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เหตุเกิดที่โภพาล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วันที่ 3 ธันวาคม 2537
ผูค นนั่งสวดมนตตามศาสนสถานในเมืองโภพาล (Bhopal) ประเทศอินเดีย และ
บริเวณใกลเคียงเพื่อระลึกถึง ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ เมือ่ สิบปที่แลว มิเพียงเพื่อเพงกระแสจิตใหผูที่
ถึงแกกรรมไปแลวไปสูสุคติเทานั้น หากยังแผเมตตาเพื่อใหผูที่ตองรับทุกขจากกรณี ‘เหตุเกิด
ที่โภพาล’ พนจากทุกขอีกดวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2527
ก า ซพิ ษ จากโรงงานผลิ ต ยาฆ า แมลงของบริ ษั ท ยู เ นี ย น คาร ไ บด (Union
Carbide) ณ เมืองโภพาลเริม่ รั่ว กาซพิษดังกลาวนี้มีชื่อวา Methyl Isocyanate gas และยังคง
รั่วในวันตอมา คาดกันวา ชาวเมืองโภพาลตายทันทีประมาณ 1,750 คน ศพเกลื่อนเมือง
นับเปนอุบตั เิ หตุดานอุตสาหกรรมที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรมนุษยชาติ
แตจํ านวนผูตายยังคงทับทวีในเวลาตอมา จนเพิ่มเปนประมาณ 7,000 คน
ในปจจุบนั แมวาเวลาจะลวงเลยมา 10 แลวก็ตาม ชาวเมืองโภพาลจํานวนมากยังคงทนทุกข
ดวยโรครายอันเปนผลจากการสูดดมและสัมผัสกาซพิษ บางก็เปนโรคปอด บางก็มีปญหาระบบ
การหายใจ บางคนเปนวัณโรค โรคผิวหนัง โรคตา และที่เปนโรคจิตประสาทก็มี ชาวเมืองโภพาล
ที่ตองทุกขทนกับโรครายเหลานี้มีจํ านวนเทาใด ไมเปนที่ทราบแนชัด ประมาณการมีตั้งแต
120,000 คน จนถึง 250,000 คน แตที่ทราบแนชัดก็คือ ทุกวันนี้ชาวเมืองโภพาลยังคงทนทุกข
กับอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ เมื่อ 10 ปที่แลว และยังคงมีคนตายอันเนื่องจากเหตุดังกลาวนั้นสืบตอไป
ทีก่ ลาววา ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ เปนอุบตั เิ หตุนั้น บางคนก็หาเชื่อไม อยางนอยที่สุด
มีความพยายามที่จะปลอยขาวกันวา กาซรั่วครั้งนั้นเปนฝมือของคนงานที่เกิดปญหาความ
ขัดแยงกับฝายจัดการของบริษัทยูเนียนคารไบด แตฝายคนงานก็โตแยงวา การแกลงปลอย
กาซรัว่ มิใชเรือ่ งงาย อยางนอยที่สุดคนงานที่หาญกลาไปปลอยกาซรั่วก็ตองตายตามไปดวย ขอที่
นาสังเกต ก็คอื แมจะมีการกลาวหาเชนนี้ รัฐบาลอินเดียก็หาไดสนใจไตสวนอยางจริงจังไม
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ข อ ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปก็ คื อ มาตรฐานความปลอดภั ย ของโรงงานผลิ ต
ยาฆาแมลง ณ เมืองโภพาลตํ่ ากวามาตรฐานที่กํ าหนดโดยประเทศที่พัฒนาแลวเปนอันมาก
นักสังเกตการณจํ านวนไมนอยเสนอใหเปรียบเทียบโรงงานของบริษัทยูเนียนคารไบดในสหรัฐ
อเมริกากับโรงงานของบริษัทเดียวกันในประเทศโลกที่สาม ดวยเหตุที่รัฐบาลประเทศดอยพัฒนา
มุงแตสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเพื่อกอใหเกิดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนละเลย
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและมาตรฐานดานความปลอดภัยนี้เอง บรรดาบรรษัทระหวางประเทศ
จึงพากันสงออกมลภาวะไปสูประเทศโลกที่สาม ความหยอนยานในดานมาตรฐานความปลอดภัย
นับเปนที่มาของ ‘เหตุเกิดที่โภพาล’
ทาทีของรัฐบาลอินเดียที่มีตอ ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ นับวานาสนใจยิ่ง แมจะมี
การประกาศวา นายวอรเรน แอนเดอรสัน (Warren Anderson) ประธานบริษัทยูเนียนคารไบด
แหงอินเดียเปนอาชญากร แตก็หาไดมีความพยายามอยางจริงจังในการนํ านายแอนเดอรสัน
มาลงโทษไม โดยที่นายแอนเดอรสันไมเพียงแตจะเล็ดลอดออกจากอินเดียไดเทานั้น หากยัง
สามารถเสพสุขอยูในสหรัฐอเมริกาจวบจนทุกวันนี้ไดดวย
รัฐบาลอินเดียมีทาที่คอนขางรอมชอมกับบริษัทยูเนียนคารไบด ดังจะเห็นไดจาก
การยอมรับเงินชดเชยเพียง 470 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งนอยกวา 20% ของจํานวนเงินชดเชย
ที่รัฐบาลอินเดียเรียกรองในเบื้องตน ขบวนการองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศพากันผิดหวัง
ในทาทีของรัฐบาลอินเดียดังกลาวนี้ เพราะแมจนบัดนี้ยังไมสามารถนําบริษัทยูเนียนคารไบดมา
ลงโทษทางอาญาได จนทายที่สุดบริษัทยูเนียนคารไบดก็ลอยนวลออกจากอินเดีย เมื่อถอนทุน
ออกจากประเทศนั้นในเดือนกันยายน 2537
เมื่อบริษัทยูเนียนคารไบดจายเงินชดเชยจํานวน 470 ลานเหรียญอเมริกันแก
รัฐบาลอินเดียในป 2532 นั้น เปนเวลาหลังจากที่เกิด ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ แลว 5 ป ชาวเมือง
โภพาลจึง ตกอยู ใ นภาวะทุก ข เ ข็ญอยา งแสนสาหัส รั ฐ บาลอิน เดี ย มิไดดํ าเนิน การชว ยเหลือ
ชาวเมืองอยางเต็มที่ แมกระทั่งในดานการรักษาพยาบาล จนเมื่อเวลาลวงไปแลว 10 ป สถาน
พยาบาลในบริเวณเมืองโภพาล โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลเนหรู (Nehru Medical Hospital)
มีอปุ กรณทางการแพทยไมพอเพียงแกการรักษาพยาบาล
กระบวนการจายเงินชดเชยแกผูเสียหายเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง ซึ่งเปนการ
ซํ้าเติมภาวะทุกขเข็ญของชาวเมืองโภพาล เมือ่ ผูเสียหายยื่นคํารองขอเงินชดเชย ทางการจะจาย
เงินสงเคราะหชั่วคราวใหเดือนละ 200 รูป (ประมาณ 7 เหรียญอเมริกัน) ตอเมื่อศาลวินิจฉัย
แลววาเปนผูเ สียหายจริง จึงจะไดรับเงินชดเชยเปนกอน เงินชดเชยที่จายไปแลวมีจํานวนระหวาง
25,000 ถึง 100,000 รูป แตคนสวนใหญไดรับเพียง 25,000 รูป (ประมาณ 835 เหรียญอเมริกัน)
ขบวนการประชาชนชาวเมืองโภพาล ซึ่งมีนายอับดุล จับบาร ขาน (Abdul Jabbar Khan) เปน
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ผูนําเรียกรองใหจายเงินชดเชยจํานวน 50,000 รูปเปนอยางนอย แตชาวเมืองโภพาลที่ยากจน
อยูใ นภาวะจํายอมในการรับเงินชดเชยเพียง 25,000 รูป
เทาที่ผานมาประมาณรอยละ 63 ของผูยื่นคํารองมิไดรับเงินชดเชยเนื่องจาก
เอกสารคํารองไมสมบูรณบาง หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะไมสามารถพิสูจนความเสียหายที่ไดรับ
จาก ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ บาง เงินชดเชยที่รัฐบาลอินเดียไดรับจากบริษัทยูเนียนคารไบดในป
2532 จํานวน 470 ลานเหรียญอเมริกัน เริ่มจายใหแกผูเสียหายในเดือนตุลาคม 2535 จนบัดนี้
เพิง่ จายใหแกผูเสียหายเพียง 113 ลานเหรียญอเมริกัน ทั้งๆที่เวลาลวงเลยมาแลว 5 ป มีผูไดรับ
เงินชดเชยเพียงเรือนพัน ยังมีชาวเมืองโภพาลอีกเรือนแสนที่รอรับเงินชดเชยนี้ หากการพิจารณา
จายเงินชดเชยเปนไปดังที่เปนมา มีผูประมาณการวาจะตองใชเวลาถึง 128 ป จึงจะพิจารณา
คํารองไดหมด
ชาวเมื อ งโภพาลไม เ พี ย งแต ต  อ งทนทุ ก ข กั บ อาการเจ็ บ ไข ไ ด ป  ว ยเท า นั้ น
การประกอบสัมมาชีพเปนไปไดดวยความลําบากยากยิ่ง รัฐบาลอินเดียเองมิไดสนใจชวยเหลือ
เทาที่ควร ขบวนการประชาชนชาวเมืองโภพาลตองการใหรัฐบาลอินเดียประกาศให ‘เหตุเกิด
ที่โภพาล’ เปน ‘ภัยพิบัติแหงชาติ’ ที่ตองดําเนินการชวยเหลือทั้งในดานการรักษาพยาบาลและ
การพัฒนาอาชีพอยางจริงจัง
3 ธันวาคม 2537
ชาวเมืองโภพาลพากันชุมนุมเนื่องในวาระที่ ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ ครบรอบ 10 ป
ตํารวจพยายามขัดขวางการชุมนุมและจับกุมผูชุมนุม แตมิอาจฝนคลื่นประชาชนได ผูชุมนุม
พากั น เดิ น ขบวนไปยึ ด โรงงานผลิ ต ยาฆ า แมลงของบริ ษั ท ยู เ นี ย นคาร ไ บด ที่ เ ป น ต น เหตุ แ ห ง
ภัยพิบตั คิ รัง้ นั้น พรอมทั้งเผาหุนนายวอรเรน แอนเดอรสัน
‘เหตุเกิดที่โภพาล’ จะยังคงเกิดขึ้นในโลกที่สามไดอีก ตราบเทาที่รัฐบาลประเทศ
โลกที่สามยังคงเห็นแกการเติบโตทางเศรษฐกิจเหนือความทุกขยากของประชาชน และตราบเทา
ที่กลุมทุนและบรรษัทระหวางประเทศสามารถแผอิทธิพลครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบาย
‘เหตุเกิดที่ลําพูน’ มิไดแตกตางจาก ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ ในสาระสําคัญ จะตางกันก็แตขนาดของ
ผลกระทบเทานั้น
ในไมชาอาจเกิด ‘เหตุเกิดที่ปทุมธานี’ หากเจาหนาที่ของรัฐหยอนยานมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอมและมาตรฐานดานความปลอดภัย ในเมื่อบริษัทยูเนียนคารไบด (ประเทศไทย)
เขาไปตั้งโรงงานในจังหวัดนั้น

