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บทความ

ที่มา: citizenthaipbs.net
โดย อัฏฐพร ฤทธิชาติ มูลนิธิบูรณะนิเวศ
เรื่อง “ศูนย์กําจัดขยะฯ เชียงรากใหญ่ กับ
น้ําประปาของคนกรุงเทพ ความเสี่ยงที่
หลีกเลี่ยงได้”

กํ า จั ด ขยะแบบบู ร ณาการในพื้ น ที่ ตํ า บลเชี ย งรากใหญ่ เป็ น โครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม (ร่ า ง)
ศู นย ์ แผนแม่
บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564) มีพื้นที่โครงการ

ตั้งอยู่ที่ตําบลเชียงรากใหญ่ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยรับกําจัดขยะมูลฝอยจากจังหวัดปทุมธานี
และพื้นที่ใกล้เคียง โดยพื้นที่ก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะฯ มีขนาดประมาณ 140 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์น้ําดิบเพื่อ
การประปา ซึ่ ง ห่ า งจากคลองอ้ อ ม 1 กิ โ ลเมตร และห่ า งจากสถานี สู บ น้ํ า ดิ บ สํ า แล 1.5 กิ โ ลเมตร ในพื้ น ที่
ประกอบด้วยคลองน้อยใหญ่ที่เชื่อมถึงกัน และยังอยู่ใกล้แหล่งน้ําดิบของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี
อีกด้วย
สถานีสูบน้ําดิบสําแล เป็นสถานีสูบน้ําที่สําคัญอย่างยิ่งของการประปานครหลวง (กปน.) เนื่องจากเป็น
จุดเริ่มต้นในการสูบน้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยา โดยในแต่ละวันจะมีการสูบน้ํามากถึง 4.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเข้า
สู่ ค ลองประปาตะวั น ออก เพื่ อ ส่ ง น้ํ า ต่ อ ไปยั ง โรงงานผลิ ต น้ํ า ประปา 3 แห่ง ได้ แก่ โรงงานผลิ ต น้ํ า บางเขน
โรงงานผลิตน้ําสามเสน และโรงงานผลิตน้ําธนบุรี ก่อนส่งต่อไปยังผู้ใช้น้ํากว่า 12 ล้านคน
การตั้งศูนย์กําจัดขยะฯ ในพื้นที่เชียงรากใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําดิบและการผลิตน้ําประปา
ของการประปานครหลวง ดังนี้
มลพิษที่เกิดขึ้นจากการกําจัดขยะโดยทั่วไป ได้แก่
- มลพิษทางน้ําจากน้ําชะขยะ กรณีมีการเทกองขยะไว้ในที่โล่ง มีฝนตกและมีน้ําท่วมถึง น้ําชะขยะ
ที่เน่าเสียจะไหลลงสู่แหล่งน้ําโดยรอบและปนเปื้อนลงสู่น้ําดิบที่สถานีสูบน้ําดิบและเข้าสู่คลองประปาได้
- แหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนําเชื้อโรค เช่น หนู แมลงวัน ยุง แมลงสาบ เป็นต้น
- เชื้อโรคต่างๆ ที่มากับขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อที่อาจมาจากสถานพยาบาลขนาดเล็กหรือสถาน
อภิบาลผู้ป่วย ที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะที่ดีพอ รวมถึงผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่บ้าน ย่อมมีขยะติดเชื้อปะปนมา
กับขยะชุมชน
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มลพิษทางอากาศจากกลิ่นเหม็น และการกําจัดขยะโดยวิธีการเผา ซึ่งจะมีสารเคมีต่างๆ ที่เป็น
องค์ประกอบในขยะและไม่สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ เช่น สารไดออกซิน สารฟิวแรน และโลหะหนักชนิดต่างๆ
น้ําชะขยะ สารพิษในอากาศ หากไม่ได้รับการบําบัดที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือขาด
ความเข้มงวดในการดําเนินการ ก็อาจจะทําให้สารพิษเหล่านี้ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ํา ส่งผลกระทบทําให้น้ําดิบที่
นําไปผลิตน้ําประปามีคุณภาพเสื่อมโทรมลง ทั้งด้านคุณสมบัติทางเคมีและการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค น้าํ ดิบบริเวณ
นี้อาจไม่เหมาะสมสําหรับการผลิตน้ําประปาได้อีกต่อไป

แผนทีแ่ สดงทีต่ ั้งโครงการ

จากรายงานของสํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (US EPA) เรื่อง “ข้อมูลสารพิษที่ปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อม (Toxic Release Inventory) จากโรงงานกําจัดขยะ ทั้งเตาเผาขยะและโรงไฟฟ้าขยะ 2 แห่งใน
สหรัฐอเมริกา” ประจําปี 2556 ระบุว่า มีสารมลพิษจํานวนมากที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม จัดเป็นสารเคมีที่เป็นพิษ
71 ชนิด และสารก่อมะเร็ง 85 ชนิด อีกทั้งยังมีสารพิษที่ตกค้างและสะสมในสิ่งมีชีวิต เช่น ไดออกซิน ตะกั่ว และ
ปรอท เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการทีไ่ ด้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับการประกอบ
กิจการบางประเภท ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
ระบุว่า “โครงการภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ต้องไม่ตั้งอยู่บนพืน้ ที่เสี่ยงภัย
พื้นที่สงวนไว้เพื่อระบายน้ํา เขตพระราชฐาน และพื้นที่เขตอนุรักษ์น้ําดิบเพื่อการประปา” จึงมีความเป็นไปได้
ว่าโครงการศูนย์กําจัดขยะแบบบูรณการนี้จะไม่ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้าง
เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขต
อนุรักษ์น้ําดิบเพื่อการประปา
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ภาพโดย Korawee Ratchapakdee

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ตั้งอยู่ที่อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จุดเด่นคือ พระอุโบสถสีทอง
บนยอดเขา ซึ่งมีภาพจิตรกรรมของต้นกัลปพฤกษ์อยู่บนผนัง เมื่อยามพลบค่ําภาพจิตรกรรมนี้จะเรือง
แสงสีเขียวงดงาม ทําให้วัดนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม วัดเรืองแสง สําหรับช่วงเวลาที่เหมาะแก่การมาชม
และถ่ายภาพต้นกัลปพฤกษ์ คือ 18.00 - 20.00 น. แต่ภาพเรืองแสงนี้หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นไม่
เป็นสีเขียวชัดเจนเท่าภาพถ่าย
นอกจากนี้ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวยังเป็นจุดชมทิวทัศน์และพระอาทิตย์ตก
ที่สวยงามมากจุดหนึ่ง โดยเฉพาะบริเวณหลังพระอุโบสถ ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์
ฝั่งประเทศลาวด้วย
วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่เหล่านักเดินทางไม่ควร
พลาด โดยสามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดปี
ถ้าหากท่านใดมีเวลาก็ควรหาเวลาแวะมาเยี่ยมชมสัก
ครั้งหนึ่งในชีวิต
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HIGHLIGHT

By The Precious Drops

1,541 ลิตร
แฮมเบอร์เกอร์
433 ลิตร
2,081 ลิตร
ต่อมื้อ

510 ลิตร
แก้วกลาง
เครื่องดื่ม
310 ลิตร
แก้วกลาง

เครื่องเคียง

767 ลิตร
ต่อมื้อ

24 ลิตร
100 กรัม
30 ลิตร
100 กรัม
30 ลิตร
ต่อแก้ว

ชา

ลาเต้

430 ลิตร
ต่อแก้ว

กาแฟ
130 ลิตร
ต่อแก้ว
กาแฟดํา
Data sources: Waterfootprint.org
McDonald’s and Starbucks company website
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เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 ที่ผานมา ผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางไปยัง
กรุงเวียงจันทน
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กับหลักสูตรการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประปา
การเดินทางในครั้งนี้ไปในฐานะวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การจัดการสภาพแวดลอมแหลงน้ํา” เพื่อถายทอดความรู
ใหแกเจาหนาที่ของ สปป.ลาว โดยมีผูรว มเดินทางทั้งหมด 4 คน คือ คุณสมศักดิ์ ปสนานนท ผูอํานวยการกองผลิต
และจายน้ํา คุณนิสภัสร วงศพัฒน ผูอํานวยการกองแผนคุณภาพน้ํา คุณธนะพงษ เคาสงวนศิลป ผูอํานวยการ
กองบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา และตัวผูเขียน นางสาวโปรดปราน ใจกวาง นักวิทยาศาสตร 4 กองแผนคุณภาพน้ํา
โดยผูเขียนรับผิดชอบบรรยายเรื่อง “การควบคุมคุณภาพน้ําประปา”

นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดมีโอกาสเยี่ยมชม สถานที่ตา งๆ ในกรุงเวียงจันทน และไดชิมอาหารพื้นเมืองหลายอยาง
จึงขอนําภาพและประสบการณมาแบงปนกัน
ปายชื่อถนนในกรุงเวียงจันทน
มีทั้งภาษาลาวและภาษาฝรั่งเศส
ธนบัตรลาว
100 บาท เทากับ 22,000 กีบ
ใชเงินไทยที่เวียงจันทนได

ประตูชัย ซึ่งเปนอนุสรณชัยชนะ
หลุดพนจากการเปนเมืองขึ้นของชาติตะวันตก
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กรุงเวียงจันทนมีตึกสวยๆ มากมาย
แตที่เหมือนกับไทย
ก็คือสายไฟระโยงระยาง^^”

ราน “สุนทรา”
รานอาหารชื่อดัง ตั้งอยูริมแมน้ําโขง
สาวเวียงจันทนที่มาทานรานนี้มักจะแตงตัวหรูหรา
เขากับบรรยากาศราน

เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ําจินายโม

ที่นี้วัดคลอรีนอิสระคงเหลือดวยการเทียบแถบสี
ตําลาว แซบหลาย >...<!!!
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นักวิทยาศาสตรฝา ยคุณภาพน้าํ รวมกิจกรรม CSR สายงาน รวก.(พ)
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ฝายคุณภาพน้ํารวมจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ของสายงาน รวก.(พ) ณ สถานสงเคราะหเด็กหญิงบาน
ราชวิถี โดยนํากิจกรรมน้ําประปานาดื่ม MWA Water Quality
Rally Roadshow เพือ่ ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพน้ําประปา ภายใตฐานกิจกรรม ชวนดูระบบ
ผลิต สนุกคิดการทดลอง เฝามองมาตรฐาน สนุกสนานชวนชิม
มีนองๆเขารวมกิจกรรมกวา 200 คน

ชวก.(ลน) รวมเสวนาเวทีธรรมาภิบาล คานโรงไฟฟาขยะ
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 นายชัยวัฒน วรพิบูลพงศ ผูชวยผูวาการแหลงน้ําและคุณภาพน้ํา
การประปานครหลวง แสดงจุดยืนในเวทีสัมนาวิชาการธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน กรณีโรงไฟฟาขยะ
เชียงรากใหญ โดยระบุวา จุดที่ตั้งของโครงการนี้อยูหางจากแหลงน้ําดิบสําแล ทีใ่ ชผลิตน้ําประปาใหกรุงเทพมหานคร
เพียง 1 กิโลเมตร จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปนเปอน โดยเฉพาะในชวงน้ําทวม และอาจสงผลใหคุณภาพน้ําทีจ่ ะ
ใชผลิตน้ําประปามีคุณภาพต่ํา กระทบกับผูใชน้ํากวา 12 ลานคน
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ส่ ว น วิ ช า ก า ร คุ ณ ภ า พ น้ํ า ก อ ง แ ผ น คุ ณ ภ า พ น้ํ า
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