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เปนที่นายินดีส ําหรับประเทศไทยที่วา  ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกตองเผชิญกับสภาวะ
เศรษฐกิจที่ผันผวน เศรษฐกิจบานเรากลับเจริญรุดหนาอยูในข้ันท่ีนาพึงพอใจ  สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ไดคาดการณไววา เศรษฐกิจปน้ีจะเติบโตถึง ๘.๒ เปอรเซ็นต ทีเดียว  โดยรวม
แลวคงพูดไดวาภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมกํ าลังกาวหนาไปดวยดี ทั้ง ๆ ท่ีการเมืองของเราดํ าเนิน
ไปโดยไมคอยจะราบเรียบนักอยางที่เราทราบกันดีอยู ซึ่งถาวากันไปแลวก็อาจจะถือวาเปนเรื่อง
ธรรมดาสํ าหรับการเมืองในระบบรัฐสภาที่มีรัฐบาลผสมก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะนี ้ เปน
ระยะที่เราพยายามชวยกันเสริมสรางใหประชาธิปไตยของเราเขมแข็งขึ้น  ก็เลยอาจจะทํ าใหสถาน
การณดูสับสน แตก็ไมใชเปนเร่ืองท่ีเราจะตองวิตกมากมาย

อยางไรก็ดีผมวาเราโชคดีที่มีภาคธุรกิจที่เขมแข็ง  มีนักธุรกิจที่มีความสามารถและประสบ
การณสูงสามารถผลักดันโครงการตาง ๆ ใหประสบผลส ําเร็จ แมวาจะตองฝาฟนอุปสรรคมากมาย
เพียงไรก็ตาม

แตเราก็ทราบกันดีวาบนโลกนี้ไมมีของฟรี  ทุกสิ่งทุกอยางมีราคาคางวด  ไดมาอยางก็ตอง
เสียอีกอยางตามกฎธรรมชาติ  ความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก็เชนเดียวกัน  เราจายราคา
ดวยความรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ   และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม  คํ าถามก็คือวา
คุมกันหรือไม?   เปนสิ่งที่นักอนุรักษสิ่งแวดลอมไดถามมาโดยตลอด  แตเปนประเด็นท่ีเพ่ิงเร่ิมได
รับความสนใจจากประชาชนกลุมอื่น ๆ  รวมทั้งนักธุรกิจในขณะนี้

ในอดีตเราใชทรัพยากรธรรมชาติราวกบัวาไดมาเปลา ๆ  เปนวัตถุดิบที่ไมมีตนทุน นอก
จากคาใชจายในการนํ ามาใช  เม่ือใชเสร็จแลว   เราก็ทิ้งกากเสียไป  ไมนํ าพาวาจะท ําอะไรกับนํ้ ากับ



ดินหรือกับอากาศของเรา  โดยเขาใจไปวาการรักษาสิ่งแวดลอมมีแตจะเพิ่มรายจาย  แตไมมีก ําไรให
เห็น  เวลานี้เราเริ่มจะรูแลววาเปนความคิดที่ผิด  ทรัพยากรธรรมชาติไมใชของฟรี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ถารอยหรอ  เส่ือมโทรม  หรือหายาก  อยางเชน  น้ํ าสะอาด  เปนตน  ประเทศไทยเคยเปนที่รูจัก
กันวามีนํ ้าทาบริบูรณ  ที่ไหนมีนํ ้าที่นั่นมีปลา  แลวเราไมเคยขาดแคลนปลา

ดูอยางแมน้ํ าเจาพระยาเอง  เม่ือ ๑๐ - ๒๐ ปกอน  ยังมีปลามีกุงมากมาย  แตเด๋ียวน้ี   จะตก
ปลาสักตัวก็แสนจะยากเย็น  เพราะอะไร?   เพราะวาเราเอาแตใชประโยชนจากเจาพระยา  เราใชด่ืม
ใชกินใชอาบ  ใชวาย  ใชลองเรือ  แตเราลืมที่จะเอาใจใสดูแลรักษา  เราถายเราทิ้งขยะ  เราระบายน้ํ า
เสียและกากเสียตาง ๆ ลงไปในแหลงนํ้ าด่ืมน้ํ าใชของเราเอง  แลวเวลานี้เปนอยางไร?  เวลานี้คุณ
ภาพของน้ํ าในเจาพระยาต้ังแตนนทบุรีลงไปถึงปากแมน้ํ าอยูในระดับต่ํ ากวามาตรฐานไมสามารถ
นํ ามาใชไดอีก   โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงสะพานกรุงเทพถึงคลองเตย  น้ํ าจะเนาเหม็นในหนาแลง

เคยมีการวัดคุณภาพนํ ้าในแมนํ ้าเจาพระยามาแลวหลายครั้ง ผลการวัดตางพยากรณใน
ทํ านองเดียวกันวา  ถาหากเราไมท ําอะไรจริง ๆ จัง ๆ เพื่อแกไขแลว  ในอีกไมชาไมนาน  เจาพระยา
ชวงลางนี้ก็จะเนาจนกระทั่งสัตวนํ้ าอยูตอไปไมได แลวสายนํ้ าท่ีเคยเรียกกันวาเปนเสนเลือดใหญ
ของประเทศ   ก็จะไมตางไปจากคลองในกรุงเทพฯ  ที่เปนเพียงทอระบายนํ้ าขนาดใหญเทาน้ันเอง

แมน้ํ าสายตางๆ ทั่วประเทศเวลานี้  ก็ก ําลังจะตกอยูในสภาพเดียวกับเจาพระยา  เวลานี้บาน
เมืองเรากลายเปนดินแดนที่นํ ้าดีน้ํ าสะอาดเปนของหายาก  นั่นไมใชเพราะเราขาดส ํานึกและสายตา
ที่มองไกลหรือ?  ที่คิดแตจะสรางความกินดีอยูดีทางวัตถ ุ  แตละเลยธรรมชาติ จนกระทั่งกลายเปน
การท ําลายทรัพยากรที่ทรงคุณคาเชนนี้

ทรัพยากรธรรมชาติไมใชของฟรี ไมใชสิ่งที่เราจะหยิบฉวยมาใชแลวทิ้งขวางไป โดยไม
คํ านึงถึงผลกระทบที่ตามมาและธรรมชาติไมใชวิวสวยที่มองเพียงผานตา  แตจะตองดูแลรักษา  เรา
จะละเลยเสียมิได   เราควรตองตระหนักในขอน้ีถาเราตองการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีข้ึน  และถาเรา
ยังตองการเห็นเศรษฐกิจกาวตอไปขางหนาอยางยั่งยืน

ยังดีที่เราเริ่มจะเขาใจแลววา  การมีสิ่งแวดลอมที่ดีจะเปนก ําไรที่เราเก็บเกี่ยวไดในระยะยาว
ชาวประมงจับปลาไดเพิ่มขึ้น  ถามีการอนุรักษปาชายเลน  หญาทะเล  และแนวปะการัง  ซึ่งเปน
แหลงอนุบาลของสัตวทะเล  และปองกันชายฝงจากความรุนแรงของคลื่นลม  เราเร่ิมเขาใจแลววา
ถาเรามีระบบปาไมที่ด ี มีปาผืนใหญเพียงพอและสมบูรณ  เราก็จะมีพืชพันธุนานาชนิดที่เปนอาหาร
หรือนํ ามาสกัดเปนยารักษาโรคภัยนานาประการได



เวลาน้ี   เรามีงานท่ีตองทํ าอีกมาก  ในการฟนฟูคุณภาพของปาไม  ดิน  น้ํ า  และอากาศ
ความเสียหายตอทรัพยากรเหลาน้ีไดกลายเปนปญหาที่กระทบตอเศรษฐกิจและตอความเปนอยูของ
เราทุกคน

ที่ผานมา  เราหวังพ่ึงใหรัฐบาลแกปญหาเหลาน้ีเพราะเช่ือวาเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลโดยตรงซ่ึงก็จริงอยู  แตจริงไมท้ังหมด   รัฐบาลแมจะมีหนาที่แกไขปญหาที่กระทบตอ
ประชาชนจํ านวนมาก  แตรัฐบาลไมใชเปนผูท ําลายสิ่งแวดลอมโดยตรง  บางหนวยอาจจะท ําบาง
แตโดยรวมแลวไมใช   ผมคิดวาผมคงไมตองบอกวา   ผูท ําลายสิ่งแวดลอมจริงๆ   น้ันคือใครบาง
เพราะถาทานทั้งหลายในที่นี้จะหันมองรอบตัว  รวมทั้งตัวทานเองแลวทานก็จะไดค ําตอบอันน้ัน

ทํ าไมจึงเปนเชนน้ัน?   ถาเราจะพิจารณาอยางเปนธรรมแลว  เราจะพบวา   ขบวนการผลิต
สินคานั้นใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสุรุยสุราย  และกอใหเกิดกากเสียมากมาย   อันเปนสาเหตุของ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม  การบริโภคกเ็ชนเดียวกัน  เพราะฉะนั้น  ในเม่ือเราทุกคนเปนท้ังผูบริโภค
และผูผลิต  จะโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม  เราตางก็มีสวนในการสรางมลพิษทั้งสิ้นความแตก
ตางอยูที่ชนิด ปริมาณ  และความเปนพิษของมลพิษที่แตละคนกอขึ้น  ยกตัวอยางเชน  พวกเราที่
อาศัยอยูในกรุงอาจจะใชนํ ้าคนละ  ๓๐๐ - ๔๐๐  ลิตรตอวัน  แตคนในชนบทใชเพียงประมาณ  ๕๐
ลิตรเทาน้ันหรืออยางเชนน้ํ าเสียที่ระบายจากบานเรือนกับน้ํ าเสียที่ระบายจากโรงงานตางก็สรางมล
พิษ   แตก็มีสารปนเปอนท่ีตางกัน  เปนตน

ในเมื่อเราเปนผูกอ  ก็สมควรและยุติธรรมท่ีเราจะตองเปนผูแกปญหาดวย  ไมวาทานจะมา
จากหนวยงานราชการหรือธรุกิจเอกชน หรือองคกรพัฒนาเอกชน ไมวาทานจะเปนนักวิชาการ นัก
การเมือง นักหนังสือพิมพ หรือเปนชาวบานธรรมดา ทานมีหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรง ใน
การรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบนโลกใบเล็กใบนี้ของเรา  ผมเช่ือวาเปนความชอบธรรมถาหาก
เราตองยอมรับกฎเกณฑบางอยางที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม แมจะท ําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นก็ตาม
แนนอนครับวาจะตองมีเงื่อนไขวา  กฎเกณฑเหลาน้ันตองเปนธรรมตอชนทุกกลุม

กฎเกณฑดังที่วานี ้ ไดมีการศึกษามาแลว   และนาจะมีการน ํามาใชในวงกวาง   เพราะเกี่ยว
พันกับความชอบธรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม กฎเกณฑนี้ยืนอยูบนหลักการที่เรียกวา Polluter
Pays Principle เรียกเปนภาษาไทยไดวา ใครทิ้ง-ใครจาย เปนหลักการที่งายและมีเหตุผลที่ยอมรับ
กันได

เวลานี้ระบบธรรมชาต ิ ถาเปรียบเปนคน  ก็เปนคนที่กํ าลังปวยไขคอนขางแสนสาหัส  ตอง
เยียวยารักษาเปนการใหญ  ซึ่งเราก็ไดท ําอยูบางเพียงแตวาเทาที่ผานมา รัฐบาลตองรับภาระคารักษา



พยาบาลซ่ึงก็ใชเงินภาษีของเราทุกคนน่ันเอง คํ าถามมีอยูวาควรอยูหรือท่ีพลเมืองท้ังประเทศตอง
เปนผูรับภาระในอัตราที่เทาเทียมกัน  ทั้ง ๆ  ที่เรากอมลพิษไมเทากัน?  ไมเปนธรรมกวาหรือถาเรา
จะรับผิดชอบในสวนของเราเอง?  ใครกอมลพิษมากก็ควรจะจายมาก  ใครกอนอยก็จายนอย  ลด
หลั่นกันไป

ตามหลักการแลวก็ควรเปนเชนนั้น   หากแตวาในทางปฏิบัติจริง ๆ  คงจะไมงายอยางนั้น
ทั้งนี้เนื่องจากสังคมของเรามีความสลับซับซอนและมีความเหลื่อมลํ้ ามากโขอยู  มีทั้งคนจนและคน
รวย มีคนรวยมากและคนรวยนอย   มีคนจนมากและคนที่จนไมมากนัก  ฉะน้ันแลวบางคร้ังเราก็จะ
ใชหลักการอยางตรงไปตรงมาจนเกินไปไมได   จํ าเปนท่ีจะตองพิจารณาตัวแปรหลาย ๆ อยาง   เพ่ือ
ใหเกิดความเปนธรรมที่แทจริงในสังคม

การใชหลักการ  ใครทิ้ง-ใครจาย  ซึ่งรวมถึงการเก็บ   “คาธรรมเนียมมลพิษ”  ก็เชนเดียวกัน
เราจํ าเปนตองพิจารณาถึง  ความสามารถของแตละบุคคลในการจาย  นั่นหมายความวา  ผูที่สรางมล
พิษมากและมีความสามารถในการจายสูง   ก็ควรจะตองจายคาธรรมเนียมมลพิษในอัตราที่สูง  ใน
ขณะเดียวกัน  ผูที่สรางมลพิษนอยและมีความสามารถในการจายนอย   ก็ควรไดรับการอนุโลมให
จายในอัตราทีต่ํ่ า  หรืออาจจะไดรับการยกเวนไปเลย  อันน้ีก็เปนการใชแนวคิดท่ีเรียกวา  “อัตรากาว
หนา”  ซึ่งไมใชแนวคิดใหมแตอยางไร  แตก็นาจะใชการไดดีอยู  ในรายละเอียดนั้น  ก็เปนเร่ืองท่ี
หลาย ๆ  ฝายจะตองรวมกันพิจารณาอยางถี่ถวน   เพ่ือใหไดมาตรการท่ีสรางความชอบธรรมน้ี

ผมคิดวาถาหากเราตองจายคาบ ําบัดมลพิษที่เรากอขึ้น  ซึ่งเปนการแกไขที่ปลายเหตุ  ท ําไม
เราไมหาทางที่ดีกวานี ้  ที่จะท ําใหเราตองจายคามลพิษนอยที่สุด ซ่ึงเปนการปองกันท่ีตนเหตุและจะ
เปนการลดตนทุนการผลิตของเรา

เวลานี้มีการพูดกันมากถึงแนวคิดที่เรียกวา re-engineering หรือการยกเคร่ืององคกร จุด
ประสงคก็เพื่อปรับรูปแบบและระบบองคกร  ใหการบริหารงานเปนไปโดยคลองตัว   และตัดราย
จายใหเหลือนอยที่สุด เพื่อคงความสามารถหรือปรับปรุงความสามารถ ในการแขงขันทางธุรกิจ
แนวคิดเดียวกันน้ี   สามารถนํ ามาปรับใชไดในเร่ืองของส่ิงแวดลอม  ซ่ึงมีคนเร่ิมคิดเร่ิมทํ ากันแลว

บางทานอาจจะคุนเคยอยูแลว  กับแนวคิดเร่ืองการจัดระบบการจัดการส่ิงแวดลอม   ที่เรียก
วา  Environmental Management Systems หรือ EMS แนวคิดนี้มีความคลายคลึงกับ re-engineering
ในสวนท่ีวาตองมีการตรวจสอบท้ังองคกรอยางเปนระบบแลว ก็จัดระบบขึ้นมาใหมโดยมีคณะ
ทํ างานชุดตาง ๆ ที่จะคอยดูแลใหระบบจัดการสิ่งแวดลอมนี้ด ําเนินไปอยางสมํ ่าเสมอและตรงตาม
มาตรฐานท่ีกํ าหนดไว



การจัดระบบใหมีประสิทธิภาพตองมีองคประกอบหลายประการดวยกัน  จะตองมีนโยบาย
และเปาหมายที่ชัดเจน มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  มีวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง  มีการประเมินผลภายใน และ
มีการตรวจสอบโดยบคุคลหรือองคกรกลางเปนระยะ ๆ แตท้ังหมดน้ีจะเกิดข้ึนไมได ถาผูบริหาร
ระดับสูงสุดขององคกรไมมีความตั้งใจที่แนวแน

เปาหมายหนึ่งของระบบ EMS  อยูที่การศึกษาขั้นตอนการท ํางานตาง ๆ ภายในองคกร
เพื่อหาแนวทางที่จะลดมลพิษและลดสวนเกินหรือของเสียใหมากที่สุด   ซึ่งถาท ําเชนน้ันไดก็จะนํ า
ไปสูการประหยัดในหลายๆดานดวยกันประหยัดในเร่ืองของการใชวัตถุดิบและพลังงานนอยลง   
ประหยัดในเรื่องการกอกากเสียชนิดตางๆ   ซึ่งนอกจากจะเปนการรักษาสภาพแวดลอมแลว  ยังเปน
การลดคามลพิษใหนอยลงดวย

ระบบน้ีเดินตามแนวทางของระบบการจัดการคุณภาพ  หรือมาตรฐานสากลที่เรียกวา  ISO
9000 ซึ่งถือวาเปนปจจัยส ําคัญที่ท ําใหสินคาหรือบริการ มีคุณภาพตรงตามความตองการอยาง
สมํ่ าเสมอ

โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมสงออกแลว   ระบบ   EMS  เปนประโยชนอยางยิ่ง  เวลานี้มี
แนวโนมในการใชเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมในการคาระหวางประเทศ  ซึ่งเปนไปในทางเดียวกับการ
ใช   ISO 9000  แตอาจจะเขมงวดมากกวาถาประเทศผูน ําเขามีจิตส ํานึกทางสิ่งแวดลอมสูง    นัก
ธุรกิจและนักอุตสาหกรรมควรจะติดตามโดยใกลชิด   เพราะวาการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิ
ภาพน้ัน   นอกจากจะชวยลดตนทุนแลว  ยังเปนการสรางภาพพจนที่ดีและเปดโอกาสทางตลาดใหม
ๆ ไดอีกดวย

เมื่อพูดถึงเรื่องโอกาสทางการคาแลว   ก็ทํ าใหตองพูดถึงอีกเร่ืองหน่ึงท่ีทํ าใหเราเสียโอกาส
และเสียประโยชนทางเศรษฐกิจมากมาย  และเปนเร่ืองหน่ึงท่ีคนกรุงเทพตองทนทุกขทรมานมา
นาน  จนมีการเรียกรองใหยกเครื่องกันเสียท ี  ผมไมไดหมายถึงระบบราชการซึ่งเปนเรื่องที่คงจะคุย
กันในวันเดียวไมจบ  ผมหมายถึงเร่ืองการสัญจรในกรุงเทพฯ  ซึ่งผมมีสวนชวยผลักดันใหมีการ
ประชุมวิกฤตสัญจร เม่ือตนปน้ีเอง

เร่ืองความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากจราจรติดขัดน้ันทางคณะกรรมการจัดระบบ
จราจรทางบกไดประเมินไววา  ใน แตละป  เราตองสูญเงินประมาณ   ๒๐,๐๐๐  ลานบาท  จากการ
เผาผลาญเชื้อเพลิงอยางสิ้นเปลืองและการเสียเวลาไปบนทองถนน  นอกจากน้ี  เราตองสูญเสีย
โอกาสอ่ืน ๆ   รวมทั้งการลงทุนจากตางประเทศคิดเปนมูลคาอีกประมาณ  ๒๐,๐๐๐  ลานบาทตอป



นี่ยังไมไดรวมถึงความเสียหายตอภาพพจนของประเทศ   ซ่ึงประเมินเปนตัวเงินไมได  ในฐานะที่
กรุงเทพฯ เปนนครหลวงที่มีระบบจราจรที่สับสนวุนวายและมีมลพิษทางอากาศมากที่สุดแหงหนึ่ง
ของโลก

ปญหาจราจรในกรุงเทพฯ นาจะเปนอุทาหรณอยางดีแกเราในเร่ืองการวางแผนพัฒนาเมือง
เพราะเปนผลกระทบที่เห็นเดนชัดที่สุดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม   ที่ขาดการ
วางแผนรองรับทางโครงสรางและวิถีชีวิตประชาชน   เวลานี้หลายจังหวัดก ําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว
และเร่ิมประสบปญหาจราจร ดังน้ันการแกไขปญหานี้จึงมีความส ําคัญ ในการสรางบทเรียนและ
แบบอยางท่ีเมืองอ่ืนจะนํ าไปใช   เพื่อไมใหซํ ้ารอยความผิดพลาดที่ไดเกิดขึ้นที่นี่

ในเรื่องปญหาโครงสราง   มีการพูดกันมากแลวในหลาย ๆ เวที  เปนปญหาซ่ึงประกอบ
ดวยหลายสาเหตุดวยกัน  เปนตนวา  ถนนไมพอกับจํ านวนรถ  การพัฒนาและการเติบโตของเมืองท่ี
เปนไปอยางสะเปะสะปะไรทิศทาง   การมีผังเมืองที่ไมมีผลในทางปฏิบัติ  การไมมีระบบโครงขาย
ถนนที่ดี   การมีระบบขนสงมวลชนที่ไมสามารถสนองความตองการของประชาชน  ซ่ึงเปนสาเหตุ
หน่ึงที่ท ําใหผูคนหันไปพ่ึงรถยนตสวนตัวมากข้ึนเร่ือย ๆ

การประชุมวิกฤตสัญจรเมื่อตนปก็มีการพิจารณาถึงเรื่องเหลานี ้   และไดรับขอคิดเห็นและ
เสนอแนะที่เปนประโยชนมากมายแตประเด็นหนึ่งที่ส ําคัญอยางมากไมไดรับการพิจารณามากเทาที่
ควรนั่นคือผลกระทบของมลพิษทางอากาศอันเนื่องจากจราจรวิกฤต

เรื่องอากาศเปนพิษกํ าลังจะเปนปญหาสุขภาพที่รายแรงและสงผลกระทบตอสังคมมากขึ้น
เรื่อย   เมื่อไมนานมานี้ทานอาจจะไดอานขาวเกี่ยวกับตํ ารวจจราจรท่ีตองลมปวยลง  จนตองออก
จากราชการไป อันเปนผลโดยตรงของการท่ีตองยืนโบกรถกลางถนนท้ังวัน ผมมีตัวเลขเกี่ยวกับสุข
ภาพของตํ ารวจจราจร ซึ่งทํ าใหเห็นภาพวาตํ ารวจจราจรของเราตองทํ างานที่เสี่ยงตอสุขภาพเพียงไร

ในการตรวจสุขภาพตํ ารวจจราจรท่ัวกรุงเทพฯ เม่ือป ๒๕๓๓ พบวา  จากจ ํานวนผูเขารับ
การตรวจ  ๑,๗๔๒  คน    เกือบครึ่ง  คือ ๗๐๔ คน หรือ ๔๐.๔๑ เปอรเซ็นต  มีอาการผิดปกติ  โรค
ที่พบเปนโรคเกี่ยวกับปอด  ตาเปนตอ  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  โพรงจมูกอักเสบ ภูมิแพ  โรค
หัวใจ  โรคโลหิตจางและขน  และความผิดปกติของหู

สองปตอมา  คือป  ๒๕๓๕ มีผูเขารับการตรวจ  ๑,๗๕๑  คน จํ านวนผูมีสุขภาพผิดปกติ
เพิ่มขึ้นเปน  ๔๓.๖๓  เปอรเซ็นต หรือเทากับ ๗๖๔  คน    ท่ีนาเปนหวงคือวา  หลายคนเปนมาก
กวาหน่ึงโรค



สถิติน้ีทํ าใหตองวิตกแทนผูมีอาชีพน้ีเปนอยางย่ิง  ผมคิดวาเราควรตองมีมาตรการท่ีจะให
ความมั่นคงทางสุขภาพและชีวิตแกคนเหลานี้มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

มีรายงานแพทยเพิ่มมาวา  คนใชถนนทั่วไปก็ประสบโรคภัยเหลานี้ในอัตราที่สูงขึ้นเชนกัน
โดยเฉพาะ  โรคภูมิแพ   และอาการปวดหัวและมึนงง

โรคและอาการตาง ๆ ที่เกิดจากอากาศเปนพิษเหลานี้นาจะเรียกโดยรวมไดวา โรคจราจร
เปนพิษ   เนื่องจากมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เกิดขึ้นจากพาหนะบนทองถนนเปนสวนใหญ  แม
วายังไมมีการประเมินความเสียหายทางการเงินที่เกิดจากความเจ็บไขเหลานี้   แตก็แนใจไดวาคงจะ
เปนจํ านวนมาก  เพราะนอกเหนือจากคาใชจายในการดูแลรักษาแลว  ยังมีความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
กรณีที่ผูปวยไมสามารถทํ างานตอไปหรือเล้ียงครอบครัวได   และตองอยูกับอาการปวยไขตลอดไป
ดังเชนที่เกิดข้ึนกับตํ ารวจจราจรในขาวเปนความเสียหายทางดานสังคม  ทางคุณภาพชีวิต  และทาง
จิตใจท่ีไมสามารถจะประเมินคาได

น่ีเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีปญหาวิกฤตสัญจรควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน

วิธีแกไขปญหาทางโครงสรางในเรื่องนี้มีผูเสนอกันมามากแลว  วันน้ีเราก็จะไดฟงขอเสนอ
แนะที่เปนรูปธรรม  โดยมองจากผลกระทบของมลพิษทางอากาศเปนหลัก

ผมเองจะต้ังขอสังเกตจากอีกมุมมองหนึ่ง  คือมุมมองทางดานวิถีชีวิตท่ีแปรเปล่ียนไปเน่ือง
จากการพัฒนาของเมือง   จะเรียกวามุมมองทางวัฒนธรรมก็คงได

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา   โดยปกติ   คนไทยมีนิสัยโอบออมอารี  เผ่ือแผเพ่ือนบาน  มี
น้ํ าใจตอกัน  และมีความเกรงใจกันอันเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของไทย   แตเปนท่ีนาเสียดายวาเรา
ขาดความเขมแข็งทางระเบียบวินัย

เมื่อเมืองพัฒนาไปเรื่อย ๆ   จนกระทั่งกรุงเทพฯกลายเปนมหานครที่ใหญที่สุดแหงหนึ่ง
ของโลก   วิถีชีวิตในเมืองก็เปลี่ยนไป  แตเราขาดความพรอมในการรับความเปลีย่นแปลงอันรวด
เร็วน้ี  นิสัยคนไทยที่เคยมีนํ ้าใจตอกันก็เริ่มลดนอยถอยลง  ตางคนตางก็จะเอาแตใจตัว  ความเกรง
ใจกันหดหายไป  ไมเผ่ือแผคนอ่ืนเหมือนท่ีเคยมา  ท ําใหเกิดความขัดแยงดานอุปนิสัยในตัวเอง
แลวก็กลายเปนความขัดแยงในหมูคนที่ตองอยูรวมกัน  ใชถนนรวมกัน



ขณะเดียวกันเจาหนาท่ีรัฐก็ไรระเบียบวินัย ไมเครงครัดในการรักษากฎหมาย และกฎ
ระเบียบที่ถูกก ําหนดข้ึน เพื่อเสริมสรางระเบียบวินัยในสังคม   ท ําใหสถานการณยิ่งสับสนอลหมาน
มากขึ้น

ขณะที่เรากํ าลังรอการแกไขปญหาจากทางภาครัฐอยูน้ีผมคิดวาเราตองชวยเหลือกันเอง
กอนโดยฝกฝนใหรูรักษาระเบียบวินัย  เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถท ําไดทันท ี โดยไมตองเสียคาใชจาย
แตอยางไร  กลับจะท ําใหรูสึกดีข้ึนตอคนรอบขางและตอตัวเราเองดวย ในระยะยาวจะชวยใหสังคม
เราพัฒนาไปดวยความเรียบรอยและมั่นคง

ในเรื่องนี้ผมคิดวาเจาหนาที่บานเมืองควรมีบทบาทน ํา เพราะเปนผูรักษากฎหมายและตอง
เปนแบบอยางใหประชาชน   ถาหากเจาหนาที่ไมรักษากฎระเบียบของสังคมเองแลว  คงจะเปนการ
ยากที่จะใหประชาชนเชื่อฟงและเคารพในกฎระเบียบนั้น

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีผมตองการจะพูดถึงในท่ีน้ี   เปนเร่ืองท่ีมีความสํ าคัญอยางยิ่งยวด  เพราะเปน
พื้นฐานของงานทุกชิ้นทุกโครงการ   นั่นคือขอมูลขาวสาร   เวลานี้เราอยูในชวงเวลาของโลกที่เรียก
วายุคแหงขอมูลขาวสาร  เพราะฉะนั้นความส ําคัญของขอมูลเปนอยางไรน้ัน  คงไมตองยํ้ ามาก   นัก
บริหารท่ีดีไมวาจะอยูภาครัฐหรือเอกชนตระหนักดีวา ไมวางานหรือโครงการอะไรก็แลวแต  หาก
ปราศจากขอมูลที่แมนย ํา   เชื่อถือไดและเพียงพอแลว   ก็จะประสบผลส ําเร็จไดยากเพราะขาดพื้น
ฐานส ําคัญในการตัดสินใจ

แตการจะไดขอมูลที่ดีถูกตองมานั้นไมใชเรื่องงายเลยทีเดียว แมวาจะมีแหลงขอมูลมากมาย
ใหเลือก  มี technology  และมีเครื่องมือ  hitech สารพัดชนิดก็ตาม  ถาหากเราไมรูจักวิธีรวบรวม
และเลือกสรรขอมูลที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค ขอมูลที่มีอยูมากมายมหาศาลก็เปรียบเสมือนคลื่น
รบกวนในบรรยากาศท่ีไมสามารถจะแปลงเปนคํ าพูดได

ในดานสิ่งแวดลอม  มีวิทยาการชนิดหนึ่งที่ชวยในการเก็บและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เรียกวาสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System
เรียกสั้น ๆ วา GIS  วิทยาการชนิดน้ีเปนการทํ าแผนท่ี  ท ําใหเราเห็นสภาพชัดวา  เรามีทรัพยากร
อะไรบาง  อยูที่ไหน  มากนอยเพียงไร  และเราสามารถนํ ามาใชเปนประโยชนหรือไมอยางไร

ปจจุบันมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือทันสมัย ที่ชวยใหวิทยาการดานนี้กาวหนาไปเปนอยางมาก
แตการมีอุปกรณที่ดีไมไดหมายความวา เราจะไดขอมูลท่ีเราตองการหรือใชประโยชนไดเสมอไป
หากวาเราขาดคนที่เขาใจวิธีใช   เหมือนกับวาเรามี computer ที่มีพลังมหาศาลอยูเครื่องหนึ่ง  พรอม



ดวย  software  ที่ลํ้ าลึกแตขาดคนท่ีใชเปน   ก็เปนเพียงวัตถุราคาแพงช้ินหน่ึงเทาน้ันเอง  ในขณะ
เดียวกันถึงแมเราจะมีเครื่องมือและมีคนชั้นยอด แตหากระบบองคกรหรือผูบริหารไมเขาใจถึงความ
สํ าคัญของขอมูลที่ไดมาก็ไมมีประโยชนอีกเชนเดียวกัน

น่ันเปนเร่ืองของเคร่ืองมือบุคลากรและระบบองคกรซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการจัดเก็บ
และวิเคราะหขอมูลเพื่อการใชสอยในดานตาง ๆ ยังมีอีกมิติหนึ่งในเรื่องขอมูลที่มีความส ําคัญไม
นอยกวากันหรืออาจจะส ําคัญกวาดวยซํ ้า แตบางคนอาจจะมองขามไป   นั่นคือสิทธิในการรับรูขาว
สารและเขาถึงขอมูลของประชาชน

ความสํ าคัญของเร่ืองน้ีจะมีความเดนชัดข้ึนเร่ือย ๆ ในขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรมก ําลัง
รุดหนาไปอยางรวดเร็ว  เพราะนั่นหมายถึงความจ ําเปนในการใชทรัพยากรมากขึ้นเร็วขึ้น  ซึ่งหมาย
ความวา อันตรายตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็จะเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว แตเน่ืองจากวา
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศและสิ่งแวดลอม ถือวาเปนสมบัติของประชาชนทุกคนรวมกัน
เพราะฉะนั้นประชาชนจึงควรมีสิทธิจะรับทราบวาเรามีทรัพยากรอะไรบาง  และใครก ําลังท ําหรือมี
แผนจะท ําอะไรอยู

สมัยรัฐบาลของผม ผมไดยํ้ าอยูเสมอถึงเรื่องความโปรงใสของหนวยราชการ และได
พยายามผลักดันใหเกิดขึ้นเพราะผมตระหนักดีวา   สิทธิในการเขาถึงขอมูลนั้นเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนที่จะขาดเสียไมไดในระบอบประชาธิปไตย

สิทธิอันน้ีจะทํ าใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริงในการกํ าหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศ   จะชวยลดความขัดแยงในสังคมได   ถึงแมวาในระหวางการตัดสินใจ   อาจจะมีความคิด
ที่ขัดแยงกันมากมาย   แตเม่ือมีการตัดสินใจไปแลวโดยท่ีทุกคนมีสวนรวม  เราทุกคนก็ตองรวมรับ
ผิดชอบตอผลพวงตาง ๆ ที่ตามมา

ที่ผมไดกลาวมาทั้งหมดนี้คงแสดงใหเห็นถึงความส ําคัญในการรวมมือกัน   ระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชนในการแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม

ในสวนของรัฐบาลนั้น  ไดดํ าเนินการในเร่ืองน้ีบางอยูแลวแตควรตองปรับปรุงระบบและ
ลดขั้นตอนลง   เพ่ือจะไดดํ าเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น พยายามกาวใหพนขั้นตอนการศึกษา
หรือวางแผน  ใหไปถึงขั้นตอนการปฏิบัต ิ  เพ่ือทํ าใหคุณภาพสิ่งแวดลอมไทยดีขึ้น   ใหคนไทยเห็น
และจับตองได



ในสวนของภาคธุรกิจเอง   ถึงแมจะไดน ําความเจริญทางเศรษฐกิจมาสูประเทศชาติ   แตเรา
คงตองยอมรับกันวา   เรามีสวนในการสรางความเสียหายอยางมหันตตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะดูไมยุติธรรมตอรุนลูกรุนหลานของเรา   ถาเราทิ้งใหสิ่งแวดลอมอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
กลายเปนภาระท่ีรุนตอไปในอนาคตตองแบกรับแทน

ภาคธุรกิจมีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศ   ดังที่ไดแสดงใหเห็นโดยทั่วกันแลว   ธุรกิจ
สามารถมีบทบาทน ําในสังคมนี้ได บัดนี้ถึงเวลาแลวที่เราจะแสดงบทบาทน ําในอีกดานหนึ่งในดาน
ของการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม   เปนการคืนก ําไรใหแกสังคมท่ีเก้ือหนุนเรามา

เปนที่นายินดีวา  มีคนจํ านวนมากในสังคมนี้ที่เห็นดวยกับแนวความคิดนี ้  รวมท้ังผูบริหาร
จากบริษัทชั้นนํ าของประเทศ ๕๐  บริษัทที่ประกอบเปนคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม
ไทยที่ผมเปนประธานอยู

เพื่อจะใหบรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน    เราไดถือแนวความคิดนี้เปนหลักการในการก ําหนด
แนวทางปฏิบัติ  ๑๐   ประการดวยกัน  สาระส ําคัญของแนวทางดังกลาว ก็คือ

-! เราจะรวมรับผิดชอบและถือเปนหนาที่ในการพัฒนาสังคมใหดีขึ้น   โดยชวย
       พัฒนาคุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดลอมตามความสามารถของแตละคน

-     เราจะถือเปนนโยบายที่จะปองกันการกอมลพิษและลดผลกระทบตอ
      ตอส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสินคาหรือบริการของเราในทุกข้ันตอน
      ของวงจร   ตั้งแตการผลิตไปจนถึงการก ําจัดกากของเสีย

-     เราจะค ํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน   ตลอดจน
      ความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ

-! เราจะใหความรวมมือกับภาครัฐและองคกรเอกชนอื่น ๆ  ในการปฏิบัติ
       ตามนโยบายดานสิ่งแวดลอมของประเทศ

-      เราจะใหขอมูลแกสาธารณชน   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดาน
       สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการผลิตและ การบริโภคสนิคาหรือบริการของเรา

-! เราจะวางนโยบายดานธุรกิจและการจัดซื้อ  โดยสง เสริมผูคาใหคํ านึงถึง



       สิ่งแวดลอม   และรวมพัฒนาความ สามารถคูคาในดานสิ่งแวดลอม

-      นอกจากน้ี   เราจะรวมมือกับธุรกิจและบริษัทอื่น ๆ  ในการริเร่ิมโครงการเพือ่
       พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมในประเทศ

ผมอยากจะเชื้อเชิญใหธุรกิจในทุกสาขาถือเอาแนวทางเหลานี้เปนหลักในการด ําเนินกิจการ   
ถึงแมวาเราจะตองเสียคาใชจายบาง   ผมก็เชื่อมั่นวาจะเปนการลงทุนที่คุมคาที่เราจะเห็นผลก ําไรใน
ระยะยาว   เร่ืองน้ีไมใชเร่ืองของการทํ าบุญท ํากุศล   แตเปนเร่ืองของความอยูรอดและอยูดีกินดีของ
เราทุกคน   อยูดีในสภาพแวดลอมที่ยังดํ ารงความเปนธรรมชาติ   และกินดีโดยไมตองหวงกังวลถึง
พิษภัยจากสารอันตรายตาง ๆ

เมื่อผมเห็นทานทั้งหลาย  ซึ่งเปนผูนํ าในวงการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมใจสละ
เวลามาประชุมที่นี่ในวันนี ้  ผมก็มีความหวังมากขึ้นวาเรามีความหวงกังวลในเรื่องเดียวกัน   ผมเช่ือ
วาเราจะสามารถรวมมือกัน ลงมือปฏิบัติในสิ่งตางๆที่จะฟนฟูสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมและอนุรักษ
ธรรมชาติ   เพ่ืออนาคตท่ีดีข้ึนของเราทุกคน


