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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั แบบผสานวิธี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์
ผลกระทบของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและ 2) ประเมินผลกระทบกรณีน้�ำมันดิบรัวไหลต่
่
อผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทีอ่ าศัยอยูใ่ นต�ำบลเพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง จ�ำนวน 993 คน แยก
เป็ นเชิงคุณภาพจ�ำนวน 40 คน ได้มาด้วยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง และเชิงปริมาณ
จ�ำนวน 953 คน ได้มาด้วยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ อย่างเป็นสัดส่วน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั มี 3 ประเภทได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนหลังจากเกิด
เหตุการณ์น้�ำมันดิบรัวไหลลงทะเลบริ
่
เวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 2) แบบ
สัมภาษณ์ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ จากเหตุการณ์น้� ำมันดิบรัวที
่ เ่ กาะเสม็ด จังหวัดระยอง
และ 3) แบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อม มลภาวะ ผลกระทบ และแนวทางป้องกัน
ปญั หาทีเ่ นื่องมาจากน�้ำมันดิบรัว่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงคุณภาพใช้วธิ สี งั เคราะห์เนื้อหา
(content analysis) ส่วนเชิงปริมาณใช้สถิตแิ บบพรรณนา ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏดังนี้ 1) ผลกระทบต่อการท�ำประมง ภายหลัง
จากเหตุการณ์น้�ำมันดิบรัวไหลและต่
่
อการท�ำประมงของคนบนเกาะเสม็ดเริม่ ลดน้อยลง
ตามระยะเวลา 2) ผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ของประชาชนหลัก ๆ คือ ด้านการท�ำมา
หากินในการให้บริการและการค้าขายกับนักท่องเทีย่ ว เมือ่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วลดลงจึง
ส่งผลให้รายได้ลดลงและไม่พอต่อค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจ�ำวัน 3) ผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วมาจากการทีม่ จี �ำนวนนักท่องเทีย่ วลดลง โดย
เฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีไ่ ด้รขู้ า่ วเรือ่ งน�้ำมันดิบรัวไหล
่
มีความกังวลในการมาเทีย่ ว
เกาะเสม็ดหรือเลือกที่จะไปเที่ยวที่อ่นื แทน ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่เี ป็ น
กลุม่ ทัวร์ทจ่ี องไว้ลว่ งหน้า เมือ่ เดินทางมาเกาะเสม็ดก็ใช้ชวี ติ ท่องเทีย่ วได้ตามปกติ 4)
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ น้� ำมันดิบรัวไหลและการปฏิ
่
บตั ิตวั ที่เหมาะสม พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มีความรูไ้ ม่เพียงพอเกีย่ วกับน�้ำมันดิบรัวไหลและมี
่
การปฏิบตั ติ วั
ทีไ่ ม่เหมาะสมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และ 5) การประเมินผลกระทบและ
อาจารย์ ดร. ประจำ�วิทยาลัยการวิจยั และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
อีเมล pattrawadee@gmail.com
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พัฒนาแนวทางในการเพิม่ ความรูใ้ ห้กบั ประชาชนเนื่องจากขาดการท�ำความเข้าใจ การ
ขาดความร่วมมือของหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ และประชาชนบางส่วนมีความรูส้ กึ ว่าขาด
ความเป็ นธรรมในการได้รบั ค่าชดเชยความเสียหาย ในการเพิม่ ความรูใ้ ห้กบั ประชาชน
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ “คู่มอื ส�ำหรับประชาชน ความรู้และวิธปี ฏิบตั ติ นเมื่อพบ
เหตุการณ์น้�ำมันรัวไหล”
่
และ 6) การติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวัง ยังคงเน้นเรือ่ ง
สภาพจิตใจของประชาชนทัง้ ทีอ่ าศัยอยู่บนเกาะเสม็ด ประชาชนผูป้ ระกอบธุรกิจและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรร่วมมือกันศึกษาและวางนโยบายทีจ่ ะสามารถช่วยส่งเสริมให้
เกิดการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นและเติบโตมากยิง่ ขึน้
ค�ำส�ำคัญ : 1.การประเมินผลกระทบ. 2.น�้ำมันดิบรัวไหล.
่
3.การวิจยั แบบผสานวิธ.ี
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Impact Assessment of Stakeholders of Crude Spill Problem in Rayong
Province: Mixed Method Research
Pattrawadee Makmee
Abstract
This study was mixed method research comprised of two main objectives:
(1) to study and analyze the impact of oil spill on stakeholders, and (2) to evaluate
the impact on stakeholders in Tambon Phe, Rayong Province. The research
sample was 993 residents. 40 people were obtained by purposive sampling
method for qualitative studies while the other 953 participants were selected using
stratified random sampling. Research instrument were of three types as follows:
(1) questionnaire for public opinions survey about oil spill in Ao Prao area, Koh
Samet, Rayong Province, (2) interview form eliciting information about the impact
of oil spill situation on residents’ lifestyle in Koh Samet, Rayong Province and (3)
a basic knowledge test about environmental impacts. Data were analyzed using
content analysis for qualitative study and descriptive statistics, including
percentage, mean and standard deviation for quantitative analysis.
The results were as follows. (1) The impact of oil spill on the fishery was
diminished through time. (2) The impact on life style mainly affected services and
trading to tourist. When the number of tourist reduced, it resulted in insufficient
income to support local people’s daily expenses. (3) The impact on tourism
businesses was the decrease of tourists, especially Thai visitors. When they knew
the situation of oil spill, they were hesitated to visit the island or changed their
destinations. For international tourists who already reserved tour packages prior
to the incident, they still came to the island as planned. (4) In terms of the
knowledge of oil spill and best practice, the majority of people lacked knowledge
about oil spill and how to properly cope with the situation. (5) The assessment
of the impact and the development of residents’ knowledge, it was found that the
residents still lacked understanding, there was a lack of cooperation between
responsible organizations and some people suspected the fairness of the
compensation scheme. To increase the residents’ knowledge, the researcher has
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prepared “The manual for residents: knowledge and basic guidelines when facing
oil spill”. (6) The follow-up and surveillance needed to focus on the mental state
of the people who live on the island, business owners and relevant agencies.
They should work in collaboration to study and find the policies to support
sustainable and thriving tourism.
Keywords : 1.Impact evaluation. 2.Oil spill. 3.Mixed method research.
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บทน�ำ

เกาะเสม็ด เป็นเกาะในต�ำบลเพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในพืน้ ทีข่ องอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่ กาะเสม็ด เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของระยอง ทีไ่ ด้
ั ่ านเพประมาณ 6.5
รับความนิยมจากทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ อยูห่ า่ งจากชายฝงบ้
กิโลเมตร มีเนื้อทีป่ ระมาณ 3,125 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นชาวเกาะทีอ่ าศัยอยู่แต่
ดัง้ เดิม การประกอบอาชีพและวิถกี ารใช้ชวี ติ เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว อยูร่ ว่ มกันใน
ชุมชนลักษณะพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
เหตุการณ์ทอ่ อ่อนส่งน�้ำมันดิบขนาด 16 นิ้ว ของบริษทั แห่งหนึ่งรัวกลางทะเล
่
ั
่
ใกล้ชายฝงมาบตาพุด จ.ระยอง เมือ่ เวลาประมาณ 06.50 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม
ั่
พ.ศ. 2556 มีปริมาณการรัวไหลประมาณ
่
50,000 ลิตร ห่างจากพืน้ ทีช่ ายฝงมาบตาพุ
ด
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ปญั หาการรัวไหลของน�
่
้ ำมันดิบที่
เกิดขึน้ ในทะเลจังหวัดระยองครัง้ นี้จดั อยูใ่ นระดับที่ 2 (Tier 2) โดยมีน้�ำมันดิบส่วนทีเ่ หลือ
หรือหลุดรอดจากการท�ำให้กระจายตัวด้วยสารกระจายคราบน�้ำมัน (Slickgone NS) ได้
เคลือ่ นตัวขึน้ ทีอ่ า่ วพร้าว ซึง่ อยูท่ างทิศตะวันตกของเกาะเสม็ด คราบน�้ำมันดิบดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล คือ ในน�้ ำทะเล ดินตะกอน และสิง่ มีชวี ติ
ั่
บริเวณชายฝงในระดั
บต่าง ๆ และผลของสารเคมีอาจส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศทางทะเลทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว นอกจากนี้ยงั ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน การประกอบอาชีพ รวมถึงธุรกิจการท่องเทีย่ วบนเกาะเสม็ดและพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ใกล้เคียง ทัง้ ผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม ซึง่ อาจก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมของประเทศชาติ (The Ministry of energy, 2013)
หลังเกิดเหตุการณ์การณ์ดงั กล่าว หน่ วยงานทัง้ ทางภาครัฐและเอกชนต่าง
พยายามให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนื่อง (Katanoda et al.,
2001) แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวยังคงต้องได้รบั การประเมินเชิงวิชาการเพือ่
หาทางออกให้กบั ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ ทัง้ นี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงได้กำ� หนดนิยามการประเมินผลกระทบต่อการท�ำประมง ประชาชน
และทางธุรกิจคือ การคาดการณ์ผลกระทบต่อการท�ำประมง ประชาชน และทางธุรกิจ
ทัง้ ทางบวกและทางลบ โดยใช้กระบวนการ วิธกี าร และเครือ่ งมือในการประเมินหลาย
ชนิดร่วมกัน เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอในเชิงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อการท�ำประมง
ประชาชน และทางธุรกิจทีอ่ าจจะเกิดจากกรณีปญั หาน�้ำมันดิบรัวไหลลงทะเล
่
จังหวัด
ระยอง (White et al., 2009; Yang et al., 1998; Kordysh et al., 2005) รวมทัง้ ข้อ
เสนอในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมผูท้ ำ� การประมง ประชาชน และผูป้ ระกอบ
ธุรกิจในชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ สภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้กลับคืนสูส่ ภาพปกติ
5
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โดยเร็วและยังยื
่ นต่อไป (Ministry of Natural Resources and Environment, 2013)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. วิเ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ ผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ภายหลัง จากเหตุ ก ารณ์
น�้ำมันดิบรัวไหล
่
2. เพื่อประเมิน ผลกระทบต่ อผู้ม สี ่วนได้ส่ว นเสีย ภายหลัง จากเหตุ ก ารณ์
น�้ำมันดิบรัวไหล
่
ขอบเขต/กรอบการด�ำเนิ นงาน
1. พืน้ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล
พืน้ ทีท่ ท่ี �ำการศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นพืน้ ทีท่ ค่ี าดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากกรณี
น�้ำมันดิบรัวไหล
่
ซึง่ อยูใ่ นบริเวณทีเ่ กิดเหตุ คือ ต�ำบลเพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง มี
จ�ำนวนทัง้ หมด 6 หมูบ่ า้ น สามารถจ�ำแนกได้ตามลักษณะภูมปิ ระเทศเป็ น 2 พืน้ ที่ คือ
พืน้ ทีห่ มู่ 4 ตัง้ อยูบ่ นเกาะเสม็ด และพืน้ ทีบ่ นบกหมู่ 1 - 3 และ 5 - 6 สามารถแสดงเส้น
แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบได้ ดังนี้
ทิศเหนือ ตัง้ แต่หลักเขตที่ 1 ซึง่ อยูฟ่ ากเหนือของถนนสุขมุ วิท วัดในแนวตัง้
ฉากจากแนวกึง่ กลางของถนน ณ ต�ำแหน่งนี้ ตรง ก.ม.236.230 ระยะ 800 เมตร เป็ น
เส้นตรงขนานกับถนนดังกล่าวนี้ ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึง่ ตัง้ หลักเขตที่
1 ระยะ 6,440 เมตร
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถงึ หลัก
ั ่ นตกเชิงสะพานคอนกรีตด้านใต้จากหลักเขตที่ 3
เขตที่ 3 ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ คลองกรูน ฝงตะวั
ั ่ นตกไปทางทิศใต้บรรจบกับริมถนนเพ-แกลง-กร�่ำ ฟากเหนือตรง
เลียบคลองกรูน ฝงตะวั
สะพานคอนกรีตเป็ นทีต่ งั ้ หลักเขตที่ 4
ั่
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เลียบริมคลองกรูน ฝงทะเลตะวั
นตกบรรจบอ่าวเพฝงั ่
เหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึง่ อยูต่ รงปลายสุดของเขาแหลมหญ้า
ั ่ อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6
จากหลักเขตที่ 5 เลียบริมอ่าวเพฝงเหนื
ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงหินขาวบนเส้นแบ่งเขตต�ำบลเพกับต�ำบลตะพง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นแบ่งตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรจบหลักเขตที่ 1
เกาะเสม็ด เป็ นเขตพืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะเป็ นเกาะทีห่ อ้ มล้อมไปด้วยทะเล มีสนั เขา
ทอดตัวยาวแนวเหนือ-ใต้ ซึง่ บนเกาะยังเป็นเขตรับผิดชอบดูแลของอุทยานแห่งชาติเกาะ
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เสม็ด-เขาแหลมหญ้า โดยมีชมุ ชนบนเกาะคือ หมู่ 4 ต�ำบลเพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เพียงหมูเ่ ดียว

ภาพที ่ 1 ขอบเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของต�ำบลเพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
(ทีม่ า: http://www.banphecity.go.th/)

2. ด�ำเนิ นการประเมิ นความรู้เรื่องสภาพแวดล้อม มลภาวะ ผลกระทบ
และแนวทางป้ องกันปัญหาที่เนื่ องมาจากน�้ำมันดิ บรัว่ และผลกระทบจากกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 3 กลุม่ ดังนี้
		
1) กลุม่ ชาวประมง
		
2) กลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
		
3) กลุม่ ประชาชนทัวไป
่ ได้แก่
			
- ผูน้ �ำท้องถิน่ /ชุมชน
			
- ชาวบ้าน
กรอบแนวคิดดังแผนภาพที่ 2
แนะน�ำให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เรือ่ งการปฏิบตั ติ นกรณีเกิด
เหตุการณ์น้�ำมันดิบรัวไหล
่

ประเมินผลกระทบ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ภาพที ่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั และระยะเวลาด�ำเนิ นการ
การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายหลังจากเหตุการณ์
น�้ำมันดิบรัวไหล
่ จังหวัดระยอง คณะผูว้ จิ ยั ได้วางแผนและก�ำหนดวิธกี ารด�ำเนินการศึกษา
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โดยใช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสานวิธี โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึง่ มีระยะเวลา
ประเมินผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจ�ำนวนระยะเวลา 6 เดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือน
กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นต�ำบลเพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
จ�ำนวน 993 คน แบ่งเป็ นเชิงคุณภาพ ได้มาด้วยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (purposive
selection) จ�ำนวน 40 คน และเชิงปริมาณ ได้มาด้วยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ อย่างเป็ น
สัดส่วน (proportional stratified random sampling) โดยใช้หมูบ่ า้ นในต�ำบลเพ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ซึง่ มีอยู่ 6 หมูบ่ า้ น ก�ำหนดการแบ่งกลุม่ ย่อย แล้วใช้การสุม่ ตัวอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling) โดยการค�ำนวณหาอัตราส่วนเพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 953 คน
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วยแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับกรณีน้�ำมันดิบรัวไหลลงสู
่
ท่ ะเล จากชาวประมง ผูป้ ระกอบธุรกิจ
และประชาชนผูท้ อ่ี ยู่บริเวณในเขตต�ำบลเพ จังหวัดระยอง ใช้แบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับ
สภาพแวดล้อม มลภาวะ ผลกระทบ และแนวทางป้องกันปญั หาทีเ่ นื่องมาจากน�้ำมันดิบ
รัว่ วัดความรูพ้ น้ื ฐานในการเตรียมตัวรับมือกรณีเมือ่ เกิดเหตุน้�ำมันดิบรัวไหลลงสู
่
ท่ ะเล
การสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ในประเด็น
ส่วนได้ส่วนเสียของชาวประมงประชาชน และผูป้ ระกอบธุรกิจผูท้ ่อี ยู่บริเวณในเขต
ต�ำบลเพ โดยคณะผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเองทัง้ หมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 3 ประเภท ได้แก่
1) แบบสอบถามแบบส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลังจากเกิดเหตุการณ์
น�้ำมันดิบรัวไหลลงทะเลบริ
่
เวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
2) แบบสัมภาษณ์ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ จากเหตุการณ์น้� ำมันรัวที
่ เ่ กาะเสม็ด
จังหวัดระยอง
3) แบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อม มลภาวะ ผลกระทบ และแนวทาง
ป้องกันปญั หาทีเ่ นื่องมาจากน�้ำมันดิบรัว่
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลกระทบต่อการท�ำประมง
ภายหลังจากเหตุการณ์น้�ำมันดิบรัวไหลผลกระทบต่
่
อการท�ำประมงของคนบน
เกาะเสม็ดเริม่ ลดน้อยลง จากการหาสัตว์น้�ำในทะเลได้น้อยลง ซึง่ ไม่คมุ้ กับค่าน�้ำมันใน
การออกเรือในแต่ละครัง้ การหาปลาได้จำ� นวนมากน้อยขึน้ อยูก่ บั กระแสน�้ำจืด-น�้ำเค็ม
จากปากแม่น้�ำระยองและฤดูกาล การออกเรือเพือ่ หาปลาแต่ละครัง้ ลูกจ้างจะได้รบั ค่าจ้าง
ประมาณครัง้ ละ 350 บาท ถ้าหากคิดว่าไม่คมุ้ ก็จะไม่มกี ารออกเรือ
ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบหลังจากมีเหตุการณ์น้�ำมันรัว่
พบว่า ทัง้ กลุม่ เรือประมงและเรือโดยสารจะได้รบั การชดเชยอย่างทัวถึ
่ งและรวดเร็ว ต่าง
จากกลุม่ ประชาชนทีจ่ ะต้องผ่านการกลันกรองในการแสดงหลั
่
กฐานการประกอบอาชีพ
ทีเ่ ชือ่ ว่าจะได้รบั ความเดือดร้อน ดังนัน้ กลุม่ ผูป้ ระกอบการทีม่ เี รือทัง้ ขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่สว่ นมากจึงมีความพึงพอใจต่อการได้รบั การชดเชยดังกล่าวแตกต่างจากประชาชน
บนฝงั ่
ผลกระทบจากการท�ำประมงหลังจากมีเหตุการณ์น้�ำมันรัวอี
่ กส่วนหนึ่งมาจาก
การเผยแพร่ขา่ วของสือ่ มวลชลทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคกังวลในการน�ำสัตว์น้�ำทีม่ าจากการท�ำ
ประมงในจังหวัดระยองมาท�ำเป็ นอาหาร ในขณะทีช่ าวประมงก็น�ำสัตว์น้�ำทีจ่ บั ได้มาท�ำ
อาหารบริโภคกันตามปกติ
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน
การใช้ชวี ติ ของประชาชนบนเกาะมีความหลากหลาย และค่อนข้างครบวงจร
ทัง้ ร้านค้า โรงเรียน สถานีอนามัย วัด ฯลฯ พืชผัก ผลไม้ น�้ำดืม่ และอาหารต่าง ๆ จะ
ั่
ถูกส่งล�ำเลียงทางเรือจากฝงเทศบาลบ้
านเพมาส่งทีเ่ กาะเสม็ดทุกวัน ผลกระทบต่อการ
ใช้ชวี ติ ของประชาชนหลัก ๆ คือ ด้านการท�ำมาหากินในการให้บริการและการค้าขาย
กับนักท่องเทีย่ ว เมือ่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วลดลงจึงส่งผลให้รายได้ไม่เพียงต่อค่าใช้จ่าย
ในชีวติ ประจ�ำวัน (Pethrat and Tabjarean, 2012)
สภาพภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้�ำมันดิบรัวไหล
่
ชาวบ้านในต�ำบลเพเริม่ ตืน่
ตัวและเรียกร้องให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือ รับผิดชอบ ผลกระทบทางสุขภาพ
ร่างกาย ในขณะเกิดเหตุการณ์มหี น่ วยพยาบาลมาให้บริการและตรวจสุขภาพส�ำหรับ
บุคคลทีม่ คี วามเสีย่ ง เช่น คนทีเ่ ข้ามาช่วยเก็บคราบน�้ำมัน ประชาชนทีท่ ำ� งานและพัก
อาศัยในบริเวณทีม่ คี ราบน�้ำมัน เป็ นต้น โดยจัดเป็ นกลุม่ คนเฝ้าระวังอาการในระยะยาว
เป็ นเวลา 1 ปี และผลกระทบทางสุขภาพจิตของประชาชน ส่วนใหญ่เป็ นผลจากความ
หวาดกลัวต่อเหตุการณ์ ความคาดหวังต่อการชดเชยความเสียหายและความช่วยเหลือ
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จากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ รวมถึงความเสียใจต่อภาพพจน์การท่องเทีย่ วบนเกาะเสม็ด
ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วน้อยลง และกังวลว่าจะส่งผลต่อรายได้ในระยะเวลาทีย่ าวนานไม่คมุ้ กับ
ทีไ่ ด้คา่ ชดเชย
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิ จ
ั ่ านเพมีหลากหลาย โดยอาชีพที่
การประกอบอาชีพบนเกาะ และบนฝ งบ้
เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วยังคงเป็ นอาชีพหลักของผูค้ นทีอ่ าศัยอยูบ่ นเกาะ ผูป้ ระกอบ
อาชีพมีทงั ้ คนพืน้ ทีด่ งั ้ เดิม และคนทีอ่ พยพย้ายถิน่ มาท�ำงานบนเกาะ และคนทีเ่ ดินทาง
ไป-กลับเป็ นรายวันเพือ่ มาขายของบนเกาะ
สภาพภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้�ำมันดิบรัวไหล
่
ผลกระทบของการประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาจากการที่มจี �ำนวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยเฉพาะ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีไ่ ด้รขู้ า่ วเรือ่ งน�้ ำมันดิบรัวไหล
่
ก็จะมีความกังวลในการมาเทีย่ ว
เกาะเสม็ดหรือเลือกทีจ่ ะไปเทีย่ วทีอ่ ่นื แทน ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเป็ นกลุ่ม
ทัวร์ทจ่ี องทีพ่ กั ไว้ลว่ งหน้า เมือ่ เดินทางมาเกาะเสม็ดก็ใช้ชวี ติ ท่องเทีย่ วตามปกติแต่กม็ ี
บางส่วนทีย่ กเลิกการเดินทาง เมือ่ ถึงฤดูท่องเทีย่ วจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วก็มจี ำ� นวนเพิม่
มากขึน้ แต่ไม่ได้มากตามความคาดหวัง เนื่องจากการยกเลิกการจองทีพ่ กั ทีเ่ คยจองล่วง
หน้า จากค�ำบอกเล่าของกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพบนเกาะเสม็ดระบุวา่ เสียใจทีม่ ขี า่ วในสือ่
ต่าง ๆ เรือ่ งน�้ำมันดิบรัวไหลอย่
่
างรุนแรง ท�ำให้กลุม่ คนบนเกาะได้รบั ผลกระทบทัง้ ทาง
ตรงเรือ่ งรายได้ทห่ี ายไปจากการจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลง และผลกระทบทางอ้อม
เรื่องความวิตกกังวลจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลง ส่งผลให้สุขภาพจิตทางลบได้
ั ่ บบริเวณทีเ่ กิดเหตุการณ์กต็ าม
เช่นกัน ถึงแม้จะท�ำงานอยูค่ นละฝงกั
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น�้ำมันดิ บรัวไหลและการปฏิ
่
บตั ิ ตวั ที่
เหมาะสม
ผลการทดสอบความรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างประชาชนทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณต�ำบลเพ
จ�ำนวน 55 คน ด้วยแบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับน�้ำมันดิบรัวไหล
่
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
พบว่า มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 6.36 คะแนน มีคา่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.21
โดยมีผทู้ ดสอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) ของคะแนนเต็มจ�ำนวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.73 แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงั มีความรูไ้ ม่เพียงพอเกีย่ วกับน�้ำมันดิบรัวไหลและ
่
วิธกี ารปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสมเพือ่ รับมือกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
การประเมิ นผลกระทบและพัฒนาแนวทางในการเพิ่ มความรู้ให้กบั
ประชาชน
จากการการประเมินผลกระทบและพัฒนาแนวทางในการเพิม่ ความรูใ้ ห้
ประชาชนนัน้ พบว่าสภาพของการได้รบั ผลกระทบจากกรณีน้�ำมันดิบรัวไหล
่
เป็ นเพียง
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หนึ่งเหตุการณ์ทส่ี ร้างความเสียหายได้อย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากการเผยแพร่ขา่ วที่
รุนแรงเกินความเป็นจริงของสือ่ มวลชน จนสร้างความหวาดหวันให้
่ แก่นกั ท่องเทีย่ ว การ
ไม่เคยประสบเหตุการณ์กรณีตวั อย่างมาก่อนของทัง้ หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบและประชาชน
การขาดการท�ำความเข้าใจ และการขาดความร่วมมือของหน่ วยงานผู้รบั ผิดชอบ
ประกอบกับประชาชนบางส่วนทีร่ สู้ กึ ว่าขาดความเป็นธรรมในการได้รบั การชดเชยความ
เสียหาย โดยได้จำ� แนกกลุม่ ของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) การประเมิน
ผลกระทบต่อผูท้ ำ� การประมง พบว่า กลุ่มผูท้ �ำการประมงและเรือโดยสารจะได้รบั การ
ชดเชยอย่างทัวถึ
่ งและรวดเร็ว ต่างจากกลุม่ ประชาชนทีจ่ ะต้องผ่านการกลันกรองในการ
่
แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพทีเ่ ชือ่ ว่าจะได้รบั ความเดือดร้อน ดังนัน้ กลุม่ ผูป้ ระกอบ
การทีม่ เี รือทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนมากจึงมีความพึงพอใจต่อการได้รบั การ
ชดเชยดังกล่าว สัตว์น้�ำทีเ่ ป็นอาหารทะเลส่วนใหญ่จะสามารถจับได้ในเขตทะเลน�้ำลึกซึง่
ห่างไกลจากเขตพืน้ ทีท่ เ่ี กิดเหตุ ดังนัน้ ผลกกระทบจากการค้าขายอาหารทะเลจึงอยูท่ ผ่ี ู้
บริโภคอีกทางหนึ่ง ซึง่ ต้องอาศัยหน่ วยงานทางด้านสาธารณสุขในให้ความรูแ้ ละสร้าง
ความเชือ่ มันถึ
่ งความปลอดภัยในการน�ำอาหารทะเลของชาวประมงในเขตจังหวัดระยอง
มาประกอบอาหาร 2) การประเมินผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ของประชาชน พบว่า ผลก
ระทบต่อการใช้ชวี ติ ของประชาชนหลัก ๆ คือด้านการท�ำมาหากินค้าขายกับนักท่องเทีย่ ว
เมือ่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วลดลงจึงเป็ นผลให้รายได้ไม่เพียงต่อค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน
และ 3) การประเมินผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ พบว่า จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วที่
ั ่ านเพและบนเกาะเสม็ดรูส้ กึ กังวล
ลดลง ท�ำให้ผปู้ ระกอบการและผูท้ ท่ี ำ� มาค้าขายทัง้ ฝงบ้
ต่อรายได้ของตน และค่าใช้จา่ ยรายวัน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ทม่ี คี า่ ใช้จา่ ยในการจ้างพนักงานจ�ำนวนมาก เป็ นผลให้การบริหารจัดการค่าใช้จา่ ย
ไม่เพียงพอหรือขาดทุน แม้ว่าจะได้รบั การช่วยเหลือค่าชดเชยแล้วก็ตาม โดยเสียง
สะท้อนหนึ่งจากผูป้ ระกอบการคือ ต้องการให้หน่วยงานทีเ่ ป็ นสาเหตุของปญั หาเข้ามา
ลงพื้นที่ให้ทวถึ
ั ่ งและรับทราบปญั หาอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่อง (Bangkok Business
Online, 2013)
ทัง้ นี้สงิ่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการได้คอื การให้แนวทางเพิม่ ความรูแ้ ก่ประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกีย่ วกับเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ หลังเกิดเหตุการณ์น้� ำมันดิบรัว่ แบ่งออก
เป็นความรูเ้ กีย่ วกับสารเคมี คราบน�้ำมัน สุขภาพ การปฏิบตั ติ วั หลังเกิดน�้ำมันดิบรัวไหล
่
และการปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสมโดยจัดท�ำ “คูม่ อื ส�ำหรับประชาชน ความรูแ้ ละวิธปี ฏิบตั ติ น
เมือ่ พบเหตุการณ์น้�ำมันรัวไหล”
่
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การประเมินผลกระทบของผูม้ สี ว่ นได้สว่ ยเสีย กรณีปญั หาน�้ำมันดิบรัวไหล
่
จังหวัดระยอง

ภัทราวดี มากมี

การติ ดตาม ประเมิ นผล และเฝ้ าระวัง
การลงพืน้ ทีข่ องคณะผูว้ จิ ยั ได้เห็นความแตกต่างกันมากเมือ่ เทียบทุก 2 เดือน
เป็ น จ�ำนวน 3 ครัง้ (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) จะเห็นได้ว่ามีจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วบนเกาะเสม็ดมี
จ�ำนวนมากทัง้ นักท่องเทีย่ วชาวไทยและนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ซึง่ สามารถสังเกตได้
จากความหนาแน่ นของคนบนชายหาดแต่ละหาด โดยเฉพาะสังเกตได้จากจ�ำนวน
ผูโ้ ดยสารบนเรือแต่ละเทีย่ วทีข่ า้ มไปบนเกาะเสม็ด ทีม่ จี ำ� นวนคนนังจนเต็
่
มล�ำเรือทัง้ นี้
้
แบ่งการติดตาม ประเมินผล และเฝาระวังเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) การติดตามประเมินผล
และเฝ้าระวังผลกระทบต่อผูท้ ำ� การประมง พบว่า การประกอบอาชีพประมงปจั จุบนั ของ
คนบนเกาะเสม็ดมีจำ� นวนน้อยมาก เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนของชาวประมงทีไ่ ด้รบั ผลกระ
ั ่ านเพ การติดตามผลทางด้านสารเคมีและสารทีเ่ ป็ นพิษต่อผู้
ทบทีม่ ที ่าเรืออยู่ทางฝงบ้
บริโภคยังคงอยูใ่ นขัน้ ตอนของการติดตามและเฝ้าระวังของหน่วยงานและองค์กรที่
เกีย่ วข้อง โดยข้อเรียกร้องของประชาชนทีม่ มี ากคือการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับสารพิษ
สารเคมีหรือสารตกค้างอันเนื่องมาจากน�้ ำมันทีร่ วไหลแก่
ั่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ
ต้องการให้เผยแพร่ขอ้ เท็จจริงอย่างต่อเนื่องต่อสาธารณะชนในสือ่ ต่าง ๆ อย่างทัวถึ
่ งอีก
ด้วย 2) การติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ของประชาชน
หลังเกิดเหตุการณ์น้�ำมันดิบรัวไหล
่
ยังคงเน้นเรือ่ งสภาพจิตใจของประชาชนทัง้ ทีอ่ าศัย
ั ่ านเพ ทีย่ งั คงกังวลและไม่แน่ ใจใน
อยูบ่ นเกาะเสม็ด และประชาชนทีอ่ าศัยอยูท่ างฝงบ้
มาตรการป้องกันและแก้ไขของทางกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม โดยรวมถึงโรงงานในเขต
ั ่ สเทิรน์ ซีบอร์ด ทัง้ โรงงานขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ทม่ี พี น้ื ทีต่ ดิ กับ
อุตสาหกรรมชายฝงอี
ั่
ชายฝงทะเลอ่
าวไทยอีกด้วย การเฝ้าระวังหนทางทีอ่ าจจะเป็นทางเลือกหนึ่งคือ ทางกลุม่
โรงงานอุตสาหกรรมควรต้องลงสูช่ มุ ชนให้มากยิง่ ขึน้ และทัวถึ
่ ง ไม่เพียงเฉพาะช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง แต่จะต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ทัง้ การออกหน่ วยอาสาสัมพันธ์
ชุมชน การออกหน่ วยแพทย์บริการ การร่วมมือกับองค์กรภาครัฐการอบรมสัมมนาให้
ความรูเ้ พือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ และ 3) การติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจ จากการสังเกตพบว่า จ�ำนวนผูป้ ระกอบธุรกิจทีห่ าดทรายแก้วมีจำ� นวน
เพิม่ ขึน้ พอสมควร แสดงให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจของพวกเขากลับมาสูส่ ภาพปกติ
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการทีเ่ กาะเสม็ดนี้ได้ขอ้ มูลทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าธุรกิจของพวกเขา
ดีขน้ึ แล้วตอนนี้เนื่องจากมีนกั ท่องเทีย่ วมามากขึน้ ทัง้ นี้การประกอบธุรกิจบนเกาะเสม็ด
ั ่ านเพจะอาศัยการท�ำมาหากินจากธุรกิจการท่องเทีย่ วเป็ นหลัก ซึง่
และแถบชายฝงบ้
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อปริมาณจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วมีหลายประการ ดังนัน้ ประชาชนผูป้ ระกอบ
ปจจั
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ธุรกิจและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรร่วมมือกันศึกษาและวางนโยบายทีจ่ ะสามารถช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นและเติบโตมากยิง่ ขึน้ (Strategy Bureau, 2556)
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการประเมินความรูเ้ กีย่ วกับเกีย่ วกับสถานการณ์น้�ำมันดิบรัวไหลและการ
่
ปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสม สรุปได้วา่ ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มีความรูไ้ ม่เพียงพอต่อการตัง้ รับ
สถานการณ์ทไ่ี ม่เคยพบ หรือเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็ นทีห่ น่ วยงาน
ทางการเฝ้าระวังภัย หรือทางสุขภาพอนามัยต่าง ๆ จะต้องให้ความรูใ้ นระดับลึก เข้าถึง
คนในชุมชน รวมถึงเด็กในวัยเรียนซึ่งมีอยู่เป็ นจ�ำนวนมากบนเกาะเสม็ด (Bangkok
Business Online, 2013) กรณีเหตุการณ์น้�ำมันดิบรัวไหลที
่
เ่ กิดขึน้ นี้บง่ บอกให้ทราบว่า
การรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ แก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ควรสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ ไม่เฉพาะแค่ช่วงที่เกิดเหตุหรือเพียง
เหตุการณ์กรณีน้�ำมันดิบรัวเท่
่ านัน้ เพราะมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชายฝงั ่
จังหวัดระยองทีม่ อี ยูม่ ากมาย อาจส่งผลกระทบในด้านอืน่ ด้วย จึงมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่
ทีก่ ลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว ต้องร่วมมือกันในการท�ำความเข้าใจร่วมกันกับกลุม่
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่สงั คม
ก็เป็ นสิง่ ส�ำคัญ การน�ำเสนอข่าวความเป็ นจริงควรมีการน�ำเสนอแบบต่อเนื่อง ถ้าการน�ำ
เสนอข่าวของสือ่ ต่าง ๆ ขณะเกิดเหตุการณ์ดว้ ยภาพข่าวทีน่ ่ากลัว จากนัน้ สือ่ เองก็ควร
น�ำเสนอข่าวสภาพปจั จุบนั หรือรายงานติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะปจั จุบนั กลาย
เป็ นว่าขณะเกิดเหตุวกิ ฤติใด ๆ ขึน้ สือ่ ทุกช่องทางจะน�ำเสนอข่าวหมด แต่พอเหตุการณ์
ดีขน้ึ สือ่ ก็ไม่ได้น�ำเสนอต่อกลับเป็นหน้าทีข่ องฝา่ ยโรงงานผูร้ บั ผิดชอบเอง โดยความเป็น
จริงเพือ่ ช่วยเหลือฟื้นฟูให้แก่ผคู้ นทีอ่ าศัยอยูบ่ นเกาะเสม็ด สือ่ ทุก ๆ ช่องทางควรร่วมกัน
น�ำเสนอข่าวติดตามอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะกลับสูภ่ าวะปกติ (Kordysh et al.,
2005)
ด้านการประมง สัตว์น้�ำทีเ่ ป็ นอาหารทะเลส่วนใหญ่สามารถจับได้ในเขตทะเล
น�้ำลึกซึง่ ห่างไกลจากเขตพืน้ ทีท่ เ่ี กิดเหตุ ดังนัน้ ผลกระทบจากการค้าขายอาหารทะเล
จึงอยู่ทผ่ี บู้ ริโภคอีกด้วย ซึง่ จะต้องอาศัยหน่ วยงานทางด้านสาธารณสุขให้ความรูแ้ ละ
สร้างความเชือ่ มันถึ
่ งความปลอดภัยในการน�ำอาหารทะเลของชาวประมงในเขตจังหวัด
ระยองมาประกอบอาหาร
การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ควรส่งเสริมให้การ
ประกอบอาชีพของคนบนเกาะเสม็ดให้เป็ นแบบยังยื
่ น เมื่อมีเหตุการณ์วกิ ฤตเกิดขึน้
นอกจากผูป้ ระกอบอาชีพต้องมีแผนส�ำรองในการท�ำมาหากินแล้ว หน่วยงานภาครัฐหรือ
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เอกชนผูว้ า่ จ้าง ควรมีแผนการด�ำเนินการเฉพาะ ในระดับแผนแม่บทหรือแบบแผนการ
ด�ำเนินการร่วมกัน ส�ำหรับเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลแก่ผปู้ ระกอบอาชีพ
บนเกาะเสม็ดด้วย เช่น แผนการประเมินการชดเชยค่าเสียหายทีเ่ หมาะสม เทีย่ งตรงตาม
สภาพความเป็ นจริง หรือเมือ่ เกิดเหตุวกิ ฤตขึน้ ควรท�ำการส�ำรวจแบบเข้าถึงชุมชนผูไ้ ด้
รับผลกระทบแบบลึกซึ้งก่อนให้การสนับสนุ นชดเชย เป็ นต้น (Ministry of natural
resources and environment, 2013)
ด้านการประกอบธุรกิจ สืบเนื่องมาจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงจากหลาย
ั ่ านเพและบนเกาะเสม็ดรูส้ กึ
ปจั จัย จึงท�ำให้ผปู้ ระกอบการและผูท้ ท่ี �ำมาค้าขายทัง้ ฝงบ้
กังวลต่อรายได้ของตน และค่าใช้จา่ ยรายวัน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ทม่ี คี า่ ใช้จา่ ยในการจ้างพนักงานจ�ำนวนมาก เป็ นผลให้การบริหารจัดการค่า
ใช้จา่ ยไม่เพียงพอหรือขาดทุน แม้วา่ จะได้รบั การช่วยเหลือค่าชดเชยแล้วก็ตาม โดยเสียง
สะท้อนหนึ่งจากผูป้ ระกอบการคือ ต้องการให้กลุม่ บริษทั ต้นเหตุเข้ามาลงพืน้ ทีใ่ ห้ทวถึ
ั่ ง
และรับทราบปญั หาอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่อง (Bangkok Business, 2013)
ข้อเสนอแนะ
การติดตามผลทางด้านสารเคมี และสารที่เป็ นพิษต่อผูบ้ ริโภคยังคงอยู่ใน
ขัน้ ตอนของการติดตามและเฝ้าระวังของหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง โดยข้อเรียก
ร้องของประชาชนทีม่ มี ากคือการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสารพิษ สารเคมีหรือสาร
ตกค้างอันเนื่องมาจากน�้ำมันทีร่ วไหลแก่
ั่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และต้องการให้เผยแพร่
ข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องต่อสาธารณะชนในสือ่ ต่างๆ อย่างทัวถึ
่ งอีกด้วย การใช้ชวี ติ ของ
ประชาชนหลังเกิดเหตุการณ์ ยังคงเน้นเรือ่ งสภาพจิตใจของประชาชนทัง้ ทีอ่ าศัยอยูบ่ น
ั ่ านเพ ทีย่ งั คงกังวลและไม่แน่ใจในมาตรการ
เกาะเสม็ด และประชาชนทีอ่ าศัยอยูท่ างฝงบ้
ป้ องกัน และแก้ไ ขของทางกลุ่ ม โรงงานอุ ต สาหกรรม โดยรวมถึง โรงงานในเขต
ั ่ สเทริ ์นซีบอร์ด ทัง้ โรงงานขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ทม่ี พี น้ื ทีต่ ดิ กับ
อุตสาหกรรมชายฝงอี
ั่
ชายฝงทะเล
อ่าวไทยอีกด้วย การเฝ้าระวังหนทางทีอ่ าจจะเป็ นแนวทางหนึ่งคือ กลุม่
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ควรต้อง
ลงสูช่ มุ ชนให้มากยิง่ ขึน้ และทัวถึ
่ ง ไม่เพียงเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่จะต้องใช้ระยะ
เวลาต่อเนื่อง ทัง้ การออกหน่วยอาสา ชุมชนสัมพันธ์ การออกหน่วยแพทย์บริการ การ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ การอบรมสัมมนาให้ความรูเ้ พื่อเพิม่ ความเชื่อมัน่ เป็ นต้น
ส�ำหรับทางด้านผูป้ ระกอบธุรกิจ ทัง้ นี้การประกอบธุรกิจบนเกาะเสม็ดและแถบชายฝงั ่
บ้านเพจะอาศัยการท�ำมาหากินด้วยการค้าขายและบริการจากธุรกิจการท่องเทีย่ วเป็ น
หลัก ซึง่ ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อปริมาณจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วมีหลายประการ ดังนัน้ ประชาชน
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ผูป้ ระกอบธุรกิจและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรร่วมมือกันศึกษาและวางนโยบายทีส่ ามารถ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นและเติบโตมากยิง่ ขึน้ เช่น สร้างแหล่งท่อง
เทีย่ วแห่งใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริการท่องเทีย่ ว จัดระเบียบด้านธุรกิจการท่องเทีย่ วให้ม ี
มาตรฐาน ปลอดภัย และดึงดูดใจนักท่องเทีย่ ว เป็ นต้น (Katanoda et al, 2001)
ข้อเสนอแนะ: สรุปประเด็นและแนวทางการพัฒนาเพิ่ มคุณภาพชีวิต
1) ควรจัดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบ และมีระบบประชาสัมพันธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ในช่องทางต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนทัง้ ในและต่างประเทศทราบถึงสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ตัง้ แต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ระหว่างด�ำเนินการปรับปรุงจนถึงปจั จุบนั ทีส่ ภาพทางกายภาพ
อยูใ่ นสภาพเป็ นปกติควรชีแ้ จงในประเด็นทีท่ ำ� ให้ประชาชนยังวิตกกังวลโดยหน่วยงาน
ทีเ่ ชือ่ ทีไ่ ด้และมีมาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับทัง้ ในด้านสัตว์น้�ำทีน่ �ำมาประกอบอาหารมีความ
ปลอดภัย ด้านสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่มสี ารพิษตกค้างทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการรณรงค์
ให้นกั ท่องเทีย่ วกลับมายังเกาะเสม็ดในเชิงกลยุทธ์ทช่ี ดั เจน
2) ต้องการให้มกี ารรายงานผลการศึกษาวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์
น�้ำมันดิบรัวไหลลงสู
่
ท่ ะเล รวมถึงข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น ปริมาณ
สารปนเปื้ อนทีต่ รวจพบสารเคมีตกค้างในสิง่ แวดล้อม โดยรายงานผ่านสื่อโทรทัศน์
เป็ นต้น
3) ต้องการให้หน่วยงานอืน่ ๆ มีบทบาทรับผิดชอบต่อสถานการณ์น้�ำมันดิบรัว่
ไหลลงสูท่ ะเลให้มากขึน้ โดยเฉพาะหน่ วยงานทางด้านวิชาการ ส�ำหรับการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ชือ่ ถือได้
4) ต้องการให้มหี น่วยงานกลางในการตรวจสอบคุณภาพของสิง่ แวดล้อมและ
อาหารอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้ประชาชนรับทราบ
5) ต้องการให้จดั ท�ำแผนการป้องกันไม่ให้น้�ำมันดิบรัวไหลลงสู
่
ท่ ะเล รวมถึง
ระบบบริหารจัดการต่างๆหากเกิดสถานการณ์ขน้ึ แล้ว
6) ต้องการให้กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาทีม่ คี วามเป็ นมาตรฐานเชือ่ ถือได้
และมีความเป็ นธรรมต่อผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อน
7) ต้องการให้มแี ผนในการฟื้นฟูการท่องเทีย่ วอย่างเป็นรูปธรรมของเกาะเสม็ด
และบ้านเพ
8) ต้องการให้มกี ารตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ท่เี กี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
9) ต้องการให้พฒ
ั นาแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ทเ่ี ป็นจุดสังเกต (land Mark) ของ
ต�ำบลบ้านเพ ทีเ่ ป็ นจุดเด่นเพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เขามาท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ เช่น
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ั้
รูปปนพระอภั
ยมณีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย พระโพธิสตั ว์กวนอิมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ประเทศไทยหรือในโลก เป็ นต้น
10) การส่งเสริมความรูด้ า้ นการประกอบวิชาชีพอืน่ ทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พานักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ข้ากับสภาพบริบทของประชาชนในต�ำบลบ้านเพและเกาะเสม็ด
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