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สวัส ดี ท่านผู้ มีเกีย รติทั้ง หลายครั บ ผมขอขอบคุณคุณ ผาณิต รวมทั้งคุณ ศรีราชาและคุณประวิ ช
ที่กรุณาเชิญให้ผมมาพูดในวันนี้ ผมคิดว่าจะไม่รับเชิญเพราะว่าผมอายุมากแล้ว บางคนพูดว่าผมไม่มีไฟแล้ว
ไปประจุใหม่ก็ไม่ได้แล้ว แต่ที่ผมรับเชิญก็เพราะว่าสนิทสนมกับผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสามท่าน เห็นว่าองค์กรนี้
น่าจะเป็นประโยชน์ ผมจึงตัดสินใจรับเชิญคิดว่าลองดูอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ายังไหวไหม จึงยินดี
ที่ได้มาพูดให้ผู้มีเกีย รติทั้ง หลายฟังในวัน นี้ คุณ ผาณิตบอกผมว่าอยากให้เปิด ประชุม และบรรยายพิเศษ
ผมก็ข อคุณ ผาณิต ว่า ผมพูดไปพร้อ มๆ กัน ก็แ ล้ว กัน คุณ ผาณิตก็ยิน ยอมก็ ตกลงกัน ได้ ก่อ นที่ผ มจะพูด ถึง
เรื่องที่ผมตั้งใจจะมาพูด อยากชมเชยสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นมา นอกจากงานครบรอบ
๑๒ ปีขึ้นแล้ว ชื่อของงานมีความสาคัญคุณผาณิตใช้คาว่าหัวข้อหลักเรื่อง “จริยธรรมค้าจุนชาติ” ฟังแล้วก็มี
ความหมายมาก เมื่อพูดถึงจริยธรรม ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าเราจะต้องพูดอีกคาหนึ่ง คือคาว่า คุณธรรม
ถ้าพูดสองคานี้ไปพร้อมๆ กันจะมีความสมบูรณ์ของความหมาย มีความสมบูรณ์ของเรื่องราว แต่ผมจะขอพูด
เรื่องนี้ในตอนท้าย ๑๒ ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คุ ณผาณิตใจดีมาก บอกผมว่า
จะพูดเรื่องอะไรก็ได้ ผมก็คิดว่าเรื่องที่ผมควรจะพูดและผมได้ไปพูดหลายแห่งพอสมควร ก็คือเรื่องที่ผมพูดเสมอๆ ว่า
“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประโยคนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในห้องนี้อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว
ขอคุยนิดหนึ่งว่าประโยคที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ผมเป็นคนคิดเอง คิดตั้งแต่อยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้า
แล้ ว ก็มาพูดให้ ส าธารณะได้ยิ น เมื่อ ๒๓ ปี มาแล้ ว ผมเคยไปปาฐกถาเรื่อ งนี้ค รั้ง แรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เดี๋ย วนี้ผ มก็ยังพูดประโยคนี้อยู่ ชอบพูดประโยคนี้และก็อ้างถึงอยู่เสมอ
ผมชอบพูดประโยคนี้มาก แต่ผมคิดว่าคนชอบฟังคงไม่มีมากเท่าไหร่ ประโยคที่ผมพูดถึง ถ้าจะอธิบายกันก็จะ
อธิบายกันได้สองวิธี วิธีที่หนึ่งก็คือ อธิบายอย่างสั้น และวิธีที่สอง คือ อธิบายอย่างยาว
ผมขอเริ่มด้วยอธิบายอย่างสันก่อนว่า การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน หมายความว่ายังไง
การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ก็คือการทาความดี เพื่อให้แผ่นดินมีความสงบ คนในแผ่นดินมีความสุขช่วยกัน
สร้า งคนดีใ นแผ่น ดิน จนเรามีค นดีม ากเหลือ เกิน จนกระทั่ง ต้อ งเบีย ดเสีย ดเยีย ดยัด กัน อีก ประการหนึ่ง
ของความหมายสั้น ก็คือว่า การไม่ทาความชั่ว ไม่ทาให้แผ่นดินมีปัญหา ไม่ทาให้คนในแผ่นดินเดือ ดร้อน ผู้
มีเ กีย รติครับ การทาความดีและการไม่ทาความชั่วนี้ ทั้งสองประการที่ผมกล่าวถึง เฉพาะคนดีเท่านั้นถึงจะทาได้
คนไม่ดีทาไม่ได้เฉพาะคนดีเท่านั้นที่จะทาได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทายากมาก แต่คนดีทาได้ การทาความดีนี้
คนไม่ดีทาไม่ได้ อนึ่ง ผมขอเรียนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่าการทาความดีแม้จะทายากแต่ก็ทาได้ แต่มีสิ่งหนึ่ง
ซึ่ ง ยากกว่ า ก็ คื อ การรั ก ษาความดี ที่ ทาให้ ค งอยู่ กั บ ผู้ ทาตลอดไปจนกระทั่ ง ตาย อั น นี้ ค่ อ นข้ า งยากที่ สุ ด
มีคนหลายคนในประเทศของเราเคยทาความดีให้ปรากฏ จนกระทั่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ ได้รับความศรัทธา
แต่ในที่สุดก็ไม่สามารถรักษาความดีที่ตนทาไว้ได้ น่าเสียดายมาก ถ้าจะอธิบายกันอย่างยาว การตอบ แทน
บุญคุณแผ่นดิน พอจะพูดเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้นะครับ

ข้อที่ ๑ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ข้อนี้ไม่ต้องการคาอธิบาย
เพราะว่าทุกคนเข้าใจ
ข้อที่ ๒ ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และจงรักภักดี ข้อนี้ก็ไม่ต้องมีคาอธิบายเพราะว่า
ทุกคนเข้าใจแล้ว
ข้อที่ ๓ ข้อสามคงจะต้องชี้แ จงกันนิดหน่อย ผมชอบพูดกับเพื่อนๆ และผู้ใต้บังคับบัญชา
อยู ่เสมอๆ และปฏิบั ติ อยู่ เสมอๆ ว่า คนที่เป็ นผู้ บังคั บบัญชาต้องประพฤติป ฏิบัติตนให้ เป็น ตัว อย่า งที่ดีแ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นนายคนต้องมีความเมตตา เป็นคนไทยต้องมีความเป็นไทย มีความเป็นธรรม เป็นนายคน
ต้องมีแต่ให้รับไม่ได้ รับได้อย่างเดียวคือรับความทุกข์ความลาบากยากเข็ นของคนอื่นเอามาพิจารณาแก้ไข
เหมือนอย่างที่คุณผาณิต คุณศรีราชา และคุณประวิช กาลังทาอยู่ ผมได้ทดลองใช้อย่างนี้มาแล้ว ได้ผลดีมาก
ข้อที่ ๔ เมื่อผมอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ผมเชื่อว่าปัญหาของชาติบ้านเมืองของเราที่เป็นปัญหาสาคัญ
ที่สุดปัญหาหนึ่ง ก็คือความยากจน เพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยการช่วยกันหาหนทาง
ขจัดปัญหาความยากจนในบ้านเมืองของเรา ผู้มีเกียรติทั้งหลายในที่นี้ คงจะมีหลายคนที่มาจากภาคอีสาน
ผมเคยรับ ราชการอยู่ภ าคอีส าน ๔ ปี ผมไม่เ ชื่อ ว่า ผมจะพบคนที่ไ ม่มีเ งิน เลยสัก บาทเดีย วในกระเป๋า
เป็นเรื่องจริงครับ เป็นเรื่องจริงซึ่งผมไม่เคยนึกว่าผมจะพบแต่ผมก็ได้พบจริงๆ เพราะฉะนั้นปัญหาความยากจน
คือปัญหาสาคัญของชาติบ้านเมืองของเรา
ข้อที่ ๕ เราต้องยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราดารัส ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผมอายุมากอย่างที่เรียนให้ท่านทราบแล้วก็มักจะมีคนมาขอคาปรึกษา ขอคาแนะนา ขอให้ช่วยคิด
ถ้าผมคิดได้ ผมให้คาปรึกษาได้ ผมก็จะตอบว่าผมเห็นว่าควรจะทาอย่างนั้น ควรจะทาอย่างนี้แต่ถ้าผมตอบเขา
ไม่ได้ ผมจะแนะนาเขาว่าไปอ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสเถอะ อาจจะมีคาตอบอยู่ในนั้น
ข้อที่ ๖ ผมคิดว่าพวกเราไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคไหนๆ ก็ตาม ก็ต้องทางาน
ผมว่าเราต้องทางานให้คุ้มค่า คุ้มเวลา และคุ้มความเป็นคน ที่ผมใช้คาว่าคุ้มความเป็นคน น่าจะเข้าใจได้ง่ายว่า
เกิดมาเป็นคนจะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ผมใช้วิธีทางานซึ่งผมยึดถื อมาโดยตลอดว่า ทางานต้องยึดถือ ๓ อย่าง
คือ สะดวก เรียบง่าย และประหยัด ถ้าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะนาไปลองใช้ดูผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์
ข้อที่ ๗ การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจะต้องดารงวัฒนธรรมไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ก็นั่งอยู่ที่นี่ ท่านก็เป็นคนดารงวัฒนธรรมไทย ผมเชื่อมั่นว่าการดารงรักษาวัฒนธรรมของไทยก็คือการรักษาชาติ
บ้ า นเมื อ งของเรา มี เ รื่ อ งวั ฒ นธรรมของเราที่ พ วกเราจะรั ก ษาได้ ง่ า ยๆ ไม่ ต้ อ งถึ ง กั บ ไปฝึ ก การเล่ น โขน
หรื อเรื่ องยากๆ อื่น ๆ อย่ างวั ฒ นธรรมของเรา เรื่อ งการละเล่ นท้อ งถิ่น ของภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีส าน
ภาคเหนือ การพูดภาษาถิ่น ภาษาถิ่น เป็น ภาษาที่คนถิ่นนั้นรักและหวงแทน และเป็นภาษาที่มีเสน่ห์มาก
ผมขอพูดตรงๆ ว่าเราไม่ควรจะเห่อฝรั่ง ไม่ควรจะลอกเลียนฝรั่ง ลอกเลียนจนไม่เหลือความเป็นไทยเลยก็น่าเสียดาย
เสียดายความเป็นไทยของเรา

ข้อที่ ๘ ข้อนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผม ผมเห็นว่าพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของเรา ที่ จ ะดู แ ลยุ ว ชนเยาวชน ที่ ผ มใช้ ค าว่ า ต้ อ งยอมถื อ ว่ า เป็ น หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เพราะผมเห็นว่าความสาคัญของเด็กๆ เป็นความสาคัญของชาติบ้านเมืองของเราด้วย ไม่มีบัญญัติไว้
ที่ไหน ลองถามคุณศรีราชา ซึ่งเป็นนักกฎหมายว่าในรัฐธรรมนูญมีไหมก็ไม่มี เมื่อไม่มีบัญญัติไว้เราก็มีสิทธิที่จะ
ไม่ถืออย่างนั้น ก็ ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเรามุ่งที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เราก็ต้องยอมถือว่าเป็นหน้าที่ของเรา
ถ้าท่านทั้งหลายไม่ถือ ก็ไม่มีกฎหมายลงโทษ ไม่มีบัญญัติไว้ที่ไหนว่าจะมี โทษอย่างไร แต่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่
โดยตรง เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบดูแลให้แกเติบโตเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองให้ได้
ข้อ ที่ ๙ ซึ่ง ผมเรีย นว่า ผมขอพูด ทีห ลัง ก็คือ เรื่อ งจริย ธรรมและคุณ ธรรม ผมขอเรีย นว่า
คนดี เท่านั้นที่จะมีคุณธรรมและมีจริยธรรม ผู้มีเกียรติทั้งหลายคงจะเคยเปิดพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน
เปิดแล้วจะพบว่า คานิยามของคาว่าคุณธรรมและจริยธรรม ในพจนานุกรมที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่ไม่ค่อยมี
ความชั ดเจน เมื่ อคุณ ผาณิต กรุ ณ าให้ ผ มมาพูด เรื่อ งนี้ ผมก็ไ ปศึ กษาหาความรู้ ผู้ มีเ กียรติทั้ งหลายคงรู้จั ก
สุภาพสตรีท่านหนึ่ง ชื่อศาสตราจารย์กาญจนา นาคสกุล ศาสตราจารย์กาญจนา นาคสกุล เป็นราชบัณฑิต มี
ความเชี่ย วชาญภาษาไทยมากที่สุด คนหนึ่ง ของประเทศของเรา ผมขอคาชี้แ จงจากอาจารย์ก าญจนา
อาจารย์กาญจนา กรุณาส่ งเรื่ องราวต่างๆ มาให้ ผม ผมพอจะสรุปเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
อาจารย์ กาญจนาเป็น คนชี้แจงให้ผ มฟังได้ดังนี้นะครับ ผมขอเรียนย้าอีกทีว่า คนดีเท่านั้นถึงจะมีคุณธรรม
และจริย ธรรม และเราจะต้อ งพูด สองคานี้พ ร้อ มๆ กัน ถึง จะได้ค วามสมบูร ณ์แ ละชัด เจนยิ่ง ขึ้น มากที่สุด
อาจารย์กาญจนา เขียนถึงสองเรื่องนั้นดังต่อไปนี้นะครับ
คุณธรรม หมายถึง ความดี ความดีที่มีอยู่ในใจของคน ของคนหรือของตนก็ได้ ทาให้ ผู้ มี
คุณธรรมประพฤติดีปฏิบัติดี คุณธรรมเป็นธรรมะที่ควบคุมจิตใจของคน ให้คิด ให้พูด ให้ทา แต่สิ่งที่เป็นคุณ
คือ เป็นผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลดีต่อผู้อื่น อาจารย์กาญจนาชี้แจงต่อไปว่าคุณธรรมเป็ นความรู้สึกนึกคิด
ที่อาจเกิดขึ้นเองหรือได้จ ากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ศาสนาและสังคม ความรู้สึกนึกคิดนั้น
เมื่อยึดมั่นก็จะเป็นคุณธรรมฝังอยู่ในจิตใจ อาจารย์กาญจนาก็กรุณาชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์
ถ้าผมอ่านให้ฟังจะเสียเวลาเพียงนิดเดียว ท่านบอกว่าคนมีคุณธรรมจะต้องทาและไม่ทาดังต่อไปนี้ – จะต้อง
ซื่อสัตย์สุจริต – จะต้องคิดดี พูดดี คิดตรง ทาตรง ไม่พลิกพลิ้ว ในการพูดและทา – จะต้องมีเมตตาช่วยเหลือ
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ต่อไปนี้ คือ สิ่งที่ผู้มีคุณธรรมจะต้องไม่ทา – จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น – จะไม่คดโกงแม้ว่าจะไม่มี
ผู้รู้เห็น – จะไม่เอารัดเอาเปรียบ – จะไม่รังแกข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า หรือว่าผู้หญิง (ใครเป็นผู้หญิงนี่โชคดี) – จะไม่
ฉ้อราษฎร์บังหลวงและ - จะไม่ประพฤติทุจริต คุณธรรมตรงกับภาษาอังกฤษว่า Virtue อาจารย์กาญจนา
อธิบายถึงคาว่าจริยธรรม จริยธรรม หมายถึงความประพฤติทางกายและวาจา ที่แสดงออกถึงธรรมะที่มีอยู่ในใจ
อาจารย์ กาญจนาชี้แจงว่า เมื่อสั กครู่ ผ มพูดหลายครั้งแล้ วขอพูดอีกทีว่า คนดีต้องมีทั้งคุณธรรมจริยธรรม
จริ ย ธรรมมัก หมายถึ งการปฏิ บั ติ ในทางดี บางครั้งจะใช้ ควบคู่ไ ปกับ คาว่ า “ศีล ธรรม” ซึ่ งเป็นหลั กให้ ค น
ประพฤติดี ควบคุมกายและวาจาไม่ให้เบียดเบียนกัน ไม่ลักทรัพย์ ไม่หลอกลวงกัน เป็นต้น นั่นคือคาอธิบาย
ของอาจารย์กาญจนา ผมคิดว่า ท่า นชี้แ จงได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องคุณ ธรรมจริยธรรมก็
พอจะเข้าใจได้ว่า จริยธรรมบังคับได้แต่กาย วาจา บังคับใจไม่ได้ ส่วนคุ ณธรรมบังคับใจ ความดีที่มีอยู่ในใจ
ผมขอเรียนอีกครั้งว่า คุณธรรม คือ เรื่องของใจ จริยธรรม คือเรื่องของกายและวาจาแต่ใช้บังคับไม่ได้ และก็
ไม่ได้บังคับด้วย

ผมขอกลับมาที่เรื่องของคุณผาณิตที่กรุณาส่งประมวลจริยธรรมของผู้ที่จาเป็นจะต้องกาหนดประมวล
จริยธรรม เช่น สว. สส. ของใครต่อใครให้ผมไปอ่าน ผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดเพราะมันเยอะมาก แต่ก็พลิก ๆ ดู
ก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีมากและก็เป็นประโยชน์มาก ท่านทั้งหลายคงเข้าใจ อย่างที่ผมพูดว่า เฉพาะจริยธรรมอย่างเดียว
ก็ย ากลาบากแล้ว ถ้า รวมคุณ ธรรมเข้า ไปด้ว ยก็ยิ่ง เหนื่อ ยขึ้น ที่จ ะประพฤติ ป ฏิบัติต าม ผมสัง เกตเห็น ว่า
ในประมวลจริยธรรมที่ส่วนราชการต่างๆ กาหนดขึ้ นมานี้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มี บทลงโทษ เพราะฉะนั้น
ผมคิดว่าจะตัดสินได้อย่างไร ผมขอตอบคาถามของผมเองว่า ก็ต้องใช้มโนธรรม และกติกาในใจของเราเอง
เป็น มาตรการในการตัดสิน มโนธรรมคืออะไร ท่านทั้งหลายก็คงทราบดี มโนธรรมก็คือ การรู้สึกผิดชอบชั่วดี
แยกความชั่ว ออกจากความดีได้ นั่น คือ มโนธรรม ที่จริงผมควรจะจบแค่นี้นะครับ แต่ว่าอยากขออนุญาต
คุณผาณิตนิดหนึ่งว่า ผมจะขอพูดต่ออีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องนอกเรื่อง ผู้เกียรติทั้งหลายครับ ผมเชื่อมั่นว่า ชาติบ้านเมือง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครมีสิทธิยึดถือเป็นของตนเองได้ ผมเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริง พระสยามเทวาธิราช
จะปกป้องคนดีและสาปแช่งคนไม่ดี สาปแช่งคนทรยศต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไป นั่นคือความเชื่อของผม
ผู้มีเกียรติทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจริยธรรมของท่านครับ ผมขอหยุดการบรรยายแต่
เพียงเท่านี้ ขออนุญาตเปิดการสัมมนา ขอให้การสัมมนาได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อชาติบ้านเมือง
ของเรา ขอยกย่องสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและขออวยพรให้การสัมมนาได้ ผลดีตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้
ขอบคุณมาก
*******************

