การบรรยายการจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ ปัญหา การแปลผล และการทําข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑
บรรยายโดย รอง อคพ. จงจิตร์นีรนาทเมธีกุล
จุดประสงค์ในการจัดบรรยายการจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ ปัญหา การแปลผล และการทํา
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ คพ. เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
และเหมาะสมและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์กรมควบคุม
มลพิษ ที่กําหนดไว้ว่า"เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน" เนื่องจาก
คพ. เป็นหน่วยงานวิชาการมีหน้าที่ในการกํากับดูแล เสนอแนะนโยบาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นงานด้านวิชาการที่มีความยาก และหากดําเนินการได้ประสบ
ความสําเร็จก็จะสามารถทําให้ประชาชนเชื่อมั่น คพ. ได้ตามวิสัยทัศน์ ต่อเนื่องไปถึงพันธกิจของ คพ. ต้องทําให้
วิชาการของ คพ. มีเหตุ มีผล สมควรแก่การเชื่อมั่นของสังคมซึ่งการบรรยายประกอบด้วย ๓ หัวข้อ ดังนี้
๑. การแปลผลเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ
๒. การทํางานเป็นทีม
๓. ประเด็นอื่นๆ
๑. การแปลผลเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ
ยกตัวอย่างกรณีปลากระเบนตายจํานวนมากที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ จึงเป็น
หน้าที่ของ คพ. ที่ต้องหาสาเหตุการตายของปลากระเบน เมื่อรู้สาเหตุก็จะสามารถหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้ ในการหาต้นเหตุ เราได้มีการเก็บตัวอย่างน้ําและนํามาเทียบกับค่ามาตรฐานโดยพบว่าคุณภาพน้ํายัง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากไปตรวจสอบในช่วงกลางวันซึ่งมีค่าออกซิเจนสูง เมื่อรายงานต่อสังคมว่า
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่งผลทําให้ความเชื่อมั่นจากสังคมลดลง เพราะยังพบว่ามีปลากระเบนตายทุกวัน
หรือกรณีเกิดไฟไหม้หลุมฝังกลบขยะ และส่งผลต่อสภาพอากาศในเขตที่อยู่อาศัยของประชาชน โดย คพ. ได้นํา
รถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ไปตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณดังกล่าว โดยวัดค่าฝุ่น และก๊าซต่างๆ
มีการรายงานผลการตรวจวัดว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งทําให้ขาดความน่าเชื่อถือจากสังคม
ซึ่งเป็นเพราะเรามักจะนําผลการตรวจวัดมาเทียบกับค่ามาตรฐาน ซึ่งเราต้องวิเคราะห์ว่ากรณีไหนควรจะเทียบ
กับค่ามาตรฐาน กรณีไหนควรจะใช้วิธีการอื่น บทบาทของ คพ. มีหน้าที่ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ไม่ใช่เพื่อใช้ในการจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษประจําปี แต่เพื่อใช้
ในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้รู้ว่าแนวโน้มคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร แม้ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานแต่มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหา คพ. ต้องเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่ง
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ไม่ใช่วางแนวทางกว้างๆ เช่น ติดตั้งถังดักไขมัน สร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ลดการใช้น้ํา ลดการใช้สารเคมี เพราะ
ไม่สะท้อนกับปัญหาในเชิงพื้นที่
ตัวอย่างกรณีการแปลผล...เพื่อสื่อสารต่อสังคม
ตัวอย่างที่ ๑ มีการตรวจสอบค่าไดออกซินในบรรยากาศที่หาดใหญ่แล้วพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่
เราควรต้องไปตรวจสอบที่แหล่งกําเนิดด้วยว่ามีการปล่อยไดออกซินมีค่าเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามี
ค่าเกินมาตรฐานหลายเท่า เราก็ต้องคุมเข้มที่แหล่งกําเนิด เพราะเราเป็นผู้กําหนดมาตรฐาน ก็ต้องทําหน้าที่
เป็นผู้กํากับดูแลด้วย ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของ ฝตบ. เพียงหน่วยงานเดียวเพราะเราต้องไปตรวจสอบว่ามาตรฐานที่
เรากําหนดใช้ได้รึไม่ หากไม่เหมาะสมก็ต้องเก็บข้อมูลเพื่อนํามาทบทวนมาตรฐานต่อไปในอดีตมีการกําหนด
มาตรฐานค่าไดออกซินของเตาขยะติดเชื้อ แต่ทาง คพ. ไม่เคยมีการตรวจสอบเนื่องจากประเทศไทยไม่มี
ห้องปฏิบัติการที่จะตรวจสอบค่าไดออกซินต้องส่งวิเคราะห์ต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงแต่เตาเผาขยะชุมชน
นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของ คพ. ที่จะต้องบอกได้ว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายหรือไม่
ปัจจุบันมีสถาบันไดออกซินซึ่งสามารถตรวจวัดค่าไดออกซินในสิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งเราสามารถเก็บตัวอย่างได
ออกซินที่ปล่องส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการของเอกชนได้ เราจึงสามารถย้อนกลับไปว่าเหตุใดปริมาณไดออกซินที่
ออกมาจากเตาเผาขยะชุมชนจึงมีมาก สาเหตุมาจากอะไร โดยพิจารณาที่กระบวนการ เช่น ระบบกําจัดอากาศ
ไม่ดี จึงลงทุนสร้างระบบกําจัดอากาศ แต่เมื่อตรวจสอบก็พบว่าค่าไดออกซินยังเกินมาตรฐาน ซึ่งจะเห็นว่า
สาเหตุมาจากการใช้อุณหภูมิในการเผาขยะที่ต่ํา เนื่องจากมีขยะเปียกเข้ามาปนทําให้อุณหภูมิที่ใช้ในการเผา
ไหม้ ข ยะนั้ น สู ง ไม่ พ อ ทั้ ง นี้ ไ ดออกซิ น เป็ น สารก่ อ มะเร็ ง ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งควบคุ ม ก๊ า ซไดออกซิ น ให้ อ อกมาสู่
บรรยากาศให้น้อยที่สุด จึงต้องพิจารณาทบทวนแนวทางการดําเนินงานให้เป็นระบบ ไม่คิดแยกส่วน และวาง
กลยุทธ์แก้ปัญหาที่ต้นทางโดยเน้นการแยกขยะอินทรีย์ เมื่อขยะเปียกน้อยลง ขยะที่เหลือทําให้มีมูลค่าโดยส่ง
เตาเผา ก็จะทําให้มีขยะเปียกน้อยลง กลิ่นเหม็นน้อยลง ซึ่งจะเห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชี้ให้เหตุสาเหตุของ
ปัญหา จะนําไปสู่การวางนโยบาย กลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อ คพ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณก็จะง่ายขึ้น
เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงบทบาทของหน่วยงานทางด้านวิชาการ
ตัวอย่างที่ ๒ ในอดีตมีปลาตายนับล้านตัวในคลองอู่ตะเภา ซึ่งมีการรายงานทางโทรทัศน์ ซึ่งหาสาเหตุ
ไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร โดยสันนิษฐานว่าสาเหตุของปลาตายน่าจะเกิดจากน้ําทะเลหนุน ทําให้ปลาปรับตัวไม่ทัน
จนกระทั่งตายในที่สุด แต่กรณีดังกล่าวไม่น่าจะทําให้ปลาตายเป็นล้านตัว ดังนั้น จึงต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าปลา
ตายเพราะอะไร และต้องเร่งดําเนินการเพราะสังคมต้องการคําตอบ ซึ่งต้องพิจารณาแหล่งกําเนิดบริเวณ
ใกล้เคียงว่ามีการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ําหรือไม่ โดยตรวจสอบกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ซึ่ง
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ไม่พบว่ามีโรงงานปล่อยน้ําเสียลงในบริเวณดังกล่าว จึงตัดสาเหตุการปล่อยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมออก
ส่วนประเด็นเรื่องความเค็มจากน้ําทะเลหนุนทําให้ปลาขาดออกซิเจน ไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ปลาตาย
ซึ่งจากการลงพื้นที่สังเกตได้ว่าบริเวณปากแม่น้ํามีวัชพืชน้ําจํานวนมากและไม่ได้ออกสู่ทะเลเนื่องจากน้ําทะเล
หนุน และเมื่อวัชพืชได้รับความเค็มจากน้ําทะเลก็จะตายแล้วทับถมลงสู่ใต้น้ํา ทําให้เกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ก๊าซออกซิเจนและเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ส่งผลให้ปลาตายจํานวนมาก ซึ่งต้องพิสูจน์ว่าสมมติฐานนี้เป็นจริง
หรื อ ไม่ จึ งต้ อ งเก็ บ คุ ณ ภาพน้ํ าที่ พื้ นน้ํ า เพื่ อ ตรวจสอบค่า ไฮโดรเจนซัล ไฟล์ แต่ ถ้ า เราวางแผนเก็บ น้ํ า ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ก็จะไม่ตรวจสอบค่าไฮโดรเจนซัลไฟล์เพราะไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน ทั้งนี้ ปลา
ไม่ได้ตายเพราะก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ แต่ตายเพราะขาดออกซิเจน จึงต้องหาสาเหตุต่อว่าทําไมปลาตายจํานวน
มากในวันเดียว ทั้งๆ ที่น้ําทะเลหนุนมาหลายวันแล้ว ซึ่งในวันเกิดเหตุดังกล่าวเป็นวันที่เกิดปัญหาหมอกควัน
ภาคใต้พอดี ซึ่งปกติในตอนกลางคืนค่าออกซิเจนละลายน้ําลดลง และตอนเช้าเมื่อมีแสงแดดค่าออกซิเจน
ละลายน้ําจะเพิ่มขึ้นตามการสังเคราะห์แสงของพืชในน้ํา แต่ในวันที่เกิดเหตุปลาตาย ในน้ํามีออกซิเจนเหลือ
น้อยเพราะพื้นน้ํามีการทับถมของวัชพืชเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ประกอบกับในช่วงกลางวันไม่มี
แสงแดด เพราะปัญหาหมอกควัน จึงทําให้มีการสังเคราะห์แสงน้อย ส่งผลให้ค่าออกซิเจนละลายน้ําต่ําลง
เรื่อยๆ และไม่เพียงพอต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งปลาตายในที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาคุณภาพน้ํา
เกี่ยวโยงไปถึงปัญหาทางด้านสภาพอากาศด้วย ซึ่งเป็นการนําวิชาการพื้นฐานเข้ามาช่วยในการแปลผล
ตัวอย่างที่ ๓สจน. ได้ลงแฟนเพจเสนอแนวทางการจัดการมลพิษทางน้ําในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
ได้แก่ จัดทําสถานการณ์จัดการน้ําเสีย ประเมินประมาณและระดับความรุนแรงของปัญหา ติดตั้งระบบบําบัด
น้ําเสียบริเวณห้องน้ําห้องส้วมให้เพียงพอ ปรับปรุงระบบระบายน้ําบริเวณร้านค้า ให้ความรู้ความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อเสนอจากประชาชนว่า ข้อเสนอดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่และ
ไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่จะเห็นได้ว่า ไม่มีร้านค้าและบ้านพักอยู่ริมลําธาร และไม่ให้
ประชาชนนําอาหารลงมารับประทานริมน้ําซึ่งถือเป็นการจัดการที่ต้นทาง โดยป้องกันไม่ให้มีน้ําเสียลงสู่แหล่ง
น้ํา และควรชื่นชมการทํางานของกรมอุทยานฯ ที่จัด Zoning ไม่ให้สร้างร้านอาหารบริเวณริมน้ํา แต่ถ้าพบว่า
ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นก็ควรแจ้งให้กรมอุทยานฯ ทราบว่า ต้องปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ซึ่งจะมีความชัดเจนมาก
ขึ้น และแต่ละอุทยานฯ ก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกัน
ตัวอย่างที่ ๔ กรณีจัดทําข้อเสนอการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษก็เช่นเดียวกัน ต้อง
พิจารณาการแก้ปัญหาเป็นรายพื้นที่ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน อย่าแนะนําเพียงแค่การ
สร้างระบบบําบัดน้ําเสีย บ่อดักไขมัน ลดการใช้สารเคมี และลดการใช้น้ํา ต้องปรับวิธีคิดให้ปรับเปลี่ยนเป็นการ
จัดการปัญหาที่ต้นทาง วิธีการคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ควรแนะนําให้เขารู้จักวัฏจักรของ
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น้ํา และให้เขาทราบว่าการปรับทางระบายน้ําให้เป็นปูนซีเมนต์จะเป็นการปิดกั้นไม่ให้น้ําไหลซึมเข้าไปด้านข้าง
ในดินให้เกิดการอุ้มน้ํา ปัญหาที่ตามมาคือ ทําให้ขาดแคลนน้ํา จึงควรทําทางน้ําเป็นระดับชั้น ปลูกพืชซับน้ํา
เพื่อให้น้ําไหลช้าลง เช่นเดียวกับต่างประเทศที่พยายามทําให้ลําคลองให้คดเคี้ยวเพื่อให้เป็นพื้นที่รับน้ําและไม่
ควรมีร้านค้าอยู่ริมน้ําและบริเวณชายฝั่งทะเล โดยจัดทําเป็นพื้นที่สีเขียว การมีต้นไม้ริมน้ํา เช่น ต้นอ้อ จะ
สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ตลิ่งถูกกัดเซาะเมื่อมีน้ําหลาก ซึ่งสิ่งต่างๆ นี้ควรทําเป็นหลักสูตรเพื่อสอน อปท.
เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการน้ําเสียและขยะ คพ. จะต้องผสมผสาน
ระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างที่ ๕ การจัดการด้านอากาศ เมื่อมีปัญหาด้านอากาศ ก็จะนํารถตรวจวัดสภาพอากาศเคลื่อนที่
ออกไปตรวจวัด แล้วรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงเพื่อนํามาเทียบกับมาตรฐานแต่เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งไม่เพียงพอ เพราะเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะพื้นที่ เช่น กรณีเกิดไฟไหม้หลุมฝังกลบขยะในพื้นที่แพรกษา
จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรนํารถตรวจวัดสภาพอากาศเคลื่อนที่ออกไปตรวจวัด
ในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อชุมชนและควรที่จะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่รถตรวจวัดสภาพอากาศ
เคลื่อนที่ เพื่อที่จะได้รายงานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทุกชั่วโมงให้ทราบ เนื่องจากจะรอค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงไม่ได้
เพราะเป็นเรื่องฉุกเฉิน การแปลผลมักจะเทียบกับค่ามาตรฐานฯ ซึ่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ควรเทียบแบบนั้น
เพราะบางครั้งการเทียบกับมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง แล้วผลที่ตรวจวัด
ได้อาจจะไม่เกินค่าที่กําหนด แต่ถ้าเปรียบเทียบกับค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลาปกติ แล้วสูง
กว่า แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบต่อประชาชน และเมื่อค่าที่ตรวจวัดได้เท่ากับค่าที่วัดได้ตามช่วงเวลาปกติ ก็
สามารถยุติการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยได้ ซึ่งจะทําให้ คพ. เป็นมืออาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ในการทํางานมักมีปัญหา
อุปสรรค เช่น เครื่องมือชํารุด ผอ.สํานัก ต้องให้คําแนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย
ตัวอย่างที่ ๖ การเลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นอาชีพที่รายได้ดี และไม่
ค่อยมีการขออนุญาตเลี้ยงอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งรัฐบาลมีการออกมาตรา ๙ โดยมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซึ่งหลายจังหวัดมักจะออกประกาศจังหวัดในลักษณะเดียวกันว่าหากพื้นที่ใดมีน้ําทะเลขึ้นถึง
ห้ามเลี้ยงกุ้ง ซึ่งมีความไม่ชัดเจนว่าพื้นที่ที่ใดบ้าง ซึ่งในการดําเนินงานของจังหวัดสงขลามีแนวคิดว่าจะไม่ทํา
ตามจังหวัดอื่น จึงทําหลักเกณฑ์แบบง่ายๆ หัวใจสําคัญของมาตรการ ๙ คือห้ามทํา จึงทําแผนที่แนบท้าย
เหมือนแผนที่ผังเมืองแสดงให้เห็นว่า อําเภอ หมู่บ้านที่ติดทะเล หาดท่องเที่ยว เช่น สมิหลา ห้ามเลี้ยง ทําให้มี
ความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อผ่านไป ๑ ปี ตํารวจได้รับแจ้งความว่ามีคนเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ห้ามเลี้ยงและมีชาวบ้านฟ้องว่า
ก่อให้เกิดมลพิษ ต้องส่งข้อมูลให้อัยการพรุ่งนี้ว่าเกิดมลพิษหรือไม่ จึงให้ตํารวจทําหนังสือถึง สสภ. ว่าขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล และไปยืมเครื่องวัดความเค็มจากสํานักงานประมง เพื่อหาข้อมูลจัดทํารายงานเสนอ โดยมี
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การลงพื้นที่ตรวจวัดความเค็ม เก็บข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ด้วย ซึ่งโดยปกติบริเวณชายทะเลจะมีบ่อน้ําจืดอยู่
ใกล้เคียง จึงให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจโดยตรวจวัดค่าความเค็มได้ ๓ppt ปกติน้ําทะเลมีความเค็มประมาณ ๓๐
pptซึ่งในอดีตบ่อน้ําจืดมีค่าความเค็ม ๐pptเมื่อเราวัดได้ ๓pptแสดงว่าได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ตํารวจไม่มี
ความรู้ ทางด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม จึง เขี ย นรายละเอี ย ดข้ อ มูล ในขณะที่ใ ห้ป ากคํา หรื อ ขอเพิ่ม ข้อ มูล มากกว่า ที่
เจ้าหน้าที่ซักถาม และเพิ่มการวิเคราะห์ข้อกฎหมายด้วย เมื่อถึงวันตัดสิน ศาลตัดสินว่า เนื่องจากการเลี้ยงกุ้ง
ส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงขอตัดสินเป็นเยี่ยงอย่างให้จําคุก ๓ ปี พร้อมจ่ายค่าปรับ ๕ แสน ทั้งนี้จําเลยรับ
สารภาพจึงลดโทษลงกึ่งหนึ่งแต่ไม่รอ ผู้เลี้ยงกุ้งจึงรับโทษจําคุกทันที ทั้งนี้ ความเห็นของเราต้องมีความเป็น
กลาง มีจุดยืน ถ้าผู้ประกอบการไม่ผิดก็คือไม่ผิด
ตั ว อย่ า งที่ ๗ การทํ า หน้ า ที่ ใ นการกํ า กั บ การทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
(EIA)หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอนุญาตมักจะไม่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อชาวบ้านมีการเรียกร้องค่าชดเชย
จากการได้รับผลกระทบ และหน่วยงานควรวางตัวเป็นกลาง และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคม จึงได้รับ
ความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายให้พิจารณาว่า มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งต้องใช้วิชาการเป็นตัวตัดสิน ทั้งนี้ การทํา
EIA ต้องมีการศึกษาข้อมูล Baseline ดังนั้นเมื่อมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังจากที่โครงการ
เสร็จสิ้น ควรนําข้อมูลผลการตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับ Baseline มากกว่าที่จะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
เพราะส่วนใหญ่ค่าที่ตรวจได้จะไม่เกินมาตรฐาน แต่สูงกว่าค่า Baseline ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน และ EIA
จึงเปรียบเหมือนคํามั่นสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน ไม่ใช่กับเจ้าหน้าที่รัฐ และเพื่อเป็นการยืนยันกับ
ชุมชนว่าหากมีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมกับชุมชนน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
โดยได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ ดังนั้น จึง
แจ้งให้บริษัททราบว่าผลการติดตามตรวจสอบจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานโดยเมื่อพบว่ามีแนวโน้มค่าเพิ่มขึ้นแต่
ไม่เกินมาตรฐานก็แจ้งเตือนให้มีการปรับปรุง หรือสั่งให้โรงงานมีการขุดบ่อรอบโรงงานเพื่อทําเป็นบ่อสังเกตุการณ์
และตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า หากพบว่ า ค่ า มลพิ ษ ในบ่ อ สั ง เกตการณ์ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น แสดงว่ า มาตรการที่
ดําเนินการอยู่ไม่สามารถลดผลกระทบได้ ซึ่งบริษัทจะรับฟังเพราะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลทางวิชาการ
๒. การทํางานเป็นทีม
สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของ คพ. คือไม่มีการทํางานกันเป็นทีม ซึ่งการทํางานเป็นทีมในที่นี้ไม่ได้หมายถึง
ทํางานโดยการตั้งคณะทํางาน เพราะสุดท้ายงานจะตกไปที่ฝ่ายเลขานุการการทํางานเป็นทีมที่ดีนั้น ไม่จําเป็นที่
ผู้ ที่ มี ตํ า แหน่ ง สู ง กว่ า จะต้ อ งเป็ น หั ว หน้ า ที ม เสมอไปขึ้ น อยู่ กั บ ใครเป็ น ผู้ มี ค วามชํ า นาญเรื่ อ งที่ ดํ า เนิ น การ
ตัวอย่างเช่น ในอดีตมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําจากโรงงานผาแดงซึ่งมีการผลิตสังกะสี โดยเป็นการดําเนินงานของ
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา และมีการดําเนินงานร่วมกันของหลายฝ่าย ซึ่งได้มีโอกาสเข้าไปร่วมดําเนินการด้วย
5

ตอนนั้นมีความเห็นว่า แค่การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ จึงวางแผน
เก็บตัวอย่างดินและศึกษาเรื่องเหมืองแร่สังกะสีเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบจากสังกะสี ทําให้ทราบ
ว่ามีแคดเมียมปนอยู่ด้วยซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไม่ใช่แค่เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเท่านั้น แต่นําผลการ
ตรวจสอบทั้งหมดส่งให้กองวิเคราะห์ซึ่งกํากับเรื่องการทํา EIA ให้มีหนังสือส่งผลการตรวจไปยังกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีหน้าที่อนุมัติ อนุญาตในการถลุงแร่ โดยกรมทรัพยากรธรณีนําผลที่
ได้รับไปดําเนินการต่อ นี่จึงเรียกว่า การทํางานเป็นทีม ทั้งนี้ คนที่เป็นหัวหน้าทีมอาจจะไม่ใช่ ผอ. ก็ได้แต่ควร
จะเป็นคนที่มองปัญหาทะลุตัวอย่างเช่น กรณีปลากระเบนตาย ประชาชนต้องการทราบว่าปลากระเบนตาย
เพราะอะไร และทําไมยังตายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการเก็บตัวอย่างน้ําและแปลผลโดยเทียบกับมาตรฐาน
แล้ว ยังต้องมองให้รอบด้านว่าปลาตายตั้งแต่บริเวณไหน มีแหล่งกําเนิดโรงงานอะไรบ้าง ต้องคาดการณ์ก่อน
จะเก็บตัวอย่างน้ําไว้ก่อนว่าจะแปลผลอย่างไร ไปในแนวทางไหนซึ่งจะต้องพิจารณาข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ
ในพื้นที่ว่ามีแหล่งใดบ้าง ถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรม ก็ต้องวิเคราะห์การปล่อยสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
แต่คพ. ไม่มีความรู้ในเรื่องพฤติกรรม ถิ่นที่อยู่อาศัยของปลากระเบน ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องรู้ เพราะถ้าปลา
กระเบนอาศัยอยู่ที่ใต้ท้องน้ํา ก็จําเป็นวิเคราะห์ดินตะกอนใต้ท้องน้ําร่วมด้วย ไม่ใช่เก็บที่กึ่งกลางน้ําอย่างเดียว
และเก็บข้อมูลตรงที่มันอยู่อาศัยเพื่อที่จะได้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง จึงต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลหรือที่
มีความเชี่ยวชาญมากกว่าเช่น กรมประมง
นอกจากนี้ยังมีปัญหากรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณวุฒิเท่ากัน จึงไม่ค่อยเคารพซึ่งกันและกัน ผอ.สํานัก
อาจจะต้องมอบหมายงานผ่านหัวหน้าทีมโดยแบ่งงานกันตามความถนัดซึ่งคนในทีมอาจจะมาจากหลายส่วน
งาน ดังนั้น ผอ. สํานักจะต้องสั่งให้คนในทีมปฏิบัติหน้าที่ตามหัวหน้าทีมซึ่งถ้าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งทําเองทั้งหมด
จะไม่ทันการณ์ ยิ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินใหญ่ๆ จะต้องมีการระดมให้ดําเนินงานร่วมกันทั้งสํานัก มอบหมาย
คนให้เหมาะสมกับความถนัดเพื่อให้ดําเนินการเสร็จเร็ว เช่น เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สารเคมีชาวบ้านต้องการทราบ
ว่า เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนรึไม่ ถ้าเราเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วตอบประชาชนว่า อีก ๗ วันถึงจะ
ทราบผล เพราะต้องส่งห้องปฏิบัติการ ประชาชนหรือผู้บริหารคงจะรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการไม่ได้ ต้อง
รีบแจ้งผลอย่างคร่าวๆ ก่อน โดยแปลผลและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่าย ซึ่งทุกอย่างต้องอยู่บนความถูกต้อง
เสมอ ทั้งนี้ การแปลผลจากข้อมูลที่เป็นกลุ่มข้อมูล โดยนําเสนอค่าสูงสุดถึงค่าต่ําสุด หรือค่าเฉลี่ย บางครั้งก็ไม่
สามารถบ่งบอกความหมายของข้อมูลได้ ต้องมีความยืดหยุ่นในการแปลผล โดยต้องพิจารณาว่าข้อมูลแต่ละแบบ
จะมีวิธีการแปลผลที่เหมาะสมอย่างไร
ทั้งนี้การดําเนินการอย่ายึดติดกับตัวชี้วัดมากจนเกินไป เพราะตัวชี้วัดเป็นกระบวนการ อย่าให้ตัวชี้วัด
มาเป็นกรอบที่มาปิดกั้นการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม แต่ถ้าตัวชี้วัดเป็นผลลัพธ์ เช่น การวัดคุณภาพน้ํา
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คุณภาพอากาศ ต้องร่วมมือกันเพื่อให้งานสําเร็จการที่จะสร้างทํางานเป็นทีมโดยจัดฝึกอบรมนั้นไม่สามารถทํา
ได้ การที่จะเปลี่ยนแปลงคนใน คพ. เพื่อนําไปสู่การทํางานที่ดีขึ้นใน คพ. นั้นทําได้ไม่ยาก เนื่องจากใน คพ. มี
จํ า นวนบุ ค ลลากรไม่ ม าก ดั ง นั้ น ผอ. สํ า นั ก /กอง/ฝ่ า ย/ศู น ย์ จะต้ อ งเป็ น ผู้ นํ า เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ สดงให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น โดยต้องเสียสละทั้งเวลาและกําลังทรัพย์ เมื่อ ผอ. สํานัก เป็นผู้นําที่ดี ลูกน้องก็จะปฏิบัติ
ตาม ก็จะเกิดการช่วยเหลือกันแม้จะไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยตรงเพื่อทําให้เกิดความสําเร็จขององค์กร และเรา
ต้องปรับทัศนคติ ไม่สร้างอคติกับใครในการทํางานร่วมกัน ซึ่งความดีที่เราทําสะสมมา จะทําให้มีคนสนับสนุน
เราให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน
๓. ประเด็นอื่นๆ
3.1 การฟื้นฟูคุณภาพน้ําในคลอง
อนาคตเมื่อมีการจัดเก็บค่ารักษาคุณภาพน้ําจากประชาชน สิ่งที่ประชาชนคาดหวังคือ คุณภาพน้ําใน
คลองดีขึ้น ไม่ใช่การสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย เพราะเป็นแค่กลไกหนึ่ง การฟื้นฟูคุณภาพน้ําในคลอง สิ่งแรกคือ
การปรับสภาพภูมิทัศน์ก่อน โดยการกําจัดวัชพืช เก็บขยะ ขุดลอกตะกอน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมเจ้ าท่า องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งมีหน้าดูแลรักษาคลอง เป้ าหมายแรกคือ คลองต้องไม่มี
ผักตบชวา ซึ่งเมื่อสภาพทางกายภาพของคลองดีขึ้น ประชาชนก็พอใจในระดับหนึ่ง การวัดผลอาจจะยังไม่ถึง
คุ ณ ภาพน้ํ า เป็ น ไปตามมาตรฐาน เพี ย งตั้ ง เป้ า หมายที่ ค่ า ออกซิ เ จนละลายน้ํ า ดี ขึ้ น จากนั้ น ก็ ต้ อ งควบคุ ม
แหล่ ง กํ า เนิ ด ที่ อ ยู่ โ ดยรอบ ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานต้ อ งยึ ด หลั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยฟื้ น ฟู ส ภาพคลองให้ มี
ประสิทธิภาพในการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา โดยอาจจะเริ่มในลุ่มน้ําสาขาก่อน
3.2 กรณีเรื่องร้องเรียนไฟไหม้บ่อขยะ
คพ. ควรมีการตรวจพื้นที่หลุมฝังกลบขยะในภาพรวม ไม่ใช้ดําเนินการเฉพาะกรณีที่มีการร้องเรียน ถ้า
ไม่มีการร้องเรียนก็ไม่ดําเนินการ ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น คพ. ถึงควรเข้าไป
มีบทบาทในการกํากับดูแลให้มากขึ้นไม่ใช่แค่เข้าไปอบรมแนะนํา อปท. เท่านั้น ควรดําเนินการตรวจสอบพื้นที่
กําจัดขยะ โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีการจัดการยังไม่ถูกสุขลักษณะ และให้คําแนะนําในการปรับปรุง เช่น หยุดเผา
มีฉากกั้นไม่ให้ปลิว ให้มีดินกลบทับ เป็นต้น โดยอาจมีการประเมินเป็นระดับ ค่อยๆ พัฒนาไปทีละขั้น และชื่น
ชมเมื่อมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
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