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บทสัมภาษณ รศ.ดร.เรณู เวรัชตพิมล* 
ประสบการณจากการทํางานบริการทางวิชาการสูสังคม 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและสาธารณะชน 
              

     ทําไมอาจารยถึงไดรับความไววางใจจากคนมาบตาพดุใหทําหนาท่ี  
             “ตัวแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสี่ฝาย แกปญหามาบตาพดุ 

  กอนตอบคําถามนี้ ขอยอนกลับไปที่จุดเริ่มตน  เร่ิมจากใชความเปนนักวิทยาศาสตรและ
ความพรอมของหองปฏิบัติการที่ภาควิชาชีววิทยาคะ คือ เร่ิมแรกเลยนั้นมีความสงสัยในขาวทีว่า 
“คนมาบตาพดุเปนมะเร็งมากที่สุดในประเทศไทย” พอไดยินปุบ ก็เกดิคําถามเลยวา จริงหรือ???  จึง
มีความสนใจวาในฐานะนกัวทิยาศาสตรที่มีหองปฏิบัติการที่ตรวจความผิดปกติของดีเอ็นเอ (DNA) 
หรือสารพันธุกรรมไดนาจะไปพิสูจนดู จงึเริ่มคนควาวางานวิจยัที่ทําอยู คือ ตรวจความผิดปกติของ
ดีเอ็นเอในสัตวจะไปตรวจในคนไดอยางไร พอทราบวาในระดับสากลเขาทําอะไร จึงติดตอไปที่
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรียนใหคุณหมอใหทราบวามีความสนใจจะไปสุมตรวจการ
แตกหักของโครโมโซม (คือ ดีเอ็นเอระยะที่หดสั้น) คุณหมอตอบวา มาเลยครับอาจารยและขอตรวจ
บุคลากรทางการแพทยที่ทํางานอยูในพื้นทีก่อน คําตอบของคุณหมอทาํใหคิดวาปญหามลพิษที่มาบ
ตาพุดนาจะสงผลกระทบตอสุขภาพไมนอยทีเดยีว ผลการตรวจเปนหลักฐานทางวทิยาศาสตรที่ทํา
ใหมีการตืน่ตัวในการเชื่อมโยงปญหามลพษิในอากาศที่มสีารกอมะเร็งหลายชนิดสูงเกินเกณฑ
มาตรฐานที่รัฐกําหนดกับสุขภาพของประชาชนที่ชัดเจนขึน้ 

      คะ แลวผลการตรวจเปนอยางไรคะ 

   วันที่พานกัศึกษาปริญญาโทและนักวิทยาศาสตรลงไปในพื้นที ่ปรากฎวารัฐมนตรีลงพื้นที่
มาบตาพุด ทางพื้นที่จึงขอใหตรวจประชาชนที่มาเที่ยวงานซึ่งเทศบาลจัดขึ้นแทน ผลการตรวจใน
ผูใหญพบวามโีครโมโซมแตกหักจํานวนมาก เรียกวาเกนิ 50% โดยมีระดับของเซลลที่มีโครโมโซม
แตกหกั มากนอยตางกัน รายละเอียดเขาไปคนดูใน google พิมพช่ืออาจารย  สารพันธุกรรม มาบตา
พุดก็ไดคะ หรือเขาไปที่  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=520490 
http://thaireform.in.th/other-media-reform/2011-02-07-10-51-31/item/4253--11-.html 
 
*  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
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  พอเขาใจแลววาอาจารยไดบรูณาการวิจัยกับการสอนนักศึกษาปริญญาโท แตยังไมคอยชัด 
              วาทําไมคนมาบตาพุดจึงเลือกอาจารยเปนตัวแทนในคณะกรรมการสี่ฝาย ในฐานะ 
               ตัวแทนภาคประชาชนฯ  

 อาจารยไดรับเชิญจากผูวาราชการจังหวัดใหไปรวมประชุมและแสดงความคิดเหน็ในการ
แกปญหามาบตาพุด และครัง้นั้นไดรูจกัประชาชนมากขึน้ เขาใจปญหาและความทกุขของเขา และ
ไดพบกับผูประสานงานเครอืขายประชาชนภาคตะวันออก คือ คุณสุทธิ อัชฌาศัย ซ่ึงเปนคนที่รู
ปญหาของพื้นที่และนําเสนอปญหาตาง ๆ ไดดีในที่ประชุม จึงไดแนะนําตัวและบอกเขาวาถาคิดวา
พี่จะชวยอะไรไดในทางวิชาการก็ขอใหตดิตอมาตามนามบัตร รวมทั้งเลาใหเขาฟงวากําลังตรวจ
ความผิดปกตขิองสารพันธุกรรมของคนอยู  จากนั้นเขาก็ติดตอมาและไดชวยเหลือทางวิชาการผาน
ทาง e-mail และใหคําปรึกษาทางโทรศัพทในดานวชิาการเทาที่จะชวยเขาได เขาอาจจะมองเหน็
ความจริงใจทีช่วยเขาโดยไมไดเรียกรองอะไร และมีความกลาที่จะเปดเผยผลการวิจยัตอสาธารณะ 

  อาจารยไดอะไรจากการใหความรูทางวิชาการกับเครือขายประชาชนภาคตะวันออก 

 ถาตอบสั้น ๆ  ก็ตอบไดวา “ฉลาดขึ้นในเรื่องมาบตาพุด” มีความรูดานปญหาของมาบตาพุด
มากขึ้น เพราะเมื่อจะใหคําแนะนําทางวิชาการก็ตองเขาไปคนที่มาของปญหา ทําใหทราบวาพืน้ที่นี้
จัดเปนพื้นที่ซ่ึงมีอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีมลพิษสูงจาก
ขอมูลการตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบวามสีารอินทรียระเหยงาย (VOC) ที่เปนสารกอ
มะเร็งสูงเกินเกณฑมาตรฐานที่รัฐกําหนด รวมทั้งพบวามีกองขยะใหญมากที่มีของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมรวมอยูดวยและขาดการจัดการที่ดี ใตทองทะเลบริเวณคลองตากวนและหาดทรายทอง 
เมื่อน้ําลงจะพบวามีตะกอนเลนสีดําสะสมหนาประมาณ 2 เมตร ประชาชนมีสถิติการเจ็บปวยเปน
มะเร็งสูง แตโรงพยาบาลของจังหวดัระยองไมมีความพรอมที่จะรักษามะเร็ง ประชาชนจึงตอง
เดินทางไปรักษาตัวเองทีจ่ังหวัดใกลเคยีง คือ จันทบุรีหรือชลบุรี ทําใหรูสึกวาประชาชนที่นีไ่มได
รับการดูแลที่ด ีสมกับที่เขาเปนผูเสียสละรับสารพิษจากอุตสาหกรรมที่สรางรายไดเขาประเทศหลาย
หมื่นลานบาท โดยเงนิเหลานี้เสียภาษีเขาสวนกลางเพราะโรงงานสวนใหญจดทะเบียนในกรุงเทพ 
ปญหาดานคณุภาพการศกึษาเพราะมีโรงเรียนไมเพียงพอจะรองรับลูกหลานคนที่มาทํางานในมาบ
ตาพุด จึงสงผลกระทบตอคนทองถ่ินฯลฯ นอกจากนี้คําถามของภาคประชาชนที่อาจารยไมมีความรู
มากอนและตองชวยเขาทําใหตองใชเวลาไปสืบคนจนไดความรูมากพอที่จะถายทอดสูประชาชนได 
นับวันทีเ่ร่ิมทํางานดวยกนักท็ําใหรูจักและไววางใจกันมากขึ้น จนวันที่มีคําสั่งศาลใหโครงการ
อุตสาหกรรมจํานวน 76 โครงการ ที่กําลังจะสรางหรือบางแหงกก็ําลังจะผลิตในมาบตาพุด ใหหยุด 
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ดําเนินการตอ จนกวาจะมกีารประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน เพราะ
ถือวายังดําเนนิการไมครบถวนตามมาตรา 67 วรรค 2    

อาจารยคิดวาประสบการณในการทํางานของอาจารยจะมีประโยชนอะไรตอบุคลากรใน 
            มหาวิทยาลัย 

 การทํางานบริการวิชาการเปนการเปดโอกาสใหเรานําความรูและทรัพยากรอื่น ๆ เชน 
เครื่องมือในหองปฏิบัติการซึ่งจัดซื้อมาจากภาษีของประชาชน ถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนมากขึน้
นอกเหนือจากการใชในการเรียนการสอน เมื่อลงไปทํางานในพืน้ที่โจทยที่ประชาชนถามมาบาง
เร่ืองอาจารยกไ็มไดมีความรูมาก แตก็สามารถมาคนควาทําใหมีความรูมากขึ้น ที่สําคญั คือ สามารถ
เชื่อมโยงการใหบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยัไดเปนอยางดี ในปการศึกษา 2553 
มีนักศึกษาปริญญาโททําวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับการใชปลาและหอยแมลงภูเพื่อเฝาระวังการ
ปนเปอนของสารหนูในแหลงน้ํา เพราะสารหนูเปนสารกอมะเร็ง การศึกษาพบวาสารหนูทําใหสาร
พันธุกรรมปลาและหอยแมลงภูแตกหักเชนเดียวกับที่พบในคน นอกจากนี้ยังไดเจาะเลือดคางคกใน
พื้นที่ปนเปอนสารเคมีจากอุตสาหกรรม เชน จากบอขยะกากอุตสาหกรรมอันตรายและจากชุมชนที่
อยูใกลเมืองทองคํา พบวาคางคกในพืน้ที่เหลานี้มีสารพันธุกรรมแตกหักสูงมากเมือ่เปรียบเทียบกับ
คางคกชนิดเดยีวกันที่พบในมหาวิทยาลัย เทคนิคที่เราใชศึกษานี้เปนที่ยอมรับในองคกรที่ทําหนาที่
ปกปองสิ่งแวดลอมระดับสากล ผลการศึกษาวจิัยทําใหสามารถใชส่ิงมีชีวิตเปนยามเฝาระวังมลพิษ
ในสิ่งแวดลอมและเปนสิ่งบงชี้ทางชีวภาพที่ใชสงสัญญาณเตือนภัยกอนที่ภัยจะมาสูคนไดเปนอยาง
ดี การบริการวิชาการทําใหนกัศึกษาไดทักษะในการทํางานกับผูอ่ืนและผลการวิจัยมีผูนําไปใช
ประโยชนนอกเหนือจากการตีพิมพเผยแพรเพื่อสรางองคความรู นอกจากนี้การทํางานในชุมชนยัง
ไดรับโจทยทีชุ่มชนตองการคําตอบ จึงนํามาสูการกําหนดหัวขอวิจยัของนักศึกษาไดอีกดวย  

  การไปทํางานในพืน้ที่มาบตาพุดอาจารยเอาคาใชจายมาจากไหน 

 การทํางานสาธารณะทําใหหลายองคกรสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย เชน มูลนิธิ
สุขภาพแหงชาติ และ แผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารระที่ดี เปนตน องคกรเหลานี้สนับสนุน
คาใชจายโดยอาจารยขอการสนับสนุนในการจัดกจิกรรม เชน ขอเงินสนับสนุนการจดัพิมพ
ผลงานวิจัย การใหความรูกับประชาชน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดย
รวมกับกองกิจการนักศึกษา การจัดกจิกรรมครั้งนั้นมีขาวอยูในอินเตอรเน็ตมาก เชน ถาคนคําวา 
“คาบนี้เรียนทีม่าบตาพุด” หรือคน “นักศึกษาศิลปากร มาบตาพุด” ก็จะพบขาวกจิกรรมนี้จํานวน
มาก นักศกึษาไดรับทราบปญหาดวยตนเองผาน 6 ชุมชนที่นักศกึษาลงพื้นที่เรียนรูปญหาของชุมชน
และเก็บขอมูลดวยตนเอง แทนที่จะเชื่อจากขาวและนักศึกษาตระหนักดถึีงงบประมาณที่ใชในการ 
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โฆษณาประชาสัมพันธอาจทําใหขอมูลที่ส่ือสารตอสาธารณะไมรอบดานได ส่ิงที่กระตุนให
นักศึกษาไดคดิ คือ เมื่อสําเร็จการศึกษาและไปทํางานใหศึกษาใหดีกอนตัดสินใจวางานที่จะทํานัน้
สงผลกระทบตอคนอื่นอยางไร อยาเอาประโยชนของเราเปนตัวตั้งเทานั้น ถาเราไดประโยชนใน
ขณะเดียวกนัคนอื่นมีความทกุขก็ไมควรทํา ถาจะทําใหคนอื่นเดอืดรอนตองคิดวาจะสามารถ
ปองกันไดอยางไร ตองมองใหรอบดานและตองคิดถึงสิ่งแวดลอมที่เปนสาธารณะสมบัติดวย 

  ฟงดูแลว เหมือนอาจารยจะไมอยากใหมีอุตสาหกรรม 

  ไมไดมีความคิดเชนนัน้เลยคะ ประเทศไทยควรมีอุตสาหกรรม แตควรพิจารณาเลือกการ
สงเสริมการลงทุน จากภยัพิบัติที่เกิดขึน้ในที่ตาง ๆ ของโลก ทําใหตองตระหนกัวาในอนาคตโลก
เราจะขาดอาหาร และเราทราบดีวาประเทศไทยสามารถเปนมหาอํานาจทางอาหารได จึงควรตอง
พัฒนาภาคเกษตรกรรมควบคูไปกับการวจิยัและพฒันาดานการเก็บรักษาอาหารใหมอีายุยืนยาว รวม 
ทั้งอุตสาหกรรมอาหารประเภทตาง ๆ สําหรับอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง ซ่ึงเปนการลงทุนขาม
ชาตินั้นควรจํากัดจํานวนและพื้นที่ลงทุน ถาไปศึกษาดจูะพบวาประเทศที่นักลงทุนเหลานั้นยายฐาน
มาลงทุนในประเทศไทยนั้นพวกเขาไดวิเคราะหแลววาถาผลิตในประเทศเขาจะตองเสียคาใชจายใน
การลดมลพิษและปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของคนแพงมาก 
ดังนั้นเมื่อประเทศไทยสงเสริมการลงทุนบริษัทเหลานัน้จึงยายฐานมาผลิตในประเทศไทย อาจารย
เคยสอบถามวาโรงงานประเภทเดยีวกันที่ลงทุนในประเทศไทยและยังผลิตอยูในประเทศเขาดวยนั้น
เขาใชมาตรฐานดานการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในระดับเดียวกันหรือไม เขาตอบวาเขาใช
กฎหมายของประเทศไทย  คําตอบนี้ช้ีใหเห็นวามาตรการทางกฎหมายของเรายังไมเขมแข็งพอทีจ่ะ
ดูแลสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพดีได รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายก็ออนแอ จึงไดเกิดปญหามลพิษ
สะสมอยูทั้งในน้ํา ดินและอากาศที่มาบตาพุด รวมทั้งขาวอุบัติเหตตุาง ๆ ที่เกิดขึ้นบอยคร้ัง  

 อาจารยลงไปทํางานในพื้นท่ีและการประชุมคณะกรรมการสี่ฝายแกปญหามาบตาพดุ 
                      ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน มีอันตรายไหมคะ 

   โดยภาพรวม ไมไดรูสึกวามีใครจะมาทาํราย เพราะเราทํางานบนพืน้ฐานขอมูลทางวิชาการ 
และเราไมสามารถสรุปไดวามลพิษที่มีอยูมากนั้นเปนมลพิษของบริษัทใด ในมาบตาพุดมีโรงงาน
ใหญ ๆ ที่มกีารลงทุนเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม แตก็มีโรงงานขนาดเล็กจํานวนมากที่ไม
ปฏิบัติตามมาตรการการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่โรงงานไดศึกษาไวกอนขออนุญาตตั้ง
โรงงาน ที่สําคัญคืออาจารยทํางานอยุบนพื้นฐานของนกัวิชาการ มีการรายงานผลการศึกษา สวน
ประชาชนหรอืหนวยงานของรัฐจะนําไปใชใหเกิดประโยชนตอเขาอยางไรกแ็ลวแตผูใชประโยชน
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จากงานวิจยัสวนการประชมุของคณะกรรมการสี่ฝายแกปญหามาบตาพดุ ซ่ึงมทีานอานันท ปนยารชนุ 
เปนประธานนัน้ ทานใหความสําคัญกับปญหาของประชาชนมาก การทําหนาที่เปนกรรมการก็ได
ใชความรูของนักวิทยาศาสตรมาทําหนาทีป่องกันผลกระทบตอประชาชน เชน การกําหนดชนิดของ
สารกอมะเร็งกลุมตาง ๆ ซ่ึงประชาชนทั่วไปอาจมีองคความรูไมเพยีงพอ   

       อาจารยเก่ียวของกับการฟองรองคดีมาบตาพดุดวยหรือไม 

 ไมไดเกี่ยวของคะ แตมาทราบภายหลังวาประชาชนไดนําผลงานวิจยัที่อาจารยไปสาํรวจ
ความผิดปกตขิองสารพันธุกรรมของคนและสัตวในพืน้ที่มาบตาพุดไปใชเปนหลักฐานในศาล ซ่ึง
ศาลปกครองไมไดเรียกพยาน เปนการพจิารณาจากเอกสารหลักฐาน จึงมีการอางถึงผลการวิจัยที่
ระบุช่ืออาจารยในคําพพิากษาของศาลปกครองจังหวัดระยอง และศาลปกครองกลางดวย  สามารถ
สืบคนไดจาก คําพิพากษาศาลปกครองกลางคดีมาบตาพุด (รัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง) 
ผลการวิจัยนีเ้ทาที่ทราบพบวากอใหเกดิผลกระทบสูงตอการจัดการของรัฐเพื่อแกปญหาของ
อุตสาหกรรมในมาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง เพราะชวงนั้นเปนชวงทีรั่ฐกําลังตัดสินใจจะขยายการ
ลงทุนระยะที่ 3 ของมาบตาพุดดวย   

 อาจารยคิดวาการไปทํางานนี้มีผลกระทบตอคณะวิชาอยางไร 

การไปทํางานไดระมัดระวังที่จะไมใหเกิดผลกระทบตอช่ือเสียงของคณะและมหาวทิยาลัย 
จึงทํางานบนขอมูล และยดึการทํางานในฐานะนกัวิชาการ การทํางานนี้นาจะทําใหคนทั่วไปไดรูจกั
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มมากขึ้น ในแงมุมทีว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการเรียน
การสอนในดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับงานวิจยั คือ การศึกษาผลกระทบของสารพิษที่มีฤทธิ์
ทําลายสารพันธุกรรมซึ่งปนเปอนในสิ่งแวดลอม เพราะเมื่ออาจารยไดรับเชิญไปออกรายการ
โทรทัศนและเวทีตางๆ ก็ขอใหเขาระบวุาเปนอาจารยจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปจจุบันนี้มีชุมชนตาง ๆ ที่ไดรับความเดือดรอนจากสารพิษและติดตอใหอาจารยไปชวยศึกษา
ผลกระทบแบบที่ทําที่มาบตาพุด ตองยอมรับวาทําไมไหว ถามีอาจารยทานใดสนใจขอใหติดตอมา
ไดเลย ขณะนี้จึงไดแนะนําใหชุมชนเหลานั้นติดตอสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพราะรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 67 วรรค 2 ไดใหความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดใหมีองคประกอบของ
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ที่มีตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาเขาไป
เปนคณะกรรมการดวยถึง 3 ดาน คือ ตัวแทนที่จัดการสอนดานสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และดานสุขภาพ จํานวนดานละ 1 คน เราทุกคนตองชวยกันดแูลรักษาสิ่งแวดลอม ถาเราไมดูแล
ทะเล อาหารทะเลที่เรากนิก็ปนเปอนสารพิษ กะปจากหลายพื้นที่ของประเทศไมสามารถออก
ใบรับรองมาตรฐานสินคาชุมชนไดเพราะมีสารหนูปนเปอนสูง ทุกคนจึงมีโอกาสไดรับสารพิษดวย 


