
    วนันีเ้ป็นโอกาสดอีกีคร้ังทีจ่ะได้ฟังประสบการณ์ของอาจารย์ทีไ่ด้รับ 
ขนานนามจากชาวบ้านในชุมชนว่า..... “นักวชิาการของชุมชน” บาง 
ชุมชนยกย่องมากกว่านี ้แต่อาจารย์ไม่อยากให้เขียนลงไป 
    สนใจตามไปอ่านในเฟสบุ๊ค Renu Vejaratpimol และใน comment 

บทบาทของชีววทิยากบัการใช้ส่ือออนไลน์ 

ในการผลกัดนัแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

อาจารย์เหน่ือยไหมคะ เห็นอาจารย์ในเฟสบุ๊คดกึ ๆ       

กเ็หน่ือยค่ะ เพราะมหีลายหน้าที ่และยงัมงีานประจ าอยู่ 
รวมทั้งต้องช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนทีไ่ด้รับผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ทีเ่ขาปรึกษามา ต้องท าแข่งกบัเวลา 

อาจารย์เป็นแบบอย่างของนักวชิาการที่ใช้ความรู้เพือ่ 
ชุมชนมาต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบาย 
“นักวชิาการรับใช้สังคม” เห็นว่าในรอบปีนีอ้าจารย์ 
ได้ใช้ส่ือออนไลน์มาก ในการให้ความรู้แก่ชุมชน ขอให้ 
อาจารย์เล่าประสบการณ์ว่า อาจารย์ได้ใช้ส่ือออนไลน์ 
ในการผลกัดนัแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างไร 

การถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริการทางวชิาของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พมิล 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม  
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ท าไมจึงท างานนี ้ก้าวออกจากห้อง Lab ทีภ่าควชิาชีววทิยา  
ไปสู่ห้อง Lab ในชุมชน โดยเช่ือมทั้งสองห้องปฏิบัตกิาร 
เข้าด้วยกนัมา ตั้งแต่ปี 2549 ค่ะ ประมาณ  9 ปีแล้ว  
เน่ืองจากตั้งแต่ปี 2550 มีการบังคบัใช้กฎหมายให้โครงการ 
ทีอ่าจสร้างผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องจัดท า  
รายงานการศึกษาเพือ่ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพ หรือ อเีอชไอเอ (EHIA)  
    พวกเราน่าจะได้ยนิปัญหาของ อเีอชไอเอ จากกรณี 
โครงการเขื่อนแม่วงก์ ซ่ึงอาจารย์กไ็ด้ช่วย มูลนิธิสืบ 
นาคเสถียร วเิคราะห์และพบว่ามีข้อบกพร่องในรายงานมาก 
     ต่อมาชุมชนกต็ดิต่อขอความรู้มามาก และเสนอให้ใช้ 
facebook เพราะสะดวก และตดิต่อกนัได้ทนัที 

การถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริการทางวชิาของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พมิล 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม  

อาจารย์ให้ความรู้กบัประชาชนทาง facebook เท่าน้ันหรือคะ  

      ทาง facebook  ช่ือ Renu Vejaratpimol และมใีน เพจ 
ช่ือ Say No to Krabi Coal Power Plant, เครือข่าย อเีอช 
ไอเอ และ อไีอเอ วอชท์ ประเทศไทย (EIA Watch Thailand) 
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ขอให้อาจารย์ช่วยยกตวัอย่างว่าช่วยเหลอืชุมชนอย่างไรบ้าง 

1. ให้ความรู้เพือ่ให้ชุมชนไปใช้สิทธิชุมชนได้ ตามมาตรา 
    56, 57, 66 และ 67 ของรัฐธรรมนูญ เราต้องยอมรับว่า 
    ในกระบวนการ อเีอชไอเอ น้ัน ชุมชนเข้าไม่ถึงข้อมูล  
   และไม่รู้ว่าขั้นตอนทีถู่กต้องตามกฎหมายเป็นอย่างไร 
   แต่เจ้าของโครงการมเีงนิจ้างบริษัททีป่รึกษา ชุมชนไม่มใีคร 
         จึงได้ให้ความรู้ถึงขั้นตอนทีเ่จ้าของโครงการต้องท า 
   ตามทีก่ฎหมายก าหนดและชุมชนอาจได้รับผลกระทบอะไร 
        ให้ข้อแนะน าว่า ถ้าเจ้าของโครงการไม่ให้ข้อมูลรอบด้าน 
   โดยให้แต่ข้อด ีปกปิดข้อมูลทีอ่าจสร้างผลกระทบต่อชุมชน 
   ชุมชนควรท าอย่างไร แจ้งหน่วยงานใด ซ่ึงมชุีมชนได้เอา 
   ไปใช้ประโยชน์ สนใจให้ข้อมูล ปรึกษามาในช่องทาง 
   ข้อความ (message)  

การถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริการทางวชิาของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พมิล 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม  

ซ่ึงเป็นการให้ความรู้ และแจ้งปฏิทนิการจัดเวท ีซ่ึง
ประชาชนต้องไปใช้สิทธิ และอยู่ในหมวดสิทธิชุมชน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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ท าไมอาจารย์ให้ความรู้ด้านกฎหมายกบัชุมชนได้ 

2. วเิคราะห์เอกสารและกระบวนการจัดเวที ค 1. และ ค.2  
     โรงไฟฟ้ากระบี่ (ถ่านหิน) และท่าเทยีบเรือบ้านคลองร้ัว 
     เผยแพร่ เพือ่ใช้เป็นกรณีศึกษาให้กบัชุมชนอืน่ ๆ  
         ต้องการส่ือสารให้เจ้าของโครงการได้ทราบว่า 
   ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว นักวชิาการคาดหวงัว่าจะ 
   ต้องมกีารศึกษาผลกระทบต่าง ๆในแง่มุมใด เพราะทะเล 
   กระบี่มีความส าคัญต่อเศรษฐกจิของประเทศ มีชายหาด 
   เกาะต่าง ๆ ทีไ่ด้รับการจัดอนัดบัว่าเป็นล าดบัต้น ๆ ของ 
   โลกที่แนะน าให้มาท่องเทีย่ว สร้างรายได้ให้ จ. กระบี่ 
   มูลค่า > 40,000 ล้านบาท และยงัเป็นแหล่งดงึดูด
นักท่องเทีย่วเข้ามาประเทศไทย สร้างรายได้ตั้งแต่
กรุงเทพ ถึง กระบ่ี และเช่ือมโยงกบัการท่องเทีย่ว จ.ตรัง 

การถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริการทางวชิาของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พมิล 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม  

 เป็นกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมค่ะ ท าไปกรู้็มากขึน้   

บางประเดน็เป็นเร่ืองที ่ควรถาม-ตอบ เฉพาะรายบุคคล  
มชุีมชนเข้ามาศึกษาและช่วยกนัแชร์องค์ความรู้ไปมาก 
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3. ช่วยเหลอืในการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ให้ชุมชนมหีลกัฐาน 
    ส าคญัในการปกป้องชุมชนจากการบุกรุกของเจ้าของ 
   กจิการทีร่่วมมอืกบัเจ้าหน้าที่รัฐ ด าเนินการขัดต่อกฎหมาย  
   บุกรุกทีส่าธารณะในเมอืงใหญ่ และต้องการขยายกจิการ 
   ออกไปซ่ึงถ้าเจ้าของกจิการนีส้ าเร็จ จะท าลายชุมชน 
   ทีเ่ป็นพืน้ที่ผลติผลไม้ขึน้ช่ือ เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร  
   และเป็นปอดของจังหวดั 
          โดยการท างานคร้ังนีเ้ร่ิมจากชุมชนโทรมาปรึกษา และ 
บอกเล่าเหตุการณ์ อาจารย์ใช้วธีิการ problem-based learning 
โดยให้ชุมชนวเิคราะห์และตดิตามข้อมูลจากหน่วยราชการ  
รวมทั้งเชิญนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนลงไป 
ให้ความรู้ทางกฎหมาย และปรึกษานักกฎหมายทีท่ างานเป็น 
เครือข่ายกนั จนน าไปสู่การจัดท าข้อมูลของชุมชน  
ทีแ่สดงให้เห็นว่า …. 

การถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริการทางวชิาของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พมิล 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม  

ขอให้อาจารย์ช่วยยกตวัอย่างว่าช่วยเหลอืชุมชนอย่างไรบ้าง 
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3. (ต่อ) 
      เจ้าของโครงการบุกรุกทีส่าธารณะ ถมล ารางสาธารณะ 
ท าให้น า้ท่วมสวนผลไม้ของชุมชน และชุมชนไม่สามารถ 
เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ มีการตดัต้นไม้ยนืต้น 
ขนาดใหญ่ในพืน้ที่สาธารณะ ขนาดของพืน้ที่สาธารณะ 
ทีเ่จ้าของกจิการต้องการเอาไปใช้เช่ือมต่อกนัประมาณ  
100 ไร่ 
     ชุมชนได้สรุปตารางให้คณะกรรมการองค์การอสิระด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) เห็นว่า ถ้าเจ้าของกจิการนี ้
ขยายพืน้ที่ออกมาจะไปอยู่ชิดกบั โรงเรียนสอนคนพกิาร  
โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์เดก็เลก็ ศูนย์ผู้สูงอายุ สถานีอนามยั  
โรงเรียนหลายแห่ง วดัทีข่ึน้ทะเบียนเป็นของกรมศิลปากร  
ฯลฯ และพืน้ที่ขยายกจิการเป็นพืน้ที่สาธารณะ กว่า 100 ไร่  
โดยไม่ผ่านกระบวนการชุมชนทีถู่กต้อง ซ่ึงประเดน็เหล่านี ้
เจ้าของโครงการ ไม่ใส่ไว้ในรายงานอเีอชไอเอ  

การถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริการทางวชิาของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พมิล 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม  

ขอให้อาจารย์ช่วยยกตวัอย่างว่าช่วยเหลอืชุมชนอย่างไรบ้าง 
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     ไม่ค่ะ...ไม่ได้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย แต่กไ็ม่ประมาท 
เวลาท างาน ไม่จ าเป็นต้องลงไปในพืน้ที่ ตั้งแต่ท างานผ่าน
ส่ือออนไลน์น่ี ลดการลงพืน้ที่ไปได้มากค่ะ  
     งานนีอ้าจารย์ ไม่ได้ลงไปในพืน้ที่ (ประเดน็ข้อ 3) แต่ให้
ความรู้ ข้อเสนอแนะว่าชุมชนควรท าอย่างไร แล้วเขากส่็ง
งานมาให้ดูในกล้องข้อความ (message) ของเฟสบุ๊ค   
     ชุมชนไปศึกษาข้อมูลตามค าแนะน า ส่งผลการศึกษามา 
ให้อาจารย์ทางกล่องข้อความ ซ่ึงถ้าไม่เพยีงพอ หรือ
มองเห็นประเดน็อืน่เพิม่ขึน้มา กเ็สนอให้ไปศึกษาเพิม่ ให้
ด าเนินการต่าง ๆ และอาจารย์น าข้อมูลปรึกษานักกฎหมายที่
ท างานเป็นเครือข่ายกนั  
      ในทีสุ่ดความพยายามกไ็ด้ผล โครงการไม่ได้ความ
เห็นชอบจาก กอสส. (องค์การอสิระด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพ) 

บทบาทของชีววทิยากบัการใช้ส่ือออนไลน์ 

ในการผลกัดนัแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ฟังแล้วเร่ิมกงัวลกบัความปลอดภัยของอาจารย์แล้ว 

การถ่ายทอดประสบการณ์การให้บริการทางวชิาของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พมิล 
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม  
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3. (ต่อ)   
      รายงานอเีอชไอเอฉบับนี ้ ผ่านคณะกรรมการ 
  ผู้ช านาญการ (คชก.)  โดยไม่ได้ทกัท้วง เพราะเจ้าของ 
 ไม่ได้ใส่ ไว้ในรายงาน  
     ดงัน้ันถ้าไม่มีนักวชิาการหลายๆ  ท่านช่วย กจิการนี้ 
อาจได้รับความเห็นชอบรายงาน  อเีอชไอเอ ทุกขั้นตอน
และขยายกจิการได้  
        แสดงให้เห็นว่าชุมชนต้องการองค์ความรู้และ 
ข้อแนะน าจากนักวชิาการทีจ่ะพสูิจน์ว่า พวกเขาจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากโครงการตัวอย่าง และพวกเขา
ต้องการใช้สิทธิชุมชนในการปกป้องส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของชุมชน 
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ทีอ่าจารย์เล่ามาน่าสนใจมาก สามารถช่วยชุมชนผ่านการใช้ 
ส่ือออนไลน์ โดยไม่ต้องเดนิทางลงไปในพืน้ที ่ 
   มีตวัอย่างทีล่งไปในพืน้ที่ไหมคะ 

4. การฟ้องเพกิถอนใบอนุญาตการให้ประทานบัตร 
   การท าเหมอืงแร่เหลก็ทีบ้่านอุมุง อ.เชียงคาน จ. เลย  
      เร่ืองนีเ้ร่ิมจากไปอบรมให้ความรู้ที ่อ.เชียงคาน จ.เลย 
เกีย่วกบัภูมปัิญญาในการปกป้องพืน้ที่ผลติอาหาร เพราะ 
พืน้ทีบ้่านอุมุง เป็นชุมชนทีโ่อบล้อมด้วยขุนเขา อากาศด ี
ตลอดปี เพาะปลูกพชืผลได้หลากหลาย ตลอดปี เพราะม ี
แหล่งต้นน า้ส าคญับนภูซัมทอง  
    หลงัจากอบรมจึงได้รับทราบปัญหาจากชาวบ้านว่า 
ขณะนีชุ้มชนได้รับผลกระทบจากการท าเหมอืงแร่เหลก็ทีม่ ี 
อยู่แล้ว 1 เหมือง และขณะนีท้ราบว่าก าลงัมอีกี 3 เหมือง 
ทีก่ าลงัขอประทานบัตร แต่ไม่ทราบว่าได้หรือยงั พวกเขา 
เป็นผู้ได้รับผลกระทบ แต่ไม่เคยได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟัง 
ผู้มส่ีวนได้เสีย ไปถามทีจ่ังหวดั ทางจังหวดักโ็ยนมาที ่อบต. 
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แล้วอาจารย์ท าอย่างไรคะ ช่วยชุมชนได้อย่างไร 
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     ฟังชาวบ้านแล้วเห็นใจ กบัการทีพ่วกเขาต้อง
เดนิทางไปมาหลายเทีย่ว กย็งัไม่รู้เร่ือง กเ็ลยพา
ชาวบ้านขึน้ อบต. เพือ่ไปถามว่าการขอประทานบัตร
เหมอืงแร่เหลก็ 3 เหมอืง ได้รับประทานบัตรหรือยงั 

     ทางเจ้าหน้าทีบ่อกว่า เจ้านายเขาไม่อยู่ กเ็ลยบอก
เขาว่า เอกสารน้ันถ้าไม่มีประทบัตราว่า “ลบั” ขอให้
น ามาให้ประชาชนดู เขากห็ยบิออกมา อาจารย์กเ็ลย
ขอให้ประชาชนช่วยกนัเอากล้องถ่ายรูปข้อมูลไว้ มี
รายงานอไีอเอและเอกสารประกอบ  

      วนัน้ันจึงเป็นทีก่ล่าวขวญักนัในชุมชนว่าอาจารย์
พาชาวบ้านบุก อบต. และกย็งัไปให้ความรู้ชุมชนถึง
ผลกระทบจากการท าเหมอืงแร่เหลก็อกีคร้ัง จน
ชาวบ้านเห็นพ้องว่า ถ้ามเีหมอืงแร่มาอยู่บนภูซัมทอง
อกี 3 เหมืองเขาจะไม่สามารถท ากนิได้แน่ 
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กรณีของบ้านอุมุงน่ี กไ็ด้ประสานขอความร่วมมอืกบั
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ซ่ึงกใ็ห้ความช่วยเหลอืโดย
การช่วยฟ้องร้อง เพือ่เพกิถอนใบอนุญาตในการท าเหมอืง 
แร่เหลก็ 

11 

อาจารย์มอีะไรจะกล่าวกบัอาจารย์รุ่นน้องไหมคะ 

อยากให้อาจารย์รุ่นใหม่ลองออกไปท างานกบัชุมชน เรา 
สามารถใช้ความรู้ช่วยเหลอืชุมชนได้ และยงัเช่ือมโยงกบั 
งานวจิัยได้เป็นอย่างดี ทั้งยงัเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอน 
วธีิง่าย ๆ ลองค้นข้อมูล เพือ่เลอืกชุมชน ไปเยีย่มชุมชน 
ดูว่าเขาท าอะไร ไปฟังเขา ไปดูเขา แล้วเราจะเร่ิมเห็นว่า 
เราจะช่วยเขาแก้ปัญหา หรือยกระดบัการประกอบอาชีพ 
ของชุมชนได้อย่างไร ถ้าใครสนใจงานพีแ่วะมาคุยกนัได้ค่ะ 
เราต้องช่วยให้เกดิความเป็นธรรมในบ้านเมอืง และ 
ช่วยกนัปกป้องส่ิงแวดล้อม 
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