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‘คนสระบุรี’ตายผอนสงยกเมือง โรงขยะปลอยสารพิษลงแหลงน้ํา
ผูจัดการรายวัน - ‘คนสระบุรี’ สุดทนพิษรายบอฝงกลบขยะ ‘เบตเตอรเวิลด กรีน’ เผยแอบปลอยน้ําเสียลงสูลํารางสาธารณะที่
สามารถเชื่อมตอไปถึงอางเก็บน้ําคลองเพรียวซึ่งเปนแหลงน้ําอุปโภค-บริโภคที่สําคัญ รวมทั้งแมน้ําปาสัก ชาวบาน 3 ตําบลในละแวกใกลเคียง
เจอผลกระทบอยางหนักจนไมสามารถทําไรทํานและเนื้อตัวเปนผื่นคัน ขณะที่พนักงานบริษัทเองก็เจอโรคปอดอักเสบจากสารพิษ พรอมแฉ
‘กรมโรงงานอุตสาหกรรม’ ปลอยปละละเลยจนยากเยียวยา
ขาวเชิงวิเคราะห ‘มหันตภัยขยะพิษ : สระบุรี’ โดยทีมขาวพิเศษ ความยาว 2 ตอนจบ
ตอนที่ 1
ปุง.....ปุง....
เสียงระเบิด 2 ลูกดังติดตอกันทามกลางความมืดและบรรยากาศที่หนาวเย็น ไมนับรวมถึงกลิ่นเหม็นที่โชยมาเปนระยะๆ โดยเฉพาะ
เวลาที่ฝนตก ทําใหชาวบานใน 3 ตําบลของจังหวัดสระบุรีคือ ‘หวยแหง-กุดนกเปลา-หนองปลาไหล’ ตองทนทุกขทรมานมาเกือบ 6 ปเต็ม นับ
แต ‘บริษัท เบตเตอรเวิลด กรีน จํากัด(BWG)’ ไดเริ่มเขามาดําเนินกิจการ ‘ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี’ ในป 2540
อยางไรก็ตาม นั่นเปนเพียงหายนะภัยระลอกแรกที่เห็นผลในระยะสั้นพราะยังมีภัยรายยิ่งกวานั้น นั่นคือสารพิษที่ไหลลงไปสูแหลงน้ํา
ตางๆ ของชาวบานจนกอใหเกิดผล กระทบกับการประกอบอาชีพและโรคภัยตางๆ ตามมามากมายในระยะยาว
น้ําอุปโภค-บริโภคเปนพิษ
ชาวบานเจอโรครายคุกคาม
“เวลาที่ฝนตก กลิ่นที่โชยออกมาจากบอฝงกลบขยะสงผลกระทบตอสุขภาพและระบบทางเดินหายใจจนเจ็บไขไดปวยไปตามๆ กัน
บางคนหายใจไมออก แนนหนาอก ฉุน แสบจมูกและแสบตา
“ที่เลวรายกวานั้นคือ น้ําที่ไหลออกมาจากบอขยะถูกปลอยทิ้งลงมาตามลํารางสาธารณะและปะปนเขาไปสูแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค
จนกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย เวลานี้น้ําในลํารางสาธารณะใชอาบ ใชทําอาหารไมไดเลย แมแตควายก็ไมสามารถเอาลงไปอาบได ตอง
ขุดบอขึ้นมาใชตางหาก การทําไรทํานาก็ไมสามารถทําไดเชนกัน ชาวบานเดือดรอนมาก”
นั่นคือคําบอกเลาของ ‘นางสาวประวิทย บุญทับ’ ผูใหญบานหมู 8 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ซึ่งสะทอนภาพใหเห็นถึงผล
ของการปลอยปละละเลยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ไมเขามาตรวจสอบและแกไขปญหาอยางจริงจังถึงวิธีการ
จัดการขยะของ บริษัท เบตเตอรเวิลด กรีน กระทั่งทําใหชาวบานตองเผชิญกับภาพการเลวรายอยูในขณะนี้
นอกเหนือจากขอมูลที่ไดรับผาน ผูใหญประวิทย แลว จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมของ “ผูจัดการรายวัน” พบวา มีชาวบานได
รับอันตรายจากการดําเนินงานของบริษัทแหงนี้ถึง 174 หลังคาเรือนดวยกัน (อานรายละเอียดในลอมกรอบ) อยางเชนในรายของ ‘นายเพ็ง
แสงอาจ’ ชาวบานหมู 8 ตําบลหวยแหง
ลุงเพ็ง เปดเผยวา กอนหนาที่บอฝงกลบขยะจะเกิดขึ้น น้ําตามลํารางสาธารณะสามารถใชอุปโภคและบริโภคไดตามปกติ แตหลัง
จากที่บริษัทเขามาดําเนินกิจการ น้ําก็มีปญหามาตลอด โดยเวลานี้รางกายของตนเองเต็มไปดวยริ้วรอยและผื่นคันจากการใชน้ํา จนตองเสีย
เงินเสียทองรักษาพยาบาลเปนระยะๆ
ไมเพียงเทานั้น กรณีเด็กนักเรียนราว 140 คนของ ‘โรงเรียนหนองน้ําเขียว’ ซึ่งตั้งอยูไมไกลจากบอขยะเทาใดนักก็พลอยไดรับผล
กระทบจากกลิ่นที่โชยมาเวลานั่งเรียนอีกดวย
“กลิ่นเหม็นมาก แตไมใชทุกวันนะ จะเปนเฉพาะวันที่ฝนตกเทานั้น” นายดํารง อรามทอง ผูอํานวยการการโรงเรียนหนองน้ําเขียว เลา
ใหฟงสั้นๆ
อยางไรก็ตาม ประเด็นที่นาสนใจที่สุด คือเสนทางน้ําเสียที่มีความเชื่อมโยงกับแหลงน้ําสาธารณะที่สําคัญ 2 จุดดวยกัน คือ อางเก็บ
น้ําคลองเพรียวและแมน้ําปาสัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งอางเก็บน้ําคลองเพรียวนั้น ถือเปนแหลงเก็บน้ําเพื่อใชในการอุปโภค-บริโภคที่สําคัญแหงหนึ่งของคนเมืองสระบุรี
และเปนแหลงน้ําดิบสําหรับใชทําน้ําประปาอีกดวย
นั่นหมายความวา คนอําเภอเมืองสระบุรีทั้งเมืองที่ใชน้ําจากแหลงดังกลาวมีสิทธิไดรับอันตรายจากสารพิษไมชาก็เร็ว ไมโดนกับตัว
เองก็ตองเปนรุนลูกรุนหลาน
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ขณะเดียวกันในอนาคตอันใกลก็ไมมีใครรูวา เสนทางเดินของน้ําที่สามารถเชื่อมตอไปถึงแมน้ําปาสักนั้น ประชาชนที่อยูสองฝงแมน้ํา
สายนี้ไหลผานจะไดรับอันตรายในรูปแบบใดบาง
พนักงานปอดพังถูกไลออก
บริษัทคุยฟุง ISO เต็มตู
โรคปอดอักเสบจากสารพิษ...
สําลี จําปาสด-มณี นาควุฒิ และสมพร รักษาดี หัวใจแทบจะหยุดเตน เมื่อใบตรวจรางกายของ ‘โรงพยาบาลราชวิถี’ ระบุวา กําลัง
เผชิญกับโรครายที่เปนผลมาจากมลพิษที่ปลิวคละคลุงอยูในโรงกําจัดขยะของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด หลังจากเกิดอาการหายใจติด
ขัดและแนนหนาอกจนตองไปพบแพทยเพื่อตรวจอาการ
เธอทั้งสามคนคืออดีตพนักงานตักตะกอนในบอบําบัดน้ําเสียของบริษัทและถูกไลออกเมื่อรองขอใหมีการตรวจเช็คสภาพรางกาย
ประจําป ซึ่งแสดงใหเห็นวา ไมเพียงแคชาวบานเทานั้น แมแตพนักงานเองก็เจอพิษภัยรายจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เชนกัน
สําลี บอกวา กอนหนาที่จะเปนพนักงานเคยเขาไปคุยขยะจากบอฝงกลบมาขายประมาณ 2 ป เสร็จแลวก็สมัครเขาเปนพนักงานมี
หนาที่คอยตักตะกอนในบอบําบัดน้ําเสีย แตทํางานอยูแค 4 เดือนเทานั้นก็พบวา สุขภาพรางกายของตนเองไมดี
อยางไรก็ตาม ในชวงนั้นก็ไมแนใจวาเปนเพราะอะไร กระทั่งอยูมาวันหนึ่งทางบริษัทประกาศวาจะมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจํา
ป โดยจะมีแพทยจากโรงพยาบาลสระบุรีมาตรวจ
สําลีและเพื่อนๆ อีก 2 คนคือ มณี และสมพร จึงรองขอวาใหมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพิษดวยเพราะไมแนใจอาการตางๆ ที่
เกิดขึ้นกับตนเองนั้นมีผลมาจากสารพิษที่สะสมอยูในรางกายหรือไม
ทันทีที่คํารองปรากฏ ไมนานนัก ทั้ง 3 คนก็ถูก ‘ไลออก’ และเปนการไลออกที่เกิดขึ้นกอนที่การตรวจสุขภาพพนักงานจะเกิดขึ้น
“สภาพการทํางานของพนักงานเต็มไปดวยความสุมเสี่ยง เพราะทางบริษัทไมไดมีผาปดจมูกเพื่อปองกันกลิ่น คาจางวันละ 148 บาท
ไมคุมกับเงินคารักษาที่หมดเปนหมื่นๆ บาทตั้งแตหมอตรวจพบวาเปนโรคปอดอักเสบจากสารพิษ บริษัทคงเห็นวาพวกเราหัวแข็ง จึงไดไลออก
แลวก็คงกลัววา ถาตรวจแลวจะพบสิ่งปกติ” สมพร ใหภาพสิ่งที่เกิดขึ้น
นับตั้งแตลาออกจากงานมาจนถึงบัดนี้ ทั้ง 3 คนก็ยังไมไดรับความชวยเหลือในเรื่องของการรักษาพยาบาลจากบริษัทฯ แตประการ
ใด ซ้ํารายบริษัทยังมีการโฆษณาและปาวประกาศตอสาธารณชนดวยวา บริษัทผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน
ดานสิ่งแวดลอมระดับโลกมากมาย
อาทิ มาตรฐานดานคุณภาพ ISO 9001และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 ป 2546 จากสถาบัน BQVI โดยแสดงเอาไวใน
www.betterworldgreen.com ซึ่งเปนเว็บไซดของบริษัทที่เผยแพรไปทั่วโลก
หลักฐานชัดพบสารอันตราย
ดานนายยงยศ อดิเรกสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสระบุรี เขต 2 ในฐานะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภค ใหขอมูลวา ที่ผาน
มาไดเคยรองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกิดขึ้นและก็มีหนังสือออกมายืนยันถึงความไมถูกตองมาเปนลําดับ ทวา ก็ไมมีการปรับปรุงหรือ
แกไขใหมีสภาพดีขึ้นแตประการใด คลายๆ กับวา มีเสนสายใหญโตจนไมมีความเกรงกลัวในการเพิกถอนใบอนุญาต
ยกตัวอยางเชน ‘รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม’ ของ ‘กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม’ ที่ ทส
1009/1735 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2546 ที่ระบุผลการตรวจสอบเอาไว 6 ขอดวยกันคือ
1.บริษัทยังขาดแคลนการปฏิบัติการตามมาตรการปองกันกลิ่นเหม็นและกาารฟุงกระจายของฝุนละออง ในขณะที่เทลงในหลุมฝง
กลบและการลําเลียงของเสียโดยรถบรรทุกที่ไมมีการปกคลุมกากของเสียที่ดี ทําใหเกิดการหกหลนบนถนนและสงกลิ่นเหม็น
2.บริษัทยังไมมีมาตรการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมตอชุมชนที่อาศัยใกลเคียง โดยเฉพาะประชาชนไดรองเรียนปญหากลิ่นเหม็น
เชน ไมไดติดอุปกรณตรวจวัดทิศทางลม ไมมีมาตรการเพื่อรับเรื่องรองเรียน และไมระมัดระวังปญหากลิ่นเหม็นรบกวนตอประชาชนที่อาศัย
ใกลเคียง
3.ดานการกําจัดของเสียจากน้ําชะกากซึ่งดูดจากหลุมฝงกลบ พบวา บริษัทไมใชวิธีการบําบัดน้ําเสียทางเคมี ซึ่งออกแบบเปน
อัติโนมัติตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แตใชวิธีบําบัดน้ําเสียทางเคมีโดยการใสสารเคมีเพื่อใหสารเคมีตกตะกอน
แบบ Manual เปนครั้งๆ
4.การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดลอมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัทระบุวาไดนําเงินเขา
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ของทุนแลว แตยังไมไดดําเนินการบริหารจัดการหรือมีความชัดเจนในการพัฒนาชุมชนแตอยางใด
5.ปจจุบันบริษัทปดหลุมฝงกลบกากของเสียไมอันตราย หลุมที่ 1 ซึ่งมีขนาด 480 ตารางเมตรแลว แตกําลังดําเนินการฝงกลบกาก
ของเสียที่ไมเปนอันตรายในหลุมที่ 2 ซึ่งมีขนาด 125,317 ตารางเมตร รองรับกากของเสีย 1,903,568 ตัน แตยังไมไดดําเนินการเกี่ยวกับกาก
ของเสียอันตราย เนื่องจากยังไมมีความพรอม จากการตรวจสอบพบวา บริษัทยังไมเคยสงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใหแก
สผ.และหนวยราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งประชาชนกลาวหาวามีการปนเปอนน้ําใตดินคอนขางมาก
และ 6.บริษัทไมมีหองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหตัวอยางกากของเสียที่มาบําบัดวา เปนกากของเสียไมอันตรายหรือกากของเสีย
อันตราย ตลอดจนคุณภาพน้ําจากการชะลางกาก แตไปใชหองปฏิบัติการของเอกชนซึ่งอยูที่กรุงเทพฯ เปนการผิดเงื่อนไขในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดความไมแนใจวากากของเสียที่ฝงอยูในหลุมฝงกลบ ไมเปนอันตราย มีการปนเปอนกากที่เปน
อันตรายดวยหรือไม เนื่องจากเปนการขนจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด หนวยราชการและประชาชนไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจากไมมี
ขอมูล
หนังสือดังกลาวลงนามโดย ‘นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ’ รัฐมนตรีวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เสนอตอ
‘นายสุวิทย คุณกิตติ’ รองนายกรัฐมนตรี
ลาสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 ที่ผานมา ‘นายทวีป เทวิน’ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดทําหนังสือชี้แจงเลขที่ สบ 0013.5/13558
พรอมทั้งแนบผลการตรวจสอบโดย ‘กรมควบคุมมลพิษ’ ที่สงมาถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 มาดวย
ทั้งนี้ หนังสือเลขที่ ทส 0307/5769 ไดสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะดานมลพิษเอาไววา
“จากการเก็บตัวอยางน้ําจากบอสังเกตุการณบริเวณบอฝงกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวของบริษัท เบตเตอรเวิลด กรีน จํากัด มา
ตรวจวิเคราะหพบวา มีคาโลหะหนัก ไดแก นิเกิล แมงกานีส ตะกั่วและอารเซนิก เกินเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543...”
หนังสือดังกลาวลงนามโดย ‘นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา’ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
“ตลอด 5 ปที่ผานมา บริษัทไมเคยเขามามีสวนรวมในการแกปญหารวมกับชาวบาน มีแตการขมขู ทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดีตอกัน
มาโดยตลอด ขณะที่เจาหนาที่บานเมืองเองก็เขามาดูอยางผิวเผิน ไมมีใครเขามาดูและแกปญหาอยางจริงจัง ปลอยใหชาวบานตองรับชะตา
กรรมตามลําพังมาเปนเวลานาน ผมเองกวาจะไดขอมูลและเอกสารตางๆ มาก็ใชเวลานานพอสมควร” นายยงยศ กลาว
ชาวบานประทวงจนหมดแรง
ชาวบานรายหนึ่งที่ไมประสงคออกนามเลาใหฟงวา ที่ผานมาชาวบานพยายามเขาไปตรวจสอบ โดยขออนุญาตเขาไปภายในพื้นที่ฝง
กลบ แตกลับไมไดรับอนุญาต ทั้งๆ ที่ความเปนจริงแลวตามกฎหมายจะตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพราะเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง
นอกจากนี้ บริเวณทางเขา-ออกบริษัทตามปกติก็เปนทางสาธารณะที่ชาวบานใชสัญจรอยูเปนประจํา บริษัทก็ไมอนุญาตใหผานเขา
ไป รวมทั้งกองทุนเพื่อสิ่งแวดลอมที่บริษัทตองปฏิบัติตามกฎหมายก็ไมไดรับการจัดตั้งขึ้น กระทั่งเมื่อมีการชุมนุมประทวงและกดดันอยางหนัก
ในชวงตนเดือนตุลาคม 2546 ที่ผานมา บริษัทฯ จึงไดควักกระเปาจายเงินเปนครั้งแรกจํานวน 500,000 บาท
ที่สําคัญคือเวลาที่มีผูใหญมาตรวจ บริษัทฯ ก็จะสราง ‘ผักชี’ มาโรยหนาปกปดการกระทําที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน เชน
นําคลอรีนหรือจุลินทรียอีเอ็ม(EM) ไปโรยในบอบําบัดน้ําเสียเพื่อลดกลิ่นไมใหเหม็นเหมือนในวันปกติ เปนตน
เมื่อทุกอยางถึงจุดสุกงอม ในที่สุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ที่ผานมา ชาวบานใน 3 ตําบลที่ไดรับความเดือดรอนจึงตัดสินใจรวม
ตัวกันเพื่อประทวงและขับไลบริษัทใหออกไปจากพื้นที่ รวมทั้งปดกั้นถนนเพื่อไมใหรถขนขยะสามารถผานเขาไปภายในโรงกําจัดขยะได
“เคยรวมยื่นหนังสือประทวงมาหลายครั้งแลว แตไมเคยไดรับการเหลียวแล ก็เลยตองชุมนุมปดทางเขาออก คงตองรอดูผลกอนวา
ภายใน 15 วันหรือประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จะมีอะไรเปนรูปธรรมหรือไม พวกเรารอความหวังจากทานปลอดประสพ (สุรัสวดี) ปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาจะมีผลการตรวจสอบเปนอยางไรบาง ถาไมมีอะไรดีขึ้น ชาวบานคงตองรวมตัวกันอีกครั้ง” ผู
ใหญประวิทย ยืนยันเจตนารมย
หลังการประทวงเกิดขึ้นและมีผูหลักผูใหญของบานเมืองเขามาตรวจสอบ รวมทั้งคลี่คลายปญหาไปไดในระดับหนึ่ง ‘นายสุวัฒน
เหลืองวิริยะ’ กรรมการผูจัดการบริษัทก็ปรากฏตัวใหชาวบานเห็นและมีทาทางที่เต็มไปดวยความมั่นใจวา ไมมีทางที่ชาวบานจะทําอะไรได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ‘การปดบอฝงกลบขยะ’ แหงนี้ พรอมทั้งกลาวกับชาวที่เขารวมชุมนุมเพียงสั้นๆ ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นทิ้งทายเอาไวอยางนา
สนใจวา
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“ผมไมสบายใจ และรูสึกเสียใจมากกับเหตุการณที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ และทางแกไขโดย
ไดมอบเงินกอนแรก 500,000 บาท เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นก็จะทยอยสมทบเปนระยะๆ ตาม
เปอรเซ็นตของขยะที่นําเขามากําจัด สวนเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท ก็คงมีการดําเนินการจัดตั้งในรูปคณะกรรมการรวม
ระหวางภาครัฐและเอกชน”
ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบานกุดนกเปลา-หวยแหงและหนองปลาไหล จ.สระบุรี ซึ่งเปนอีกหนึ่งกรณีตัวอยางที่ย้ําเตือนใหเห็น
ถึงพิษภัยของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนไปแบบปลอยปละละเลยไดเปนอยางดี
สิ่งเหลานี้จะไมมีวันเกิดขึ้น ถาเจาของกิจการจะมีจิตสํานึกและมีมนุษยธรรมในการทําธุรกิจโดยไมมุงหวังผลกําไรเพียงประการเดียว
แนนอนวา คนที่จะตอบคําถามในเรื่องนี้อยางดีที่สุดเห็นจะหนีไมพนผูเปนเจาของบอฝงกลบขยะแหงนี้ รวมทั้ง ‘กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม’ ที่เปนคนออกใบอนุญาตและตรวจสอบ...
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