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ผมยินดีและเต็มใจที่จะมา เพื่อมีโอกาสให้ผมได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ผมขอชมเชยและเป็นกาลังใจ
ให้ทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีคุณประมวลนั่งอยู่ที่นี่ ทาหน้าที่ด้วยความ
เข้มแข็ง จริงจังมาโดยตลอด ผมดีใจที่ท่านหยิบหยกปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นมาเป็นเรื่องสาคัญ
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ผมเกลียดที่สุด และได้พูดไปในหลายโอกาสหลายสถานที่แล้ว ทั้งของทางราชการ
และของเอกชน วันนี้เป็นวันการต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ใครก็ไม่ทราบกาหนดวันนี้ แต่คงไม่ได้
หมายความว่าจะต่อต้านวัน นี้ วั น เดีย ว เราต้อ งต่อต้านทุกวัน ทุกเวลา เพื่อ จะได้ต่อต้านการคอร์รัป ชั่นได้
คอร์รัปชั่นนี่เขาแปลกันว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ผมแปลของผมเองในทรรศนะของผม ผมไม่ต้องการ
แปลว่าการฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ผมต้องแปลว่า การคบคอร์รัปชั่นคือการปล้นชาติ พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ ที่อยู่ใน
ประเทศไทย คุณ ผม และก็คนไทยทุกคนถูกปล้นโดยตลอดเวลา ทุกวัน แม้แต่ว่าเราได้พยายามอย่างยิ่งที่จะ
ดาเนิน อย่างจริงจั งเข้มแข็ง ต่อปั ญหาคอร์รัปชั่น แต่ปัญหาคอร์รัป ชั่นก็ยังอยู่ เมื่อกี้คุณปานเทพบอกผมว่า
เขายังไม่ได้ประกาศ เขาจะประกาศปลายเดือนธันวาหรือปีหน้า เราคงโชคดีที่อาจจะได้เลื่อนชั้ น คอร์รัปชั่นนี่
นอกจากจะปราบไม่ได้แล้วก็ยังจะไม่หมดสิ้นไป กลับลุกลามไปใหญ่โตถึงขั้นมีการทุจริตเชิงนโยบาย กัดกร่อน
โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศของเรา ของสังคมไทยมาโดยตลอด คอร์รัปชั่นจึงเป็น
สิ่งเลวร้ายที่สุด ทาให้ประเทศของเรายากจน คนไทยยากจน ถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าคนไทยขี้โกง ประเทศไทย
ขี้โกง ทาให้ประเทศของเราต้องอับอายขายหน้า เราก็ต้องอับอายขายหน้า ความจริงประเทศไทยของเรานี้ยังมี
ปัญหาอื่นๆ ที่ทาให้ประเทศของเราไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร เช่น ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาเรื่องค่ายรายการ
ยังเลือกข้างอยู่ ยังหาทางเอาตัวรอด เป็นต้น ทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติของเรา
วันนี้คุณปานเทพกาหนดให้ผมพูด ในหัวข้อว่า “ประเทศไทยโปร่งใส...ได้อย่างไร” ผมก็งง ฉงนๆ ว่า
ปัจจุบันประเทศของเราไม่โปร่งใส ไม่สะอาด จริงหรือไม่จริง ผมคิดว่าน่าจะจริง ผมของพูด 2 มุมมองด้วยกัน
หรือ ๒ มิติด้วยกัน มิติที่ ๑ ก็คือ มิติภายใน คือ สถานการณ์หรือ ความรับรู้ของคนไทยในประเทศ และมิติ
ภายนอกหรือต่างประเทศเขามองประเทศเราว่าเป็นอย่างไร เรื่องภายในประเทศของเราเป็นที่ยอมรับกันว่า
ปัญหาการทุจริต ได้ฝัง รากลึก อยู่ใ นสัง คมไทยมายาวนาน จนเกิด เป็น วัฒ นธรรมการยอมรับ การฉ้อ โกง
เห็นเรื่องการโกง การเอารัดเอาเปรียบเป็นเรื่องปกติ ระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องธรรมดาๆ ทากันมาโดยต่อเนื่อ ง
มีค นพูด ว่า มีค นจานวนน้อย ไม่มาก พูดว่า เมื่อมีอานาจ ถ้าไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ เป็นคนไม่ดี เป็นคนไม่รักพี่
ไม่รักน้อง ไม่รั กเพื่อน มีอานาจและก็ไม่ใช้ใ ห้เป็นประโยชน์ คนไทยยอมรับกับสิ่ งเหล่านี้ได้ ยิ่งตนเองได้รับ
ประโยชน์จากการกระทาอย่างนั้นละก็ยิ่งพร้อมที่จะยอมรับ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอันตรายอย่างมากต่อชาติ
บ้านเมืองของเรา เป็นสาเหตุที่ทาให้ชาติบ้านเมืองของเราต้องสูญเสียโอกาสมหาศาล ต้องเสียเงินแทนที่จะ
นาไปพัฒนาประเทศจานวนมหาศาล จนกระทั่งคนไทยส่วนใหญ่มักจะพูดว่า ถ้าเราไม่ทุจริต ประเทศของเรา
ก็จะเจริญก้าวหน้า ไม่แพ้ประเทศชั้นนาในโลกนี้

ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตในบ้านเมืองของเราจะปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังพบตัวเลขที่เกิ ดการ
ทุจริตเป็นจานวนมหาศาล ใครที่ไม่รู้ได้ฟังแล้วก็น่าตกใจ ปีๆหนึ่งนะครับ ตัวเลขที่ผมได้มาจากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยแห่งเดียว แห่งอื่นยังไม่ได้ห ามา มูลค่าความเสียหายที่เราต้องจ่ายให้ แก่ราชการ ข้าราชการ
นักการเมืองที่ทุจริต มีความสูญหายสูงถึง 161,145 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่ใหญ่มาก น่ากลัวมาก ตัวเลขนี้จะมี
กลิ่นหอม หรือจะมีกลิ่นเหม็น ก็แล้วแต่คนดม คนดมบางคนก็ว่าหอม บางคนก็ว่าเหม็น ส่วนต่างประเทศเขาจะ
มองเราอย่างไรนั้น พวกเราก็พอรู้กัน ผมก็พูดหลายครั้ง แล้วว่าตอนนี้เรามี 38 คะแนน อยู่ลาดับที่ ๘๕ ตอนนี้
ผมขอพูดซ้าอีกทีนึงว่า เมื่อกี้คุณปานเทพพูดว่า ปีนี้เราน่าจะได้เลื่อนหรือได้ลดก็แล้วแต่จะพูดนั้น ว่าเราคง
จะได้สัก 33-34 คะแนน ทานองนั้น
เดิมเมื่อปี 2556 เรามี ๓๕ คะแนน อยู่อันดับที่ ๑๐๒ ของโลก เดี๋ยวนี้เราอยู่ลาดับที่ 85 ก็ดูโปร่งใส
สะอาดขึ้นพอสมควร ที่จริงบ้านเรา ประเทศของเรานี่จะต้องดีว่านี้ ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องกระทาก็ต้องร่วมมือ
ร่วมใจกัน ทาให้ชาติของเราโปร่งใสสะอาด ผมดีใจที่คุณประมนต์มานั่งอยู่ที่นี่ เพราะคุณประมนต์เป็นคนหนึ่ง
ที่ได้เสียสละ เพื่อปราบปรามการปล้นชาติของเรา
พวกเราอย่างที่ผมเรียนแล้วว่า เราต้องไม่ยอมให้คนไม่ดีมานั่งปล้นชาติเราทุกวันๆ เพราะฉะนั้นเราก็
ต้องมี ต้องหาทางขจัดตัวน่ารังเกียจให้หมดไปจากประเทศของเราให้ได้ สิ่งที่เราจะต้องทาก็คือ ตัวเราเองต้อง
เข้าใจว่าคอร์รัปชั่นนั้นคืออะไรกันแน่ การปล้นชาติคืออะไรกันแน่ เมื่อเราเข้าใจดีแล้วเราก็บอกคนอื่นๆ ใกล้ชิดว่า
การปล้นชาตินี่มันทาให้ชาติเสียหายอย่างไรบ้าง แล้วก็พยายามหาทางปราบปรามให้หมดสิ้นไปให้ได้
ปปช.บอกผมว่า ให้มาพูดเรื่องเมืองไทยโปร่งใส...ได้อย่างไร ผมขอแสดงความเห็นว่า การที่จะทาให้
ประเทศเราโปร่งใสนั้นไม่ง่าย ค่อนข้างยาก แต่ เรายังมีเวลา เรายังมีโอกาสมากพอที่ จะทาให้การปล้นชาติ
ของเราเล็กลง น้อยลง เรามีเวลา มีโอกาสเหลือมากพอที่จะทา เพียงแต่ขอให้คนไทยผู้รักชาติทั้งหลายร่วมมือกัน
อย่างจริงจังและจริงใจ เมื่อใดประเทศของเราซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
ทุกภาคส่วน มีการดาเนินงานที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
มีการประพฤติป ฏิบั ติที่ตั้งอยู่ บ นฐานของความซื่อสั ตย์ สุ จริต มีจิตส านึกที่ดี ต่อหน้า ที่ สามารถตรวจสอบ
และชี้แจงได้ เมื่อนั้นผมคิดว่าเราจะประสบผลสาเร็จ
ที นี้ ก็ ม าถึ ง ค าถามว่ า แล้ ว ท าอย่ า งไรเราถึ ง จะเห็ น สิ่ ง ที่ เ ราอยากเห็ น ผมมี ค าตอบอย่ า งนี้ ค รั บ
คุณปานเทพ ผู้มีเกียรติทั้งหลาย ผมขอเสนอว่า ทาให้ประเทศของเราโปร่งใส
1. จะต้องเริ่มที่ตัวเรา ตัวเราต้องโปร่งใสก่อนถึงจะไปทาให้ประเทศโปร่งใสได้ เราต้องประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็ นตัวอย่างที่ดี ตั้งแต่ตื่น นอนเช้าจนกระทั่ งเข้านอนกลางคืน ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติ และปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก ครูอาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์
แล้วถึงขยายผลไปยังคนรอบข้าง รอบตัวเรา ภายในองค์กรของเรา องค์กรตัวอย่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สิ่งที่สาคัญที่สุดที่เราจะต้องมีในตัว ของเรา ที่จะไปทาหน้าที่ปราบการปล้นชาติ คือ คุณธรรมและจริยธรรม
สองคานี้คนพูดกันบ่อย แต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่า เขาเข้าใจตรงกับที่เราอยากให้เขาเข้าใจไหม ถ้าเขาเข้าใจได้มี
คุณธรรมและจริ ย ธรรม คนที่มีคุ ณธรรมและจริยธรรมจะไม่ โ กง องค์กรต่า งๆ มีการบริห ารองค์กรโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลก็จะไม่โกง
2.เราต้องหยุดและเลิกระบบอุปถัมภ์และนาระบบคุณธรรมมาใช้แทน ต้องไม่ช่วยเหลือคนโกง ไม่ว่าเขา
จะเป็นใคร จะเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นเมีย เป็นภรรยา เป็นญาติ ต้องไม่ช่วยเหลือ ข้อนี้คงจะยากแต่ผมคิดว่า
มันจาเป็นและสาคัญว่าเราต้องไม่ช่วยเหลือคนโกง
3. ใครก็ตามที่ทุจ ริ ตหรื อร่ ว มมือกับคนทุจริต เราต้องเรียกว่าเขาเป็นผู้ ทรยศต่อชาติ คาว่าทรยศ
เป็นคาที่น่าอับอายมาก ถ้าเขาทุจริตหรือร่วมมือกับคนที่ทุจริต เขาจะต้องเป็นคนที่เราเรียกว่าทรยศต่ อชาติ
เราต้องเลิกคบค้าสมาคมกับคนพวกนี้ ไม่ยกย่องนับถือ ไม่กราบไหว้ คนโกง องค์กรโกง ในปัจจุบันนี้เราต้องการ
คนที่กล้าหาญอย่างคุณประมนต์ ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลและไม่หวั่นต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ ตนเอง ที่จริงเรา
มีตัวอย่างที่ดีนะครับ ตัวอย่างที่ดีที่จะชี้ให้เ ห็นว่าการต่อต้านเพื่อชาติบ้านเมืองมีอันตรายแต่คุณประมนต์และ
พรรคพวกของคุณประมนต์ไม่กลัว คุณปานเทพก็ไม่กลัว แต่คุณปานเทพมีหน้าที่ที่จะต้องทา แต่คุณประมนต์

ไม่มี ไม่ทาก็ได้แต่คุณประมนต์อาสาเข้ามาทา ผมคิดว่าเราต้องยกย่องชมเชยคุณประมนต์ ปัจจุบันสังคมไทย
กาลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันมากขึ้น ทาให้บางครั้งผู้คนเกิดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน
กระทาในสิ่งที่ผิดโดยไม่คานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม จนนาไปสู่ความหายนะของประเทศของเรา
4. เราควรมี ก ารอบรมและปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ตลอดจนหลั ก ธรรมมาภิ บ าลตั้ ง แต่ เ ด็ ก ๆ
ทัง้ ที่บ้าน ที่โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ จะต้องชี้นาสิ่งที่ถูกต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความเร็วร้ายของการโกง การปล้นชาติ และมี
ความภาคภูมิใจว่าตัวแกไม่ใช่คนโกง เมื่อสองสามวันนี้คุณปานเทพก็ชวนผมไปเปิดที่เรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ที่ใกล้ ๆ ทาเนี ย บรั ฐ บาล ผมขอชมเชยว่าพี่พิพิธ ภัณฑ์นี้ โดยคุ ณวิชา มหาคุณ เป็นตัว ตั้งตัว ตี เริ่มต้นที่เด็ก
วัตถุประสงค์ก็คือเริ่มต้นที่เด็ก ในวันเปิดนั้นมีเด็กนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์
ไปกันเต็ม ผมคิดว่าคุณปานเทพเริ่มต้นได้ดีมาก ตรงเป้า นับว่าเป็นประโยชน์เพราะว่า พิพิธภัณฑ์นี้เน้นเรื่องเด็ก
มากกว่าผู้ใหญ่ เป็นการกระทาที่หน้าสรรเสริญ ผมคิดว่า ป.ป.ช. ควรจะได้รับการปรบมือจากการตั้งพิพิธภัณฑ์นี้
5. ในประเทศของเราในบ้านเมืองของเรานะครับ มีคนสุจริตมากมายแต่คนคอร์รัปชั่นเพื่อดารงชีพก็ยัง
มีอยู่ให้เราเห็นอยู่ ภาคเอกชนที่กาลังทาธุรกิจอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีความจาเป็นต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างว่า
การทาธุรกิจโดยไม่โกงก็สามารถทาได้ ทาธุรกิจได้ มีความมั่นคงได้ เจริญก้าวหน้าได้ ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็ น
เรื่องสาคัญ
6. เราต้องไม่ปล่อยให้คนโกงลอยนวล อันนี้พูดกันบ่อยๆ ไม่ปล่อยให้คนโกงลอยนวล พวกเราต้องช่วย
ดาเนินการตามกฎหมาย ช่วยกฎหมาย ช่วยกันประจานคนโกง องค์กรโกง ทุกวิถีทางโดยไม่เกรงกลัวอันตราย
อย่างที่คุณประมนต์กาลังทาอยู่
7. ช่วยเหลื อเจ้ าหน้าที่ของรั ฐทุกวิ ถีทางที่เราสามารถจะช่ว ยได้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
การปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ของคุณปานเทพเป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรง แต่ว่ามีพลังน้อย
มีคนน้อย เพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดาเนินการเรื่องนี้ ถ้าเราทาได้
อย่างนั้นการปราบปรามก็ง่ายขึ้นและก็มีความหวังว่าจะสาเร็จเร็วขึ้น
8. เมื่อเราพูดถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เราอาจจะมีมุมมองหลายมุม แต่ผมคิดว่ามุมมองที่สาคัญ
หรื อสิ่ งส าคัญ คือ ต้องเริ่ มต้น ที่ผู้ บ ริ หารองค์กร ผู้ บริหารองค์กรจะต้องเริ่มต้นทาองค์กรของตนให้ บริ สุ ทธิ์
ใสสะอาด และตามด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งมีระบบตรวจสอบอย่างที่เราเคยพูดกัน
9. ผมคิด ว่าเรื่ องนี้ ไม่ค่อยมีผู้ คนพูด ถึงกันเท่ าไร ผมเห็ นว่าเราควรจะพูดถึงสิ่ ง เลวร้ายที่กัดกร่อ น
ประเทศของเราอยู่ในขณะนี้ คือการปล้นชาติบ่อยๆ ให้คนได้ยินบ่อยๆ ให้คนเข้าใจบ่อยๆ เพื่อที่ว่าเขาจะได้
ปรับตัวเองได้ ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ก็ได้ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมาในวันนี้ เข้าใจว่าดูแล
โทรทัศน์อยู่ด้วย ผมคิดว่าถ้าเราพูดทุกวันๆ ว่าการคอร์รัปชั่นทาให้ประเทศเสียหาย มันก็จะเป็นประโยชน์
ในการที่จะเข้าใจ พูดดังๆ จนคนได้ยินทุกวันทั่วประเทศแล้วเขาจะได้เข้าใจว่า คอร์รัปชั่นมันทาให้ประเทศของ
เราเกิดข้อเสียหายอย่างไรบ้าง
10. อั น นี้ ผ มพู ด บ่ อ ย คุ ณ ปานเทพคงจ าได้ ผมว่ า กระบวนการในการจั ด การกั บ คนปล้ น ชาติ
ต้องรวดเร็ว รุนแรง และเด็ดขาด ช้าไม่ได้ ยิ่งช้าเท่าไรคุณปานเทพ ก็ยิ่งเหนื่อยเท่านั้น ช้าเท่าไรคุณประมนต์ก็
จะยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้น เพราะฉะนั้นจะต้องรวดเร็ว ผมไม่ทราบว่ากระบวนการยุติธรรมจะทาได้รวดเร็วขนาดไหน
แต่ว่าจะต้องรวดเร็วตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า กฎหมายระเบียบต่างๆ ต้องไม่เป็นอุปสรรค จะต้องมีบทลงโทษ
รุนแรงและเด็ดขาด ไม่ฟังใคร ใครมาขอร้องอะไรก็ไม่ฟัง ยึดหลักกฎหมายเป็นสาคัญ และต้องรวดเร็วด้วย
ท่านผู้มีเกียรติครับ ประเทศของเราจะไม่มีวันโปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่น ตราบเท่าที่เรามีคนโกง
อยู่ในชาติของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างคนดีให้มีมากๆ ให้คนเลวมีน้อยๆ ทาให้คนไม่ดีไม่มีที่ยืน
ในสังคม ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย เราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการปราบคอร์รัปชั่น สิ่งที่ผมพูดเสมอ แล้วผมจะ
พูดต่อไปเรื่ อยๆ ก็คือว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่ นดิน ถ้าท่านรู้สึ กว่าแผ่ นดินนี้ที่ท่านเกิดมีบุญคุณ
มหาศาลต่อตัวเอง ต่อญาติมิตร ครอบครัว ผมคิดว่าเราจะมีความหวังที่จะทาให้เกิดการปล้นชาติลดน้อยลงได้

ครับ ผมขอเป็นกาลังใจให้กับทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง รู้จักเสียสละ
เสียสละเป็นคาที่ตีความหมายอย่างแคบก็ได้ ตีความหมายอย่างกว้างก็ได้ แต่ในที่นี้ต้องเสียสละตนเองเพื่อชาติ
บ้านเมือง พร้อมที่จะช่วยขจัดคนไม่ดีให้ออกไป ส่งเสริมคนดีให้มีมากขึ้น โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
และอิทธิพลใดๆ ประเทศของเราก็จะได้มีกลิ่นหอม สะอาด เพื่อลูกหลานของเรา เพื่อชื่อเสียงของประเทศเรา
เขาจะได้เลิกชี้หน้าว่าคนไทยเป็นคนขี้โกง ชาติไทยขี้โกง เป็นคาซึ่งน่าละอาย
ผมขอร้ อ งท่ า นผู้ มี เ กี ย รติ ทั้ ง หลายที่ อ ยู่ ใ นที่ นี้ ที่ ไ ด้ ฟั ง ผมพู ด โปรดน าข้ อ เสนอของผมทั้ ง 10 ข้ อ
ไปพิจารณาว่าใช้ได้ไหม หรือว่าไม่ได้เรื่อง ผมเคยได้ยิน พวกท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยิน คุณประมนต์ก็คงเคย
ได้ยิน มีคนไทยพูดกันว่าเขาไม่ได้โกงผม ไม่ได้มาปล้นผม ไม่ใช่ธุระของผม ผมไม่เดือดร้อน ผมไม่อยากเพาะศัตรู
เป็นหน้าที่ของคุณปานเทพต่างหากที่จะต้องทาเรื่องนี้ ธุระนั้นไม่ใช่ของผม ถ้ามีคนไทยพูดอย่างนี้นะครับมากๆ
ผมขอเรียนด้วยความสลดใจว่า คนไทยคงจะหมดหวังที่จะเห็นประเทศของคุณ ของผม ของพวกเรา ของคนไทย
โปร่งใส หอมชื่นใจ น่าอยู่น่าอาศัย คงจะหมดหวังถ้าคนไทยพูดอยู่อย่างนี้
ก่อนที่ผมจะจบการพูดในวันนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดคุ้มครองพวกเราคนที่เข้าใจ
คาว่าเสียสละเพื่อชาติ หวังว่าที่ผมพูดวันนี้พอจะเป็นประโยชน์บ้างต่อพวกเราทั้งหลาย จบคาบรรยายแต่เพียง
เท่านี้ครับ
ขอบคุณมาก
***************

