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ผมยินดีมากที่ไดพบกับทุกทาน ณ ที่นี้ทุกทานที่ไดรับเชิญมาลวนเปนผูที่จะมีสวนส ําคัญในการ
ผลักดันงานสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมของสังคมไทยอยากจะเรียนวาผมฝากความหวังไวกับทานทุกคน

ทุกวันนี้ประเทศไทยก ําลังเผชิญหนาวิกฤต บางก็วาเปนวิกฤตทางการเงิน  บางก็วาเปนวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ ผมคิดวาถาเราสามารถมองเห็นวิกฤตนี้ไดเพียงเทานี ้ก็นาจะอธิบายไดวาเปนเพราะสังคม
เราถูกนํ าโดยความคิดทางเศรษฐศาสตรและการเงินมานาน  ผมเพียงแตอยากจะชี้จะยํ้ าใหเห็นวาพวกเรา
มักจะถูกปลูกฝงใหเห็นอะไรอยูเพียงดานเดียว เม่ือเรามองเห็นอะไรไดเพียงดานเดียว  แนนอนวาเราก็
ยอมแกปญหาอยูเพียงดานเดียวเปนหลัก  สิ่งที่เราจะตองทบทวนส ําหรับวิกฤตคร้ังน้ีคือ วิธีการพัฒนา
ของประเทศไทย และวิธีคิดของคนไทย

เราพัฒนาถนน สะพาน ไฟฟา ประปา แลวจึงมาใหความส ําคัญกับโรงพยาบาลและการศึกษา
เราจะพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาพื้นที่   แตหัวใจของการพัฒนาอยางหน่ึงท่ีในอดีตนักพัฒนาไมพูดถึง
นักวางแผนไมพูดถึง ไมกลาที่จะพูดถึง คือ การพัฒนาทางการเมือง ซึ่งคือ การสราง Good governance
หรือที่แปลกันวาธรรมรัฐ  ทํ าอยางไรจึงจะใหเกิดระบบการบริหารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  เปนไป
เพื่อประโยชนสวนรวม และเปนธรรม  ทั้งในวิถีทางศาสนาและสังคม วิกฤตท่ีเกิดข้ึนคร้ังประวัติ
ศาสตรนี้เปนผลมาจากปญหานี้โดยตรงที่สุด วิกฤตนี้เกิดขึ้นเพราะเราไมมีระบบการบริหารสาธารณะที่



มีประสิทธิภาพ เราไมมีระบบการบริหารสาธารณะท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนของสวนรวม และเราไมมี
ระบบการบริหารงานสาธารณะทีเ่ปนธรรม

แตเดิมเราเรียกการบริหารสาธารณะน้ีวาการปกครอง ตอมาเราเรียกวาการบริหารรัฐกจิหรือรัฐ
ประศาสนศาสตร  วิวัฒนาการของคํ าที่ใชนี้ชี้ใหเห็นถึงความหมายที่เปลี่ยนแปลงของงานดังกลาว  จาก
การมองวาเปนเร่ืองของผูมีอํ านาจ “ปกครอง” ประชาชน  เปลี่ยนมาเปนการมองวาขาราชการคือ ผู
ทํ างานบริหาร จัดการ และบริการใหกับประชาชน ซึ่งหมายความวา นักการเมือง และขาราชการไมใช
เจาของอ ํานาจ

ถาจะถามวา Good governance จะเปนจริงไดจะตองมีอะไรบาง หลาย ๆ คนอาจจะตอบวาจะ
ตองมีรัฐบาลท่ีดี  ซึ่งก็ไมผิด  แตถูกไมหมด  สํ าหรับสังคมที่อยูในระบบการปกครองที่มีการเลือกตั้ง
ทั้งนี้เพราะในระบบดังกลาว การท่ีเราจะมีรัฐบาลท่ีดีไดจริง  เราจะตองมีประชาชนที่เขมแข็งและมีคุณ
ภาพดวย  ฝร่ังเขามีคํ าพูดวา “People get the government that they deserve.”

ผมอยากจะชี้วา ถาเราจะมี Good governance ไดจริง  เราจะตองมี conscientious, concerned
และ committed citizens น่ันคือ ตองมีประชาชนที่มีสํ านึกในความผิดชอบ รูผิด รูถูก (conscientious)
สํ านึกแลวตองเปนหวงเปนใย  รูรอนรูหนาว ไมดูดาย (concerned)  และเมื่อไม  ดูดายแลวจะตองมี
พันธะที่มุงมั่น หรือ commitment  ที่จะชวยกันทํ าใหบานเมืองน้ีดีข้ึนไมใชเพียงแตตองการจะเห็นบาน
เมืองน้ีนาอยูขึ้น ไมใชเพียงแตตองการจะวิจารณเทาน้ัน  แตตองมุงมั่นที่จะเขาไปมีสวนรวมในการลง
มือกระทํ าใหบานเมืองของเราดีข้ึน ไมมีอะไรที่เราจะไดมางาย ๆ เพียงดวยการหลับตาและอธิษฐานเชน
ในเทพนิยาย    แตเราตองลงแรงใหไดมา ทั้งแรงสมอง  แรงกายและแรงใจ

ผมเคยพูดอยูเสมอวาสังคมไทยตองมีนิติธรรม (rule of law)   กลไกการตรวจสอบ กลไกการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร กลไกทางการเมือง และการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่จักท ําใหเกิดการรับผิดชอบใน
การตัดสินใจของตน (accountability)  การมีสวนรวมของประชาชน ความโปรงใส ประสิทธิภาพ และจ
ริยธรรมทางการเมือง  เพ่ือใหมี  Good governance ในทางปฏิบัติไดจริง   วันน้ีผมตองการจะเนนวา
เบื้องหลังการรับผิดชอบในการตัดสินใจของตน (accountability)   การมีสวนรวมของประชาชน ความ
โปรงใส ประสิทธิภาพ และจริยธรรมทางการเมือง คือวิธีคิดที่มุงประโยชนของสาธารณะเปนส ําคัญ วิธี
คิดที่เราในฐานะประชาชน หรือพลเมืองจะตองมี เราจะเรียกวาการปฏิรูปปจเจกชน  การปฏิรูปชุมชน
หรือการปฏิรูปสงัคมก็ได   ดังที่ผมเคยกลาวไววา “กระแสความคิดทางสังคมเปนพลังที่ส ําคัญที่สุดใน
การเปลี่ยนแปลงทิศทางและอนาคตของสังคม”



วิธีคิดของเราเปนอยางไรขึ้นกับวัฒนธรรมของสังคมของเรา และวัฒนธรรมของสังคมเราจะ
เปนอยางไรก็ขึ้นกับวิธีคิดของคนในสังคมนั้น

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมเปนเชนนั้น ตางก็เปนทั้งปจจัยผลักดันและเปนผล
ผลิตของกันและกัน

เรามักจะลืมไปวาสิ่งแวดลอมของมนุษย มีทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (nature environment)
และส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม (cultural environment)  ที่ผานมาเรามักจะมองสิ่งแวดลอมทางธรรม
ชาติและส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมเปนคนละเร่ือง  แยกตางหากจากกันโดยสิ้นเชิง  ส่ิงแวดลอมทางธรรม
ชาติไดรับการเอาใจใสมากกวาส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม  ดังจะเห็นไดจากเวทีส่ิงแวดลอมนานาชาติ และ
จากการจัดสรรงบประมาณของเราเอง  ทั้ง ๆ ท่ีส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมใหคุณคาในการหลอหลอม
สมาชิกชองสังคม และยังใหความรูสึกปติที่วัตถุใหไมได (spiritual fulfillment ) เราไมควรลืมวามนุษย
เปนสิ่งมีชีวิต  species  เดียวเทาน้ันท่ีจะมีความอ่ิมเอมใจเชนน้ีได  สิ่งมีชีวิตประเภทอื่นไมสามารถมี
cultural หรือ spiritual enrichment

แตเปนที่นาเสียใจวา วัฒนธรรมของเราใน “ยุคพัฒนา”  ท่ีผานมาเปนวัฒนธรรมของปลาใหญ
กินปลาเล็ก ใครมือยาวสาวไดสาวเอา  เปนวัฒนธรรมที่ไมเขาใจความงามหรือความด ี เขาใจแตบาท
ดอลลาร และเยน  สังคมท่ีมีวัฒนธรรม ต้ืน ๆ และฉาบฉวยเชนนี้  ผนวกกับวิธีการพัฒนาที่มีเปาหมาย
เพื่อสรางความรํ ่ารวยมั่งคั่งเปนหลัก ประเทศไทยจึงไดเห็น “คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนย่ิงจนลง”  และคน
เคารพเงินมากกวาคุณความดี

ตกมาถึง ”ยุคเศรษฐกิจฟองสบู”  ยุคที่บางประเทศในเอเซียเปนเสือเศรษฐกิจซ่ึงดูผิวเผินราวกับ
วาถนนในเมืองไทยปูลาดดวยแผนทองค ํา  ทั้งทุนตางประเทศและชาวตางประเทศหลั่งไหลเขามาใน
ประเทศไทย ใคร ๆ ก็ลวนดูจะเปนเศรษฐีมีทรัพยกันทั้งนั้น เราจึงไดเห็น “วัฒนธรรมการบริโภค”  เปน
วัฒนธรรมนํ าในสังคมไทย

วัฒนธรรมบริโภคนิยม ผนวกกับวิธีคิดแบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา และการที่สังคมยอมรับ
วัฒนธรรมปลาใหญกินปลาเล็ก ท ําใหเรามีรัฐบาลที่สื่อมวลชนตั้งฉายาตามลักษณะการบริโภคให เชน
รัฐบาล buffet, รัฐบาล fast food   แตคนสวนใหญก็ยังไมไดลุกขึ้นมาท ําอะไร  มีแตจะหัวเราะสนุกไป
กับฉายาเหลาน้ี   จนกระท่ังวันน้ี วันท่ีเศรษฐกิจลมครืนระเนระนาด  ทุกคืนรายการสนทนาทางโทร
ทัศนจะตองมีค ําถามวาประเทศไทยจะไปรอดไหม  มีเพียงอารมณขันเทานั้นคงจะไมพอ



 ผมไมอยากใหใครเห็นวาวัฒนธรรมเปนเพยีงเร่ืองการรองรํ าท ําเพลง การสันทนาการหรือการ
ใชเวลาวางเทานั้น  แตวัฒนธรรมหลอหลอมเรา  เหมือนที่ไดหลอหลอมบรรพบุรุษของเรา  และจะหลอ
หลอมลูกหลานของเรา โดยท่ีเราอาจจะรูตัวบาง หรืออาจจะไมรูตัวเลย เหมือนที่เรามักไมคอยส ํานึกวา
เราก ําลังหายใจ วัฒนธรรมคือลมหายใจของเรา

การพัฒนาอยางยั่งยืน สมดุล และเปนธรรม จะเปนจริงไดตอเม่ือเรามีวิธีคิดแบบใหม มีสิ่งแวด
ลอมวัฒนธรรมแบบใหมที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมที่น ําสังคมเราอยูในปจจุบัน วัฒนธรรมมือใครยาว
สาวไดสาวเอา  วัฒนธรรมบริโภคนิยมท่ีผมไดพูดถึงขางตน

ส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมท่ีผมอยากจะเห็น และชักชวนทุกทานใหมารวมมือกันสรรคสราง คือ
สิ่งแวดลอมวัฒนธรรมที่สรางคนคุณภาพ ท่ีความสุขของเขาไมไดเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน แต
เกิดจากการทํ าประโยชนเพือ่สวนรวม เพื่อสังคม เพื่อสาธารณะ และเกิดจากความอิ่มเอมใจในการได
ชื่นชมคุณคาความงดงามของงานศิลปะ ไมใชเกิดจากการไดบริโภคสินคาราคาแพงเกินเอ้ือม สังคมของ
เราจะตองมีคนด ีคนคุณภาพ และประชาชนจะตองมีความสุข ทั้งสุขกายและสุขใจ และส ําคัญที่สุด รูจัก
คํ าวา “พอ”

เราจะตองมีพลเมืองที่มีเกียรติภูม ิแตเกียรติภูมินี้ไมไดหมายถึงวา “สถาบันของขาใครอยาแตะ”
ไมไดหมายถึงการรับนองใหมแบบวิปริตและอางวาเปนธรรมเนียม  แตเกียรติภูมิของเราจะตองมีราก
เหงามาจากความดีงาม และจากความภาคภูมิใจในอัตลักษณ (identity) ของเรา ในมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาต ิของทองถิ่น ของชุมชน

ผมอยากจะเสนอวาการจะใหไดมาซึ่งสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมที่พึงปรารถนานี ้นอกจากเราจะได
มาดวยการสบืทอดมรดกทางวัฒนธรรมท่ีคนไทยโชคดีมีบรรพบุรุษสรางสมไวใหแลว  เรายังมีหนาที่ที่
จะตองเพิ่มพูนจากมรดกเดิมดวยการสรางขึ้นมาใหมดวย ผมอยากจะเห็นนวัตกรรม (innovation)  ดาน
ส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมอยางนอย ๓ ประการ ดังตอไปน้ี

หน่ึง วัฒนธรรมเอเชียและวัฒนธรรมไทยที่งดงาม คือความผูกพันท่ีเรามีใหกับครอบครัว เครือ
ญาติ และชุมชนของเรา ปจเจกชนผูกพันตัวเองอยูในเครือขายของชุมขนไดดวยความรัก ความเคารพ
นับถือ และความไววางใจในกันและกัน เช่ือถือในคํ าพูดและค ําม่ันสัญญา ดังจะเห็นไดวาในอดีตธุรกิจ
ของคนเอเซียไมไดใชเอกสารสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรเปนประกันเชน ทุกวันนี ้ ท้ังน้ีเพราะ
สามารถอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันและกันเปนหลัก ผมอยากจะเรียกรองใหเราหันกลับมาให



ความสํ าคัญกับคุณคาความผูกพันเหลานี ้ โดยจะตองขยายความรักความผูกพันนี้ใหครอบคลุมถึงสังคม
ท้ังสังคม ไมใชเพียงแคกลุมของเราเทาน้ัน

สอง  เราจะตองแสวงหาความสมดุลยระหวางอดีต และอนาคต ของวัฒนธรรมไทยไหไดน่ีคือ
ภาระกิจของปจจุบัน  เราจะพ่ึงพาหาประโยชนแตกับอดีตเทาน้ันคงจะไมได  เมื่อมนุษยและสังคม
เปลี่ยนแปลงทุกวัน การจะใหสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมหยุดนิ่งคงที่ยอมเปนไปไมได  สิ่งที่ทาทายเราอยูก็
คือคํ าถามที่วา ทํ าอยางไรเราจึงจะมีการจัดการที่ด ี พอเพียงที่จะสามารถประสาน “การอนุรักษ” เขากับ
“การพัฒนา” สิ่งแวดลอมวัฒนธรรมใหได  ทามกลางวิกฤตในปจจุบัน เราตองมีความคิดและยุทธ
ศาสตรใหม  ตองมองใหเห็นวาวัฒนธรรม คือ ทุน และเราสามารถพัฒนาจากทุนทางวัฒนธรรมนี้ได
ดังน้ันงานศิลปวัฒนธรรมจึงไมใช ”ภาระ” ท่ีจะตองแบก แตเปน “ทุน” เปนสมบัติท่ีเรามี ในขณะเดียว
กันเราก็ตองเขาใจวา  การอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม เชน สถาปตยกรรมที่มีคุณคาทางประวัติ
ศาสตรน้ัน ไมใชเพียงเพื่อสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวแตประการเดียวเทานั้น แตเพือ่การจรรโลงไว
ซ่ึงคุณคาทางวัฒนธรรมดวย

สาม  เม่ือเราพูดถึงมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ในประเทศไทย เราตองยอมรับวา
ประสบการณที่ผานมา ชาวบานมีสวนรวมในงานอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมนอยมาก  งานดังกลาวดู
จะลองลอยอยูเหนือประชาชนเหนือชาวบาน อยางไรก็ด ี ผมหวังวาทุกทานจะตระหนักวานอกจาก
ประชาชนจะเปนเจาของมรดกของชาติรวมกันแลว  ประชาชนที่มีภูมิล ําเนาอยูในพื้นที่ดังกลาวยังเปนผู
มีบทบาทโดยตรงในการที่จะอนุรักษ พัฒนา หรือ ท ําลายมรดกนั้น ๆ ดวย    ดังนั้นในการจะพิทักษ
บริเวณพื้นที่สถาปตยกรรมหรือศิลปกรรมที่เปนเปาหมาย จึงควรจะไดคํ านึงถึงแนวทางที่จะพัฒนา
ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ไปพรอมกัน ผมอยากจะเห็นประชาชนในพื้นที่ไดเขารวมในกระบวนการวาง
แผนอนุรักษ-พัฒนา ในการดํ าเนินกิจกรรมและไดรับประโยชนจากงานอนุรักษ-พัฒนาสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรมในพื้นที่ของเขาอยางเหมาะสมและเปนธรรม มิฉะนั้น การที่จะพิทักษรักษา และพัฒนาสิ่ง
แวดลอมวัฒนธรรมใหประสบความสํ าเร็จก็จะไมสามารถเปนจริงได จะเปนไดแตเพียงแคความฝนเทา
น้ัน

เมื่อ ๓ ปที่แลว ผมไดรับเชิญใหไปแสดงปาฐกถาที่การประชุมเรื่อง Future of Asia’s Past ซึ่ง
จัดข้ึนโดย Siam Society, Asia Society และ Getty Conservation Institute  ผมไดกลาวไววา ผมอยากจะ
เห็นประเทศไทย  มีองคกรเอกชนอิสระที่ลุกขึ้นมาดูแลงานสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม เชนเดียวกับที่
ประเทศอังกฤษม ีNational Trust



องคกรดังกลาวตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปที่แลว (ต้ังแต ค.ศ. ๑๘๙๕)  ทามกลางสภาพแวด
ลอมที่เสื่อมโทรมของเมืองอันเน่ืองมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของเมือง มีคนกลุมหนึ่งที่มีวิสัยทัศนเปนหวงเปนใยสภาพแวดลอม  ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒน
ธรรมของประชาชน  เปนหวงวาอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและสุนทรียภาพจะถูกรื้อถอน
ทํ าลาย หรือดัดแปลงไป และเปนหวงวาพื้นที่เปดโลง (open space) ตาง ๆ ที่มีคุณคาทางธรรมชาติ  จะ
ถูกรุกลํ ้าท ําลายดวยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  คนกลุมนี้ไดลุกขึ้นมากอตั้งองคกรอิสระ  เพื่อพิทักษ
สถาปตยกรรม  และอาคารตัวอยางของประวัติศาสตรยุคตาง ๆ ของสหราชอาณาจักร และพิทักษภูมิ
ทัศน โดยเฉพาะพื้นที่ธรรมชาติฝงทะเล

National Trust เปนตัวอยางที่ดีขององคกรอิสระที่ท ํางานเพื่อรักษาสมบัติของชาติของสังคม
เพื่อใหคนรุนนั้น และตอเร่ือยมาจนถึงคนรุนปจจุบันและอนาคต ไดเขาไปเยี่ยมชม ศึกษา อาคารและ
บริเวณพื้นที่ตาง ๆ ไดรักษาไว เพ่ือใหเขาใจประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของตน  องคกรนี้พิทักษทั้ง
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม ใหทั้งความสุขและการศึกษากับประชาชน   ดวยการ
เปดสถานที่ใหผูสนใจเขาชมในลักษณะการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศน  มีการ
จัดเดินเท่ียว การออกคายและจัดทํ าละครส ําหรับเด็กเปนตน ปจจุบันองคกรน้ีมีอายุ ๑๐๔ ป และมี
สมาชิกมากกวา ๒ ลานคน

ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วรุนแรงของประเทศไทย ผมจึงอยากเห็นคนไทยลุก
ขึ้นมาทํ าอะไรท่ีสรางสรรคเพือ่สาธารณะ เพื่อรักษามรดกของสังคมเชนนี้บาง

วันน้ีผมจึงยินดีที่สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  อาสาลุกขึ้นมากอตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม
ซึ่งผมมองเห็นวามีลักษณะเชนเดียวกับ National Trust คือเปนองคกรเอกชนอิสระที่อาสาท ํางานพิทักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ซึ่งเปนสมบัติของชาติไวเพื่อสังคมไทย ถาใครจะถามผมวากองทุนสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรมนี้จะมีอายุยั่งยืนไดถึงหนึ่งศตวรรษหรื่อไม  คํ าตอบยอมจะอยูท่ีกาวแรก น่ันคือการสัมมนา
โตะกลมในวันนี้

ผมเชื่อมั่นวาทานทั้งหลายที่มารวมสัมมนาในวันนี ้ ลวนเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ
ประสบการณ และความสนใจ ในการปรับปรุงงานสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมและมีความตั้งใจ ความมุงมั่น
ท่ีจะสนับสนุนงานวัฒนธรรม และลงมือกระทํ าใหบานเมืองของเรานาอยูข้ึน และมีความเจริญรุงเรือง
ดานวัฒนธรรมมากขึ้น ในการที่ทานใหเกียรติมารวมสัมมนากับเราในวันนี ้ มามีสวนในการจัดตั้งกอง
ทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย นับเปนนิมิตหมายที่ดีอยางยิ่ง ผมหวังวา เราจะมี
การสัมมนาที่ดีที่เปนประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมของสังคมไทยรวมกันตอไป



ผมขอจบปาฐกถานี้ดวยค ําพูดของ Mr. Abba Eban อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศของ
อิสราเอล ดวยประโยคที่วา  “History teachers us that men and nation behave wisely once they have
exhausted all other alternatives.”
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