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พระราชดํารัส"ในหลวง"  
เตือนสติคนไทย ถาไมสามัคคีกัน...ชาตลิม 

 
 
หมายเหตุ - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชดํารัสแกคณะบุคคลตางๆ รวม 23,693 คน ที่เขาเฝา
ทูลละลองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 
 
มีหลานอยางนี้ เราไมตองพูด พูดมากเหลือเกิน เลิกพูดแลว ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ไดกลาวคําอวยพร และ
ขอบใจทานทั้งหลายที่ไดมา มาเยี่ยม และมาใหพร ทําใหมีกําลังใจ ความจริงการที่ทานมานี้เปนการใหกําลังใจ 
ที่บอกวาดูแข็งแรง ดูมีพลานามัยที่ดี ความจริงไมใชความดีของแพทย เปนความดขีองเราที่ตั้งใจที่จะให
แข็งแรง เพื่อที่จะตอนรับทานได ถาไมไดตั้งใจที่แข็งแรงที่จะตอนรับทาน ก็จะมาตอนรับทานไมได เพราะวา
เดินก็เดินขานําไปขางหนาขางหนึ่ง อีกขางหนึ่งไปขางหลัง ไมคอยยอมสามัคคี ตองสามัคคี 
 
และก็ไดพูดเมื่อวานซืนนี้วา ทหารก็ตาม พลเรือนก็ตาม ตองสามัคคี เหมือนขาของเรา ที่จะตองเดินสามัคคีกัน 
หมายความวา และกาวไปขางหนา แลวก็อีกขางหนึ่งก็ยันขางหลัง และเมื่อยันขางหลังเล็กนอยแลวก็กาวไป
ขางหนาอีกขาง อันนี้ก็สามารถเดินไดและไมหกลม ซึ่งถาไมสามัคคกี็บอกแลววาประเทศจะประสบความหายนะ 
ไมไดใชคําวาหายนะ แตคลายๆ กันวา ถาไมสามัคคีกัน ไมปรองดองกัน ประเทศชาติลม ถาลม ก็ ผลของการ
ลมนั้นมีหลายอยาง ถาทางกายก็รางกายกระดูกหัก และตองเขารักษา บางทีรักษานานๆ ไมมีส้ินสุด 
 
ถาไมระวังประเทศชาติก็ลม เมื่อลมเราจะไปอยูที่ไหน ลมก็หมายถึงวาลงไปจม ลมจม ถาเราไมระวัง 
ประเทศชาติลมจม ลมจมกห็มายความวา ลมลงไปในทะเล เพราะวาเมืองไทยติดทะเล ถาลมไปลมมาก็ลงทะเล 
และสมัยนี้เขาก็ขูกันวา น้ําทะเลจะขึ้น แลวก็เพราะวาอากาศมันรอน ทําไปทํามาก็ไมไดรอนจริง มาตั้งแตตน
ธันวานี้ คนบนวาอากาศเย็น อากาศหนาว ไมรูจะเชื่อใครวาตอนนี้จะหนาวหรือจะรอน แตวาคําวารอน รอนจริงๆ 
คือ เหงื่อออก รอนเดือดรอน ถึงเดือดรอนมากกวา 
 
ทกุคนที่มานั่งอยูที่นี่ก็จะเดือดรอน ภาษาไทยใชคําวาเดือดรอน รอนแลวมันก็เดือด น้ําเดือดมันรอน อากาศรอน
ทําใหเราไมสบาย ถาไมสบายแลวอยูไมคอยได ที่อากาศรอนก็เพราะวาอากาศมนัเจอความรอนของพระอาทิตย 
ซึ่งเมืองไทยก็เคราะหดีอยูเหมือนกันวาอากาศรอนไมไดเย็นเหมือนอเมริกา เดี๋ยวนี้ที่อเมริกากําลังเดือดรอน
เพราะอากาศเย็น อากาศหิมะตก มีขึ้นตามปกติ ไมนาจะตกแบบนี้ แตวาอเมริกา อากาศหิมะตกซึง่ตามปกติไม
นาตกอยางนี้ แปลวาอเมริกาเกิดรอนในความเย็น 
 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน    ฉบับประจําวันที่  6  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2550     หนา 2,15
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เมืองไทยนี้ก็มีหวังเกิดรอนในความเย็นเหมือนกัน แตวาพูดวาเดือดรอน แลวก็พูดถึงวาเมืองไทยบนวาเดือดที่
จริงไมไดเดือด แตคนนะเดือด ทําใหคนเดือดรอน แลวเวลาเดือดรอนมันไมสบาย น้ําเดือดยังมีประโยชนตมไข
ได แตวาถาเดือดเฉยๆ ไมมีประโยชน ทําใหคนเดือดรอนนี้ส้ินเปลืองเปลาๆ เมื่อคนทําใหเดือดรอนที่วา
ส้ินเปลืองเปลาๆ แลวก็บนวาประเทศลุกเปนไฟ ก็ตองระวังไมใหลุกเปนไฟ เพราะวาจะทําใหลมจม ลมจมที่
ตางประเทศบอกวาเมืองไทยจะลมจะจม ความจริงยังไมลมไมจม ถาไมระวังก็จะลมจม ฉะนั้นตองระมัดระวัง 
 
ทุกวันนี้ไมปรองดองกัน เมื่อไมปรองดองกัน ก็มีรู ก็จะลม จมลงไป ที่จริงพยายามจะอุดชองไวอยางมาก เชน 
น้ําจะทวมก็ปดกั้นไมใหน้ําทวม แตที่เขาทํา น้ําจะทวมก็ตองสูบน้ําออกไปใสในทะเล ทะเลมีน้ํามากเกินไปน้ําลน
มาในพื้นแผนดิน ประเทศชาติก็ลมจม ฉะนั้น การปองกันไมใหลมจมจะตองระวังไมใหน้ําขึ้นมาเกินไป ซึ่งถาน้ํา
ขึ้นมาเกินไปก็ตองแกไข การแกไขมีหลายวิธี จะตองทําเขื่อน แตวาเขาดากันวาถาทําเขื่อนเทากับประเทศจะ
จมในน้ํา เพราะวาตั้งเขื่อนน้ําก็ตองขังไว แตวาการขังน้ําโดยใชเขื่อนนั้นมันมีหลายวิธี ซึ่งบางทีไมเขาใจ ทํา
เขื่อนแลวน้ําก็ทวมบางแหง แตถาทําเขื่อนแลวไมระวัง ไมบริหารเขื่อนนั้นใหดี อาจจะทําใหน้ําทวม อยางเขื่อน
ปาสักฯ ถาไมไดทําก็จะเสียเงินเปนพันลานทุกป แลวก็เสียเงินอยางนี้แลวไมไดอะไรเลย 
 
เดี๋ยวนี้ที่ไดทําปาสักมา ทุกปมีผลดีคือ ทําการเกษตร เกษตรกสิกรรมไดผล แลวเมื่อไดผลแลว ก็ไดรายได ถา
ไมไดผลก็จะตอง นี่เขา...น้ําทวมทุง นี่อยางนี้น้ําทวมทุง นี่เหมือนพอเขา พูดมาก ปูพูดไมมาก แตเวลาพูดเขาก็
หาวาเขาน้ําทวมทุง น้ําทวมทุงไมดี เพราะวาเวลาทวมทุง ทุงนั้นทําอะไรไมได พืชผลตางๆ ก็เนา แลวก็ถา
พืชผลเนาก็เทากับทําใหทําลายพืชผลนั้น ซึ่งตามปกติพืชผลขึ้นมาสามารถที่จะขายได แตพืชผลที่เนาขาย
ไมได พืชผลที่เนาทําใหเสียหาย 
 
แตที่ปลื้มใจที่ปาสักนี่น้ําทวมมีบางแตนอยมาก หรือวาแตกอนนี้ทุกปก็เสียเงินเปนพันลาน สําหรับแกไขเรื่องน้ํา
ทวม เสียหายไปพันลานนั่นไมมีรายไดเลย มีแตรายจาย ถามีรายไดก็ไมเปนไร น้ําทวมที เวลามีน้ําทวมขึ้นมา 
ความจริงก็มีรายได เพราะวา อยางเชนขาว ถาไมมีน้ําก็แหง แหงผากไมมีผล แตอยางไรไมมีผลอยางนั้นยังงอก
ออกมาไดก็ยังมีขาว แตอยางถาขาวนั้นถูกทวมและเนาตองเสีย ไมไดผล มีแตทําเสียไมมีทางได 
 
ฉะนั้น การที่ทําเขื่อนแลวก็ไมมีน้ําทวมก็มีจายเงินสําหรับคาทําเขื่อนแลวก็มีเสียหายเล็กนอยจนถึงเดี๋ยวนี้ 
เมืองไทยก็มีรายไดมากกวารายจาย แตวาถาไมไดทําโครงการปองกันไมใหน้ําทวมมีแตรายจายไมมีรายได ถา
อยางนี้เราก็อยูไมได อันนี้พูดเปนปริศนาวา ถาไมมีรายไดก็ไมมีรายจาย คือวา ถาไมมีรายไดก็ไมสามารถที่จะ
จายเพื่ออยูดี มีแตตองจาย สําหรับปองกันน้ําทวมนั้น ปองกันแลวไมมีกําไรเลย มีแตเสีย 
 
ฉะนั้น ก็ที่คนเขาวา ทําโครงการแลวก็เสีย เจง เสียเงิน แตวาไมเสียผลประโยชน ฉะนั้น ก็ตองคดิดีๆ วา ที่ไดทํา
โครงการนั้น ก็มีจุดประสงคที่จะใหมีรายได แตถาพูดอยางที่เขาพูด จายเงินเยอะแยะ ที่จริงจายแยะ แตวาไมได
เสียเพราะวามรีายได เวลาพดูกลับไปกลับมาอยางนี้ทานก็งง ทานก็มองวาจะไปไหน ตองทําโครงการหรืออะไร
ก็ตามตองมีเหตุผล ก็ตองบริหารงานการใหด ี
 
พูดถึงบริหาร ขางหนานี้ก็มีรัฐบาล รัฐบาลคือการบริหาร แตวาการบริหารนี้มีทุกอยาง บริหารโครงการ บริหาร
กิจการตางๆ บริหารการเงนิทุกอยาง ก็ตองบริหารดีๆ ฉะนั้น ถาไมบริหารก็ลมจม แตคนที่ไมเปนฝายบริหารมีแต
ตําหนิติเตียนวาไมทาํ ที่จริงฝายบริหารเขาก็ทํา คนที่ติเตียนนั้นก็เปนคนที่ไมไดทําอะไรเลย ตรงขามมีแต
ทําลาย 
 
ฉะนั้น ที่มาเมือ่ 2-3 วันนี้ ถากลุมใจที่ฟงวิทยุเขาพูด พูดวาเมืองไทยนี้ไมกาวหนาเลย แตความจริงก็กาวหนา 
ถาไมทําอะไรเลยปานนี้ก็ลมจมแลว ถาไมทําก็ลมจมเหมือนน้ําทวม นี่พูดถึงน้ํามากเกินไปแลว เดี๋ยวหาวาพูดน้ํา
ทวมทุง แตวาวันนี้ตั้งใจจะตองพูด ถาไมทําอะไร ทําแตพูด ก็จะไมด ีก็พูดมามากแลว ในทางที่คลายๆ ปราม
ไมใหพูด 
 
อยางไรก็ตาม วันนี้ทานเงียบหมด ทุกคนเงียบ ก็หมายความวาทานตัง้ใจจะไมพูด เราก็เห็นวาทานไมพูด เราก็
จะไมพูด แตก็พูดมากแลว ยังไงก็ตาม ก็จะอธิบายวา ไปเขาโรงพยาบาลนี้ เขาๆ ออกๆ หนังสือพิมพก็ลงวันนี้ 
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เขาแตงสีชมพู ออกมาแตงสีฟา เขาเหมือนตําหนิติเตียนวาทําไมเปลี่ยน ก็เขาๆ ออกๆ ก็ตองเปลี่ยนบาง ถา
เขาๆ ออกๆ แตงเครื่องแบบ มันก็นาเบื่อ อยางทานนายกฯแตงเครื่องแบบก็เบ่ือหนา เบ่ือหนาแลว ถาเบื่อหนาก็
ไลออกสิ ไลเขา แตทานนายกฯไมไดยิน เดี๋ยวหาวานายกฯเดี๋ยวนี้แกแลว เขาวาแก ที่จริงหนุม หนุมนิดเดียว 
คนเราหนุมแบบพรุงนี้จะอายุ 80 ไมนึกเลยวาจะถึงอายุ 80 
 
ใครจะวาแกก็ไมวา ใครตําหนิวาแกไมวา เพราะแกจริงๆ แตคนอายุ 60 ไมแก แตวาทานนายกฯก็นาเบื่อ เพราะ
เจอทีไรก็แตงเครื่องแบบขาว ความจริงควรจะแตงสีอื่นบาง ของเราวันนี้ ไมมีสีขาวเลย เปนสีเหลือง เนคไทมีสี
ชมพูดวย หมายความวาเราก็แกแลว แตไมอยากแตงตัวใหนาเบื่อ วันนี้ก็เตรียมเส้ือคลายๆ องคมนตรี เส้ือเชิ้ต
ขาว เส้ือสีน้ําเงินแก เราก็แตงสีเทา ที่จริงแตงไมนาเบื่อ และยังมีเนคไทสีเหลืองใหเกหนอย ยังดีไมไดใสสี
ชมพู แตวันนั้นใสสีชมพู เขาตื่นเตน สีชมพูแลวก็ใสสีเขียว ใสสีอะไรก็ได สีแดงก็ยังได 
 
สีแดงเปนกาลกิณีของเรา คนเคยวาเปนกาลกิณีของเรา ไมนาจะใช ยังไงตั้งแตแม ทานเกิดวันอาทิตย ทานก็สี
แดง พี่สาวก็เกิดวันอาทิตย พี่ชายก็เกิดวันอาทิตย ก็หมายความเปนสีแดง คนที่รับใชก็เกิดวันอาทิตยเปนสีแดง 
ยังดีทองแดงไมไดเกิดวันอาทิตย เขาเกิดวันเสารก็เปนสีมวง ทองแดงสีมวง เราก็ไมเดือดรอน สีมวงก็ดี วันกอน
ใสสีมวง ก็เลยใสไดทกุอยาง ไมเหมือนทานนายกฯ ใสเครื่องแบบขาวทุกวัน มันนาเบื่อก็จริง นาเบื่อ แตวาทาน
เรียบรอยแลวก็แตงขาวทํางานไดด ีก็เลยถาทํางานไดดีก็ไมนาเบื่อ 
 
ทานผูหญิงแตงสีเหลือง แตสีเหลืองออย สีเหลืองความจริงตามเรือ่งตองเปนสีคอนขางเหลืองออนมาก อยาง
เมื่อวานนี้ใสสีเหลืองออน นั่นเปนสีเหลืองที่ถูกตอง เพราะเปนสีเหลืองที่สวางของพระจันทร ก็บรรยายนี่เขาใหมี
กระตายอยูดวย ก็เลยเปนสีเหลืองที่ถูกตอง แตมาพูดบอกวาทานนายกฯแตงขาวนี่ก็ไดเหมือนกัน เพราะวาวนั
จันทรก็เปนสีขาวก็มี และก็ใครมาบอกวา ทานนายกฯนาเบื่อ ตองบอกนาเบื่อไมได แตงสีขาวสวยมาก ดีมาก 
และทํางานอะไรก็คลองแคลว ไมใชทํางานไมดี ทํางานดี สีขาวหมายความวาหมดจดด ี
 
แลวก็ครั้งแรกที่คนเขาตําหนิเมื่อปที่แลวไปบอกวา นายกฯอายุมากก็เปรียบเทียบกับนายกฯเกา นายกเกาฯเด็ก
กวา แตไมเทาไรก็แก แลวก็นายกฯกําลังดี 60 กวาๆ ก็กําลังดี ไมเหมือนเรา เราแกเกินไป เราแก และก็ประธาน
องคมนตรียิ้มๆ บอกวาทานก็แกกวา แตถาทานเกง ทานแกกวา ทานก็แข็งแรง ทานแข็งแรง 80 กวานี้กําลังดี 
พรุงนี้ขาพเจาก็จะ 80 กวา กําลังหนุม กําลังแข็งแรง คนอื่นไมแข็งแรง ยังไม 80 
 
พูดถึง 80 ก็มีอยูวาพี่สาวอายุ 84 ทานคอนขางจะแก และเมื่อวานไปเยี่ยมที่จริงไมควร ควรจะมาพักที่สวนจิตรฯ
นี่ แตทานไมสบาย ก็ไมสบายอยูมาก ก็ตองไปใหกําลังใจทาน วันนี้ก็ไป ไมไดมีงาน พรุงนี้ก็ไปไมได มะรืนนี้ก็
ไปไมได แตวาตองไปเยี่ยม ทานไมสบาย แตวามีอยูประชาชนไปเยี่ยมอยูมากมายที่โรงพยาบาล มีประชาชนไป
เยี่ยมเต็มลาน หองชุมนุมเต็ม ก็เลยทําใหสบายใจวามีคนเอาใจใสคนที่ไมสบายใหกําลังใจ อันนี้ตองชมคนไทย
วาคนไทยไมสบายก็ใหกําลังใจ หรือวาคนไหนไมสบายรูวามีคนเอาใจใสก็สบาย 
 
อยางที่เขาโรงพยาบาลไมรูตัววาไมสบาย เขาหาวาเราจะแยก็ดูแล คนเขาวา วาพิการที่สมอง ซึ่งสมองเรา เราก็
ไมรูสึกวามีอะไร ทําไปทํามาบอกวาเปนที่ลําไส เขาบอกวาพิการหรือปวยที่ลําไสเขาก็หาใหญตามธรรมดาที่
ลําไสเขาจะดูทางขวา ทางซาย แตวาทําไปทํามา กลับดูวาเปนพิการทางขวา ทางขวาของเรานี่ เขาไปดู
ทางซาย ทางซายไมมีอะไร เขาก็เคาะใหญ เคาะไมเปนไร แพทยที่วาเปนทางขวา เขาก็บอกวาประหลาด บอก
พิการทางขวา เรานึกวาพอเราเปนประหลาด เวลาดูปวยทางไหนดูวาปวยทางขวา ก็แลวไป แตทีหลังทาํไปทํา
มาก็เรียบรอยดูแลวไมเปนแลว ไมเปนแลว เขาก็บอกเปนที่สมอง เปนที่สมองไมใชของเรา เปนที่สมองของ
หมอ เขาวาพิการ ที่จริงพิการที่สมองของหมอ เสร็จแลวไปเขาเครือ่ง เครื่องดังปองๆ ๆ ๆ ไมเปนไร ไมมีพกิาร 
ก็เลยบอกไมไหว ออกจากโรงพยาบาลดีกวา ถาอยูในโรงพยาบาลจะพิการจริงๆ เพราะวาอยูโรงพยาบาลนี่แย 
เกือบจะเปลี่ยนโรงพยาบาล เปลี่ยนโรงพยาบาลที่อยูฝงนี้ไปอยูฝงโนนจะเปนบา 
 
แลวก็เลยนึกไปดูวาทําไมเปนบา เปนบาเพราะน้ํามันจะทวม น้ําขึ้นไปขึ้นมา และบอกวาน้ําจะทวม แตน้ําไมทวม
เพราะมีโครงการที่พระประแดง แตพูดไปพูดมาเขาเอาเรือของกองทัพเรือเขาสรางมีเรือใหญ เขาบอกวาใหไป
เรือนี้ก็เอาเรือนั้นมาจอด เรือสวยดวย ก็เลยร่ําลือกันใหญวาพรุงนี้จะเสด็จฯ เรายังไมไป เพราะวามีงานตลอดป 
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ตลอดทั้งเดือน ก็เลยตองปฏิเสธ ก็บอกไมใชพรุงนี้ มะรืนนี้ซิจะไป บอกวาจะไปเยี่ยมโครงการที่พระประแดง 
บอกยังไมไป ไมเชื่อ แตทําไปทํามาก็เชื่อ เพราะเรือไมเอามาแลว ไมง้ันเอาเรือมาจอด ใหเราไป เราก็เลยบอก
วา เรือเนี่ยใชน้ํามัน เปลืองน้ํามันเหมือนกัน แตเราจะใชไบโอดีเซล เขาบอกวาใชไมได ถาใชไมได เราไมไป 
แตเรือที่เปนเรือแท็กซี่ เขาใชไบโอดีเซลได 
 
เดี๋ยวนี้กําลังพัฒนาไบโอดีเซล เพราะถาใชดีเซลแลวเปลือง ดีเซลจะหมดโลกแลว แตไบโอดีเซลของแบบฝรั่ง
ใชเพียง 10% หมายความวาไบโอเพียง 10% แตเราไมยอม จะใชไบโอดีเซล 100% หมายความวาดีเซลแบบ
ไบโอ แบบพืชใช 100% อยางคราวกอนนี้ไปนครนายก ก็เลยใชไบโอ 100% ไบโอใชน้ํามันแบบแกสโซฮอล 
100% ไมใช 10% แบบที่เขาใช ขึ้นภูเขาขึ้นชั้น ก็ไปไดดี รถก็ใชน้ํามันแกสโซฮอลแบบของเราก็ขึ้นไดดี แตวา
อาจจะมีนอยหนอย ราคาถกูกวาดีเซล เดี๋ยวนี้ก็ใชดีเซลแบบแกสโซฮอล มาตอนนี้จะใชดีเซลแบบน้ํามันปาลม 
น้ํามันปาลม 100% จะใชได ไมตองใชดีเซล ส่ังมาจากเมืองแขก คือถาเราใชดีเซลจากเมืองแขก อีกหนอย
หมด เดี๋ยวนี้เขาก็ไมใช แตจะเก็บไวสําหรับมาขายได เรา เราตองเสียแพงๆ เราจะใชไบโอดีเซล แบบน้ํามัน
ปาลมที่เราปลูกเอง เราปลูกเอง อาจจะมีนอยหนอย ก็ใชนอย อยาไปฟุมเฟอย ใชมากเกินไป น้ํามันใชนอยๆ 
หนอย แตเราจะมีใช 
 
ปลูกตนปาลม แลวมาทําเชื้อเพลิง ตนปาลมมาทอดปลา ทอดอะไรตางๆ ได แลวก็มาใสในรถดีเซล ไดใชแลว 
ก็ใชได มันวิ่งชาหนอย วิ่งชา ก็ไมเปนไร อยาเรงรีบ ชีวิตอยาใหเรงรบีมากเกินไป แตราคาก็ถูก ถือหลกัวา ใช
ของราคาไมแพงเกินไป อาจจะไมมีประสิทธิภาพเทากับไฮสปดดีเซล แตก็ไปได ก็ขอใหคิดวาทําอะไร ตอง
ประหยัด คนเขาวาประหยัด ประหยัดดีกวาไมมีเลย ถาไมมีดีเซล เราก็ตองไปซื้ออยูดี เราไปซื้อก็มีสองแหงที่
เขาขายเปนสําคัญ คือ ของแขกกับของผรั่ง ของฝรั่งก็คืออเมริกัน เขาไมคอยขาย เขาบอกไมมี แทจริงเขามี
เยอะ แตวาเขาไมขาย เพราะวาเขาจะเก็บมาขายใหเราแพงๆ 
 
ที่จริงน้ํามัน จะเปนดีเซล หรือน้ํามันเบนซิน มันราคาไมถึงที่เขาขายวันนี้ จนกระทั่งเขาแย เขาขายแพง
เหลือเกิน ขายไมออก ก็ตองลดราคา ฉะนั้น เราซื้อน้ํามันราคาถูกของเราเอง ถูกกวาของฝรั่ง ของแขก แลว
อาจจะมีคุณภาพนอยกวาดีเซลที่ขุดจากดิน แตที่จริงที่ขุดจากดิน ราคาไมนาจะแพงอยางนั้น แตเราโลภอยาก
ไดน้ํามันที่มีกาํลัง ก็เลยยอมเสียเงิน เสียเงินที่ควรจะไปใชอยางอื่น 
 
ฉะนั้น การที่เราเสียรู ทั้งฝรั้ง ทั้งแขก เสียเงินเขา ฝรั่งกับแขกไดเงินเยอะๆ ก็ไปซื้ออาวุธ สําหรับสูรบกันเอง 
อิรักเขาก็มีน้ํามันมาก แตเขาไมขาย เพราะขายไมได ไมมีโรงที่จะกลั่น ก็ขายใหเรา เราเอามากลัน่ แลวขายให
แขก แตเขาซื้อในราคาถูก เขาขายราคาแพง อยางนี้ไมคอยถกูหลักของการคา การคาที่รัฐบาลมีผูเชี่ยวชาญ
การคา ตองขายอะไรใหไดราคาแพงใหไดกําไร แลวซื้อในราคาถูก แตเราทําตรงขาม เราซื้อราคาแพง เราขาย
ราคาถูก อยางนี้เราแย เพราะเราไมมีทางที่จะขายอะไรในราคาแพง เพราะเขาบอกวา เขาขาดทุน เวลาไปที่ราน 
ผมขาดทุน เปนเสียงภาษาแขก เสียงภาษาจีน ภาษาฝรั่ง เขาตองบอกวาเขาขาดทุน ถาเราขายใหราคาแพง โห
มันแพงเกินไป เขาบอกเขาซื้อไมได จะซื้อเขาก็ขายไมได เขาขาดทุน ที่จริงเราคนไทยเราใจดีเกินไป เรายอม
ขาดทุนดวย ความจริงถาเราขายอะไรไมใหขาดทุน ซื้ออะไรไมใหขาดทุน เรารวย เมืองไทยเรารวย แตวาเราใจ
ดีเกินไป 
 
ตางประเทศเขาบอกเขาขาดทุน แลวก็ลงทายเชื่อเขา ไมด ีเราขาดทุนไมได ไมรูรัฐบาลชุดนี้จะซื้ออะไรขาย
อะไรใหขาดทุนหรือเปลา แตกอนนี้ขาดทุนสูง ฉะนั้น เราตองพยายามที่จะทําอะไรที่เราไมขาดทนุ คือทําเอง 
ตองทําเอง แลวที่รัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงหมายความวา เราไมทุกขวาเขาจะวาวาเราเอา
กําไรมากเกินไป เราไมเอากําไรมาก เราไมทําใหขาดทุน เราไมทําใหมีกําไรมากเกินไป เพราะเราขายกันเอง 
ไมตองขายแพง กันเองไมตองซื้อแพง ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไมไดหมายความวาขาดทุน ขาดทุนก็
ขาดทุน แตวาขาดทุนกําไร ของเราเองกันเอง 
 
พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปแลว ไมคอยเขาใจ เพิ่งเขาใจกันเดอืน 2 เดือนนี้ ฉะนั้น ก็ขอไปศึกษาตอ
เรื่องเศรษฐกจิพอเพียง พอเพียงคืออะไร ไมใชเพียงพอ เพราะวาไมไดหมายความวาใหทํากําไรเล็กๆ นอยๆ 
เทานั้นเอง ทํากําไรก็ทํา ถาเราทํากําไรไดดีมันก็ดี แตวาขอใหพอเพียง คือถาเอาเอากําไรหนาเลือดเกินไป มัน
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ไมใชพอเพียง 
 
นักเศรษฐกิจวา พระเจาอยูหัวคิดอะไรแปลกๆ ก็แปลกซิ ขายไมไดกําไร ซื้ออะไรไมขาดทุน เปนเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมตองหนาเลือด ไมใชจะมีกําไรมากเกินไป หรือนอยเกินไป ใหพอเพียง ไมใชเรื่องของการคาเทานั้น
เอง เปนเรื่องของการพอเหมาะ พอดี แลวทําพอเหมาะพอดีก็ด ี
 
พูดไปพูดมา เดี๋ยวก็จะโกรธเอา เราสรางเรือใหพอเพียง เรือตรวจการณใกลฝง นั่นนะมันไมพอเพียง มันเล็ก
เกินไป ก็ควรจะใหญกวาหนอย แตถาใหญเกินไปไมพอเพียง ถาเล็กเกินไปไมพอเพียง ที่เขาทํา เรือที่เขาจะทํา 
เรือดําน้ํา ดําลงไป เวลาลงไป ไปปกเลนเลยก็โกรธ เดี๋ยวก็โกรธเอา วาเรือแลนๆ ไป ลงไปดําน้ําไมพอ ใครมา
เครื่องบินเห็นแจวเลย ตองไปจมเลนถึงเห็น แลนๆ ไปปกเลน ถาอยากไปที่ที่ลึกก็ไปอยูนอกเสน ก็รูสึกวาเหว 
ไกลไป เรือดูแลใกลฝงดีกวา 
 
ลําที่เราสรางก็ใชไดดีแลว แตควรจะสรางตอไปใหใหญกวานี้หนอย แตตอนนี้คงไมมีเงินแลว ตองใหญกวา
หนอย เพราะวาไมใหญพอจะไมสามารถปฏิบัติการอยางตอเนื่อง แตวาพูดกลายเปนราชการลับ พูดราชการลบั
วาเรือที่พูดควรซื้อเรือของรัสเซีย เรือที่เขาสรางใหมใหญกวาที่เราสรางไมมาก นั่นจะมีประสิทธิภาพสูง ถาซื้อ
ของรัสเซียราคาไมถึงครึ่งของเยอรมัน ของอเมริกัน อเมริกันก็โกรธแน วาไปซื้อของรัสเซีย ลองไปดูเรือของ
รัสเซียแตเขาอาจจะไมขายก็ได แตลงทายทําไปทําไม เขาอาจจะขายราคาแพง แตความจริงก็ควรจะขายเรา 
ไปขอเขาดู ของรัสเซียดีจริงๆ แตรูไมไดเดี๋ยวเขาขายเราลําโปเก โปเกก็ได 
 
เนี่ยพูดความลับราชการ แตเมืองไทยความลับราชการก็เผยเรื่อย เผยความลับราชการ ก็ไมรูอะ ถาเผยความลบั
ราชการก็อาจจะดีก็ได เพราะวาความลับราชการก็ไมไดเรื่องอยูดี อยางไงก็จะทําอะไรก็มาเผยกันหมดก็ได ทุก
กองทัพ กองทัพเรือ เรือดําน้ํา กองทัพอากาศก็มีเรืออะไรละ สมัยใหม แตเดือนนี้เขาก็เกิดจะมาซื้อลํานิดเดียว 
แตราคาแพงเหมือนลําใหญ แตตอนนั้นจะซื้อลําใหญ ราคานิดเดียวเหมือนลําเล็ก แตวากอนนี้ที่จะซื้อ ซื้อ
เครื่องบินลําใหญเหมือนในราคาของลําเล็กก็ชอบกลอยูนะ ก็รัสเซียเหมือนกัน ทําไปทํามาจะซื้อเรือรัสเซีย เรือ
บินรัสเซีย เราไมเห็นดวย แตจะซื้อเรือรัสเซียก็นาใช 
 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ก็จะชวนกันซื้อเครื่องบิน อยาซื้อเครื่องบินรัสเซีย ซื้อเรือรัสเซีย ไมใช 
ไมอยางนั้นจะชนกัน เรือของรัสเซีย เรือน้ํารัสเซียเขาใจวาดี เรือบินของรัสเซีย เขาใจวาใชไมได ลองไปดู 
เพราะวานี่นานๆ ทีไดพบกัน ก็ตองปรารภวาอะไรควรจะทํา ไมควรจะทํา เรือบินก็ดูตกลงกันแลว แตถึงเวลาได
เรือบินมา อาจจะไดลาสมัยแลว 2 ปกวาจะได 2 ปคงลาสมัยแลว เรือบินไมใชรัสเซีย 
 
เรือบินของสวีเดนนะก็ดูดี เพราะวาลํามันไมใหญ กองทัพบกก็จะไปซื้อรถ รถลาสมัย ลาสมัยเหมือนกัน ไมรูวา
คนไทยนี่ชอบซื้ออะไรลาสมัย แตเอามาเลนก็ดีเหมือนกัน รถถังก็ลาสมัย แตเมืองไทยนี่ใชรถถังทันสมัย มันใช
ไมได มันจมเลน จมเลน ถาจมเลนปบมันก็หมดสมัย มันลําบากที่จะซื้อ เดี๋ยวนี้จะซื้อรัฐบาลก็หมดสมัยแลว อีก
หนอยคงหมดสมัย อีกไมกี่เดือนก็หมดสมัย เอาไวใหรัฐบาลใหมเขาซื้อรถถัง รถอะไร แตอยางนี้ แนะนําการซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณกลางที่ประชุมนี้ ที่ประชุมนี้ก็ใหญกวาสภานะ มีคนมากกวา มีคนตั้ง 2 หมื่นคน ตอนทาย เขา
ฟงขางนอก เขางงไมรูวาพดูเรื่องอะไร 
 
แตยังไงก็ตาม ที่พูดอยางนี้ใหเห็นวา เราตองคิดดีๆ วาจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ จะซื้อยังไง รูสึกทานก็คงงง
หมดแลววา ไมไดพูดถึงพลเรือนวาจะซื้ออะไร มีแตจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ แตวาอาวุธยุทโธปกรณก็ตองซื้อ 
ตองมี เพราะวาเดี๋ยวนี้น้ําทวมก็ใชกองทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ไปชวยชาวบาน พวกพลเรือน
ไมมีอาวุธจะไปชวยพวกที่เดือดรอน พวกที่ตองการใช เรียกวาอาวุธ สําหรับชวยประชาชน ยังไงก็พลเรือนก็ตอง
มีอาวุธเหมือนกัน  
 
แตกอนนี้พูดถึงตํารวจ เปนกองทัพ แตเดี๋ยวนี้เขาไมเปนแลว แตวาตองใชอาวุธสําหรับชวยชาวบาน คงตองเลิก
พูด เพราะวาถาพูดมาก เดีย๋วทานก็งอนวา จะมาใชเงินเยอะแยะ แลวไหนวาเรารวยแลว เดี๋ยวนี้เรารวย เงินบาท
มีราคาสูง สูงเกินไป ก็ใชสิ เงินบาทสูงเกินไป ก็ใช ใชในที่ที่ควร ก็ไมทราบนะ เราเดี๋ยวนี้ไมรูเรื่องแลว อาจจะ
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เปนเหมือนที่หมอเขาวาวา สมองเราฝอ แตเรารูสึกสมองเราไมฝอ แตเขาวาวาเราฝอ 
 
ฟงวา รัฐบาลหรือเมืองไทย ประชาชนมีเงินเยอะ มีเงินเกิน ก็ใชสิ เขาหาวาเราเศรษฐกิจพอเพียง ทํามาพอเพียง 
ถามีเงินก็ตองใช ไมใชขี้เหนียว ถามีเงิน ไมตองขี้เหนียว ซื้อไปเถอะ อะไรก็ตาม เครื่องบิน เรือ รถถัง ซื้อ ถามี
เงินเยอะ ก็ถือวาสนับสนุนใหจาย เดี๋ยวนี้เขาบอกวา ในหนังสือพิมพเขียนวาเขาสนับสนุนใหจาย คือถามีก็จาย 
แตถาไมมีก็ระงับหนอย มันเปนอยางนี้ คนเราก็พูดเกินไปเสมอ อยาใหเขาตอนนี้ 
 
ที่ทานมาใหพร ใหอวยพร ก็นับวาดีมาก ทําใหมีกําลังใจ แตไมทราบวาคิดถูกไมถูก เพราะวาทานไมไดบอก
อะไร เรามีเงินเยอะใชไหม ดูทาทางเรามีเงินเยอะก็ถามีเงินเยอะก็จาย ใชเงินใหสมกับที่เรามีเงิน ถาไมมีเงินเรา
จายจะอันตราย แตถามีเงินถาไมจายก็อันตรายเหมือนกัน เพราะวาคนที่มีเงินแลวไมจาย หมายความวาจะเก็บไว
ทําอะไร บางคนมีเงินแลวไมจายใหคนอื่นจายก็หมายความวาคนทีไ่มมีเงินบอกวาใชเงินเถิดเพื่อที่จะไดกําไรคน
ที่มีเงินยิ่งอยากไดกําไร อยางนี้ไมดี ฉะนั้น คนที่มีเงินก็จายแลว ก็ชวยคนที่ไมมีเงิน 
 
รูสึกตัววาพูดอะไรที่ถูกตอง คือ คนที่มีเงินตองจาย คนที่ไมมีเงินตองไมจาย แตคนเขาคิดตรงขาม คนที่ไมมีเงิน
นั้นตองจาย อยางสมัยนี้คนที่มีเงินใหใชเงินมากๆ เพราะวาถาคนไมมเีงินใชเงินมากๆ ก็ตองไปกูคนมีเงินมากๆ ก็
ไดกําไรไมพอเพียง 
 
ยังไงขอใหที่ทานมานี้ใหไดผลไปคิด ใหไปคิดวาควรจะทําอะไร แลวทานก็มีความคิดดีอยูแลว อยาไปมีปมดอย
วาไมมีความคดิ ซื้อเรือ ซื้อเครื่องบิน ซื้อรถถัง ก็ไปซื้อเถิด เรือนะสรางเอง ใหเขาสราง เรืออันไหนที่สรางไมได
ไปสรางที่อื่น แลวก็ไปสรางที่เขาแลนๆ ไปมันคลอนหมด ไปซื้อเรือแลนๆ จะไปสูกับเขาไมได เพราะมันคลอน
หมด สรางเองดีกวา นี่เขางงวาทําไมยุใหสรางเรือ สรางเรือเองใหคุณภาพดีไมใหกรอน แตเครื่องบินอยาไป
สรางเองมันตก 
 
ยังไงก็คงพูดมากเกินไป ทองแดงก็เมื่อย พูดอะไรก็เหน็ดวยละนะ ก็ยังไมไป ขอบใจที่ทานมา ขอใหทาน
สามารถที่จะมีจิตใจที่เขมแข็ง แข็งแรง แลวเพื่อที่จะทําอะไรใหเปนประโยชนกับสวนรวม ก็จะเปนประโยชนกับ
ทานเอง ขอขอบใจอีกที 
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