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ขาพเจาตองขอบใจทานทั้งหลายท่ีไดทําการจัดเรื่องสิทธิบัตรฝนหลวง   ซึ่งเปนการ 
ชวยอยางมากในกิจการท่ีทําอยู.    พอดีเวลาน้ีไดหาทางที่จะทําการจัดสิทธิบัตรสําหรับกิจการ 
อีกอยางหนึ่งซึ่งสําคัญมาก   คือกิจการเกี่ยวของกับการจดสิทธิบัตรของที่ดินที่กําลังสรางความ 
เปนปกแผน   และทําไดโดยเฉพาะเมื่อไดรับสิทธิบัตรฝนหลวงน้ี.    ถาไมไดรับสิทธิบัตรฝนหลวง 
ก็จะทํายากมาก   แตวาอันนี้ทําไดดี   เพราะวาทําใหมั่นคงได. 

ไมนานมานี้   ไดไปหาท่ีดินมาสรางเพ่ือใหมีความมั่นคง   เปนที่ดินที่เกี่ยวของกับการ 
สรางความม่ันคง   โดยทําความรวมมือของการจัดการ.    ที่ใหมนี้ไดไปดู   และไดสรางความม่ันคง.   
ที่ทําน้ี   ก็ตองชวยกันทํา.    เมื่อไดชวยกันทําแลวไดผลดี   เพราะวาเปนที่ที่อุดมสมบูรณ   และถา
จัดการดี ๆ  ก็จะสามารถรักษาความอุดมสมบูรณนั้นได   โดยการรวบรวมกําลัง.    เดี๋ยวน้ีมีกําลัง 
สรางความสมบูรณข้ึนมาอยางมหัศจรรย   เพราะวาตอนแรกก็นึกวาไมมีอะไร   แตตอนน้ีภายใน 
ไมถึงเดือน   ไดสรางความมั่นคงคงที่   โดยมีขาราชการ   ประชาชน   และหลายฝายมาชวยกัน   
โดยที่เปนการรูสึกวาเปนความมหัศจรรย.    เดี๋ยวน้ีก็กาวหนาไปโดยดี   ดวยมีการทําการพัฒนา    
ซึ่งผลก็ไมนึกวาจะเปนไปได.    อันนีก้็ที่บอกวามหัศจรรย   เพราะวาภายในไมกี่วัน   ประชาชน 
และขาราชการหลายฝายไดชวยกันทํา.    ชวยกัน   อยางที่บอกวานามหัศจรรย   ซึ่งจะเลาใหฟงวา 
เปนอยางไร.     

ขาพเจาไดไปหาที่มาสําหรับทําการเกษตร.    ภายในสามวัน   เกษตรน้ีไดรวบรวม
กําลังของคนจํานวนประมาณสามรอยคน   ทุกคนมารวมมือกันหมด   แลวไดชวยกันทํา   รวมมือกัน
ในดานวิชาการ   รวมมือกันในดานกําลังทุกอยาง   และกาวหนามาดวยดี.    กลาวคือ   เดี๋ยวน้ีมีการ
ผลิตวัสดุที่เปนประโยชนข้ึนมา.    ขาพเจาไดประโยชนจากการผลิตภายในเวลาส้ันอยางที่เลา    
ก็มีหวังอยางยิ่งท่ีจะไดความสําเร็จ.     ไดพัฒนาที่นั้นโดยมีการเพาะปลูก   มกีารคาขาย   แลวมีการ
ชวยกนัหลายฝาย   ทั้งในดานการผลิต   ทั้งในดานการทําประโยชนของพ้ืนที่.    ฉะน้ัน   ก็เห็นวา  
 
(๑)  เรียบเรียงข้ึนตามท่ีไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
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กิจการท่ีชวยกันทําน้ีเปนส่ิงท่ีสําคัญ   และเชื่อวาท่ีดินนี้จะไปไดดี   คือจะไปไดโดยที่ที่นั้นจะเจริญข้ึน
โดยเร็ว.    อันนี้ไมรูจะพูดอยางไร   วาทําไมมันเร็วอยางนี้   เพราะวาเมื่อไปดูที่   คนก็เขามารวมมือ 
กับฝายเรา   โดยที่ไมไดบังคับใครเลย.    อยางที่วา   มีประชาชนมาสามรอยส่ีรอยคนรวมมือกันทํา   
แลวก็ไมไดบังคับใครเลย.    ฉะนั้น   ก็แสดงใหเห็นวาการพัฒนาน้ันจะพัฒนาไปไดโดยดี   โดยที่ 
คนต้ังใจ   มีทั่ว ๆ  ไปในทองท่ี   ที่จะมาชวยกันทํา.    เราไมไดขอใหมา   เขาไมไดมาขอเงิน   ตรงขาม   
เขามาชวยกัน   โดยเราไมตองเสียเงินอะไรเลย.    ฉะน้ัน   ก็จะบอกวากิจการที่มีการใชหลักของ
สิทธิบัตร   หลักของการรวมมือกัน   เปนการที่ใชได   ใชการได.    ถาไมไดใชการสิทธบิัตร   ก็ไมได
รวมมือกันเลย   แตนี่รวมมือกันไดโดยดี.    รวมมือ   จนกระทัง่ในทองที่นั้น   จะเห็นไดวาทุกคน 
มีความสามัคคีชวยกันทํา   แลวก็ถาทําตอเนื่อง   ก็เชื่อวาในบริเวณน้ันจะพัฒนาข้ึนมาไดอยางไมมี
ปญหา.   

ฉะน้ัน   ที่ทานไดมาน้ี   ก็ถือวาเปนนิมิตท่ีดีสําหรับประเทศ   เพราะวาประเทศ
ตองการการพัฒนา.    นี่ไดพัฒนามาถึงข้ันสูงแลว   ถาทําตอไปก็เชื่อวาในประเทศน้ันจะมีความ 
เจริญมาก.    ความเจริญจะเกิดข้ึนมา   ดวยการใชทรัพยากรของประเทศ   ซึ่งมีอยู.    แตกอนน้ี 
ไมเคยนึกวาจะสามารถทํา   ขาพเจาไมเคยนึกวาจะทํา   ทําไดอยางนี้   แตนี่ทําไดเพราะวาประชาชน
ไดรวมมือกัน   และทางราชการทุกสวนไดรวมมือกัน   ซึ่งมหัศจรรยจริง ๆ.    อันนี้อยากจะบอก 
กับทานวา   งานท่ีทานทําน่ีดีมาก   ที่ทานรวมมือกัน   แลวก็จะไมมีวันถอย   ประเทศชาติจะเจริญ 
รุงเรือง.    ขาพเจาก็ไมรูจะบอกอะไร   วาเกิดข้ึนมาอยางไร   เพราะเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนมา 
อยางมหัศจรรย.    ถาจะบอกกัน   ทุกคนต้ังใจจะทํา   ก็เลยทําใหเกิดข้ึนได.    แลวก็หลักการของ 
การพัฒนานี้   เกิดข้ึนมาไดโดยการรวมมือกันของทุกคนท่ีอยูในทองที่   ไมใชบางคน   แตทุกคน 
ไดรวมมือกัน.     

ที่บอกวามหัศจรรยอาจจะดูเหมือนเกินไป   แตความจริงก็เปนมหัศจรรยจริง ๆ.     
คนที่ไปดูก็เห็นไดวา   เริม่ตนดวยไมมีอะไรเลย   แตวาตอมา   ภายในวันเดียว   ทุกคนท่ีอยูใน 
ทองที่นั้นก็เขาใจ   วาตองชวยกัน.    แลวยิ่งในสมัยนี้   ในระยะน้ี   เราตองรวมมือกันทํา   เพราะวา 
ถาไมมีการรวมมือกันก็ไมกาวหนา   ไมมีความกาวหนา.    ฉะนั้น   การท่ีทานไดทํา   แลวก็ม ี
ความกาวหนาน้ี   เปนสิง่ท่ีดีมาก.    หลักการก็อยูที่ทุกคนตองชวยกันเสียสละ   เพ่ือใหกิจการ 
ในทองที่กาวหนาไปโดยดี.    กาวหนาไดอยางไร   ก็ดวยการชวยเหลือกัน.    แตกอนน้ีเคยเห็นวา
กิจการท่ีทํา   ก็มีกลุมคนกลุมหน่ึงทํา   แลวก็ทําใหกาวหนา   แตอันนี้มันไมใชกลุมหน่ึง   มันทั้งหมด   
รวมกันทํา   แลวก็มีความกาวหนาแนนอน.    อันนี้ก็เปนสิ่งท่ีมหัศจรรย   และเปนสิ่งท่ีทําใหบอกวา 
มีความหวัง   ความหวังวาประเทศชาติจะกาวหนา   ประเทศชาติจะมีความสําเร็จ.  

ทุกคนก็พูดอยูเสมอ   ทุกคนตองชวยกัน   ตองรวมมือกันทํา.    แตอันนี้ไมทราบวา
เกิดข้ึนมาอยางไร   คนรวมมือโดยท่ีเห็นวา   มีที่ตองพัฒนา   แลวก็เมื่อทราบวาตองพัฒนา   ทุกคน 
ก็ทํา   ทํางานเขมแข็ง.    ไมนาเชื่อวาภายในไมกี่วัน   ไดดีข้ึน.    ถาภายในไมกี่วันนี้   ไมเกิดข้ึน 
 



- ๓ - 
     

ก็จะบอกวาเปนเรื่องโคมลอย.    แตความจริงก็เปนเรื่องที่แปลกจริง ๆ   ถาดู  ๆ  แลว   เพราะวา 
มีเจาหนาท่ี   มีคนที่มีความรูกลุมหน่ึงมาชวยกันทํา   ทั้งนักวิชาการ   ทั้งผูที่รูเรื่อง   มาชวยกันทํา 
ดวยความต้ังใจ   ทําใหเกดิผล.    ก็เลยนึกวา   เอะ   ผลอันนี้เปนสิ่งท่ีจะทําใหบานเมืองกาวหนา    
ซึ่งบานเมืองกาวหนายาก   ถาไมชวยกัน   เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาโดยยาก   เพราะวาขาพเจาไดเห็น 
มานานแลววา   การทําความกาวหนานั้นไมใชงาย ๆ.    โดยมากถาทําความกาวหนา   ตองมีคนที่มี
ความรู   มีคนท่ีมีทุน.    เราไมมีทุนอะไร   แตถาทํา   ก็ทําได   เพราะวาต้ังใจทํา.    แลวก็เหมือนวา 
เราไมมีความรู   ความรูนั้นก็แตละคนนะนํามาใช   ทางกระทรวงเกษตร   ทางกระทรวงมหาดไทย    
ทางกระทรวงอ่ืน ๆ   แลวทางประชาชนมารวมมือกัน   โดยไมนึกจะเอาเปรียบกัน   อันนี้สําคัญที่สุด.   
เราเชื่อวาจะทําใหบานเมืองกาวหนาดี   บานเมืองจะสามารถพัฒนาข้ึนมาดี.     

โดยเฉพาะในระยะน้ี   คนเขาวาบานเมืองกําลังลมจม   ไมรูจะไปไหน   ไปอยางไร   
แตวาไปดูที่นั่น   บอกไดวาบานเมืองไมลมจม.    เราก็รูสึกเปนหวงวา   ประเทศไทยน้ีกําลังจม    
แตวาไปดูการทําท่ีนั่นแลว   ไมจม   เพราะวามีการพัฒนาอยางดี.    คําวาพัฒนานี้หมายความวา   
ทํา   สรางใหดีข้ึน.    ไปสราง   ทํา   ใหบานเมืองกาวหนาและประชาชนมีความเจริญ.    ก็เลยตองเลา 
ใหทานฟงวาเรามีความหวัง   เรามีความรูสึกวาบานเมืองจะไมลมจม.    เม่ือระยะเวลาที่ผานมา    
รูสึกวาบานเมืองของเรากําลังลมจม   เพราะวาตางคนตางทํา   ตางคนตางแยงกัน   ตางคน 
ตางไมเขาใจวาทําอะไร.    เดี๋ยวน้ีเขาใจ   เพราะวาทุกคนกําลังทําไดดี   โดยเฉพาะอาศัยผูที่มีความรู
อยางทานท้ังหลายที่ไดมารวมมือกัน.    ทานก็มีความรูตาง ๆ  กนั   ก็เลยขอยืนยันวา   ถาทุกคน 
ที่มีความรู   มีความต้ังใจดี   สามารถที่จะสรางบานเมืองใหเจริญโดยแทจรงิ.    และก็ขอใหทาน
ชวยกันทํา   เพราะวาถาทานไมชวยกันทํา   บานเมืองก็จะลมจมจริง ๆ.    นีบ่านเมืองไมลมจมแน.   

ฉะน้ัน   อยางนี้ก็จะตองใหคนทราบท่ัวทุกฝาย   วาถาเราต้ังใจทําดี ๆ   บานเมืองจะ
กาวหนา  บานเมืองจะไมจม.    บานเมืองลมจมน้ี   หนักใจมาเปนเวลาหลายปแลว   แตเดี๋ยวน้ีรูสึก 
มีหวัง   โดยเฉพาะก็ตองขอบใจทานทั้งหลายท่ีชวยกันทํา   ชวยกันคิด   ชวยกันปฏิบัติ.    คือ   เราก ็
ไมมีเสียหาย   บานเมืองจะไมพัง   บานเมืองจะกาวหนาตอไป.    ไมรูวาบานเมืองอ่ืน ๆ  ที่อยูรอบ ๆ  
ดานเราจะมีความสําเร็จหรือไม   แตของเราสําเร็จแน.    ฉะน้ัน   ก็ตองขอบใจทาน   ทีไ่ดชวยกันทํา.     
แลวก็ขอใหทานไปรวมมือกันทําแบบในทํานองน้ี   จะมีความกาวหนาดีที่สุด   แลวก็ไมตองเสีย
อะไรมาก   เพราะวาเปนกิจการท่ีทําไดงาย.    อยาพูดยาก   จะทํางาย   หรือจะพูดอีกทางก็วา   ทํางาย   
อยาพูดยาก   หรือพูดงาย   ทํางาย.    คืองานนี้ก็ทํา   ไมใชทําไมได   แตคนก็บอกวาทําไมได   ฉะน้ัน   
ทานตองชวยกัน. 

ไดเห็นการทาํของประชาชนและขาราชการแลว   ก็ตองขอบใจประชาชนที่เขาใจ 
การทํา   และตองขอใหเขาใจขาราชการท่ีเสียสละ.    เราใชคําวาเสียสละ   บางทีไมไดเสียสละ    
และทําอะไร   แตก็เสียสละเวลา   แลวก็เสียสละความคิด.    เชือ่วาถาทําแบบน้ีเปนวิธีการที่ดีที่สุด    
ที่บานเมืองของเราจะกาวหนาได.    กข็อขอบใจทานท่ีชวยกันทํา   ก็เชื่อวานาชมมาก. 
 


