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งานศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทาง
การใช้ แ นวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ ภ าคพลเมื อ งโดยองค์ ก รภาคประชาชนและ
ศึกษาองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง ผลการศึกษา
พบว่าความเดือดร้อนที่เครือข่ายต้องเผชิญ ประกอบด้วย ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ช่องว่างทางกฎหมาย หน่วยงานรัฐละเลยปัญหา
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ การขาดกระบวนการมีสว่ นร่วมในการพัฒนานโยบาย และ
สาธารณะไม่ทราบสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ สภาพปัญหาดังกล่าวได้น�ำ
มาสู่การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการศึกษา
รวบรวมข้อมูลและการติดตามผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมโดยชุมชน เพือ่ ให้ได้
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเพิ่มน�้ำหนักแก่การขับเคลื่อนให้เกิดการ
แก้ปญ
ั หาตามข้อเรียกร้องของชุมชนท�ำให้เป็นทีส่ นใจของสาธารณะ และเป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเจรจาที่สร้างสรรค์
ทั้งนี้ การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยองค์กรภาค
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมมี 2 รูปแบบ คือ (1) การจัดท�ำข้อมูลเพื่อแสดง
ความเห็นคัดค้านก่อนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และ (2) การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ปั ญ หามลพิ ษ อุ ต สาหกรรม โดยมี
แนวทางการด�ำเนินงานจ�ำนวน 5 ขั้นตอน คือ การประสานความร่วมมือกับ
นักวิชาการ การพัฒนาเครือ่ งมือหรือวิธกี ารในการเก็บข้อมูลให้เป็นทีย่ อมรับ
การพัฒนาศักยภาพองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชน การศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ
ให้เกิดการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดระยอง
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Abstract

Citizen science patterns and guidelines for people’s
environmental organizations were studied, focusing on the Rayong
People’s Network in Thailand. This paper examines network problems,
including environmental and health impacts, legal gaps, problems
neglected by government agencies, lack of participation in policy
development, and serious situations as yet unknown to the general
public. These issues lead to citizen science, underlining the importance
of data collection and followups about environmental impact, finding
scientific evidence to support the movement’s problem-solving according
to community demand, to be vigilant about the public and serve as an
instrument to incite productive negotiations.
The citizen science pattern by people’s organizations includes
preparing information to criticize preliminary industrial plant operations
and environmental quality monitoring in communities affected by
industrial pollution. Operational guidelines would comprise coordinating
with scientists and experts; developing methods and approaches for
collecting empirical data; boosting people’s network organizational
capacities; systematically studying and collecting data; and communicating information to the public, leading to problem-solving laws being
passed to achieve sustainable development.
Keywords: Citizen science, Environmental movement, Rayong People’s
Network
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ในปั จ จุ บั น สถานการณ์ ป ั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพของ
ประชาชนในจังหวัดระยองยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่าง
เรื้อรัง โดยยังคงมีสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ ซึ่งบางชนิดเป็นสารก่อ
มะเร็งเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาอุบัติภัยทางเคมีเกิดขึ้นหลาย
ครั้งในแต่ละปี และเกิดเหตุการณ์ปลาตายหมู่บริเวณชายฝั่งทะเลใกล้นิคม
อุตสาหกรรมเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในระยะสั้น
เป็นประจ�ำ เช่น กลิ่นรบกวน การปล่อยควันสีด�ำ และเสียงดัง ซึ่งท�ำให้เกิด
ความเดือดร้อนร�ำคาญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย
รอบ (อัฏฐพร ฤทธิชาติ, 2560: 20) ผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมดังกล่าว
ได้กอ่ ให้เกิดการรวมกลุม่ ของประชาชนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา (นราพร
อินทร์แดนดอน, 2556: 136) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ขบวนการ
เคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดระยองเริ่มอ่อนแรงลงและ
มีจ�ำนวนมวลชนที่ลดลง (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2558: 113-115) และในปี
พ.ศ. 2557 ได้เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้น�ำเครือ
ข่ายประชาชนภาคตะวันออก ท�ำให้เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกไม่มี
การรวมตัวที่เข้มแข็งดังเดิม
ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลกลับมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกภายใต้ “โครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” ท�ำให้ภาคประชาสังคมเห็นว่าจะเป็นการ
ซ�้ำเติมปัญหาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้รุนแรงขึ้นกว่าเดิม
เหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้องค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
ระยองจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อตั้งรับกับสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งแสวงหายุทธวิธีที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อผลักดันให้เกิด
การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่และปกป้องพื้นที่ของตนเอง ภายใต้ข้อจ�ำกัด
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เรื่องการขยายเครือข่ายที่ท�ำได้ยาก และการเผชิญกับกลุ่มตรงข้ามที่มีทุน
ขนาดใหญ่ รวมถึงอิทธิพลในท้องถิ่น
ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศได้น�ำ
“แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง” มาใช้ในยุทธวิธีการต่อสู้ของชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหามลพิษจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น กลุม่ ติดตาม
คุณภาพแหล่งนำ�้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการขุดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมเป็นค่าภูมิหลัง (Baseline data)
ซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีความส�ำคัญในอนาคตเพื่อควบคุมความ
รับผิดชอบของผู้ก่อก�ำเนิดมลพิษ (Abby Kinchy, 2017: 59-260) และ
องค์กรการตรวจวัดปริมาณรังสีโดยพลเมือง (citizen radiation measuring
organizations, CRMOs) ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หลังจากเหตุการณ์
ระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟูกูชิมา เพื่อตรวจวัดความเข้มข้นของ
กัมมันตภาพรังสีที่ตกค้างในอาหาร เพื่อความปลอดภัยและปกป้องสุขภาพ
ของคนในครอบครัว (AYA H. KIMURA, 2017: 1) เป็นต้น
ทัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าการศึกษา สืบค้น และรวบรวมเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
และ “หลักฐานทางวิทยาศาสตร์” จะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ น�ำ้ หนักอย่างมีนยั ส�ำคัญ
แก่การขับเคลือ่ นให้เกิดการแก้ปญ
ั หาตามข้อเรียกร้องของชุมชน ท�ำให้ภาครัฐ
และผู้ก่อมลพิษต้องตื่นตัวไม่อาจเพิกเฉยต่อข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ และผล
การศึกษาเหล่านี้ยังเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน และเป็นเครื่องมือที่กระตุ้น
ให้เกิดการเจรจาและการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้อีกด้วย (เพ็ญโฉม
แซ่ตั้ง, 2559) ดังนั้น การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยองค์กร
ภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางเลือกในการพัฒนากิจกรรมการ
เคลือ่ นไหวขององค์กรภาคประชาชนด้านสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษ และลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อไป
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แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science)

“แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง” เป็นแนวคิดทีย่ งั ไม่เป็นทีร่ จู้ กั
แพร่หลายนักในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
มี จ�ำนวนงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ภ าคพลเมื อ ง
จ�ำนวนสูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ งานวิจยั ดังกล่าวประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก
ประเด็นที่ใหญ่ที่สุด คือ (1) การวิจัยด้านชีววิทยา การอนุรักษ์ ระบบนิเวศ
และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
ภาคพลเมืองในการจัดเก็บและจ�ำแนกข้อมูล (2) การวิจัยด้านภูมิศาสตร์
ทีพ่ ลเมืองมีสว่ นร่วมในการรวบรวมข้อมูลทางภูมศิ าสตร์ และ (3) แนวทางการ
วิจัยด้านสังคมศาสตร์ (social sciences) ซึ่งเป็นการศึกษาและสนับสนุนการ
มีสว่ นร่วมทางสาธารณะ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
(Kullenberg and Kasperowski, 2016: 6-7) ทั้งนี้ แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมืองนัน้ เป็นทีร่ จู้ กั กันในหลายชือ่ อาทิ วิทยาศาสตร์ชมุ ชน วิทยาศาสตร์
ของกลุ่มคน (crowd science) อาสาสมัครติดตามตรวจสอบ (volunteer
monitoring) หรือเครือข่ายวิทยาศาสตร์ (networked science) โดยมี
ความหมายกว้างๆ หมายถึง การวิจยั ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย
นักวิทยาศาสตร์มอื สมัครเล่นในทุกกระบวนการหรือในบางกระบวนการ ซึง่ ใน
บางครัง้ ก็ถกู เรียกว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
การมีส่วนร่วมในการติดตาม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เป็นต้น (วิกิพีเดีย, 2561)
ลั ก ษณะของวิ ท ยาศาสตร์ ภ าคพลเมื อ ง ประกอบด้ ว ย องค์
ประกอบพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) การผนวกรวมพลเมืองเข้ามาไว้ในการ
ด�ำเนินงาน (inclusion) 2) การสนับสนุนซึง่ กันและกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์
และพลเมือง (contribution) และ 3) การได้รับประโยชน์ร่วมกัน (reciprocity)
(Golumbic Y.N., 2017: 2-3) โดยการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์
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และวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการ
มีส่วนร่วม (contributory) 2) รูปแบบการท�ำงานร่วมกัน (collaborative) และ
3) รูปแบบการร่วมสร้างร่วมกัน (co-created) ซึง่ นักวิทยาศาสตร์และประชาชน
จะมี ส ่ ว นร่ ว มกั น ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการระบุ ป ั ญ หา การวางแผนปฏิ บั ติ ก าร
การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล (Bonney et al., 2009 as cited in
Samantha Rowbotham et al., 2017: 120)
แบบแผนการมีส่วนร่วมของนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมี 4
ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 “crowdsourcing” เป็นโครงการที่อาสาสมัครมีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด โดยมีบทบาทเพียงการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆ เข้าสู่
ระบบประมวลผล ระดับที่ 2 การท�ำให้อาสาสมัครมีทักษะพื้นฐานบางอย่าง
ก่อนทีจ่ ะขอให้รวบรวมและตีความข้อมูลได้ ก่อนน�ำข้อมูลเข้าสูร่ ะบบประมวล
ผล ระดับที่ 3 อาสาสมัครมีสว่ นร่วมมากขึน้ ในการควบคุมทิศทางของงานวิจยั
และระดับที่ 4 อาสาสมัครมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การพัฒนาโครงการ
และท�ำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง (Haklay, 2012 as cited in
University of the West of England, Bristol, 2013: 8)
ทั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า ความหมายของแนวคิดวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมือง คือ การมีส่วนร่วมระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับภาคประชาชนเพื่อ
ตอบสนองภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม โดยการค�ำนึงถึงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของคนในท้องถิ่น และการเสริมศักยภาพของประชาชนให้
เข้มแข็งในการด�ำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Science
Communication Unit, University of the West of England, Bristol, 2013:
5; Copper and Lewenstein, 2016: chapter 2) รวมถึงการสื่อสาร
สาธารณะเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ข้าใจง่ายและใช้รณรงค์ในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้ โดยวิทยาศาสตร์ไม่ควรผูกขาดอยูก่ บั ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาเท่านัน้ แต่ควรต้องพัฒนาภาคประชาชนให้มคี วามเข้มแข็ง

_21-0141(000-200).indd 86

10/2/2564 BE 15:19

การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม :
กรณีศึกษาเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดระยอง
อัฏฐพร ฤทธิชาติ

87

ด้วยการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ทักษะทางเทคนิค และเพิม่ พูนความ
สามารถในการวิเคราะห์และวิพากษ์เพือ่ จะได้ท�ำหน้าทีพ่ ลเมืองในการปกป้อง
สุขภาพและสิง่ แวดล้อมได้เต็มที่ ซึง่ แม้วา่ ชุมชนจะขาดความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์ แต่สมาชิกชุมชนหลายคนมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในแบบของตน โดยเฉพาะความรู้เชิงพื้นที่ การสังเกตการณ์ ไหวพริบและ
ปฏิภาณ ซึ่งล้วนมีความส�ำคัญยิ่งในการร่วมมือกันแก้ปัญหา และเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการท�ำงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของชุมชน
และท�ำให้ชุมชนมีพลังมากขึ้น (เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, 2559)

ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกับแนวคิดวิทยาศาสตร์
ภาคพลเมือง

ขบวนการเคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อมมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย และ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสถานการณ์ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น 1) ยุทธวิธี
ตามช่องทางการเมืองปกติ 2) การขัดขวางท้าทายระบบการเมืองปกติ
3) การรวมกลุ่มเครือข่ายในระดับต่างๆ 4) การใช้วัฒนธรรมและการสร้าง
อัตลักษณ์ 5) การต่อรองด้วยอ�ำนาจความรู้ งานวิจยั ชุมชน และการฟ้องศาล
ทั้งนี้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีการต่อรอง
ด้วยอ�ำนาจความรู้และงานวิจัยชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาขบวนการเคลื่อนไหว
นิยมใช้ “งานวิจัยชุมชน” หรือ “งานวิจัยไทบ้าน” โดยน�ำเสนอประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่ค่อยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผล
กระทบด้านสิง่ แวดล้อมของขบวนการเคลือ่ นไหวของชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมมากนัก ประกอบกับสภาพปัญหาความ
เดือดร้อนของภาคประชาชนในบางพื้นที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากอดีต
กล่าวคือเป็นปัญหาผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน
และต้องใช้องค์ความรู้ในวิชาการหรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไข
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ปัญหา ดังนั้น การมีส่วนร่วมของนักวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในประเทศไทยมีการใช้ “แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง” ใน
ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ในรูปแบบ “งาน
วิจัยไทบ้าน” ของชาวบ้านปากมูนซึ่งเน้นการศึกษาทรัพยากรของท้องถิ่น
และวิถชี วี ติ ของชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการสร้างเขือ่ นปากมูน ซึง่ ยืนยัน
ถึงแนวคิดที่เชื่อว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน�้ำย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและวิธกี ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเหล่านีอ้ ย่างยัง่ ยืน
(Kirk Herbertson, International Rivers, 2012) และในปี พ.ศ. 2546-2547
กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิ
บูรณะนิเวศ) และกลุ่มกรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมมือกันก่อตั้ง
“หน่วยกระป๋องตรวจมลพิษประเทศไทย” (Bucket Pollution Monitoring) ซึ่ง
เป็นชือ่ สมาชิกชุมชนทีร่ วมตัวกันเฝ้าระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยใช้เครือ่ งมือ
การเก็ บ ตั ว อย่ า งอากาศที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กระป๋ อ งขนาดยี่ สิ บ ลิ ต ร เพื่ อ
รวบรวมหลักฐานการปล่อยมลพิษสูส่ งิ่ แวดล้อมจากกลุม่ โรงงานปิโตรเคมีใน
พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาในครั้งนั้นพบสารอันตรายร้าย
แรงจ�ำพวกสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณสูงเกินเกณฑ์ระดับค่าเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศในบรรยากาศของสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนั้นประเทศไทย
ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับสารเคมีชนิดดังกล่าว (ธารา บัวค�ำศรี และ
คณะ, 2548) หลังจากการเผยแพร่ผลการศึกษาสู่สาธารณะก่อให้เกิดแรง
กระเพื่อมที่ส�ำคัญ โดยท�ำให้หน่วยงานรัฐลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอากาศเพื่อ
ตรวจสอบซ�้ำจึงพบว่ามีสารอันตรายดังกล่าวสูงจริง ต่อมาในปี พ.ศ. 2550
กรมควบคุมมลพิษจึงมีประกาศก�ำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในบรรยากาศโดยทั่วไป และเกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการยื่น
ฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ประกาศ
ให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ
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ทั้ ง นี้ การใช้ แ นวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ ภ าคพลเมื อ งในขบวนการ
เคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อม มีลกั ษณะร่วมทีค่ ล้ายกับการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรืองานวิจัยไทบ้าน กล่าวคือ เป็นการวิจัยที่ให้ความ
ส�ำคัญกับคนในชุมชน การพัฒนาศักยภาพของชุมชน กระบวนการเรียนรู้
และการผลิตองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่นของตน โดยมีฐาน
คิดเดียวกันคือประชาชนในท้องถิ่นสามารถแสดงบทบาทเป็นนักวิจัยหรือ
นักวิทยาศาสตร์ได้ และอย่างไรก็ตามก็มีจุดเด่นหรือลักษณะที่แตกต่างจาก
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรืองานวิจัยไทบ้าน ดังนี้
(1)		 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเริ่มต้นจากค�ำถามและสมมติฐาน
ของนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง โดยมีผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทสนับสนุน
(Ottinger, 2016: 100)
(2)		 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมีการประดิษฐ์หรือคิดค้นเครือ่ งมือ
ทางเลือกอื่นแทนเครื่องมือหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและวิพากษ์วิทยาศาสตร์
กระแสหลักเพื่อมองหาการเปลี่ยนแปลง (Ottinger, 2016: 100)
(3)		 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นเครือ่ งมือในการท้าทายความ
เชีย่ วชาญทางวิทยาศาสตร์แบบมืออาชีพ เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมและการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Carla May Dhillon,
2017: 1479)
(4)		 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นความพยายามในการเติม
เต็มช่องว่างที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ด�ำเนินการหรือด�ำเนินการได้ไม่เสร็จสิ้น
(Frickel et al. 2010 as cited in Carla May Dhillon, 2017: 1481) และช่วย
เสริมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น (Ottinger, 2016:
100)
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(5)		 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงาน
รัฐไม่สามารถด�ำเนินการด้านการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามความ
ต้องการของภาคประชาชนได้ แสดงให้เห็นถึงวิธีการท�ำงานของหน่วยงาน
รัฐที่เต็มไปด้วยช่องว่าง (Abby Kinchy, 2017: 100)
จากหลักการทั้ง 5 ข้อนี้ ท�ำให้เห็นว่าองค์กรภาคประชาชน
สามารถใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในกิจกรรมการเคลื่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ โดยอาศัยการท�ำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน
นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ เพือ่ น�ำมาสูก่ ารประดิษฐ์หรือคิดค้นเครือ่ งมือ
ทางเลือกอืน่ แทนเครือ่ งมือของหน่วยงานรัฐทีช่ มุ ชนไม่สามารถท�ำได้เอง เพือ่
รวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนข้อเรียกร้องหรือข้อกังวล
ของเครือข่ายประชาชน และมีพลังทีจ่ ะท�ำให้ทกุ ฝ่ายตระหนักในปัญหาทีพ่ วก
เขาต้องเผชิญ อันจะน�ำมาสูก่ ารแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงผลักดันให้เกิด
กฎหมายหรือมาตรการการควบคุมมลพิษของโรงงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย
พื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยองค์กรภาคประชาชน 2 พื้นที่ ได้แก่
(1)		 เครือข่ายภาคประชาชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ต.เชิงเนิน ต.ตะพง และ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นเขตพัฒนา
อุ ต สาหกรรมที่ ส�ำคั ญ และเป็ น ที่ ตั้ ง ของเขตประกอบการอุ ต สาหกรรม
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมกลั่นน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมีและ
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า โรงไฟฟ้า ท่าเรือน�้ำลึก และอื่นๆ ทั้งนี้
เขตประกอบการดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประมาณ 15-20 กิโลเมตร
(2)		 กลุ่มเฝ้าระวังน�้ำผิวดิน 3 อ�ำเภอ (อ�ำเภอบ้านค่าย อ�ำเภอ
ปลวกแดง และอ�ำเภอนิคมพัฒนา) จังหวัดระยอง โดยงานศึกษานี้เน้นการ
ท�ำงานของเครือข่ายในอ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการประกอบกิจการของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสียเป็นหลัก
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วิธีการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบค�ำถามใน 2 ประเด็น
คือ 1) องค์กรภาคประชาชนด้านสิง่ แวดล้อมและกิจกรรมการเคลือ่ นไหวของ
เครือข่ายประชาชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ระยองมีลักษณะอย่างไร และ 2) ควรมีรูปแบบและแนวทางการใช้แนวคิด
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยองค์กรภาคประชาชนในการรณรงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร โดยใช้วิธีการศึกษาหลายรูปแบบ อาทิ การศึกษา
จากเอกสาร การเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเครือข่าย การ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้น�ำและสมาชิกของเครือข่ายประชาชนฯ การสนทนา
กลุ่มย่อย และกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ศึกษา เครือข่าย
นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชนฯ โดยกระบวนการวิจัยอย่างมี
ส่วนร่วม (PAR) ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ 1. กระบวนการสร้างสัมพันธ์กบั
ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง 2. การระบุปญ
ั หา 3. การวางแผนการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหา
4. การลงมือปฏิบัติ และ 5. การตรวจสอบผลหรือการสะท้อนผลจากการ
ด�ำเนินการเพื่อประเมินภาพรวม วิเคราะห์อุปสรรค และจัดท�ำข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ กระบวนการด�ำเนินงานอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และเครือข่ายภาคประชาชน และการใช้แนวคิด
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมเพือ่ รณรงค์ให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เกิดข้อมูลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
อาทิ สถิตผิ ลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม สถิตดิ า้ นสุขภาพ ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิง่ แวดล้อม หลังจากนัน้ จึงประเมินผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการน�ำข้อมูล
ที่รวบรวมได้ไปใช้ในการรณรงค์แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้น
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการใช้แนวคิดดังกล่าว เพือ่ สังเคราะห์รปู แบบ
และแนวทางการใช้ แ นวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ ภ าคพลเมื อ งโดยองค์ ก รภาค
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับองค์กรภาคประชาชนอื่นได้ใช้ประโยชน์
ต่อไป
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บริบทของเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดระยอง

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองนั้น เป็นปัญหา
ที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาอย่างยาวนาน ความเดือดร้อนดังกล่าว ท�ำให้ชาวบ้าน
รวมกลุม่ ท�ำกิจกรรมเคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ปกป้องสิง่ แวดล้อมและ
ปกป้องคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งนี้ ลักษณะปัญหาที่องค์กรภาคประชาชน
ต้องเผชิญในการเคลื่อนไหวนั้น ไม่ใช่มีเพียงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
แต่องค์กรยังต้องพบกับอุปสรรคและความท้าทายในหลายด้าน ประกอบด้วย
ปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ปัญหา
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างขาดการมีส่วนร่วม การท�ำหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐ ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ทีห่ ละหลวมในการก�ำกับดูแลโรงงาน
และการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมให้กบั ประชาชน รวมถึงช่องว่างในการท�ำงาน
ของแต่ละหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่อย่างจ�ำกัดในการแก้ไขปัญหา โดย
หน่วยงานรัฐท�ำหน้าที่เพียงติดตามตรวจสอบ และรายงานตามข้อร้องเรียน
ของชุมชนเท่านัน้ ไม่ได้สร้างมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบระยะยาว
และช่องว่างทางกฎหมายเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมการ
ใช้งานหอเผาก๊าซทิง้ (flare) ท�ำให้ผปู้ ระกอบการสามารถเผาก๊าซทิง้ ได้โดยไม่
ถูกควบคุมจากภาครัฐ
สภาพปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นท�ำให้กลุ่มประชาชนที่ได้
รับผลกระทบรวมกลุ่มกันในนามเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา (นราพร อินทร์แดนดอน, 2556: 136) และมีการ
รวมตัวอย่างเข้มแข็งในปี พ.ศ. 2550-2552 หลังจากนั้นเครือข่ายประชาชน
ภาคตะวันออกก็เสื่อมคลายลง และเกิดเป็นเครือข่ายขนาดเล็กๆ แทน
ส�ำหรับเครือข่ายประชาชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม ใน ต.บ้านแลง
ต.ตะพง และ ต.เชิงเนิน ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เป็นกลุ่ม
องค์กรขนาดเล็ก มีสมาชิกจ�ำนวนประมาณ 10-20 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
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เกษตรกรท�ำสวนผลไม้ สมาชิกกลุ่มประกอบด้วยผู้สูงอายุ และกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ (อายุระหว่าง 30-45 ปี) โดยทุกคนต่างท�ำงานร่วมกันในแนวราบ มีการ
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน ร่วมตัดสินใจกันอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล และท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง ด้านการแบ่งบทบาทหน้าทีภ่ ายใน
องค์กร จะแบ่งหน้าทีก่ นั หลวมๆ ตามความถนัดและความสมัครใจของแต่ละ
คน และมีจดุ มุง่ หมายขององค์กรเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันระหว่างชุมชนและโรงงาน
อย่างเป็นธรรม ไม่ต้องการให้มีการขยายโรงงานเพิ่มเติมอีก และต้องการให้
โรงงานปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น ลดการปลดปล่อยสารมลพิษ เพื่อ
ชุมชนจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยให้สมาชิกแต่ละ
คนช่วยประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ของ
องค์กร ซึ่งที่จะท�ำให้เข้าใจภาพรวมองค์กร ดังนี้
ตารางที่ 1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร
หัวข้อ
จุดแข็ง
(strength)

จุดอ่อน
(weakness)

_21-0141(000-200).indd 93

•
•
•
•
•
•

รายละเอียด
สมาชิกมีความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
สมาชิกมีศักยภาพ
องค์กรสามารถปรับตัวและพัฒนากิจกรรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
สมาชิกในกลุ่มมีจ�ำนวนน้อย
ขาดข้อมูลความรู้ในการต่อสู้
ขาดเงินทุนในการท�ำกิจกรรม
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร (ต่อ)
หัวข้อ
รายละเอียด
โอกาส
• มีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภายนอกสนับสนุน
(opportunity) • การสื่อสารสาธารณะทางออนไลน์สามารถท�ำได้
สะดวก
อุปสรรค
• คู่ตรงข้ามที่มีทรัพยากรจ�ำนวนมาก
(threat)
• อิทธิพลท้องถิ่น และความไม่ปลอดภัยจากการ
ถูกคุกคาม
• การระดมสมาชิกท�ำได้ยาก
อนึง่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาจากเอกสาร พบว่า
กลุม่ เครือข่ายได้ด�ำเนินกิจกรรมการเคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อมหลายรูปแบบ
เช่น การร้องเรียนผ่านหน่วยงานรัฐ การส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละบันทึกข้อมูลผลกระทบ
ด้านเสียงและกลิ่น การฟ้องคดี และการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่รณรงค์
เป็นต้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 กิจกรรมการเคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อมของเครือข่ายประชาชน
รอบเขตประกอบการ
กิจกรรม
1. การร้องเรียน
ผ่านหน่วยงาน
รัฐ และการแจ้ง
ความ

-

2. การเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ
ไตรภาคี
-

3. การส�ำรวจผล
กระทบจากการ
เผาก๊าซทิ้ง กลิ่น
และเสียงจาก
โรงงาน
-
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ผลที่เกิดขึ้น
กระตุ้นการท�ำงานของ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
องค์ ก รได้ รั บ เอกสารตอบ
กลับเกีย่ วกับสาเหตุและการ
แก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็น
หลักฐานด้านสิ่งแวดล้อม
โรงงานมีการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น เกิดผลกระทบลดลง
องค์กรมีโอกาสในการแสดง
ความเห็ น และร้ อ งเรี ย น
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้รับค่าตอบแทนจากการ
ประชุม เพื่อน�ำมาใช้เป็น
ทุนในการท�ำกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว
เครือข่ายและบริษทั มีขอ้ มูล
สถิติผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเผาก๊าซทิ้งที่ปลาย
ปล่อง
เกิ ด ความร่ ว มมื อ การมี
ส่วนร่วมระหว่างบริษัทและ
ชุมชน
เครือข่ายได้รับข้อมูล และ
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
บริษัทระมัดระวังในการ
เผาก๊าซทิ้งมากขึ้น เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชน

ปัญหาและอุปสรรค
- หน่ ว ยงานรั ฐ ตอบกลั บ ช้ า
ท�ำให้เครือข่ายต้องติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
- การตอบกลับเป็นลักษณะ
การชี้แจงเท่านั้น ไม่มี
มาตรการการแก้ไขหรือ
ป้องกันในระยะยาว

- คณะกรรมการไตรภาคี
ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา แต่
กลับชะลอปัญหาที่เกิดขึ้น
เพราะคณะกรรมการส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับโรงงาน
- ไม่มีการท�ำรายงานเป็น
ทางการ ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมอยู่ในรูปของงาน
น�ำเสนอ power point
- หลักเกณฑ์ในการบันทึก
ข้อมูลไม่เป็นที่ยอมรับร่วม
กัน
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ตารางที่ 2 กิจกรรมการเคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อมของเครือข่ายประชาชน
รอบเขตประกอบการ (ต่อ)
กิจกรรม
4. การเรียกร้อง
ให้ตั้งกองทุน
สุขภาพ

-

5. การฟ้องคดีเรื่อง ที่ดินสาธารณะ

6. การจัดท�ำสื่อ
ออนไลน์เพื่อเผย
แพร่ให้ความรู้ -

-

ผลที่เกิดขึ้น
เกิดกองทุนสุขภาพ ท�ำให้
ชุมชนได้รับสนับสนุน
งบประมาณในการดูแล
ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู
สุขภาพของชุมชน
ชะลอการแลกเปลี่ยนที่ดิน
สาธารณะ เพื่อป้องกันการ
ขยายพื้นที่โรงงานเพิ่มขึ้น
และเป็นคดีตวั อย่างส�ำหรับ
ภาคประชาชนเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดธรรมาภิบาลของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ความรู้และกิจกรรม
เป็นช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน และขยายเครือ
ข่ายทัง้ ภายในและภายนอก
ชุมชน
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของบริษัท

ปัญหาและอุปสรรค
- คณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่วนใหญ่เป็นฝ่าย
ที่สนับสนุนบริษัท ท�ำให้มี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
หลายข้อ
- การหาทนายที่มีเวลา
ไว้ใจได้และมีความสามารถ
เป็นเรื่องยาก
- มีคา่ ใช้จา่ ยในการจ้างทนาย
สูง
- สมาชิ ก ในชุ ม ชนบางกลุ ่ ม
โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่
สามารถเข้าถึงสือ่ ออนไลน์ได้
- ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (impact)
ต่อการรับรู้ของสาธารณะ
ยังไม่มากพอ

ทั้งนี้อุปสรรคที่ส�ำคัญที่กลุ่มเครือข่ายต้องเผชิญ คือ กลุ่มตรง
ข้าม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ผู้น�ำท้องถิ่น และสมาชิกในชุมชน ซึ่ง
มีทุนและทรัพยากรจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ที่สร้างภาพลักษณ์และสื่อสารกับชุมชนได้เป็นอย่างดี ผู้น�ำ
ชุมชน ซึ่งมีความเห็นพ้องไปกับโรงงานเกือบทั้งหมด เนื่องจากผลประโยชน์
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ด้านอาชีพ ธุรกิจของผูน้ �ำท้องถิน่ ทีผ่ กู โยงอยูก่ บั โรงงาน และสมาชิกในชุมชน
ไม่ได้มีความเห็นพ้องเหมือนกัน เนื่องจากส่วนหนึ่งได้รับประโยชน์จากการ
ได้เข้าท�ำงานของลูกหลานและเครือญาติ ท�ำให้การท�ำงานรณรงค์ขบั เคลือ่ น
ท�ำได้ยาก และหาความไว้วางใจจากผู้อื่นในการระดมสมาชิกได้ยาก อีกทั้ง
ผู้น�ำท้องถิ่นก็ยังมีส่วนก�ำหนดความคิดของสมาชิกในชุมชนด้วย
สิง่ ทีท่ างกลุม่ ต้องเผชิญ ล้วนเป็นข้อจ�ำกัดของการเคลือ่ นไหว ซึง่
ท�ำให้ตอ้ งหาแนวทางทีเ่ หมาะสมกับสภาพ สถานการณ์ บริบทพืน้ ที่ และเวลา
รูปแบบหนึ่งที่ทางกลุ่มพยายามน�ำมาปรับใช้ ก็คือ แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมือง ทีใ่ ห้ความสนใจกับการศึกษา สืบค้น และรวบรวมเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลและ
“หลักฐานทางวิทยาศาสตร์” เพื่อน�ำมาใช้เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มน�้ำหนักอย่างมี
นัยส�ำคัญแก่การขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของชุมชน
ท�ำให้ภาครัฐและผูก้ อ่ มลพิษต้องตืน่ ตัวไม่อาจเพิกเฉยต่อข้อมูลหลักฐานเหล่านี้
และหลักฐานเหล่านีย้ งั เป็นทีส่ นใจของสือ่ มวลชน และเป็นเครือ่ งมือทีก่ ระตุน้
ให้เกิดการเจรจาและการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ด้วย
“มาทีหลังนี้ก็ต้องสู้ด้วยหลักฐาน ถ้าเราไปสู้ด้วยคน บางทีเรา
ไม่มีเงินให้เขา ทางโรงงานเขามีให้ และผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนันเป็น
ของโรงงานหมด มันก็เลยกลายเป็นชาวบ้านไม่มีความหมาย
... การต่อสู้ในปัจจุบันนี้ก็เน้นที่ว่าเราต้องมีหลักฐานและอาศัย
กฎหมายเป็นหลัก การไปแบบตาอินตานา ไม่มปี ระโยชน์ การได้
รับแรงสนับสนุนจากมูลนิธบิ รู ณะนิเวศเป็นปัจจัยส�ำคัญ ก็อย่างที่
อาจารย์ (ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิฯ) บอกว่า ถ้าเราเก็บข้อมูลได้เยอะ
เราสามารถสร้างเป็นกฎหมายได้”
(ผูป้ ระสานงานกลุม่ รุน่ เก่า ต�ำบลบ้านแลง, สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม
2561)
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รูปแบบและแนวทางการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดย
เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดระยอง

รูปแบบและแนวทางการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง
โดยเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดระยอง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมี
ส่วนร่วม ระหว่างผูศ้ กึ ษา เครือข่ายนักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชนฯ
เน้นรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษจาก
อุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยปัญหาหลักที่ทางเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัด
ระยองต้องเผชิญ อาทิ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ช่องว่างทาง
กฎหมายและการก�ำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยงานรัฐทีห่ ละหลวม
และการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายในระดับประเทศ
และท้องถิ่น สามารถใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการแก้ไขปัญหา
ได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ลักษณะปัญหาและแนวทางการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมืองในการแก้ไขปัญหา
ลักษณะปัญหา
แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ • การร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
ในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน
• การคิ ด ค้ น และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ หรื อ วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ในการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ประชาชนสามารถท�ำได้เอง
• การพั ฒ นาศั ก ยภาพของเครื อ ข่ า ยและองค์ ก รให้
สามารถออกแบบการวิจยั และด�ำเนินการวิจยั ได้ดว้ ย
ตนเอง
• การศึกษา สืบค้น และรวบรวมข้อมูลหลักฐานผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเพิ่มน�้ำหนักในการ
ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา
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ตารางที่ 3 ลักษณะปัญหาและแนวทางการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมืองในการแก้ไขปัญหา (ต่อ)
ลักษณะปัญหา
แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง
ช่องว่างทางกฎหมายและ • การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้สื่อสารต่อสาธารณะ
การก�ำกับดูแลโรงงานของ หรือผู้ก�ำหนดนโยบาย และผลักดันเพื่อให้เกิดการ
หน่วยงานรัฐที่หละหลวม
แก้ไขปัญหาหรือรณรงค์ให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมมลพิษที่เข้มงวดขึ้น
• หลักฐานที่รวบรวมได้ท�ำให้ภาครัฐและผู้ก่อมลพิษ
ไม่อาจเพิกเฉยต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและชือ่ เสียง
ของตนได้
การขาดกระบวนการ
• การพัฒนาข้อเสนอแนะหรือการพัฒนาทางเลือก
มีส่วนร่วมของประชาชน
อื่นๆ โดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เก็บรวบรวมได้
ในกระบวนการพัฒนา
เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการเจรจาหรือการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายและองค์กร
ให้สามารถแสดงความเห็นและให้ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ในเวทีสาธารณะได้
สมาชิกกลุ่มมีจ�ำนวนน้อย • การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมส�ำรวจพื้นที่
และการขยายสมาชิกกลุ่ม การอบรม การจัดเวทีให้ความรู้ และการเผยแพร่
ท�ำได้ยาก
ข้อมูล จะมีสว่ นสนับสนุนให้เกิดแนวร่วมหรือสมาชิก
ในชุมชนที่เห็นด้วยกับเครือข่ายภาคประชาชนมาก
ขึ้น

ทัง้ นี้ หลังจากการใช้แนวทางดังกล่าวโดยการลงมือปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ระหว่างผู้ศึกษา เครือข่ายนักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชนฯ พบว่า
เครือข่ายภาคประชาชนสามารถประสานเครือข่ายนักวิชาการ นักกฎหมาย
และนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท�ำให้เครือข่ายได้รับความรู้
และเข้าถึงข้อมูลทีห่ ลากหลาย ทัง้ ด้านเทคนิควิชาการ และด้านกฎหมาย และ
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เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์
ท�ำให้เกิดหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ ด้านการเก็บข้อมูลและการติดตาม
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ท�ำให้เครือข่ายสามารถรวบรวมสถิตกิ ารเกิดผลกระทบ
จากปล่องเผาก๊าซทิง้ ได้ โดยสรุปข้อมูลการติดตามการใช้งานหอเผาทิง้ ตัง้ แต่
เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมเป็นการส�ำรวจทัง้ หมดจ�ำนวน
117 ครั้ง พบว่าหอเผาทิ้งบางปล่องมีการเผาก๊าซทิ้ง มากกว่า 100 ครั้ง และ
บางปล่องมีควันด�ำเกิดขึน้ เกือบ 50 ครัง้ เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวได้น�ำมาสูก่ าร
ร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐ และส่งผลให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดระยองมีค�ำสัง่ แต่ง
ตัง้ คณะกรรมการร่วมตรวจสอบติดตามปัญหาสิง่ แวดล้อมจากโรงงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม
แต่อย่างไรก็ตาม ด้านการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเครือข่าย
ประชาชนยังคงขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสารมลพิษอย่างง่าย
ท�ำให้ไม่สามารถวัดสารมลพิษในอากาศได้อย่างทันที ณ เวลาที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ในกรณีศึกษานี้จึงด�ำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินเพื่อศึกษาการ
สะสมของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมแทน ทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวต้องอาศัย
นักวิทยาศาสตร์ขององค์กรพัฒนาเอกชนในการด�ำเนินการเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์ผลโดยเครือข่ายภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการน�ำส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละ
ให้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของการเก็บรวบรวม
หลักฐานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเล
พบผลสารโลหะหนักมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด แม้
สภาพทางกายภาพของตะกอนดินจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อยมาก ซึ่งบ่งชี้
ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตก็ตาม อีกทั้ง ในบางกรณีที่พบสารโลหะหนักในแหล่งน�้ำธรรมชาติ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการของโรงงานใด ท�ำให้การเรียกร้องให้เกิดการปรับปรุง
แก้ไขท�ำได้ยาก เป็นต้น
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ด้านการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์การ
เจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดระยองยังคงมีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง
สูงขึ้น และระบบการบริการทางสาธารณสุขยังขาดแคลนหมอและพยาบาล
อยูม่ าก แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีเ่ ครือข่ายประชาชนต้องการคือความเชือ่ ม
โยงระหว่างการเจ็บป่วยกับสาเหตุการเจ็บป่วย ซึ่งจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอะไร หรือบอก
ได้เพียงกว้างๆ เท่านั้นว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ พันธุกรรม
พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และส�ำหรับการขับเคลื่อนทางกฎหมาย
เป็นขั้นตอนที่เครือข่ายภาคประชาชนท�ำเองได้ยาก เนื่องจากต้องอาศัย
ก�ำลังหลักจากเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และ
นักกฎหมาย รวมถึงอาศัยโอกาสทางการเมืองทีเ่ หมาะสม ซึง่ ในกรณีศกึ ษานี้
ยังไม่สามารถผลักดันทางนโยบายหรือกฎหมายได้ส�ำเร็จ
ส�ำหรับด้านการสื่อสารสาธารณะ เครือข่ายภาคประชาชนจะ
สื่อสารภาพหรือคลิปวิดีโอเหตุการณ์การเผาก๊าซทิ้งที่มีความผิดปกติ เกิด
ควันด�ำอย่างรุนแรง ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทันทีท�ำให้สาธารณะและ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการเก็บข้อมูล
สถิติมีเกณฑ์การนับที่ชัดเจนและเป็นการออกแบบร่วมกับนักวิทยาศาสตร์
ท�ำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นที่ยอมรับจากสาธารณะ ทั้งนี้ ส�ำหรับการน�ำเสนอ
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและวิพากษ์นโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐ สามารถท�ำให้เกิดความสนใจจากสาธารณะได้
ระดับหนึ่ง แต่ไม่มีความต่อเนื่องหรือเกิดผลการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย
ในระยะยาว เนื่องจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมีซึ่งมี
ขนาดใหญ่ ประกอบกับเครือข่ายภาคประชาชนที่มีสมาชิกน้อยไม่สามารถ
กดดันหรือมีอ�ำนาจในการต่อรองกับนโยบายการขยายอุตสาหกรรมใน
พืน้ ทีไ่ ด้ แต่อย่างไรก็ตามเครือข่ายภาคประชาชนก็ได้แสวงหาแนวร่วมทีเ่ ป็น
เครือข่ายทางวิชาการได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
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สุดท้ายส�ำหรับการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและการขยายเครือข่าย
สมาชิก ทางเครือข่ายภาคประชาชนมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ท�ำให้มี
จ�ำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและความร่วมมือในการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนร่วมกัน รวมถึงมีการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูซ้ งึ่ เป็นองค์กรทางการมาก
ขึน้ ในการท�ำงาน มีการส่งข้อมูลและติดต่อสือ่ สารกันผ่านทางออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มี
ความเข้มแข็ง และสร้างความเปลีย่ นแปลงในระดับนโยบายได้นนั้ ต้องใช้เวลา
และความทุม่ เทของเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายนักวิชาการมากขึน้
กว่าเดิม ดังนั้น ข้อท้าทายของการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง คือ
การออกแบบการเก็บรวบรวมหลักฐานที่ดีและตอบโจทย์ปัญหาความเดือด
ร้อนของชุมชนและการแสวงหานักวิชาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในหลายสาขา
รวมถึงอาศัยความอดทนของเครือข่ายภาคประชาชนในการเก็บรวบรวม
หลักฐานในระยะยาวอีกด้วย

บทสรุป : รูปแบบและแนวทางการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมืองโดยองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในกิจกรรมการ
เคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อมโดยองค์กรภาคประชาชน สามารถแบ่งได้ จ�ำนวน
2 รูปแบบ คือ (1) ก่อนมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมขององค์กร
จะเน้นการจัดท�ำข้อมูลและข้อเสนอเพื่อแสดงความเห็นคัดค้านก่อนการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม และ (2) เมื่อได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ
ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ กิจกรรมขององค์กรจะเน้นการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ทั้งสองรูปแบบ
มีจดุ เริม่ ต้นจากข้อกังวลหรือโจทย์ของชุมชน และเน้นการมีสว่ นร่วมระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และประชาชน และพัฒนาศักยภาพของ
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ประชาชนให้สามารถด�ำเนินการตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยทั้ง 2
รูปแบบมีแนวทางการด�ำเนินงานจ�ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการหลาย
สาขาอย่างต่อเนื่อง
เป็นขัน้ ตอนทีต่ อ้ งระดมทรัพยากรจากภายนอก ในการด�ำเนินงาน
ร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาชน
ต้องเผชิญ ท�ำให้เครือข่ายประชาชนมีความรู้และศักยภาพในการสื่อสาร
และต่อรองเจรจามากขึ้น อีกทั้ง ท�ำให้เกิดความช่วยเหลือหากถูกฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีในอนาคตได้
2. การพัฒนาศักยภาพองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชน
ให้ได้รับการยอมรับ
เป็นการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนที่มีภารกิจและเป้าหมายที่
ชัดเจน และมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน จะมีส่วนช่วยในการด�ำเนินงาน
ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองได้ โดยองค์ประกอบขององค์กร
ภาคประชาชนควรประกอบด้วย ฝ่ายข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่จัดท�ำจดหมาย เก็บ
รวบรวมเอกสารราชการ ฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างภายในสมาชิก และระหว่างเครือข่ายภายนอก รวมถึงการติดต่อ
สือ่ มวลชน และฝ่ายรณรงค์หรือฝ่ายกิจกรรม ท�ำหน้าทีส่ �ำรวจพืน้ ที่ เฝ้าระวัง
ผลกระทบ และจดบันทึกอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังควรมีฝ่ายระดมทุน
ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการหาแหล่งทุนเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ เนื่องจากการด�ำเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
ต้องใช้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง อาทิ ต้นทุนเรื่องเวลา ค่าน�้ำมันรถ รวมถึง
ค่าถ่ายเอกสาร และวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ทัง้ นี้ การด�ำเนินงานขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบ มีผลงานที่ชัดเจน จะท�ำให้องค์กรได้รับการยอมรับจาก
สังคม และแรงสนับสนุนจากสาธารณะในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา
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3. การประสานงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการในการ
เก็บรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เป็ น ขั้ น ตอนในการประชุ ม ระดมความคิ ด เพื่ อ วางแผนการ
ด�ำเนินงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่าย
วิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน และเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญที่จะน�ำมาสู่การ
พัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และท�ำให้
การรณรงค์ของเครือข่ายประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้ เครื่องมือดังกล่าวภาค
ประชาชนต้องสามารถใช้ได้หรือด�ำเนินการได้ดว้ ยตนเอง และสะท้อนปัญหา
ทีช่ มุ ชนต้องเผชิญได้ โดยอาจมีการประสานความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการ
เอกชนซึง่ มีทรัพยากรสูงในการสนับสนุนเครือ่ งมือส�ำหรับการตรวจวิเคราะห์
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งง่ า ย หรื อ อาจจะพิ จ ารณาการก�ำหนดเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเพื่อใช้ในการติดตามผลกระทบ
ร่วมกันในพื้นที่ เป็นต้น
4. การศึกษา สืบค้น และการรวบรวมหลักฐานด้านสิง่ แวดล้อม
การศึกษา สืบค้น และการรวบรวมหลักฐานด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถด�ำเนินการได้โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนและนักวิชาการและ
อาจรวมถึงผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ คือ ข้อมูลที่
ต้องการเก็บนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญ คือ 1) มีความน่าเชื่อถือ 2) บ่งชี้
สภาพปัญหาที่ประชาชนต้องเผชิญ 3) อธิบายสาเหตุของปัญหาและที่มา
ของแหล่งก�ำเนิดมลพิษได้ 4) เป็นที่สนใจของสาธารณะ และ 5) น�ำข้อมูล
มาใช้ในการรณรงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ท�ำให้หน่วยงานรัฐ
และเอกชนไม่สามารถวางเฉยต่อไปได้ และน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
ได้ในที่สุด ทั้งนี้ ปัจจัยความส�ำเร็จขึ้นอยู่กับการออกแบบวิธีการที่เหมาะสม
และสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงข้อมูลการสังเกต การตั้ง
ค�ำถาม และประสบการณ์ของคนในท้องถิ่น
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5. การใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารสาธารณะ การขับเคลื่อนและ
ผลักดันกฎหมาย
เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในการสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย และเป็น
ที่สนใจของสาธารณะ ทั้งนี้ สามารถด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลได้หลาย
รูปแบบ เช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของเครือข่ายภาคประชาชน และ
การจัดงานแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน ทัง้ นี้ การจัดท�ำสือ่ จะต้องมีความน่าสนใจ
มีความเป็นมืออาชีพ และสะท้อนถึงผลกระทบได้อย่างชัดเจน ซึง่ องค์กรภาค
ประชาชนและเครือข่ายนักวิชาการสามารถพัฒนารูปแบบการน�ำเสนอใน
รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การสร้างแบบจ�ำลองตัง้ โต๊ะ หรือการสร้างแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการอธิบายรวมถึงประเมินความเสียหายเป็น
ตัวเลขเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
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วารสารพัฒนศาสตร์
่ 1 แผนภาพอธิ
บายการแนวทางการใช้
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยองค์กรภาคประชาชนด้าน
ปีที่ 3 ฉบัภาพที
บที่ 2 กรกฎาคม
- ธันวาคม
2563

สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 แผนภาพอธิบายแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง
วารสารพัฒนศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบั
บที่ 2 (กรกฎาคม-ธั
นวาคม 2563) านสิ่งแวดล้อม
โดยองค์
กรภาคประชาชนด้
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การอภิปรายผล

การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยองค์กรภาคประชาชน
ด้านสิง่ แวดล้อมแสดงให้เห็นว่าการมีสว่ นร่วมระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน
นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของชุมชนเป็นสิง่ ทีจ่ �ำเป็นทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชุมชน และ
ช่วยเสริมความรู้และอ�ำนาจให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีการรวมกลุ่ม
ขนาดเล็ก และช่วยลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่น
ได้ ทั้งนี้ การออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล
หลักฐานทางสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยเสริมให้เกิดข้อมูลในการสนับสนุน
ข้อเรียกร้องของชุมชน และท�ำให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐเห็นความ
ส�ำคัญและเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับการ
รณรงค์ขับเคลื่อนให้เกิดกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายนั้น
จ�ำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายนักวิชาการและนักกฎหมายมากขึน้ อีก นอกจากนี้
การติดตามเฝ้าระวังมลพิษเป็นกิจกรรมที่ต้องทุ่มเทก�ำลังและเวลาในการ
ติดตามเฝ้าระวังมลพิษอย่างมาก ท�ำให้องค์กรภาคประชาชนต้องอาศัยการ
สนับสนุนเงินทุนในการท�ำงาน
อนึ่ง สภาพปัญหาความเดือดร้อนของภาคประชาชนในปัจจุบัน
มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากอดีต กล่าวคือเป็นปัญหาผลกระทบจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามซับซ้อน และต้องใช้องค์ความรูท้ างเทคนิควิทยาศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจ�ำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของนักวิทยาศาสตร์ทมี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ และมีความพร้อมทีจ่ ะท�ำงาน
ตอบสนองข้อเรียกร้องหรือข้อกังวลของชุมชนได้ ทัง้ นี้ กระบวนการวิจยั โดย
ใช้ชมุ ชนเป็นฐานนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้คนในชุมชนมีโอกาสใน
การระบุปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง โดยเงื่อนไข
ส�ำคัญที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ คือ การใช้ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ใน
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การออกแบบวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมหลักฐาน และการ
สังเกต การส�ำรวจพืน้ ที่ และการจดบันทึกข้อมูลของเครือข่ายภาคประชาชน
ในพื้นที่ นั่นคือเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และพลเมือง
แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคส�ำคัญ คือ ค่าใช้จา่ ยในการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่าง
สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่มีราคาแพง แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดย
การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือ
หาเครือ่ งมือในการติดตามคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่ายทีส่ ามารถอ่านผลได้
ทันที โดยไม่ต้องส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในสภาพสังคมปัจจุบันภาคประชาชนมีศักยภาพสูง
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสงู ขึน้ ท�ำให้ชมุ ชนสามารถเข้าถึงเครือข่าย
ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น ประกอบกับเครื่องมือในการติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบางชนิดมีราคาถูกลง และสามารถใช้งานได้ง่าย ซึ่ง
ท�ำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
สะดวกขึน้ แสดงให้เห็นว่าการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยองค์กร
ภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแพร่หลายในอนาคต
ประกอบกับการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูล
หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือทางนิเวศวิทยา มาใช้เป็นประเด็นใน
การเรียกร้องเพื่อสร้างทางเลือกอื่นของการพัฒนา ท�ำให้เกิดการใช้แนวคิด
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองได้อย่างกว้างขวางต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ส�ำหรับเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดระยอง ควรมีการสร้าง
ยุทธศาสตร์ใหม่ในการร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่าย
นักวิชาการ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และควรพัฒนาองค์กรเครือข่ายภาค
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ประชาชนให้เข้มแข็ง โดยขยายเครือข่ายและท�ำกิจกรรมเคลื่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดท�ำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี หรือจัดแถลงข่าวสถานการณ์มลพิษประจ�ำปี เพื่อท�ำให้ได้รับการ
ยอมรับและเกิดการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ อาจพิจารณา
ให้มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำองค์กรเพื่อเป็นผู้ประสานงานและด�ำเนินการติดตาม
คุณภาพสิง่ แวดล้อมภายในชุมชนเพือ่ ท�ำให้เกิดความต่อเนือ่ งของการท�ำงาน
รวมถึงควรจัดให้มีกองทุนส�ำหรับการท�ำกิจกรรมของเครือข่าย เพื่อจัดหา
อุปกรณ์ในการด�ำเนินการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงินเดือนของ
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ และค่าเบีย้ เลีย้ งในการท�ำงาน เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาเครือข่าย
ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากการท�ำกิจกรรมในหลายด้าน
ส�ำหรั บ การพั ฒ นาแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ ภ าคพลเมื อ งใน
ประเทศไทย ควรมีการพัฒนาทีมนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร
นักกฎหมาย และนักสังคมศาสตร์ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่างๆ ทีจ่ ะช่วยเหลือ
หรือท�ำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเป็นระบบ และสถาบันการ
ศึกษาควรให้การสนับสนุนกองทุนวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เพื่อสนับสนุน
นักวิชาการให้ใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญของตนเข้าไปท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน รวมถึงสนับสนุน
ให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนดังกล่าว
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