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-----------------------------ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมมือกันทํางานนี้เป็นเวลานาน ที่เริ่มทําเองก็ ๓๐ กว่าปีแต่ที่ได้โดย
เสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทํางานในลักษณะนี้
คือดูแลนักเรียนนั้นเป็นเวลา ๔๐ ปีเศษแล้ว งานนี้เป็นงานที่ตั้งใจพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ แต่จะทําดีคนเดียว
ก็ไม่ได้ และคิดว่าที่ทําสําเร็จมาถึงขั้นนี้เป็นเพราะได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากทุกท่าน ส่วนหนึ่งก็อยู่ใน
ที่นี้ ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ปรากฏในที่นี้ หรือบางส่วนก็ล่วงลับไปแล้ว ตลอดเวลาได้นึกถึงท่านเหล่านี้ที่มาช่วยเหลือ
ในขั้นนี้เห็นได้ว่าทํางานมา ๓๐ กว่าปีแล้ว ย่อมมีสิ่งที่ก้าวหน้า สิ่งที่ก้าวหน้าก็มี แต่ยังมีบริเวณ
พื้นที่ ๆ เข้าถึงได้ยาก และยังลําบากยากจน ก็พยายามที่จะทําให้ดีขึ้น ในเรื่องเก่า ๆ คือ เรื่องโภชนาการ อาหาร
และสุขภาพเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีสุขภาพดี ได้รับความรู้ที่จะดูแลสุขภาพ ที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวตนเองได้
ทั้งพ่อแม่พี่น้อง ยังจะต้องทําอยู่
ตอนแรกจุดมุ่งหมายเดิมในการศึกษา ให้อ่านออกเขียนได้ ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับแล้ว ยังมี
โครงการที่พยายามเน้นเช่นเรื่องอนามัยสุขาภิบาล น้ําสะอาด ความสะอาดของโรงครัว มีที่พักที่ดี ทั้งที่พักครู ที่พัก
นักเรียน ไม่มีขยะเลอะเทอะ ห้องน้ํา ห้องส้วมที่สะอาด ตามมาตรฐาน เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามกันต่อไป
อีกอย่างคือในชุมชน หรือครอบครัว ความตั้งใจมีอยู่ว่าไม่ใช่แค่พัฒนาโรงเรียนเท่านั้น แต่เมื่อ
โรงเรียนดีแล้วก็จะเป็นจุดที่ขยายโอกาสและขยายความรู้การปฏิบัติงานเข้าไปในชุมชน นอกจากให้ชุมชนเข้ามา
ช่ ว ยเหลื อ แล้ ว ก็ ต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในชุ ม ชน เช่ น งานเกษตรเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถได้ รั บ ผลประโยชน์ นี้ หรื อ
อุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ก็สามารถให้ชุมชนปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมนั้นได้ เพราะเป็นที่ที่เราเข้าไปเห็นเข้าไปถึง อะไรที่ยังไม่ดี ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เราก็ต้องทํา หรือ
ว่าก้าวหน้าแล้ว ก็ต้องให้ก้าวหน้าหรือดียิ่งขึ้น ให้ทุกคนพร้อมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย ด้านความอยู่เย็นเป็นสุข
ด้านจริยธรรมก็เป็นเรื่องสําคัญ
เรื่ อ งโรงเรี ย น เช่ น โรงเรี ย นมั ธ ยมที่ ขึ้ น ไปอี ก ขั้ น แล้ ว ยั ง มี ห ลายแห่ ง ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยราชการต่างๆ สถานศึกษาระดับสูงต่าง ๆ มาช่วยสอนพัฒนาให้ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่
ไหน หรือว่าบางคนก็อาจจะมีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น ตามองไม่เห็น หูไม่ได้ยิน เราก็หวังว่าจะมีโอกาสที่เท่า
เทียมกัน ซึ่งฟังดูแล้วทุกๆอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องในอุดมคติ แต่ว่าก็เป็นเป้าที่เราจะต้องทําให้ได้ในระดับหนึ่ง
วิชาต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาไม่ว่าภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ วิชาทางด้านสังคมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก็เป็นเรื่องที่สําคัญทั้งนั้น รวมทั้งงานศิลปะต่าง ๆ เพราะว่าศิลปะหรือวัฒนธรรมนั้น
เป็นเรื่องที่ทําให้เราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา ถ้าพัฒนาให้ดี หรือไม่ทําลายศิลปวัฒนธรรม ถือว่ามีความมั่นคงในชีวิตไป
ขั้นหนึ่ง

ตอนนี้พยายามจะส่ งเสริมพัฒนาทั้งนักเรียน และครูผู้ส อนซึ่งพยายามแนะนําเสมอว่า ไม่ใ ช่
ครูผู้สอนเรียนจบวิชาครู เรียนจบวิชาการ ในเนื้อหามาแล้วจะอยู่กับที่แค่นั้น ต้องพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ
เพราะว่าโลกหมุนก้าวหน้าไป หรือเปลี่ยนแปลงไป เราก็ต้องให้ทันเหตุการณ์ในโลกนี้ ทั้งเรื่องในโรงเรียน เรื่องกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ที่ติดกับโรงเรียน
นอกจากนี้อย่างที่กรมวังผู้ใหญ่ พูดว่า ได้ไปช่วยนอกประเทศซึ่งได้ทํามาระยะหนึ่งแล้วให้ภาคภูมิใจว่า
โรงเรียนของเรา ทั้งที่เป็นโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เช่น สพฐ. หรือ กทม. ได้เป็น
สถานที่ฝึกอบรมดูงานของบุคคลจากต่างประเทศ เช่น ครูอาจารย์ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีบุคคล
หลายประเภทจากต่างประเทศได้มาศึกษาดูงานจากเรา และทางเราก็ไปแนะนํา ที่เราไปเราจะได้ไปดูว่าพื้นที่เป็น
อย่างไรถ้าพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมต่างกัน อาจจะทําเหมือนที่เราทําไม่ได้ทุกประการ แต่ว่าตามที่เรามีประสบการณ์
อยู่เราอาจจะพอให้ความคิดเห็นได้ ล่าสุดที่ทํามาประมาณไม่กี่เดือนนี้ ต้นปีนี้ ประเทศใหม่ที่เราได้เข้าไปที่ติมอร์
เลสเตย์ เป็นประเทศอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แยกมาจากประเทศอินโดนีเซีย ยังไม่ได้เข้าอาเซียน เขาอยาก
เข้าอาเซียนมาก เขารบกันอยู่นาน ถึงจะเลิกรบมา ๑๐ ปีแล้ว แต่สภาพชีวิตความเป็นอยู่ หลาย ๆ อย่างก็ยังไม่ดี
พอสมควร เขาก็ เชิ ญ ไป และได้ เ ข้ า ไปพู ด ให้ ค นทุ ก คนฟั ง ในสภาผู้ แ ทนราษฎร มี ทั้ ง นายกรั ฐ มนตรี ไปจนถึ ง
ประธานสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุก ๆ พรรค ก็ฟัง และพูด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รู้สึกเขามีความ
พยายาม บอกเขาว่าที่เห็นนี่ ประเทศเขาเป็นประเทศที่เหมาะสม ที่สหประชาชาติ FAO จะเริ่มโครงการความหิว
ชื่อโครงการความหิวเป็นศูนย์ หมายความว่าไม่ให้หิวโหยอีก หิวโหยในที่นี้หมายความว่าการขาดอาหารอันควร
อย่างเราถึงว่าจะมีอาหารเต็มไปหมด และอ้วนแล้ว แต่มักจะหิวอยู่ตลอดเวลา ที่เขากล่าวไม่ใช่ในความหมายนี้ แต่
หมายความว่าจะไม่ให้ใครอยู่ในสภาพหิวโหย จากความยากจนอีกต่อไป เท่าที่ไปดูเขาหน่วยงานต่าง ๆ ของเขา เช่น
ทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่พยายามจะช่วยกัน ปัญหาก็คือ
งบประมาณเขาน้อยมาก ที่ไปให้บ้างโดยอาศัยสถานเอกอัครราชทูตที่นั่นประสานงานไป เห็นว่านักเรียนซึ่งเมื่อ
สามสิบปีแล้วเราอาจจะมีสภาพลักษณะนี้อยู่บ้าง แต่ในขณะนี้แทบจะไม่เห็น มีลักษณะสุขภาพไม่ดี อาหารไม่
พอเพียง ตอนนี้ เขากระตือรือร้ นที่จะทําการเกษตรโดยคําแนะนําของเรา ในทางสุขาภิบาล เขาก็จัดการล้าง
โรงเรียน ทางสถานทูตเราไปจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการล้าง ซึ่งก็ยังมีไม่เพียงพอ น้ํายาล้าง อะไรต่อมิอะไร เรา
ช่วยทําอาคารให้ถูกสุขลักษณะ มีห้องสมุด หรือห้องที่ใช้เรียนหนังสือมืดเกินไป ห้องน้ําก็ไม่ได้ไปตรวจแต่ว่ามีกลิ่น
ออกมาให้เอง ในลักษณะนี้ อุปกรณ์เครื่องมือยังไม่มี อาหารก็อาหารปลอดภัยอาหารดี งบประมาณรายหัวเขาน้อย
กว่าของเราอีก ภาชนะซึ่งเราดูแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นภาชนะที่ปลอดภัยจากสารเคมี เราก็เคยมีเหมือนกัน เช่น
อาจจะมีโลหะหนักเป็นพิษ ที่ออกมาเมื่อโดนอาหารร้อน เราต้องระวังเรื่องพวกนี้ เรียกว่าเป็นไปด้วยดี ก็ถือว่าเรา
ทุ ก คนทํ า ดี แ ล้ ว และมี ค วามรู้ แ ล้ ว จะเป็ น บุ ญ กุ ศ ลที่ เ ราทํ า ร่ ว มกั น และเขาก็ ไ ม่ ใ ช่ ว่ า จะเปิ ด รั บ เราอย่ า งเดี ย ว
โครงสร้างเขาดีมาก ได้ไปพูดว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่ FAO มาจัดงานนี้ เริ่มขับเคลื่อนโครงการนี้ เพราะเห็นว่า
ความสนใจ ความเอาใจใส่ของผู้ใหญ่ เช่น ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประธานสภา เอาใจใส่จริงจังและเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงต่างๆเอาใจใส่ในเรื่องข้อมูล ในเรื่องที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจัง เป็นตัวอย่าง แต่เรื่องการขาดแคลนเราก็
ต้องช่วยๆกัน ประเทศไทยต้องถือว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าเราได้รับความไว้วางใจให้ทํางานนี้ เป็นเรื่องดี

สําหรับนักเรียน ในการที่อยู่ในโครงการนี้ตั้งแต่เล็ก หวังว่าจะได้ศึกษาวิธีการต่าง ๆ นอกจากที่
อยู่ในหนังสือเรียนแล้ว วิธีการปฏิบัติ เช่น การผลิตไฟฟ้าที่จะใช้ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หรือผลิตอาหาร หรือ
งานต่างๆ อาจจะเข้ามาบูรณาการได้กับวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ และวิชาอื่นๆ ที่ต้องเรียนหลายอย่างเข้ามา
และต่อมาน่าจะใช้ในชีวิตประจําวันได้ หวังว่าทุกคนจะตั้งใจ แม้แต่บางคนอาจจะเห็นว่าวิชาที่เรียน ยิ่งเรียนยิ่งยาก
ไม่สามารถก็จะท้อใจ ไม่ควรจะท้อ ควรจะพยายามเต็มความสามารถ ในที่สุดก็จะพิจารณาหันไปทางที่ตัวถนัดและ
สนใจ มีใจรัก ต่อไปก็จะไปทําประโยชน์ได้
จากประสบการณ์ที่ไม่ใช่ว่าให้ทุนหรือช่วยทุนกับนักเรียนไทยเท่านั้น นักเรียนในต่างประเทศก็
ช่วยทุนเขา อย่างนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ให้ทุนส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีและเรียนได้สูงขึ้นๆ บาง
คนกลับมาประกอบอาชีพเป็นอาชีพที่ดี ทั้งนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือไม่ทุรกันดาร แต่ครอบครัวที่ยากจน
ของชาวต่างประเทศ เช่น ชาวจีน เขาก็ตั้งใจเรียนพอเรียนจบแล้วเขาก็บอกว่า พอมีรายได้ ก็ไปตั้งโครงการเล็กๆ
ของเขาช่วยเหลือคนจีนที่ยังลําบากอยู่ เป็นการขยายสอนไปเรื่อยๆ อย่างน้อยแนวคิดความคิดที่ว่า ถ้าเราพอจะทํา
ได้ ก็จะทําเพื่อให้คนอื่น ที่จะให้ได้ดีไปยิ่งขึ้นไป เขามาเล่าให้ฟังก็ชื่นชมกับเขาด้วย ระหว่างที่เป็นนักเรียนก็ทําความ
ดีได้หลายอย่าง ที่ดีสุดก็ตั้งใจเรียน ประพฤติตัวให้ดี ทําอะไรให้ถูกต้อง จะได้เป็นที่ชื่นชมของทางโรงเรียน ของ
ผู้ปกครองพ่อแม่ และของทุกคนที่ทําโครงการ
หวังว่าทุกท่านจะได้ผลของบุญกุศลที่ทําความดี และที่เด็กๆ ได้แบ่งผลบุญผลกุศลให้ รู้สึกปลื้มใจมาก
หวังว่าสิ่งดีๆ ที่ทุกคนทําจะตอบสนองให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ประสบความสําเร็จทุกๆประการ
------------------------------------------------------------------------------

