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สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับ
ผมขอขอบคุ ณ คุ ณ ผาณิ ต รวมทั้ ง คุ ณ ศรี ร าชาและคุ ณ ประวิ ช
ที่กรุณาเชิญให้ผมมาพูดในวันนี้ ผมคิดว่าจะไม่รับเชิญเพราะว่าผมอายุ
มากแล้วบางคนพูดว่าผมไม่มไี ฟแล้ว ไปประจุใหม่กไ็ ม่ได้แล้ว แต่ทผี่ มรับเชิญ
ก็เพราะว่าสนิทสนมกับผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสามท่าน เห็นว่าองค์กรนี้
น่ า จะเป็ น ประโยชน์ ผมจึ ง ตั ด สิ น ใจรั บ เชิ ญ คิ ด ว่ า ลองดู อี ก สั ก ครั้ ง หนึ่ ง
เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ายังไหวไหม จึงยินดีที่ได้มาพูดให้ผู้มีเกียรติทั้งหลายฟัง
ในวันนี้ คุณผาณิตบอกผมว่าอยากให้เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ ผมก็ขอ
คุณผาณิตว่าผมพูดไปพร้อมๆ กันก็แล้วกัน คุณผาณิตก็ยนิ ยอม ก็ตกลงกันได้
ก่อนทีผ่ มจะพูดถึงเรือ่ งทีผ่ มตัง้ ใจจะมาพูด อยากชมเชยส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ จั ด งานวั น นี้ ขึ้ น มา นอกจากงานครบรอบ ๑๒ ปี ขึ้ น แล้ ว
ชือ่ ของงานมีความส�ำคัญ คุณผาณิตใช้ค�ำว่าหัวข้อหลัก เรือ่ ง “จริยธรรม คำ�้ จุน
ชาติ” ฟังแล้วก็มีความหมายมาก เมื่อพูดถึงจริยธรรม ผมมีความเห็นส่วนตัว
ว่าเราจะต้องพูดอีกค�ำหนึ่ง คือค�ำว่า คุณธรรม ถ้าพูดสองค�ำนี้ไปพร้อมๆ กัน
จะมีความสมบูรณ์ของความหมาย มีความสมบูรณ์ของเรื่องราว แต่ผมจะขอ
พูดเรื่องนี้ในตอนท้าย

๑๒ ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน

3

คุณผาณิตใจดีมาก บอกผมว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ได้ ผมก็คิดว่าเรื่องที่
ผมควรจะพูดและผมได้ไปพูดหลายแห่งพอสมควร ก็คือเรื่องที่ผมพูดเสมอๆ
ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประโยคนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
ในห้องนี้อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว ขอคุยนิดหนึ่งว่าประโยคที่ว่า “เกิดมา
ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ผมเป็นคนคิดเอง คิดตั้งแต่อยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้า
แล้วก็มาพูดให้สาธารณะได้ยิน เมื่อ ๒๓ ปีมาแล้ว ผมเคยไปปาฐกถาเรื่องนี้
ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เดี๋ยวนี้ผมก็ยัง
พูดประโยคนีอ้ ยู่ ชอบพูดประโยคนีแ้ ละก็อา้ งถึงอยูเ่ สมอ ผมชอบพูดประโยค
นี้มาก แต่ผมคิดว่าคนชอบฟังคงไม่มีมากเท่าไหร่
ประโยคที่ ผ มพู ด ถึ ง ถ้ า จะอธิ บ ายกั น ก็ จ ะอธิ บ ายกั น ได้ ส องวิ ธี
วิธีที่หนึ่งก็คือ อธิบายอย่างสั้น และวิธีที่สอง คือ อธิบายอย่างยาว ผมขอเริ่ม
ด้วยอธิบายอย่างสั้นก่อนว่าการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน หมายความว่า
ยังไง การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ก็คือการท�ำความดี เพื่อให้แผ่นดินมี
ความสงบ คนในแผ่นดินมีความสุข ช่วยกันสร้างคนดีในแผ่นดินจนเรามีคนดี
มากเหลือเกินจนกระทั่งต้องเบียดเสียดเยียดยัดกัน อีกประการหนึ่งของ
ความหมายสั้น ก็คือว่า การไม่ท�ำความชั่ว ไม่ท�ำให้แผ่นดินมีปัญหา ไม่ท�ำให้
คนในแผ่นดินเดือดร้อน ผูม้ เี กียรติครับการท�ำความดีและการไม่ท�ำความชัว่ นี้
ทั้งสองประการที่ผมกล่าวถึง เฉพาะคนดีเท่านั้นถึงจะท�ำได้ คนไม่ดีท�ำไม่ได้
เฉพาะคนดีเท่านั้นที่จะท�ำได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ท�ำยากมาก แต่คนดีท�ำได้
การท�ำความดีนี้คนไม่ดีท�ำไม่ได้ อนึ่ง ผมขอเรียนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่า
การท�ำความดีแม้จะท�ำยากแต่ก็ท�ำได้ แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งยากกว่าก็คือการรักษา
ความดีที่ท�ำให้คงอยู่กับผู้ท�ำตลอดไปจนกระทั่งตาย อันนี้ค่อนข้างยากที่สุด
มีคนหลายคนในประเทศของเราเคยท�ำความดีให้ปรากฏ จนกระทั่งได้รับ
การยกย่องสรรเสริญ ได้รับความศรัทธา แต่ในที่สุดก็ไม่สามารถรักษาความดี
ที่ตนท�ำไว้ได้ น่าเสียดายมาก
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ถ้าจะอธิบายกันอย่างยาว การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน พอจะพูด
เป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้นะครับ
ข้อ ๑ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อนี้ไม่ต้องการค�ำอธิบายเพราะว่าทุกคนเข้าใจ
ข้อ ๒ ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และจงรักภักดี ข้อนี้
ก็ไม่ต้องมีค�ำอธิบายเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้ว
ข้อ ๓ ข้อสามคงจะต้องชี้แจงกันนิดหน่อย ผมชอบพูดกับเพื่อนๆ
และผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอๆ และปฏิบัติอยู่เสมอๆ ว่าคนที่เป็นผู้บังคับ
บัญชาต้องประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเป็นนายคน
ต้องมีความเมตตา เป็นคนไทยต้องมีความเป็นไทย มีความเป็นธรรม เป็นนายคน
ต้องมีแต่ให้ รับไม่ได้ รับได้อย่างเดียว คือ รับความทุกข์ ความล�ำบากยากเข็น
ของคนอื่นเอามาพิจารณาแก้ไข เหมือนอย่างที่คุณผาณิต คุณศรีราชา และ
คุณประวิช ก�ำลังท�ำอยู่ ผมได้ทดลองใช้อย่างนี้มาแล้ว ได้ผลดีมาก
ข้อ ๔ เมื่อผมอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ผมเชื่อว่าปัญหาของชาติบ้านเมือง
ของเราที่เป็นปัญหาส�ำคัญที่สุดปัญหาหนึ่ง ก็คือ ความยากจน เพราะฉะนั้น
เราจะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยการช่วยกันหาหนทางขจัดปัญหา
ความยากจนในบ้านเมืองของเรา ผู้มีเกียรติทั้งหลายในที่นี้ คงจะมีหลายคน
ที่มาจากภาคอีสาน ผมเคยรับราชการอยู่ภาคอีสาน ๔ ปี ผมไม่เชื่อว่าผมจะ
พบคนที่ไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวในกระเป๋า เป็นเรื่องจริงครับ เป็นเรื่องจริง
ซึ่ ง ผมไม่ เ คยนึ ก ว่ า ผมจะพบแต่ ผ มก็ ไ ด้ พ บจริ ง ๆ เพราะฉะนั้ น ปั ญ หา
ความยากจนคือปัญหาส�ำคัญของชาติบ้านเมืองของเรา
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ข้อ ๕ เราต้องยึดถือและปฏิบตั ติ ามพระบรมราโชวาทพระราชด�ำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผมอายุมากอย่างทีเ่ รียนให้ทา่ นทราบแล้ว
ก็มักจะมีคนมาขอค�ำปรึกษา ขอค�ำแนะน�ำ ขอให้ช่วยคิด ถ้าผมคิดได้ ผมให้
ค�ำปรึกษาได้ ผมก็จะตอบว่าผมเห็นว่าควรจะท�ำอย่างนั้น ควรจะท�ำอย่างนี้
แต่ถ้าผมตอบเขาไม่ได้ ผมจะแนะน�ำเขาว่าไปอ่านพระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ำรัสเถอะ อาจจะมีค�ำตอบอยู่ในนั้น
ข้อ ๖ ผมคิดว่าพวกเราไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคไหนๆก็ตาม ก็ต้องท�ำงาน ผมว่าเราต้องท�ำงานให้คุ้มค่า คุ้มเวลา และ
คุ้มความเป็นคน ที่ผมใช้ค�ำว่าคุ้มความเป็นคน น่าจะเข้าใจได้ง่ายว่าเกิดมา
เป็นคนจะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ผมใช้วิธีท�ำงานซึ่งผมยึดถือมาโดย
ตลอดว่า ท�ำงานต้องยึดถือ ๓ อย่าง คือ สะดวก เรียบง่าย และประหยัด
ถ้าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะน�ำไปลองใช้ดูผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์
ข้อ ๗ การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจะต้องด�ำรงวัฒนธรรมไทย
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็นั่งอยู่ที่นี่ ท่านก็เป็นคนด�ำรงวัฒนธรรมไทย
ผมเชื่อมั่นว่าการด�ำรงรักษาวัฒนธรรมของไทย ก็คือการรักษาชาติบ้านเมือง
ของเรา มีเรื่องวัฒนธรรมของเราที่พวกเราจะรักษาได้ง่ายๆ ไม่ต้องถึงกับ
ไปฝึกการเล่นโขน หรือเรือ่ งยากๆ อืน่ ๆ อย่างวัฒนธรรมของเรา เรือ่ งการละเล่น
ท้องถิ่นของภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ การพูดภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นเป็นภาษาที่คนถิ่นนั้นรักและหวงแหน และเป็นภาษาที่มีเสน่ห์มาก
ผมขอพูดตรงๆ ว่า เราไม่ควรจะเห่อฝรั่ง ไม่ควรจะลอกเลียนฝรั่ง ลอกเลียน
จนไม่เหลือความเป็นไทยเลยก็น่าเสียดาย เสียดายความเป็นไทยของเรา
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ข้อ ๘ ข้อนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผม ผมเห็นว่าพวกเราที่เป็น
ผู้ใหญ่ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเรา ที่จะดูแลยุวชน
เยาวชน ที่ผมใช้ค�ำว่าต้องยอมถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะ
ผมเห็นว่าความส�ำคัญของเด็กๆ เป็นความส�ำคัญของชาติบ้านเมืองของเรา
ด้วย ไม่มีบัญญัติไว้ที่ไหน ลองถามคุณศรีราชา ซึ่งเป็นนักกฎหมายว่าใน
รัฐธรรมนูญมีไหม ก็ไม่มี เมือ่ ไม่มบี ญ
ั ญัตไิ ว้ เราก็มสี ทิ ธิทจี่ ะไม่ถอื อย่างนัน้ ก็ได้
แต่ผมคิดว่าถ้าเรามุ่งที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เราก็ต้องยอมถือว่าเป็น
หน้าที่ของเรา ถ้าท่านทั้งหลายไม่ถือ ก็ไม่มีกฎหมายลงโทษ ไม่มีบัญญัติไว้
ที่ไหนว่าจะมีโทษอย่างไร แต่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่โดยตรง เป็นหน้าที่ที่เรา
ต้องรับผิดชอบดูแลให้แกเติบโตเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองให้ได้
ข้อ ๙ ซึง่ ผมเรียนว่าผมขอพูดทีหลัง ก็คอื เรือ่ งจริยธรรมและคุณธรรม
ผมขอเรียนว่า คนดีเท่านัน้ ทีจ่ ะมีคณ
ุ ธรรมและมีจริยธรรม ผูม้ เี กียรติทงั้ หลาย
คงจะเคยเปิดพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน เปิดแล้วจะพบว่า ค�ำนิยาม
ของค�ำว่าคุณธรรมและจริยธรรม ในพจนานุกรมที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้
ไม่ค่อยมีความชัดเจน เมื่อคุณผาณิตกรุณาให้ผมมาพูดเรื่องนี้ ผมก็ไปศึกษา
หาความรู้ ผู้มีเกียรติทั้งหลายคงรู้จักสุภาพสตรีท่านหนึ่ง ชื่อ ศาสตราจารย์
กาญจนา นาคสกุล ศาสตราจารย์กาญจนา นาคสกุล เป็นราชบัณฑิต
มีความเชี่ยวชาญภาษาไทยมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศของเรา ผมขอ
ค�ำชี้แจงจากอาจารย์กาญจนา อาจารย์กาญจนา กรุณาส่งเรื่องราวต่างๆ
มาให้ผม ผมพอจะสรุปเรือ่ งของคุณธรรมและจริยธรรมตามทีอ่ าจารย์กาญจนา
เป็นคนชี้แจงให้ผมฟังได้ดังนี้นะครับ ผมขอเรียนย�้ำอีกทีว่า คนดีเท่านั้น
ถึงจะมีคุณธรรมและจริยธรรม และเราจะต้องพูดสองค�ำนี้พร้อมๆ กันถึงจะ
ได้ ค วามสมบู ร ณ์ แ ละชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น มากที่ สุ ด อาจารย์ ก าญจนาเขี ย นถึ ง
สองเรื่องนั้นดังต่อไปนี้นะครับ
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คุณธรรม หมายถึง ความดี ความดีท่ีมีอยู่ในใจของคน ของคน
หรือของตนก็ได้ ท�ำให้ผู้มีคุณธรรมประพฤติดี ปฏิบัติดี คุณธรรมเป็นธรรมะ
ที่ควบคุมจิตใจของคน ให้คิดให้พูดให้ท�ำแต่สิ่งที่เป็นคุณ คือ เป็นผลดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นผลดีตอ่ ผูอ้ นื่ อาจารย์กาญจนาชีแ้ จงต่อไปว่า คุณธรรม
เป็นความรูส้ กึ นึกคิดทีอ่ าจเกิดขึน้ เอง หรือได้จากการอบรมสัง่ สอนของพ่อแม่
ครู อาจารย์ ศาสนาและสังคม ความรูส้ กึ นึกคิดนัน้ เมือ่ ยึดมัน่ ก็จะเป็นคุณธรรม
ฝังอยู่ในจิตใจ อาจารย์กาญจนาก็กรุณาชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งผมคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์ ถ้าผมอ่านให้ฟังจะเสียเวลาเพียงนิดเดียว
ท่านบอกว่าคนมีคุณธรรมจะต้องท�ำและไม่ท�ำดังต่อไปนี้
- จะต้องซื่อสัตย์สุจริต
- จะต้องคิดดี พูดดี ท�ำดี คิดตรง พูดตรง ท�ำตรง ไม่พลิกพลิ้ว
		 ในการพูดและท�ำ
- จะต้องมีเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ต่อไปนี้ คือ สิ่งที่ผู้มีคุณธรรมจะต้องไม่ท�ำ
- จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น
- จะไม่คดโกงแม้ว่าจะไม่มีผู้รู้เห็น
- จะไม่เอารัดเอาเปรียบ
- จะไม่รังแกข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือว่าผู้หญิง
		 (ใครเป็นผู้หญิงนี่โชคดี)
- จะไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวงและ
- จะไม่ประพฤติทุจริต
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คุณธรรมตรงกับภาษาอังกฤษว่า virtue
อาจารย์กาญจนาอธิบายถึงค�ำว่าจริยธรรม จริยธรรม หมายถึง
ความประพฤติทางกายและวาจา ที่แสดงออกถึงธรรมะที่มีอยู่ในใจ อาจารย์
กาญจนาชีแ้ จงว่า เมือ่ สักครูผ่ มพูดหลายครัง้ แล้วขอพูดอีกทีวา่ คนดีตอ้ งมีทงั้
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมมักหมายถึงการปฏิบัติในทางดี บางครั้งจะใช้
ควบคู่ไปกับค�ำว่า “ศีลธรรม” ซึ่งเป็นหลักให้คนประพฤติดี ควบคุมกายและ
วาจาไม่ให้เบียดเบียนกัน ไม่ลักทรัพย์ ไม่หลอกลวงกันเป็นต้น นั่นคือ
ค�ำอธิบายของอาจารย์กาญจนา ผมคิดว่าท่านชี้แจงได้ชัดเจน เพราะฉะนั้น
เมื่อเราพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็พอจะเข้าใจได้ว่า จริยธรรมบังคับได้
แต่กาย วาจา บังคับใจไม่ได้ ส่วนคุณธรรมบังคับใจ ความดีที่มีอยู่ในใจ
ผมขอเรียนอีกครั้งว่า คุณธรรม คือ เรื่องของใจ จริยธรรม คือเรื่องของกาย
และวาจา แต่ใช้บังคับไม่ได้ และก็ไม่ได้บังคับด้วย
ผมขอกลับมาทีเ่ รือ่ งของคุณผาณิต ทีก่ รุณาส่งประมวลจริยธรรมของ
ผู้ที่จ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดประมวลจริยธรรม เช่น สว. สส. ของใครต่อใคร
ให้ผมไปอ่าน ผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดเพราะมันเยอะมาก แต่ก็พลิกๆ ดูก็เห็น
ว่าเป็นเรื่องดีมากและก็เป็นประโยชน์มาก ท่านทั้งหลายคงเข้าใจ อย่างที่ผม
พูดว่า เฉพาะจริยธรรมอย่างเดียวก็ยากล�ำบากแล้ว ถ้ารวมคุณธรรมเข้าไป
ด้วยก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นที่จะประพฤติปฏิบัติตาม ผมสังเกตเห็นว่าในประมวล
จริ ย ธรรมที่ ส ่ ว นราชการต่ า งๆ ก�ำหนดขึ้ น มานี้ ถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามก็ ไ ม่ มี
บทลงโทษ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะตัดสินได้อย่างไร ผมขอตอบค�ำถามของ
ผมเองว่าก็ต้องใช้มโนธรรม และกติกาในใจของเราเอง เป็นมาตรการในการ
ตัดสิน มโนธรรมคืออะไรท่านทั้งหลายก็คงทราบดี มโนธรรมก็คือ การรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี แยกความชั่วออกจากความดีได้ นั่นคือ มโนธรรม
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ที่จริงผมควรจะจบแค่นี้นะครับ แต่ว่าอยากขออนุญาตคุณผาณิต
นิดหนึ่งว่า ผมจะขอพูดต่ออีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องนอกเรื่อง
ผู ้ มี เ กี ย รติ ทั้ ง หลายครั บ ผมเชื่ อ มั่ น ว่ า ชาติ บ ้ า นเมื อ งเป็ น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครมีสิทธิยึดถือเป็นของตนเองได้ ผมเชื่อว่าพระสยาม
เทวาธิราชมีจริง พระสยามเทวาธิราชจะปกป้องคนดีและสาปแช่งคนไม่ดี
สาปแช่งคนทรยศต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไป นั่นคือความเชื่อของผม
ผู้มีเกียรติทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
ของท่านครับ ผมขอหยุดการบรรยายแต่เพียงเท่านี้
ขออนุญาตเปิดการสัมมนา ขอให้การสัมมนาได้ผลดีเป็นประโยชน์ตอ่
สังคมและต่อชาติบ้านเมืองของเรา ขอยกย่องส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และขออวยพรให้การสัมมนาได้ผลดีตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้
ขอบคุณมาก
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