปนการเยียวยา ไดความปลอดภัยไวฟงได ท่ีหลังเม่ือไดเคร่ืองแลว ตอง
ใสพลังงานแพงไหม แบตเตอร่ีก็ตองใชอยูตลอด อันน้ีเปนความเสยีหายจะตองมีคาใชจายมาก  
 
แตคาใชจายท่ีมากท่ีสุดก็คือ คนท่ีหูตึงจะเรียนรูหรือปฏิบัติงานยาก ยากท่ีสุด เพราะวาคนท่ีหูตึงแมจะไดเคร่ืองมันไมเหมือนคน
ท่ีหูไมตึงแลวไมตองใชเคร่ือง ประสิทธิภาพของคนท่ีหูดีเหนือประสิทธภิาพของคนท่ีหูตึง แมจะมีเคร่ืองชวยใหฟงได อันน้ีก็เปน
ขอหน่ึงท่ีนาจะแกไข หรือนาจะระมัดระวังใหคนไทย อนาคตมีหูท่ีดีข้ึน หูท่ีฟงไดดี ไมใชวาถึงเปนผูเฒาถึงจะฟงไมได แตวา
เด็กๆ ฟงไมได แตถาระมัดระวัง เด๋ียวน้ีก็รูสึกวายากในการท่ีจะรณรงคใหเด็กหูดีข้ึน ยากเพราะวาเคยชิน  
 
เด๋ียวน้ีก็จะแกไข วิธีแกไขของรัฐบาลก็คือ หามไมใหเขาดิสโกเธค ไมใหไปฟงเพลง ไมใหสูบบุหร่ี ใหไมสูบบุหร่ีจะทําใหหูดี คือหู
ไมเสีย คนท่ีสูบบุหร่ีมากๆ หูเสียมาก มีเหตุผลทําไมคนท่ีสูบบุหร่ีหูเสีย เพราะวาบุหร่ีทําใหเสนเลือดมันตีบ เมือ่เสนเลือดตีบหูก็
เสีย เพราะวาหู ตา เสีย ไดงายเพราะวาทําไม เสนเลือดท่ีไปเล้ียงหู ไปเล้ียงตา เลีย้งอวัยวะท่ีออนไหวน้ัน เสนเลือดมันเลก็ ถา
โดนบุหร่ี บุหร่ีทําใหเสนเลือดตีบ ตีบเลือดก็ไปไมได เลือดไปท่ีอวัยวะเหลาน้ันยาก ถาไปไมดี ก็ทําใหอวัยวะเหลาน้ันดอย
สมรรถภาพ ฉะน้ันยากท่ีจะแกไขไมใหคนหูตึง นอกจากตองพยายามแกไข  
 
เด๋ียวน้ีก็รองโวยวายวาหามสูบบุหร่ี ซ่ึงปจจุบันน้ีบุหร่ีสูบกันนอยลง เพราะวาคนชักรูวาสูบไมมีประโยชน แตเด๋ียวน้ีเด็กๆ มีการ
สูบบุหร่ีมากข้ึน มากแตกอนอีก แตกอนน้ีเด็กๆ ยังไมสูบ และโดยเฉพาะผูหญิง ผูหญิงสบูบุหร่ีมาก แตกอนน้ีเขากลัววาสูบบุหร่ี
ทําใหผิวเสีย ผิวเสียก็เพราะวาเสนเลือดมันไมดี ทําใหผิวไมดี แตสมัยใหมน่ีเขาไมกลัวแลว เพราะวาผิวเสียก็ชาง ทาหนาซะเชง
เลย ฉะน้ันตองหาทางแกไข จะหามไมใหใชเคร่ืองสําอาง ถาหามไมใหใชเคร่ืองสําอางก็ประหยัด ปะแปงนิดหนอย สมัยกอนเขา
ปะแปงก็สวยแลว ท่ีจริงก็สวย ปะแปงนิดเดียวไมตองทาสีแดง สมัยใหมเขาตองทาสีแดง ฉะน้ันก็ไมสีแดงเทาน้ัน มีสีเขียวดวย 
ปนจมูก ปนแกม ทาสีตางๆ  
 
แตก็ดีทําใหพวกศิลปนมีอาชีพ อยางไรเน่ียแขวะไปเร่ือยๆ ถาอยากแขวะนะ มันแขวะเปนทอดๆๆๆๆ ไปเร่ือย อยางน้ีก็ทานหัว
รอ แตตอไปผูชายหัวรอ ผูหญิงกลับบานเด๋ียวเลนงาน ทําไมหัวเราะ แตอยางไรก็ตาม เราพูดอยางน้ี พูดอยางน้ีเราตอง
สนุกสนานหนอย เพราะเด๋ียวน้ีคอนขางจะเปนเวลาท่ีเครียด เราตองยกตัวอยางทานนายกฯ ดูทีวีนายกฯ เสียงแหบ หนาเห่ียว 
แตออกทีวีหนาเห่ียวเพราะเขาตองไปแตงตัว อยางวันน้ีก็คงตบแตงดี เพราะมีทีวี ทีวีก็คงวาตรงน้ีตองอยางน้ี แตงนิดหนอย 
หลอข้ึนเยอะ น่ีแหละ ไมพูดเฉพาะทานนายกฯ เพราะเปนนายกรัฐมนตรี เปนผูใหญ ก็ตองยกตัวอยางผูใหญ ยกประธาน
องคมนตรี ประธานศาลฎีกา ศาลปกครอง ศาลต้ังก่ีศาล ศาลท่ีมาเปนประธานท้ังน้ัน เปนผูใหญท้ังน้ัน ท่ีน่ีมีผูใหญมาก ขาง
นอกไมมีโอกาสเขามาเลย มีแตผูใหญ อยางไรก็แขวะผูใหญเปนแถวเลย รวมอยูท่ีนายกรัฐมนตรี เราก็แขวะคนเดียว ไมง้ันมัน
เหน่ือยถาตองแขวะทุกคน แตอยางไรก็ตาม น่ีเปนอารัมภบทเทาน้ันเองวาไมตองแขวะไกล แขวะนายกฯ คนเดียว ก็แขวะทุกอัน
หมดเลย  
 
น่ีก็จําไมไดแลววาจะพูดเร่ืองอะไร เม่ือจําไมไดแลวก็คงไมตองพูดอะไรมาก แตทานเขาใจวาคนเราตองพูด ตองแขวะ เพราะถา
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ไมแขวะจะไมไดอะไรเลย ถามาบอก โห ทานเกง ทานดี ทานอะไรทุกอยาง ไมไดผล ผลสุดทายทําเปนลืม ลืมวาทานทําอะไร 
ถาลืมวาทานทําอะไร อันตราย ถาลืมวาทําอะไรมันอันตรายท้ังน้ัน เด๋ียวทานก็ลืม ตองพูดภาษาองักฤษนะ It's Bright Idea วา
ทําอยางโนนทําอยางน้ี ก็เลยเสียหาย  
 
เม่ือเชาท่ีฟงทานพูดถึงเด็กตองเรียนรู ก็มีอันหน่ึงเรียนรูไดไมเทากัน บางคนถาเราใหเด็กเรียนรู อายุ 8 ขวบเขาเกง เกงเทากับ
อายุ 30 แลว เกงจริงๆ เราสูไมไหว แตวาถาในทางตรงขาม นึกวาเด็กถาเขาฟง เขาเรียน บางคนเรียนไมไหว เรียนไมได หรือ
เรียนบางวิชาได บางวิชาเรียนไมได ฉะน้ัน ตองแบงแยกออกไปเปนพวกท่ีเรียน จะเรียกวาเรียนเกง เรียนได หรือไมได  
 
เม่ือวันจันทรกอนมาจากหัวหิน ไดพบกับพวกราชประชานุเคราะห และพวกส่ือสารทางดาวเทียม รัฐมนตรีศึกษาก็มาน่ัง เมื่อ
ทานเปนผูใหญในท่ีน้ันก็ตองแขวะทาน แขวะทานวาศึกษาฯ มีอะไรแปลกๆ ไมไดบอกวามีอะไรแปลก เพราะวาเด๋ียวโกรธ แตวา
มีอะไรแปลกๆ คงมาฟองทานนายกฯ ฟองหรือเปลา ไมไดฟอง (หัวเราะ) เพราะวาทานทําหนาชอบกล คือลําบากท่ีวา คนท่ีเปน
รัฐมนตรีบางทีมีความคิดแปลกๆ น่ันเอง คือท่ีเรียกเม่ือก้ีวา Bright Idea ทําโนนทําน่ี เพราะวาทานผูใหญตองระวัง ถามี Bright 
Idea ตองแปล Bright Idea ความคิดท่ีสวางไสว คือเรารูถึงคําวา Bright Idea เพราะวาเราดูการตูนวาคนไหนมี Bright Idea 
เกิดมีไฟข้ึนมาบนหัว แตวาทานนายกฯ มี Bright Idea เพราะมีดาวเทียมอยูบนหัว  
 
ทานนายกฯ ไมมีหลอดไฟ แตกอนน้ีมีหลอดไฟ สมัยน้ีมีดาวเทียมอยูบนหัว ทานนายกฯ มี Bright Idea ดวย แตตอนน้ีทาน
รัฐมนตรีศึกษาทานก็มี Bright Idea แลวทานไมใชหลอดไฟ ทานเปนดาวเทียมเหมือนกัน เพราะทานชอบการศึกษาผานทาง
ดาวเทียม ก็เลยทําใหนึกถึงวาไปแขวะทาน ทานก็หัวรอ เพราะผานดาวเทียมลงไปเขาใจวาแขวะ ก็แขวะผาน ก็นึกวาเขา
ดาวเทียมของนายกฯ ลงมาเขารู เขาใจ  
 
น่ีแหละ ถาคนท่ีมี Bright Idea หมายถึงเปนคนท่ีสวางไสวในสมอง ก็เกง ก็ดี แตบางคนดาวเทียมมันพัง อยางเรา อยูท่ีหัวหิน
เด๋ียวทําไปทํามาดูทีวี เราดูการตูน แฉบๆๆๆ ดาวเทียมมันเสีย มันก็เลยแย ดาวเทียมของเราท่ีเขาเคร่ือง ดูดาวเทียมท่ีสวน
จิตรลดา เด๋ียวแฉบๆๆๆๆ แตวาท่ัวๆ ไปไมควรจะมีเสียง ถาเราดูโทรทัศน โทรทัศนตองอาศัยดาวเทียม กําลังดี เร่ืองกําลังสนุก 
แฉบๆๆๆๆ เลยไมรูวาอะไร น่ีแหละ ถาแตกอนน้ีเปนโทรทัศนแบบเกา มันก็บางทีซูๆ ๆๆ นิดหนอย แตก็ยังรูเร่ือง แตวาดาวเทียม
มันแฉบๆๆ ไมรูเรื่อง ถาหากวากาวหนามาก บางทีทําใหไมรูเร่ือง ฉะน้ัน ตองระวัง เด็กบางคนดาวเทียมดี เด็กบางคนดาวเทียม
ไมดี แตวาสวนมากดาวเทียมไมดี ก็ตองพยายามท่ีจะชวยคนท่ีดาวเทียมไมดีใหเขามีความรูพอควรกับสมองเขา คนท่ีมีสมองดี
ก็เข็นใหเขาไดดีข้ึน  
 
สําหรับเร่ืองพรรคอยางน้ี สมเด็จกรมหลวงนราธิวาสฯ ทานสนพระทัยมากเร่ืองสมองของเด็ก แลวทานก็อยากท่ีจะใหเด็กไดมี
โอกาสเรียนรูใหดีเต็มท่ี ท้ังหมดน่ีก็เปนเร่ืองท่ีจะตองสนับสนุน ใหเด็กๆ ไดไปแขงขัน แตกอนน้ีเมืองไทยน่ีพวกท่ีเรียนเลขเม่ือ 50 
ป นับวาเรียนเกง ตอมาคอยๆ ดอยลง แตเด๋ียวน้ีเด็กก็ดีข้ึนแลว คือถาเราเอาใจใสเด็กเพ่ือใหไดความรูท่ีสูง แลวใหเขาสามารถท่ี
จะเรียนสูงข้ึนไปตอไป ข้ันมหาวิทยาลัย ช้ันปริญญาโท ปริญญาเอก ใหไดเรียนได แลวมีโอกาสมาปฏบัิติ แตโดยมากคนท่ีเรียน
ไดตอนไดปริญญาเอกกลับมา ใจไมสบาย ไมมีท่ีทํางาน เด๋ียวน้ีก็มีท่ีทํางาน แตบางทีก็ไมเหมาะสมกับงานกับความรูท่ีมี  
 
ฉะนั้น อันน้ีตองปรับปรุงยาก โดยเฉพาะนายกฯ ทักษณิ มีความต้ังใจท่ีจะใหมีการงานท่ีเด็กท่ีมีความรูดี มีความสามารถดีได
ทํางานได เพ่ือท่ีจะใหมาชวยสวนรวม อันน้ีเปนส่ิงท่ีสําคัญ ท่ีพูดวาเมืองไทยน่ีตองมีคนท่ีสามารถคิด เขาเรียกวาวิสัยทัศน 
เด๋ียวน้ีคําวาวิสัยทัศนเขาแปลเปนคนละอยาง แตวิสัยทัศนน่ีเรียกวาเม่ือ 2-3 ปท่ีทราบวา คนมีวิสัยทัศนมีวิช่ัน ศัพทฝร่ังเรียกวา
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มีวิช่ันก็มีสายตา สายตาท่ีเห็นอะไรมีวิสัย แตถาโบราณกอน 20 ปมีวิช่ันก็หมายความวา คนท่ีเห็นอะไรแปลกๆ คือบองๆ เห็น
อะไรท่ีเวลาเห็นอะไรแลวหัวเราะก๊ักๆๆๆ มาทีหลังวิช่ัน เรียกวามีวิสัยทัศน วิทัศนท่ีเปนวิสัยเปนไปได รูอะไรเปนไปได วิสัยทัศน
ในความหมายน้ีควรจะใชอยางน้ี มีวิสัยทัศนคือมีวิช่ันกาวหนา มีความรูกาวหนา ผูใหญตองมีวิสยัทัศน ถาไมมีวิสัยทัศนอยามา
เปนผูใหญดีกวา เพราะมันเละไปหมด  
 
ท่ีน้ี ถาหากวามีวิสัยทัศน ดูอะไรรูหมด ดูอะไรเปนความจริงไปหมด คือหมายความวาไมใชความจริง ข้ึนมาเปนท่ีใชได อยางจํา
ไดวา ท่ีสะพานพระปนเกลา บอกวาท่ีตรงน้ีตองตัดถนนใหมันคลองแคลว มิฉะน้ัน ถาไมตัดถนนใหคลองแคลว รถท่ีมาจากถนน
ราชดําเนิน ข้ึนสะพานข้ึนไมได ถนนราชดําเนินมี 6 เลน แตวาสะพานมี 3 เลนเทาน้ันเอง แลวก็เปนคอขวด ถาอยากทําตองทํา
ใหมันแลนสะดวก  
 
จําไดวาวันน้ัน ทานบัญญัติ พูดถึงวาตองเขากรรมการจราจร ทานวาวาไมทัน จราจรเขาก็บอกวาตองทําอโุมงคมุดลงไป ใชไหม 
เขาจะทําอุโมงคมุดไปแลวข้ึนฝงโนน เจาะอุโมงคไปเจอนํ้า เจอคลองหลอด ก็ตองใชเงินเปนก่ีรอยลาน รอยลานเวลาน้ันรูสึก
มาก ทําไมไดตองกินเวลาก่ีเดือนไมรูกวาจะสรางได ก็บอกไมตอง ไปตรงเลย ทําใหไปโดยดี เล้ียวใหน่ิม ลงทายความจริงหลอก
ทานรองนายกฯ ตอนน้ัน หลอกทานวาท่ีจริงรถท่ีจะมาสรางมันอยูขางหลังกําแพงแลว แลวเสร็จแลวทานบอกวาตกลงไปเขา
กรรมการจราจร ก็ทําไปทํามาก็สรางเลย 2 เดอืนเสร็จ แลวก็รูสึกวาคนเขาพอใจ มาเลาตองขอโทษดวยวามาพาดพิง เพราะตอง
ทําอะไรท่ีงายๆ ก็จนทุกวันน้ีรถแลนไดดี ถาตรงน้ันเปนคอขวด ท่ีอ่ืนก็เปนคอขวดหมดแลว แตคอขวดอันน้ี ไอน่ัน 3 ชอง ไปใช
สะพานพระราม 8 อีก 2 ชองเปน 5 ชอง  
 
เด๋ียวน้ีไมคอยแนน คือหมายความวาไมเปนคอขวด อยางท่ีนายกฯ บอกวา แกไขจราจร ตอนน้ีกําลังแกไขจราจร สะพานพระ
ปนเกลา 3 ชอง สะพานพระราม 8 อีก 2 ชองเปน 5 ชอง ออกทางโนนไปข้ึนลอยฟา 2 ชอง ขางลาง 3 ชองก็ 5 ตองคํานวณ
งายๆ อาจจะคํานวณงายๆ อยางน้ีเลยงายเกินไป ไมสนุก แตน่ีของเราสนุกคํานวณงายๆ 2+3 เปน 5 อันน้ีเด็กๆ ก็คํานวณได 
2+3 เปน 5 แลนออก 5 ท่ีถนนราชดําเนิน 6 แตถนนราชดําเนินก็ตองใหกวางกวา ใหญโตหนอย ก็มีคนมาถามวาน่ีแลนไดแลว
มาถึงสะพานผานฟา ก็ขยาย 2 เทาเหมือนกัน ตอไปก็สะพานมัฆวาน ก็ขยาย 2 เทา มีคนมาแขวะวาแลวตอไป ก็ตอไปก็ไดไป
ถนนศรีอยุธยา ขยายท่ีเปนคลองตรงไป เบ่ียง เบ้ียวหนอย เบ้ียวนิด ตอไป ไปพาดพิงทานนายกฯ ชวน ก็ไปแลนบานนายกฯ 
ทะลุไปอยูท่ีตรงน้ัน ก็ไมไดเดือดรอนอะไร ขามไป อยางท่ีไดพูดไปถึงมักกะสัน ผานมักกะสันทะลุไปทางดวน ไปทางดวนเลย 
จากธนบุรี มาถึงทางดวนไปดอนเมืองได ทะล ุตองดูอันไหนทะลุ ตองมองเห็น ตองใชตาวาทะลุไป ไอน่ีมันนานปแลว 10 เทาไร
ป ตอนน้ันไมกลามาเลาใหฟง เพราะถาเลาใหฟงเด๋ียวโกรธ น่ีก็ไมโกรธแลวนะ  
 
ทําอะไรก็ตองคิดวาทําได เม่ือทําไดแลวก็ตองแขวะทานนายกฯ วาน่ีเขามาโอทําการจราจรงาย ลงทายทานทําหรือเปลา ตอน
น้ันเปนรองนายกฯ ทานรองนายกฯ ฟดกับคุณสมัคร คุณสมัครน่ันเปนรัฐมนตรีคมนาคม รองนายกฯ เหมือนกัน รองกับรองชน
กัน แตทานรองนายกฯ ขางนอก น่ีรองนายกฯ ขางใน ทานรองนายกฯ สมัครบอกไมเปนไร มาจากขางนอก มุดใตแมนํ้า แลวจะ
โผลมาท่ีไหนก็ไมทราบ โผลมาทานรองนายกฯ ทักษิณทานลอยอยูขางบน ไมพบกันเลย ขางบนขางลางไมพบกัน ก็เลยเปน
โครงการทานสมัครมุดลงมา หลบัหูหลบัตามุด ไปออกทางโนน ไปออกสนามกีฬากรีฑาฝงตะวันออก แลนไป ไปเจออะไร ขาม
แมนํ้าไปแลวไปไหน แตของเราขามแมนํ้าก็ข้ึนลอยฟา ก็เลยทําใหปรองดองรองนายกฯ ตอรองนายกฯ น่ีก็เลาใหฟงอยางน้ี 
แปลกๆ เราก็ตองอวดแลวก็โมวาทําใหรองนายกฯ ท้ังสองไดทําของตัว ทําไปทํามาเด๋ียวน้ีนับวาดีพอสมควร เรียกวาจราจรนะ
เรียบรอยแลว  
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แตท่ีสําคัญเร่ืองท่ีไดฟงวา เห็นวาเด็กๆ จะตองสามารถท่ีจะเรียนรู เรียนใหทํางานเพ่ือชวยบานเมือง จริงวาถาเด็กไมมีความรู 
ชวยบานเมืองไมได บานเมืองไปไมรอด เพราะวาเด็กๆ มัวแตไปเสพยาเสพติด สูบบุหร่ี ไมดี เสพยาเสพติดไมตองบอกหรอกวา
เสียหายอยางไร แตบุหร่ีน่ี หูเสยี ตาเสีย สมองเสีย เสนเลือดเสีย หัวใจร่ัว เม่ือสิบกวาปท่ีตองเขาโรงพยาบาล มาเจาะหัวใจ 
เรียกวาเจาะหัวใจสามคร้ัง ถึงเด๋ียวน้ีหัวใจสบายมาก เลือดเดินดี เม่ือเลือดเดินดีในหัวใจก็แข็งแรง แตวามันมีอ่ืนๆ ท่ีมาจากวิธี
เจาะหัวใจ เจาะหัวใจลงทายสบายมาก จนกระท่ังทําใหมีความคิด ความรูเก่ียวกับโรคหัวใจ และไดไปชวยเพ่ือนท่ีเปนโรคแบบ
น้ีวาเปนอยางน้ี ไปหาหมอเจาะหัวใจ ไปเจาะหัวใจทันที เขาก็ไป เพ่ือนเลนกีตาร เลนกีตารหงอย เพราะวาหัวใจมันตัน เขาก็ไป
ทํา ไมก่ีวันกลับมาย้ิมแยมแจมใส สบายมาก คือท่ีไปเจาะหัวใจไดความรูวา เจาะหัวใจมันมีประโยชน แลวก็ใหไปเลย ตองมี
หมอท่ีดี เขาชวย เม่ือชวยกลบัมาก็ตองไปทําสองคร้ัง หมอหลวงบอกคุณน่ันนะท่ีพระเจาอยูหัวใหไป ดีเคราะหดีไมอยางน้ันตาย 
จริง แตก็ตองขอใหหยุดสูบบุหร่ี เพราะสูบบุหร่ีมาก พ่ีชายเขาก็สูบ ตายแลว พอก็สบู ตายแลว ก็เหลืออยูคนเดียว เขาเลยไม
ตาย แลวก็ปลอดโปรง ไปเขาเรียนความรูสูง ตอนแรกก็ไมมีความรูก็เรียนได หมายความวาบุหร่ีน่ีไปทําใหหัวใจเขาเสีย ไมใชใจ
เสียนะ หัวใจเสีย แลวก็ไปทํา แข็งแรงเรียนได ตอนน้ีก็กําลังเรียนเกือบจบแลว อายุมาก ไมใชเด็กๆ เขาก็ไดมีชีวิตท่ีดี  
 
ก็เลยมาเลาใหฟงวา คนท่ีสูบบุหร่ีสมองก็ทึบ ทําไปทํามาทึบ ทึบเพราะวาเสนเลือดในสมองมันตีบ เลยคิดอะไรไมออก ตอนแรก
นึกวาคิดออกแตตอนหลังคิดไมออก ทีแรกนึกวาคนเราสูบบุหร่ีทําใหกระฉับกระเฉง ตรงขาม ไมกระฉับกระเฉง ทําใหรูสึกวา
สมองมันทึบ สมองมันตัน ก็เลยเห็นวาเลิกสูบบุหร่ีดีกวา มีการรณรงคใหเลิกสูบบุหร่ี หามขายบุหร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ท่ีจริง
เด็กอายุ 50 ก็ควรจะหาม คนไหนท่ีอายุ 80 อยากจะสูบบุหร่ีก็สูบ อยางตอนน้ันสมเด็จพระบรมราชชนนี ทาน 80 ทานสูบบุหร่ี 
สมเด็จกรมหลวงฯ ทานก็สูบบุหร่ี ทีหลงัทานก็เลกิ  
 
ในท่ีสุดทานตองเลิก เพราะวาไมสบาย และทานก็อายุ ทําไปทํามาทาน ก็อายุ 95 เราก็เลยนึก เราเลิกบุหร่ีเน่ียดี มีคนบอกวาจะ
ใหอายุ 120 ป 120 น่ี มีคนเขามาบอกวาคนเราอายุท่ีไดถึง 128 คนท่ีมาบอกเน่ีย 128 ป คงไมนึกถึง 128 น่ัน ตองใหรางกาย
มันดี 100 เปอรเซ็นต แต 120 ก็ยอม เอาแค 120 ป แต 120 ก็ไมเลว ถา 120 ก็อีก 40 กวาป ทานท้ังหลายงอกแงกๆๆ แลว แต
วาถาทําใหรางกายดีอาจจะได ระมัดระวังใหดี เพราะวาบางคนเด๋ียวน้ีอายุ 70 ไมถึง 120 120 เขาก็ 120 เขา 110 ควรจะ
ทํางานได ดูเหมือนผูพิพากษาตอง 70 นะ 70 ยังทํางานตอไดอีก 40 ป ก็นับวา แตทานอาจจะงอกแงกๆๆ แตวาผูพิพากษาอายุ 
70 ถาไมงอกแงกก็ทํางานได ไดถึง 120 เลย แตวาสงสัย เพราะวาเด๋ียวน้ี ใกลๆ 70 ชักจะงอแง อยางไร 70 ก็ไมเลว แต 80 ก็
นาจะได  
 
เด๋ียวน้ีสมัยน้ี คนอายุ 70 ก็ดูกระฉับกระเฉง 77 หยอน 1 วัน เราเกิดแปดโมงเชาท่ีอเมริกา ท่ีน่ีเทาไร สองทุม สองทุมวันรุงข้ึน 
ไมใชสองทุมน้ี ฮะ วันพรุงน้ีสองทุม ก็หมายความวาอกี 24 ช่ัวโมงกวาๆ เรา 77 ระหวางน้ีก็คงยังแข็งแรงดี เมื่อพูดก็เลอะๆ 
เทอะๆ เด๋ียวน้ี ไปเร่ือย ก็ย่ิงอายุยืน ไมทราบวาทานจะอายุยืนไหม บางคนอาจจะตรอมใจ ตองอายุยืน สวนเด็ก เขาไมเช่ือ
นายกฯ สูบบุหร่ี เขาคาราโอเกะ ไมเชื่อ เรียนอะไรไมได นายกฯ ตองไปเจรจาใหเด็กๆ อายุ 10 ขวบ 20 ขวบ ต้ังอกต้ังใจเรียน 
แลวตอไปอีกเจ็ดสิบปขางหนา เขาก็จะไดทํางานไดดี ถาเด็กสมัยน้ีไดทํางานเจ็ดสิบป เมืองไทยจะไปถึงขนาดไหน ไปถึง
ดวงดาวได ทําใหเมืองไทยมีช่ือเสยีงได ถาเราไมระวังเด๋ียวน้ี ตอไปแปดสิบปพวกเด็กสมัยน้ี ท่ีไมระมัดระวัง ไมถึงแปดสิบป สูบ
บุหร่ีน่ีทอนอายุอยางมากๆ แตเด๋ียวน้ีไดยินวาบุหร่ีชักดีข้ึน แตเด็กๆ ไมดีข้ึน น่ีก็พูดอยางน้ีเด็กๆ โกรธนะ อยางไร เมือ่เด็กๆ 
อยากสูบบุหร่ีก็สูบสักนิดหนอย ใหไดช่ือวาไดสูบ เราเองเร่ิมสูบบุหร่ีต้ังแตเด็กๆ บุหร่ีจริงไมมี สูบไมซาง แหงๆ สูบ เด็กๆ ก็เลน
สูบ ทีหลงัเลกิ ตอมาอายุ 18 ไดสูบบุหร่ีเพราะทําไม ตอนน้ันสมเด็จพระบรมราชชนนีบอกวา เด็กๆ หามสูบบุหร่ี เด็กๆ 
หมายความลูกทาน หมายความวาตองอายุ 18 กอน แตตอนน้ันอายุ 18 แลวก็มาหลังสงครามพอดี พวกทหารฝร่ังเขามี
กระปองสําหรับทหาร มีอาหารยังชีพแลวมีบุหร่ี มีบุหร่ีก่ีมวน 6 มวน คนก็ใหมาเราก็ลอง เวียนหัวตอนน้ันอายุ 18 นานๆ ไปก็
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เลยชิน แตบุหร่ีอยางน้ันก็หมดไปหลังสงคราม  
 
ตอมาเก่ียวของกับเร่ืองบุหร่ี มีพ่ีเขย นองเขย เขาสบูบุหร่ี ก็เลยสูบ ต้ังแตน้ันมาเร่ือย สูบบุหร่ี มาหลงัๆ มีอาการหัวใจ หมอเขา
บอกเลิกสบูบุหร่ีก็ไมเช่ือหมอ ก็ยังมีอาการหัวใจ จนกระท่ังหลังมีบุหร่ีอยูในหอง ไมไหว วางเอาไวบนโตะ ในซองบุหร่ียังมีอยูสิบ
มวนวางเอาไว ไมแตะอีก เพราะหมอบอกใหเลิก เราก็เลิกทีละมวน ทีหลังมาถึงน้ันมีสองมวน ทําไปทํามาเอาหนังสอืราชการ
วางทับๆ บุหร่ี ก็หยุดได ไมรู เด๋ียวน้ีเขาคงเอาไปท้ิงหมดแลว แตมันอยูต้ังนาน อยูใตต้ังหนังสือ เขาใจวาประมาณปหน่ึงไมได
แตะ เพราะวาถาไปแตะตองไปขุดหนังสือราชการ หมายความวาหนังสือราชการไมทําราชการนะ หนังสอืราชการมาก็ทําๆ ก็
เอามาต้ังตอ ต้ังสูงๆ เด๋ียวน้ีหนังสือราชการดวนท่ีสุดข้ึนมาถึงกระท้ังสูงเทาน้ี ขุดๆ แตยังมีดวนมาก ดวนท่ีสุด ไดทําสามธันวา 
ทําเสร็จแลว หมายความวาชาไปหน่ึงวันน่ันเอง แตวาดวนมาก เดือนพฤศจิกา สองอาทิตยตองไปขุด เด๋ียวกลับไปตองไปขุด ไม
ง้ันกลับไปหัวหินตองหอบเอาไปหัวหิน  
 
น่ีเด๋ียวจะพอแลว ไมง้ันเด๋ียวไมไดนอน ถาไมนอน พรุงน้ีเชาต่ืนไมไหว เปนอยางน้ีเสมอ คืนวันเกิดน้ี วันเกิดก็มีการพบปะอยาง
น้ี แลวก็จะตองไปนอน เด๋ียวไมไดนอน ข้ึนไปทางสมาคมจะหลนลงไปทุกคร้ังเพราะมันสูง ขามันไมคอยดีแลว ก็เลยตองเตรียม
ตัว แตอยางไรก็ตาม มาพูดคอนขางจะยาว ก็พอดี พอดีเวลาเหลือ 2 นาที เหลือ 2 นาที ใหดนตรีข้ึนได  
 
ก็ขอใหทานมาท่ีน้ีไดมีความแจมใส วันน้ีรูสึกวาทานจะแจมใสดี ตองแจมใส เพราะถาไมแจมใสทํางานไมได ตองใหทานทํางาน
ไดดีๆ แลวก็คิดถึงงานท่ีมี ท่ีจะตองทํา ทําใหดีๆ ทําใหดีๆ ไมทําใหเละ ถาทําใหเละ ประเทศชาติก็เละ ขอใหมีความสุข 
ความสําเร็จทุกประการ  
 
ประชาไทรายงาน 


