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******************
วันนี้มีโอกาสมาพบผู้ที่มีความส้าคัญต่อชาติบ้านเมือง ที่จริง ผมอายุมากแล้วโบราณแล้วด้วยซ้้าไป
แต่ที่พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผอ.วปอ.สปท. เชิญผมมาคงคิดว่ายังพอมีไฟอยู่แล้วไม่แก่จนเรียกว่า “คนแก่รกแผ่นดิน”
การพูดในวันนี้ วปอ. ไม่ได้ก้าหนดหัวข้อมา เราจึงปรึกษากันว่าผมจะพูดเรื่องที่ผมชอบพูดเสมอๆ คือเรื่อง
“การฉ้อราษฎร์บังหลวง” ซึ่งผมเกลียดที่สุดและคิดว่าพวกเราก็คงเกลียดที่สุดเหมือนกัน
เมื่อไม่มีการก้าหนดหัวข้อในการบรรยาย ผมจึงขอก้า หนดหัวข้อว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ
แผ่น ดิน ” ผมใช้ป ระโยคนี้เสมอๆ ผมเริ่ม แสดงปาฐกถาหัว ข้อนี้ที่ขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 ตุล าคม 2542
มีคนไปฟังพอสมควร แต่คนฟังไม่ค่อยให้ความสนใจ ไม่ค่อยเข้าใจด้วยซ้้าไปว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
คืออะไร บางคนบอกว่า เอาเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้ไม่น่าสนใจ
เมื่อเร็วๆ นี้ ผอ.วปอ. ไปที่บ้านผมแล้วพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ ในที่สุดก็ลงความเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าจะ
น้ามาคุยต่อในห้องประชุมนี้ ผมรับปากด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ผมมั่นใจว่า หัวข้อที่ผมตั้ง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ” หัวข้อนี้คงยังไม่มีในหลักสูตร วปอ.
เพราะว่า วปอ. เน้น วิจารณ์วิเคราะห์เรื่องใหญ่ๆ ยากๆ ทั้งนั้น เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ที่จะพูดวันนี้
จะถือ ว่า เป็น ยุท ธศาสตร์ช าติห รือ ไม่ ควรจะมีใ นหลัก สูต รหรือ ไม่มี ก็แ ล้ว แต่ค วามเห็น ของแต่ล ะบุค คล
แต่ผมคิดว่า การโกงชาติ เป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่งของชาติของเราและเป็นเรื่องส้าคัญมากต่อความมั่นคงของชาติ
ในฐานะที่ วปอ. ก้าลังสร้างคนให้รู้จักเรื่องขอความมั่นคงแห่งชาติ ที่ผมจะเรียนให้เพื่อนๆ ทั้งหลาย ขออนุญาต
เรียกเพื่อน ผมจะพูดเท่าที่ผมรู้ เท่าที่ผมคิด และเท่าที่ผมเกลียดชังการโกงชาติให้ท่านฟัง พวกเราจะคิดอย่างไร
ผมไม่สามารถเดาได้
ผมคิดว่าในชาติบ้านเมืองของเรานั้น มีปัญหาส้าคัญมากอยู่ 2 เรื่อง คือ ความยากจนของคนในชาติ
ของเรา เรื่องที่ 2 คือ การโกงชาติ ส้าหรับเรื่องที่ 1 ความยากจนนั้นเป็นภาระของรัฐ รัฐจะต้องช่วยคิดช่วยแก้
ปัญหาที่ 2 คือ เรื่องที่พวกเราจะพูดกันในวันนี้คือ เรื่องการโกงชาติ ซึ่งเป็นภาระของพวกเราทุกคน เป็นภาระ
ที่พวกเราจะต้องคิดว่าจะท้าอย่างไรในเรื่องนี้ การโกงชาติ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องดูแลให้คนไทย
โกงชาติน้อยลง ท้าอย่างไรเราจึงจะท้าให้คนโกงชาติน้อยลง ผมเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลเรื่องนี้ ผมคิดว่าหากคนไทยรู้จักและตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เขาก็จะโกงชาติน้อยลง
การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่ยากเลย ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องลงทุน ไม่มี ก้าไร ไม่มีขาดทุน คือท้าตนให้เป็นคนดี
หากคนในชาติของเราทุกคนเป็นคนดี ก็ไม่มีการโกงชาติ แล้วการเป็นคนดี ท้าอย่างไร ง่ายนิดเดียวเหมือนกัน
คือ ไม่ท้าความชั่ว พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนในโอวาทปาฏิโมกข์หรือศาสนาอื่นก็คงสอนเหมือนกัน มี 3 ข้อ

คือ ไม่ท้าความชั่ว ท้าความดี และท้าใจให้บริสุทธิ์ นั่นคือ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ หากเราเป็นคนดี ไม่ต้องเก่งมาก
เก่งพอสมควร แล้ว คนดีก็ต้องไม่ส ร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น ให้ห น่วยงานของเรา ของผม ไม่ส ร้าง
ความเดือดร้อนให้กับชาติของคุณ ชาติของผม ชาติของคนไทยทุกคน ผมคิดว่าการท้าความดีไม่ยากเลย ใครๆ ก็ท้าได้
อย่างที่เรียนแล้วว่า ไม่ต้องลงทุนท้า ตัวให้เป็นคนดี และการท้าตัวให้เป็นคนดีไม่ยาก แต่การที่จะรักษาความดี
ให้อยู่กับตัวคุณตลอดไปนั้นยากมาก บางคนท้าดีมาโดยตลอด พอใกล้วันจะตาย ความดีหายไป เรื่องนี้เป็นเรื่องส้าคัญ
หากเราท้าดีได้ตลอด จนกระทั่งตาย ก็จะดีมาก แต่หลายคนไม่เป็นอย่างนั้น พอสักพักหนึ่ง ความดีก็สลายไปกับสายลม
แล้วก็ไม่รู้ว่าท้าดีไปเพื่ออะไร
เรื่องที่เราก้าลังพูดกันเรียกว่า ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นของคู่โลก ไม่มีประเทศใดที่ไม่มี ที่ไหนๆ ก็มี
แต่ของเขามีน้อย ของเรามีมาก การฉ้อราษฎร์บังหลวง คนเป็นผู้จัดการให้เกิดขึ้นอย่าไปโทษเทคโนโลยี อย่าไปโทษ
ความรู้ต้าราหรือโทษอะไร เพราะคนเป็นคนท้า คนไทยเป็นคนท้าความชั่วให้แก่ชาติไทยเอง แม้จะมีต้า ราดีๆ
อย่างไร เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไร แต่ทั้งต้า ราและเทคโนโลยีนั้น ก็ไม่มีหัว ใจ ไม่มีบุญคุณ ไม่มีช าติที่จะ
ตอบแทนบุญคุณ ฉะนั้นอยากให้พวกเราช่วยกันคิด ช่วยกัน ท้าว่า ท้าอย่างไรให้บ้านเมืองเราจะมีคนดีเยอะๆ
ให้คนดีเบียดคนไม่ดีให้ตกเวทีไป ที่จริงการท้าดีจะต้องใช้ปัจจัยหลายอย่าง แต่ไม่ยากส้าหรับพวกเราที่รู้บุญคุณ
แผ่นดิน และรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ถ้าพวกเราสังเกต ได้รับรู้ได้เห็นมาด้วยตนเองต้องต้าหนิพวกเรากันเอง
ผมหมายถึงคนไทยกันเอง เพราะคนไทยไม่ค่อยสนใจเรื่องการปราบปรามการโกง เป็นที่น่าเสียดายมากๆ
หากดูตัวเลขซึ่งองค์กรต่าง ๆ ท้าไว้ ตัวเลขจะบ่งบอกว่า คนไทยเฉยเมยต่อการปราบปราม คนโกงชาติ เขาบอกว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของเขา เขาเสียภาษีให้รัฐ มีต้ารวจ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาท้า หน้าที่ของเขาแล้ว การปราบปราม
คนโกงชาติไม่ใช่เรื่องของเขา ไม่ใช่ธุระของเขาหากแต่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ เขาจะสร้างศัตรูท้าไม เขาไม่ได้
มาโกงเรา ไม่ได้มาโกงบริษัทของเรา จะไปยุ่งท้าไมให้เสียเวลาท้ามาหากินเปล่าๆ สร้างศัตรูเปล่าๆ ยิ่งเข้าไปยุ่ง
ก็จะยุ่งถึงตัวเขาเองด้วย เขาไม่ได้มาโกงผมนั่นก็เท่ากับไม่ใช่หน้าที่ของผม ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าเสียดาย
ว่าเขาคิดอย่างนั้นได้อย่างไร แต่เราห้ามไม่ให้เขาคิดอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ผิดกฎหมาย ที่จะเฉยเมยเมื่อพบเห็นการโกง
แต่จ ะผิดอะไรทราบไหมครับ ผิดที่คุณมีห น้าที่ที่จะต้องดูแลชาติบ้านเมือง ผิดตรงที่ยิ่งท้า เฉยก็ยิ่งผิดมาก
ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ไหนก็ตาม ในราชการ นอกราชการ เอกชน หากไม่ท้าหน้าที่นี้เป็นที่น่าขายหน้ามาก เป็นหน้าที่
ที่ไม่ควรจะคิดอย่างนั้ น คนเหล่านั้น พูดคล้ายกับว่า มีทหาร ต้ารวจ คนในกระทรวงต่าง ๆ ดูแลชาติแล้ว
ผมก็เสียภาษีให้แล้ว หมดหน้าที่ของผมแล้วจะให้ผมเข้าไปยุ่งท้าไมอีก
ทีนี้หากเราจะช่วยกันดูแลเรื่องนี้ด้วยกัน เราควรจะท้า อย่างไร สมมุติว่าพวกเรามีมติเป็นเอกฉัน ท์ว่า
เราทุกคนจะพร้อมเพรียงกันท้าในเรื่องนี้ ความเห็นส่วนตัวของผมคือ ช่วยกันสร้างคนดี ท้าอย่างไรก็ได้ที่จะ
เพิ่มคนดีให้มากขึ้นให้ชาติบ้านเมือง ให้คนดีเบียดคนไม่ดีให้ตกเวทีไป คนไทยที่เป็นคนดีทั้งหมดที่นั่งอยู่ในนี้
ถ้าจะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างว่าผมไม่ใช่คนโกง สูดหายใจเข้าให้เต็มปอด ยืดอก พูดว่า “ผม/ดิฉัน ไม่โกง
จะไม่โกงชาติบ้านเมือง” หากทุกคนพูดแล้วท้า ก็จะมีประโยชน์ได้ผลตามที่เราต้องการบอกเขาว่า ผม/ดิฉันไม่โกง
ไม่โกงก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร ไม่โกงก็มีชีวิตอยู่ได้ มีฐานะดีได้ หากเป็นคนเก่งคนขยัน อย่างรัฐมนตรีหญิงท่านนี้
สิ่งต่อไปที่เราควรจะท้าก็คือ รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องความ
พอเพียง เรื่องที่พวกเราควรจะท้า หากคุณไม่กลัวลูกปืน ก็เปิดโปง โดยพูดออกไปว่า ผมรู้คุณโกง และคุณโกงอย่างไร
หากพบเห็นคนโกงแล้ว ไม่ว่าเขาจะใหญ่แค่ไหน คุณก็ไม่ต้องไปไหว้เขา ไม่ต้องแสดงความเคารพนับถือเขา

เขาจะมีบารมีมากแค่ไหนก็แสดงความขยะแขยง รังเกียจให้เขารู้ว่าเขาโกงชาติบ้านเมือง พยายามอยู่ไกลๆ
รักษาระยะห่างไว้จากคนพวกนี้ ไม่เช่นนั้นเชื้อโรคของการโกงจะมาติดคุณ คนโกงกลิ่นไม่ดี ท้าอย่างไรก็ได้ให้เขารู้
ชี้หน้าเขาว่า ผมรู้ว่าคุณรวย แต่คุณรวยเพราะคุณโกงเขามา เคยได้ยินค้าเย้ยหยันประชดบ้างไหมครับ โปรดฟังให้ดี
มีคนเขียนท้านองแดกดัน เย้ยหยันประชด ว่าประเทศไทยมีดีทุกอย่าง มีเสียอย่างเดียว คือดันมีคนไทย เป็น
การประชดที่น่าละอายมาก ถ้าคุณเป็นคนโกง เขาบอกว่าคนไทยขี้โกง คุณไม่ละอาย คุณไม่รู้สึก แต่ผมแต่พวกเรา
คงรู้สึกขายหน้า น่าละอายมาก ผมขายหน้า ผมละอาย ก็พอท้าเนา แต่พวกคุณที่โกง ท้าให้ชาติไทย ชาติไทยของคุณ
ชาติไทยของผม ต้องละอายขายหน้าไปด้วย ผมทนไม่ได้ และผมจะไม่ทน ผมขอพูดย้้าอีกครั้งว่าถ้าคุณขายหน้า
คนเดีย ว หากผมต้อ งขายหน้า คนเดีย วก็รับ ได้ แต่สิ่ง ที่คุณ ท้า ท้า ให้ช าติข องคุณ ต้อ งขายหน้า ไปด้ว ย
ต้องกลายเป็นชาติขี้โกงไปด้วย ผมคิดว่าพวกเราต้องไม่รับ ควรต้องหาวิธีที่จะท้า ให้ช าติบ้านเมืองของเรา
ให้คนไทยสามารถยืดอกพูดได้ว่า ประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศคนขี้โกง ล้า ดับเรื่องการโกงของคนไทย มีคนเขียน
มากมาย แล้วรู้กันว่าทุกวันนี้ชาติไทยอยู่ล้าดับที่ 85 เห็นจะได้ ขอเรียนย้้าอีกครั้งว่า “คน” เป็นสิ่งสาคัญที่สุด
ไม่ใช่ต้ารา ไม่ใช่เทคโนโลยี คนจะโกงหรือไม่โกง ได้หรือไม่ได้ ยากหรือง่าย ก็อยู่ที่คน นอกจากที่ผมเรียนมาแล้ว
ผมคิดว่า เราต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เคร่งครัดคืออย่างไร ยกตัวอย่างเช่น พอไปถามว่า “คดีนี้ท้าไม
ไม่เสร็จสักที นานแล้ว เขาจะตอบว่าขั้นตอนเยอะ ต้องท้า ตามขั้นตอน” ผมก็เถียงเขาว่า “ขั้นตอนนั้นแก้ได้
แต่ยังไม่มีคนสั่ง” ประเทศเรามีศาลมากมาย อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลภาษี หากเรา
จะตั้งศาลฉ้อราษฎร์บังหลวง จะดีไหม เอาคดีออกมาให้เร็ว ลดขั้นตอน คดีจะได้เร็วขึ้น ช่วยกันตั้งดีไหมครับ
การใช้กฎหมายกับคนโกงชาติ โกงแผ่นดิน ต้องใช้ลักษณะอย่าง ผอ.วปอ. ท่านเป็นทหารม้า ทหารม้ามีลักษณะ
รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด ผมคิดว่า การเล่นคนโกงต้องใช้สามค้า นี้ คือต้องท้าตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว ลงโทษ
อย่างรุนแรง และเด็ดขาดในการต่อสู้ปราบปราม กับคนโกงพวกนี้
ในบ้านเมืองของเรานี้ มีคนดีมากกว่าคนโกง อย่าเห็นว่าผมพูดแต่เรื่องคนโกง คนดีก็มีตัวอย่างให้เห็น
คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ผมไม่รู้จัก ไม่เคยพบด้วยซ้้า แต่คุณประมนต์ เป็นหัวเรือใหญ่ในการปราบปรามคนโกง
ผมเคยเขียนจดหมายไปถึงคุณประมนต์ ชมเชยท่าน ผมจะเป็น ก้าลังใจให้ ผมจะช่วยทุกอย่าง ให้คุณประมนต์
ท้างานได้ ผมขอชมเชย บ้านเมืองเรามีคนดีเยอะ แต่ไม่ค่อยคิด ไม่ค่อยท้า น่าเสียดายมาก ผมคิดว่ามีคนไทย
จ้านวนมาก ที่ส้านึกในบุญคุณแผ่นดิน แต่พวกเราชอบพูดมากกว่าชอบท้า พวกเรามักจะพูดว่า ไม่ชอบคนโกง
พวกนี้เลยก็ได้แต่พูด แล้วหยุดอยู่แค่นั้น แท้จริงแล้วเขาควรท้า อะไรสักอย่าง คนที่โกงแล้วร่้ารวย ผมคิดว่าเป็น
อันตรายต่อชาติบ้านเมือง ท้าให้บ้านเมืองของเราเสียเกียรติภูมิ ทาให้บ้านเมืองขายหน้า ถูกดูหมิ่น ดูแคลน
คนเหล่านั้นถือว่าเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง เป็นศัตรูของแผ่นดิน ที่พวกเราจะต้องหมายตา หมายหัวไว้
แล้วช่วยกัน ทาลายให้หายไปจากแผ่นดิ น ของเรา ที่ผมพูดตลอดมาค่อนข้างจะต้า หนิคนโกง แล้วมีวิธีใด
หรือไม่ ที่จะให้เขาเหล่านั้นส้านึกว่าการโกงของเขานั้นไม่ดี พวกเขาคงคิดไม่ถึงหรอกว่าการโกงของเขาท้า ให้
บ้านเมืองเสียหาย ที่คุณโกงนั้นไม่ใช่เสียหายเฉพาะคุณ แต่ส่งผลความเสียหายต่อชาติบ้านเมือง หากเขาหยุด
กระท้าได้ ชาติของเราก็จะมีคนโกงน้อยลง แต่บางพวกที่จะไม่ยอมหยุด คือพวกที่เกิดมามีสันดานขี้โกง พวกนี้มี
วิธีเดียวคือ จับมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้

ผมขอเรียนซ้้าอีกทีว่า ที่ผมพูดทั้งหมดนี้ ไม่มีหลักวิชา ไม่มีต้า รา แต่ผมพูดจากความรู้สึกของคนไทย
ธรรมดาคนหนึ่ งและผมทนไม่ได้ที่มีคนพูดว่าชาติของเราเป็นชาติขี้โกง พวกท่านก็คงทนไม่ได้เช่นเดียวกัน
ขอเรียนซ้้าอีกครั้งว่าช่วยกันสร้างคนดี ช่วยดูแลคนข้างๆ ของคุณ เพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง ผู้ใต้บังคับบัญชา
ดูแลเพื่อไม่ให้โกง และจัดการคนโกงให้ได้ ผมหวังว่าคนไทยจะหายจากโรคขี้โกงได้โดยเร็วและไม่ต้องอับอายขายหน้า
ชาติอื่นๆ อีกต่อไป
ผมดีใจที่ได้มาพูดและอยากขอเชิญชวนท่านทั้งหลายช่วยกันขยายผล หากท่านเห็นด้วย ช่วยกันสร้าง
คนดีขึ้นมาในประเทศของเรา การท้าอย่างนี้ จะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ ให้แก่ชาติบ้านเมือง
ขอบคุณที่ฟังผม คงไม่เสียเวลาไปเปล่าๆ คงจะได้ประโยชน์บ้าง และจะช่วยกันไม่ให้ชาติเราขายหน้า
อีกต่อไป

ขอบคุณครับ
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