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ผมมีความยินดีที่ไดมาพบกับทานทั้งหลาย ณ ที่ประชุมนี้อีกวาระหนึ่ง  คร้ังน้ีนับเปนคร้ังท่ี
สามของการประชุมประจํ าปของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งผมใหความส ําคัญอยางมากเสมอมา
สาเหตุที่ผมใหความส ําคัญตอการประชุมน้ี ไมใชเปนเพียงเพราะผมดํ ารงตํ าแหนงประธานสภาของ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยเทานั้น แตเปนเพราะผมเช่ือวาส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ีสํ าคัญท่ีสุดเร่ืองหน่ึงของ
ประเทศไทยและของโลก  ทั้งในปปจจุบันและในศตวรรษที่จะมาถึง  และก็ดวยเหตุผลน้ีเองท่ีเรากอ
ตั้งสถาบันสิ่งแวดลอมไทยขึ้นมา

ทานคงจะยังจํ ากันไดวาปท่ีแลวเราประชุมกันเร่ือง  “สิ่งแวดลอมไทยใครจัดการ … รัฐ  ธุรกิจ
หรือประชาชน”  ในวันน้ี  เราจะขยายขอบเขตการประชุมออกไปถึงความสัมพันธดานสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยกับนานาประเทศ  และขยายวิสัยทัศนของไทยใหกวางไกลไปจรดศตวรรษที ่๒๑ ที่
กํ าลังจะมาถึง

แตกอนท่ีเราจะไปถึงจุดน้ัน  ผมอยากใหเราหันกลับมามองปญหาใกลตัวที่รัฐไดพยายามแก
ไขกันมาหลายสิบปแตก็ยังไมลุลวง  ปญหานี้ไดแกปญหาการดูแลรักษาปา

ผมคิดวาปญหาพ้ืนฐานประการแรกของเร่ืองการดูแลรักษาปาน้ี  อยูที่ความเขาใจความหมาย
ของ  “ปา”  คุณคาของปามิไดมีแตเพียงทรัพยากรไมอยางที่เคยเขาใจกัน  แตยังรวมถึงสมดุลทางธรรม
ชาติ  และทรัพยากรอันเนื่องมาจากความหลากหลายทางชีวภาพ  นอกจากน้ี  ผมอยากจะชี้วาปาไมได



มีประโยชนแตกับชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบบริเวณปาเทาน้ัน  เพราะปาไมใชทรัพยากรทองถิ่นอยางเดียว
แตเปนทรัพยากรของประเทศและของโลกดวย

ที่ผานมา  รัฐบาลหลายคณะไดมีความพยายาม  และมีมาตรการหลายประการในการรักษาพื้น
ที่ปา  ไมวาจะเปนการตั้งเปาหมายพื้นที่ปา  หรือการปดปา  รวมไปจนถงึโครงการ ค.จ.ก.  ซึ่งในชวง
สั้น ๆ ที่ผมเปนหัวหนารัฐบาลท ําใหตองไปเก่ียวพันดวยเน่ืองจากเปนโครงการตอเน่ืองมาจากรัฐบาล
ชุดกอน  มาตรการเหลานี้ลวนแตไมประสบความส ําเร็จในการรักษาพื้นที่ปา

นอกเหนือจากความเขาใจหรือไมเขาใจความหมายของปาแลว  ผมคิดวาหัวใจของปญหาน้ีอยู
ที่ความเชื่อเดิม ๆ ที่วา  มีแตเจาหนาท่ีรัฐและธุรกิจเอกชนรายใหญ ๆ เทานั้นที่จะสามารถพิทักษปา
และเพิ่มพื้นที่ปาได  สวนชาวบานในพื้นที่เปนไดแตเพียงผูทํ าลายปาเทานั้น  ไมมีศักยภาพที่จะรักษา
ปาแตอยางใด

อยางไรก็ด ี ถึงเวลาแลวที่จะตองทบทวนความเชื่อดังกลาวเสียใหม  ท้ังน้ีเพราะเราไดเห็นแลว
วามาตรการตาง ๆ ของรัฐท่ีผานมา  แมกระทั่งการปดปาตั้งแตป ๒๕๓๒  ก็ไมสามารถรักษาพื้นที่ปา
ไวได  ปาของไทยยังคงลดลงกวา ๑ ลานไรตอป  ผมจึงอยากใหเราลองตั้งตนคิดเสียใหมวาชาวบานมี
ศักยภาพที่จะดูแลรักษาปาได  ขณะเดียวกันปาก็สามารถฟนฟูตัวเองไดเชนกัน  เม่ือเรามีสมมุติฐาน
ใหมเชนที่กลาวมานี ้ เราก็จะมีโจทยชุดใหมที่จะเปนประโยชนกวาเดิม   โจทยชุดใหมนี้คือ  “จะสราง
แรงจูงใจอยางไรเพื่อที่จะใหชาวบานดูแลรักษาปาในพื้นที่ของตนเอง” ซึ่งหากสามารถท ําไดจะ
ประหยัดงบประมาณดานการปลูกปาไปไดมาก และที่ส ําคัญยิ่งไปกวานั้นแนวทางใหมนี้จะชวยลด
ความขัดแยงในพื้นที่ชนบทลงอีกดวย

ผมคิดวาปญหาปาน้ันไมตางจากวิกฤตจราจรเทาใดนัก แมวาเม่ือพิจารณาอยางผิวเผิน  ปญหา
ทั้งสองดูเหมือนเปนคนละเร่ืองกัน  ปญหาหน่ึงเกิดในปาในเขา  อีกปญหาหน่ึงเกิดข้ึนในเมือง แตผม
กลับเห็นวาปญหาทั้งสองคลายกันมาก เหตุท่ีวาคลายกันน้ันก็เพราะตางก็เปนปญหาเร้ือรังท่ีทาทาย
ความสามารถของรัฐบาลมาแลวหลายคณะ  แกเทาไรก็แกไมสํ าเร็จ  แตสิ่งที่ท ําใหปญหาทั้งสอง
เหมือนกันมากที่สุด  และผมคิดวาเปนประเด็นที่ส ําคัญท่ีสุดดวยก็คือวิธีการแกปญหาท่ีผิดเหมือน ๆ
กัน

รัฐพยายามแกปญหาการจราจร  โดยคิดวาปญหานี้มีสาเหตุมาจากการที่มีพื้นผิวถนนไมเพียง
พอกับจํ านวนรถยนตที่มีมากมายมหาศาล  ก็เลยพยายามแกปญหาดวยการหาทางเพิ่มผิวถนนใหทัน
กับความตองการ  เม่ือเพ่ิมผิวถนนบนพ้ืนดินตามปกติไมได  ก็พยายามทํ าทางยกระดับบาง  เอาผิว



คลองมาท ําถนนบาง  มุมานะเฝาคิดประดิษฐวิธีพิสดารยิ่งขึ้นไปตาง ๆ นานา  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อพยายาม
อยางสุดความสามารถที่จะรองรับจ ํานวนรถยนตท่ีมีอยู  และท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ วันละประมาณ  ๗๐๐
คัน  เฉพาะในกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ยังไมรวมจํ านวนรถจักรยานยนต

ผมไมอยากใหเราลืมวา  แตกอนเราถมคลองกันดวยซํ้ าเพ่ือเอามาทํ าเปนถนน  แนวความคิดท่ี
เอาผิวน้ํ ามาเปนผิวถนนนี้ไมไดมีอะไรใหมแตอยางใด  เราเบียดเบียนคลองจนแทบจะไมมีคลองเหลือ
จะใหถมกันอีก  เราเบียดเบียนคลองจนจะไมเหลือทางน้ํ าธรรมชาติที่จะชวยระบายนํ้ าในฤดูฝน  คุณ
ภาพน้ํ าก็ต่ํ าจนเกินกวาจะชื่นชมไดอีกตอไป  ส่ิงท่ีรัฐควรจะทํ าแตไมไดท ําคือ  ลดความตองการใชผิว
ถนนลงใหได  ลดจํ านวนรถยนตสวนบุคคลลงใหได  น่ีควรจะเปนประเด็นสํ าคัญอันดับแรกในการแก
ปญหาวิกฤตสัญจร

ผมอยากจะบอกวาปญหาปาก็เชนเดียวกัน  พื้นที่ปาในประเทศนี้ลดลงอยางรวดเร็วและรุน
แรง  แมจะมีค ําสั่งปดปามาแลวหลายปก็ยังยุติการท ําลายปาไมได  ถาสาเหตุของการทํ าลายปาคือการ
ทํ าไม  เราก็ตองพิจารณาวาไมเหลาน้ีเอาไปทํ าอะไร  ในป ๒๕๓๙  น้ี  ประเทศไทยมีความตองการไม
ทอนถึง  ๑๔.๗  ลานตัน  และคาดวาจะเพิ่มเปน  ๑๘.๓  ลานตันในป  ๒๕๔๕  และทานทราบหรือไม
วาปจจุบันน้ี  ประเทศไทยเปนผูน ําเขาไมรายส ําคัญเปนอันดับส่ีของโลก  ผมจึงอยากจะบอกวา  แทน
ที่รัฐบาลจะคอยมาไลปลูกปาใหทันกับปาที่ถูกท ําลายไป  ซึ่งไดเห็นกันอยูแลววาท ําไมได  เราควรจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคไมของเราลงดวย  ซ่ึงหมายถึงวารัฐควรมีมาตรการตาง ๆ ออกมา
เพื่อหันเหพฤติกรรมเดิม ๆ ท่ีเปนตัวการในการทํ าลายปาเหลานี้

นอกจากน้ี  ผมอยากจะเตือนวา  ปาไมไดมีเฉพาะไมเทานั้น  สาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ปาที่
สํ าคัญไมนอยกวาการตัดไม  ไดแกการรุกลํ้ าที่ดิน  คนจนรุกล้ํ าพื้นที่ปาเพราะตองการที่ดินท ํากิน  แต
คนรวยและนักธุรกิจนั้นเอาเปรียบปาเพราะตองการเก็งกํ าไร  เนื่องจากปาเปนสมบัติสาธารณะ  เปน
ของเราทุกคน  รัฐจึงตองลุกขึ้นมาปกปองพื้นที่ปาที่มีคนบางกลุมใชสรางผลประโยชนสวนตนอยู

ผมไดเรียนต้ังแตตนวา  วันน้ีเราจะพูดกันถึงอนาคต  อนาคตอันใกลท่ีพอจะมองเห็นกันได
ไดแกเร่ืองการคาระหวางประเทศ  แมวาโลกทุกวันนี้จะใหความส ําคัญกับระบบการคาเสร ี แตตัวแปร
ใหมในเรื่องนี้ไดแก  เง่ือนไขดานส่ิงแวดลอมของการผลิตและจัดจํ าหนายสินคา  ในอนาคตอันไมไกล
นัก คูคาตางประเทศสามารถที่จะใชประเด็นการจัดการดานสิ่งแวดลอมมาเปนเงื่อนไขในการพิจารณา
การเลือกสินคา โดยเฉพาะประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ  การจัดการระบบธุรกิจที่ค ํานึง
สิ่งแวดลอมนั้น  กํ าลังจะเปนเร่ืองหลักเร่ืองหน่ึงในการคาระหวางประเทศ



ทุกทานคงจะทราบดีวา  ผมสนับสนุนการมีเสรีภาพมาโดยตลอด  ไมวาจะเปนเสรีภาพในทาง
การเมือง  เสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ  ตลอดจนถึงเร่ืองการคา
เสรี  ในเรื่องการคากับสิ่งแวดลอมนี ้  บางทานอาจจะเห็นวาเปนการท่ีประเทศท่ีเจริญแลวเอาขอเรียก
รองดานสิ่งแวดลอมมาเปนเครื่องกีดกันประเทศที่ยังมีแรงงานราคาถูกกวา  เพ่ือประโยชนในการแขง
ขันทางการคาของตน  และเพ่ือเอาเปรียบประเทศอยางเรา  ผมเองก็ยังเคยชี้ใหเห็นวามีการกระทํ าเชน
น้ีเกิดขึ้นแลวจริง  อยางไรก็ด ี  ถาเรามองเร่ืองน้ีเห็นการสรางความกดดันกับประเทศไทย  ผมอยากจะ
ถามวาความกดดันที่จะใหมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น  ที่มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาขึ้น  ที่มี
การลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตใหนอยลงนั้น  จะสงผลเสียและจะท ําลายประเทศไทยได
อยางไร

ถาเราพิจารณาเร่ืองน้ีดวยทัศนคติของคนท่ีมองโลกในแงดี  เราก็ยอมจะเห็นวา  นักธุรกิจไทย
มีทางออกที่สามารถท ําไดโดยไมล ําบาก  เนื่องจากองคกรมาตรฐานสากลก็ไดชี้ทางออกไวใหแลว อัน
ไดแกมาตรฐาน  ISO 14000  มาตรฐาน  ISO 14000  เปนอนุกรมมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม
มาตรฐานที่ส ําคัญในอนุกรมน้ีคือ มาตรฐาน ISO 14000 ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Environmental
Management System เปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ซึ่งครอบคลุมตั้งแตกิจกรรมการ
ออกแบบ  การตลาด  การผลิต  การสงมอบลูกคา  และการบริการ  โดยมุงใหองคกรมีการพัฒนาปรับ
ปรุงส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง

ผลโดยตรงที่ธุรกิจที่ใชมาตรฐานน้ีจะไดรับคงไมใชเพียงแคการขยายโอกาสของการจํ าหนาย
สินคาของตนในตลาดตางประเทศเทานั้น การใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ใชทรัพยากรอยางคุม-
คาที่มีของเสียนอยลงและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  ยอมจะชวยลดตนทุนของกิจการนั้น ๆ
เองลงดวย  ในขณะเดียวกันการพิทักษสิ่งแวดลอม  ยังเปนการแสดงออกถึงสํ านึกที่ผูประกอบการมี
ตอสวนรวม  สังคมก็ยอมจะขอบคุณธุรกิจนั้น ๆ ภาพพจนท่ีดีตอธุรกิจน้ันเอง  ก็ยอมจะเปนผลพลอย
ไดที่ติดตามมา  ผลที่ส ําคัญอีกประการหนึ่งที่ผมอยากใหเราใหความสนใจ  คือการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม ๆ ที่จะชวยอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเรา

คุณสมบัติประการหน่ึงของการเปนนักธุรกิจท่ีดี  คือการสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใน
เรื่องตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา  คือความวองไวตอการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง  ไมวาจะเปนการเปลี่ยน
แปลงทางการตลาด  หรือการเปล่ียนแปลงในเร่ืองเทคโนโลยี  ผมอยากจะเรียนวาการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมคือ โอกาสทางธุรกิจอยางหนึ่ง  ไมใชเปนเพียงคาใชจาย  หรือการเพ่ิมตนทุนตามท่ีนัก
ธุรกิจบางทานเขาใจกัน  ธุรกิจดานสิ่งแวดลอม  เชน  ธุรกิจจัดหาน้ํ าสะอาด  อุปกรณประหยัดพลังงาน
ระบบควบคุมมลพิษ  ระบบกํ าจัดกากสารพิษ  ธุรกจิการกํ าจัดขยะ  การใหบริการที่ปรึกษา  และการ



ติดตามตรวจสอบปริมาณมลพิษ  เปนธุรกิจที่กํ าลังเติบโตอยางรวดเร็ว  ในป  ๒๕๓๘  ที่ผานมา
ธุรกิจสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมีมูลคาสูงถึง  ๒๕,๐๐๐  ลานบาท  และมีแนวโนมในการเติบโตข้ึน
อีกถึงปละ  ๒๐ - ๒๕  เปอรเซ็นต  นับไดวาเปนธุรกิจที่สรางกํ าไรใหกับผูลงทุน  และยังนับเปนผลดี
ตอสิ่งแวดลอมของสวนรวมดวย  เรียกไดวาธุรกิจนี้ทํ าใหทาน “ไดทั้งเงิน ไดทั้งกลอง”  นักลงทุนจาก
ตางชาติไดเขามาเก็บเกี่ยวโอกาสนี้ในประเทศไทยอยูแลว ผมอยากจะเตือนวานักธุรกิจไทย จะตองต่ืน
ตัว  กระฉับกระเฉงและวองไว  ตอการเปลี่ยนแปลงที่มาจากความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมนี้

เมื่อผมพูดถึงการคาระหวางประเทศ  และสิ่งแวดลอม  ผมพูดถึงเร่ืองในอนาคตก็จริง  แตเปน
เร่ืองที่อยูใกลเรามาก  เหตุท่ีเห็นวาใกลก็เพราะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลประโยชนของเรา  ธุรกิจของ
เรา  เศรษฐกิจของเราโดยตรง  สวนเร่ืองท่ีผมอยากจะนํ าเสนอตอไปน้ี  เปนเร่ืองในอนาคตเชนกัน  แต
เปนอนาคตที่สํ าหรับบางทานแลวอาจจะดูเหมือนเปนเร่ืองไกลตัวเราอยูสักหนอย  แตถึงอยางไรก็เปน
เรื่องที่ส ําคัญ  ผมก ําลังพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก

นักวิทยาศาสตรไดพบวาโลกทุกวันน้ีมีกาซที่กอใหเกิดสภาวะเรือนกระจกมากกวาที่เคยมีใน
อดีต และคาดวาสภาวะดังกลาวจะท ําใหอุณหภูมิโลกรอนข้ึน  ซึ่งจะสงผลในระยะยาวตอสภาพ
ภูมิศาสตร  เชนการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้ าทะเลและพื้นที่ชายฝง  นอกจากนี้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
ไปจะสงผลตอวัฎจักรของพืชหรือส่ิงท่ีมีชีวิตอ่ืน ๆ ไดอีกดวย  เน่ืองจากสภาวะโลกรอนเปนเร่ืองท่ีจะ
สงผลตอโลก  และประชาชนของโลกในนานาประเทศ  สหประชาชาติจึงไดด ําเนินการใหมีขอตกลง
ระหวางประเทศท่ีเรียกวา  อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ  เรียกเปนภาษาอังกฤษวา
United Nations Framework Convention on Climate Change เพื่อประสานความรวมมือจากนานา
ประเทศในการรับมือกับปญหานี้

ประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเปนภาคีของอนุสัญญาน้ีมีหนาท่ีสํ ารวจวาประเทศของตน
ปลอยกาซที่ทํ าใหเกิดสภาวะเรือนกระจกอยางไรบาง  และดูแลใหมีกาซดังกลาวอยูในระดับที่ไมกอ
ใหเกิดอันตรายตอช้ันบรรยากาศ ทั้งนี้ดวยการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับปริมาณและแหลงที่มาของกาซ
แตละชนิด  สนับสนุนใหมีการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของ  สงเสริมใหประชาชนเขาใจสถานการณของ
ปญหาน้ี  และก ําหนดนโยบาย  แผนงาน  และกลยุทธในการควบคุมกาซเรือนกระจก

หัวใจของเร่ืองน้ีอยู ที่วากาซที่กอใหเกิดสภาวะเรือนกระจกน้ีที่สํ าคัญไดแกคารบอนได-
ออกไซด  และมีเทน  แหลงที่มาสํ าคัญของกาซทั้งสองในประเทศไทย  ไดแกการท ํานาขาว  การตัดไม
ทํ าลายปา  และการใชพลังงานฟอสซิล  เชนน้ํ ามัน  ถานหิน  และลิกไนต  โดยเฉพาะการใชพลังงาน



เพื่อการจราจรและอุตสาหกรรม  ดังน้ัน  ทานจะเห็นไดวากิจกรรมในประเทศไทยที่สงผลตอการเกิด
สภาวะโลกรอน  ก็คือกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีผานมาน่ันเอง

และน่ีเองคือสาเหตุที่บางประเทศไมกระตือรือรน ที่จะใหความรวมมือในการควบคุมปริมาณ
กาซเรือนกระจก  เน่ืองจากเกรงวาจะไปหยุดย้ังการพัฒนาหรือลดมาตรฐานการดํ ารงชีวิตของประชา
ชนในประเทศของตนเอง  แตผมกลับคิดวาแทนที่จะเกี่ยงกันหรือโยนกลองกันไปมา  แตละประเทศ
ควรจะต้ังคํ าถามตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในประเทศของตนเองมากกวา  วาท ําอยางไร
จึงจะยังสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานการดํ ารงชีวิตของประชาชนของเราใหสูงขึ้น  
โดยไมทํ าลายบรรยากาศของโลก  เชนเดียวกับที่เราก ําลังพยายามพัฒนาประเทศ  โดยอนุรักษส่ิงแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมกนั ผมคิดวาค ําถามในแนวทางนี้จะเปนเรื่องที่ทาทายกวา  สราง
สรรคกวา  และควรแกการพิจารณามากกวา

การยุติหรือยับยั้งการตัดไมท ําลายปาที่ผมไดพูดถึงไปแลวขางตน  เปนชองทางที่สํ าคัญในการ
ปองกันปญหาโลกรอน  การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเปนอีกชองทางหนึ่งที่ส ําคัญมาก  เพราะ
นอกจากจะชวยลดกาซเรือนกระจก  ยังชวยลดมลพิษและสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปพรอม
กัน ในปจจุบันความสามารถของคนไทยในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพยังอยูเพียงกึ่งกลาง
ระหวางประเทศญี่ปุน  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก  กับประเทศจีนซึ่งมีประสิทธิภาพดอยที่สุด
สถิติน้ีชี้ใหเห็นวาเรายังมีหนทางอีกมาก  ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานของเรา

ไมวาจะเปนเรื่องการพิทักษปา  การคาระหวางประเทศ  หรือสภาวะโลกรอนที่ผมไดกลาวมา
ขางตน  ลวนเกี่ยวของกับ “ความคิด”  ของเราซึ่งจะไปก ําหนดพฤติกรรมการบริโภค  การผลิต  และ
การจัดการสิ่งแวดลอมในกิจกรรมตาง ๆ ทั้งสิ้น  ดวยเหตุน้ี  ผมจึงขอถือโอกาสทบทวนความคิดเร่ือง
สิ่งแวดลอมของคนไทยเราในที่ประชุมนี้

ผมเชื่อวาทุกทานในที่ประชุมนี้ตระหนักดีวา  “สิ่งแวดลอม”  มีคาใชจาย  มีตนทุนทางสังคม
มีผูไดและมีผูเสียประโยชน  มีความขัดแยงแยงชิงกัน  ดังน้ันส่ิงแวดลอมจึงเปนเร่ืองของเศรษฐกิจ
การเมือง  สังคม  และวัฒนธรรมทั้งหมด  ผมอยากจะยํ้ าวา  สิ่งแวดลอมไมใชเรื่องที่จะนึกถึงตอเมื่อมี
เวลาวางเทานั้น  ที่ผานมาคนมักจะจัดสิ่งแวดลอมไวในล ําดับทาย ๆ  โดยเห็นเปนเรื่องไมสลักส ําคัญ
แตถึงกระนั้นก็ควรจะพูดถึงเหมือนกัน  เพ่ือแสดงใหเห็นวาตนเปนผูมีการศึกษา มีอารยธรรม ใน
ทํ านองเดียวกับการพูดถึงเรื่องสิทธิสตรี  สิทธิเด็ก  หรือศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งผมเชื่อวามีคนจ ํานวนไม
นอยท่ียังไมไดเห็นเปนเร่ืองเรงดวนแตอยางใด  ใครก็ตามที่มีความคิดอยางนี ้  ผมอยากขอใหทบทวน
ความคิดของทานเสียใหม



เนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่มีผูไดและผูเสียประโยชน  ดังน้ันรัฐจึงตองเขามากํ ากับ  จัด
วางกติกา  เพือ่จัดสรรประโยชน  และสรางความเปนธรรม  แตการท่ีรัฐมีหนาท่ีกํ ากับ  ไมไดหมาย
ความวารัฐจะตองเปนผูนํ า  หรือผูทํ าไปเสียทุกเรื่อง  และยิ่งไมไดหมายความวารัฐจะตองท ําถูกไป
หมดอีกเชนกัน หลายทานอาจจะมีความเห็นวา  ปญหาของประเทศไทยอยูท่ีนักการเมืองขาดเจตจํ านง
ที่แนวแนที่จะผลักดันสังคมไปในทางที่เจริญที่ดีงาม  ผมคิดวาความเห็นนี้คงจะไมผิด  แตผมอยากจะ
ชี้วาในระบอบประชาธิปไตยที่เราอยากจะมีกันนั้น  เจตจํ านงทางการเมืองจะตองมาจาก เจตจ ํานงของ
สังคมเปนหลัก  ทั้งนี้หมายความวาประเทศไทยจะตองมีประชาชนที่มีเจตจํ านงรวมกันเพื่อสังคมสวน
รวมเสียกอน  เพ่ือชี้นํ านักการเมืองและรัฐบาลของเรา

งานพัฒนาสิ่งแวดลอมก็เหมือนกับงานพัฒนาประชาธิปไตย ตางก็ตองอาศัยประชาชนทีม่ี
ความรับผิดชอบ  ตางก็ตองอาศัย  การมีสวนรวมของประชาชน  ผมเคยพูดเอาไวแลววาประชาธิปไตย
ไมไดหมายถึงเพียงการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันนี้ผมขอบอกวาการพัฒนาสิ่งแวดลอมก็ไมได
หมายถึงเพียงการประกาศวาเราอยากมีสิ่งแวดลอมที่ด ี มีคุณภาพชีวิตที่ดีเทานั้น เชนเดียวกับท่ี
ประชาธิปไตยจะเปนจริงได  ก็ตอเมื่อประชาชนมีสวนรวม  การพัฒนาสิ่งแวดลอมจะเปนจริงได  ก็
ตอเมื่อประชาชนมีสวนรวมเชนกัน ไมวาจะเปนในรูปของการประหยัดพลังงาน การเต็มใจจายคา
บํ าบัดน้ํ าเสีย  การดูแลกระบวนการผลติ  หรือการบริโภคสนิคาของตัวเราเอง  เปนตน

ในกรอบของเวลาในทศวรรษหนา  ในกรอบของต ําแหนงของประเทศไทยในเวทีโลก  ไทย
ควรจะมีบทบาทอยางไร?

ผมเคยรับราชการในกระทรวงตางประเทศ  ผมจึงเห็นความส ําคัญของตํ าแหนงของประเทศ
ไทยในการแขงขันในเวทีโลกอยางชัดเจน  ผมไมคอยหวงนักธุรกิจ  ไมหวงบทบาทของคนกลุมนี้ใน
เวทีการคาระหวางประเทศ  เพราะคนกลุมนี้มีความสามารถ  มีขอมูลทันสมัย  มีเร่ียวแรงดีมากอยูแลว
แตที่หวงที่สุดคือคนจนในชนบท  นี่คือสวนที่รัฐและพวกเราจะตองใสใจอยางมาก  วาจะปรับตัว
เปลี่ยนแปลงทันตอการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกหรือไม

ผมหวงวาประเทศไทย  จะแยกออกเปนสองสวนยิ่งกวาทุกวันนี ้  สวนหนึ่งแขงขันในตลาด
โลก  เมื่อทํ าการผลิต  ก็ผลิตเพื่อตลาดนอกประเทศไทย  เม่ือบริโภคก็บริโภคสินคาท่ีประเทศไทยอาจ
ไมผลิตเองอีกตอไปแลว  แตประเทศจีน  เวียดนาม  พมา  จะเปนผูผลิตแทน  ไมนิยมบริโภคสินคาที่
ผลิตโดยแรงงานไทย  แตจะตองเปนผลิตภัณฑท่ีส่ังตรงจากประเทศตะวันตกเทาน้ัน  จึงจะถือวามีคุณ



ภาพดีพอ  แตอีกสวนหน่ึงน้ัน  ยังอยูกับความยากจนในชนบทหรือขายแรงงานในหัวเมืองตาง ๆ  ดอย
โอกาสที่จะแสวงหาคุณภาพชีวิตทัดเทียมกับผูคนในสวนแรก

ผมเคยพูดเอาไวในป  ๒๕๓๕  เมื่อสมัยที่ผมเปนผูน ํารัฐบาลวา  “กระแสความคิดทางสังคม
เปนพลังที่ส ําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงทิศทางและอนาคตทางสังคม  ความคิดในอดีตน้ัน  ใครมี
อํ านาจคนน้ันคือความยิ่งใหญ แตปจจุบันน้ี  อํ านาจของสังคมคือความอิสระในความคิดอาน  ความ
อิสระในการออกความเห็น  ความอิสระในการรับรูและรับทราบขาวสารที่ถูกตองและสมบูรณ  พลัง
ความคิดหรือกระแสความคิดน้ีจะเดินหนาตอไป ไมมีใครสามารถจะมายับยั้งหรือหยุดยั้งกระแสความ
คิดน้ีได”

วันน้ี  ผมขอยืนยันในความเช่ือน้ี  และอยากจะบอกวา  สังคมจะพัฒนาไปทิศทางใด  อยูที่
พลังความคิดของสังคมนั้น  วันนี้ผมขอใหพวกเราที่อยูในภาคธุรกิจ  ภาครัฐ  และภาคประชาชนเอง
รวมมือกันสรางพลังความคิดใหมในเรื่องสิ่งแวดลอม  โดยการสรางส ํานึกเพ่ือสวนรวม  เราตองสราง
เจตจํ านงรวมของสังคมใหได  เราตองไมหวังท่ีจะร่ํ ารวย  อยูดีกินดี  แตเพียงล ําพังเรา  ครอบครัวของ
เรา  และพวกพองของเราเทาน้ัน  แตสิ่งที่คนไทยตองสรางขึ้นมาใหได คือ  สํ านึกรวม เจตจ ํานงรวม
ของสังคม   ถาทํ าไมได  เราก็รักษาสิ่งแวดลอมไมได  ถารักษาสิ่งแวดลอมไมได  เราก็พัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืนตอไปไมได  เชนเดียวกัน  ถาเราสรางจิตส ํานึกรวมของสังคมไมได  เราก็จะมีสังคม
ประชาธิปไตยไมได  ประเทศไทยก็จะยังเวียนวายอยูในวังวนของปญหาเกา ๆ  ปญหาจราจร  ปญหา
ปาหดหาย  ปญหาการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐมนตรีท่ีคิดถึงแตจังหวัด  และเขตเลือกต้ัง
ของตัวเอง  แตไมตระหนักวาตนมีหนาที่เพื่อสังคมไทยทั้งประเทศ

เราทราบกันดีวาประเทศไทยยังมีปญหาอยูมาก  ในฐานะที่ผมเองเคยอยูทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชน  ทั้งในฐานะขาราชการประจํ าและนักการเมือง  โดยมีอาชีพเปนนักการทูตอยู  ๒๓ ป  และ
บังเอิญไดเปนนายกรัฐมนตรีอยูสองสมยั  และก็มีประสบการณในภาคธุรกิจอยูเกือบ  ๒๐ ปดวย  ผม
ผานทั้งรอนและหนาวมาแลวไมนอยกวาใครก็ตามที่อาย ุ ๖๐  กวาปเทากับผม  จากประสบการณสวน
ตัวที่ผานมาจนถึงวันน้ี  ผมยังมีความเชื่อมั่นในความดี  ผมยังมองโลกในแงดี  และอยากจะบอกทุก
ทาน ณ ท่ีน้ีวา  ท้ังเราเองและลกูหลานของเรา  จะตองมีความเชื่อมั่นในความด ี  ในคุณธรรม  ในจริย
ธรรม  เราตองชวยกันสรางคนที่มีคุณภาพ  และคุณภาพของคนที่เราจะตองม ี ตองไมใชความสามารถ
ที่จะเพิ่มพูนรายไดไดมาก ๆ  หรือความสามารถในการหาชองทาง  หาอภิสิทธิ ์ หาประโยชนใสตนให
ไดมากที่สุด  เร็วท่ีสุด  ดังที่เทิดทูนกันอยูในทุกวันนี ้  แตเราตองมีคนที่มีคุณภาพใหม  ที่คิดแบบใหม
คือ  ไมใชคิดเพื่อตัวเองเทานั้น  แตคิดเพื่อประโยชนของสวนรวม  ของสังคม  คนคุณภาพใหมท่ีพรอม
จะเขามีสวนรวมในการตัดสินใจในทางการเมือง  ในการพัฒนาประเทศ  และในการพิทักษสิ่งแวดลอม



คนคุณภาพใหมที่ผมหมายถึงนี ้  จะตองเปนคนมีคุณธรรม  มีจริยธรรม  และตองเคารพในเกียรติภูมิ
ของตนเอง  พรอม ๆ กับท่ีเคารพในสิทธิของคนอ่ืน

ผมเชื่อวาวิกฤตจราจร  วิกฤตปา  วิกฤตสิ่งแวดลอม  วิกฤตใด ๆ  ก็ไมวิกฤตเทา  วิกฤตคุณ
ธรรม  การปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดลอม  หรือการปฏิรูปการเมือง  จะไมมีความหมายแตอยางใด  หาก
ไมมีการปฏิรูปความคิด  ปฏิรูปจริยธรรม  ปฏิรูปคุณภาพคนของเราเสียกอน  ประเทศไทยจะตองมีคน
ที่มีคุณภาพ  และผมอยากเห็นคนคุณภาพใหมเริ่มตนที่นี ่ เริ่มตนจากทุกทานในที่ประชุมนี้


	»Ò˚¡¶Ò¾ÔàÈÉ
	àÃ×èÍ§  ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ¡Ñº¤Ø³¸ÃÃÁã¹ÊÑ§¤Áä·Â
	ã¹§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò»ÃÐ¨Ó»Õ òõóù ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁä·Â
	
	ÇÑ¹·Õè ù  ¡Ã¡¯Ò¤Á  òõóù
	·èÒ¹¼ÙéÁÕà¡ÕÂÃµÔ·Ø¡·èÒ¹




