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ทานผูมีเกียรติทุกทาน

ผมรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิง ที่ไดรับเชิญใหมากลาวสุนทรพจนนํ าในการประชุมสมัชชาเยาวชน
เพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมครั้งที ่ ๑๔ ตลอดจนเปนประธานเปดการประชุมสมัชชาเยาว
ชน แหงชาติในวันน้ี

พัฒนาการและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลก ไดเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตมนุษยไปจากเดิมอยางมากมาย จากที่เคยมีชีวิตอยูอยางเรียบงายกับธรรมชาติ มาสูการดัดแปลง
ธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความตองการของตน   วิถีชีวิตและพฤติกรรมมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไปดัง
กลาว  ดํ าเนินการไปไดโดยอาศัยพลังงานเปนฐานส ําคัญทั้งสิ้น เนื่องจากไมมีกิจกรรมใดของมนุษยที่
เกิดขึ้นและดํ าเนินไปโดยไมใชพลังงานตามธรรมชาติที่มีอยูในโลก   ดังน้ันวิถีชีวิตหรือพฤติกรรม
ของมนุษยกับการใชพลังงานและผลกระทบจากการใชพลังงาน  จึงมีความสัมพันธกันอยางแยกไม
ออก  มีการคาดการณกันวาหากการใชพลังงานของโลกยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๓.๕ ทุก
ป เชนนี้ทรัพยากรพลังงานแหลงส ําคัญ เชน กาซธรรมชาติ จะหมดไปจากโลก ภายในเวลาเพียง ๕๐ ป
เทาน้ัน

วิถีชีวิตของมนุษย ซี่งปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เปน
จํ านวนมากอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนหนานี ้  จึงกอใหเกิดวิกฤตการณธรรมชาติ และวิกฤตการณ
มนุษยที่รุนแรงอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนดวย ผลกระทบดังกลาวมิใชเพียงกระทบตอปริมาณของ
ทรัพยากร ซึ่งมองเห็นไดวาก ําลังลดลงอยางชัดเจนเทานั้น แตยังไดเขาไปท ําลายถึงรากฐานความ
สัมพันธขององคประกอบยอยตาง ๆ ในระบบนิเวศ     ซึ่งเชื่อมโยงกันอยูอยางสลับซับซอนใหเสียสม
ดุล จนระบบนิเวศอาจจะไมฟนตัวไดอีก



สํ าหรับประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ ฉบับที ่ ๑ ซ่ึงเร่ิมเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๔ จนสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๖   รัฐไดมุงเนนการพัฒนา เพื่อมุงไปสูความทันสมัยตามแบบอยางตะวันตก เกิดถนนสายหลัก
และสายรอง เช่ือมตอกันเปนโครงขายในทุกภูมิภาค   มีเขื่อนและโรงงานผลิตกระแสไฟฟา เกิดข้ึน
หลายแหง   มีโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเปนแหลงสรางงาน สรางรายไดเกิดขึ้นอยางมากมาย  วิถีชีวิต
ของคนไทย ปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตร ไปสูสังคมแหงการบริโภค ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเราเคยมี
อยางอุดมสมบูรณจึงถูกน ํามาใชอยางตอเน่ือง

พื้นที่ปาไมของไทยที่ในอดีตที่เคยมีอยางอุดมสมบูรณ     ในปจจุบัน ไดลดลง เหลือเพียงรอย
ละ ๒๕ ซึ่งอยูในสภาพเสื่อมโทรม ขณะเดียวกันการลดลงของพื้นที่ปาไม  ไดท ําลายความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทยอยางรุนแรงและตอเน่ือง

ทรัพยากรน้ํ าซึ่งเปนปจจัยที่สํ าคัญย่ิงตอภาคการผลิตของเกษตรกรผูยากจน  และเปนคนสวน
ใหญของประเทศ ประสบกับสภาวะขาดแคลน จนรัฐบาลตองเขาไปจัดการใหมีการจัดสรรการใชน้ํ า
เพื่อกระจายปริมาณนํ ้าที่มีอยูจ ํากัดใหพอเพียง วิกฤตการณขาดแคลนนํ้ าจืดก ําลังจะกลายเปนปญหา
ใหญของประเทศไทยและของโลก

เราไดใชทรัพยากรพลังงาน ทั้งถานหิน น้ํ ามันกาซธรรมชาติ และพลังงานนํ ้า  เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และตอบสนองความตองการของประชากรท้ังประเทศ แตขณะเดียวกันก็กอให
เกิดผลเสียตอระบบนิเวศธรรมชาติ สรางมลภาวะที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย
ตรง   ที่ส ําคัญมลพิษอันเกี่ยวเนื่องกับการใชพลังงานในประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้นอยางนาวิตก

นอกจากปญหาความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติ แลวการขยายตัวอยางรวดเร็วของ
ชุมชนเมือง  โดยไมสอดคลองกับอัตราการขยายตัว ของบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จน
เกินขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกลาวจะรองรับ  ก็ทํ าใหเกิดปญหาความแออัด
ความสกปรก ขยะมูลฝอย น้ํ าเสียตาง ๆ   ยิ่งไปกวานั้นลักษณะโครงสรางและการบริหารจัดการที่ซํ ้า
ซอนของภาครัฐเอง ท ําใหการควบคุมปญหามลภาวะและมลพิษทางอุตสาหกรรมดอยประสิทธิภาพ

ในสมัยท่ีผมเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยูในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๗ ผมและคณะผูบริหารประเทศขณะนั้น จึงใหความส ําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไมนอยไปกวาการพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยตระหนักดีวา  หากทรัพยากรธรรมชาติ



ถูกทํ าลาย   สภาวะแวดลอมก็จะขาดสมดุล   แลวคุณภาพชีวิตของคนซ่ึงเปนเจาของประเทศท่ีแทจริง
จะดีไดอยางไร จึงไดออกพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ เปนกฎหมาย
เฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอมฉบับแรกของประเทศ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๕ พรอมกับออกพระราชบัญญัติการ
สงเสริมอนุรักษพลังงานในปเดียวกัน

แตอยางไรก็ตาม  การที่จะคงไวซึ่งสมดุลของคุณภาพสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรพลังงาน
และคุณภาพชวิีตของประชาชนไมใชเร่ืองงาย เปนเร่ืองละเอียดออน ตองอาศัยความพยายาม และ
ความรวมมือจากทุกฝาย และจากคนทั้งประเทศ ที่จะตองชวยกันหาความพอดี ระหวางวิถีอนุรักษ กับ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ปจจุบัน เราก ําลังอยูในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๘   ท่ีมุงเนน
การพัฒนาคน ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีความส ําคัญท่ีสุดของชาติ  นับวาเปนทิศทางการพัฒนาที่ถูกตอง
โดยเฉพาะเยาวชน ซ่ึงเปนทุนทางสังคมอันสํ าคัญ ท่ีจะตองเติบใหญข้ึนมาเปนกํ าลังหลัก ตองแบกรับ
ภาระในการพัฒนาชาติบานเมืองตอไปในอนาคต จะตองรูจักหนาท่ีท่ีจะพัฒนาตนเอง ใหเปนผูที่มี
ความรูความสามารถและปรับตัวใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในยุคขอ
มูลขาวสาร     แตอยางไรก็ตาม  ลํ าพังเพียงความเกงอยางเดียว คงจะไมเพียงพอ   คนเกงท่ีเห็นแกตัว
คิดแตจะใชความเกง เพ่ือสรางความร่ํ ารวยใหตนเอง มองผลประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งก็จะท ําใหบาน
เมืองเสียหาย และสังคมจะเกิดชองวาง ผมอยากเห็นเยาวชนเติบโตข้ึนเปนคนดีมีความรับผิดชอบ ซื่อ
สัตย สุจริต มีความรักในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและมีวิถี
ชีวิตอยางไทย  ซึ่งเปนวิถีแหงสังคมที่อยูกับธรรมชาติอยางพึ่งพิงดวยความเปนกัลยาณมิตร  ที่ส ําคัญ
จะตองเติบโตข้ึน  และมีคุณธรรมในการตดัสินใจก ําหนดวิถีชีวิต สังคมจึงจะอยูรอด เปนสังคมท่ีรม
เย็นอยางแทจริง และในบรรดาคุณธรรมเพ่ือการอยูรอดทางสังคมน้ัน   ความเปน ประชาธิปไตย  ซึ่ง
หมายถึงการเคารพในสิทธิหนาที่และการยอมรับในเหตุผลที่ถูกตอง  โดยมองประโยชนของบานเมือง
เปนที่ตั้ง จะเปนหัวใจสํ าคัญในการสรางความเปนปกแผน และลดกระแสความขัดแยงในสังคม ที่
กํ าลังระบาดอยูอยางแพรหลาย ในขณะนี้

การที่เยาวชน จะเตรียมตนเองใหพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
ดังกลาว  ตองแสวงหา การเรียนรู เพิ่มเติมจากประสบการณตรง   ลํ าพังความรูท่ีไดจากหองเรียนหรือ
จากการอานตํ าราไมเพียงพอ เยาวชนจะตองนํ าความรูที่มีอยูออกมาสูการปฏิบัต ิ แลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ  โดยการทํ างานรวมกันเปนหมูคณะ ใชสถานการณปญหาที่มีอยูจริงเปนหองเรียน



หองเรียนแหงชีวิต ดังกลาว นอกจากจะท ําใหเยาวชน ไดรับความรูและประสบการณอยางฝง
แนนแลว  ผลจากการไดรวมกันท ํางานจะสรางความเปนเพื่อน และความสนิทสนมซึ่งกันและกัน จน
ทํ าใหเราเกิดการเรียนรูเรื่องกฏระเบียบของสังคม ที่จะท ํางานรวมกับผูอื่นไดดีประการส ําคัญ จะท ําให
รูจักปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิถีการดํ ารงชีวิตใหสอดคลองกับวิถีการอนุรักษ และคนหาความสมดุล
ในการพัฒนาไดอยางลงตัว

ดังน้ัน การที่เยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไดรวมตัวกันจัดตั้งสมัชชาเยาวชน เพ่ือรวมกัน
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น และประเทศชาต ิจึงนับเปนเร่ืองท่ีถูกตอง เปนพัฒนาการ
อันยิ่งใหญของสังคมไทย ผมขอแสดงความชื่นชมตอสมัชชาเยาวชน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ที่ไดให
การสนับสนุนการจัดตั้งสมัชชาเยาวชน และจัดการประชุมสมัชชาเยาวชนแหงชาติครั้งนี้ขึ้น ผมหวัง
เปนอยางยิ่งวาเวทีเยาวชนแหงนี้จะยั่งยืน และพัฒนาไปอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางเยาวชนรุนใหม สราง
คานิยมใหม ใหกับสังคมผมขอใหเยาวชนทุกคนที่เขารวมการประชุมครั้งนี ้ จงเก็บเกี่ยวความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับจากการประชุม และผนึกก ําลังกันเปนเครือขายท่ีแนนแฟน เพื่อรวมกันแกปญหา
วิกฤตพลังงานและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนปญหาสวนรวม ที่กระทบกระเทือนความเปนอยูของคนไทยทั้ง
ประเทศอยางจริงจัง      เพ่ือประโยชนตอทองถ่ินและประเทศชาติ   และที่ส ําคัญที่สุด เพ่ือเปนมรดก
อันลํ้ าคา ใหกับอนุชนคนรุนหลังของเราสืบไป

ผมขอเปดการประชุมสมัชชาเยาวชน  เพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ คร้ัง
ที่ 1 ณ บัดน้ี  ขอใหการประชุมครั้งนี้จงสัมฤทธิ์ผลสมดังวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ
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