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ผมยินดีที่ไดมาพบกับทานทั้งหลายในวันนี ้  เพ่ือการสนทนาอยางสรางสรรคในเร่ือง “นํ ารอง
ทองเที่ยวไทยในป ๒๐๐๐”

เมื่อไมนานมานี้เอง  เรายังคิดกันวาเร่ือง ‘ทองเท่ียว’  เปนเรื่องเลน ๆ ไมจริงจัง ไมมีสาระ
ความคิดของมนุษยเรามักจะมาในรูปคูตรงกันขาม เชน ‘ดี’ กับ ‘เลว’  ‘ขาว’ กับ ‘ดํ า’ ‘เรื่องจริงจัง’  กับ
‘เรื่องเลน ๆ’  ‘เรื่องงาน’  กับ ‘เรื่องเที่ยว’   เราเคยคิดกันวาคนดีคือคนท่ีเอาจริงเอาจังและทํ าแตงาน  มี
แตคนเหลวไหลเทาน้ันท่ีจะเอาแต ‘เที่ยวเลน’ ‘เที่ยว’  และ ‘เลน’  มีนัยยะวาเหลวไหล ไรสาระ มาก
กวาจะมีความหมายถึงการแสวงหาความรู  หรือการเปดโลกทัศน  แตทุกวันน้ีความเขาใจในเร่ือง
‘เที่ยว’  และ ‘เลน’ ไดเปลี่ยนไป  โดยคนไดตระหนักเห็นดานท่ีสรางสรรคของกิจกรรมท้ังสองมาก
ขึ้น

ในทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการทองเที่ยวเปนธุรกิจที่มีบทบาทมากตอเศรษฐกิจของประเทศ  และ
ตอเศรษฐกิจของแตละจังหวัด ธุรกิจการทองเท่ียวจึงไมใชเร่ือง ‘เลน ๆ’ ที่ใครจะคิดถึงอยางฉาบฉวย
ไดอีกตอไป  โดยเฉพาะเม่ือการทองเท่ียวเปนพระเอกในการนํ าเงินตราตางประเทศเขามาสูประเทศ
ไทย  ถึงกระนั้นก็ตาม  ยังมีคนจ ํานวนไมนอยท่ีคิดวา การทองเท่ียวเปนเร่ืองเบา ๆ ไมจริงจัง ไมมีเนื้อ
หา  ไมส ําคัญเทากับเร่ืองการเงิน การคลัง และการเมือง  แตผมกลับไมคิดเชนนั้น  การทองเท่ียวอาจ
ไมใชเร่ืองรุนแรงฉับพลันเทากบัการข้ึนราคาน้ํ ามัน  การลดคาเงินบาท  การเลือกต้ัง  หรือการประทวง



แตการทองเที่ยวมีผลกระทบไดรุนแรงและกวางไกลไมนอยกวากันเลย  ทั้งในเชิงที่เปนคุณและที่เปน
โทษ  เพียงแตไมไดมีลักษณะ ‘ฉับพลัน’ เทาน้ัน  ผมจึงไดกลาววาผมยินดีที่วันนี้เราจะสนทนากันใน
เร่ืองการทองเท่ียว

การทองเที่ยวเปนพระเอกในฐานะกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาประมาณ ๒๐ ปแลว  และยิ่งมา
เปน ‘วีรบุรุษ’  เมื่อมีภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ดูเหมือนวาใคร ๆ ก็อยากจะมีธุรกิจการทองเที่ยวกันทั้งนั้น
แตละจังหวัดก็ตองการจะพัฒนาแหลงทองเท่ียว  การทองเที่ยวไมไดสํ าคัญเฉพาะกับเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  แตส ําคัญตอประเทศอ่ืน ๆ ดวย  รวมท้ังประเทศมหาอํ านาจ เชน สหรัฐอเมริกา  และ
ประเทศในยุโรป  ชาวอเมริกันและชาวยุโรปไมไดเปนแตเพียงนักทองเท่ียวเปาหมายของเราเทาน้ัน
ประเทศของเขาเองก็เปนผูนํ าในฐานะแหลงทองเที่ยวดวย

นิตยสารตางประเทศเคยตีพิมพวาเมืองไทยเปนดินแดนของเซ็กสและกอลฟ  ภาพพจนแบบนี้
ตองเปลี่ยน  แตภาพพจนจะเปล่ียนไดจริงก็ตอเม่ือความเปนจริงตองเปล่ียนแปลงดวย  ทุกวันน้ีเราไม
พูดถึง  sex tour  กันแลว  แตพูดกันถึง Ecotourism  คํ าวา  Eco  มาจากค ําวา  Ecology  หรือระบบนิเวศ
Ecotourism  ซึ่งเราแปลกันวา ‘การทองเท่ียวเชิงนิเวศ’ จึงหมายถึงการทองเที่ยวที่มุงพานักทองเที่ยว
ไปช่ืนชมธรรมชาติ  และในขณะเดียวกันก็เปนการทองเที่ยวที่เคารพธรรมชาติดวย

สาเหตุที ่ Ecotourism  เปนที่นิยมกัน  เปนเพราะคนเมืองเครียดกับวิถีชีวิตในเมืองและถวิลหา
ธรรมชาติมากขึ้น  การเดินปา ดูถํ้ า ดูนก ดํ าน้ํ า ขี่จักรยาน  และการตั้งคายเปนที่นิยมกันมากขึ้นของคน
ทุกวัย  ในขณะเดียวกันการทองเที่ยวเชนนี ้  ก็ตองค ํานึงถึงผลกระทบของกิจกรรมการทองเที่ยวที่จะมี
ตอธรรมชาติและระบบนิเวศดวย  มิฉะนั้นแลว  การที่คนเขาไปใกลธรรมชาติมากขึ้นและยังพกความ
คิดบริโภคนิยม ความคิดท่ีเห็นตนเองเปนใหญเหนือส่ิงอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศติดตัวไปดวย  ก็มีแตจะท ํา
ใหธรรมชาติทรุดโทรมลง  นอกจากนี้ถึงแมวาจะเปนการทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ  แตหากไมจัดการ
อยางระมัดระวังก็ยังอาจมีผลท ําลายวัฒนธรรมทองถิ่นไดดวย  ท่ีจริงในเร่ืองน้ีเราเคยมีประสบการณ
มามาก  โดยเฉพาะการทองเที่ยวชายฝงทะเล  ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงในเรื่องที่มีชายหาดสวยงาม
หลายแหง  แตบางหาดกลับกลายเปนแหลงของ  Sea, Sand and Sex  เชนที่พัทยา  และหาดปาตอง
จังหวัดภูเก็ต

การทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาประเทศโดยตรง  ดังน้ันจึงตอง
มีเปาหมายที ่ การพัฒนาอยางย่ังยืน ดวย  ‘การพัฒนาอยางยั่งยืน’ หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางความเปนธรรม  พูดงาย ๆ ก็คือ  การพัฒนาที่ไม
ไดคิดถึงแตเราเพียงคนเดียว  แตคิดถึงคนอ่ืน ๆ  และคนรุนตอ ๆ ไปดวย  เราจึงตองคํ านึงดวยวาการ



พัฒนาการทองเท่ียวของเราน้ัน  จะสงผลในทางท ําลาย  หรือในทางสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของเราเองกนัแน

ผมจะยกตัวอยางเร่ือง ๆ หน่ึง  ซ่ึงดูเหมือนเปนเร่ืองเล็ก ๆ  แตที่จริงแลวไมเล็กเลย  เพราะเปน
เร่ืองของ “ชาง”

ประมาณ ๓ - ๔ ปมานี ้  เราไดยินเรื่องนาสลดใจเกี่ยวกับชางอยูหลายครั้ง  มีต้ังแตชางตกเหว
ตาย  ชางอาละวาด  ชางบุกรุกไรสวนของชาวบาน  จึงถูกชาวบานท ํารายบาง  ฆาใหตายบาง  ถึงกับนั่ง
ยางชางก็ยังม ี  รวมทั้งชางที่ถูกนักลาสัตวปาลาเอางาและชิ้นสวนอวัยวะอื่น ๆ  ระยะหลังมานี ้  คน
กรุงเทพฯ ไมใชแตเพียงอานขาวเห็นขาวเกี่ยวกับชางเทานั้น  แตเรายังไดเห็นชางจริง ๆ เดินอยูบน
ถนนคอนกรีตในกรุงเทพฯ  บางก็บาดเจ็บเพราะตกทอ  บานผมอยูที่ถนนสุขุมวิท  แตเดิมสุขุมวิทเปน
ยานพักอาศัยที่สงบรมเย็น  เดี๋ยวนี้กลายเปนยานธุรกิจที่ส ําคัญทั้งกลางวันและกลางคืน  และมีปญหา
การจราจรติดขัดอยูแทบตลอดเวลา  บนถนนที่วุนวายนี ้  นอกจากจะมีรถยนต รถขนสง และรถไฟฟา
ซึ่งทันสมัยที่สุดแลว  ปจจุบันยังมีชางเดินใหเห็นอยูทุกวัน  ท่ีจริงกรุงเทพฯ เปนแหลงสุดทายของชาง
ชางเดินทางอพยพไปเมืองอ่ืน ๆ อยูกอนแลว โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  แมแตจังหวัดภูเก็ตซ่ึง
เปนเกาะยังมีชางอยูหลายเชือก  ท ํามาหากินกับนักทองเที่ยว

ชางเคยเปนสัตวคูบานคูเมืองของไทย  และเคยมีบทบาทในการปกปองแผนดิน ในสมัย
อยธุยา  ชางชวยพระมหากษัตริยปกปองแผนดินในยามรบทัพจับศึก คงจํ ากันไดวาเม่ือสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชทรงกระท ํายุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาของพมา ในป พ.ศ. ๒๑๓๕ น้ันพระ
องคทรงชางเจาพระยาปราบไตรจักร  ตกมาในยุคลาอาณานิคมของชาติตะวันตก ในสมัยราชวงศจักรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นความจํ าเปนที่อาณาจักรไทยจะตองมีเขตดินแดน
ทางภูมิศาสตรทีแ่นชดั  เพ่ือการเจรจากับมหาอํ านาจตะวันตกในเร่ืองเขตแดน  จึงไดทรงเตรียมการ
สํ ารวจเพื่อการจัดท ําแผนท่ีเขตแดนประเทศราชหัวเมืองลาวเพ่ือตอกรกับฝร่ังเศส  ไดทรงมีพระบัญชา
ใหผูเชี่ยวชาญชื่อเจมส แมคคารธ ี  ซึ่งไดรับพระราชทานยศเปนพระวิภาคภูวดลนํ าคณะขึ้นไปส ํารวจ
พ้ืนท่ีเพ่ือจัดทํ าแผนที่ใน พ.ศ. ๒๔๒๗ พระวิภาคภูวดลใชชางน ําคณะส ํารวจเดินทางขึ้นไปถึงหลวง
พระบาง  แผนที่สยามที่จัดพิมพขึ้นตามมาตรฐานสากลเปนครั้งแรก อันเปนผลงานของพระวิภาค
ภูวดลน้ันพิมพในป พ.ศ. ๒๔๔๓ ในปเดียวกันน้ันเอง ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการ
รักษาชาง ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓)

นอกจากจะเปนสัตวพาหนะที่รับใชแผนดิน  ชางยังเปนสัตวคูบานคูเมืองดังจะเห็นไดวา  ใน
ตราแผนดินจะมีรูปชางอยูดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งชางเผือกนั้นเปนสัญลักษณของพระบรมเดชานุภาพ



ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยแบบ
อยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐  (พ.ศ. 2434)  ธงสยามมีลักษณะเปนธงพื้นแดง  ตรงกลางเปนรูปชางเผือกหัน
หนาเขาเสาธง  และเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่เมื่อผูใดพบชางเผือก  จะนํ าถวายพระเจาอยูหัว  ชางเผือก
เหลาน้ีจะไดรับพระราชทานยศ  ‘พระ’ และ ‘พระยา’ ดังเชน  พระยาเศวตวรวรรณฯ  (ในรัชกาลที ่๕)
พระเศวตวรลักษณฯ  (ในรัชกาลที ่๕)  พระเศวตวชิรพาหะฯ (ในรัชกาลที ่๖)  พระเศวตคชเดชนดิลก
ฯ (ในรัชกาลที ่๗)  และพระเศวตอดุลยเดชพาหนะฯ (ในรัชกาลที ่ ๙)  นอกจากน้ี  ชางเผือกยังเปน
สัญลักษณของเคร่ืองราชอิสริยาภรณสายหน่ึงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราช
การ  โดยมีมหาปรมาภรณชางเผือกเปนชั้นสูงสุด

ที่ผมกลาวมาขางตน  เปนตัวอยางที่แสดงถึงบทบาทที่สํ าคัญของชางใน วัฒนธรรมไทย  แม
แตคณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติ  ยังไดจัดต้ัง ‘คณะอนุกรรมการการประสานงานการอนุรักษชาง
ไทย’ และไดสถาปนาวันที ่ ๑๓ มีนาคม เปนวันอนุรักษชางไทย

ชางเหลานี้เปน ชางบาน หรือ ชางเลี้ยง  คือชางที่มาอยูกับมนุษยเสียแลว  ไมไดอยูปาอยาง
บรรพบุรุษ  ในปจจุบัน  ทั้งประเทศไทยมีชางเลี้ยงอยูทั้งหมดประมาณ ๓,๐๐๐ เชือก  กระจายอยูใน
๔๑ จังหวัดในภาคตาง ๆ  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต  ทุกวันนี้ชาง
เลี้ยงมีหนาที่ชวยเจาของหรือควาญชางในกิจกรรมการทองเที่ยว  เนื่องจากชางเปนสัตวที่เฉลียวฉลาด
และสอนงาย  จึงสามารถฝกใหท ําการแสดงตาง ๆ และใหพานักทองเที่ยวชมปา  แตอาชีพเหลานี้ก็คง
มีไมพอ  เราจึงเห็นชางมาเดินขายกลวย ขายความสงสาร ขอทานอยูในเมือง  การจะแกปญหาชางใน
เมืองดวยการสกัดชางไมใหเขากรุงเทพฯ และผลักดันชางที่อยูในกรุงเทพฯ ใหออกไปนั้น  ยังไมใช
การแกปญหาท่ีสาเหตุ  จะแกปญหาชางเลี้ยง  จะตองแกปญหาปากทองของคนเล้ียงชางเปนสํ าคัญ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต  มีชางเลี้ยงอยูจ ํานวนมาก จังหวัดสุรินทรซ่ึงมีช่ือเสียงเร่ือง
การแสดงชางมาชานานและมีการเลี้ยงชางมานานนับรอยป มีชางเลี้ยงอยูประมาณ ๒๐๐ เชือก
สุรินทรเปนจังหวัดที่ยากจนที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย  ชาวสุรินทรมีรายไดเฉลี่ยเพียง
๑๓,๕๐๐ บาทตอคนตอป  หรือเทากับ ๑,๑๒๕ บาทตอคนตอเดือน หรือ ๓๗.๕๐ บาทตอคนตอวัน
ซึ่งเปนจํ านวนที่เล็กนอยมาก  ยังไมพอเปนคาทางดวนขั้นแรกในกรุงเทพฯ ดานเดียวเสียดวยซํ้ า  แตถา
หากควาญชางนํ าชางเขาเมือง  เพ่ือใหคนลอดทองชาง หรือเพื่อขายกลวยใหคนที่ผานไปมาซื้อเลี้ยง
ชาง  เขาจะมีรายไดเฉลี่ยวันละ ๕๐๐ บาท  จะผลักดันชางและเจาของชางออกนอกเมืองไดอยางไร  ถา
หากรายไดแตกตางกันมากกวา ๑๐ เทาเชนน้ี



แตยังมีชางอีกสวนหนึ่ง ที่เรียกวา ชางปา  ซึ่งถึงแมไมตองมาเดินอยูในเมือง  ก็ตองทน
ทุกขเวทนาเหมือนกัน  เพราะตองอดอยาก อดน้ํ า อดอาหาร  เนื่องจากมนุษยบุกรุกปา  ท ําใหพื้นที่ปา
รอยหรอลง  เม่ือเราเร่ิมตนการพัฒนาประเทศ  ดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่๑
ในป พ.ศ. ๒๕๐๓  เรามีพ้ืนท่ีปาประมาณคร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ีประเทศ  แตในปจจุบันเราเหลือพ้ืนท่ีปา
เพียงประมาณ ๒๐ - ๓๐ เปอรเซ็นตเทาน้ัน  เมื่อคนเขาไปเปลี่ยนพื้นที่ปาและพื้นที่รอบ ๆ ปาไปเปน
พื้นที่เกษตรกรรมบาง  ท ําเข่ือนบาง  ท ําถนนบาง  หรือแมแตทํ าสถานที่ทองเที่ยว  ชางก็ตองอพยพ
หลบเขาไปในพื้นที่ที่สูงขึ้น  และไปสูพื้นที่ที่อุดมสมบูรณนอยกวา  เมื่อถึงฤดูแลง  ชางปาเหลานี้ขาด
น้ํ า  ขาดอาหาร  ก็ตองลงมารุกรานพืชไร  สรางความเดือดรอนกับชาวบาน  เมื่อพื้นที่ปาลดลง  บาน
ของชางก็รอยหรอลงดวย

คนไทยเราเองพัฒนาเศรษฐกิจดวยการทํ าลายปา ท้ังเพ่ือเกษตรกรรมและเพ่ือการทํ าไม  คน
ไทยเราเองเปนคนเอาชางไปลากไมท ําไม ซํ ้าเติมใหพื้นที่ปาซึ่งเปนบานที่แทจริงของชางลดลง
ปจจุบันเรามีชางเลี้ยงประมาณ ๓,๐๐๐ เชือก  และมีชางปาเพียงประมาณ ๒,๐๐๐ เชือก  จะเห็นไดวา
ประเทศไทยมีชางปาเหลืออยูนอยกวาชางบานถึงประมาณ ๑,๐๐๐ เชือก  เม่ือมีการทํ าปาไมกันอยางไร
ขอบเขต  จนเกิดน้ํ าทวมใหญในภาคใต  กระทั่งรัฐบาลตองประกาศนโยบายปดปา  คนเลี้ยงชางเหลานี้
ก็หมดอาชีพเดิม   ตองพาชางซึ่งเคยใชลากไมมาแสดงใหนักทองเที่ยวดูบาง  มาขอทานในเมืองบาง
และไมมีใครเหลียวแลทุกขสุขของชางเหลานี้อยางเปนจริงเปนจัง  ในทางกฎหมายชางปาอยูภายใต
พระราชบัญญัติรักษาชางปา พ.ศ. ๒๔๖๔  ซึ่งมีอายุเกือบ ๘๐ ปแลว  และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕  ภายใตกฎหมายนี ้  ชางมีฐานะเปนสัตวคุมครองแตไมใชสัตวสงวน
กฎหมายเหลานี้ไมสามารถคุมครองชางไดจริง ดังปรากฏวาระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒  ชางถูก
ลักลอบลาจากปาอนุรักษถึง ๙๑ เชือก  และระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔  ชางถูกฆาและจับออกจาก
ปาอนุรักษถึง ๘๖ เชือก

ชางบานท่ีมาเดินอยูในเมืองอยูภายใตพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒  พระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  และพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งไมใชกฎหมายที่มุงหมายเพื่อการดูแลคุมครองชางแต
ประการใด  มีแตเพียงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๘๑  ที่ก ําหนดโทษผูกระทํ าการทารุณตอสัตว
หรือฆาสัตวโดยไดรับทุกขเวทนาอันไมจ ําเปน  กฎหมายนี้ครอบคลุมสัตวโดยทั่วไป  ไมไดเฉพาะ
เจาะจงที่ชาง



เรื่องของชางเปนตัวอยางหนึ่งของผลจากการพัฒนาประเทศไทย และเราไดเห็นแลววา
ประวัติศาสตรของชางไทย  ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจของมนุษย  เปนประวัติศาสตรท่ีนา
เวทนาอยางยิ่ง

ชางที่ตองทิ้งปา  ทิ้งบาน  มาเดินตามถนนสุขุมวิท  ขอทาน  ขายความสงสาร  จึงเปน
สัญลักษณของภาคที่ถูกยํ ่าย ี  ภาคที่ถูกละเลยทอดทิ้ง  ในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย  ในอดีต  ชางเคยเปนสัญลักษณของศักดิ์ศรี  สัญลักษณของความสงางาม  สัญลักษณของความ
เปนผูน ํา  แตวันน้ี   ชางไดกลายเปนสัญลักษณของความลมเหลว  และความไมเปนธรรมในการ
พัฒนาของไทย  ทุกวันนี ้  เม่ือเราเห็นชางเดินอยูบนถนนในกรุงเทพฯ   เรารูสึกเวทนา  ท้ังน้ีเพราะเรา
ไมเพียงแตสงสารชางเทานั้น  แตเรายังรูสึกอับอายดวย

ผมอยากจะเรียกรองใหเรา  สงชางกลับบาน  คืนชางสูปา

การหามชางเขากรุงเทพฯ  อาจจะชวยใหเราไมตองเห็นชางใหรูสึกเวทนา  แตไมไดแกปญหา
อะไรใหชางเลย  ชางอาจตองยายไปหากินในเมืองอ่ืน ๆ  หรือแมแตในประเทศอ่ืน  ถาจะแกที่สาเหตุ
ก็ตองทํ านุบ ํารุงคนในชนบทของเราใหมีชองทางทํ ามาหากินไดดีกวานี ้  ไมตองมาพึ่งความสงสาร
หรือขายความอับอายของคนกรุง  และจะตองท ํานุบ ํารุงปา  ใหชางอยูในปาได   ไมตองอพยพไปอยู
ในถิ่นที่อุดมสมบูรณนอยกวาเดิม  และไมตองมารบกวนพืชไรของชาวบาน

ถาธุรกิจการทองเที่ยวของเราพัฒนาไปในวิถีทางเดียวกับที่เราท ํากับชาง  ท ํากับปา  คือ  ใช
กติกามือใครยาวสาวไดสาวเอา  ตัวใครตัวมัน  ไมตองคิดถึงคนอ่ืน ๆ  และคิดแคสั้น ๆ  ไมคิดถึงคน
รุนหลัง ๆ เหมือนท่ีเราใชชางจนหมดประโยชนแลวก็ทอดท้ิงไมดูแล  เหมือนท่ีเราบุกปาจนเหลือปา
ไมพอสํ าหรับเปนบานชาง  ถายังท ําเชนน้ี  โดยไมปรับปรุงวิธีคิดของเราเสียใหม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมทองถ่ินของเราจะไมเหลือ  ทั้ง ๆ ที ่ทรัพยากรธรรมชาต ิ   เชน  ปา  ภูเขา  แมน้ํ า  ลํ า
คลอง  และวัฒนธรรมทองถ่ิน  เชน  วัดวาอาราม  สถาปตยกรรม  งานศิลปกรรม  หัตถกรรมทองถิน่
และดนตรีพื้นบาน  เหลานี้นี่แหละคือขุมทรัพยของการทองเที่ยว  หากเราขุดใชจนหมดเสียแลว  เราก็
จะไมเหลืออะไรเปนตนทุนใหกับธุรกิจการทองเท่ียวของเราไดอีก

ผมอยากใหเราเรียนรูจากประสบการณของเรา อยากใหเรามีความจํ า ท้ังท่ีเปนความทรงจํ าที่ดี
และความทรงจํ าที่เจ็บปวด  เพื่อที่เราจะไมพลาดพลั้ง  และกระท ําผิด ซํ ้าซาก



ผมจะถือโอกาสนี้พูดถึงการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)
ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯ เม่ือเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา  เน่ืองจากเปนการประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็น
การคาเสรี  (Trade Liberalization)   การทองเท่ียวจัดเปนการคาประเภทหน่ึง  และจะตกอยูภายใตการ
พิจารณาการคาเสรีไดดวย  ที่ส ําคัญการทองเที่ยวของไทยใชราคาถูกเปนจุดขาย  เปนขอไดเปรียบทาง
การคา  เชนเดียวกับสินคาประเภทอ่ืน ๆ จากประเทศไทย

ประการแรก  ผมอยากจะเตือนวา  โลกของเรายังไมมีการอภิบาลดวยเมตตาธรรมหรือยุติ
ธรรม แตยงัเปนโลกท่ีแตละชาติจะตองปกปองผลประโยชนของตนเอง  ไมวาจะมีจํ านวนประชากร
มีรายได  มีความรู  หรือมีประวัติศาสตรตางกันเพียงใด  ในสังคมโลก  กฎที่วามือใครยาวสาวไดสาว
เอายังคงเปนกฎหลัก  ดังน้ันแตละประเทศจึงตองคอยดูแลปกปองประโยชนของตนเอง  อยาคิดวา
ประเทศ  คน  หรือบริษัทท่ีเขาร่ํ ารวยกวาเรา  มีความรูมากกวาเรา  เขาจะชวยเหลือเรา  ดูแลเรา  เพราะ
ความร่ํ ารวยและความรูไมไดรับประกันเมตตาธรรมหรือยุติธรรม แตประเทศที่มีความรูมากกวา
ร่ํ ารวยกวา  และมปีระวัติศาสตรของอํ านาจมานานกวา  สามารถคิดวิธีและสามารถก ําหนดกฎเกณฑ
กติกาไดดีกวาเรา  สังคมโลกยังคงใชกฎ  ‘อํ านาจคือธรรม  (might is right)’ ‘อํ านาจ’  ในที่นี้มีได
หลายรูปแบบ  ไมใชแตเพียงก ําลังทางทหารเทานั้น  แตยังหมายถึง  อํ านาจทางเศรษฐกิจ  ความรู  และ
เทคโนโลยี  เปนตน  เราจึงยิ่งตองระมัดระวังตัวไมใหเพลี่ยงพลํ้ าไดโดยงาย

ผมไมอยากเห็นเราคนไทยตกอยูในตลาดโลกภายใตการคาเสรี  และมีชะตากรรมดุจเดียวกับ
ชางไทยภายใตการพัฒนาท่ีผานมาของประเทศไทย

 ประการท่ีสอง  ผมอยากจะพูดถึงเรื่องความจ ําหรือสํ านึกทางประวัติศาสตร  เชนเดียวกับ
ความทรงจํ าของเราในเร่ืองชาง  สังคมไทยยังมีส ํานึกดานประวัติศาสตรนอย ผมเชื่อวาถาเรามีส ํานึก
ทางประวัติศาสตรมากขึน้ มีความทรงจ ํายาวนานขึ้น เราก็จะมีส ํานึกเร่ืองความรับผิดรับชอบ
(accountability) มากข้ึนดวย

อีก ๒๐ ปขางหนา  ผมยังไมอยากใหเราลืมวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อเราลดคาเงินบาทในป พ.ศ.
๒๕๔๐  หรือ  โคบอลต-๖๐  ในป พ.ศ. ๒๕๔๓  น้ี  และผมอยากเห็นความรับผิดชอบของผูมีหนาที่
รับผิดชอบ  ไมวาจะเปนภาคเอกชนหรือในภาครัฐเอง

ผมหวังวาการสนทนาในเย็นวันนี้จะกอใหเกิดแนวทางใหม  ความคิดใหมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ  และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขึ้นในประเทศไทย  ผมหวังวาทุกทานที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจการทองเที่ยวจะมีความหวงใยในสิ่งแวดลอม  ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  เคารพใน



วัฒนธรรมทองถิ่น  และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหกับประชาชนในพื้นที ่  โดยระลึกถึงเรื่องชาง
เปนอุทาหรณ

ในโอกาสที่สายัณหสนทนาของเราในวันนี ้  เปนกิจกรรมเพ่ือการระดมทุนดวยในฐานะ
ประธานของกองทุนส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม ผมขอขอบคุณผูรวมจัดอันไดแกการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย ขอขอบคุณองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือ  UNESCO
ท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรม ขอขอบคุณบริษัทตาง ๆ ที่ชวยอุปถัมภกิจกรรมนี ้และทุกทานที่เขามารวม
กิจกรรมกับเรา  และขอเปดการสนทนา ณ บัดน้ี
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