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บทคัดย่อ
	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ	 ปัญหาและข้อจ�ากัด	 น�า

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทฤษฎีการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันของประเทศไทยไปสู่

การปฏิบัติ	 โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed	method	 research)	 ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณในท�าการวิเคราะห์และอภิปรายผลร่วมกัน	 เพื่อให้ข้อค้นพบที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 จากข้อมูลทุติยภูมิโดย

การส�ารวจข้อมูลเอกสาร	 รายงานต่าง	 ๆ	 และข้อมูลปฐมภูมิจากการส�ารวจข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในประชากร	 4	

กลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบาย	2)	กลุ่มผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษ	3)	กลุ่มผู้น�า

ชุมชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ	และ	4)	กลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัญหาและข้อจ�ากัดท่ีส�าคัญในการน�านโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้า

เนื่องจากน�้ามันของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติในกรณีศึกษาเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าวครั้งนี้	คือ	ขาด

พลังในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเต็มประสิทธิภาพ	 ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบายจะด�าเนิน

การตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในแผนป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน�า้มันแห่งชาติ	 รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคและข้อ

จ�ากัดในการน�านโยบายไปปฏิบัติจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านนโยบาย	 ปัจจัยด้านผู้บริหารและผู้ก�าหนด

นโยบาย	 ซึ่งมิได้ก�าหนดความส�าคัญในเรื่องปัจจัยด้านสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรณีที่มีความอ่อนไหวทางด้าน

สิ่งแวดล้อมสูงไว้เป็นการเฉพาะ	 ประกอบกับการด�าเนินนโยบายมีความซับซ้อนของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วย

งานด�าเนินนโยบายมาก	 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินการในบางขั้นตอน	ท�าให้การน�านโยบายการป้องกัน

และขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ	 ในกรณีน�้ามันรั่วไหลบริเวณหาดอ่าวพร้าว	 จังหวัด

ระยอง	ยังไม่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	เมื่อพิจารณาในด้านของผลผลิต	ผลลัพธ์

และผลลัพธ์บั้นปลาย	

ค�าส�าคัญ :	มลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันรั่วไหล	,	การน�านโยบายไปปฏิบัติ,	นโยบายการขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจาก

น�้ามัน
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Abstract 
	 This	article	is	intended	to	study	the	theory	of	public	Policy	Implementation	the	problems	

and	limitations	and	Recommend	guidelines	for	the	development	of	the	theory	of	the	implemen-

tation	of	oil	spill	pollution	management	policies	of	Thailand	into	action	by	using	the	mixed	meth-

od	research	which	 is	a	qualitative	and	quantitative	 research	 for	analysis	and	discussion	 results	

together	to	make	more	completion	findings.	From	secondary	data	by	surveying	various	documents,	

reports	and	primary	data	from	the	survey	of	sample	groups	in	4	population	groups	which	are	1)	

the	group	involved	in	policy	implementation	2)	the	group	that	caused	the	pollution	3)	Communi-

ty	leaders	in	the	affected	area	and	4)	People	in	the	affected	area

	 The	study	 indicated	that	the	major	problem	and	limitation	 in	 implementing	the	water	

pollution	prevention	and	eradication	policy	in	Thailand	is	the	implementation	of	this	case	study	

of	Ao	Phrao	Beach	oil	spill,	which	lacked	the	power	to	drive	the	policy	to	full	efficiency.	Although	

the	agencies	involved	in	the	implementation	of	the	policy	are	in	accordance	with	the	procedures	

set	out	 in	the	national	oil	prevention	and	eradication	plan.	 Including	problems,	obstacles,	and	

limitations	in	the	implementation	of	policies	from	various	factors	such	as	policy	factors,	manage-

ment	factors	and	policy	maker	factors	which	does	not	specify	the	importance	of	the	factors	of	the	

affected	area.	In	the	case	of	environmental	sensitivity	area,	especially	coupled	with	the	implemen-

tation	of	the	policy.	There	is	a	lot	of	complex	interaction	between	policy	implementation	agencies,	

resulting	in	the	delay	in	some	steps,	resulting	in	the	implementation	of	the	national	oil	and	water	

pollution	prevention	and	eradication	policy	implementation.	In	the	case	of	oil	spill	in	the	Ao	Phrao	

Beach,	Rayong	Province,	did	not	achieve	the	target	and	objectives	 including	the	results	of	 the	

outputs, outcomes and ultimate outcomes.

Keywords:	Water	pollution	of	oil	spill,	Policy	Implementation,	Policy	to	eradicate	water	pollution	

from	oil	spill
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 “นโยบายสาธารณะ”	 เป็นเสมือนกลไกหลักในการขับเคล่ือนการด�าเนินงานของภาครัฐ	 ซ่ึงปรากฏในรูป

ของนโยบาย	แผนงานหรือโครงการ	กิจกรรมการด�าเนินงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานต่าง	ๆ	ของหน่วยงานภาครัฐ	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทรัพยากรของประเทศให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	รวม

ถึงเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว	แต่ที่ผ่านมานั้น	การส่งเสริมและผลักดันนโยบาย	แผนงาน	

หรือโครงการต่าง	ๆ	 เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จในการปฏิบัติอย่างชัดเจนนั้น	ยังมีเพียงส่วนน้อย	 (วรเดช	จันทรศร,	2548)	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การด�าเนินนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วย

งานหลายภาคส่วน	 และในหลายๆกรณี	 พบว่า	 ความเสียหายจากความล้มเหลวของการด�าเนินนโยบายสาธารณะ

ด้านสิ่งแวดล้อมนั้น	ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	รวมถึงผลก

ระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างชัดเจน	นอกเหนือจากความ

เสียหายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ประเมินมูลค่าได้	

	 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว	 จังหวัดระยอง	 เมื่อวันท่ี	 27	

กรกฎาคม	2556	สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ท่อส่งน�้ามันดิบของ	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

พีทีทีจีซี	 เกิดรอยแตกรั่วที่บริเวณทุ่นรับน�้ามันดิบ	 (Single	Point	Mooring)	 เมื่อเรือบรรทุกน�้ามันที่ก�าลังถ่ายน�้ามัน

ดิบผ่านทุ่นรับน�้ามันดิบ	 (SPM)	 มายังโรงกลั่นน�้ามันของบริษัทพีทีทีจีซี	 ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ	20	กิโลเมตร	ส่งผลให้น�้ามันดิบขนาด	50	ตัน	หรือประมาณ	50,000	ลิตร	ไหลลงน่าน

น�้าทะเล	 จ.ระยอง	 ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์น�้ามันรั่วที่ส�าคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย	 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ

พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	และพื้นที่ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	การท่องเที่ยว	และ

การประมงซึ่งมีความอ่อนไหวในการได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสูง	

	 จากผลการศึกษาโดย	บัณฑูร	 เศรษฐศิโรจน์	 (2556)	 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	

เกี่ยวกับระบบและกลไกในปัจจุบันเพื่อจัดการปัญหาน�้ามันรั่ว	 กรณีน�้ามันรั่วบริเวณอ่าวพร้าว	 จังหวัดระยอง	 พบว่า

จุดอ่อนของระบบและกลไกมีหลายประเด็น	 ได้แก่	 บทบาทของหน่วยปฏิบัติการที่ไม่ชัดเจน	 มีความสับสนในการ

ด�าเนินงานและการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เมื่อเกิดเหตุมีหน่วยงานจากหลายๆ	 ภาคส่วนเข้า

มาด�าเนินการ	 แต่มีขั้นตอนล�าดับในการปฏิบัติการที่ยังไม่ชัดเจน	 โดยเฉพาะศูนย์หรือแหล่งข้อมูลกลางในการให้

ข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อสาธารณะมีการให้ข้อมูลที่สับสน	 และก่อให้เกิดค�าถามในสังคม	 ความไม่พร้อมในด้านเครื่องมือ	

อุปกรณ์และบุคลากร	 รวมถึงการศึกษาติดตามผลกระทบที่ทันต่อเหตุการณ์	 ยังขาดการศึกษาทางวิชาการที่เป็น

อิสระ	และเป็นที่ยอมรับของสังคม	อีกทั้งการศึกษาการรับรู้ผลกระทบและการจัดการวิกฤตน�้ามันรั่วลงทะเล	บริเวณ

อ่าวพร้าว	เกาะเสม็ด	จังหวัดระยอง	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์	ธีระ	วรธนารัตน์	ส�านักงานวิจัยและพัฒนา

เพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2558)	พบว่าการรับรู้ผลกระ

ทบและการจัดการเหตุการณ์วิกฤติน�้ามันรั่ว	 พบว่าการปฏิบัติงานของภาครัฐและมาตรการในการดูแลผู้เข้าปฏิบัติ

หน้าที่ยังไม่ชัดเจน	พบอุปสรรคในด้านการควบคุมสถานการณ์ทั้งก�าลังคนและการจ�ากัดพื้นที่	 เป็นเหตุให้ผู้ที่เข้าไป

ปฏิบัติหน้าที่บริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ	 เนื่องจากขาดความรู้ในเร่ืองของสารเคมีและไม่มีการ

ป้องกันที่เหมาะสม	 การให้ข้อมูลในมุมมองของผู้มีส่วนได้	 ส่วนเสีย	 ส่วนใหญ่ทราบข่าวน�้ามันรั่วภายหลังจากเกิด

เหตุการณ์เกิน	 1	 วัน	 จากแหล่งข้อมูลท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ	 ผลประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

จังหวัดระยองต่อการจัดการปัญหาน�้ามันร่ัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 พบว่า	 ประชาชนที่พึงพอใจหน่วยงานของ	

ปตท.	จ�านวน	24	คน	(ร้อยละ	60)	ซึ่งเป็นจ�านวนมากที่สุด	หน่วยงานที่ประชาชนพึงพอใจในล�าดับถัดมา	คือ	องค์การ

บริหารส่วนท้องถ่ิน	 มีจ�านวนประชาชนพึงพอใจ	 จ�านวน	 18	 คน	 (ร้อยละ	 45)	 และหน่วยงานภาครัฐ	 มีจ�านวน
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ประชาชนพึงพอใจ	16	คน	(ร้อยละ	40)	อีกทั้ง	การจัดการเหตุการณ์วิกฤตน�้ามันรั่ว	จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่ม

ของผู้บริหารระดับสูงภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับนโยบายจากส่วนกลางและก�าหนดแผนการปฏิบัติ	 ผู้รับแผนการและน�าไป

ปฏิบัติในส่วนข้าราชการพลเรือนและข้าราชการกองทัพเรือ	 และ	 ก�าลังพลของกองทัพเรือผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่เยียวยา	

พบว่า	1)	การน�านโยบาย	แผน	และมาตรการหลักไปสู่การปฏิบัติ	เป็นนโยบาย	แผนและมาตรการกว้างจากระดับสูง

ซึ่งยังไม่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม	 และยังไม่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้

ปฏิบัติงานล�าดับสุดท้ายได้	 เนื่องจากมีขั้นตอนมากและไม่ได้เตรียมการปฏิบัติการดังกล่าวที่ชัดเจน	 2)	 ในความเห็น

ของผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นความครอบคลุมและสนองตอบปัญหาของผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รับนโยบายจาก

ส่วนกลางและก�าหนดแผนการในการปฏิบัติ	 พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่ถึงระดับใหญ่มาก	 และมีความ

จ�าเป็นต่อการตอบสนองที่ชัดเจนทั้งด้านนโยบายและทรัพยากรสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าน้ี	 รวมท้ังมี

ความเห็นว่าข้อมูลและนโยบายอาจยังไม่ครอบคลุมทุกมิติของปัญหา	การเข้าถึงข้อมูลไม่เพียงพอ	3)	การน�านโยบาย	

แผน	 และมาตรการหลักไปสู่การปฏิบัติ	 โดยยังไม่มีการก�าหนดและเขียนแผนอย่างชัดเจนนั้นเป็นไปได้ค่อนข้าง

ล�าบาก	 เนื่องจากไม่ทราบสภาพการท�างานจริง	 ข้ออุปสรรคต่าง	 ๆ	ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่	 มาตรการในการดูแลผู้เข้า

ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ชัดเจน	 กระจัดกระจาย	 และมีการซ้อนทับกันในงาน	 จึงควรแบ่งหน่วยในการดูแลให้ชัดเจน

มากกว่านี้

	 จะเห็นได้ว่าจากผลงานวิจัยทั้ง	2	เรื่องข้างต้น	สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรค	รวมถึงข้อจ�ากัดหลาย

ประการที่ส่งผลต่อการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันไปสู่การปฏิบัติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี

การเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว	 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 จ�าเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่าง

เร่งด่วน	 รัดกุม	 เป็นระบบ	 มิฉะนั้นอาจะเกิดผลกระทบทั้งระยะส้ันและระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่	 และคุณภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 แม้ในปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรี	ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	พ.ศ.	2547	และแผนป้องกันและขจัดมลพิษทาง

น�้าเนื่องจากน�้ามันแห่งชาติ	(พ.ศ.	2545)	เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว	แต่จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัด	 และปัญหาในเรื่องของการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเน่ืองจาก

น�้ามันไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 กรณีการเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าวครั้งน้ี	 จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ	 เนื่องจากเป็น

เหตุการณ์ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นท่ี

อย่างมาก	อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการน�านโยบายด้านการบริหารจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันใน

ประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินการตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้า

เนื่องจากน�้ามันแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	ซึ่งเป็นแผนระดับชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้า

เนื่องจากน�้ามัน	ผู้วิจัยจึงตั้งหัวข้อค�าถามในการวิจัยดังนี้

	 1)	 อาจมีเหตุปัจจัยบางประการท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาหรือข้อจ�ากัดในการน�านโยบายป้องกันและขจัด

มลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ	ในกรณีเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าวครั้งนี้	

	 2)	 จะมีแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุง	 กระบวนการน�านโยบายป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้า

เนื่องจากน�้ามันแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ	 ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นได้อย่างไร	 โดยใช้ผลจากกรณี

ศึกษาการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว	จังหวัดระยอง

	 ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงได้เลือกท�าการศึกษานโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 โดยใช้ข้อมูลจาก

การจัดการเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว	 จังหวัดระยอง	 ซึ่งเป็นกรณีศึกษาเหตุการณ์ที่มีลักษณะของเหตุ

ฉุกเฉิน	 (Emergency	 case)	 ทางด้านสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งมีความแตกต่างจากนโยบายสาธารณะในด้านอื่น	 ๆ	 โดยมี
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา	ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ	 ในด้านนโยบายการจัดการมลพิษทางน�้า

เนื่องจากน�้ามันของประเทศไทย

	 2.	 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อจ�ากัดในการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันของ

ประเทศไทยไปปฏิบัติ	ในกรณีเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว	จังหวัดระยอง

	 3.	 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทฤษฎีการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันของ

ประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ

ขอบเขตของการวิจัย
	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 เป็นการศึกษานโยบายสาธารณะทางด้านการจัดการมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันใน

บริบทของประเทศไทย	 จากระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามัน	

พ.ศ.	 2547	 และแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในจัดการมลพิษ

ทางน�้าเนื่องจากน�้ามันรั่วไหลในปัจจุบัน	

	 ขอบเขตด้านพื้นที่	โดยก�าหนดพื้นที่ศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล	จากบริษัท	พีทีที	

โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	บริเวณอ่าวพร้าว	จังหวัดระยอง	ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่	4	บ้านเสม็ด	ต�าบลเพ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

	 ขอบเขตด้านประชากร	ประกอบด้วยประชากร	4	กลุ่ม	คือ	1)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบาย	

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	พ.ศ.	2547	2)	ผู้ประกอบ

การที่ก่อให้เกิดมลพิษ	คือ	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	3)	ผู้น�าชุมชนในพื้นที่ศึกษาที่อยู่พื้นที่ใน

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์น�้ามัันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว	 จังหวัดระยอง	 4)	 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาในช่วง

เวลาที่เกิดเหตุการณ์น�้ามัันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว	 จังหวัดระยอง	 ทั้งนี้	 ไม่รวมนักท่องเที่ยวท่ีมาพักอาศัยเป็นการ

ชั่วคราว

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 การน�านโยบายไปปฏิบัติตามความหมายของ	 Pressman	 &	 Wildavsky	 (1973)	 สามารถจ�าแนก

คุณลักษณะส�าคัญได้	5	ประการ	ดังนี้

	 ประการที่	 1	 การน�านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ต่างๆ	ทั้งหมดในการน�านโยบายไปปฏิบัติ

	 ประการท่ี	 2	 กระบวนการหลักในการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 คือ	 กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ

ก�าหนดเป้าประสงค์ของนโยบาย	 และการปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์	 แสดงให้เห็นว่า	 มาตรการในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติจะต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ของนโยบาย	 ในกรณีนี้	 เป้าประสงค์จะเป็น

เสมือนเข็มทิศของการปฏิบัติ	 ดังน้ัน	 การก�าหนดเป้าประสงค์จึงต้องค�านึงถึงความชัดเจน	 ความเที่ยงตรงในการแก้

ปัญหา	และความเป็นไปได้ทั้งทางสังคม	เศรษฐกิจและการเมือง	ส่วนการปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์จะต้องประกอบ

ด้วยบุคลากร	 ที่มีความรู้ความช�านาญเหมาะสม	 มีทรัพยากรเพียงพอต่อการปฏิบัติ	 บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

เป้าประสงค์ของนโยบายอย่างชัดเจน	และผู้รับผิดชอบในการน�านโยบายไปปฏิบัติจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น�า	สามารถ
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กระตุ้นและสร้างขวัญก�าลังใจให้ผู้ปฏิบัติมีความตั้งใจและเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จ

	 ประการที่	 3	 การประเมินผลส�าเร็จเป็นการก�าหนดกรอบในการวัดความส�าเร็จของการน�านโยบายไป

ปฏิบัติให้มีความชัดเจน	โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมินความส�าเร็จให้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้เกี่ยวข้อง	ดังนั้น	การ

ประเมินผลส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 จึงต้องมีทั้งความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้	 ซึ่งหมายความว่าการ

ประเมินผลต้องกระท�าอย่างเป็นระบบ	ถูกต้องตามระเบียบวิธีการประเมิน	(method)	เพื่อให้การประเมินผลส�าเร็จ

สามารถระบุระดับของความส�าเร็จได้อย่างชัดเจน	 และสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ว่า	 มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างใน

ระหว่างการน�านโยบายไปปฏิบัติที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง

	 ประการที่	 4	 การแปลงความเป็นนามธรรมของเป้าประสงค์ไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง	

และสามารถน�าไปปฏิบัติได้	 ซ่ึงผู้รับผิดชอบการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการกระท�าดังกล่าว	

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติปราศจากความคลุมเครือ	 และมีความชัดเจนต่อภารกิจที่ตนจะต้องรับผิดชอบในการด�าเนินงานให้

ประสบผลส�าเร็จ	 กล่าวได้ว่า	 การตัดสินใจในข้ันตอนนี้เป็นส่วนที่มีความส�าคัญมากที่สุดส่วนหน่ึงในกระบวนการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ

	 ประการที่	 5	 การน�านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่รับผิดชอบจ�านวนมาก	ทั้งบุคลากรภายใน

หน่วยงานเดียวกันและบุคลากรระหว่างหน่วยงาน	 ที่ต้องท�างานประสานกัน	 ดังนั้น	 การสร้างความเข้าใจต่อกัน

ระหว่างบุคลากรภายในและบุคลากรระหว่างหน่วยงานจึงเป็นส่ิงส�าคัญยิ่ง	 เพราะถ้าบุคลากรผู้ปฏิบัติขอความร่วม

มือที่ดีต่อกัน	 ขาดความเข้าใจต่อความส�าคัญในการประสานงาน	 หรือเกิดความขัดแย้งในระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	 สิ่ง

เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ	ดังนั้น	ความร่วมมือด้วยความเข้าใจ

ต่อการบรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน	จะส่งเสริมให้การน�านโยบายไปปฏิบัติประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการศึกษาวิจัย
	 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยประยุกต์	 (Applied	 Research)	 โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจากทฤษฎีหลัก	 2	

ทฤษฎี	คือ	1)	ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการจัดการน�้ามันรั่วไหล	(Oil	Spill)	ลงสู่ทะเล	(พิสุทธิ์	เพียรมนกุล,	2556)	และ	

2)	 ทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติโดยการศึกษาเปรียบเทียบจากตัวแบบทางทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 ได้

ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาวิจัย	 เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการเสนอ

แนะแนวทางการน�านโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันไปสู ่การปฏิบัติได ้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการส�ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงปริมาณ	โดย

มีรูปแบบของการวิจัยดังนี้

 รูปแบบของการวิจัย	โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี	(Mixed	method	research)	ในรูปแบบ	The	QUAN-

QUAL	Model	(Triangulation	Mixed	Design)	ซึ่งเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ	และน�า

ผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบและและอภิปรายผลร่วมกัน	 เพื่อให้ได้ข้อค้นพบในประเด็นต่าง	ๆ	ที่มีความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น	โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	4	กลุ่มคือ	กลุ่มที่	1	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบาย	กลุ่มที่	

2	ผู้แทนบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษ	กลุ่มที่	3	ผู้น�าชุมชน

ในพื้นที่ศึกษา	 กลุ่มที่	 4	 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีศึกษา	 (ไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาพักอาศัยเป็นการชั่วคราว)	

โดยใช้เทคนิคการศึกษาดังนี้	

 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In	depth	Interview)	และการสัมภาษณ์กลุ่ม	 (Group	Interview)	ร่วมกับ

การสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้สัมภาษณ์	โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง	2	แบบ	คือ	การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Perpo-

sive	Sampling)	ของกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่	1	จ�านวน	9	คน	และกลุ่มที่	2	จ�านวน	5	คน	และการสุ่มตัวอย่าง
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แบบแนะน�าปากต่อปาก	(Snowball	Sampling	Technique)	ซึ่งเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม	(Participatory	Action	Research:	PAR)	จ�านวน	1	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่	3	จ�านวน	2	คน	

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ	 ใช้แบบสอบถามในการส�ารวจความคิดเห็นเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่ศึกษา	 โดยก�าหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์	 และมีอายุในปัจจุบันมากกว่า	 20	

ปีขึ้นไป	 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์	 สามารถเข้าใจและให้ข้อมูลตามประเด็นค�าถาม	 โดยเลือกใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	 (Accidental	 Sampling)	 และก�าหนดจ�านวนขนาดตัวอย่างจากสูตรการค�านวณขนาด

ตัวอย่างที่ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนของ	W.G.	Cochran	โดยก�าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ	95	และ

ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ	5	(Cochran,	1977	อ้างใน	กัลยา	วาณิชย์บัญชา,	2549	หน้า	74)	จึงใช้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด	400	ตัวอย่าง	

 การพัฒนาเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 (In-

terview	form	for	In	Depth	Interview)	โดยแบ่งเป็น	3	ชุด	คือ	กลุ่มที่	1	กลุ่มที่	2	และกลุ่มที่	3	ร่วมกับแบบสังเกต

พฤติกรรม	(Observation	Form)	ของผู้ให้สัมภาษณ์การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย	จ�านวน	5	คน	

โดยใช้วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity	 Test)	 ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา	 โดย

ค�านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์	 (Item-Objective	Congruence	 Index;	 IOC)	

ระหว่าง	0.8-1.0	ซึ่งหมายถึง	ข้อค�าถามและวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน	สามารถน�าไปใช้ได้ระดับดีเยี่ยม

 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล	2	ส่วน	คือ	1)	แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ	

(Primary	Sources)	โดยเป็นการส�ารวจและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง	4	กลุ่ม	2)	แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	(Second-

ary	Sources)	เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อออนไลน์ต่าง	ๆ 	และเอกสารรายงานต่าง	ๆ 	โดย

ผู้วิจัยด�าเนินการการคัดกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล	และแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นส�าคัญ	

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ได้จากการด�าเนินการศึกษาและอภิปรายผลร่วมกับ

ทฤษฎีการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 และทฤษฎีการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ	 ผู้วิจัยใช้การอ้างอิง

ทฤษฎีหลัก	2	ทฤษฎีตามกรอบการวิจัย	คือ	1)	ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการจัดการน�้ามันรั่วไหล	(Oil	Spill)	ลงสู่ทะเล	

(พิสุทธิ์	เพียรมนกุล,	2556)	และ	2)	ทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติโดยการศึกษาเปรียบเทียบจากตัวแบบทางทฤษฎี

การน�านโยบายไปปฏิบัติ	 โดยศึกษาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการของการน�านโยบายไปปฎิบัติจ�านวน	 12	

ปัจจัย	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์และอภิปรายการศึกษาร่วมกับผลการศึกษาที่ได้จากการส�ารวจและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ	ถึงสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและข้อจ�ากัดในการด�าเนินนโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้า

เนื่องจากน�้ามันของประเทศไทย	กรณีศึกษาน�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
	 ในการศึกษาครั้งนี้	อ้างอิงทฤษฎีหลัก	2	ทฤษฎี	คือ	1)	ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการจัดการน�้ามันรั่วไหล	(Oil	

Spill)	ลงสู่ทะเล	(พิสุทธิ์	เพียรมนกุล,	2556)	และ	2)	ทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติโดยการศึกษาเปรียบเทียบจาก

ตัวแบบทางทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติของวรเดช	จันทรศร	(2548)	ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า	ได้มีการบูรณา

การตัวแปรของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินนโยบายที่ครอบคลุม	 มีความยืดหยุ่นและคาดว่าสามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยในน�านโยบายการขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันไปปฏิบัติได้อย่างใกล้

เคียงมากที่สุด	 การศึกษาถึงปัญหาและข้อจ�ากัดต่าง	 ๆ	 ในการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน

ของประเทศไทยไปปฏิบัติ	 จากเหตุการณ์มลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามัน	 บริเวณอ่าวพร้าว	 จังหวัดระยองนี้เป็นการ

ศึกษาถึงการด�าเนินนโยบายตั้งแต่การก่อรูปนโยบาย	 และกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 จนถึงจุดสิ้นสุดของ
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นโยบาย	โดยแบ่งช่วงเวลาการศึกษากระบวนการด�าเนินนโยบาย	ออกเป็น	3	ช่วง	คือ	ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์น�้ามัน

รั่วไหล	ช่วงขณะเกิดเหตุการณ์	และช่วงหลังการเกิดเหตุการณ์	น�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบายและแผนป้อ

งกันฯ	 แห่งชาติ	 โดยอ้างอิงทฤษฎีหลัก	 รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะบางประการเพื่อน�าไปสู่แนวทางในการ

พัฒนาการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นต่อไป	จาก

กรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น	สามารถเขียนเป็นแผนผังแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย	ดังรูปที่	1	

ผลการศึกษา 
	 1.	ผลการศึกษานโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	จากระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วย	

การป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 พ.ศ.	 2547	 และแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจาก

น�้ามันแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	ในบทที่	4	ข้างต้น	พบว่า

	 1)	 แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามัน	 เป็นการประกาศแผนระดับชาติ	 โดยอาศัยอ�านาจ

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ	 โดยสาระของแผนป้องกันฯ	 แห่งชาติ	 น้ัน	 มีวัตถุประสงค์หลักในการก�าหนด

ภารกิจ	 หน้าที่และวางแนวทางปฏิบัติติการของหน่วยงานร่วมด�าเนินการตามนโยบายเพื่อให้สามารถประสานความ

ร่วมมือและระดมทรัพยากรของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 มาใช้ร่วมกันในการขจัดมลพิษทางน�้า

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย	
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เนื่องจากน�้ามันในน่านน�้าไทย	โดยมีผลผลิต	(out	puts)	คือ	ปริมาณน�้ามันรั่วไหลที่ถูกขจัดอย่างหมดสิ้นจนไม่ก่อให้

เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อผลลัพธ์	 (out	 comes)	 คือ	 สามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบของน�้ามันรั่วไหลต่อ

คุณภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และมีผลลัพธ์บั้นปลาย	 (Ulti-

mate	 outcomes)	 จากการด�าเนินนโยบายคือมุ่งหวังให้เกิดคุณภาพที่ดีของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

รวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ี	 ท้ังในด้านสุขภาพอนามัย	 เศรษฐกิจและสังคมในระยะสั้นและระยะ

ยาวจากการวิเคราะห์นโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	ในมุมมองของโครงสร้างองค์การใน

การปฏิบัติตามนโยบาย	 เปรียบเทียบกับการด�าเนินการตามทฤษฎีและแนวปฏิบัติการจัดการน�้ามันรั่วไหล	 (Oil	

Spill)	ลงสู่ทะเล	(พิสุทธิ์	เพียรมนกุล,	2556)	แสดงได้ดังภาพที่	4.9	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	การวางโครงสร้างองค์การในการ

ด�าเนินนโยบายและการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการตามนโยบายและแผนป้องกันฯ	 แห่งชาติ	 นั้น	 สอดคล้องตาม

หลักการและทฤษฎีการปฏิบัติการจัดการน�้ามันรั่วไหลตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 อย่างไรก็ตาม	 จากการศึกษาสาระที่

ก�าหนดไว้ในแผนป้องกันฯ	 แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545	 นี้พบว่า	 เป็นการก�าหนดภารกิจและการขั้นการปฏิบัติงานในหลัก

การ	 แต่ยังไม่มีการลงรายละเอียดถึงมาตรการและแผนงานในการด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึง

ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ในรายละเอียดเท่าที่ควร	 และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยังไม่มีการระบุถึงระยะ

เวลาในการด�าเนินการแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน	 รวมถึง	 ยังไม่มีการระบุถึงอ�านาจในการพิจารณาการตัดสินใจ

ของหน่วยงานที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนภารกิจในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยมีการก�าหนดอ�านาจในการ

ก�ากับควบคุมไว้ที่คณะกรรมการ	กปน.	

	 แผนป้องกันฯ	 แห่งชาติ	 เป็นการก�าหนดขอบเขตทางด้านพื้นที่และระดับความรุนแรงของการรั่วไหลของ

น�้ามัน	 เป็นปัจจัยในการวางแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ	 แต่ยังไม่ได้มีการระบุถึงมิติทางด้านผลกระทบต่อพื้นที่ที่มี

ความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมสูงซึ่งต้องด�าเนินการเป็นกรณีฉุกเฉิน	ดังเช่น	 ในกรณีการเกิดน�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าว

พร้าว	 ซึ่งมีผลกระทบในเขตพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ	 จึงเป็นการวางแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุน�้ามัน

รั่วไหลในสถานการณ์โดยทั่วไปของการเกิดเหตุ	

	 2.	 ผลการศึกษาการด�าเนินนโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันกรณีเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล

บริเวณอ่าวพร้าว	โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง	4	ร่วมกันในประเด็นต่าง	ๆ	ในช่วงเวลาต่าง	ๆ	คือ

	 การจัดการก่อนเกิดเหตุการณ์	 พบว่าหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม

น�้ามัน	 ได้แก่	 กรมเจ้าท่า	 กองทัพเรือ	 กรมควบคุมมลพิษ	 บริษัทน�้ามัน	 และ	 IESG	 มีการเตรียมการซักซ้อมตาม

มาตรการท่ีก�าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง	 แต่ยังมีได้มีการถ่ายทอดมาถึงหน่วยงานปฏิบัติการหน่วยอ่ืนๆ	 อย่างทั่วถึง	 รวม

ถึงกลุ่มของประชาชนในพื้นที่	โดยประชาชนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่นั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลประทบของน�้ามันรั่วไหล

และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในกรณีเกิดเหตุการณ์	

 การจัดการขณะเกิดเหตุการณ์	 พบว่ามีการส่ือสารข้อมูลและการแจ้งเหตุการณ์ในกลุ่มของหน่วยงาน

ด�าเนินนโยบายและกลุ่มผู้ประกอบการตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงถึงเวลาที่คราบน�้ามันถูกพัดเข้ามาถึงชายฝั่ง	 โดยมี

กรมเจ้าท่าเป็นศูนย์ประสานงาน	อย่างไรก็ตาม	การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ	นั้น	 ยังไม่มีการถ่ายทอดมาถึงกลุ่มของ

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 และประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนและทันท่วงที	 จึงก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่	 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติและป้องกัน

อันตรายจากน�้ามันรั่วไหล

	 จากการส�ารวจข้อมูลจากหน่วยงานด�าเนินนโยบาย	 ที่มีหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมปฏิบัติการและหน่วย

สนับสนุนปฏิบัติการ	พบว่า	 ไม่มีการประกาศใช้แผนป้องกันฯ	แห่งชาติอย่างเป็นทางการ	แต่มีการด�าเนินการตามที่

ก�าหนดไว้ในแผนป้องกันฯ	 โดยเป็นการท�างานศูนย์ควบคุมปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติการ	 และหน่วยงาน
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สนับสนุนตามขั้นตอนการขจัดคราบน�้ามันท่ีก�าหนดไว้ในแผนป้องกันและขจัดคราบน�้ามันแห่งชาติ	 โดยมีผู้ประกอบ

การที่ก่อให้เกิดมลพิษ	คือ	บริษัท	PTTGC	เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการขจัดคราบน�้ามันทั้งด้านก�าลังคนและ

เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติการ	 โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ	 ได้แก่	 กองทัพเรือ	 กรมเจ้าท่า	 กรมควบคุมมลพิษ

สนับสนุนในการปฏิบัติการ	 และมีหน่วยงานส่วนจังหวัดช่วยอ�านวยการปฏิบัติการในพื้นที่และประสานงานกับ

ประชาชนในพื้นที่

	 เมื่อคราบน�้ามันถูกซัดเข้าชายฝั่งอ่าวพร้าวในวันแรกน้ัน	 กลุ่มผู้น�าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า	

ยังไม่มีมาตรการด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัท	 PTTGC	 เข้ามาช่วยในการจัดการอย่างชัดเจนเป็นรูป

ธรรม	ที่เห็นได้ชัด	คือ	ไม่มีการกั้นแนวเขต	Protected	area	จึงท�าให้มีประชาชนเข้าไปในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนคราบ

น�้ามันเป็นจ�านวนมาก	โดยเริ่มมีมาตรการการจัดการขจัดคราบน�้ามันในวันที่2-3	วันมันจะถูกซัดเข้ามาที่ชายฝั่ง	โดย

เริ่มมีการปฏิบัติการขนย้ายอุปกรณ์เข้ามาในพื้นที่	และมีการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์เยียวยาภายในหนึ่งสัปดาห์	ปัญหา

อุปสรรคที่ได้รับทราบจากการส�ารวจข้อมูลในกลุ่มต่างๆ	 นั้น	 พบว่าการจัดการในระยะแรกนั้นมีความไม่ชัดเจนและ

ล่าช้าในหลายขั้นตอนได้แก่	 ขั้นตอนการฉีดพ่นสารเคมีสายคราบน�้ามันและการเคล่ือนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์

ขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่เพื่อขจัดคราบน�้ามันที่ปนเปื้อนบริเวณชายฝั่งอ่าวพร้าว

	 จากการส�ารวจข้อมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น�าชุมชนและการตอบแบบสอบถามของ

ประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดการป้องกันและขจัดมลพิษของน�้ามันรั่วไหลของหน่วยงาน

ราชการจากคะแนนเต็ม	5	พบว่ากลุ่มของผู้น�าชุมชนจ�านวน	2	คน	ให้คะแนนในระดับน้อย	(2-2.5	คะแนน)	และกลุ่ม

ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ	 72.75	 มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง	 โดยร้อยละ	 9.25	 ให้

ความเห็นว่าการด�าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเม่ือเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่	 ที่มีต่อ

ประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาของบริษัท	PTTGC	พบว่า	ประชาชนร้อยละ	

	 การจัดการภายหลังเกิดเหตุการณ์	 พบว่าผู้น�าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ

ในการดูแลและเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล	 ดังนี้คือ	 ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ	

60.25	 เห็นว่า	 หน่วยงานราชการควรปรับปรุงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	 และประชาชนในพื้นที่

ร้อยละ	55.75	เห็นว่า	มาตรการเยียวยา

	 ผู้ได้รับผลกระทบของบริษัท	 PTTGC	 ยังไม่เพียงพอ	 โดยทั้งหน่วยงานราชการและบริษัท	 PTTGC	 ควร

ปรับปรุงด้านการดูแลผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในระยะยาว	 และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	 อีกทั้งกลุ่ม

ผู้น�าชุมชนมีความเห็นในเรื่องการปรับปรุงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมดังนี้คือ	ควรมีช่องทางให้คนใน

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมในการชี้แจงข้อมูลถึงผลกระทบและความเสียหายต่อหน่วยงานราชการและ

บริษัท	 PTTGC	 เพื่อสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์การเยียวยาได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งข้ึน	 รูปแบบของการเยียวยา

อาจจะมีรูปแบบอื่นๆ	 นอกเหนือจากการชดเชยรายได้ด้วยเงิน	 โดยควรพิจารณาจากเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคนใน

พื้นที่และชดเชยได้อย่างตรงจุดมากขึ้น	 โดยพิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาวที่มีต่อสุขภาพอนามัยและการ

ประกอบอาชีพของคนในชุมชน	

ประสิทธิภาพในภาพรวมและการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินนโยบายในอนาคต 

	 จากข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการจัดระดับประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ

หน่วยงานราชการ	ประเด็นของความเห็นในการปรับปรุงการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนการจัดการมลพิษทาง

น�้าเนื่องจากน�้ามัน	 ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์ในคร้ังน้ี	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่าควรมี

การปรับปรุงการด�าเนินงานตามนโยบาย	 โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นประชาชนรวมร้อยละ	 68.25	 มี

ความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงพัฒนาในระดับมากถึงมากที่สุด	 ประชาชนรวมร้อยละ	 66.25	 มีความคิดเห็นว่าควรมี
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การปรับปรุงแผนการแก้ไขและบรรเทา	ขณะเกิดเหตุการณ์ในระดับมากถึงมากที่สุด	รวมทั้งประชาชนร้อยละ	69.25	

มีความคิดเห็นว่า	ควรมีการปรับปรุงแผนการฟื้นฟูและเยียวยาภายหลังเหตุการณ์ในระดับมากถึงมากที่สุด

		 ควรมีการเปดโอกาสให้คนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบแผนการด�าเนินงานและข้อมูลที่มีผลกระ

ทบต่อประชาชนในพื้นที่	รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย

	 โดยในส่วนของกลุ่มหน่วยงานด�าเนินนโยบายนั้น	 มีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงองค์ประกอบ	บทบาท

และหน้าที่ของคณะกรรมการปรับปรุงกลไกการท�างาน	 ในด้านของเอกภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานมากขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการที่ก่อ

ให้เกิดมลพิษคือ	 บริษัท	 PTTGC	 ซึ่งมีความเห็นว่า	 หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบายควรมีการ

ประสานงานกันมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานสามารถขับเคล่ือนไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

การอภิปรายผลการศึกษา
	 1.การศึกษาข้อมูลนโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันของประเทศไทยจากระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วย	การป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	พ.ศ.	2547	และแผนป้องกันและขจัด

มลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	ร่วมกับผลการศึกษาของกรณีศึกษาเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลบริเวณ

อ่าวพร้าวที่ได้จากการส�ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง	4	กลุ่ม	พบว่าถึงแม้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบายจะด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในแผนป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน�้ามัน

แห่งชาติ	 แต่การด�าเนินนโยบายดังกล่าวยังคงเกิดผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่	รวมทั้งมีปัญหาและข้อจ�ากัดหลายประการในการจัดการทั้งในช่วงของการเกิดเหตุการณ์และภาย

หลังเกิดเหตุการณ์	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน�านโยบายไปปฏิบัติในครั้งนี้ยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตาม

ที่ก�าหนดไว้	ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการ	ขาดพลังในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 2.	 จากผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าการด�าเนินนโยบายยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ในความคิดเห็นของผู้วิจัยคาดว่ามีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากข้อจ�ากัดบางประการในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ	

จึงด�าเนินการวิเคราะห์กระบวนการและโครงสร้างในการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันของ

ประเทศไทยไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการน�านโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบ

ทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ	โดยวิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณข้างต้น	พบว่ามี

หลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันไปสู่การ

ปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)	 ปัจจัยด้านนโยบาย	 การก�าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน	 พบว่านโยบายมีการวางขั้นตอนการ

ปฏิบัติการตามหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติการจัดการน�้ามันรั่วไหล	 มีการวางกรอบก�าหนดอ�านาจหน้าที่และการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ด�าเนินนโยบาย	มาตรฐานของการบรรลุวัตถุประสงค์ขั้นตอนการด�าเนินงานในแต่ละส่วน

ไว้อย่างคร่าวๆ	 ในภาพรวมในสถานการณ์โดยทั่วไป	 โดยยังมิได้มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานในลักษณะของแผน

ฉุกเฉินหรือกรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ	 ประกอบกับยังไม่มีความ

ชัดเจนเพียงพอว่าการตัดสินใจด�าเนินการในแต่ข้ันตอนในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจคือผู้ใด	

หรือจากหน่วยงานใด	อีกทั้งมีหน่วยงานที่ได้รับการก�าหนดภารกิจมากกว่า	20	หน่วยงาน	ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหน่วย

งานต้นสังกัดต่างกัน	 ซ่ึงมีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ต่างกันไปจึงเป็นการเพิ่มขั้นตอน	 กระบวนการ	 ในการเข้า

ปฏิบัติการขจัดคราบน�้ามันในพื้นที่ศึกษา	 ซึ่งอาจส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายมีความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์
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ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น	

	 2)	 ปัจจัยด้านทรัพยากร	 พบว่ามีการก�าหนดภารกิจและหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วย

งานปฏิบัติการในขั้นตอนต่าง	ๆ	ได้แก่	การสนับสนุนก�าลังคน	ผู้เชี่ยวชาญ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	ยานพาหนะ	และอื่น	ๆ	

ที่จ�าเป็น	ตามที่ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ	หรือศูนย์ประสานงานร้องขอ	รวมไปถึงการสนับสนุนจากเครือข่ายในต่าง

ประเทศ	 โดยจากกรณีศึกษาครั้งน้ี	 บริษัท	 PTTGC	 ซ่ึงเป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน

งานจัดเตรียมก�าลังพลในการด�าเนินการ	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขจัดคราบน�้ามันและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นในการปฏิบัติการอย่างเต็มท่ี	 แต่ปัญหาอุปสรรคี่เกิดขึ้นคือความล่าช้าในการจัดส่งและการเคลื่อนย้าย

อุปกรณ์ต่างๆ

	 3)	ปัจจัยด้านองค์การหรือหน่วยงานที่น�านโยบายไปปฏิบัติ	พบว่า	องค์การในการขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่

ระดับนโยบาย	จนถึงระดับปฏิบัติการมีลักษณะของการรวมตัวเฉพาะกิจของหน่วยงานต่าง	ๆ	เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น	

ตั้งแต่ในระดับผู้บริหารนโยบาย	คือ	คณะกรรมการ	กปน.	จนถึงระดับหน่วยปฏิบัติ	ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง	ยั่งยืน	

และความเป็นปึกแผ่นขององค์การอย่างท่ีควรจะเป็น	 ส่งผลต่อเนื่องไปยังการส่งต่อนโยบายและการสั่งการไปยัง

ระดับปฏิบัติการของหน่วยงานที่ร่วมด�าเนินนโยบายต่าง	ๆ 	อีกทั้ง	มีระดับของความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์และเครือ

ข่ายภายในขององค์การในการด�าเนินนโยบายสูง	 เกิดขั้นตอนภายในแฝงอยู ่มากมายในแต่ละจุดที่เป็นการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน	 ท�าให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานเกิดความล่าช้า	 หรือใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาด

การณ์ไว้ได้แก่	 ขั้นตอนการขจัดคราบน�้ามันโดยการใช้สารเคมีฉีดพ่น	 หรือข้ันตอนการแจ้งเหตุและควบคุม

สถานการณ์ในพื้นที่	เป็นต้น

	 4)	 ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	 พบว่า	 ผู้ปฏิบัติงานหลักในการด�าเนินนโยบายเป็นผู้ปฏิบัติการจาก

หน่วยงานเฉพาะด้านท่ีมีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันรั่วไหล	 ได้แก่	 เจ้า

หน้าที่ของกรมขนส่งทางน�้าฯ	กรมควบคุมมลพิษ	ก�าลังพลจากกองทัพเรือ	เจ้าหน้าที่สมาคม	IESG	และบริษัทน�้ามัน

ในประเทศไทย	ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันการเกิดเหตุ	โดยมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้า

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกปี	อย่างไรก็ตาม	ปัญหาของการเข้าร่วมการฝึกอบรมคือ	การเข้าร่วมของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนสม�่าเสมอและมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนในการเข้าร่วมค่อนข้างบ่อย	 ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่ต่อ

เนื่องในการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน	

	 5)	 การพิจารณาถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	พบว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติใน

กรณีของการเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าวนี้	 ที่ส�าคัญคือ	 สภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติที่มีความส�าคัญของประเทศ	และยังอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นอนุรักษ์	และมีความ

อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมสูง	อีกทั้งเป็นแหล่งในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่	ดังนั้น	การ

ปฏิบัติการขจัดคราบน�้ามันในครั้งนี้	 จึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมอย่างมาก	ทั้งในด้าน

ของการติดตามข้อมูลข่าวสาร	 และยังมีประชาชนจากภายนอกพื้นที่เดินทางเข้าไปเป็นจิตอาสาในพ้ืนที่ที่ได้รับผลก

ระทบอีกเป็นจ�านวนมาก	 จึงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติตั้งแต่ระดับผู้ก�าหนดนโยบาย

จนถึงในระดับปฏิบัติการท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ	 ในเชิงบวกนั้นการติดตามข่าวสารข้อมูลของสื่อมวลชนและภาค

ประชาสังคม	 และองค์กรอิสระมีส่วนในการกระตุ้นติดตามการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาของผู้ก�าหนดนโยบายและผู้

ด�าเนินนโยบาย	รวมทั้งมีการตรวจสอบความโปร่งใสในการด�าเนินงานของบริษัท	PTTGC	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในขั้นตอนต่างๆ	 เพื่อให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น	 ในเชิงลบนั้นการเข้าไปมีส่วน

ร่วมของส่ือมวลชนและภาคประชาสังคมที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการด�าเนินงานตามหลัก

การทางวิชาการนั้น	 อาจส่งผลให้การมีการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	 ขึ้นได้	 รวมถึงจากปรากฏการณ์ที่มีประชาชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่เข้าไปร่วมเป็นจิต

อาสาในการขจัดคราบน�้ามันโดยขาดความรู้ความเข้าใจ	 ขากอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือที่ถูกต้องนั้นย่อมส่งผล

เสียต่อสุขภาพอนามัยของตนเองและท�าให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มที่ตาม

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประกอบกับในระยะแรกมิได้มีการจ�ากัดเขตพื้นที่

ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงมีระชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีการปน

เปื้อนคราบน�้ามันเป็นจ�านวนมาก	 แม้ในเวลาต่อมาจะมีการกั้นแนวเขตพื้นที่โดยชุดเจ้าหน้าที่แต่ผลกระทบและภาพ

ที่มีการด�าเนินการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปยังสังคม	ส่งผลให้สังคมขาดความ

เชื่อมั่นในกระบวนการปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบายและมีการอภิปรายต่อไปอย่างกว้าง

ขวาง	จึงควรมีการควบคุมปัจจัยแวดล้อมในด้านสภาพพื้นที่โดยการจ�ากัดขอบเขตห้ามเข้าอย่างเคร่งครัด

	 6)	เมื่อพิจารณาถึงผลการศึกษาปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้รับบริการ	จากการศึกษาทัศนคติ

และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่มคือ	 กลุ่มผู้น�าชุมชน	 และกลุ่มตัวอย่างของ

ประชาชนในพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าวพบว่า	 ประชาชนยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษจากน�้ามันรั่วไหล	 และไม่ได้รับรู้รับทราบถึงผลประทบและวิธี

การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องอย่างทันเหตุการณ์	ส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยในระยะ

ยาว	 อีกทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลอย่างท่ัวถึงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	 จึงส่งผลให้

ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการด�าเนินนโยบายมีความกังวลใจและมีทัศนคติในทางลบ

ต่อการด�าเนินนโยบายของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 และก่อให้เกิดความชัดแย้งขึ้นในพื้นที่	 ระหว่างกลุ่ม

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษ	

	 7)	ปัจจัยด้านการประสานงานและความร่วมมือ	พบว่า	ในสถานการณ์จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งต้องมีการ

จัดการอย่างเร่งด่วนนั้น	หน่วยงานประสานงานและหน่วยงานปฏิบัติการต่าง	ๆ	รวมถึงบริษัท	PTTGC	มีการด�าเนิน

การติดต่อประสานงานระดับปฏิบัติงานในลักษณะของการใช้เครือข่ายระหว่างหน่วยงานเป็นหลัก	และมีข้อจ�ากัดใน

เรื่องระยะเวลาของข้ันตอนการอนุมัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานอยู่บ้าง	 เนื่องจากในการ

ปฏิบัติงานนั้นมีหน่วยงานร่วมด�าเนินการเป็นจ�านวนมาก	 ส่งผลให้การด�าเนินนโยบายมีความซับซ้อนและล่าช้าใน

หลายขั้นตอน	

	 8)	 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์	 ในกรณีของนโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามัน

นั้น	 ได้มีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและกระบวนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของการด�าเนินนโยบายไว้ว่าการ

รายงาน	 การประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าว	 ให้มีการรายงานสถานการณ์แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

สถานการณ์และผลการปฏิบัติการโดยผ่านสื่อต่าง	ๆ 	โดยรวดเร็ว	ทันเหตุการณ์และถูกต้องจากแหล่งข่าวเดียวกัน	แต่

จากผลการศึกษาในด้านของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่าง	 ๆ	 นั้นพบว่า	 ในกลุ่มของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบายและกลุ่มของบริษัท	PTTGC	ที่ก่อให้เกิดมลพิษนั้น	มีการติดต่อสื่อสารและมีการแลก

เปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างต่อเน่ืองในการด�าเนินการ	แต่จากผลการศึกษาในกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ศึกษา	

พบว่า	ยังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง	ๆ	ทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกระ

ทบจากน�้ามันและวิธีการปฏิบัติตนี่ถูกต้อง	 ในช่วงการเกิดเหตุการณ์	 โดยไม่มีการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า

คราบน�้ามันจะมาถึงบริเวณชายฝั่งอ่าวพร้าว	รวมถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อได้รับผลกระทบจากคราบน�้ามัน	

	 9)	ปัจจัยด้านการวางแผนและการควบคุม	พบว่า	นโยบายได้มีการก�าหนดโครงสร้างในการควบคุมปฏิบัติ

การผ่านสายงาน/สายบังคับบัญชาขององค์การในการปฏิบัติ	คือมีการวางแผนและสั่งการ	และการก�ากับติดตามจาก

ระดับบน	ไปยังหน่วยงานปฏิบัติในระดับล่าง	(Top	down)	และมีรายงานผลการด�าเนินการ	รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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จากหน่วยงานปฏิบัติการจากระดับล่าง	 ไปยังหน่วยงานระดับบน	 (Bottom	up)	 ตามสายบังคับบัญชา/สายส่ังการ

ตามล�าดับขั้น	 แต่จากสถานการณ์ในกรณีศึกษาน้ี	 มีลักษณะของเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งต้องมีการด�าเนินการวางแผน

และการตัดสินใจอย่างรวดเร็วจากข้อมูลสถานการณ์จริง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิดการรั่วไหล	

จนคราบน�้ามันถูกพัดเข้าสู่อ่าวพร้าว	ซึ่งใช้เวลาประมาณ	38	ชั่วโมง	ดังนั้น	ขั้นตอนในการวางแผน	การก�ากับติดตาม	

รายงานผล	 เพื่อการตัดสินใจ	 แบบ	 Top	 Down-Bottom	Up	 น้ัน	 ตัดสินใจควรจะต้องมีขั้นตอนที่ส้ันที่สุด	 และ

รวดเร็วที่สุด	 โดยอาจมีการถ่ายทอดหรือมอบอ�านาจในการติดสินใจบางเรื่องในดุลยพินิจของศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ

ตามความเหมาะสมและเร่งด่วนของเหตุการณ์	 โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ

	 10)	 ปัจจัยด้านมาตรการในการตรวจตราและประเมินผล	 ซึ่งจากการศึกษาถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องในการ

ตรวจตราและประเมินผลของการด�าเนินนโยบายป้องกันและขจัดมลพิษจากคราบน�้ามันนี้	 พบว่าได้ก�าหนดไว้ใน

หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ	 โดยก�าหนดให้ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติและศูนย์ประสานงานมีหน้าที่สรุป	 ประเมินผลการ

ด�าเนินการ	และรายงานให้	กปน.	ทราบ	พร้อมทั้งเสนอแนะข้อแก้ไขส�าหรับการปรับปรุงแผนป้องกันและขจัดมลพิษ

ทางน�้าเนื่องจากน�้ามันแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ปัญหาและข้อจ�ากัดในการน�า

นโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันที่ส�าคัญและส่งผลต่อพลังในการขับเคล่ือนนโยบายการ

ด�าเนินนโยบายนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่มาจากต่างสังกัดเป็นจ�านวนมากกว่า	 20	 หน่วยงาน	 ส่งผล

ให้การก�าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน	รวมถึงการประสานงานและความร่วมมือขององค์การหรือหน่วยงานที่

น�านโยบายไปปฏิบัติ	 มีความซับซ้อนของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสูง	 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนิน

การและส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการน�านโยบายไปปฏิบัติอื่น	 ๆ	 จึงต้องอาศัยพลังในการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง

มากจึงจะสามารถด�าเนินการในขั้นตอนต่าง	ๆ	 ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดังนั้น	

จึงควรมีการมอบหมายภารกิจในการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติการและหน่วยงานประสาน

งานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการผักดันและขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 กล่าวโดยสรุป	 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาการน�านโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทาง

น�้าเนื่องจากน�้ามันไปสู่การปฏิบัติในกรณีของน�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว	 ร่วมกับตัวแบบของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาข้อจ�ากัดรวมถึงประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงในการ

ด�าเนินนโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันดังที่ได้กล่าวในรายละเอียดมาข้างต้น	 ซึ่งปัญหาและข้อ

จ�ากัดในการน�านโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 ในกรณีศึกษาน�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าว

พร้าวในปัจจัยต่าง	 ๆ	 นี้	 ส่งผลให้การน�านโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติยังไม่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 เมื่อพิจารณาทั้งในด้านของผลผลิต	 ผลลัพธ์และผลลัพธ์บั้นปลายเนื่องจากการด�าเนิน

นโยบายยังไม่สามารถขจัดคราบน�้ามันที่รั่วไหลได้อย่างสมบูรณ์	 โดยยังปรากฏว่ามีน�้ามันบางส่วนที่คงเหลืออยู่แพร่

กระจายในทะเลและถูกซัดเข้าสู่ฝั ่งบริเวณอ่าวพร้าว	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ

ชายฝั่ง	 รวมถึงสุขภาพอนามัย	 และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	 และยังคงต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลตามแผนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอีก

ระยะหนึ่ง	 เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชนในพื้นที่และสังคมว่าคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามารถฟื้นฟูให้อยู่ในระดับเทียบเท่าหรือที่ดีกว่าเดิม	 ซ่ึงส่ิงน้ีนับ

ได้ว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จของนโยบายนี้อย่างแท้จริง	
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ข้อเสนอแนะ
	 1)	 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทฤษฎีการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเน่ืองจาก

น�้ามันของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ	จากกรณีศึกษาน�้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าว

	 จากการศึกษาทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ	โดยอ้างอิงตัวแบบทางทฤษฎีของ	วรเดช	จันทรศร	(2548)	

ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการของการน�านโยบายไปปฏิบัติจ�านวน	 12	 ปัจจัยนั้น	 สามารถน�า

มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันของประเทศไทยไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างดี	โดยสามารถน�าไปพัฒนาตัวแบบของทฤษฎีการน�านโยบายการจัดการมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน

ของประเทศไทยไปปฏิบัติ	 โดยเพิ่มเติมปัจจัยย่อยในด้านของระดับความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมหรือระดับความ

รุนแรงของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ด�าเนินนโยบายเพิ่มเติมในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 รวมถึงความ

สามารถในการแก้ไขปัญหาของนโยบายในภาวการณ์ฉุกเฉิน	 ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินนโยบายมีความจ�าเพาะเจาะจง

และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	และสามารถน�าไป

ก�าหนดมาตรการของแผนงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 2)	 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามันแห่ง

ชาติ	

	 (1)	 ควรมีการปรับปรุงมาตรการบังคับใช้แผนป้องกันฯ	 แห่งชาติ	 โดยก�าหนดให้มีการประกาศใช้แผนป้อ

งกันฯ	 แห่งชาติ	 ทุกกรณีหากมีการรั่วไหลของน�้ามันในเขตพื้นท่ีที่มีความอ่อนไหวทางส่ิงแวดล้อมสูง	 ได้แก่	 พื้นที่

ชุมชน	 พื้นที่ในเขตที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ	 ฯลฯ	 เพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ

อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และคุณภาพของทรัพยากรส่ิงแวดล้อมที่มีคุณค่า	 และเพ่ือให้การขับเคล่ือน

นโยบายสามารถด�าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

	 (2)	กรณีที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน�้ามันรั่วไหล	เป็นเขตพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม

สูง	 ควรมีการจัดท�าแผนฉุกเฉินเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมภายใต้แผนป้องกันฯ	 แห่งชาติ	 และมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบ

ในการตัดสินใจและการปฏิบัติการแต่ละข้ึนตอนอย่างชัดเจน	 เป็นการลดขั้นตอนในการพิจารณาตัดสินใจในขั้นตอน

ต่าง	 ๆ	 ให้สั้นลง	 เพ่ือให้การน�าไปปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินด�าเนินไปได้ด้วยความรวดเร็ว	 และทันต่อเหตุการณ์

มากยิ่งขึ้น	 โดยอาจมีการถ่ายทอดหรือมอบอ�านาจในการติดสินใจบางเรื่องในดุลยพินิจของศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ

ตามความเหมาะสมและเร่งด่วนของเหตุการณ์	 โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ	 อีกท้ัง	 ควรมีการระบุชี้ชัดลงไปถึงตัวชี้วัดหรือมาตรฐานในเชิงปริมาณที่

สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	ได้แก่	การก�าหนดกรอบของระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน

แต่ละขั้นตอนว่าควรด�าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด	โดยอาจระบุเป็นจ�านวนชั่วโมงหรือจ�านวนวัน	ตามความ

เหมาะสมแก่สถานการณ์และขั้นตอนของการปฏิบัติในแต่ละเรื่อง	 เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติ

การ	รวมถึงผู้บริหารในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น	 ได้แก่	ขั้นตอนการขจัดคราบ

น�้ามันด้วยสารเคมีควรมีระยะเวลาไม่เกินกว่า	48	ชั่วโมงภายหลังการเกิดการรั่วไหลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การใช้สารเคมีสลายคราบน�้ามัน	 หรือการก�าหนดระยะเวลาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุการณ์ให้

หน่วยงานท้องถิ่นและ/หรือประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงอาจได้รับผลกระทบได้รับทราบ	 เพื่อสามารถเตรียมตัวและการ

ปฏิบัติตนล่วงหน้าก่อนจะเกิดผลกระทบโดยตรง	เป็นต้น

	 (3)	ควรมีการปรับปรุงองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ	กปน.	โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบายให้ครบถ้วนมากขึ้นได้แก่	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	(GISDA)	และพัฒนาบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	กปน.	โดยพัฒนา
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กลไกในการขับเคลื่อนการท�างานของคณะกรรมการ	 กปน.	 ให้มีความต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น	 ได้แก่	

การขยายอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	กปน.	ในการควบคุมดูแลการรั่วไหลของสารเคมีประเภทอื่น	ๆ	ลงสู่แหล่ง

น�้าซึ่งมีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบเช่นเดียวกับการรั่วไหลของน�้ามัน	 การก�าหนดการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อ

ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานด�าเนินนโยบายในส่วนต่าง	 ๆ	 ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การรั่วไหล

ของสารเคมีและน�้ามัน	 รวมถึงการประเมินสถานการณ์การฟื้นฟูผลกระทบจากการรั่วไหลของสารเคมีและน�า้มัน

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนนโยบายตั้งแต่ระดับนโยบาย	 จนถึงระดับปฏิบัติการของหน่วยงานที่ร่วม

ด�าเนินนโยบายต่าง	ๆ	ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน	เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

	 (4)	 ควรมีการจัดท�า	 work	 flow	 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยเช่ือมโยงถึงการส่งต่อการด�าเนินงาน

ระหว่างหน่วยงานด�าเนินนโยบายทุกส่วนงานท่ีมีความชัดเจน	 รวมทั้งมีการก�าหนดข้อตกลงในรสยละเอียดของขั้น

ตอนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน	ในกรณีที่การด�าเนินการแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องหรือมีข้อขัดแย้งกับ

กฎหมายหรือระเบียบเฉพาะของแต่ละหน่วยงานท่ีต้องส่งต่อการด�าเนินงานซึ่งกันและกัน	 และบรรจุขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานนี้ไว้ในเอกสารแผนป้องกันฯ	 แห่งชาติ	 เพื่อลดขั้นตอนและความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติการ

ระหว่างหน่วยงานอันอาจเกิดขึ้นในการด�าเนินนโยบาย

	 (5)	 ควรมีการเพิ่มเติมมาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	 และภาคประชาชนใน

นโยบายการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามัน	 โดยค�านึงถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาค

ประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบาย	(community	right	to	know)	ทั้งใน

ด้านสิทธิในการับรู ้ข้อมูลผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล	 ข้อมูลแผนการป้องกันและบรรเทา

เหตุการณ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องของประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบจากการเกิด

เหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล	 ทั้งนี้	 การให้ข้อมูลควรมีการถ่ายทอดข้อมูลอย่างเป็นระบบจากแหล่งข้อมูลเดียว	 เพื่อความ

ชัดเจน	ครบถ้วน	ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์	 โดยควรก�าหนดขั้นตอนและกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่าง

เป็นระบบตั้งแต่ระดับนโยบาย	 ระดับปฏิบัติการ	 ระดับท้องถิ่น	 จนถึงระดับประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงเป็นผู้ที่ส่วนได้ส่วน

เสียโดยตรงจากการด�าเนินนโยบาย	 เพ่ือลดความกังวลใจและการเกิดทัศนคติในทางลบต่อการด�าเนินนโยบายของ

หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และเป็นการป้องกันการเกิดเหตุความชัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง	ๆ

	 	 (6)	 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายสามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ขั้นตอนของ

การตรวจตราและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น	 ควรมีการด�าเนินการในตามหลักการของวงจรคุณภาพ	 (PDCA)	

(Demingin	Mycoted,	 2004)	 ซ่ึงควรด�าเนินการในทุกๆ	 ขั้นตอนของกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อ

เนื่อง	 โดยไม่ต้องรอให้การด�าเนินการเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้วจึงด�าเนินการประเมินผล	 เพ่ือสามารถปรับปรุง

แผนปฏิบัติการได้ทันต่อสถานการณ์ในแต่ละช่วงเหตุการณ์โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ต่อเมื่อด�าเนินโครงการ

แล้วเสร็จจึงด�าเนินการรายงานสรุปผลรวมอีกครั้งหน่ึง	 เพื่อเป็นรายงานผลในภาพรวมของการด�าเนินนโยบาย	 โดย

ควรมีการประเมินผลของการด�าเนินนโยบาย	ทั้งการประเมินผลทางด้านผลผลิต	 (outputs)	 และผลลัพธ์	 (out-

comes)	ที่ได้จากการด�าเนินนโยบาย	รวมถึงผลลัพธ์บั้นปลาย	(ultimate	outcomes)	อย่างครบถ้วน	เพื่อให้ผลการ

ประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จของนโยบายอย่างแท้จริง

	 3)	ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป

	 จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่องน้ี	 สามารถน�าไปพัฒนาการสร้างตัวแบบในการน�านโยบายการป้องกันและ

ขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 ซึ่งแสดงปัจจัยที่เก่ียวข้องของกระบวนการน�านโยบายการป้องกันมลพิษทางน�้า

เนื่องจากน�้ามันไปสู่การปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	จาก

นั้นจึงด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินนโยบายและกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
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ต่าง	ๆ	ต่อตัวแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติดังกล่าวอีกครั้ง	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาทฤษฎีการน�านโยบายสาธารณะทางด้านการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามันของ

ประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคตหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้ง	
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