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ทานผูมีเกียรติทุกทาน

ผมยินดีที่ไดกลับมาพบกับทานในเวทีนี้อีกครั้งหนึ่ง  เวทีของการประชุมประจํ าปของสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย  ท่ีไดเร่ิมข้ึนเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. ๒๕๓๗ และไดวางเวนไปเมื่อ ๒ ปที่ผานมา คร้ัง
กอน ๆ เราไดสัมมนากันในเรื่องวิกฤตสิ่งแวดลอม ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่รํ ่ารวยในขณะนั้น ไมใช
เรื่องงายที่จะใหคนตระหนักถึงความส ําคัญในการพิทักษสิ่งแวดลอม  ในเม่ือคนจํ านวนมากยังมีความ
เห็นวาการหวงใยในเรื่องสิ่งแวดลอม เปนการขัดขวางการพัฒนาซึ่งก ําลัง รุงโรจน

กลับมาพบกันในปนี ้  เราอยูในภาวะเศรษฐกิจที่ตรงกันขามอยางสิ้นเชิงกับเมื่อพบกันครั้งที่
แลว  เรามีวิกฤตเศรษฐกิจซํ ้าเติมเพ่ิมข้ึนมา ภายใตวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจน้ี สิ่งแวดลอมจะยิ่ง
วิกฤตรุนแรงขึ้น หรือจะบรรเทาเบาบางลง  ยอมเปนไปไดทั้งสองทาง เพราะเม่ือเงินทองขัดสนข้ึน
ทรัพยากรที่จะไประดมในเร่ืองการทํ านุบํ ารุงหรือฟนฟูธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพก็
ยอมจะขัดสนตามไปดวย แตในขณะเดียวกันเมื่อมีเงินงบประมาณและเงินในตลาดลดลง   การลงทุน
เพื่อโครงการสิ่งกอสรางตาง ๆ ยอมลดนอยลง   ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและมลพิษก็ยอมลดลงตาม
ไปดวย  ทั้งสองความคิดนี้มีความเปนไปไดทั้งนั้น แตถึงแมเงินจะเปนปจจัยที่ส ําคัญ แตปจจัยที่ส ําคัญ
ที่สุดอีกประการหนึ่งในการพิทักษและฟนฟูสภาพแวดลอม คือ การจัดการ
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ผมไดพยายามผลักดันเรื่องธรรมาภิบาลเสมอมาในเวทีตาง ๆ ทั้ง Good governance ในทาง
การบริหารการเมือง และในทางการบริหารธุรกิจ หรือท่ีเรียกกันวา Good corporate governance ในวัน
น้ีผมต้ังใจจะพูดในเร่ืองท่ีสํ าคัญอีกเร่ืองหน่ึง คือ เร่ืองธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดลอม

ทํ าไมธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดลอมจึงเปนเร่ืองท่ีสํ าคัญ  ที่ส ําคัญก็เพราะวาสิ่งแวด
ลอมไมใชหัวขอการสนทนาของนักวิชาการ หรือผูบริโภคชนช้ันกลางเทาน้ันอีกตอไปแลว แตสิ่งแวด
ลอมเปนเรื่องของการทํ ามาหากิน เร่ืองของปา ของดิน ของตนน้ํ าล ําธาร และเปนเร่ืองของสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของเรา   เราในที่นี้หมายถึงพวกเราทั้งหมดไมวาจะอยูในวัยใด และรวมทั้งที่ยังไมได
ลืมตาขึ้นดูโลกดวย

เมื่อเปนดังนี้แลว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม จึงเปนเร่ืองของวิถีชีวิต เปน
เร่ืองทางสังคมวัฒนธรรม เปนเร่ืองเศรษฐกิจ และเปนเร่ืองการเมือง

เมื่อครั้งที่ผมเปนผูน ํารัฐบาล เราไดใหความสนใจในเรื่องสิ่งแวดลอมและไดลงมือปรับปรุง
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมที่มีมาแลว ๓ ฉบับ  ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๑๘  พ.ศ. ๒๕๒๑ และ พ.ศ.
๒๕๒๒  มาเปน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประเด็นสํ าคัญของพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ การกระจายอํ านาจการจัดการส่ิงแวดลอม การปรับองค
กร การริเร่ิมใหมีการจัดทํ าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด  การ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษ และการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม เปนตน เหลาน้ีคือเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึน
โดยมีเจตนารมณเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น

เคร่ืองมือเหลาน้ีจะดีพอหรือไมน้ันเปนเร่ืองท่ีเราจะตองเฝาประเมินกันตอไป แตถึงแมวา
เครื่องมือเหลานี้จะดีอยูแลว หรือจะพอมีศักยภาพอยูบางก็ตาม เครื่องมือจะสัมฤทธิ์ผลไดก็ตอเมื่อมีผู
ใชเคร่ืองมือท่ีใชเปน และใชไดถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมายดวย กฎและระเบียบลวนคือกติกา
แตการกีฬาใด ๆ ก็ตาม   แมเมื่อมีกติกาที่ดีแลว จะตองมีกรรมการท่ียติุธรรม  มีผูเลนที่สามารถ และนํ้ า
ใจนักกีฬาดวย และที่ส ําคัญไมนอยไปกวากติกา กรรมการและผูเลนก็คือคนดูที่คอยใหกํ าลังใจหรือทัก
ทวงทั้งผูเลนและกรรมการ  องคประกอบเหลาน้ี ทั้งกติกา กรรมการ ผูเลน และคนด ูลวนส ําคัญทั้งสิ้น

ผมตองการจะพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการเปนตัวอยาง สมุทรปราการเปนจังหวัดท่ีมีความ
สํ าคัญตอประเทศไทย  โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม จังหวัดนี้มีประชากรกวาหนึ่งลาน
คน มีโรงงานถึงกวา ๘,๐๐๐ โรงในปจจุบัน และที่ตั้งอยูปากแมนํ ้าเจาพระยาที่ไหลลงสูอาวไทย   เน่ือง
จากเปนที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมนานาขนาด  และหลากหลายประเภท   รวมท้ังอุตสาหกรรมยุค
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บุกเบิก ซึ่งยังไมไดใชเทคโนโลยีหรือการจัดการที่สะอาด เชนโรงงานอุตสาหกรรมในยุคปจจุบัน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงไดประกาศใหจังหวัดนี ้ เปนเขตควบคุมมลพิษตาม พ.ร.บ. สิ่ง
แวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผมไดกลาวถึงขางตน

อานิสงสประการหนึ่งจากการเปนเขตควบคุมมลพิษ คือ โครงการบํ าบัดน้ํ าเสีย รวมมูลคากวา
๒๐,๐๐๐ ลานบาท  เงินจํ านวนมหาศาลนี้มาจากไหน สวนหนึ่งมาจากเงินงบประมาณแผนดิน สวน
หน่ึงมาจากเงินกองทุนส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนกองทุนที่ตั้งขึ้นมาภายใตรัฐบาลที่ผมเปนผูน ําอีกเชนกัน
และเงินอีกสวนหน่ึงเปนเงินกูจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเซีย

โครงการที่มีผลตอสาธารณะชน จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่
เปนอยางดี  โดยเฉพาะเม่ือเปนโครงการขนาดใหญมูลคากวา ๒๐,๐๐๐ ลานบาทเชนนี ้   ตัวโครงการ
เองจะตองไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่และจากประชาชนในกลุมตาง ๆ ดวย  มีแตเพียง
หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของในระดับตาง ๆ ใหการสนับสนุนเทานั้นยังไมพอ   ท้ังน้ีเพราะ
ธรรมาภิบาลไมไดหมายถึงเพียงแตรัฐบาล หรือการมีหนวยงานของรัฐท่ีดีเทาน้ัน เพราะแมแตการมีรัฐ
บาลที่ดีก็ยังไมพอเพียงที่จะม ี good governance ท้ังน้ีเพราะ good governance ไมใชสิ่งเดียวกับ good
government. governance ไมใช government แทจริงแลวการจะม ีgood governance ได เราจะตองมีรัฐ
บาลที่เล็กลงและมีอํ านาจความรับผิดชอบลดนอยลงไป

นอกจากน้ีกระบวนการในการอนุมัติโครงการ ในการเตรียมการของโครงการ และในการ
ดํ าเนินโครงการท้ังหมดจะตองโปรงใสและตรวจสอบได

เมื่อตนเดือนกุมภาพันธนี้เอง มีรายงานในหนังสือพิมพบางฉบับเสนอวา  มีความไมชอบมา
พากลในการดํ าเนินโครงการดังกลาว โดยเฉพาะประเด็นการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือเปนท่ีต้ังของโครงการ
และการเลือกบริษัทที่ปรึกษา รายงานขาวระบุวามีการกวานซื้อที่ดินไวลวงหนา ในราคาตํ ่าเน่ืองจาก
เปนพื้นที่นํ ้าทวม และขายใหกับโครงการนี้ราคาสูงผิดปกต ิ  นี่ชี้ใหเห็นวาประชาชนในพื้นที่ไมทราบ
วาจะมีโครงการดังกลาว

เรื่องประเภทนี้เกิดขึ้นในแทบทุกพื้นที่ที่มีโครงการบ ําบัดน้ํ าเสีย  เกิดข้ึนแลวเกิดข้ึนอีก ทั้ง ๆ
ที่เปนเรื่องที่ควรจะปองกันไดถาตองการจะปองกัน   ทั้งนี้โดยการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่อยาง
ทั่วถึงใหดีพอ และใหประชาชนไดรูสึกรวมเปนเจาของโครงการ ถาประชาชนไดทราบลวงหนาอยาง
กวางขวาง  เร่ืองการเอาเปรียบประชาชน และเอาประโยชนจากเงินของแผนดิน เชนน้ียอมจะเกิดข้ึน
ไดโดยยาก
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สวนประเด็นการทุจริตในหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบน้ัน แมวาจะเปนเร่ืองท่ีมีมูลหรือไมก็
ตาม สมควรจะตองไดรับการตรวจสอบและแถลงอยางเปดเผยตอสาธารณะชน ทั้งที่อยูในจังหวัด
สมทุรปราการ และประชาชนทั่วไป

โครงการบํ าบัดน้ํ าเสียรวมจังหวัดสมุทรปราการ  เปนผลพวงจากการปรับปรุงกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อใหสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นและเปนธรรมมากขึ้น เม่ือเกิดขอครหา
คลางแคลงข้ึนเชนน้ี   สมควรท่ีจะไดมีการตรวจสอบ และเปดเผยใหประชาชนทราบ ผมตองการจะยํ้ า
วากระบวนการเหลานี้จะตองโปรงใส   และในกรณีที่มีผูกระท ําความผิด จะตองมีการดํ าเนินการโดย
เปดเผย ท้ังน้ีเพ่ือรักษาความถูกตอง ความยุติธรรม และประโยชนของสาธารณะ ขณะเดียวกันก็เพื่อ
พิทักษเกียรติภูมิของผูบริสุทธิ์อีกดวย   ทั้งหมดนี้คือกระบวนการในการสรางธรรมาภิบาล

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร

นอกเหนือจากกติกาในการจัดท ําโครงการบํ าบัดน้ํ าเสีย  รวมที่ผมไดพูดถึงขางตนในการควบ
คุมมลพิษก็จะตองมีการสรางกติกาเชนกัน  และกติกานี้จะตองวางอยูบนหลักการของความยุติธรรม
เชนกันดวย  ดังนั้นหลักการ “ผูกอมลพิษตองเปนผูรับผิดชอบ”  จึงไดรับการยอมรับและมีการ
ประยุกตใชในหลายประเทศ  ประเทศไทยไดพยายามที่จะสรางกลไก หรือเคร่ืองมือเพ่ือประยุกตหลัก
การดังกลาว

เครื่องมือหน่ึงในการนี้ไดแกเครื่องมือทางเศรษฐกิจอันไดแกภาษ ี  และคาธรรมเนียมมลพิษ
เครื่องมือเหลานี้จะจูงใจใหผูกอมลพิษเปลี่ยนพฤติกรรมของตน  ใหเปนมิตรกับสภาพแวดลอมมากขึ้น
และในบางกรณียังอาจสรางนวัตกรรมในการผลิตไดดวย   อยางไรก็ด ี เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจท่ีจะใช
ไดผลดีนั้น จะตองพิจารณาถงึ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความยืดหยุน ซึ่งจะ
ตองพิจารณาเงื่อนไขของแตละประเทศ และเงื่อนไขของแตละประเภทอุตสาหกรรมไป

เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจท่ีควรจะพิจารณาส ําหรับประเทศไทยขณะนี ้ไดแก “คาปรับการปลอย
มลพิษ (Emission Charge)” และ “คาธรรมเนียมเพ่ือการจัดการมลพิษ (Pollution Management Fee)”
ทั้งน้ีโดยกํ าหนดให “คาปรับการปลอยมลพิษ” มีอัตราสูงกวาคาใชจายที่จะตองใชในการบํ าบัดมลพิษ
ทั้งน้ีเพื่อจูงใจใหผู ปลอยมลพิษยุติการปลอยมลพิษเน่ืองจากจะแพงกวาคาใจจายในการทํ าตัวให
สะอาดเสียเอง



 / 11 5

สวน “คาธรรมเนียมเพ่ือการจัดการมลพิษ”  คือคาธรรมเนียมที่จัดเก็บกับโรงงานที่ปลอยมล
พิษในระดับสูง และเก็บในอัตราเทากับตนทุนของการบํ าบัดหรือกํ าจัดของเสีย และจะจัดคืนใหกับ
โรงงานที่ตองการจะสรางหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ลดมลพิษลง

 ในการจะใชเครื่องมือทั้งสองจะตองมีการค ํานวณอัตราคาปรับและคาธรรมเนียมอยางเหมาะ
สม จะตองมีระบบตรวจสอบ (monitoring)   และตองมีกลไกทางการบริหารและทางกฎหมายรองรับ
และสนับสนุนใหดํ าเนินการไดจริงและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการและกลไกที่ควรจะสรางขึ้นนี้จะตองคํ านึงถึงความยุติธรรม และการบังคับใชให
ไดผลดีดวย   ซึ่งยอมขึ้นกับความรวมมือและความยินยอมพรอมใจของฝายตาง ๆ ของภาครัฐ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม องคกรเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งไมใชเรื่องงาย   แตก็ไมใชวาจะท ําไมได

แผนสิ่งแวดลอมจังหวัด

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร เปนกลไกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูผลิต   โดยมีผูผลิต
เปนกลุมเปาหมาย หรือ target group ของกลไกนี้ยังมีอีกกลไกหนึ่งซึ่งสามารถจะผนวกกลุมเปาหมาย
หลาย ๆ กลุมเขารวมมือกันได   กลไกนี้ออกแบบไวใหใชในระดับจังหวัด เพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม
ในระดับภูมิภาคและทองถิ่น

กลไกน้ีคือ “แผนปฏิบัติเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด”  ซึ่งผมจะเรียกสั้น ๆ
วา  “แผนสิง่แวดลอมจังหวัด”  แผนส่ิงแวดลอมจังหวัดเปนกลไกท่ีริเร่ิมข้ึนจากพระราชบัญญัติส่ิงแวด
ลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกเชนกนั   แผนนี้เปนกลไกส ําคัญเพ่ือการกระจายอํ านาจในการจัดการสิ่งแวด
ลอมสูภูมิภาคและทองถิ่น  ซ่ึงเปนหัวใจของพระราชบัญญัติส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕  หลักการนี้ตอ
มาก็ไดรับการยืนยันและสนับสนุนจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซ่ึงเราถือวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน ท่ีใหทองถ่ินมีอํ านาจและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งเวดลอมของตน

แตถึงแมจะมีการใหจัดท ําแผนสิ่งแวดลอมจังหวัดแลวก็ตาม ผมไดทราบวาการจัดท ําแผนดัง
กลาวยังไมบรรลเุจตนารมณ ของการริเร่ิมใหจัดทํ าแผนเทาท่ีควร

แผนสิ่งแวดลอมจังหวัด จํ าเปนจะตองมีการจัดทํ าอยางประสานและสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด เพราะการทํ าแผนเปนกิจกรรมเชิงรุก เปนการมองไปขางหนาซ่ึงควรจะตองมองอยางรอบดาน
ถาการพัฒนามุงไปทางหนึ่งและการดูแลสิ่งแวดลอมมุงไปอีกทางหนึ่ง แผนส่ิงแวดลอมจังหวัดยอมจะ
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ไมสามารถสัมฤทธิผลในการพิทักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมได แผนในระดับจังหวัดจะตองเปนแผน
เชิงบูรณาการ (integrated plan)  จึงจะพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจริง

ประเด็นที่สํ าคัญอีกประเด็นหน่ึง คือ การใหประชาชนในกลุมตาง ๆ ไดมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดท ําแผน เพ่ือสรางความเปนเจาของรวม สรางการตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
สรางความรับผิดชอบรวมกัน และที่ส ําคัญสรางการยอมรับในแผน และในโครงการหรือกิจกรรมดาน
สิ่งเวดลอมที่จะเกิดขึ้นตามมาจากแผนนั้น ๆ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๙ ระบุวา  “รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บ ํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมท้ังมีสวนรวมในการสงเสริม บ ํารุงรักษา และคุม
ครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตลอดจนควบคุมและก ําจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน”

อาจจะมีคนสงสัยวาจะทํ าไดอยางไร?

แผนสิ่งแวดลอมจังหวัดสามารถจะเปนชองทางหนึ่งที่ชวยใหมาตรา ๗๙  น้ี สัมฤทธิ์ผลได
เปนอยางดี เพราะพระราชบัญญัติในเร่ืองน้ีก็มีอยูแลว เพียงตองปรับปรุงวิธีการปฏิบัติขึ้นบางเทานั้น
ผมอยากเห็นหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเอาจริงเอาจังกับเร่ืองน้ี  อยากเห็นองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งเทศบาล และองคการบริหารสวนตํ าบล หรือ อบต. กระตือรือรน ทวงถามและเขารวมกับ
กระบวนการจัดท ําแผน ผมอยากเห็นองคกรประชาชนในพื้นที่ ไมวาจะเปนประชาคมจังหวัด หรือ
องคกรประชาชน และชมรมทั้งหลายซึ่งผมเชื่อวามีมากอยูแลวในหลายจังหวัดในปจจุบัน ขวนขวาย
ทํ าความเขาใจในเร่ืองน้ี และประชาสัมพันธกับพี่นองเพื่อนฝูงเพื่อที่จะไดเขารวมชวยเหลือในการจัด
ท ําแผนดังกลาว

ผมขอยกตัวอยางจังหวัดสมุทรปราการอีกคร้ังหน่ึง  ถาแผนสิ่งแวดลอมจังหวัดเปนไปได
อยางที่ควรจะเปน  กรณีขอสงสัยหรือความขัดแยงเกี่ยวกับโครงการบ ําบัดน้ํ าเสียรวมดังกลาวก็ไมควร
จะเกิดขึ้น และเมื่อไดเกิดขึ้นแลวไมใชแตเพียงหนวยราชการเทานั้น แตชมรมตาง ๆ จะตองลุกขึ้น
ทวงถาม ท ําความเขาใจ และหาความกระจางในเร่ืองน้ีซ่ึงไดเกิดข้ึนในจังหวัดของตนใหได

การจัดการปา
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เมื่อพูดถึงกรณีของความขัดแยงอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม การจัดการปาเปนประเด็น “วิกฤต
เรื้อรัง” ของประเทศเรา  ผมตองพูดถึงเรื่องปาทุกครั้งที่มีการประชุมประจ ําปของสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย ทั้งนี้เพราะยังมิไดมีการแกไขปญหาใหลุลวงไป  ผมมีความหวังวาวันหนึ่งผมจะไมตองพูดถึง
เร่ืองน้ีอีก แตก็คงจะไมใชเร็ว ๆ น้ี ผมคิดวาตกมาถึงวันน้ีเราคงตองยอมรับความจริงวามีประชาชน
ของเราจํ านวนหน่ึงท่ีตองมีวิถีชีวิตทํ ามาหากินอยูกับปา

ผมไมไดหมายถึงการท ําธุรกิจไมในปาธรรมชาติหรือปาอนุรักษ เร่ืองน้ีเปนเร่ืองผิด กฎหมาย
สํ าหรับประเทศไทย  แตผมหมายถึงประชาชนในพื้นที่จริง ๆ ประชาชนที่ไมไดรํ ่ารวยอะไร  และไม
ไดมีทางเลือกอื่นที่ดีไปกวาชีวิตที่เขาดํ าเนินอยูน้ัน  ในกรณีเชนน้ีเราตองพยายามคิดวาคนกับปานาจะ
อยูดวยกันได แตการพูดวาคนกับปาอยูดวยกันไดก็อาจเปนอันตรายตอการอนุรักษปาไดเชนกัน

ประเด็นที่สํ าคัญเรื่องนี้จึงอยูที่วาจะใหคนอยูกับปาอยางไร  ทั้งคนและปาจึงจะอยูรวมกันได
โดยไมมีฝายใดตองเดือดรอน  ซ่ึงก็คือประเด็นการจัดการน่ันเอง สูตรส ําเร็จในเร่ืองน้ียังไมมี และก็จะ
ไมมีดวยในอนาคต แตแนวความคิดเร่ืองปากันชนเปนแนวความคิดท่ีควรจะไดรับการพิจารณาและ
พัฒนาอยางเหมาะสม ใหประชาชนที่อาศัยอยูขอบปาสามารถมีชีวิต และการท ํามาหากินอยางพอเพียง
และขณะเดียวกันก็ดูแลรักษาปาไมใหใครมาบุกรุกท ําลายเอาแตประโยชนสวนตน วิธีการที่ถูกตองได
ผลที่สุดอาจจะยังไมมี แตเราตองพยายามหาหนทางและศึกษาจากโครงการน ํารองในพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือ
การแลกเปลีย่นประสบการณและการขยายผลในกรณีท่ีประสบความสํ าเร็จตอไป

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก

ประเด็นสุดทายที่ผมอยากจะฝากใหในวันนี ้เปนเร่ืองส่ิงแวดลอมโลก  ผมเชื่อวาหลาย ๆ ทาน
ในที่ประชุมน้ีตระหนักดีถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก ซึ่งเปนประเด็นที่นานาชาติไดใหความ
สนใจ และการเจรจาระดับนานาชาติก็ไดเกิดข้ึนแลวหลายคร้ัง เชนเดียวกันกับสิ่งแวดลอมภายใน
ประเทศเราเอง  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกเกี่ยวโยงกับเรื่องการผลิต การดํ ารงชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต เปนเร่ืองทางเศรษฐกิจ และเปนเร่ืองทางการเมืองดวย เราจึงเห็นไดวาการประชุมนานาชาติใน
เร่ืองดังกลาวเปนการเจรจาตอรองกันเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และการเมืองเปนหลักดวย  หาใช
เปนแตเพียงการตกลงกันเพื่อสรางความรวมมือในการพิทักษสิ่งแวดลอมโลกไม  เม่ือเปนดังน้ีแลว จึง
ยิ่งเปนเร่ืองสํ าคัญท่ีเราจะตองขวนขวายหาความรูความเขาใจในเร่ืองดังกลาวท้ังในเชิงส่ิงแวดลอม เชิง
เศรษฐกิจ และเชิงการเมือง เพื่อที่จะไดรวมพิทักษโลก  โดยในขณะเดียวกันก็ไมเพลี่ยงพลํ้ าในเวที
เศรษฐกิจและการเมืองโลก ดังเชนที่เราไดเพลี่ยงพลํ ้าไปแลว  ในเร่ืองทางการเงิน
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เมื่อประเทศไทยตองยอมปรับคาเงินบาทตามราคาในตลาดโลก อันนํ าไปสูการลดคาเงินบาท
และวิกฤตเอเซยี ซึ่งไดลามขามทวีปไปถึงประเทศบราซิลแลวนั้น กองทุนการเงินระหวางประเทศ
หรือ IMF  ไดวิจารณการบริหารการจัดการของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนของไทยวาขาดประสิทธิ
ภาพ ขาดความรับผิดชอบ ไมโปรงใส และไมสุจริต หรือเรียกโดยรวมวาไมมี Good governance น่ัน
เอง แตสิ่งหนึ่งที ่ IMF ไมไดพูดถึงคือ Global Monetary Governance หรือธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการการเงินในเวทีโลก ซึ่งยังคงเปนระบบมือใครยาวสาวไดสาวเอาอยู ประเทศที่ตามไมทันก็จะ
ตองเพลี่ยงพลํ ้าไปเอง แตเราไมควรที่จะยินยอมรับกติกาดังกลาวนี ้ เพราะกติกาทั้งหลายนั้นสรางขึ้น
โดยนํ้ ามือมนุษยโดยมีปรัชญาใดปรัชญาหน่ึงเปนรากฐานเสมอ

ผมคิดวาเราไมควรจะยอมรับกติกาโลกที่ต้ังอยูบนปรัชญาที่เห็นวาปลาใหญกินปลาเล็กเปน
เร่ืองที่ถูกตอง แตเราควรจะสนับสนุนกติกาที่จะชวยใหพลเมืองโลกลวนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได
เราควรจะสนับสนุนกติกาโลกที่มีรากฐานอยูบนการสรางสังคมโลกที่เปนธรรมและเทาเทียม

เมื่อพูดวาเปนธรรมและเทาเทียม ผมไมไดหมายความวาคนท้ังโลกจะตองมีเงินเดือนหรือราย
ไดที่เทากัน แตผมหมายความวาถาคนคนหนึ่งอาย ุ๔๕ ป และท ํางานอยางขยันขันแข็ง  ซื่อสัตยสุจริต
และจายภาษเีต็มมาตลอดเวลา ๒๕ ปของการท ํางาน อยูมาวันหนึ่งตองกลายเปนคนวางงาน ตองพบวา
มูลคาของรายไดของตนตกลงเหลือเพียงคร่ึงเดียว และยังกลายเปนคนมีหนี้สินที่ยังไมทราบวาจะปลด
เปลื้องไดอยางไรภายในเวลา ๑๕ ปท่ีเหลืออยูของชีวิตการทํ างานกอนวัยเกษียณ  ในขณะที่คนบางคน
อาศัยตํ าแหนงหนาท่ี พรรคพวก และชองวางทางกฎหมายตาง ๆ หลบเลี่ยงภาษี หารายไดโดยทจุริต
และกลายเปนมหาเศรษฐีไปในชวงเวลาสัน้ ๆ กรณีเชนน้ี ผมเห็นวาไมเปนธรรม

ที่ผมพูดถึงเรื่องนี ้ไมใชเพื่อใหทานสิ้นหวัง แตตองการช้ีใหเห็นวา มีอะไรท่ีเราจะตองทํ า ตอง
ชวยกันทํ าอีกมากเพื่อท ําใหโลกนี้นาอยูขึ้น และในฐานะที่ทานมีหนาที่การงานหรือมีความสนใจใน
ดานสิ่งแวดลอมจึงไดมาชุมนุมกัน ณ ท่ีน่ีในวันน้ี สวนหนึ่งที่ทานจะชวยได คือ การเขารวมในการ
สรางธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนในระดับทองถิ่น ในระดับชาต ิหรือในระดับ
โลก สุดแตวาทานนั่งอยูในต ําแหนงใดจุดใด แตท่ีแนนนอนท่ีสุด ผมเรียกรองใหเราประสานมือกัน

ผมขอยุติปาฐกถาเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดลอม ดวยประโยคของ David Starr
Jordan (๑๘๕๑ - ๑๙๓๑) ที่กลาวไววา  Wisdom is knowing what to do next. Virtue is doing it.
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