
พระราชดํารัส(1) 
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต 

วันจันทร  ที่  4  ธันวาคม  2532 
---------------------------------- 

 ในการพดูเชนนี้ ก็ไดเชิญใหทานทั้งหลายนั่งเปนเวลาหลายปมาแลว เพราะเห็นวาหากยืนอยูกจ็ะ
เมื่อยลากัน เพราะวาบางทีกพ็ูดนาน ผูพูดเองแตกอนนี้ ถานั่งพูด พูดไมออก แตวามาเดี๋ยวนี้ถายืนพดู พูดไมคอย
ออก เพราะมนัเมื่อย ก็เลยตกลงกันวาทั้งผูฟงทั้งผูพูดนัง่ นั่งอยูก็จะไดพูดไดนาน ถานาน ก็คงไมมีใครวา 
นอกจากบางคนก็อาจหลับโงกไปบาง 
 ก็ขอขอบใจทานทั้งหลาย ทีไ่ดมาใหพรเนื่องในโอกาสจะครบวันเกดิในคราวนี้ และทีน่ายกรัฐมนตรี(2) 
ไดกลาวคําอํานวยพรในนามของทานทั้งหลาย ก็ขอสนองพรดวยความจริงใจ และหวังวาจะเปนประโยชน ให
แตละทานไดปฏิบัติงานตาง ๆ เปนผลดีเปนผลสําเร็จเพื่อความเจริญ รุงเรือง 
 แตละป ๆ ก็มีผูมาใหพรใหเจริญ เมื่อกอนนี้ก็รูสึกวาเปนกําลังใจเพื่อทีจ่ะปฏิบัติงานตอไป แตเมื่อหลาย 
ๆ ปเขา มันก็เจริญขึ้นมากก็เลยทําใหนกึถึงวาคนเรา เวลาอายุมากขึ้นก็เหมือนถังน้ํา มนัเต็มเขาทุกที พูดถึงถังน้ํา
ที่เติมน้ําเต็มขึน้ทุกทีถาเก็บน้ําเอาไวไดกด็ ี คือหมายความวาไดมีประสบการณ ไดเหน็อะไรตออะไรมามากทํา
ใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น แตเมื่อถังน้ํานั้นเกาแก บางทกี็ร่ัวบาง บางทีก็เก็บน้ําไมได หรือบางทกี็ลนไปบาง 
คนเราก็เหมือนกัน เวลาอายมุากขึ้นก็เหมือนถังน้ําที่เกาแก บางทีอะไรตออะไรเขามา มันก็เก็บไมอยู เห็นอะไร
มาก็ลืม มีอะไรที่ควรจะจําไวก็จําไมได นาน ๆ ไปถังน้ํามันก็จะรั่วยิ่งขึ้น ฉะนั้นกจ็ะตองระวัง ในการซอมแซม
และปะใหถังน้ํานั้นอยูดีไมร่ัวมากเกนิไป 
 แตวาถาถังน้ํานั้นไมร่ัวเลยและใหญโต ส่ิงที่เห็นที่พบปะและไดเผชิญก็มากขึ้นทกุท ี จํานวนสิ่งของที่
เขามาก็มีอะไร ๆ ปะปนเขาไปมากทําใหวุนวายใจ บางทีคนเรา เวลาเห็นอะไรๆ ดีมาก ๆ ก็มีความปลื้มใจมาก 
เมื่อมีความปลื้มใจมากบางทกี็เลยทําใหเกดิปฏิกิริยา ปฏิกิริยานั้นก็ออกมาในรูปความวุนวายใจ หรือความไม
สงบใจ ความไมเขมแข็ง ความไมเขมแข็งนั้น ความไมสงบใจนัน้ ความวุนวายใจนัน้ ก็จะทําใหถังน้ําร่ัว ทําให
ถังน้ําแตกพังลง 
 ก็เหมือนคนบางคนตองทนอะไรมากกเ็รียกวาตบะแตก คือทําใหไมสามารถที่จะทําอะไรเลย แลวกไ็ม
เปนประโยชน คนเราทุกคนก็อายุมากขึน้ทกุวัน หนึ่งวันสองวัน ก็อายมุากขึ้นวนัสองวัน จะตองฉดุจิตใจให
แข็งแรง ใหไมมีความวุนวาย สามารถที่จะเลือกทําอะไรตออะไรดวยความระมัดระวังตวั คือคิดดวย
สติสัมปชัญญะที่ดี อันนี้ก็เปนขอสําคัญ 
 
(1) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียบเรียงและปรับปรงุขึ้นจากที่ไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(2) พลเอก ชาตชิาย ชุณหะวณั 



 ที่พูดอยางนี ้ ในที่ประชุมนี้ ก็เพราะวาที่ประชุมนี้ ประกอบดวยคนหลายประเภท เกอืบจะเรียกวาเปน
คนที่เปนตวัอยางของคนในประเทศสวนละเล็กละนอย มีทั้งขาราชการทหาร ตํารวจ พลเรือน ทั้งขาราชการ
ประจํา ขาราชการการเมือง รวมทั้งรัฐวสิาหกิจ ตลอดจนบุคคลที่เปนเอกชนที่เปนพอคา ที่เรียกวาพอคา
ประชาชน และเปนทั้งเด็กนกัเรียนจากโรงเรียนตางๆ เปนทั้งที่ผูที่ศึกษาในขั้นอุดมศกึษา มีทุกอยาง 
นอกจากนั้นยงัมีพวกที่มาจากองคการตาง ๆ หรือชมรม สมาคม มูลนิธิ มาจากคณะ เชน ลูกเสือชาวบาน ไทย
อาสาปองกันชาติ หรือกลุมพฒันาตาง ๆ กลุมเพื่อการพิเศษตาง ๆ 
 ทุกคนยอมตองมีความคิดทีด่ี ยอมจะตองเปนหวงในการงานที่ตัวกําลังทําอยู แตเมื่อมาประชุมพรอม
กันในที่นี้ ก็เปนโอกาสที่ดีทีจ่ะพดูกันวา แตละคนมีหนาที่งานการ ทั้งในดานสวนตวั ทั้งในดานสวนรวม และ
ทุกคนจะตองทราบวามีคนอืน่ดวย ซ่ึงเขาก็จะตองทําในงานการของตัวเขา และในงานของแตละคนนั้น ก็
จะตองอาศัยงานของคนอื่นดวย 
 ปจจุบันนี้ พดูกันวามีปญหารอบดาน ปญหานั้น ถาพูดถึงประเทศของเราก็มีเร่ืองตองรักษาความ
เรียบรอยสงบ ความกาวหนามั่นคงของประเทศ ถาดใูนโลกก็เห็นไดวามีความวุนวายนานาประการทั้งในดานที่
มนุษยทํา ทั้งในดานที่ธรรมชาติทํา ในระยะหลัง ๆ นี้ก็ดไูดวามภีัยธรรมชาติทั่วโลก และอุบัติภยัดานตาง ๆ เชน 
ในดานคมนาคม รถไฟชนกนั เรืออับปาง เรือบินหลนลงมาก็มีทั้งนั้น รูสึกวามีมากกวากอนนี ้
 ฉะนั้นทกุอยางนี้ก็ทําใหพวกเราทุกคนในฐานะพลโลกมีความหนกัใจมาก ความหนักใจนีก้็ออกมาใน
รูปตาง ๆ บางคนก็บอกวาถาไมอยากใหเกิดเรื่องยุงยากก็ตองทําอยางนั้น ๆ อีกกลุมหนึ่งก็บอกวาตองทําอยาง
นั้น ๆ ขอนีก้็เปนอุบัติภยัอีกอยางหนึ่ง คือการถกเถียงกนัขาง ๆ คู ๆ คือตางคนตางไมรู ก็คลาย ๆ กับเรื่องคนตา
บอด ที่เขาคลําหางชางบาง ขาชางบาง ชางนี้รูปรางเปนอยางไรก็ไมทราบถกเถียงกนัใหญตกลงกนัไมได แต
หากเราพยายามปรับความเขาใจกนั ก็คงจะไดผลดี และคนเราก็จะสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มที่ทกุคน สําหรับ
ชาติ ก็จะสรางใหดใีหปลอดภัยได สําหรับโลก ก็จะรักษาโลกนี้ใหดไีด 
 เมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดคิดขึ้น หรือควรพูดวาไดขอมูลมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่ง ซ่ึงเขาเดือดรอนกันทัว่โลก 
คือ ความเดือดรอนที่ทุกคนจะตองประสบแตไมใชทกุคนจะไดรู แลวคนที่รู บางทีก็โวยวาย ทําใหเกิดความ
วุนวายขึ้นมาก ปญหานี้ เคยไดพดูถึงที่อ่ืนมาแลว เกีย่วของกับสภาพสิ่งแวดลอมของโลก ซ่ึงกําลังวุนวายกนั
มากทั้งผูใหญทั้งผูนอย ทั้งผูที่อยูในทวีปยุโรป อเมริกา เอเซียกพ็ูดกนัทั้งนั้น คือปญหาวาสิ่งแวดลอมจะทําให
โลกนี้เปลี่ยนแปลงไป 
 บางคนเขาบอกวา ฝร่ังมาชีห้นาและพูดวา “นี่ บางกอกนี่กจ็ะอยูใตทะเล ภายในไมกี่ปน้ําก็จะทวม” 
ความจริงเรากรู็อยูแลววา กรุงเทพฯ น้าํทวม แตเขาบอกวา น้ําจะทวมจากทะเล เพราะวาสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลง เขาบอกวาเพราะมีสารคารบอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทาํใหเหมือนเปนตูกระจกครอบ แลวโลก
นี้ก็จะรอนขึ้น เมื่อโลกนี้รอนขึ้นมีหวังวาน้ําแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งน้ําในทะเลนั้นจะพองขึ้น เพราะ
ส่ิงของที่รอนขึ้นยอมมีการพองขึ้น ปริมาตรก็มากขึ้น เมื่อน้ําพองขึ้นก็จะทําใหที่ทีต่่ํา เชน กรุงเทพฯ ถูกน้ําทะเล
ทวม อันนีก้็เปนเรื่องเขาวา ก็เลยสนใจวาเรื่องเปนอยางไร จึงไดขอมูลวาสิ่งที่ทําใหคารบอน (ในรูปคารบอน
ไดออกไซด) ในอากาศ เพิม่มากขึ้นนั้น มาจากการเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยูในดินและจากการเผาไม ซ่ึงตามตัวเลข 



จํานวนคารบอนในอากาศนี้... ไมทราบวาทานจะจดจําไดหรือไม เพราะวาพูดไปอยางนี้อาจจดจําไมได แตบอก
ไดวาในอากาศนี้มีสารคารบอนมีคารบอนอยูเดีย๋วนี้จํานวน 700 พันลานตัน โดยประมาณ (700 พันลานก็คือ
เจ็ดแสนลานนัน่เอง แตเมื่อนบัเปนจํานวน พันลาน ซ่ึงฝร่ังเรียกวา “บิลเล่ียน” จึงพูดไป 700 พันลาน) 
 คราวนี้ การเผาเชื้อเพลิง เชน ถาน ถานหิน น้ํามนั เชื้อเพลิงอะไร ๆ ตาง ๆ เหลานี้ทั้งหมดทําให
คารบอนขึ้นไปในอากาศจํานวน 5 พนัลานตันตอป แลวกย็ังมีการเผาทําลายปาอีก 1.5 พันลานตัน รวมแลวเปน 
6.5 พันลานตัน ถาขึ้น ๆ ไปอยางนี้ ก็เทากับเกือบสิบเปอรเซ็นตของจํานวนที่มีอยูแลวในอากาศ ถาไมมีอะไรที่
จะทําใหจาํนวนของสารนี้ในอากาศลดลง ก็จะทําใหสารนี้กลายเปนเหมือนตูกระจกครอบ ทําใหโลกนี้รอนขึ้น 
ก็เกิดเรื่องยุงตามที่ไดกลาวแลว 
 พูดกันวาตนไมทําใหจํานวนคารบอนมีนอยลงได ก็เปนความจริงตนไมทั่วโลกในปจจุบันนีก้ิน
คารบอนไดในอัตรา 110 พันลานตัน (แสนหนึ่งหมื่นลานตัน) ตอป ก็เปนอันวาถาเปนเชนนัน้ ก็สบายใจได แต
วาถาเราดูตอไปอีก ตนไมนัน้เองมันคายคารบอนออกมาในอัตราปละ 55 พันลานตนั (หาหมื่นหาพนัลานตัน) ก็
เหลือกําไรเพยีงครึ่งเดียว ในครึ่งนี้ยังมีดนิหรือส่ิงที่กําลังสลายตัวตาง ๆ ที่จะสงคารบอนขึ้นไปในอากาศอีก 
54.5 พันลานตัน (หาหมื่นสีพ่ันหารอยลานตัน) ลงทายก็จะไดกําไรเหลือเพียงหารอยลานตัน ฉะนั้นถาดูแลว ยงั
ขาดทุนอีก 6 พันลานตัน มีอีกอยางหนึ่งก็คือทะเล ทะเลนั้น เขาจะสงคารบอนไดออกไซดขึ้นไปบนฟา 90 
พันลานตัน (เกาหมื่นลานตนั) แตในเวลาเดียวกันเขาก็ดดูคารบอนจากอากาศมา 93 พันลานตัน (เกาหมื่นสาม
พันลานตัน) ที่เขาสงออกไปนั้นเกาสิบ ที่เขาดูดลงมา เกาสิบสาม หมายความวาเขาทํากําไรให 3 พันลาน ถา
บวกทั้งหมด เปนอันวายังมกีารเพิ่มคารบอนในอากาศ 3 พันลานตัน ทุกป ๆ อันนี้ทําใหนักวิชาการเขา
เดือดรอน วิธีแกไขก็คือ ตองเผานอยลง และตองปลูกตนไมมากขึ้น 
 นี้ก็เปนตวัเลข ทานทั้งหลายฟงแลวก็คงปวดหวั แตคงหาผูที่จะเขยีนตัวเลขเหลานีใ้หได ก็เปนอนัวา
ปญหามันมีจริง วาเราจะประสบความเดือดรอน ความเดือดรอนก็จะมีในรูปน้ําทวมอยางที่เขาวา แตขอนีก้็ยัง
ไมแนใจนกั เพราะวาถาอุณหภูมิสูงขึ้น กจ็ะทําใหน้ํานัน้ระเหยมากขึน้ เมื่อน้ําระเหยมากขึ้น ก็จะทําใหอุณหภูมิ
ลดลงมา ถาหากอยากจะขูทานทั้งหลายวาสถานการณแยมาก ก็พดูวากรุงเทพฯ น้ําทวมแนสภาพของคนจะแย 
จะสูญพันธุไปในไมชาไมนาน แตวาถาหากอยากจะปลอบใจ หรืออยากจะหาทางแกไข ก็ปลอบใจไดวา 
อุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหน้ําระเหย น้ําระเหยทําใหเย็นลง อากาศก็เย็นลง แลวปญหาอืน่ ๆ ก็ไมยุง เพราะวาถา
ระเหยไปมากน้ําก็ไมทวม กเ็ปนอันวายังไมหมดหวัง 
 ทั้งหมดนี้ ถาหากแตละคนที่เปนผูชอบศึกษา และชอบออกความเห็น ชอบมาขูชาวบาน หรือ
ผูปกครองประเทศ ก็ตองเปนคนมีความรูกอน คือผูที่จะมาขูตองมีความรู ผูที่รับฟงการขู ก็ตองมีความรู
เพื่อที่จะไมใหความหนกัใจในระดับโลก ความหนกัใจในเรื่องจะเปนหรือตายนี ้ กลายมาเปนความรูสึก
หวาดกลัว หรือเกิดความยุงยาก ยุงเหยิงถึงขั้นที่จะปะทะกันเลย อยางเชนที่จะบอกวาถาไมฟงก็จะเดินขบวน จะ
มาขัดขวางการจราจร อะไรตาง ๆ อยางนี้มันอันตรายมาก เพราะวาถาเราเอาอะไรแมที่มีความจรงิ นาหนกัใจ
จริง แตวานํามากอส่ิงที่ยิ่งนาหนักใจ และสิ้นเปลือง เรากอ็ยูไมได โลกก็อยูไมได 



 อาจเปนขอนี้เองที่ทําใหเกิดนึกมาพูดเรื่องคารบอน เร่ืองจะรอนจะเยน็ น้ําจะทวมไมทวม เพราะวาถา
หากวาเรามาศกึษาอยางใจเยน็อยางมีเหตุผลแลว ก็จะหาทางแกไขได หรืออยางนอยก็ใหพยายามแกไขมันจะ
ดีกวาทีจ่ะมาขดัแยงกัน แลวเมื่อขัดแยงกนั ก็มักกอเกดิปญหาใหม คือปญหาการเดินขบวนที การประทวงท ี
การจราจรวุนวาย เปนตน แลวก็ทําใหผูที่รับผิดชอบปวดหวั เลยไมตองคิดแกไขอะไรตองมาคิดแกไขแตส่ิง
วุนวายที่มีขึ้นมาใหม โดยใชเหตุ เรียกวาเสียแรงเปลา ๆ แลวเมื่อเสียแรงเปลา ๆ นี้มันก็เรียกวาสิ้นพลังงาน เมื่อ
ส้ินพลังงานแลว คนเราก็หายใจเอาคารบอนไดออกไซดออกไปมากขึน้ มากกวาคนที่ใจเย็น ๆ ก็ทําใหปญหาที่
เราเปนหวงแตเดิมเพิ่มขึ้น ฉะนั้นทีพู่ดอยางนี้ ก็เพราะเหน็วาในที่นี้มีผูที่รับผิดชอบงานตาง ๆ ซ่ึงปญหาที่พูดนีก้็
เกี่ยวของกับทกุสาขา เพราะวามนัเกีย่วของกับความเปนอยูของโลกมนุษย ขอตาง ๆ เหลานีก้็เกีย่วพนักัน 
พาดพิงไปถึงปญหาอื่น ๆ ที่มีอยูแลว 
 วันกอนนี้เราพดูถึงปญหาวาเมืองไทยนี้ อีกหนอยจะแหงไมมีน้ําเหลือ จะตองไปซื้อน้ําจากตางประเทศ 
ซ่ึงก็อาจเปนได แตเชื่อวาจะไมเปนอยางนั้น เพราะวาถาคํานวณดู น้ําในประเทศไทยที่ไหลเวยีนนั้นยังมีอยู 
เพียงแตตองบริหารใหดี ถาบริหารใหดแีลว มีเหลือเฟอ มีตัวเลขแลว แตวายังไมไดไปแยกแยะตวัเลข เหมือนที่
ไดแยกแยะตัวเลขของคารบอน น้ํานั้นนะ ในโลกมีมาก แลวที่ใชจริง ๆ มันเปนเศษหนึ่งสวนหมืน่ของน้ําที่มีอยู 
อาจไมถึง ก็ตองบริหารใหดเีทานั้นเอง เดีย๋วนีก้็มีปญหาเกี่ยวกับน้ํา น้าํนี้จะตองใชใหดี คือน้ํานัน้มีคุณ อยางที่
เราใชน้ําสําหรับบริโภค น้ําสําหรับการเกษตร น้ําสําหรับอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้ตองใชน้ําที่ดี หมายความวา 
น้ําที่สะอาด 
 น้ํามีมากในโลก เปนน้ําทะเลเปนสวนใหญ ซ่ึงจะใชอยางนี้ไมไดแลว นอกจากนัน้เดีย๋วนี้ที่กําลังมีมาก
ขึ้น ก็คือน้ําเนา จะตองปองกันไมใหมนี้ําเนา น้ําเนาจะมีอยูเสมอ แตอยาใหน้าํเนานั้นเปนโทษมากเกินไป 
ฉะนั้นนีเ่ปนอกีโครงการหนึง่ ที่เราจะตองปฏิบัติ แลวกถ็าไมจัดการโดยเรว็เราก็จะนอนอยูในน้ําเนา น้ําดจีะไม
มีใช แมจะไปซื้อน้ําจากตางประเทศมาก็กลายเปนน้ําเนาหมด เพราะวาเอามาใชโดยไมไดระมัดระวงั 
 ถาเรามีน้ําแลวมาใชอยางระมัดระวังขอหนึ่ง และควบคมุน้ําที่เสียอยางดีอีกขอหนึ่ง ก็อยูได เพราะวาภุ
มิประเทศของประเทศไทย “ยังให” ใชคําวา “ยังให” ก็หมายความวายังเหมาะแกการอยูกินในประเทศนี้ไมใชไม
เหมาะ ประเทศไทยนี้เปนที่ที่เหมาะสมมากในการตั้งถ่ินฐาน แตวาตองรักษาเอาไวไมทําใหประเทศไทย ซ่ึง
เปนสวนเปนนากลายเปนทะเลทราย ก็ปองกันได ทําได 
 พูดกันวา ถาหากไปทําโครงการไฟฟาพลังน้ําก็จะไปทําลายปา ทําใหเสียหายกับเรื่องของสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ผูที่อนุรักษส่ิงแวดลอมก็พูดอยางนั้น อันนี้เปนความจริง ถาไปทําลายปาแลว ส่ิงที่ตามมาก็คือสนาม
กอลฟ หรือการทองเที่ยว หรือการลักลอบตัดปา เปนตน ดังนี้ขอเสียมันเพิ่มขึ้นไดจริง แตวาถาหากไปทําในที่ที่
เหมาะสม คาํนวณไดวาผลเสียในการตัดไมสวนหนึ่งจะคุมกับผลได คือเชนที่บอกวาตัดตนไมนั้น ทําให
คารบอนขึ้นไปในอากาศเปนจํานวนเทานัน้ ๆ ทําใหเกดิความระเหยของน้ําเทานั้น ๆ เราก็จะตองมาเลือกดูวา
จะรักษาปาไว หรือจะตองการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น 
 เมื่อใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น เราจะตองใชอยางหนึง่อยางใด อยางมีผูเสนอใหไปซื้อถานหนิจาก
ออสเตรเลีย มาสรางโรงไฟฟาใชไอน้าํ คือใชถานหินมาเผาเพือ่ที่จะทําความรอนและขับเทอรไบนใหเปน



ไฟฟา คํานวณดู ที่เราจะตองซื้อถานหินจากประเทศออสเตรเลียมา ก็เสียเงินทองเทาไหร มาเผาแลวจะออกมา
เปนคารบอน เวลามาเผาสําหรับหมุนกังหนัจะตองเกิดคารบอนขึ้นไปเทาไหร เปรียบเทียบกับทีจ่ะเสียพลังการ
กําจัดคารบอนจากตนไมสัก 3-4 ตน นั้นนะ มันคุมหรือเปลา ถาทําไฟฟาดวยพลังน้ําที่ไมตองตัดตนไม เพียงแต
ตัดตนหญาก็คงไมเสียหาย 
 พูดอยางนีก้็อาจฉงนวาจะทําที่ไหน ไปคิดเอาเอง วาที่ไหนทําได มันมทีี่ที่จะทําได รวมทั้งน้ําที่จะกัก
เอาไวปลอยออกมาทําไฟฟา และปลอยออกมาทําการเพาะปลูกในที่ที่อยางนอย 200,000 ไร ซ่ึงปจจบุันนี้รกราง
วางเปลา เพราะวาไมมีน้ํา เมื่อรกรางวางเปลาอยางนั้น ก็ทําใหเสียเศรษฐกิจไปแยะ จะตองสงเคราะหชาวนา 
ชาวสวนที่เปนเจาของที่เหลานั้น ลงทายพวกนัน้ก็จะตองขายที่ กลายเปนทําใหราคาของที่ดินแพงขึ้น ก็เปน
ปญหาอีกตอไป 
 แลวผูซ้ือที่ดินนั้นก็จะอยากไปประกอบอุตสาหกรรมที่นัน่ เมื่อมีอุตสาหกรรมที่นั่นก็จะตองมนี้ํา ก็
จะตองขุดน้ําบาดาล หรือตองทําโครงการนําน้ํามา เสียเงินเปนหลายรอยลาน เปนหมื่นเปนแสนลาน ฉะนัน้ถา
หากวาที่ดินเหลานั้น จะมาใชสําหรับการเกษตรไดโดยเหมือนวาไดเปลา รูสึกวาควรจะทํา แตถาไปทํา ก็จะมีผู
ที่คัดคานวาในการทําตองไปตัดตนไม ในขอนี้ถาพิจารณาแลว ที่เขาคัดคานไมใหตัดตนไมเพราะเหตใุด เขาก็
ตองคิดดูเหมือนกันวาเราตองการไฟฟา แลวเราเผาถานหิน ก็จะเสียหายไปเทาใด เปรียบเทียบกบัการตัดตนไม
ไมกี่ตน 
 พูดอยางนี้ทานทั้งหลายก็งง วันนี้มีแตงง เพราะวันนีไ้ปถึงสิ่งแวดลอมขั้นโลก แตกอนนี้เคยพดูถึง
ส่ิงแวดลอมขัน้ประเทศ เดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลก ก็เปนความรับผิดชอบที่เรามี ความจริงตองพูดถึงขั้นโลกเพราะ
ประเทศไทยนีก้็เติบโตขึ้นมา จะมีหนามตีาในโลกวาเปนประเทศที่มั่นคง เปนประเทศที่ดี อยางนั้นอยางนี้เราจึง
ตองมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้น ทั้งนีก้็เชื่อวา เปนความดีของประเทศไทย ถามีความดแีลวตองรักษาความ
ดี ที่ไหนที่ไมมีความดีกจ็ะตองสรางความดี ที่ไหนที่มคีวามเลวก็จะตองระงับความเลว ที่ไหนที่มคีวามดีแลว ก็
ตองรักษาความดี อันนีเ้ปนหลัก แตวาถาเรามีความดีอยูแลว แลวก็ทาํลายความดนีัน้ มันเปนสิ่งที่นาเสียดาย 
ไมไดบอกวาเปนสิ่งที่เลว – มันก็เลวอยูในตัว – แตนาเสียดาย ถาเรามีของดีแลว เราตองรักษา และสงเสริม
ความดีในของดีนั้นใหยิง่ ๆ ขึ้นไป 
 คราวนี้ถึงไดพดูในปญหาทีเ่รียกไดวาฟงแลวปวดหัว เพราะวาเปนตัวเลขทีห่มุนไปหมุนมา ดู
เหมือนวาไมเขาใจกันวาทําไม พูดอยางนี ้แตวาถาทานเปนผูที่มีความจําดี เอาที่พูดนี้ไปพิจารณาวา จริงหรือไม
จริง แลวถาอยากจะทราบวามีตัวเลขที่ไหน ผูที่เปนเจากระทรวง ก็ไปถามที่กระทรวง มีตัวเลขเหลานี้ทั้งนั้น
เกือบทุกกระทรวง คนที่อยากทราบขอมูลตาง ๆ จะไปถามครูบาอาจารยก็ได ครูบาอาจารยเหลานี ้แตละคน ๆ 
มีความรู ในเมืองไทยมีคนมีความรูเยอะแยะ เพียงแตใหไปถามทาน เมื่อถามทานแลวนําความรูทีท่านทั้งหลาย
ใหมา มาโยงกัน เพื่อใชในการแกปญหาสวนรวม ก็คงจะสามารถปฏิบัติงานได แลวก็ทําใหพยุงรักษา
ประเทศชาติใหกาวหนาเจรญิได 
 ไดพูดถึงตรงนีก้็คงพอสมควร เพราะวาจะเปนการบานไดสําหรับไปคดิตลอดป ถาไมพอทานกไ็ปคิด
ใหม ไปคิดเพิ่มเติม แลวปหนาจะไดเพิม่เติมใหได แตวาปหนาเราแตละคนกต็องรักษาถังแตละถังไวใหดี 



เพื่อที่จะไมใหร่ัว ไดทราบอะไรเขาไป ไมใหร่ัวออกมาเฉย ๆ คือคนเรา ถาหากฟงอะไรเหน็อะไรมาแลว ปลอย
ใหร่ัวออกมาหมดก็นาเสยีดาย แตวาคนไหนที่สามารถจะเก็บเอาไวได แลวนํามาใชประโยชนไดก็เปนผูที่มี
ประโยชน และเปนผูที่จะมีความสุข และมคีวามพอใจ 
 ที่ทานทั้งหลายมาในวันนี้ กม็าใหพรใหเจริญ คงหมายความวา ใหรักษาถังไวใหด ี ๆ ไมใหร่ัว ทีจ่ริง
บางเวลา เห็นอะไรฟงอะไรแลวมันชกัจะคลอน มันปวดหัว ก็หมายความวามนัคลอน แตวาถาคดิดี ๆ แลวก็
ซอมแซมใหดไีด มันกห็ายปวดหวั ที่ทานมาใหพรใหเจริญ ก็เหมาเอาวา ทานจะมาใหพร ใหสามารถซอมแซม
ถังใหแข็งแรง ก็เชนเดียวกนั ก็ขอใหทานทั้งหลายรักษาและซอมแซมถังไวใหดีใหตลอดดวย เพื่อที่จะสามารถ
แกไขปญหา คือเขาใจกอน และแกไขปญหาดังที่ไดเปรยไวอยางหนกัในวันนี ้ ก็ขอใหทุกทานไดประสบความ
ดี ความเจริญ และความสําเรจ็ทุกประการ. 
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