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การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันในเวทีโลกและเวทีระดับชาติกันมารวมทศ
วรรษแลว  เวทีโลกไดสรุปเอาไววาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนหลักการบนพื้นฐานของการประสานผล
ประโยชน ระหวางการพัฒนาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถด ําเนินไปดวยกันได  ไม
จํ าเปนตองอยูกันคนละขั้ว มิใชวามีการพัฒนาแลวจะอนุรักษสิ่งแวดลอมไมได  หรือมิใชมีการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแลวจะตองไมมีการพัฒนา

จากมูลฐานขอเท็จจริงท่ีวา  อารยธรรมของโลกมีการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง และพัฒนาอยู
ตลอดมา   อีกท้ังธรรมชาติของมนุษยเรา มีสมองที่จะท ํางานและคิดคนสิ่งใหม ๆ และวิธีการผลิตใหม
ซึ่งเราจะตองยอมรับวาในโลกของความเปนจริง การพฒันา วิวัฒนาการ จะหยุดยั้งไมไดและจะด ําเนิน
ตอไป  แตที่ส ําคัญคือจะตองมีสติ



ในชวง ๑๐๐ ปที่ผานมา  วิวัฒนาการไดใหความส ําคัญตอดานส่ิงแวดลอมนอยมากหรือแทบไม
มีเลย  เพราะแตละสังคมไปเพงเล็งอยูที่ความเจริญ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเติบโตของรายได
ประชาชาติ  จนมาถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ ๓๐ - ๔๐ ปที่แลว  ที่มีการพูดถึงกันอยางจริงจัง  เปน
ผลสืบเนื่องจากการที่อุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศที่พัฒนาแลว  นํ าพาความเสียหายทั้งทางตรง
และทางออมมาสูสิ่งแวดลอม  ไมวาจะเปนบริษัทนํ ้ามัน  บริษัทปโตรเคมี และอื่น ๆ

ปจจุบัน ปญหานี้เพิ่มพูนทวีความซับซอนมากขึ้น  เพราะสังคมของโลกหนักไปทางดาน
บริโภคนิยม  และเปนโลกของการแขงขัน  มีทั้งการแขงขันเพื่อใหมีการพัฒนาขึ้น และแขงขันเพื่อใหมี
อํ านาจเหนือกวากัน   การแขงขันประเภทหลังท ําใหบางสวนตองด้ินรนเพ่ือความอยูรอดภายใตกระแส
ที่เชี่ยวกราก  เพราะเปนการแขงขันท่ีไรคุณธรรม  นํ าไปสูการเอารัดเอาเปรียบของผูมีอํ านาจกวา  เกดิ
ความไรระเบียบของสังคมโลก  เปนชนวนไปสูการตอสู ประหัตประหาร  แลวยังกอใหเกิดการท ําลาย
ลางทั้งชีวิตมนุษย ระบบนิเวศ และระบบวัฒนธรรมอยางรุนแรงและรวดเร็วอยางท่ีไมเคยเปนมากอน

หากเราปลอยใหวิถีโลกยงัดํ าเนินไปอยางน้ี  ก็ไมตองมาพูดถึง “ความยั่งยืน” กันใหเสยีเวลา  จะ
ประชุม Earth Summit อีกกี่ครั้งก็ตาม  หรือมีวาระ Agenda อีกกี่ฉบับ  ก็ไมมีความหมาย  และเวลาของ
โลก จะอยูรอดใหเรามีการประชุมกันถึงอีกก่ีสิบคร้ังหรือไมน้ัน   ผมไมมั่นใจ

แตสิ่งที่ผมมั่นใจก็คือ  เราจะสามารถสรางพลังขับเคลื่อนสังคมเล็ก ๆ ของเรา  ใหรอดพนจาก
กระแสของโลก  ดวยจุดยืนที่ตั้งมั่น  และกาวไปสูวิถีของการพัฒนาที่ยั่งยืนได  ถาเราลงมือทํ าวันนี้และ
นาทีน้ี

ผมไมไดชี้นํ าใหเราเอาตัวรอดแบบท่ีไมรับผิดชอบตอสังคมโลกโดยรวม  ในความเปนจริง เรา
ไมอาจหลีกเลี่ยงการเปนสมาชิกของสังคมโลก และเรารูตัวดีวาเราไมใชชาติมหาอํ านาจที่จะไปชี้น ําหรือ
ควบคุมใครได  น่ันจึงทํ าใหเราจํ าตองเอาตัวเองออกมาใหพนกระแสของความรุนแรง วิถีการแขงขันที่
ไมเปนธรรม และความไรระเบียบของสังคมโลก  เราจํ าเปนตองทํ า และท ําคนเดียวก็ไมได  เราตอง
แสวงหาพันธมิตรมารวมในขบวนการการอยูรอดอยางรับผิดชอบน้ีดวยกัน

หากหันกลับมามองสังคมไทยของเราบาง  ผมวาตอนนี้เราไรระเบียบไมแพสังคมโลกแลว



มองลงไปสูสังคมที่เล็กกวา  จนถึงระดับครอบครัว  ทานเห็นอะไรบาง  สิ่งที่ผมอยากจะชี้ใหเห็นก็คือ
ความเปนธรรมชาติของคนที่อยูรวมกันในสังคมระดับตาง ๆ  ทานจะเห็นวาแมแตในบานหลังเล็ก ๆ
ของเรา  ก็ยังมีความหลากหลายรวมกันอยู  แตความผาสุกก็เกิดขึ้นได  สิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไร  เรานาจะ
คิดดู

สํ าหรับผมเองแลว ความผาสุกและสันติในสังคมจะเกิดขึ้นได  ตองมาจากความเอ้ืออาทรและ
การเคารพซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะการเคารพในเร่ืองของความคิด และพรอมที่จะฟง พรอมที่จะไดยิน
และพรอมท่ีจะหาทางออกรวมกัน  ทั้งหมดจะขึ้นอยูกับวิถีการพัฒนาที่มีความพอด ี และหากเกิดค ําถาม
ตามมาวา  ความพอดีอยูที่ไหน  เปนความพอดีของใคร ความพอดีของนักลงทุน เกษตรกร หรือคนยาก
จน  ทุกทานทราบดีวา ความพอดีของแตละของแตละสังคมไมเหมือนกัน  เชนเดียวกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนของแตละกลุมคนหรือแตละประเทศ  ก็ตองมีวิถีและบริบทท่ีแตกตางกันออกไป  แตสิ่งที่สํ าคัญ
และจะลืมเลือนไปไมได ก็คือ ความพอดีของการพัฒนาจะตองอยูบนพ้ืนฐานของทุนท่ีตัวเองมี  ไมใช
ทุนที่ไปยืมใครเขามา  ไมใชทุนที่น ํามาเขาจากตางประเทศ  และไมไดหมายถึงทุนที่เปนตัวเงินเพียง
อยางเดียว  แตหมายถึงทุนทั้งหมดของประเทศ  ไมวาจะเปนทุนทรัพยากร  ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรคน ทุนทางปญญา รวมทุนทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณีดวย

ที่ผานมา เราไมไดประเมินทุนเหลานี้อยางละเอียด  เราละเมิดความส ําคัญของทุนบางอยาง  ท ํา
ใหเราพยายามกาวกระโดดไปสูความมั่งคั่งโดยขาดความมั่นคง  ผลที่ตามมาก็คือวา เราประสบผลส ําเร็จ
หรือความลมเหลวในเร่ืองน้ีอยางไร  ถึงเวลาที่ตองทบทวน  แลวใชบทเรียนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํ าไปสูอนาคต
ที่นาอยูมากกวานี้

และนอกจากนี้ วิถีการพัฒนาที่พอด ีจะตองสอดคลองกับความเปนธรรมชาต ิ ความเปนธรรม
ชาติ ก็คือ ความเปนปรกติ ความเปนธรรมดา

ความเปนธรรมชาติจะตองมีความหลากหลาย  ซึ่งตรงกันขามกับโลกาภิวัฒนที่ก ําลังลดทอน
ความหลากหลายของโลกในทุกดาน ไมวาจะเปนเร่ืองทิศทางการพัฒนาหรือเร่ืองของวัฒนธรรม ความ
เปนธรรมชาติจะตองมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางสิ่งทั้งหลาย  มีการพึ่งพาอาศัย  และมีความ
เปนเอกภาพในความหลากหลาย เชนเดียวกับการพัฒนา หากเราใหความส ําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เราก็จะตองใหความส ําคัญกับความเช่ือมโยงระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับระบบนิเวศ  ระบบวัฒน



ธรรม  และจริยธรรมของสงัคมดวย

ความเปนธรรมชาติจะตองมีความสามารถที่จะจัดการกับตัวเองได  ซึ่งปจจุบัน ธรรมชาติพังไป
มาก  ก็เพราะนํ้ ามือมนุษยที่เขาไปจัดการหรือไปยุงกับธรรมชาติจนเกินความจ ําเปน  และท ําใหธรรม
ชาติปรับตัวเองไมทัน  อีกประการหน่ึงของความเปนธรรมชาติ ก็คือ การเปลี่ยนแปลง  ดังน้ัน การท่ีอาง
วาตองรักษาทุกสิ่งทุกอยางไวใหเหมือนเดิม จึงเปนสิ่งที่ไมสอดคลองกับความเปนธรรมชาติ  แต
ประเด็นส ําคัญของการเปลี่ยนแปลง  คือ  การคงความสมดุลไวใหได

ฉะน้ัน  ทิศทางการพัฒนาไทยในอนาคต  จะตองสํ ารวจเพ่ือรูจักตัวเอง  รูทุนของตัวเองใหมาก
ขึ้น  และดํ าเนินไปตามวิถีของธรรมชาติใหมากกวาที่เปนอยู  และตองเขาใจวา วิถีธรรมชาตินั้นมีวิถีการ
การเปลี่ยนแปลงของตัวมันเอง  ไมมีอะไรในโลกนี้ที่จะหยุดและไมกาวตอไปอีก

บนพ้ืนฐานแนวคิดขางตน  เราจึงจะตองเปล่ียนเปาหมายของการพัฒนาประเทศใหมุงไปสู
ความมั่นคงมากกวาความมั่งคั่ง  ม่ันคงในดานเศรษฐกิจต้ังแตระดับรากหญาจนถึงระดับชาติ  มั่นคงทาง
ดานจิตใจ  ดานวัฒนธรรม การเมือง และดานนิเวศ  การพัฒนาประเทศที่จะกอใหเกิดความมั่นคงในทุก
ระดับไดนั้น   สัมมาทัศนะของวิถีการด ําเนินชีวิตระดับปจเจกบุคคลจะตองเกิดข้ึนกอน

ทุกวันนี้  ผูคนจํ านวนมากด ําเนินวิถีชีวิตของตนจนเกินความพอดี  ขัดแยงกับความเปนธรรม
ชาติ กระเสือกกระสนแขงขัน  ไขวควาเพ่ือบริโภคและครอบครองทรัพยสินจนเกินความจํ าเปน  หาได
มีความพอเพียงในชีวิต  หลายตอหลายคนไดทุมเทตอการทํ างานเพียงเพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง  แตชีวิต
กลับขาดความมั่นคง  แลว จะมีประโยชนอะไร

ซํ้ าราย วิถีการพัฒนาที่ไมมีความเปนธรรมชาติ  มีการแขงขันท่ีเอารัดเอาเปรียบ ไรคุณธรรม
และผูกขาด  ท ําใหสังคมเราไรระเบียบมากขึ้น  สรางความเหลื่อมลํ ้าและความไมเทาเทียมกันระหวาง
บุคคลขยายมากข้ึนเร่ือย ๆ  เกิดปญหาการวางงานเพ่ิมข้ึน  ระบบนิเวศเส่ือมโทรม  จริยธรรมเส่ือมถอย
และระบบครอบครัวลมสลาย

เสียเวลาที่จะตั้งคํ าถามวา สัมมาทัศนะของพวกเราและของผูนํ าในสังคมไทยในเรื่องการพัฒนา
เกิดแลวจริงหรือ  เพราะคํ าตอบชัดเจนอยูแลว



ณ นาทีน้ี  เราจะตองเปลี่ยนแปลงวิถีการพัฒนาแบบเดิม  การเปลี่ยนแปลงที่แทจริงและยั่งยืน
ถาวร  ตามที่ประวัติศาสตรของมนุษยชาติไดบันทึกไวนั้น สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดจาก
ชายขอบกอนเสมอ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากศูนยอ ํานาจแมจะเกิดขึ้นมากครั้ง แตไมมีความยั่งยืน
เพราะฉะนั้น ผมจึงใหความส ําคัญกับพวกเราที่ท ํางานในลักษณะชายขอบทั้งหลาย  ไมวาจะเปนองคกร
สาธารณะ องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรประชาชน ซึ่งจะตองท ํางานตอไปอยางไมยอทอ  และคงจะ
ตองทนฟงคํ าติเตียน หรือคํ าพูดที่ถากถางจากคนบางกลุมในสังคมไทยตอไป

ผมมีความยินดี ที่ไดเห็นความหวงใยของคนรุนหนุมสาว และไดรับรูถึงอุดมคติขององคกร
พัฒนาเอกชนและองคกรประชาชนซึ่งถือเปนความหวัง  คนรุนน้ีจะตองตอสูกันอีกนาน  ขออยายอทอ
ควรผนึกกํ าลังกัน เพื่อจะไดมีพลังในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  จุดประกายวิถีการพัฒนา
เพื่อความมั่นคง  บนพื้นฐานของความเปนธรรมชาติดังที่ไดกลาวมาแลว  และจะตองยอมรับขอเท็จจริง
ของโลก  ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา มีการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  ที่จะมีสวนใหการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจมีความสอดคลองกับการรักษาระบบนิเวศได

สุดทาย ผมขอฝากไววา หากประชาชนไมใหความสนใจอยางจริงจังตอกระบวนการพัฒนา
ประเทศ  แตกลับเรียกรองถึงการมีสวนรวมโดยไมรูจักหนาท่ีและมองเปนองครวม  ปลอยใหเปนเพียง
ภาระหนาที่ของรัฐด ําเนินการไปตามล ําพัง  ความคาดหวังที่จะไดเห็นการพัฒนาที่จะน ําประเทศไปสู
ความมั่นคง เกิดความผาสุกและสันติของทุกกลุมคนในสังคม ก็ยอมเกิดไดยาก  ในทางกลับกัน หาก
ภาครัฐซึ่งพูดถึงการมีสวนรวมอยูเสมอ บอกวารับฟงความคิดเห็นของประชาชน  แตกลับไมไดยิน
แสดงความไมพอใจหรือไมนํ าไปใช  ก็ไรประโยชนเชนเดียวกัน

ฉะน้ัน เราทั้งหลายจะตองรวมกันคิด  แตหากมีความเห็นที่แตกตางกัน นั่นก็คือ ความเปน
ธรรมชาติที่ตองเรียนรูเพื่อหาทางออกรวมกัน  ในโลกของความจริงไมมีใครไดเต็มรอยเปอรเซ็นต  แต
ขอยุตินั้นทุกคนตองมีสวนได  ขึ้นอยูกับวาแตละฝายมีความคิดเห็น มีสติเพียงพอที่จะพยายามประสาน
ผลประโยชน  ซึ่งจะตองไมทิ้งหลักการ  รวมถึงคิดเพื่อหาทางออก และเมื่อไดขอยุติแลวจะตองชวยกัน
ทํ า  โดยตองทํ ามากกวาที่คิด  การพัฒนาที่เราคาดหวังจึงจะเกิดขึ้นอยางสัมฤทธิ์ผล

ผมขออวยพรใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น และขอเปดการสัมมนา ณ บัดน้ี



ขอขอบคุณครับ
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