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การประชุมประจํ าปของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยปนี้เปนปที่สอง  ภารกิจของสถาบันฯ ซึ่งผมมี
สวนรวมอยูดวย  ในฐานะประธานสภาสถาบันฯ  ถือวาเปนองคกรเอกชนท่ีทํ างานดานสิ่งแวดลอมดวย
ความมุงมั่นที่จะผลักดันแกไขใหสิ่งแวดลอมของประเทศไทยดีขึ้น ผมจํ าไดวาในที่ประชุมประจ ําปเมื่อ
เดือนกรกฎาคมปที่แลว  ผมไดเนนใหทุกฝายรวมมือกัน ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

          ในปนี ้ สถาบันสิ่งแวดลอมไทยก ําหนดเน้ือหาการประชุมภายใตหัวขอวา “สิ่งแวดลอมไทย...
ใครจัดการ รัฐ ธุรกิจ หรือประชาชน”  น่ันก็คือการแกปญหาส่ิงแวดลอม ใครจะเปนคนแก ถาจะตอบวา
ตองรวมมือกนัเหมือนกับปกอน  ก็ดูจะเปนขอสรุปที่งายเกินไปและอาจจะไมมีผลในทางปฏิบัติ

ใครจะเปนคนจัดการและจัดการอะไร

          คํ าถามที่วา ใคร  ผมคิดวาพอจะแยกสมาชิกในสังคมไทยวาประกอบดวย สมาชิกกลุมใหญสาม
กลุม  กลุมแรกไดแก รัฐ ซึ่งรวมทั้งสถาบันการเมืองและขาราชการ ซึ่งตองดูแลการพัฒนาประเทศ รับ
ผิดชอบออกระเบียบขอบังคับ  หรือกํ าหนดสิ่งจูงใจเพื่อใหสมาชิกในสังคม ปฏิบัติโดยไมท ําลายสิ่งแวด
ลอม  และสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนสืบไปได



กลุมที่สอง คือฝายธุรกิจ  ซึ่งเปนผูผลิตสินคาและผูใหบริการ  กลุมนี้ผลิตสินคาและบริการมาก
มายหลายชนิดส ําหรับตลาดในประเทศและสงออกไปจํ าหนายทั่วโลก  ตองใชปจจัยการผลิตที่เปนวัตถุ
ดิบ  ในกระบวนการผลิตตองมีของเสียออกมา เชน น้ํ าเสีย  ซึ่งในอดีตปลอยทิ้งไวในลํ าน้ํ าสาธารณะ
โดยไมมีการบ ําบัด  เม่ือนานไปปริมาณน้ํ าเสียมีมากขึ้น  ความสามารถในการรองรับของแหลงน้ํ า ลด
ลง  น้ํ าเสียไมอาจยอยสลายไดตามธรรมชาติ ลํ าน้ํ าสาธารณะจึงเนาเสียดังที่เห็นกันโดยทั่วไป

กลุมที่สาม  เปนกลุมใหญคือประชาชนทั้งประเทศ  กลุมนี้เปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค  ในฐานะ
ผูผลิต ก็ตองใชทรัพยากรธรรมชาติ ใชทั้งที่ดิน ใชนํ ้า  ท ําใหปาไมถูกท ําลาย ดินเส่ือมคุณภาพ  น้ํ าถูก
ปนเปอนโดยสารพิษจากปุยเคมีและยาฆาแมลง นอกจากน้ีประชาชนยังมีฐานะเปนผูบริโภค ใชสินคา
และบริการที่ฝายธุรกิจผลิตออกมา  สินคาดังกลาวมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม มากนอยตางกันคนกลุมนี้
อาศัยทั้งในเมืองและชนบท เปนท่ีทราบกันวาการดํ ารงชีวิตของคนในเมือง สรางปญหาสิ่งแวดลอมมาก
กวาคนในชนบท  ใชนํ ้ามากกวา ใชไฟฟามากกวา ทิ้งขยะมากกวา  ในขณะเดียวกัน ก็เปนท่ีทราบกันดี
วา  คนที่ฐานะดีจะใชทรัพยากรและมีสวนท ําลายสิ่งแวดลอมมากกวาคนจน  ใชนํ ้ามากกวา  ใชไฟฟา
มากกวา ทิ้งขยะมากกวา เชนเดียวกัน

คํ าวารวมมือกันแกปญหาขางตน มิไดหมายความวาทั้งสามกลุมตองมาปฏิบัติรวมกันในกิจ
กรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือตองท ําโครงการดวยกัน แตหมายความวาทุกคนจะตองลงมือแกปญหา  ถา
ทุกคนลงมือก็เทากับวา รวมแกปญหาดวยกัน  ถึงแมวาแตละกลุมจะมีหนาที่แตกตางกัน

หนาที่หลักอยางหนึ่งของรัฐก็คือชี้น ําและเขาแทรกแซง เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
เพื่อใหคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น ในการจัดการสิ่งแวดลอม รัฐตองกํ าหนดทิศทางการแกปญหา
ใหชัดเจนในดานนโยบายและก ําหนดมาตรการรวมทั้งกลยุทธที่ใชแกไขที่แนชัด มีผลในทางปฏิบัติ ซึ่ง
ไมไดหมายความวา รัฐจะตองดํ าเนินการเองในทุกเร่ือง  แตตองกํ าหนดกรอบที่จะใหสมาชิกในสังคม
ทั้งธุรกิจและประชาชนปฏิบัติและใหความรวมมือ

รัฐบาลปจจุบันกอนการเลือกต้ัง ไดเร่ิมโครงการบํ าบัดน้ํ าเสียในเมืองใหญ เนนในเขตควบคุม
มลพิษและในเมืองหลักในภูมิภาคตาง ๆ ส ําหรับในกรุงเทพมหานครเอง ก็ไดด ําเนินการกอสรางโรง
งานบํ าบัดน้ํ าเสียเสร็จแลวหน่ึงแหงที่สี่พระยาไดเร่ิมโครงการแกไขปญหาน้ํ าเสียลุมแมน้ํ าเจาพระยา  
ไดออกประกาศควบคุมการบ ําบัดน้ํ าเสียในอาคารของเอกชนขนาดใหญ ๘ ประเภท

สํ าหรับการก ําจัดขยะมูลฝอย  รัฐบาลไดใหความเห็นชอบโครงการกํ าจัดขยะในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลและในเขตเทศบาล สุขาภิบาล  ในวงเงินกวา ๑๐,๐๐๐ ลานบาท



การแกปญหาขางตนถือวาเปนการเร่ิมตน ขณะที่ปญหาซึ่งหมักหมมมานาน เชน ปญหาน้ํ าเสีย
ปญหาการก ําจัดขยะ นับวันจะรุนแรงมากข้ึน  อยาลืมวา การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชนการบํ าบัดน้ํ า
เสียใน กทม. กวาจะครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมดตองใชเวลา ๑๐ ถึง ๑๕ ปขึ้นไป  ดังน้ันการริเร่ิมแก
ปญหาตาง ๆ ของรัฐมิใชทํ าใหปญหาหมดไปเพียงแตพอจะทุเลาปญหาลงไดบาง  การแกไขปญหาสิ่ง
แวดลอมตองอาศัยความตอเน่ือง ไมอาจจะท ําส ําเร็จในรัฐบาลชุดใดชุดหน่ึงได

ในวันน้ี ทุก ๆ ทานคงใหความสนใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในเร่ือง การจัดต้ังรัฐบาลท่ี
กํ าลังดํ าเนินการอยูอยางเขมขนในขณะน้ี แตไมวาพรรคการเมืองใดจะเปนแกนนํ าในการจัดต้ังรัฐบาล
หรือรัฐบาลใหมจะประกอบดวยพรรคการเมืองกีพ่รรคก็ตาม  รัฐบาลที่ก ําลังอยูระหวางการจัดตั้งควร
สานตอ  ใหความส ําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ทั้งในการจัดสรรงบประมาณและการผลักดันใหมี
การลงทุน  เพื่อฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบตอไป

สํ าหรับภาคธุรกจิ ผมเชื่อวานักธุรกิจเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล  สามารถวิเคราะหเหตุการณใน
อนาคตสามารถทํ านายความตองการของตลาด  มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง  นาจะเขาใจเร่ืองการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเขาใจสิ่งแวดลอม  เขาใจสาเหตุ  เขาใจวิธีการแกปญหาสิ่งแวดลอม  สามารถนํ ากลไกทางการ
ตลาดเขารวมแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศได

ผมอยากใหนักธุรกิจมีความเขาใจวา  ทรัพยากรธรรมชาติหรือจะเรียกวา สิ่งแวดลอมเปนของที่
มีคามหาศาลไมวาอากาศบริสุทธิ ์  น้ํ าสะอาด  ปาไม  ลํ าน้ํ าสาธารณะ  สิ่งเหลานี้แมวาการซื้อขายใน
ตลาด  ไมอาจจะระบุราคาไดครบ  แตมีคุณคา ไมวาจะคิดจากประโยชนใชสอยโดยตรงหรือโดยทาง
ออม  เชนปาไมใหความชุมชื้น  ใหแหลงนํ ้า ใหทิวทัศนสวยงาม  ทั้งหมดลวนใหคุณคาเกินกวาราคา
แผนไมที่ซื้อขายกันในทองตลาด

ผูประกอบการตองเขาใจวาสิ่งแวดลอมทุกอยางมีคุณคา  ตองใชอยางมีความรับผิดชอบ  การ
ปลอยน้ํ าเสียลงล ําน้ํ าสาธารณะโดยไมมีการบ ําบัด เพราะไมตองการเสียคาใชจายในการติดตั้งอุปกรณ
และคาใชจายในการบ ําบัดผลสุดทายนํ้ าเนา รัฐบาลสวนกลางหรือเทศบาลสวนทองถิ่น ตองทํ าการ
บํ าบัดโดยใชงบประมาณของรัฐ  ซ่ึงเปนเงินภาษีอากรของคนท้ังประเทศ  ควรท่ีจะใชเพ่ือประโยชน
สวนรวมชวยเหลือราษฏรผูยากไรและผูดอยโอกาส กลับตองนํ าเงินภาษีที่มีจ ํากัดมาบ ําบัดน้ํ าเสียที่ โรง
งานระบายทิ้ง ซึ่งควรจะเปนภาระและความรับผิดชอบของธุรกิจตนก ําเนิดเสียเอง



เคยมีผูกลาวไววาเหตุผลที่ส ําคัญที่ระบบสังคมนิยมลมสลาย  เพราะการคิดราคาสินคาทุกชนิด
ต่ํ ากวาราคาตลาดหรือไมสะทอนภาวะตลาดเขาในกระบวนการผลิต ระบบดังกลาวไมอาจจะดํ าเนินการ
ไปไดนาน  เพราะไมยอมรับความจริง  ไมยอมรับวาสินคาทุกชนิดมีราคา  ตองคิดตามราคาตลาด

แตในเรื่องสิ่งแวดลอมแลว  ราคาตลาดอยางเดียวยังไมพอ  เพราะคุณคาของปาดงดิบ  คุณคา
ของลํ าธารธรรมชาติตีคาเปนตัวเงินไมได  ดังนั้นธุรกิจในยุคนี้ตองมีสายตาที่กวางไกล  ตองตระหนัก
ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน  พรอมท่ีจะรับภาระของตัวเองในฐานะผูผลิต  ไมปลอยใหขบวนการผลิตหรือสิน
คาที่ออกสูตลาด  สงผลเสียตอสิ่งแวดลอมของสวนรวม

หันมามองกลุมสุดทายบาง ประชาชน ถือวาเปนคนกลุมใหญที่สุดที่จะมีบทบาทในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม ผมเชื่อเสมอวาสิ่งแวดลอมเปนของประชาชนทุกคน ดังนั้นหากประชาชนไมมีสวน
รวมในการจัดการสิ่งแวดลอมแลว การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูกับการเอาใจใสอนุรักษสิ่งแวดลอมก็ไมอาจ
เกิดข้ึนได

ตองยอมรับวาการใหประชาชนสวนใหญมีบทบาทในการแกปญหาสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองไม
งาย เพราะประเทศไทยประกอบไปดวยคนจํ านวนมากถึง ๖๐ ลานคน ฐานะและความเปนอยูตางกัน
ปญหาของแตละคนตางกันมองเห็นปญหาตางกัน คนอยูในอาคารชุดกลางเมืองกับคนอยูบานจัดสรร
ใตทางดวนมองเห็นปญหารถไฟฟาขนสงมวลชนตางมุมกัน คนท ําไรเลื่อนลอยในเขตปาอนุรักษกับคน
ฐานะปานกลางในเมืองมองเห็นประโยชนของปาไมตางกัน ถาเปนอยางน้ีเราจะอนุรักษส่ิงแวดลอม
ปองกันการท ําลายปารวมกันอยางไร  การสรางจิตสํ านึกรวมกันจํ าตองอาศัยเวลา  เพ่ือใหคนสวนใหญ
ที่ตางพื้นฐานการศึกษา ตางพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ  ไดเขาใจในผลประโยชนของประเทศรวมกัน
เสยีกอน

ตัวอยางหน่ึงท่ีเห็นชัดก็คือ การรณรงคประหยัดไฟฟา คงจะทราบแลววาความตองการใชไฟ
ฟาของประเทศเพิ่มขึ้นทุกป  ปละกวา ๑,๐๐๐ เมกะวัตต  ท ําใหเปนภาระหนาที่ของรัฐและหนวยงานที่
รับผิดชอบจะตองจัดหาพลังไฟฟาเพิ่มขึ้นใหเพียงพอ ซึ่งดูเหมือนจะไมมีวันสิ้นสุด จะตองใชทรัพยากร
ธรรมชาติมาเปนเช้ือเพลิง  ไมวาจะเปนถานหินนํ ้ามัน กาซ ท ําใหทรัพยากรดังกลาวรอยหรอไป  และ
ในกระบวนการผลิตไมวาใชเชื้อเพลิงใด  ตางก็มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมปลอยมลพิษทางอากาศออก
มาทั้งนั้น

ทางแกไขในเรื่องนี้คงจะมิใชจัดหาพลังงานเพิ่มขึ้น  เม่ือมีความตองการเพ่ิมข้ึนเทาน้ัน แตจะ
ตองพิจารณาจัดการดานผูใชไฟฟาที่จะใหมีการประหยัด  ซึ่งปจจุบันไดมีการริเริ่มบางแลว โดยมกีาร



รณรงคทางโทรทัศนและสื่อมวลชนอื่น ๆ  ใหผูใชเลือกซื้อเครื่องไฟฟาที่ประหยัดไฟไมวาหลอดไฟ ตู
เย็น เตารีด ซึ่งถาท ําได มิใชจะเปนการลดคาไฟฟาอยางเดียว แตจะชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมไดดวย

ตัวเลขแสดงชัดเจนวา  ความตองการหลอดไฟฟาชนิดประหยัดหรือหลอดผอมมีมากข้ึน  ใน
ชวงระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙  ถาสามารถชักจูงใหเปลี่ยนหลอดไฟกันทั้งประเทศ  และ
เปลี่ยนบัลลาสตเปนชนิดประหยัด  การไฟฟาฝายผลิตฯ  ประมาณวาจะสามารถประหยัดไฟฟาไดถึง
348 เมกะวัตต  ตนทุนผลิตไฟฟาโดยเฉลี่ย  ๒๕  ลานบาทตอ ๑ เมกะวัตต  เทากับจะประหยัดเงินไดถึง
8,700  ลานบาท  ลดการสรางโรงงานไฟฟาไปหน่ึงโรง  รวมทั้งลดมลพิษที่จะตองระบายออกเปน
จํ านวนมาก และยังจะประหยัดคาไฟฟาในบานอีกดวย

ความรับผิดชอบรวมกัน

การแกปญหาสิ่งแวดลอมทุกฝายตองมีความรับผิดชอบ  ตองรวมมือกนั  มิใชเกี่ยงกันวาเปน
หนาที่ของรัฐเพราะเก็บภาษีไปแลว หรือโยนความรับผิดชอบใหกับประชาชน  เพราะขยะและนํ้ าเสีย
สวนใหญมาจากบานเรือน  หรือกลาวหาวา โรงงานจะตองรับผิดชอบ  เพราะปลอยน้ํ าเสียมากและยัง
ไดกํ าไรจากการผลิตอยูแลว  ถาเกี่ยงกันอยางนี้ก็ยากที่จะแกได

การที่จะรวมมือจะตองเขาใจปญหา  ตองมีจิตสํ านึก  ตองมีความรับผิดชอบ  ตัวอยางที่ยกมาให
เห็นตอไปนี้มีทั้งตัวอยางที่รวมกันรับผิดชอบและประสบความส ําเร็จ  และตัวอยางที่นาจะประสบความ
สํ าเร็จถาท ําความเขาใจกันใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันต้ังแตตน

ตัวอยางแรกเปนเร่ืองการใชน้ํ ามันไรสารเพื่อลดปริมาณสารตะกั่ว  ซึ่งใชเติมนํ ้ามันเบนซินเพื่อ
เพิ่มคาออกเทนใหสูงขึ้น  สารตะกัว่จะออกมาบนทองถนนพรอมกับไอเสียรถยนต  เมื่อสูดเขาไปจะมี
ผลตอสมองและระบบประสาทโดยเฉพาะส ําหรับเด็ก  ถาไดรับไปมากจะท ําใหมีพฤติกรรมผิดปกติ
ความจํ าเสื่อม  รัฐบาลจึงเร่ิมจํ าหนายนํ ้ามันไรสารตะกั่ว  ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๔  จนถึงปจจุบัน
โดยไดรับความรวมมือจากผูใชรถเพิ่มขึ้น  ตัวเลขเม่ือส้ินมีนาคมปน้ี มีผูใชรถใชเบนซินไรสารตะกั่ว
ประมาณรอยละ ๖๗ ของน้ํ ามันเบนซินที่ใชทั้งหมด

การยอมรับของผูใชรถทั้งในเร่ืองน้ํ ามันไรสารและการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองแปรสภาพไอเสีย 
ทํ าใหปริมาณสารตะกั่วในอากาศในกรุงเทพฯ ที่วัดไดในป ๒๕๓๗ ลดลงจากป ๒๕๓๓ ถึงรอยละ ๗๑
ทํ าใหระดับตะกัว่ในอากาศในกรุงเทพมหานคร ลดต่ํ าลงอยูภายในมาตรฐานมลพิษที่ก ําหนดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม



ตัวอยางในทางตรงกันขาม  เร่ืองการระเบิดและยอยหิน  ซ่ึงเร่ืองน้ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติให
อนุรักษพื้นที่ลุมนํ ้าชั้น ๑ เอ และ ๑ บ ีทวาผูประกอบการระเบิดและยอยหินหลายรายไดรับสัมปทานใน
พื้นที่ ๑ บี  จึงไดรับอนุญาตใหดํ าเนินการถึงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ที่ผานมาเทานั้น  ในเร่ืองน้ีผู
ประกอบการไดรวมมือกันรองเรียนขอผอนผันใหระเบิดและยอยหินในเขตสัมปทานตอ  โดยอางวาลง
ทุนไปมากแลว  เลิกไมไดเพราะจะขาดทุน ถาเลิกจะสงผลกระทบถึงการกอสราง ท ําใหขาดวัสดุ
สํ าหรับสรางถนนและเหตุผลอ่ืน ๆ  ซ่ึงทายสุดรัฐบาลตองอนุญาตใหดํ าเนินการตออีกสามเดือน จะเห็น
ไดชัดวา ถาประเทศไทยจะตองการอนุรักษพื้นที่ปาธรรมชาติไวใหได  หลักการในการอนุรักษพื้นที่ลุม
น้ํ าชั้น ๑  ก็ตองดํ าเนินการใหไดผล  ในการนี้หากขาดความรวมมือ การเสียสละจากผูประกอบการ
โดยดูผลประโยชนใกลตัวเปนหลักก็จะน ําไปสูการเรียกรอง การตอรองสรางแรงกดดันใหรัฐยอมผอน
ปรนอยางไมมีที่สิ้นสุด  ท ําใหประเทศตองสูญเสียพื้นที่ปาตอไป  การที่จะฟนฟูสภาพพื้นที่ลุมนํ้ าชั้น ๑
บ ีใหกลับมีสภาพปาดังเดิม ก็เปนไปไมได

การประชุมประจํ าปของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

การประชุมประจํ าปของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยในวันนี ้ จะเสนอผลการศึกษาในสองเรื่อง
ใหญ ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ผมกลาวมาแลวทั้งหมด

เรื่องแรก เปนเร่ืองของการผลิตไฟฟา  ปจจุบันความตองการใชกระแสไฟฟาเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ
ป  ปญหาในการจัดหาไฟฟาเพิ่ม มิใชเปนปญหาของการลงทุนผลิตกระแสไฟฟา  เพราะผลิตแลวขาย
ได แตถาตองขยายการผลิตทุกปปญหาก็จะตามมา เชน จะผลิตที่ไหน ใชเชื้อเพลิงอะไร มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมากนอยแคไหน ใครจะเปนผูผลิตทางดานผูใชไฟฟา ก็ตองสรางจิตส ํานึกใหประหยัดไฟ
ฟา  เพราะจะท ําใหปริมาณการใชลดลง  แตก็ลดไดระดับหน่ึงเทาน้ัน  เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวอยางตอเน่ือง  ท ําใหความตองการไฟฟาจะสูงขึ้นตอไป  การไฟฟาฝายผลิตฯ จึงมีนโยบายให
เอกชนหรือผูผลิตอิสระเขามาผลิต แลวการไฟฟาฝายผลิตรับซื้อตอ ในการน้ีรัฐบาลก็ตองดูแลติดตาม
ใหบริษัทเอกชน  รับผิดชอบเกี่ยวกับระดับมลพิษที่ปลอยออกมา  การศึกษาที่จะเสนอตอที่ประชุมใน
วันน้ี  จะชี้ทางเลือกวา  ถาทุกฝายรวมมือกันก็จะสามารถก ําหนดแผนการจัดการไฟฟาในอนาคตใหมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีตนทุนต่ํ าและมีผลตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดได

เรื่องที่สอง เปนเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี ต้ังแตในระดับหมูบาน ตํ าบล เทศบาล
สุขาภิบาล  ซึ่งสอดรับกับนโยบายกระจายอ ํานาจการจัดการสิ่งแวดลอมสูระดับจังหวัด  ตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕  ที่ตองการใหโอกาสคนในพื้น



ที่จัดการกันเอง เพราะเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง  ประเด็นอยูท่ีวาประชาชนจะมีสวนเขารวม จัด
การสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร  โดยประชาชนเจาของพ้ืนท่ีเปนผูนํ า  ไมใชเปนเพียงผู
ตาม  ตองพึ่งพิงอาศัยความสนใจของผูบริหาร เชนผูวาราชการจังหวัดเปนหลักดังเชนทุกวันน้ี การ
ศึกษาเร่ืองน้ีจะช้ีใหเห็นวาการใหชุมชนจัดการเอง ควรจะทํ าอยางไรจึงจะแนใจวาจะเกิดประโยชนสูง
สุดกับ สวนรวม การกระจายอํ านาจจากสวนกลางสูภูมิภาค  จะท ําใหสิ่งแวดลอมในตางจังหวัดดีขึ้น
จริงหรือไม

ส่ิงท่ีอยากเห็น

ผมเคยแสดงความคิดเห็นไวหลายคร้ังในเร่ืองแนวปฎิบัติในการจัดการแกไขปญหาสิ่งแวด
ลอม  ในฤดูหาเสียงตลอด ๒ เดือนท่ีผานมา  ทานท่ีสนใจติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมือง  จะได
ยิน ไดฟงวา ทุกพรรคลวนเนนนโยบายที่จะฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม  แกไขปญหาความยากจนใน
ชนบทดวยกันทั้งนั้น  ผมเช่ือวาถาตองการพัฒนาส่ิงแวดลอม  จะตองแกท่ีปญหาพ้ืนฐาน  ในวันน้ี ผม
ขอเนนอยู ๔ เร่ืองดวยกัน ๔ เร่ืองท่ีผมอยากเห็นใหเกิดข้ึนในประเทศไทยของเรา

ส่ิงท่ีอยากเห็นเร่ืองแรก

อยากใหทุกคนตระหนักและเขาใจเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น  ใหเขาใจวาไมวา จะแกปญหาสิ่ง
แวดลอมอยางไรก็ตาม จะตองมีตนทุน ตองมีคาใชจาย

หลักการ  ใครทิ้ง - ใครจาย ซ่ึงเปนท้ังหลักการพ้ืนฐานในพระราชบัญญัติ  สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่เจ็ด ฉบับปจจุบัน  ในทาง
ปฏิบัติยังไมมีการนํ ามาใช  ถึงเวลาแลวที่ทุกคนจะตองยอมรับและชวยรับภาระในการปฏิบัติตามหลัก
การน้ี  เชน ยอมเสียคาธรรมเนียมนํ ้าทิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร.และในเมืองใหญ ๆ  ทั้งนี้ใหเก็บใน
อัตรา  กาวหนา บานไหนใชนํ ้ามาก ตองเสียคาน้ํ าทิ้งในอัตราที่สูงกวาบานที่ใชนํ ้านอย  ผมไดกลาวแลว
วา  การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใชเวลานานมีคาใชจายนับแสนลาน  ดังน้ันหากทุกคนรวมมือกันรับ
ภาระดานการเงิน  ประเทศไทยก็จะระดมทุนไดเร็วขึ้น  เพื่อที่จะฟนฟูใหสิ่งแวดลอมของเรามีคุณภาพ
ทัดเทียม  ไมนอยหนาประเทศที่พัฒนาแลว เชน สิงคโปร หรือ ญ่ีปุน

ส่ิงท่ีอยากเห็นเร่ืองท่ีสอง



ผมอยากใหธุรกิจเห็นความสํ าคัญของสิ่งแวดลอมมากขึ้นหลายคนคงเคยไดยินวาองคการมาตร
ฐานระหวางประเทศ (ISO) ไดกํ าหนดมาตรฐานเรียกเปนหมายเลข ท่ีรูจักกันมากคือมาตรฐานระบบ
การบริหารคุณภาพของโรงงาน (ISO 9000) ซึ่งมีการยอมรับกันในทุกประเทศที่มีการสงออก ใน
ประเทศไทยมีโรงงานท่ีไดรับมาตรฐานน้ีประมาณ ๑๐๐ ราย

ขณะที่เราเพิ่งเริ่มไดยิน ISO 9000 สังคมโลกในขณะนี้กํ าลังก ําหนดมาตรฐานใหม  ซึ่งเนน
เฉพาะสิ่งแวดลอมคือ ISO 14000 ซึ่งจะก ําหนดรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม
ของโรงงาน ต้ังแตนโยบายของบริษัทการวางแผนการดํ าเนินงาน  การตรวจสอบ  และการแกไขดานสิ่ง
แวดลอม

ธุรกิจไทยจะตองตื่นตัวกาวใหทันโลก พรอมที่จะกํ าหนดนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทของ
ตัวเอง  โดยไมตองรอใหมีแรงกดดันจากรัฐหรือจากภายนอกประเทศ  บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย
๓๔๕ บริษัท  ซึ่งเปนบริษัทมหาชน ควรทํ าตนใหเปนตัวอยาง  เร่ิมทํ ารายงานสิ่งแวดลอมประจํ าปของ
บริษัท  เพื่อเสนอตอผูถือหุนและเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบ  การลงทุนลดมลพิษไมวาทางนํ้ าหรือ
ทางอากาศ  หรือในเร่ืองกากสารพิษ  โรงงานสามารถก ําหนดเปาหมายการลดมลพิษไดเอง  โดยไมตอง
รอใหรัฐออกมาตรฐานบังคับ ธุรกิจควรเนนการรวมมือกบัรัฐ ในการลดมลพิษมากกวาการประชา
สัมพันธเพื่อสรางภาพพจนของบริษัทเปนหลัก

ส่ิงท่ีอยากเห็นเร่ืองท่ีสาม

ผมอยากเห็นการกระจายอํ านาจในการจัดการสิ่งแวดลอมจากสวนกลางไปสูภูมิภาคและสูทอง
ถิ่นในที่สุด  ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางแทจริง

กระจายอํ านาจในที่นี้มิไดหมายความวา เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและ
องคการบริหารสวนตํ าบลแลวก็สามารถกระจายอ ํานาจได  ในเร่ืองส่ิงแวดลอม สวนกลางยังเปนผู
กํ าหนดแทบทุกเร่ือง รวมถึงการใชที่ดิน การวางผังเมือง การอนุญาตใหต้ังโรงงาน  ในขณะที่ทองถิ่น
ในระดับตํ าบลและหมูบานถูกละเลยไมมีอํ านาจในการรวมตัดสินใจ

การกระตุนใหคนในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม  สามารถกระตุนใหเกิดขึ้นได
โดยการเผยแพรขอมูลดานสิ่งแวดลอม  อันที่จริงสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน  ถือได
วาเปนเจตนารมณพ้ืนฐานของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕  ดัง
น้ันรัฐและธุรกิจควรถือเปนหนาท่ี ที่จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการ



พัฒนาตาง ๆ  ใหประชาชนในพื้นที่เขาใจตั้งแตเริ่มขบวนการตัดสินใจในการเลือกพื้นที ่  ประสบการณ
ดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยที่ผานมา  ลวนบงชัดวา การปดบังซอนเรนขอมูล  จะท ําใหกลุมมวล
ชนตาง ๆ เกิดความระแวง  ซึ่งท ําใหขบวนการตัดสินใจตองลาชาออกไป  ดังน้ันการเปดเผยขอมูล จึง
เปนหนทางเดียวที่สังคมขนาดใหญของประเทศไทย ที่มีพลเมืองมากเปนอันดับที ่๑๗ ของโลก  พึงยอม
รับเพ่ือใหการจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศ เดินไปอยางมีประสิทธิภาพ

ส่ิงท่ีอยากเห็นเร่ืองท่ีส่ี

ผมอยากใหเขาใจวาสิ่งแวดลอม  ไมเพียงแตจะหมายถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติเทานั้นแตยังรวมถึงสิ่งที่มนุษยสรางหรือก ําหนดข้ึนดวย  ผลการสรางสรรคของมนุษย ท ําให
เรามีศิลปกรรมเปนสมบัติที่แสดงความลึกซึ้งในศิลปะ  แสดงความเฉียบแหลมของปญญา และสะทอน
ใหเห็นถงึวัฒนธรรมท่ีส่ังสมกันมาของชุมชนหรือประเทศน้ัน ๆ  คุณคาที่ปรากฏในความงามของศิลป
กรรม เรียกไดวาทัดเทียมกับความงามที่เราพบจากธรรมชาติ

ประเทศไทยมีอุทยานทางประวัติศาสตร มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมจากยุคสมัยตาง ๆ
ในอดีตอยูมากมายไมนอยหนาใคร  สมบัติเหลาน้ีควรไดรับการทนุถนอม ดูแล ใหความส ําคัญ เพราะผู
เปนเจาของที่แทจริงนั้นไมใชเพียงแคพวกเราทั้งหมดในปจจุบัน แตยังรวมถึงคนรุนกอนหนาเรา และ
คนรุนตอ ๆ ไปในอนาคตอีกดวย

ความต่ืนตัวในเร่ืองส่ิงแวดลอมท่ีเรามีอยูในปจจุบัน จะตองไมจํ ากัดเฉพาะสิ่งแวดลอมธรรม
ชาติ ตองไมหยุดอยูเฉพาะการเห็นความสํ าคัญของน้ํ า ของปา ของอากาศ สิ่งแวดลอมที่มาจากธรรม
ชาติเหลานี้เปรียบเหมือนกาย  คือเปนคร่ึงหน่ึงของชีวิต  เราจะตองไมมองขามความสํ าคัญของจิตใจ คือ
ศิลป  วัฒนธรรม  สิ่งแวดลอมที่มนุษยเปนผูสราง  ใหมาประกอบกันเขาจึงจะเปนชีวิตที่สมบูรณ

สรุป

สิ่งแวดลอมไมใชเปนแฟชั่น  แตเปนปญหาของชาติ ท่ีเราตองรวมมือแกไข  ท้ังในทศวรรษน้ี
และทศวรรษตอ ๆ ไป  แตผมเชื่อในพลังของสังคมไทย เชื่อวาประเทศไทยอยูในฐานะที่จะฟนฟูคุณ
ภาพสิ่งแวดลอมของประเทศใหดีขึ้นไดถาคนในสังคม รัฐ  ธุรกิจ  และประชาชนรวมมือกัน   วันน้ีเปน
นิมิตหมายที่ดีที่ผูมีใจรักสิ่งแวดลอมมารวมตัวกัน ณ ที่นี่เพื่อที่จะรวมกันเปนพลังผลักดันใหการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมของไทย เดินไปในทิศทางที่ถูกตอง  เพ่ือประโยชนของเราทุกคน
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