
                   
 
 

 
  ผู้รอ้งได้รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิตามค ารอ้งที่ ๕๗๒/
๒๕๔๗ ลงวนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ว่า โรงงานก าจดัขยะของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั 
(มหาชน) ก่อใหเ้กดิมลพษิต่อชุมชน 
  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตพิจิารณาแล้วเหน็ว่า เรื่องดงักล่าวมมีูลและ
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านพลังงานและ
อุตสาหกรรม เป็นผู้ด าเนินการ ในขณะตรวจสอบได้มกีารควบรวมกบั คณะอนุกรรมการสทิธใิน
ทรพัยากรน ้า ชายฝ ัง่ และแร่ แล้วใชช้ื่อว่า คณะอนุกรรมการสทิธใินทรพัยากรน ้า ชายฝ ัง่ แร่ และ
สิง่แวดลอ้ม 

 
  ข้อ ๑  ความเป็นมา  
  บรษิัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการรบัก าจดัขยะ   
อุตสาหกรรมในพื้นทีห่มู่ที ่๘ ต าบลหว้ยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีการประกอบกจิการ
ท าใหเ้กดิน ้าเน่าเสยี สกปรก ส่งกลิน่เหมน็ ส่งผลใหต้้นขา้วในนาตาย ปลาในแหล่งน ้าตาย และน ้า
เสยีไหลซมึเข้าในบ่อบาดาลของชาวบ้าน ท าให้ใช้น ้าบรโิภคไม่ได้ ชาวบ้านเคยร้องเรยีนไปยงั
หลายหน่วยงาน แต่ยงัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาได ้ 

 
  ข้อ ๒ การตรวจสอบ 
  คณะอนุกรรมการสทิธใินทรพัยากรน ้า ชายฝ ัง่ แร่ และสิง่แวดล้อม ได้ให้ผู้ร้อง 
ชี้แจงด้วยวาจา ให้บรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรนี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานนโยบายและแผน

 
 

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดย 

คณะอนุกรรมการสิทธิในทรพัยากรน ้า  ชายฝัง่  แร่  และส่ิงแวดล้อม 
 

รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี / ๒๕๕๑ 

เร่ือง สทิธชิุมชน กรณกีารก่อสรา้งโรงงานก าจดัขยะ ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั
สระบุร ี

ผูร้้อง นางนิตยา  ปตัตะแวว 
ผูถ้กูร้อง บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)  
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ชีแ้จงดว้ยเอกสาร และใหก้รมควบคุมมลพษิ และกรมโรงงาน  
อุตสาหกรรม ชีแ้จงดว้ยเอกสารและวาจา สรปุขอ้มลูไดด้งันี้ 

 
  ๒.๑  ค าช้ีแจงของผู้ร้อง  

ช้ีแจงด้วยวาจา 
  บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการรบัก าจดัขยะอุตสาหกรรม 
โดยขออนุญาตด าเนินกิจการและได้รบัอนุญาตตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยก่อนหน้านัน้มกีาร
ลกัลอบด าเนินการมาก่อน ในการขอตัง้โรงงานครัง้แรกอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ต าบลท่ามะปราง อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี หลังจากได้ร ับอนุญาตและการด าเนินการมาประมาณ ๒ ปี เริ่มมี
ผลกระทบเกดิขึน้กล่าวคอื ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้าวในนาของชาวบ้านตายบางส่วน ต่อมาปี พ.ศ. 
๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ นาข้าวเสียหายและน ้ าเสียซึมลึกลงไปในบ่อบาดาล และไหลลงสู่ล าห้วยที่
ชาวบา้นใชน้ ้าอุปโภคบรโิภค ท าใหเ้กดิความเสยีหาย ไมส่ามารถอุปโภค - บรโิภคได ้

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ชาวบ้านรอ้งเรยีนต่อองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ร้องเรียนต่อนายอ าเภอแก่งคอย 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุร ีส านักงานสิ่งแวดล้อมจงัหวดัสระบุร ีผู้ว่าราชการจงัหวดั
สระบุร ีรวมถงึหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หลงัจากนัน้กรมควบคุมมลพษิได้เขา้ไปตรวจสอบใน
พืน้ที ่และมหีนังสอืแจง้กระทรวงอุตสาหกรรมว่า จากการตรวจสอบพบสารโลหะหนักปนเป้ือนใน
น ้าทีช่าวบา้นใชอุ้ปโภค - บรโิภค 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้จดัประชุมเพื่อแก้ไขปญัหา และได้
แจง้ให้ผู้ประกอบการแก้ไข ผู้ประกอบการได้แจง้กลบัไปที่อ าเภอแก่งคอยว่าแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว 
แต่หน่วยงานของรฐัไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างจรงิจงัว่า มกีารแก้ไขปญัหาเรยีบร้อยไปแล้ว
หรอืไม ่จนถงึปจัจบุนั (เดอืนตุลาคม ๒๕๔๗) ปญัหายงัคงมอียู่ชาวบา้นบางคนเกดิอาการเจบ็ป่วย 
และหลายคนไดร้บัความเดอืดรอ้นจากมลพษิทีเ่กดิจากโรงงานฝงักลบขยะอุตสาหกรรมดงักล่าว 
   ต่อมา ชาวบา้นไดร้วมตวักนัประทว้งบรเิวณทางเขา้โรงงาน เพราะต้องการเขา้ไป
ตรวจสอบขยะทีผู่ป้ระกอบการอา้งว่าไมม่พีษิหรอือนัตรายจรงิหรอืไม ่จนถูกบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์
กรนี จ ากดั (มหาชน) ฟ้องรอ้งเป็นคดต่ีอศาลเรยีกค่าเสยีหายจ านวน ๓๙๕ ลา้นบาท  

   ผูร้อ้งต้องการใหผู้้ประกอบการแก้ไขสภาพแวดล้อมให้คนืสภาพดดีงัเดมิ โดยให ้         
ด าเนินการแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงั และใหม้กีารชดใชค้่าเสยีหายแก่ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

 ทัง้น้ี ผูร้้องได้แนบเอกสารประกอบการช้ีแจง ดงันี้ 
  ๑. ส าเนาบนัทกึขอ้ความ ที่ท าการปกครองอ าเภอ ลงวนัที่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 
เรือ่งราษฎรรอ้งทุกข ์เรยีนนายอ าเภอเมอืงสระบุร ี 
  จากการตรวจสอบกรณีราษฎรหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาไหล ร้องทุกข์
เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการทิง้ขยะทีห่มูท่ี ่๘ ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย 
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  (๑) ตรวจสถานทีท่ิง้ขยะบรเิวณหุบเขาพืน้ทีห่มู ่๘ ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย 
พบว่ามกีารปรบัพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้งประมาณ ๑๐ ไร่ เศษ มกีารตัง้ส านักงานมผีูดู้แลตลอดเวลา 
มกีารเดินสายไฟฟ้าปกัเสาไฟจาก หมู่ ๘ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย ระยะทางเกือบ ๑ 
กโิลเมตร มเีครื่องจกัรเป็นรถขุดตกั ๒ คนั ขยะที่ทิ้งมจี านวนมาก บรเิวณที่ทิ้งขยะมภีาชนะถงั
ขนาดประมาณ ๒๐๐ ลิตร ทัง้ถังพลาสติกและถังเหล็กจ านวนมาก ขยะส่วนใหญ่บรรจุใน
ถุงพลาสตกิ พืน้ทีท่ิง้ขยะอยูส่งูกว่าระดบัถนนพืน้ทีก่ารท านา และทีอ่ยู่อาศยัของราษฎรในหมู่บา้น
ขา้งเคยีง มกีารน าขยะมาทิง้ ประมาณเกอืบ ๑ ปี แลว้  
  (๒) ใกลเ้คยีงกบัสถานทีท่ิง้ขยะมรี่องน ้าซึง่ไหลมาจากแหล่งทิง้ขยะ พบว่าน ้าทีข่งั
อยูต่ามรอ่งน ้าเป็นฟองน่าจะเนื่องมาจาการเกดิปฏกิรยิาทางเคม ีและน ้าจะไหลลงในบ่อน ้ามสีภาพ
สดี ามากและเป็นฟอง น ้าจากบ่อน ้าถ้ามากจะลน้ไหลไปตามร่องน ้าไปสู่ทีต่ ่ากว่า พบว่ามบี่อน ้าอกี
แห่ง ซึง่อยู่ห่างจากบ่อแรกประมาณ ๓๐๐ เมตร มสีภาพสดี า และเป็นฟองเช่นเดยีวกนั และถ้ามี
น ้ามากล้นจะไหลตามร่องน ้าไปสู่ที่ต ่ากว่า ลงสู่พื้นที่นาและที่อยู่อาศยัของราษฎร หมู่ที่ ๘ ต าบล
หว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย หมูท่ี ่๘ ต าบลหนองปลาไหล และหมูท่ี ่๘ ต าบลกุดนกเปลา้ อ าเภอเมอืง
สระบุร ีจงัหวดัสระบุร ี 
  (๓) ตรวจพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นในเขต หมูท่ี ่๘ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอ
เมอืงสระบุรแีลว้พบว่า มบี่อน ้าของราษฎรทีอ่ยู่ในแนวร่องน ้าจากแหล่งทิง้ขยะไหลลง พบว่าน ้าใน
บ่อแรกมสีเีขม้กว่าปกต ิราษฎรไมก่ลา้ใชส้อย และทีบ่า้นเลขที ่๗ หมู ่๘ ต าบลหนองปลาไหล บา้น
ของนายค าภรี ์ สมยา ปรากฏว่าบ่อน ้าขา้งบ้านที่ขุดไว้ใช้สอย ในฤดูฝนที่ผ่านมามนี ้าจากแหล่ง
ขยะไหลเขา้ ท าให้สภาพน ้ามสีเีหลอืงเกอืบด า เป็นฟอง ใช้สอยไม่ได ้และที่นาซึ่งมปีระมาณ ๑๐ 
ไร่ มพีืน้ทีท่ี่อยู่ในลุ่มประมาณ ๕ ไร่ น ้าจากแหล่งขยะไหลลง ต้นขา้วเกอืบทัง้หมดไม่เจรญิเตบิโต 
ต้นเน่าตาย ทัง้หมดมทีี่เหลอืรอดเลก็น้อย ไม่ออกรวง ส่วนที่นาแปลงอื่นๆ ทีน่ ้าเสยีไม่เขม้ขน้จะ
เสยีหายประปราย 
  (๔) สอบถามราษฎรบอกว่าบางเวลาจะไดก้ลิน่ต่างจากปกต ิและการหายใจอดึอดั 
น่าจะมาจากแหล่งทิง้ขยะ 
  (๕) ราษฎรให้ขอ้มูลว่าขยะที่ทิง้มรีถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ และรถพ่วงขนมาจากที่
อื่น เดมิใชเ้สน้ทางจากอ าเภอแก่งคอย ปจัจบุนัใชเ้สน้ทางผ่านพืน้ทีต่ าบลหนองปลาไหล ดว้ย 
  ข้อพิจารณา 
  (๑) จากสภาพขยะและผลกระทบ ขยะทีน่ ามาทิง้อาจเป็นสารเคมทีีม่พีษิ 
  (๒) การจดัท าสถานที่ทิ้งขยะ ตามขอ้ ๑ อ าเภอแก่งคอย คงทราบเรื่องดอียู่แล้ว
มใิช่เป็นการลกัลอบทิง้เป็นครัง้คราว อ าเภอเมอืง คงไม่มอี านาจจะเขา้ไปจดัการใดๆ กบัแหล่งทิ้ง
ขยะดงักล่าวได ้ 
  (๓) ความเดอืดรอ้นที่เกดิขึน้ที่พบเป็นเพยีงครัง้แรก และเป็นระยะเริม่ต้นในการ
ทิ้งขยะ ณ แหล่งดงักล่าว ในระยะเวลาข้างหน้าผลกระทบจะต้องรุนแรงมากกว่านี้ ถ้าไม่มกีาร
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แกไ้ขตัง้แต่บดันี้ไป ราษฎรจะต้องไดร้บัความเดอืดรอ้นมากยิง่ขึน้ พืน้ทีก่ารเกษตรจะต้องเสยีหาย
เพิม่ขึน้อยา่งมากมาย 
  
  ๒. เอกสารการฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง 

 นายยงยศ อดเิรกสาร กบัพวกรวม ๑๒๖ คน (ไม่รวมผูร้อ้ง) ไดย้ื่นฟ้องคดต่ีอศาล
ปกครองกลาง เป็นคดหีมายเลขด าที ่๑๗๗๕,/๑๘๓๐/๒๕๔๖ ใหอุ้ตสาหกรรมจงัหวดั (ผูถู้กฟ้องคดี
ที ่๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒) ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๓) 
และนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยแห้ง (ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๔) เพกิถอนใบอนุญาตตัง้โรงงาน
ก าจดัขยะ และฟ้องขอให้ผูถู้กฟ้องคดทีัง้ ๔ รายปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎหมาย โดยบรษิทั เบตเตอร ์
เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้อ้งสอดโดยมปีระเดน็ค าฟ้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษา ดงัน้ี 
  ผูฟ้้องคดไีดฟ้้องขอใหศ้าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ดงัน้ี 
  (๑) ให้เพกิถอนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานของผู้รอ้งสอดในการประกอบ
กจิการฝงักลบวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ทีไ่ม่เป็นอนัตรายและเป็นอนัตรายทุกฉบบัและเพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทุกฉบบั 
  (๒) ใหผู้้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ และที่ ๒ ปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ หมวด ๒ ว่าด้วยการก ากับและดูแลโรงงานตามมาตรา ๓๖-๔๔ หมวด ๓ ว่าด้วยบท
ก าหนดโทษ และตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๙ และ
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
  (๓) ให้ขนย้ายวสัดุที่ไม่ใช้แล้วดงักล่าวออกจากบรเิวณจงัหวดัสระบุรภีายใน ๓ 
เดอืน และใหฟ้ื้นฟูสภาพแวดลอ้มใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ 
  (๔) ใหผู้ร้อ้งสอดชดใชค้่าเสยีหายทัง้หมดใหก้บัราษฎรทีเ่ดอืดรอ้น 
  (๕) ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งลงโทษพนกังานเจา้หน้าทีท่ีร่ว่มกระท าผดิ 
  ต่อมา ในวนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองกลางมคี าพพิากษายกฟ้อง 
 
  ๒.๒ ค าช้ีแจงของผูถ้กูร้อง 
  บริษทั เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน)  
  ช้ีแจงด้วยเอกสาร เมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๕๐ 
  นับตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่ประเทศไทยเริ่มมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตนิัน้ วตัถุประสงคส์่วนหนึ่งคอืการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อผลติสนิค้ามลูฐาน
และมคีวามจ าเป็นในการด ารงชวีติทดแทนสนิค้าน าเขา้ของประเทศ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 
๒๕๒๕–๒๕๓๐ ประเทศไทยไดท้ าการส ารวจหาแหล่งน ้ามนัทางทะเล และสามารถขุดเจาะน าก๊าซ
ธรรมชาติขึ้นมาใช้เป็นพลงังานทดแทนน ้ามนัเชื้อเพลงิ และน าไปเป็นวตัถุดบิในการผลติสนิค้า 
เพื่อส่งออกไปขายในต่างประเทศ เพื่อน าเงนิตราต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทย 
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  ในระยะเวลาดงักล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
ไดเ้หน็ชอบใหม้กีารก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรมขึน้ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลเป็นจ านวนมาก ท า
ใหเ้กดิปญัหามลพษิทางอากาศ มลพษิปนเป้ือนทางน ้า รวมถงึกากของเสยีเกดิขึน้เป็นจ านวนมาก
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในเรือ่งของสุขภาพอนามยั อาชพี และนอกจากนัน้วตัถุ
อนัตรายที่มคีุณสมบตัเิป็นสารก่อให้เกดิโรคมะเรง็ ก่อใหเ้กดิการกลายพนัธุแ์ละสารทีม่ผีลกระทบ
ทางพนัธุกรรมก็มกีารสะสมทัง้ในน ้าผวิดนิ น ้าใต้ดนิ น ้าทะเล ตะกอนใต้ทอ้งน ้าและพื้นผวิดนิเป็น
จ านวนมาก ดงันัน้จงึจ าเป็นที่รฐับาลต้องเร่งรดัในการแก้ไขปญัหาทัง้อากาศเสยี น ้าเสยี และกาก
ขยะของเสยีอนัตรายต่างๆ ใหเ้ป็นรปูธรรม 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ๒ ฉบบั ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่๖ เรื่องการก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่
ไม่ใช้แล้ว (ของเสยีอนัตราย) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที่ ๑ เรื่องการก าจดัสิ่ง
ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ (ของเสยีไม่อนัตราย) ขึน้มาบงัคบัใชภ้ายในประเทศและเพื่อจดัการกบั
กากขยะ อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น แต่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้สองฉบบัสามารถแก้ไข
ปญัหาได้ในระดบัหน่ึง ดงันัน้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงอุตสาหกรรมจงึได้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้สองฉบบัดงักล่าว และใชป้ระกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจดั
สิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ แทนฉบบัเดมิ โดยในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบบันี้ได้เพิม่หน้าที่และความรบัผดิชอบของผู้ก่อก าเนิด ผู้ขนส่ง และผู้รบัก าจดัของเสยีเอาไว ้
นอกจากนัน้ในการระบุของเสยีต่างๆ ได้ก าหนดเอาไว้เป็นรหสั ซึ่งขึ้นกบัการประกอบกิจการ
โรงงานว่า กจิการใดจะตอ้งมขีองเสยีประเภทใด ท าใหก้ารควบคุมสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ใน
ประเทศไดพ้ฒันาในดา้นกฎเกณฑท์ดัเทยีมกบัต่างประเทศแลว้ 
  ในระยะที่ประเทศไทยได้ท าการแก้ไขปญัหากากของเสียอุตสาหกรรมนั ้น 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตัง้บริษัทบริหารและพัฒนา
สิง่แวดลอ้ม (Genco) ขึน้ในประเทศ เพื่อท าการรบัฝงักลบขยะทีเ่ป็นอนัตรายและไม่อนัตรายจาก
อุตสาหกรรมเป็นโครงการน ารอ่ง โดยมพีืน้ทีฝ่งักลบในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง
และที่จงัหวดัราชบุรี แต่เนื่องจากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมเีป็นจ านวนมาก กระทรวง
อุตสาหกรรมจงึไดส้นับสนุนใหภ้าคเอกชนทีส่นใจทีจ่ะประกอบกจิการฝงักลบกากของเสยีรายอื่น
มาด าเนินการเพิ่มขึ้น ดังนัน้บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด จ ากัด (มหาชน) จึงได้ก่อตัง้ขึ้นในห้วง
ระยะเวลาดงักล่าว 
  ๑. ในการประกอบกจิการโรงงานของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิ์ด จ ากดั (มหาชน) มี
ความเป็นมา ดงันี้ 
   ๑.๑ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิ์ด จ ากดั (มหาชน) (BWG) ได้ยื่นเรื่องขอรบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดสระบุรี และส านักงาน           
อุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุร ีไดพ้จิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานรบัฝงักลบวสัดุทีไ่ม่
ใช้แล้วที่ไม่เป็นอนัตราย ทะเบยีนโรงงานเลขที่ จ๓-๑๐๑-๒/๔๐ สบ ให้เมื่อวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๐ โรงงานตัง้อยู่ที่หมู่ที่ ๘ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีในเนื้อที่ทัง้หมด 
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๒๒๒ ไร ่๓๔ ตารางวา ในการประกอบกจิการโรงงานไมต่อ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อม เพราะก าหนดให้โรงงานที่ฝงักลบขยะที่เป็นอนัตรายเท่านัน้ ต้องจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

  ๑.๒ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) เริ่มแรกประกอบ
กจิการโรงงาน เมื่อวนัที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๑ และได้รบัอนุญาตให้ขยายโรงงานครัง้ที่ ๑ เมื่อวนัที ่
๒๗ กนัยายน ๒๕๔๔ เพื่อเพิม่เครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการก าจดัน ้าเสยีให้มปีระสทิธภิาพดขีึน้ 
และไดร้บัการต่ออายใุบอนุญาตจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุร ีใหป้ระกอบกจิการไดไ้ป
จนถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐  
   ๑.๓ บรษิัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ได้รบัอนุญาตขยาย
โรงงานครัง้ที ่๒ และครัง้ที ่๓ เมื่อเดอืนพฤษภาคม ๒๕๔๖ เพื่อคดัแยกสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใช้
แล้วและรบัฝงักลบสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นของเสยีอนัตรายและบ าบดัน ้าเสยีรวม โดย
ผ่านการพจิารณาในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) จากส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) ในพื้นที่โครงการเนื้ อที่ ๒๕๒ ไร่ ๓๗ ตารางวา 
ตามหนังสอืแจง้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวนัที ่๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๖ และได้แจง้การเริม่
ประกอบกจิการฝงักลบของเสยีอนัตรายในวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๔๘ 
   ๑.๔ การฝงักลบกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายในบ่อฝงักลบที่ ๑ 
(ไดร้บัใบอนุญาตอยูเ่ดมิแลว้) ไดท้ าการปิดหลุมเมือ่เดอืนมนีาคม ๒๕๔๕ บ่อดงักล่าวมปีรมิาณการ
ฝงักลบของเสยีไมอ่นัตรายทัง้สิน้ประมาณ ๖๗,๐๐๐ ตนั ในปจัจุบนัการฝงักลบกากอุตสาหกรรมที่
เป็นของเสยีไมอ่นัตรายจะท าการฝงักลบในบ่อทีส่อง มเีน้ือทีป่ระมาณ ๒๐ ไร ่
   ๑.๕ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการจดัการฝงักลบกากของเสียอย่างมี
ประสทิธภิาพ ไมส่่งผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม ทางบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) 
จงึได้จดัท าโครงการเพื่อขอรบัรองมาตรฐานบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ ( ISO ๙๐๐๑) และ
มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO ๑๔๐๐๑) ภายใตก้ารตรวจสอบอยา่งเขม้งวดของบรษิทั เอส 
จ ีเอส ประเทศไทย จ ากดั เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ บรษิทั เอส จ ีเอส ประเทศไทย จ ากดั จงึใหค้ า
รบั รองระบบการบรหิารจดัการเรือ่งสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพของบรษิทั  
   ๑.๖ ลกัษณะภมูปิระเทศโดยทัว่ไปของพืน้ทีโ่ครงการ เป็นทีร่าบเชงิเขา มี
ระดบัความสงูประมาณ ๓๕ เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง มตี้นไมล้อ้มรอบ ค่อนขา้งแหง้แลง้ 
ดา้นทศิใตอ้ยูต่ดิกบัเขาไมโ้ค่นต่อเนื่องกบัเทอืกเขาจ าปา ดา้นทศิเหนือเป็นพืน้ทีร่าบ มเีสน้ทางเขา้
สู่พืน้ทีโ่ครงการทีเ่ชื่อมต่อมาจากบา้นหนองน ้าเขยีว และพืน้ทีข่องโครงการอยู่ตดิกบัอาคารบรเิวณ
ของสถานที่เก็บวตัถุระเบดิของบรษิัทเอกชน จากการส ารวจภายในรศัม ี๓ กิโลเมตรจากพื้นที่
โครงการไม่มแีหล่งน ้าผวิดนิ นอกจากนี้แล้วผลการส ารวจทางธรณีวทิยา จะพบชัน้ตะกอนร่วน
ความหนาประมาณ ๕-๑๐ เมตร ซึ่งจะประกอบไปด้วย ดนิเหนียวเป็นส่วนใหญ่ จะมเีศษหนิและ
ทรายปนอยู่บางส่วนเท่านัน้ ส่วนหนิที่รองรบัอยู่ด้านล่างคาดว่าจะเป็นหนิแอนดไีซต์ (Andesite) 
ซึง่มรีอยแตกน้อยมาก อย่างไรกต็าม บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการ
ขุดเจาะบ่อสงัเกตการณ์ (Monitoring Well) รอบพืน้ทีโ่ครงการตามทศิทางการไหลของน ้าใต้ดนิ 
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รวมทัง้สิ้น ๑๕ บ่อ ที่ระดบัความลกึ ๒-๗ เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดนิและประเมนิผล
กระทบที่อาจจะเกดิขึน้ต่อชัน้น ้าใต้ดนิ โดยส่วนใหญ่จะสามารถเก็บตวัอย่างน ้าได้ทุกบ่อ ยกเว้น
ในช่วงฤดแูลง้จะเกบ็ไดเ้พยีง ๙ บ่อ อกี ๖ บ่อ ไมส่ามารถเกบ็น ้าตวัอยา่งไดเ้นื่องจากน ้าแหง้ 
   ส าหรบัภายในพื้นที่โครงการประกอบดว้ย อาคารส านักงาน อาคารซ่อม
บ ารุง อาคารตรวจรบักากอุตสาหกรรม อาคารคดัแยกกากอุตสาหกรรม อาคารปรบัเสถียรกาก  
อุตสาหกรรมปนเป้ือน พืน้ทีห่ลุมฝงักลบแบบถูกสุขาภบิาล พืน้ทีห่ลุมฝงักลบแบบปลอดภยั ระบบ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าชะกากอุตสาหกรรม บ่อกกัเกบ็น ้าฝน หน่วยขนส่งกากอุตสาหกรรม และหอ้ง
ตรวจสอบวเิคราะหท์างเคมกีากของเสยีทางอุตสาหกรรมดว้ย 

 ๒. สภาพปญัหาทีเ่กดิจากการประกอบการภายในเรื่องสิง่แวดลอ้มของน ้า อากาศ 
และการปนเป้ือนของดนิบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ 
  เมื่อวนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๖ ได้มกีารชุมนุมปิดกัน้หน้าทางเขา้โรงงาน โดยผู้
ทีม่าชุมนุมได้รอ้งเรยีนเรื่องกลิน่เหมน็ น ้าเสยีและการฝงักลบกากอุตสาหกรรม ในช่วงระยะเวลา
นัน้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และจงัหวดัสระบุรไีด้
ร่วมกนัตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรบัทราบปญัหาขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ พรอ้มทัง้ส่งเจา้หน้าที่ราชการ
ไปท าการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรปุเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไดด้งันี้ 

 วนัที ่๑๘-๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ กรมควบคุมมลพษิไดเ้ขา้ไปท าการตรวจสอบ
พืน้ทีข่องโครงการ สรปุไดว้่าน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิส่วนใหญ่มปีรมิาณสารโลหะหนักอยู่ในระดับปกต ิ
ส่วนน ้าใตด้นิจากบ่อสงัเกตการณ์มคี่าโลหะหนักบางตวั เช่น นิกเกลิ และแมงกานีส สูงกว่ามาตรฐาน 
ซึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมภายนอกโรงงาน และได้มกีารน าผลการตรวจสอบดงักล่าวเขา้
หารอืในการประชุมกบัเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจงัหวดัสระบุร ีโดยมเีจ้าหน้าที่กรมโรงงาน    
อุตสาหกรรม เจา้หน้าทีก่รมควบคุมมลพษิ และเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งของจงัหวดัสรุป
ไดว้่า ในปจัจบุนัผลการตรวจสอบโดยรอบบรเิวณพืน้ทีโ่รงงานยงัไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจงึมี
ความเหน็รว่มกนัใหโ้รงงานเปิดด าเนินกจิการฝงักลบสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ไดต้ามปกตแิละ
ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลสิง่แวดลอ้ม และตวัแทนประชาชนเขา้ร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินการของโรงงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้กฎหมาย และกรมควบคุมมลพษิจะได้เก็บ
ตวัอย่างน ้าจากผวิดนิ น ้าใต้ดนิ กากที่ฝงักลบและตะกอนดนิน าไปท าการวเิคราะห์หาคุณสมบตัิ
เป็นระยะๆ เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงในขณะที่เ ปิดด าเนินการปกติ ซึ่งหากพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้สิ่งแวดล้อมได้รบัผลกระทบ ก็จะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งต่อไป นอกจากนัน้ จงัหวดัสระบุรไีดป้ระสานกบัสถาบนัการศกึษาทีไ่ดร้บัความเชื่อถอืเข้า
รว่มตดิตามตรวจสอบการด าเนินการของโรงงาน เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 วนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
ปญัหาความเดอืดรอ้นของชาวบ้านและผลงานที่ได ้ด าเนินการแก้ไขปญัหาที่ผ ่านมา ต่อ
คณะกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น รองผูว้่าราชการจงัหวดัสระบุร ีสิง่แวดลอ้มภาค ๗ สาธารณสุขจงัหวดัสระบุร ีกอง
น ้าบาดาล กรมควบคุมมลพษิ เป็นต้น เขา้ร่วมชี้แจงและคณะกรรมาธกิารได้เขา้ตรวจสอบพื้นที่
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ของโรงงานแล้วมคีวามพอใจในการจดัการด าเนินการของโรงงาน ซึ่งประธานในที่ประชุมขอให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก ากบัดแูลการด าเนินกจิการของโรงงานอย่างใกลช้ดิและเขม้งวดต่อไปดว้ย 

 วนัที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จงัหวดัสระบุรไีด้แต่งตัง้คณะท างานรบัฟงัปญัหา
ความเดอืดรอ้นและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ กรณีประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นจากการฝงักลบกาก
อุตสาหกรรมของ บรษิทั เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) และในการประชุมเมื่อวนัที่ ๓๐ 
มถุินายน ๒๕๔๗ ได้ขอ้สรุปว่าขณะนี้เหตุการณ์ปกต ิมรีาษฎรใน ๓ หมู่บ้านป่วยเป็นโรคผวิหนัง 
จ านวน ๑๓ ราย แต่เมื่อป่วยรบัยาไปแล้วไม่ปรากฏว่ามผีู้ป่วยกลบัมารกัษาตวัหรอืขอยาเพิม่แต่
อย่างใด ขณะนี้ยงัวนิิจฉัยไม่ไดว้่าสาเหตุเกดิจากอะไร ไม่มรีาษฎรรอ้งเรยีนกรณีต้นไมห้รอืพชืผล
ทางเกษตรเสยีหายหรอืสตัวเ์ลีย้งเจบ็ปว่ยแต่อยา่งใด 

 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้่าทุกภาคส่วนของทางราชการ ไดเ้ขา้ไปรบัฟงัขอ้คดิเหน็
ของประชาชน ตรวจสอบโรงงานพร้อมให้ค าเสนอแนะเพื่อแก้ไขปญัหาต่างๆ ซึ่งทางบริษัท     
เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ก็รบัทราบและแล้วน าไปปฏบิตัใินทุกเรื่อง แต่ก็ไม่สามารถ
แก้ไขตามความต้องการของผู้รอ้งเรยีนได้ เพราะผู้รอ้งเรยีนมวีตัถุประสงค์เพยีงต้องการให้ทาง
ราชการเพกิถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของทางบรษิทั เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั 
(มหาชน) อยา่งเดยีวเท่านัน้ 
  ๓. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ชุมนุม นอกจากจะได้รอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานราชการ
ต่างๆ แล้วยงัได้น าเรื่องฟ้องไปยงัศาลปกครอง โดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรฐั คอือุตสาหกรรม
จงัหวดัสระบุร ีอธบิดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมและนายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหว้ยแหง้ โดยสรปุประเดน็ทีก่ล่าวหาไดว้่า  
   (๑)  ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานที่อุตสาหกรรมจงัหวดัและอธบิดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้กบั บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ตามกฎหมาย
โรงงานนัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
   (๒) ใบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุขที่นายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบลหว้ยแหง้ออกใหก้บั บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
   (๓) กล่าวหา อุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุร ีอธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และนายกองคก์ารบรกิารส่วนต าบลหว้ยแหง้ ละเลยต่อหน้าทีต่ามกฎหมายก าหนด 
  จากขอ้กล่าวหาทัง้สามประเดน็ ผู้ชุมนุมได้ขอให้ศาลปกครองกลางสัง่ให้ บรษิทั 
เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ชดเชยค่าเสยีหายให้กบัผู้ชุมนุมที่ได้รบัความเดอืดรอ้น เพกิ
ถอนใบอนุญาตทุกชนิดของโรงงาน และลงโทษเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งในคดน้ีีทัง้หมดตามฟ้อง 
  เมื่อวนัที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองกลางได้มคี าพพิากษาในเรื่องนี้ ตาม
คดหีมายเลขด าที่ ๑๗๗๕/๒๕๔๖ คดหีมายเลขแดงที่ ๓๓๙/๒๕๕๐ และคดหีมายเลขที่ ๑๘๓๐/
๒๕๔๖ คดหีมายเลขแดงที ่๔๐๐/๒๕๕๐ โดยศาลปกครองกลางไดม้คี าสัง่ยกฟ้องในทุกประเดน็ของ
ขอ้กล่าวหา ซึ่งจากค าพพิากษายกฟ้องดงักล่าวน้ี ย่อมแสดงให้เห็นว่า ถึงแมน้ว่า บรษิทั เบตเตอร ์
เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการฟ้องรอ้งได้พยายามแก้ไขปญัหาและตอบข้อ
สงสยัของผูฟ้้องคดโีดยสนัตวิธิตีลอดมา แต่หาไดเ้ป็นทีพ่งึพอใจแก่ผูฟ้้องคดแีต่อย่างใด มกีารสรา้ง
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เงื่อนไขขึ้นใหม่ จนไม่มหีน่วยงานใดสามารถแก้ไขปญัหาความไม่พอใจของผู้ฟ้องคดไีด้ การ
กระท าของผู้ฟ้องคดทีัง้หมดนัน้ ประสงคเ์พยีงเพื่อใหม้คี าสัง่ให้ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงงานของบรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรนี จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ แต่เมื่อหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้งไมม่คี าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตทีอ่อกใหแ้ก่บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ผู้
ฟ้องจงึไดน้ าเรือ่งฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลาง เพื่อใหม้คี าพพิากษาเพกิถอนใบอนุญาต จงึถอืเป็น
การใชส้ทิธใินทางทีไ่มสุ่จรติ ซึง่ศาลปกครองกลางกไ็ดม้คี าวนิิจฉยัในทุกประเดน็ขอ้กล่าวหาและได้
มคี ายกฟ้องในคดดีงักล่าว 

 ๔. การด าเนินการแก้ไขทัง้ในอดตีที่ผ่านมาและในอนาคต ตลอดจนการจดัท า
แผนงานที่จะท าให้ทางโรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างดียิ่งขึ้นนัน้ ทางโรงงานได้แบ่งการ
ด าเนินการออกเป็นสองส่วน คอื  
   ๔.๑ การด าเนินการส่วนแรกเป็นการภายใน กรณีที่ผู้ชุมนุมได้รอ้งเรยีน
ในเรื่องกลิน่และน ้าเสยีทีเ่กดิจากการฝงักลบของเสยี โดยปกตหิน่วยงานตรวจสอบ (ISO ๙๐๐๑) 
และ (ISO ๑๔๐๐๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบอสิระภายนอก ได้เข้าไปท าการตรวจสอบทาง
โรงงานอยูเ่ป็นระยะเพื่อประเมนิสถานการณ์อยูแ่ลว้ แต่อย่างไรกต็าม เมื่อไดร้บัค าแนะน าจากส่วน
ราชการที่เขา้ไปให้ค าแนะน าเป็นการเพิม่เติม ทางโรงงานก็เร่งรบีด าเนินการตามค าแนะน าจาก
ส่วนราชการทีเ่ขา้ไปใหค้ าแนะน าเป็นการเพิม่เตมิ ทางโรงงานกเ็รง่รบีด าเนินการตามค าแนะน าทุก
ประการเป็นการเรง่ด่วน เช่น 

 - ปญัหากลิน่เหมน็ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการปิดคลุมผวิหน้ากากอุตสาหกรรม
ดว้ยดนิและแผ่นพลาสตกิอกีชัน้หนึ่งทุกครัง้หลงัการฏบิตังิานประจ าวนั ร่วมกบัการใชส้ารดบักลิน่
ฉีดพ่นส าหรบัการฝงักลบกากอุตสาหกรรมที่มกีลิน่รุนแรง ทัง้น้ีเพื่อป้องกนักลิน่แพร่กระจาย โดย
ปจัจุบนัขัน้ตอนดงักล่าว บรษิัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดเป็นแผนการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานเป็นการภายใน เพื่อควบคุมและเฝ้าระวงัการปฏบิตัิงานของ
พนกังานทีร่บัผดิชอบ 

 - ปญัหาน ้าเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) 
ไดม้กีารจดัการน ้าชะกากอุตสาหกรรม โดยการเพิม่ระดบัความสูงของคนัดนิของหลุมฝงักลบ เพื่อ
ป้องกันการไหลล้นของน ้าชะกากอุตสาหกรรม รวมทัง้การลดพื้นที่หน้างานที่ท าการฝงักลบ 
(Active Zone) ใหม้น้ีอยทีสุ่ด เพื่อลดปรมิาณน ้าชะกากอุตสาหกรรม ทีเ่กดิขึน้และยงัไดด้ าเนินการ
ปรบัปรงุระบบบ าบดัน ้าชะกากอุตสาหกรรม ใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการดว้ย 

 ๔.๒ การด าเนินการในส่วนที่สอง มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงงานอยู่
ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยนื บรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) จงึได้จดัตัง้กองทุน
พฒันาชุมชนเพื่อสิง่แวดลอ้ม โดยน าเงนิจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เขา้บญัชกีองทุนพฒันาชุมชนเพื่อ
สิง่แวดล้อม ธนาคารทหารไทย ตัง้แต่วนัที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ และจะน าเงนิเขา้สมทบกองทุน
ดงักล่าว โดยคดิจากปรมิาณกากอุตสาหกรรมปนเป้ือนที่เป็นของแขง็ที่รบัเขา้มาบ าบดัและก าจดั
ในอัตราตันละ ๑๐ บาท เพื่อใช้ในการพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปญัหาอันเกิดจากการ
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ด าเนินการของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ตลอดจนปญัหาสิง่แวดลอ้มทัว่ไปใน
ชุมชน 

 ดว้ยจติส านึกและความตระหนกัในเรือ่งการรบัผดิชอบของทางโรงงาน และเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทางโรงงานได้จดัท าโครงการ 
Responsible Care (RC) ดูแลตนเองดว้ยความรบัผดิชอบ เพื่อสามารถใหโ้รงงานอยู่กบัชุมชนได้
อย่างยัง่ยนื โดยทางโรงงานได้จดัท าโครงการต่างๆ หลายโครงการอาทเิช่น เปิดโรงงานให้เป็น
แหล่งศกึษาทางวชิาการแก่ทุกภาคส่วน ทัง้ส่วนราชการ สถานบนัการศกึษา และชาวบา้นทัว่ไปให้
สามารถเขา้เยีย่มชมศูนยก์ าจดัของเสยีกากอุตสาหกรรมได ้ซึง่นับตัง้แต่ด าเนินโครงการมาไดม้ผีู้
เข้าเยี่ยมชมโรงงานแล้วทัง้สิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จ านวน ๙๐๓ คน (๑๑๓ กลุ่ม) และปี พ.ศ. 
๒๕๔๙ จ านวน ๑,๐๖๐ คน (๒๒๘ กลุ่ม) ตามล าดบั 
  นอกจากนัน้ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ไดป้ระสานงานกบัทาง
จงัหวัดสระบุร ีเพื่อด าเนินการด้านชุมชนสมัพันธ์และสร้างความสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบัชุมชน โดยปจัจุบนัอยู่ระหว่างการจดัท าขอ้ระเบยีบหรอืร่างไตรภาค ี
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของบรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรนี จ ากัด (มหาชน) ผู้แทนชุมชน และ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
  ๒.๓ ค าช้ีแจงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  ๒.๓.๑ กรมควบคมุมลพิษ 
  ช้ีแจงด้วยเอกสารและวาจา  

(๑) ช้ีแจงด้วยเอกสาร เมือ่วนัที ่๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘ 
ขอ้มลูทัว่ไป  

  บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่บรเิวณต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอ
แก่งคอย จงัหวัดสระบุรี ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการรบัฝงักลบวสัดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
อนัตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่วนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จดัเป็นโรงงานจ าพวกที ่๓ 
ล าดบัที่ ๑๐๑ มพีืน้ทีป่ระมาณ ๒๒๐ ไร่ ที่ดนิตัง้อยู่บนที่ลาดเชงิเขาบรเิวณโดยรอบมชีุมชนอาศยั
อยู่เป็นกลุ่มๆ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ได้ใหบ้รกิารฝงักลบกากอุตสาหกรรม
ประเภทไม่เป็นอนัตรายมาตัง้แต่เดอืนมกราคม ๒๕๔๑ จนปจัจุบนัไดปิ้ดบ่อฝงักลบที ่๑ แลว้ และ
ก าลงัเปิดด าเนินการฝงักลบกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอนัตรายในบ่อฝงักลบที่ ๒ รวมทัง้ได้ขอ
ขยายกิจการทัง้ในส่วนของการฝงักลบกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและกากของเสียที่เป็น
อนัตราย โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เมื่อวนัที ่๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๖ โดยมเีงื่อนไขใหบ้รษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี 
จ ากดั (มหาชน) ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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  สถานการณ์การด าเนินการแกไ้ขปญัหา  
  ๑. วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๔๓ กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 
ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองปลาไหล กรณีปญัหาน ้าเน่าเสยีจากการทิง้
ขยะของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ซึง่จากการตรวจสอบ ปรากฏว่า สถานทีฝ่งั
กลบของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารท าลาย
ฤทธิก์ าจดั ทิง้ หรอืฝงัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัที ่๑ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) ไดแ้ก่ สถานทีฝ่งักลบไมม่รีะบบรวบรวมและสบูน ้าชะขยะ ไมม่รีะบบบ าบดัน ้าชะขยะ 
ไม่มคีนัดนิโดยรอบหรอืระบบจดัการน ้าฝน ท าให้น ้าเสยีในบ่อฝงักลบไหลออกสู่บรเิวณโดยรอบ 
ฯลฯ และการด าเนินการของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในการปฏิบตัิงาน โดยมกีารน าขยะหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศกระทรวง      
อุตสาหกรรมฉบบัที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ก าหนดไว ้มาฝงักลบในพืน้ทีโ่ดยไม่ได้รบัอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งขยะดงักล่าวบางประเภทเข้าข่ายเป็นของเสยีอนัตราย เช่น แผนวงจร     
อเิลก็ทรอนิค น ้ามนัเครื่องใช้แลว้ เศษฟิลม์ ฯลฯ กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 
จงึไดม้หีนังสอืแจง้ไปยงักระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพจิารณาสัง่การใหบ้รษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี 
จ ากดั (มหาชน) ปรบัปรุงแก้ไขด าเนินการ ซึ่งต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสอืลงวนัที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจง้มายงักระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม ว่า ไดต้รวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิเมือ่วนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๔๓ พบว่า บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ได้
จดัท าคนัดนิโดยรอบบ่อฝงักลบตัง้แต่เริม่ด าเนินการ มรีะบบรวบรวมและสูบน ้าชะขยะ โดยมบี่อ
สงัเกตการณ์คุณภาพน ้าใต้ดนิที่ต้นน ้า ๑ แห่ง และที่ท้ายน ้า ๑ แห่ง ได้จดัท าที่คดัแยกหรอืที่พกั
ขยะชัว่คราวที่เหมาะสม ไม่มกีารน าขยะอนัตรายมาฝงักลบอกี ขยะเหลวที่น ามาฝงักลบเป็นกาก
ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าทิง้ทีไ่ม่เป็นของเสยีอนัตราย ฯลฯ และได้ปรบัปรุงแก้ไขสถานทีฝ่งักลบ
และการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัที ่๑ (พ.ศ.๒๕๔๑) 
  ๒. กรมควบคุมมลพษิ ไดร้บัแจง้เรื่องรอ้งเรยีนกรณีเดยีวกนัจากส านักเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ และวนัที่ ๗ มนีาคม ๒๕๔๕ จงึได้ไปตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ ปรากฏว่า สิง่ปฏกิูลและวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ทีบ่รษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)  
น ามาฝงักลบ บางส่วนเป็นขยะที่มสีารอนิทรยี์สูงและมกีลิน่เหมน็ จงึได้มหีนังสอืแจ้งไปยงักรม
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ควบคุมดุแลการประกอบกจิการของ บรษิทั 
เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งต่อมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มหีนังสอืลงวนัที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจง้ว่า บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการปิดคลุมบ่อฝงั
กลบที ่๑ แลว้ ตามหลกัวชิาการ โดยส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุร ีและหน่วยงานทอ้งถิน่
ไดร้ว่มกนัเป็นสกัขพียาน และผูป้ระกอบการจะด าเนินการปลูกพชืคลุมดนิเพื่อป้องกนัน ้าชะผวิดนิ
โดยเรว็ 
  ๓. จงัหวดัสระบุร ีได้ประสานมายงักรมควบคุมมลพิษ เพื่อร่วมกับส านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัสระบุร ีและคณะกรรมการตรวจสอบปญัหาบ่อฝงักลบ
ของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ทีจ่งัหวดัสระบุรแีต่งตัง้ขึน้มา ตดิตามตรวจสอบ
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การประกอบกิจการของ บรษิทั เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๔๖  ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า บรเิวณบ่อฝงักลบขยะมกีลิน่เหมน็เล็กน้อย จากการเก็บ
ตวัอย่างน ้า จากบ่อสงัเกตการณ์ภายในบรเิวณพื้นที่บ่อฝงักลบของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี 
จ ากดั (มหาชน) มาตรวจวเิคราะห ์พบว่า มคี่าโลหะ ไดแ้ก่ นิกเกลิ แมงกานีส ตะกัว่ และอารเ์ซนิก 
เกนิเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดนิ จงึไดม้หีนังสอืแจง้ไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมและจงัหวดั
สระบุร ีเพื่อควบคุมการด าเนินการฝงักลบของบรษิัท เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ให้
เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่ต่อมาจงัหวดัสระบุรไีดม้หีนังสอืลงวนัที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจง้
มายงักรมควบคุมมลพษิ ว่า ได้แจง้ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจงักวดัสระบุรปีระสานกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม และด าเนินการให ้บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) แก้ไข และฟ้ืนฟูการ
ปนเป้ือนของโลหะหนักและมลสารต่างๆ ในน ้าใต้ดนิ เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัประชาชน
ผู้ใช้น ้าเพื่อการอุปโภค-บรโิภค และขอความร่วมมอืกรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบการ
แพรก่ระจายการปนเป้ือน 
  ๔. นายยงยศ อดเิรกสาร สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จงัหวดัสระบุร ีได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ขอใหส้ัง่ระงบัการฝงักลบกากอุตสาหกรรมและใหเ้พกิถอนใบอนุญาตประกอบกจิการ
ของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)  
  ๕. วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๔๖ ประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นชุมนุมคดัคา้นการ
ประกอบกจิการฝงักลบกากอุตสาหกรรมของ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) โดยท า
การปิดกัน้ถนนทางเขา้–ออก บ่อฝงักลบ ท าให้บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ไม่
สามารถขนกากอุตสาหกรรมเขา้ไปฝงักลบในพืน้ทีไ่ด ้ก่อใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้รนุแรงยิง่ขึน้ 
  ๖. วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ กรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจรงิ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละการพลงังาน ในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรยีนขอความเป็นธรรมของ 
บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) กรณีที่บรษิทัเผชญิปญัหาเรื่องรอ้งเรยีนหรอืชุมนุม
เรยีกรอ้งทีไ่มเ่ป็นธรรม 
  ๗. วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม กรณีเรื่องร้องเรียนปญัหามลพิษจากบ่อฝงักลบกาก
อุตสาหกรรมของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) ซึ่งปลัดกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอให้คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการประสานการจดัการ
สิง่แวดลอ้มและอุตสาหกรรมกรณีเรื่องรอ้งเรยีนปญัหามลพษิจากบ่อฝงักลบกากอุตสาหกรรมของ 
บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) เดนิทางไปตรวจสอบบรเิวณบ่อฝงักลบของบรษิัท 
เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งภายหลงัการตรวจสอบ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตัง้คณะท างานเฉพาะกิจแก้ไขปญัหา
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สิง่แวดล้อม กรณีบ่อฝงักลบกากอุตสาหกรรมของบรษิัท เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) 
เมือ่วนัที ่๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึง่ประกอบดว้ยหน่วยงานภายในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ผูแ้ทนประชาชนที่ได้รบัความเดอืดรอ้น เพื่อตรวจสอบ วเิคราะห ์และประเมนิผลกระทบ รวมทัง้
เสนอแนะมาตรการแกไ้ขปญัหา  
   ๗.๑ จากการติดตามตรวจสอบครัง้ที่ ๑ ระหว่างวนัที่ ๑๕-๒๙ ตุลาคม 
๒๕๔๖ โดยสรปุผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของคณะท างานเฉพาะกจิฯ ไดด้งันี้ 
    ๑. พืน้ทีต่ ัง้โครงการ 
    จากการส ารวจของกรมทรพัยากรน ้าบาดาล พบว่า ลกัษณะทาง
ธรณีวทิยาที่พบในบรเิวณดงักล่าว ม ี๒ ชนิด คอื ชัน้หนิร่วน ประกอบไปด้วยดนิปนทรายร่วน มี
ความหนาประมาณ ๒–๑๐ เมตร และชัน้หนิแขง็ที่เรยีกว่า หนิไรโอไรท์ ซึ่งเป็นหนิภูเขาไฟชนิด
หนึ่ง มคีวามหนาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ส่วนชัน้น ้าม ี๒ ชนิด คอืชัน้น ้าบาดาลในชัน้หนิร่วน มี
ความหนาประมาณ ๒–๑๐ เมตร และชัน้น ้าบาดาลในชัน้หนิแขง็ซึ่งมรีอยแตกและมบีางส่วนเป็น
หนิผุ ซึ่งการส ารวจทางธรณีฟิสกิส์ พบว่า มรีอยแตกน้อย ยกเว้นบรเิวณตอนกลางของพื้นที่ฝงั
กลบ จะพบว่าเป็นรอยหนิที่มรีอยแตกสลบักบัหนิผุ ในระดบัความลกึ ๑๕–๔๐ เมตร มคีวามยาว
ประมาณ ๒๐๐ เมตร วางตวัอยู่ในแนวทศิเหนือ–ใต้ ระหว่างบ่อฝงักลบที่ ๑ กบับ่อบ าบดัน ้าเสยี 
โดยเริม่จากบรเิวณด้านข้างบ่อฝงักลบที่ ๑ ถึงบ่อพกัน ้าสุดท้ายของระบบบ าบดัน ้าเสยี ซึ่งจาก
สภาพดงักล่าวหากมกีารรัว่ซมึจากบ่อฝงักลบที ่๑ และบ่อที ่๒ อาจเกดิการปนเป้ือนในแหล่งน ้าใต้
ดนิและน ้าผวิดนิได ้นอกจากนัน้ ทีต่ ัง้โครงการมลีกัษณะเป็นพืน้ทีเ่ตมิน ้าบาดาล (Recharge area) 
    ๒. ผลการตรวจสอบน ้าชะกาก น ้าผวิดนิ และน ้าใตด้นิ 
     ๒.๑ จากการตรวจสอบน ้าชะกากในบ่อฝงักลบที ่๑ และ 
๒ โดยกรมควบคุมมลพษิ พบ นิกเกลิ (Ni) และโครเมยีม (Cr) ในปรมิาณค่อนขา้งสงู 
     ๒.๒ จากการตรวจสอบน ้ าผิวดิน ในน ้ าห้วยหนองน ้ า
เขยีว ซึ่งเชื่อมต่อกบัพื้นที่ฝงักลบโดยกรมควบคุมมลพษิ พบ นิกเกิล (Ni) โครเมยีม (Cr) ตะกัว่ 
(Pb) และอารเ์ซนิก (As) ปรมิาณค่อนขา้งสูง เมื่อเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้า
ผวิดนิประเภทที ่๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) โดยมี
ค่านิกเกลิคดิเป็น ๒.๔ เท่าของเกณฑม์าตรฐาน 
     ๒.๓ จากการตรวจสอบน ้าใต้ดนิบรเิวณพืน้ทีฝ่งักลบกาก
อุตสาหกรรมและบรเิวณใกล้เคยีง พบนิกเกลิ (Ni) และโครเมยีม (Cr) ในบ่อสงัเกตการณ์ (ความ
ลกึ ๒ – ๗ เมตร) ในปรมิาณค่อนข้างสูงเมื่อเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดนิ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่๒๐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมคี่าสูงสุดของนิกเกลิทีต่รวจพบ
ในบ่อสงัเกตการณ์ (๐.๐๕๘ mg/I) คดิเป็น ๖.๔ เท่า ของค่าสูงสุดที่พบในบ่อน ้าบาดาลภายนอก
พืน้ที่ฝงักลบ (๐.๐๐๙ mg/I) แสดงว่า มกีารกระจายตวัของโลหะหนักจากบ่อฝงักลบออกไปสู่บ่อ
สงัเกตการณ์ อยา่งไรกต็าม ปรมิาณโลหะหนกัในบ่อน ้าบาดาลของประชาชนบรเิวณใกลเ้คยีงยงัอยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน 
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    ๓. ของเสยีอนัตราย 
    จากการตรวจสอบกากของเสียที่บรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 
จ ากดั (มหาชน) น ามาฝงักลบในบ่อฝงักลบที ่๒ พบการปนเป้ือนของของเสยีอนัตราย ไดแ้ก่ 
     ๓.๑ กากสี เข้าข่ายเป็นของเสียอนัตรายตามหมวด ๔ 
ขอ้ ๑๘ ประเภทของเสยีจากการผลติหรอืใชส้ ีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่๖ (พ.ศ.
๒๕๔๐) แต่ภายหลงัได้มกีารตรวจสอบเอกสารข้อมูลจากบรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า กากสดีงักล่าวเป็นกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยี ซึ่งผ่านการวเิคราะห์โดย
วธิกีารสกดัสารแล้ว และมคี่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที่ ๖ (พ.ศ.
๒๕๔๐) จงึจดัเป็นกากอุตสาหกรรมทีไ่มเ่ป็นอนัตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่๑ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้น ากากดงักล่าวออกนอกโรงงานเพื่อ
น าไปก าจดั 
     ๓.๒ ถงับรรจสุารเคม ีซึง่จากการตรวจสอบวดัการจุดตดิ
ไฟของสารเคมทีีบ่รรจอุยูภ่ายในถงั พบว่าสามารถจุดตดิไฟไดเ้มื่อมปีระกายไฟ และบรเิวณขา้งถงั
มป้ีายแสดงสญัลกัษณ์ของเหลวไวไฟตดิอยู่ ซึ่งเขา้ข่ายเป็นของเสยีอนัตรายตามหมวด ๑ ขอ้ ๑ 
ประเภทสารไวไฟ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
    ๔. การรัว่ซมึของบ่อฝงักลบ 
    จากการตรวจสอบบรเิวณบ่อฝงักลบ พบร่องรอยน ้าเสยีและก๊าซ
มเีทนออกจากดนิที่ปิดทบับรเิวณด้านขา้งของบ่อฝงักลบที่ ๑ ซึ่งสูงกว่าระดบัพื้นประมาณ ๒–๓ 
เมตร แสดงว่าระดบัน ้าในบ่อฝงักลบมปีรมิาณค่อนขา้งสูง และอาจมกีารรัว่ซมึของน ้าเขา้หรอืออก
จากบ่อฝงักลบ 
    ๕. การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 
    จากการตรวจสอบของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พบว่า บรษิัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากัด (มหาชน) ไม่ปฏบิตัิตาม
รายละเอยีดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) เช่น บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี 
จ ากดั (มหาชน) ปิดคลุมบรเิวณพืน้ทีท่ีย่งัด าเนินการฝงักลบดว้ยตาข่าย Geonet และปิดคลุมดว้ย
ผา้ใบทีส่ามารถป้องกนัการซมึของน ้าฝนลงสู่บ่อฝงักลบเพยีงบางส่วนเท่านัน้ และน าน ้าชะกากไป
เก็บไว้ที่บ่อเก็บน ้าฝนปนเป้ือนบรเิวณด้านหลงัโครงการแทน การสูบน ้าชะกากไปบ าบดัในระบบ
บ าบดัน ้าเสยีทางเคม ีรวมทัง้น ากากอุตสาหกรรมที่มกีารปนเป้ือนกากของเสยีอนัตรายฝงักลบใน
บ่อฝงักลบที ่๒ ซึง่เป็นบ่อฝงักลบแบบถูกหลกัสุขาภบิาล (Sanitary Landfill) เป็นตน้ 

           คณะท างานเฉพาะกิจแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม กรณีบ่อฝงักลบกาก     
อุตสาหกรรมของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) และคณะอนุกรรมการประสานการ
จดัการสิง่แวดล้อมและอุตสาหกรรมกรณีเรื่องรอ้งเรยีนปญัหามลพษิจากบ่อฝงักลบกาก       
อุตสาหกรรมของ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ไดเ้สนอแนะแนวทางและมาตรการ
การแก้ไขปญัหา และได้แจ้งผลการตรวจสอบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจงัหวัดสะบุร ี
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พจิารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ซึง่ต่อมาส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุร ี ได้มคี าสัง่ 
ลงวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ แจง้ใหบ้รษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั 
(มหาชน) ปรบัปรงุแกไ้ขโรงงานตามผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของคณะท างานเฉพาะกจิ 
   ๗.๒ จากการตดิตามตรวจสอบครัง้ที ่๒ ระหว่างวนัที ่๑๘-๑๙ พฤศจกิายน 
๒๕๔๖ พบว่า แหล่งน ้ าผิวดินมีการปนเป้ือนของสารโลหะหนัก คณะท างาน ได้แจ้ งผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจงัหวดัสระบุร ีพิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
  ๘. จงัหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งมายงักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ว่า เมื่อวนัที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้มกีารหารอืกนัระหว่าง
ผูแ้ทนผูร้อ้งเรยีน (นางสาวประวทิย ์บุญทบั) และผู้มอี านาจของ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั 
(มหาชน) กบัส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเจรจาขอ้ตกลง หาขอ้ยุตใินการแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่
ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
จงัหวดัสระบุร ีได้เจรจาข้อตกลงในกรณีที่ราษฎรต าบลหนองปลาไหล และต าบลกุดนกเปล้า 
อ าเภอเมอืงสระบุร ีได้รอ้งเรยีนบรษิทั เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ก่อเหตุเดอืดร้อน
ร าคาญเรือ่งน ้าเสยี กลิน่ โดยสรปุผลการเจรจาได ้ดงันี้  
   ๑) ให้กรมทรพัยากรน ้ าบาดาล ท าการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ของ 
บรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ว่า น ้าเสียซึ่งปล่อยออกมาจากโรงงานเป็นน ้าที่
ราษฎรสามารถน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัหรอืไม่ โดยให้น าน ้าดงักล่าวไปตรวจสอบคุณภาพน ้า 
และขอทราบผลภายใน ๑๕ วนั 
   ๒) ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรว่มกนัน าวสัดุทีฝ่งักลบในบ่อที ่๑ ไปวเิคราะหห์าค่าโลหะหนกั 
   ๓) ในระหว่างด าเนินการตามขอ้ ๑ และ ๒ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี 
จ ากดั (มหาชน) ยนิดไีมน่ ารถขนกากอุตสาหกรรมเขา้มาในพืน้ที่ 
   ๔) ให้ประชาชนหยุดการชุมนุมร้องเรียนในระหว่างที่รอฟงัผลการ
ตรวจสอบ 
   ๕) บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรนี จ ากัด (มหาชน) ยนิดีถอนแจ้งความ
กล่าวโทษรอ้งทุกข์กบัผู้ชุมนุม ตามที่ทางบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการ
แจง้ความไว ้เมือ่วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๔๖ 
  ๙. คณะท างานเฉพาะกจิแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อม กรณีบ่อฝงักลบกากอุตสาหกรรม
ของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) คณะท างานเฉพาะกจิแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อม 
กรณีบ่อฝงักลบกากอุตสาหกรรมของ บรษิัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ได้ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ปรากฏ
ว่าบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ได้ด าเนินการแก้ไขตามค าสัง่ของอุตสาหกรรม
จงัหวดัแล้ว เว้นแต่บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ด าเนินการท าแนวป้องกนั
น ้าใต้ดนิ (Grouting) ตามขอ้เสนอแนะของคณะท างาน เนื่องจากการรอผลการตดิตามตรวจสอบ
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การรัว่ซมึจากบ่อสงัเกตการณ์ของคณะท างานระยะหนึ่ง ซึ่งหากพบว่ามกีารรัว่ซมึจะให้บรษิทั 
เบตเตอร์ เวิลด์ กรนี จ ากัด (มหาชน) ท าแนวป้องกันน ้าใต้ดิน (Grouting) โดยใช้ซีเมนต์หรอื
ซีเมนต์ผสมสารเบนโทไนต์ฉีดรอบๆ ฐานของบ่อฝงักลบ และภายหลงัได้แจ้งผลการติดตาม
ตรวจสอบของคณะท างานเฉพาะกจิฯ ใหจ้งัหวดัสระบุร ีเพื่อทราบและพจิารณาด าเนินการแลว้ 
  ๑๐. วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ไดม้ี
หนงัสอืมายงักรมควบคุมมลพษิ ขอความช่วยเหลอืในการใชส้ทิธอินัชอบธรรมเพื่อประกอบกจิการ
เน่ืองจากชาวบา้นปิดถนนท าใหไ้ม่สามารถน ากากอุตสาหกรรมเขา้ฝงักลบไดต้ามปกต ิก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายเป็นจ านวนมาก 
  ๑๑.  จงัหวดัสระบุร ีได้จดัการประชุมลกัษณะไตรภาคเีพื่อชี้แจงท าความเขา้ใจ 
ไกล่เกลีย่และท าความตกลงรว่มกนั เมือ่วนัที ่๔ มนีาคม ๒๕๔๗ โดยมมีตใิหด้ าเนินการ ดงันี้ 
   ๑) มอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงาน เตรยีมการรองรบัเหตุการณ์ซึง่อาจ
มคีวามรนุแรงจากการเผชญิหน้าทัง้ ๒ ฝา่ย  
   ๒) มอบหมายต ารวจภูธรจงัหวดัสระบุรจีดัท าแผนรกัษาความปลอดภยั
ในพืน้ทีซ่ึง่มกีารชุมนุมเรยีกรอ้งของประชาชน 
   ๓) ขอความร่วมมือกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ด าเนินการตรวจสอบหลุมฝงักลบที ่๑ เพื่อใหป้ระชาชนหมดความเคลอืบแคลงสงสยั 
   ๔) เสนอคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพจิารณามาตรการและแนว
ทางแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของประชาชน 
   ๕) ประเดน็ทีม่กีารยืน่ฟ้องต่อศาลปกครอง ใหท้ัง้ ๒ ฝา่ยรอค าตดัสนิของศาล 
   ๖) ให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) ใช้เงินกองทุน
สิง่แวดลอ้มและกองทุนพฒันาต าบลที่บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) จดัตัง้ ในการ
ช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 
  ๑๒ .  กรมควบคุ มมลพิษได้ เข้ า ร่ วมประชุ มกับคณะกรรมาธิก า รการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เพื่อชี้แจง
รายละเอยีด และความเหน็เกี่ยวกบัการตดิตามตรวจสอบบ่อฝงักลบกากอุตสาหกรรมของบรษิทั 
เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)  
  ๑๓. จงัหวดัสระบุร ีได้มหีนังสอืลงวนัที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจง้กรมควบคุม
มลพษิเกี่ยวกบัการด าเนินการแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน กรณีบรษิทั เบตเตอร ์
เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ทีผ่่านมา ดงันี้ 
   ๑) ไดพ้ยายามแกไ้ขและยตุปิญัหาดว้ยหลกับรูณาการ ซึง่พยายามทีจ่ะให้
ทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มสี่วนรว่ม โดยไดแ้ต่งตัง้คณะท างานขึน้มาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเพื่อหา
แนวทางและก าหนดมาตรการส าหรบัการแกไ้ขปญัหา 
   ๒) ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพษิ ไดจ้ดัส่งเจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญมาตรวจสอบหลายครัง้เกี่ยวกบั
ระบบบ าบดัน ้าเสยี การป้องกนัมลพษิต่างๆ  
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   ๓) มกีารหารอืเพื่อหาแนวทางอย่างเป็นระบบดว้ยการประชุมในลกัษณะ
ไตรภาค ีระหว่างผู้แทนของประชาชนผู้เดอืดร้อน ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และผู้แทนของบรษิัท 
เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)  
   ๔) ภายหลังได้มีการฟ้องศาลปกครอง และศาลได้มีค าสัง่ก าหนด     
มาตรการ หรือวิธีคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยให้ระงบัน ากาก        
อุตสาหกรรมเขา้ไปฝงักลบในพืน้ที ่เวน้แต่กากอุตสาหกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิอนัตราย ความเสยีหาย 
หรอืความเดอืดรอ้นแก่บุคคล หรอืทรพัยส์นิที่อยู่ใกล้เคยีง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวดัสระบุร ี(ได้รบั
มอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม) ได้ใชอ้ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สัง่ใหบ้รษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ถอืปฏบิตัแิลว้ตัง้แต่วนัที ่
๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
  ๑๔. วนัที่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๔๗ มผีู้รอ้งเรยีนกรณีเดยีวกนัถงึนายกรฐัมนตรใีน
ขณะนัน้ ซึ่งนายกรฐัมนตรไีด้มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตร ี(นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ตดิตาม
เร่งรดัแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ โดยกรมควบคุมมลพษิได้รายงานสรุปผลการด าเนินการให้รองนายก    
รฐัมนตรีทราบ ซึ่งต่อมารองนายกรฐัมนตรี ได้สัง่การให้กระทรวงทรพัยากรธร รมชาติและ
สิง่แวดล้อมท าการเฝ้าติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง หากพบแนวโน้มของ
ปญัหาใหร้ายงานใหท้ราบ 
  ๑๕. คณะท างานไดก้ าหนดแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผวิดนิและน ้าใต้
ดิน รวมทัง้ตะกอนในแหล่งน ้ าผิวดิน เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวัง โดยสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบจนถงึปจัจบุนัไดด้งัน้ี 
   ๑) ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้ าบ่อสังเกตการณ์ พบว่า น ้ าในบ่อ
สงัเกตการณ์หลายบ่อในพื้นที่ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) มโีลหะหนัก ได้แก่ 
นิกเกลิ (Ni) อารเ์ซนิก (As) และเซเลเนียม (Se) มคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
   ๒) ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าในบ่อบาดาลของประชาชน พบว่า น ้าใน
บ่อบาดาลมโีลหะหนกั ไดแ้ก่ นิกเกลิ (Ni) ตะกัว่ (Pb) มคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
   ๓) ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าในบ่อสงัเกตการณ์ที่ขุดขึ้นใหม่บรเิวณ
ทา้ยพืน้ทีข่องบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่๒๕ สงิหาคม ๒๕๔๗ พบว่า 
น ้าในบ่อมโีลหะหนกั ไดแ้ก่ นิกเกลิ (Ni) ตะกัว่ (Pb) มคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
   ๔) คุณภาพน ้าผวิดนิบรเิวณโดยรอบพืน้ทีฝ่งักลบอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 
  (๒) ช้ีแจงด้วยวาจา เมือ่วนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๔๘ 

 หลงัจากทีผู่ร้อ้งฟ้องไปยงัศาลปกครองแลว้ กรมควบคุมมลพษิไดต้รวจสอบน ้าผวิ
ดนิและผลการตรวจสอบพบว่า ช่วงหลงัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ส่วนในบ่อน ้าบาดาลของชาวบ้าน
ประมาณ ๑-๒ บ่อ มคี่าเกนิมาตรฐานเลก็น้อย ส่วนบ่อสงัเกตการณ์ทีบ่รษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี 
จ ากัด (มหาชน) ได้ขุดไว้บริเวณรอบๆ บ่อฝงักลบ ๑๕ บ่อ มี ๒-๓ บ่อที่มีค่าโลหะหนักเกิน 
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มาตรฐาน แต่ไม่คงที่ คอื ขึน้ๆ ลงๆ แต่ปรมิาณแนวโน้มจะลดลง หลงัจากนี้ รายงานไปยงักรม
โรงงานอุตสาหกรรมและจงัหวดัสระบุร ีใหท้ราบต่อไป 

ส่วนการด าเนินการกบัเรื่องร้องเรยีน ชาวบ้านได้ร้องเรยีนไปยงันายกรฐัมนตร ี
และมกีารมอบหมายใหน้ายจาตุรนต์  ฉายแสง (รองนายกรฐัมนตร)ี เป็นผู้รบัผดิชอบด าเนินการ 
นายจาตุรนต ์ ฉายแสง จงึไดม้อบหมายใหก้รมควบคุมมลพษิและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท าการ
ตรวจสอบและรายงานเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดใหท้ราบเป็นระยะๆ 

ประเด็นเรื่องกลิน่ ทางกรมควบคุมมลพษิ ได้ตรวจสอบทุกครัง้ที่เขา้ไปดูในเขต
โรงงาน ซึง่ในช่วงหลงันี้ไดก้ลิน่น้อยมาก ไม่น่าจะส่งผลกระทบถงึชาวบา้น โดยกรมควบคุมมลพษิ 
จะไดต้ดิตามจนถงึเดอืนกนัยายน ๒๕๔๘ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดส้ัง่การใหบ้รษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) 
ท าการปรบัปรุง หลงัจากการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้บรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด 
(มหาชน) ท าการปรบัปรุง และบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ท าการปรบัปรุงจน
ครบตามขอ้เสนอแนะ เหลอืบางประเดน็ทีต่อ้งตดิตามตรวจสอบต่อไป  
 

(๓) ช้ีแจงด้วยเอกสาร เมือ่วนัที ่๑๐  มนีาคม ๒๕๔๙ 
ผลการด าเนินการกรณีปญัหามลพิษจากบ่อฝงักลบกากอุตสาหกรรมของ     

บรษิทั เบตเตอร ์เวลิดก์รนี จ ากดั (มหาชน) 
๑. เรือ่งเดมิ 

      ประชาชนต าบลกุดนกเปลา้ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืง และต าบล
หว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีไดร้บัความเดอืดรอ้นเกีย่วกบัปญัหาน ้าเสยีและกลิน่เหมน็ 
จากการประกอบกิจการรบัฝงักลบกากอุตสาหกรรมของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งตัง้อยู่บริเวณอ าเภอแก่งคอย จงัหวัดสระบุรี ได้ร้องเรียนปญัหาดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อยมาตัง้แต่ บรษิัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) เริม่ประกอบ
กจิการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนกระทัง่เดอืนกนัยายน ๒๕๔๖ ไดม้กีารชุมนุมประท้วงที่ศาลากลาง
จงัหวดัสระบุร ีและต่อมาไดม้าชุมนุมประทว้งบรเิวณทางเขา้พืน้ทีฝ่งักลบขอบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์
กรนี จ ากดั (มหาชน) โดยปิดกัน้มใิห้รถบรรทุกน ากากอุตสาหกรรมเขา้ไปฝงักลบท าให้บรษิทั 
เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) เกดิความเสยีหาย และความขดัแยง้ทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ 
ซึง่ประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นไดร้ว่มกนัฟ้องศาลปกครอง ซึง่ศาลไดม้คี าสัง่ก าหนดมาตรการ
หรอืวธิคีุม้ครอง เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพพิากษา โดยใหร้ะงบัการน ากากอุตสาหกรรม 
เขา้ไปฝงักลบในพื้นที ่เว้นแต่กากอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกดิอนัตราย ความเสยีหาย หรอืความ
เดอืดร้อนแก่บุคคล หรอืทรพัย์สนิที่อยู่ใกล้เคยีง ผู้ว่าราชการจงัหวดัสระบุรจีงึได้ใช้อ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สัง่การบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี 
จ ากดั (มหาชน) ถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 



 - ๑๙ - 

   ๒. ขอ้มลูทัว่ไป 
      ๒.๑ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่บรเิวณ
ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการรบัฝงักลบวสัดุทีไ่ม่
ใชแ้ลว้ทีเ่ป็นอนัตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยจดัเป็น
โรงงานจ าพวกที่ ๓ ล าดบัที่ ๑๐๑ มพีื้นที่ประมาณ ๒๒๐ ไร่ บรษิัท เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั 
(มหาชน) ให้บรกิารฝงักลบกากอุตสาหกรรมประเภทไม่เป็นอันตรายมาตัง้แต่เดือนมกราคม 
๒๕๔๑ และไดปิ้ดบ่อฝงักลบที ่๑ โดยมปีรมิารณการฝงักลบทัง้หมด ๖๗,๗๗๔ ตนั มาตัง้แต่เดอืน
มนีาคม ๒๕๔๖ ปจัจุบนัก าลงัเปิดด าเนินการฝงักลบกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอนัตรายในบ่อฝงั
กลบที่ ๒ รวมทัง้ได้ขอขยายเขา้ข่ายต้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
โดยรายงาน ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม เมื่อวนัที่ ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๖ รวมทัง้ได้รบัอนุญาตขยายโรงงานเพื่อประกอบ
กจิการปรบัสภาพของเสยีรวมและรบัฝงักลบกากสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ที่เป็นของเสยีที่เป็น
อนัตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวนัที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยมเีงื่อนไขให้ บรษิัท 
เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ต้องปฏบิตัติามมาตรการในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 
    ๒.๒ สภาพบรเิวณทีต่ ัง้ของบ่อฝงักลบมลีกัษณะเป็นทีล่าดเชงิเขา 
และเป็นพื้นที่ต้นน ้าซึ่งประชาชนใช้น ้าส าหรบัท าการเกษตรและอุปโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
บริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกค่อนข้างมาก เน่ืองจากอยู่ใกล้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยาน
แห่งชาตพิระพุทธฉาย บรเิวณพืน้ทีต่ ัง้บ่อฝงักลบมรีอยแตกของชัน้หนิ และเป็นพืน้ทีเ่ตมิน ้าบาดาล
หากบ่อฝงักลบมกีารรัว่ซมึ จะท าใหเ้กดิการปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้าใตด้นิได ้
   ๓. การด าเนินงานภายหลงัจากทีไ่ดแ้จง้ใหค้ณะอนุกรรมการฯ ทราบ 
    ๓.๑ กรมควบคุมมลพษิร่วมประชุมหารอืกบัจงัหวดัสระบุร ีเมื่อ
วนัที่ ๓ มถุินายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมมคีวามเห็นให้ตัง้คณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย
ตวัแทนประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น ส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในระดบัจงัหวดัและส่วนกลาง 
รวมทัง้สถาบันการศึกษา เพื่อด าเนินการตรวจสอบว่า บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด 
(มหาชน) มกีารน ากากของเสียอันตรายเข้ามาฝงักลบด้วยหรอืไม่ และพิจารณาแก้ไขปญัหา
ดงักล่าว เนื่องจากประชาชนยงัคงมกีารรอ้งเรยีนว่า บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) 
มกีารน ากากของเสยีอนัตรายเขา้มาฝงักลบ แต่ภายหลงัจงัหวดัสระบุรแีจง้ว่า เน่ืองจากปญัหากรณี
บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง  จงึ
เหน็ควรใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตามอ านาจหน้าทีไ่ปก่อน 
    ๓.๒ กรมควบคุมมลพิษร่วมกบัส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ ๗ 
ด าเนินการตดิตามตรวจสอบสภาพปญัหามาโดยตลอด ซึ่งจากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า
ผวิดนิและน ้าใต้ดนิ รวมทัง้ตะกอนดนิในแหล่งน ้าผวิดนิ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนโลหะ
หนกัออกสู่สิง่แวดลอ้ม ทีผ่่านมา ตัง้แต่เดอืนตุลาคม ๒๕๔๖ จนถงึปจัจุบนั (เดอืนมนีาคม ๒๕๔๙) 
คุณภาพในแหล่งน ้าผวิดนิและใต้ดนิบรเิวณโดยรอบพื้นที่ฝงักลบของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี 
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จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้ าบ่อ
สงัเกตการณ์ภายในพืน้ทีฝ่งักลบพบโลหะหนัก ไดแ้ก่นิกเกลิ (Ni) อารเ์ซนิก (As) เซเลเนียม (Se) 
และตะกัว่ (Pb) มคี่าปรมิาณสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. สภาพปจัจบุนั  
    ๔.๑ การประกอบกจิการ 
    บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ประกอบกจิการรบั
ฝงักลบกากของเสยีทีไ่ม่เป็นอนัตราย (Non Hazardous Waste) ในบ่อฝงักลบที ่๒ และเริม่เปิด
ด าเนินการรบัฝงักลบกากของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย (Hazardous Waste) แลว้ 
    ๔.๒ ปญัหาการปนเป้ือน 
    จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าผิวดินและน ้ าใต้ดิน
รวมทัง้ตะกอนดนิในแหล่งน ้าผวิดนิทีผ่่านมา แสดงใหเ้หน็ว่ามกีารปนเป้ือนในบรเิวณพืน้ทีฝ่งักลบ 
แต่ยงัไมไ่ดแ้พรก่ระจายออกไปนอกพืน้ที ่
    ๔.๓ ปญัหากลิน่เหมน็ 
    จากการตดิตามตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่พกัอาศยัอยู่
บรเิวณใกลเ้คยีง พบว่า ยงัคงไดร้บักลิน่เหมน็เป็นครัง้คราว ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศและทศิทาง
ลม แต่ปจัจบุนั (เดอืนมนีาคม ๒๕๔๙) ปรมิาณกลิน่เหมน็ลดลง 
 
  (๔) ช้ีแจงด้วยเอกสาร  ลงวนัที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
  ผลด าเนินการกรณปีญัหามลพษิจากบ่อฝงักลบกากอุตสาหกรรมของบรษิทั เบตเตอร ์
เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมนีาคม – ตุลาคม ๒๕๔๙  
  ๑. เมื่อวนัที่ ๘ มถุินายน ๒๕๔๙ กรมควบคุมมลพษิร่วมกบัส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดัสระบุร ีส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที่ ๗ และส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
จงัหวัดสระบุรี ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์  กรีน จ ากัด 
(มหาชน) ปรากฏว่า บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์กรนี จ ากดั (มหาชน) เริม่เปิดด าเนินการรบัฝงักลบ
กากของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย (Hazardous Waste) แลว้ และขณะตรวจสอบ พบว่า บรษิทั เบตเตอร ์
เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) รบักากของเสยีทีไ่ม่เป็นอนัตราย (Non Hazardous Waste) เขา้มา
ก าจดัมปีรมิาณมากกว่าช่วงที่ผ่านมา ท าให้ขณะท าการฝงักลบมกีารเปิดผ้าใบที่ใช้ปิดคลุมบ่อ
มากกว่าปกติ ซึ่งอาจท าให้เกดิกลิน่เหมน็มากขึ้น คณะที่ร่วมตรวจสอบจงึได้ก าชบัให้ระมดัระวงั
เรื่องกลิน่และน ้าเสยีทีอ่าจเกดิขึน้หากเกดิฝนตกแลว้ไม่สามารถปิดผ้าใบไดท้นั เนื่องจากเป็นช่วง
ฤดฝูน 
  ๒. จากการติดตามตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณ
ใกลเ้คยีง พบว่ายงัคงไดร้บักลิน่เหมน็เป็นครัง้คราวขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศและทศิทางลม 
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  ๓. กรมควบคุมมลพษิร่วมกบัส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่๗ ท าการเก็บตวัอย่าง
น ้าบรเิวณภายในและนอกพืน้ทีบ่่อฝงักลบมาตรวจวเิคราะหทุ์ก ๓ เดอืน เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัการ
ปนเป้ือนโลหะหนักออกสู่สิง่แวดล้อม ซึ่งผลการติดตามตรวจสอบตัง้แต่เดอืนมกราคม ๒๕๔๙ 
จนถงึปจัจุบนั พบว่า คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิและใต้ดนิบรเิวณพืน้ที่ฝงักลบกากของเสยีของ
บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มคี่าไมเ่กนิเกณฑม์าตรฐาน 
  ๔. ปจัจุบนั (เดอืนตุลาคม ๒๕๔๙) ปญัหารอ้งเรยีนกรณีบรษิัท เบตเตอร ์เวลิด ์
กรนี จ ากดั (มหาชน) อยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
 
  (๕) ช้ีแจงด้วยเอกสาร ลงวนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๐ 
  ผลด าเนินการกรณีปญัหามลพิษจากบ่อฝงักลบกากอุตสาหกรรมของบริษัท     
เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๔๙ – กุมภาพนัธ ์๒๕๕๐  
  ๑. เมื่อวนัที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ กรมควบคุมมลพษิได้รบัแจ้งเรื่องร้องเรยีน
จากประชาชนเกี่ยวกบัปญัหากลิน่เหมน็จากการประกอบกจิการของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี 
จ ากดั (มหาชน) โดยเฉพาะช่วงกลางคนืและเชา้ จงึไดไ้ปตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปรากฏว่า ภายใน
บรเิวณบ่อฝงักลบกากของเสยีมกีลิน่เหมน็ค่อนขา้งมาก จุดที่ก่อให้เกดิกลิน่เหมน็ ได้แก่ บรเิวณ
บ่อพกัน ้าชะกากของเสยี ซึ่งมปีรมิาณน ้าเสยีตกค้างค่อนข้างมากและไม่มกีารปิดคลุมให้มดิชดิ 
และบรเิวณบ่อฝงักลบกากของเสียไม่อนัตรายบ่อที่ ๒ มกีารเปิดแผ่นพลาสติกที่ใช้ปิดคลุมบ่อ
บรเิวณที่ฝงักลบไปแล้วเป็นพื้นที่กว้างเพื่อท าการปรบัแต่งบ่อเน่ืองจากมกีารทรุดตัวของกาก    
ของเสยีที่อยู่ภายในบ่อ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกดิกลิน่เหมน็สรา้งความเดอืดรอ้นร าคาญแก่
ประชาชนที่พกัอาศยัอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง ดงันัน้ จงึได้ประสานไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรม
และจงัหวดัสระบุร ีอาศยัอ านาจตามกฎหมายพจิารณาด าเนินการแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ เมื่อวนัที ่
๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 
  ๒. กรมควบคุมมลพิษ รบัแจ้งผลด าเนินการจากจงัหวัดสระบุรีว่า ได้แจ้งให้
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุรดี าเนินการควบคุม ก ากบัดูแลและตดิตามตรวจสอบให้บรษิทั      
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน)  แก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นตามที่กรมควบคุมมลพิษแจ้ง          
โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับส านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัสระบุร ีและองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยแห้ง เมื่อ    
วนัที่ ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ พบว่า การประกอบกจิการฝงักลบก่อใหเ้กดิกลิน่เหมน็สรา้งความ
เดอืดรอ้นแก่ประชาชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงจรงิ จงึมคี าสัง่ให้บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)
ปรบัปรุงแก้ไขโรงงาน และต่อมาเมื่อวนัที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙ ไดไ้ปตดิตามตรวจสอบการแก้ไข
ปญัหาตามค าสัง่ให้ปรบัปรุงแก้ไขโรงงาน พบว่า บรษิัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน)     
ได้ปรบัปรุงแก้ไขในระดบัหนึ่งท าให้กลิน่เหมน็ลดลงจากเดมิ นอกจากนี้ ส านักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดัสระบุรไีดก้ าหนดแนวทางในการแกไ้ขปญัหาในระดบัเบือ้งตน้และระดบัยัง่ยนื 
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 ๒.๓.๒ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ช้ีแจงด้วยเอกสาร ลงวนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๐ 
 จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการดงักล่าวร่วมกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพษิ 
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุร ีส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่๗ และทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมจงัหวดัสระบุร ีเมื่อวนัที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ พบว่า โครงการอยู่ระหว่างปรบัปรุง
ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบชวีภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดและลดกลิน่น ้าเสยี และมกีารใชส้ารสกดัชวีภาพทดแทนการใชน้ ้ายาดบักลิน่ฉีดพ่นขณะท า
การฝ งักลบกากของ เสียที่มีกลิ่นรุนแรง  เ ป็นต้น ทั ้ง น้ี  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้แจ้งผลการติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการดงักล่าวต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานอนุญาต เพื่อก ากบัดูแลการด าเนินงานโครงการต่อไป
ดว้ยแลว้ 

 ทัง้นี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ไดแ้นบผล
การติดตามตรวจสอบการปฏบิตัิตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานโครงการศูนย์บริหารและจัดการกาก             
อุตสาหกรรม จงัหวดัสระบุร ีของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ดงันี้ 

 ๑. การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

มาตรการ ท่ีก าหนดไ ว้ ในราย งานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการด าเนินงานท่ียังไ ม่
เป็นไปตามมาตรการก าหนด 

๑. การฝงักลบกากของเสยีที่มกีลิน่แรงทุกครัง้
ใหม้กีารใชน้ ้ายาดบักลิน่ฉีดพ่น 

๑. โครงการใช้สารสกัดชีวภาพ (EM) ฉีดพ่น
เพื่อลดกลิ่นกากของเสียแทนการใช้น ้ ายาดับ
กลิน่ตามทีม่าตรการก าหนด 

๒. พืน้ทีบ่นหลุมฝงักลบทีก่ าลงัใชง้านใหท้ าการ
ปิดหลุมด้วยผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นและกลิ่นรบกวน ทัง้น้ีจะเปิดพื้นที่ให้น้อย
ที่สุด เฉพาะส่วนที่ด าเนินการ คอื พื้นที่เปิดใน
การฝงักลบแต่ละครัง้ไม่เกนิ ๔๐๐ ตารางเมตร 
และใหปิ้ดคลุมพื้นทีท่ างานดงักล่าวเมื่อเสรจ็สิ้น
การท างานในแต่ละวนั 

๒. ขณะตรวจสอบพืน้ที ่พบว่า พืน้ทีบ่นหลุมฝงั
กลบกากของเสยีแบบสุขาภบิาลหลุมที่ ๒ และ
หลุมฝงักลบกากของเสยีแบบปลอดภยัที่ก าลงั
ใช้งานมกีารเปิดพื้นที่กว้างเกนิไป และผ้าใบที่
ใชปิ้ดคลุมบางส่วนมสีภาพช ารดุเสยีหาย 

๓. มีการตรวจสอบลักษณะสมบตัิน ้าเสียที่จะ
ส่งไปบ าบดัทีร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีก่อนการบ าบดั
และหลงัการบ าบดั โดยน ้าเสียหลงัการบ าบดั
ต้อ ง เ ป็นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๓. โครงการอยู่ระหว่างปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้า
เสียชีวภาพ โดยเปลี่ยนเชื้อจุลชีพและเปลี่ยน
ระบบเติมอากาศเป็นระบบเติมอากาศแบบใต้
น ้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบ าบดั น ้าเสยีและ
ลดกลิ่นน ้ าเสีย ซึ่งคุณภาพน ้ าทิ้งที่ผ่านการ
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มาตรการ ท่ีก าหนดไ ว้ ในราย งานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการด าเนินงานท่ียังไ ม่
เป็นไปตามมาตรการก าหนด 
บ าบัดยังมีค่าเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด 
โดยบรษิทัระบุว่ามกีารกกัเกบ็น ้าชะกากของเสยี
ไว้ภายในบ่อกักเก็บน ้ าฝนปนเป้ือนประมาณ    
๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ส่งน ้าเสยีบางส่วน
ไปก าจดัที่โรงงานปูนซเีมนต์ ซึ่งได้รบัอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้จดัสรา้งบ่อ
รองรับน ้ าชะกากของ เสีย เพิ่ม เติมขนาด         
๓,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร จ านวน ๒ บ่อ 

๔. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและปลูกต้นไม้ยืนต้น 
เช่น ต้นตีนเป็ด สนประดพิทัธ์ เป็นแนวกนัชน
รอบพื้นที่โครงการ โดยมคีวามกว้างประมาณ 
๓๓ เมตร 

๔. โครงการมกีารปลูกต้นไม้ยนืต้นในบรเิวณ
พื้นที่กันชนรอบรัว้พื้นที่โครงการ แต่แนวเขต
ที่ดินทางด้านทิศเหนือซึ่งอยู่ใกล้ชุมชน มกีาร
ปลกูตน้ไมเ้พยีงบางส่วนเพยีงแถวเดยีว อาจท า
ให้ไม่สามารถป้องกนัการแพร่กระจายของกลิน่
เหม็น และฝุ่นละอองจากกิจกรรมการฝงักลบ 
ซึง่ไมเ่ป็นไปตามทีม่าตรการก าหนด 

๕. บรษิัทต้องเสนอรายงานผลการปฏบิตัิตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๕. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยงัไม่ได้รบัรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่แวดล้อม ของโครงการในช่วงเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

 
 ๒. ขอ้เสนอแนะเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัติามมาตรการ 

๒.๑ เร่งปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยีให้สามารถบ าบดัน ้าทิ้งให้มคีุณภาพ
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดโดยเรว็ พรอ้มทัง้เสนอแผนงานการจดัการน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ภายใน
โครงการ เพื่อไมใ่หเ้กดิการสะสมของน ้าเสยีมากเกนิไปและส่งผลกระทบดา้นกลิน่น ้าเสยี 

๒.๒ ในการฝงักลบกากของเสยีทีม่กีลิน่รนุแรงทุกครัง้ใหม้กีารใชน้ ้ายาดบั
กลิน่ฉีดพ่น และควบคุมพื้นที่เปิดในการฝงักลบแต่ละครัง้ให้มคีวามเหมาะสม เพื่อป้องกนัการ    
ฟุ้งกระจายของกลิน่ พรอ้มทัง้ปิดคลุมพืน้ทีฝ่งักลบเมือ่เสรจ็สิน้การท างานในแต่ละวนั 

๒.๓ จดัให้มพีื้นที่สีเขยีวและปลูกต้นไม้ยนืต้นในพื้นที่กันชนรอบพื้นที่
โครงการ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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๒.๔ เร่งจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ           
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการในช่วงเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๔๙ ใหส้ านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
พจิารณา 

 
๒.๓.๓ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 ช้ีแจงด้วยเอกสารและวาจา 
  (๑) ช้ีแจงด้วยวาจา เมือ่วนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๔๘ 

 ผูแ้ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมชีแ้จงว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องการ
ทีจ่ะไมใ่หเ้กดิปญัหา ซึง่ไดป้ระสานงานร่วมกบัอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุร ีโดยก าชบัใหดู้แลอย่าง
ใกลช้ดิ โดยตลอดการตดิตามสรปุไดว้่า 

ขอ้เทจ็จรงิเบื้องต้นเป็นดงัที่รบัทราบจรงิ แต่กรณีกลิน่นัน้ หากไม่ได้ไป
อยูท่ีป่ากบ่อกจ็ะไมไ่ดก้ลิน่เลย บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัการถูกต้องตาม
สุขลกัษณะ ดกีว่าการด าเนินการของเทศบาล สงัเกตว่ารายชื่อกลุ่มผูร้อ้ง มชีื่อของผูใ้หญ่บา้นทีอ่ยู่
หมูบ่า้นอื่นทีไ่มใ่ช่ทีต่ ัง้ของโรงงานดว้ย อาจจะมเีรือ่งของการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการอยู่ห่างๆ ผ่านทางอุตสาหกรรม
จงัหวดัสระบุร ีประเด็นเรื่องน ้าที่ถูกร้องว่าน ้าเสยีนัน้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เก็บตวัอย่าง
ภายในหลุมฝงักลบ ปรากฏว่าโรงงานไม่ได้ท าการปล่อยน ้าทิ้งออกมาจากโรงงานเลยตัง้แต่เริม่
ด าเนินการ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) จะน าน ้าไปบ าบดัและกกัเก็บไว้ ส่วนที่
เป็นน ้าใตด้นิไดต้รวจสอบจากบ่อสงัเกตการณ์เป็นระยะๆ กพ็บว่า มบีา้งทีค่่าโลหะเกนิมาตรฐานไป
บา้งแต่เลก็น้อยเท่านัน้ ถา้เทยีบกบัขยะทีเ่ทศบาลท าการจดัเกบ็ 

ผลการตรวจสอบพบว่า มคี่าไม่คงที ่ไม่แน่นอน แต่แนวโน้มจะลดลง การ
น าไปเปรยีบเทยีบกบัน ้าบาดาลที่ชาวบ้านใช้นัน้ ตามหลกัการน ้าบาดาลบางชัน้ที่ขุดขึน้มาก็เป็น
น ้าที่ใช้ไม่ได้ ในส่วนนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขอ้มูลมาจากกรมควบคุมมลพษิและได้สัง่การ
ตามมาตรา ๓๗ พระราชบญัญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมกับความเห็นของ
เจา้หน้าที ่ใหโ้รงงานท าการปรบัปรงุแกไ้ข ไมใ่ช่หมายความว่าผดิจรงิ โดยทีม่าตรา ๓๗ แค่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตราย และมเีหตุผลเพื่อเป็นการป้องกัน โดยสัง่การไปเมื่อวนัที่ ๒๓ กุมภาพนัธ ์
๒๕๔๗ ถา้มาตรา ๓๙ จงึจะหมายความว่ากระท าผดิจรงิ 

สภาพของคดตีอนน้ี ชาวบา้นไดใ้ชส้ทิธฟ้ิองรอ้งต่อศาลปกครองและสภา
ทนายความก็เป็นโจทก์ฟ้องด้วย ซึ่งศาลได้มคี าสัง่ให้รวมคดีพิจารณา โดยมคี าสัง่ให้คุ้มครอง
ชัว่คราวไมใ่หน้ าขยะมาทิง้ เวน้แต่เป็นกากขยะทีไ่มเ่ป็นอนัตราย ขณะน้ีโรงงานไดร้บัอนุญาตใหฝ้งั
กลบกากขยะทีอ่นัตรายดว้ย แต่จากการสอบถามทราบว่าโรงงานยงัไมไ่ดน้ าการขยะพษิมาฝงักลบ 
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ผู้ร้องได้ร้องเรยีนไปยงัหลายหน่วยงาน ซึ่งจากการตรวจสอบก็ไม่พบ
ปญัหาและไมเ่คยมกีารสัง่การจากสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา หรอืกระทรวง ใหด้ าเนินการใดๆ กบั
โรงงานเลย 

เมือ่ปี ๒๕๔๒ จงัหวดัเคยตรวจสอบพบว่า มนี ้าเสยี ซึง่เกดิจากระบบการ
กลัน่กรองของโรงงานยงัไม่แลว้เสรจ็นัน้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดส้ัง่การใหท้ าการปรบัปรุงใหม้ี
ประสทิธภิาพแลว้ 
   

(๒) ช้ีแจงด้วยเอกสาร ลงวนัที ่๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๐ 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จดัส่งพนักงานเจา้หน้าที่เขา้ตรวจสอบการประกอบ

กจิการของโรงงานบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดด้ าเนินการแจง้ให้จงัหวดัสระบุร ีด าเนินการสัง่การปรบัปรุงแก้ไข
ต่อไปแลว้ 

 ผลการตรวจสอบ บรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรนี จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๕๐ 

 จากการตรวจสอบการประกอบกิจการของบรษิัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรนี จ ากัด 
(มหาชน) ตัง้อยู่ ณ เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที ่๘ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีเมื่อวนัที ่
๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา สามารถแบ่งใบอนุญาตตามการประกอบกิจการได้เป็น ๒ 
ใบอนุญาต ดงันี้ 

 ๑. บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ทะเบยีนโรงงานเลขที ่จ ๓-๑๐๑-
๒/๔๐ สบ ประกอบกจิการโรงงาน 

  - รบัฝงักลบวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตราย 
  - ขยายการคดัแยกของเสยีทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตราย 
  - ปรบัคุณภาพของเสยีรวมและรบักลบของเสยีที่เป็นอนัตรายและบ าบดั

น ้าเสยีรวม 
  จากผลการตรวจสามารถสรปุประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ 
  ๑.๑ หลุมฝงักลบของเสยีทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตราย 
  - ขณะตรวจสอบพบว่า มนี ้าชะกากบางส่วนไหลล้นขอบคนัดินที่ปูกัน้

ระหว่างหลุมฝงักลบทีฝ่งักลบของเสยีทีไ่มเ่ป็นอนัตราย (Active Zone) กบัส่วนทีย่งัไม่ไดท้ าการฝงั
กลบ (Free Zone)  

  - ขณะตรวจสอบพบว่า วสัดุปูรองหลุมชนิด Geonet และ Geotextile 
บรเิวณดา้นขา้งหลุมบางส่วนช ารุดฉีกขาด 

  - ขณะตรวจสอบไมพ่บว่ามกีารระบายน ้าทิง้ออกนอกบรเิวณโรงงาน ส่วน
ระบบบ าบดัน ้าเสยี น ้าชะกากจากหลุมฝงักลบของเสยีทีไ่ม่เป็นของเสยีอนัตราย เป็นระบบบ าบดั
แบบเคมตีามดว้ยระบบบ าบดัแบบชวีภาพชนิดเตมิอากาศ ซึง่ระบบบ าบดัแบบเคมชีุดทีม่อียู่เดมิไม่
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อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมกีารพยายามน าถงัคอนกรตีบางส่วนที่มอียู่มาปรับปรุงใช้งาน ส่วน
ระบบบ าบดัแบบชวีภาพอยู่ในช่วงการเลีย้งเชือ้จุลชพีเพื่อใชบ้ าบดัน ้าเสยี (Start Up) และพบว่ามี
กลิน่บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีในส่วนต้นทางของการบ าบดั ไดแ้ก่ ส่วนบ่อพกัน ้าและระบบเคมชีุด
ทีใ่ชง้านอยูใ่นปจัจบุนั 

  แนวทางแกไ้ข 
  - ลดการเปิดพืน้ที่หน้างานบรเิวณที่ท าการฝงักลบ (Active Zone) เพื่อ

เป็นการป้องกนักลิน่ทีเ่กดิขึน้ และเป็นการลดปรมิาณน ้าชะอกีทางหน่ึง 
  - ก่อสรา้งคนัดนิใหม้รีะดบัสงูขึน้ เพื่อป้องกนัน ้าชะกากไหลลน้ 
  - ซ่อมแซมวสัดุปรูองหลุมชนิด Geonet และ Geotextile ส่วนที่ช ารุดฉีก

ขาดใหเ้รยีบรอ้ย 
  - ให้บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) จดัท าและเสนอแผน

ระยะสัน้ในการจดัหามาตรการป้องกนักลิน่รบกวนทีเ่กดิขึน้ บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี 
  - ให้บรษิัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) จดัท าและเสนอแผน

ต่อเนื่องโดยให้จดัหาวศิวกรสิง่แวดลอ้มตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไขระบบบ าบดัน ้าเสยีใหเ้ป็นไป
ตามหลกัวชิาการ รวมทัง้ยนืยนัว่าระบบบ าบดัน ้าเสยีสามารถบ าบดัน ้าชะกากจากหลุมฝงักลบของ
เสยีทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรายไดท้ัง้หมด 

  ๑.๒ หลุมฝงักลบของเสยีอนัตราย 
  - ขณะตรวจสอบพบว่ามีน ้ าชะกากบางส่วนไหลล้นขอบคันดินที่ปูกัน้

ระหว่างหลุมฝงักลบที่ฝงักลบของเสยีอนัตราย (Active Zone) กบัส่วนที่ยงัไม่ได้ท าการฝงักลบ 
(Free Zone) 

  - ขณะตรวจสอบพบว่ามขีองเสยีอนัตรายบางชนิดมกีารปรบัเสถียรไม ่  
ทัว่ถงึ เช่น ของเสยีทีบ่รรจอุยูใ่นถุงไมม่กีารฉีกถุงก่อนการปรบัเสถยีร 

  แนวทางแกไ้ข 
  - ลดการเปิดพืน้ที่หน้างานบรเิวณที่ท าการฝงักลบ (Active Zone) เพื่อ

เป็นการป้องกนักลิน่ทีเ่กดิขึน้และเป็นการลดปรมิาณน ้าชะกากอกีทางหน่ึง 
  - ก่อสรา้งคนัดนิใหม้รีะดบัสงูขึน้เพื่อป้องกนัน ้าชะกากไหลลน้ 
  - จดัการใหม้กีารควบคุมของเสยีใหม้กีารปรบัเสถยีรโดยทัว่ถงึ 
 ๒. บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) ทะเบยีนโรงงานเลขที ่๓-๑๐๖-๘/

๔๙ สบ ประกอบกิจการโรงงานปรบัคุณภาพวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิทดแทนและ
วตัถุดบิทดแทน 

 จากผลการตรวจสอบ ไม่พบว่ามกีารก่อสร้างอาคารโรงงานและไม่มกีารติดตัง้
เครือ่งจกัร ตามทีไ่ดม้กีารแจง้ประกอบการไว ้ในวนัที ่๓๐ มนีาคม ๒๕๔๙ และเริม่ประกอบกจิการ
วนัที ่๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 
 



 - ๒๗ - 

  ข้อ ๓  ความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิในทรพัยากรน ้า ชายฝัง่ แร่ และ
ส่ิงแวดล้อม 
  คณะอนุกรรมการสทิธใินทรพัยากรน ้า ชายฝ ัง่ แร่ และสิง่แวดล้อม ได้พจิารณา
ตรวจสอบโดยอาศยับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ กตกิาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิาง
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  
   
  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๖๖  บุคคลซึ่งรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ หรอืชุมชนท้องถิน่ดัง้เดมิ 
ยอ่มมสีทิธอินุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และ
ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
  มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ 
บ ารงุรกัษา และการไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และใน
การคุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหด้ ารงชพีอยู่ได้อย่างปกตแิละต่อเนื่อง 
ในสิง่แวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตน 
ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองตามความเหมาะสม 
  การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามไิด้ เว้นแต่จะได้
ศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัให้
มกีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อน รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระ
ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษาที่
จดัการการศกึษาด้านสิง่แวดล้อมหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืด้านสุขภาพ ให้ความเหน็ประกอบ
ก่อนมกีารด าเนินการดงักล่าว 
  สทิธขิองชุมชนทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการส่วน
ทอ้งถิน่ หรอืองคก์รอื่นของรฐัทีเ่ป็นนิตบิุคคล เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบญัญตันิี้ย่อมไดร้บัความ
คุม้ครอง 
  มาตรา ๘๕ รฐัต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดนิ ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม ดงัต่อไปนี้ 
  ... 
  (๕) ส่งเสรมิ บ ารุงรกัษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลกัการพฒันาที่
ย ัง่ยนื ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพษิที่มผีลต่อสุขภาพอนามยั สวัสดภิาพ และคุณภาพ
ชวีติของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมสี่วนร่วม
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
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  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่ง
ประเทศไทยเขา้เป็นภาคเีมือ่วนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙  
  ขอ้ ๑ ขอ้ ๑ ย่อย  ประชาชนทัง้ปวงมสีทิธใินการก าหนดเจตจ านงของตนเอง 
โดยอาศยัสทิธนิัน้ ประชาชนจะก าหนดสถานะทางการเมอืงของตนอย่างเสร ีรวมทัง้ด าเนินการ
อยา่งเสรใีนการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
   ข้อ ๒ ย่อย  เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทัง้ปวงอาจจดัการโภค
ทรพัย์และทรพัยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสร ีโดยไม่กระทบต่อพนัธกรณีใดๆ อนัเกิดจาก
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ซึง่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของหลกัการแห่งผลประโยชน์ซึ่ง
กนัและกนั และกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลดิรอนจากวถิทีางแห่งการยงัชพีของ
ตนไมว่่าในกรณใีดๆ 
   ขอ้ ๓ ย่อย  รฐัภาคแีห่งกตกิาฉบบันี้ รวมทัง้ผูท้ี่รบัผดิชอบในการบรหิาร
ดนิแดนทีไ่ม่ได้ปกครองตนเองและดนิแดนในภาวะทรสัต ีจะส่งเสรมิสทิธใินการก าหนดเจตจ านง
ของตนเองใหบ้รรลุผลเป็นจรงิ และตอ้งเคารพสทิธนิัน้ตามบทบญัญตัแิห่งกฎบตัรสหประชาชาติ 
  ขอ้ ๔๗  จะตคีวามกตกิานี้ในทางที่เสื่อมสทิธทิีม่มีาแต่ก าเนิดของปวงชนในอนัที่
จะอุปโภคและใชป้ระโยชน์โภคทรพัยแ์ละทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งเตม็ทีแ่ละเสรมีไิด้ 
 
  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ซึ่ง
ประเทศไทยเขา้เป็นภาคเีมือ่วนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 
  ขอ้ ๑ ขอ้ ๑ ยอ่ย  ประชาชนทัง้ปวงมสีทิธกิ าหนดเจตจ านงของตนเอง โดยสทิธิ
นัน้ประชาชาตเิหล่านัน้จะก าหนดสถานะทางการเมอืงของตนโดยเสร ีและพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม  
และวฒันธรรมของตนอยา่งเสร ี
   ขอ้ ๒ ย่อย  เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชาตทิัง้ปวงอาจจดัการโภค
ทรพัย์และทรพัยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสร ีโดยไม่กระทบต่อพนัธกรณีใดๆ อนัเกิดจาก
ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งตัง้อยู่บนพื้นฐานของหลกัการแห่งผลประโยชน์
รว่มกนัและกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชาตจิะไมถู่กลดิรอนวถิทีางยงัชพีของตนไมว่่ากรณใีด 
   ข้อ ๓ ย่อย  รฐัภาคีแห่งกติกานี้ รวมทัง้รฐัที่รบัผิดชอบในการบรหิาร
ดนิแดนทีไ่มไ่ดป้กครองตนเองและดนิแดนในภาวะทรสัต ีจะส่งเสรมิใหส้ทิธใินการก าหนดเจตจ านง
ของตนเองมผีลจรงิจงั และจะตอ้งเคารพสทิธนิัน้ ตามบทบญัญตัแิห่งกฎบตัรสหประชาชาติ 
  ขอ้ ๒๕  ไมม่บีทบญัญตัใิดในกตกิานี้ทีจ่ะตคีวามไปในทางเสื่อมเสยีต่อสทิธิทีม่มีา
แต่ก าเนิดของประชาชาตทิัง้ปวง ในอนัที่จะอุปโภคและใช้ประโยชน์จากโภคทรพัยแ์ละทรพัยากร 
ธรรมชาตขิองตนอยา่งเตม็ทีแ่ละโดยเสร ี
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  คณะอนุกรรมการสทิธใินทรพัยากรน ้า ชายฝ ัง่ แร่ และสิง่แวดลอ้ม มคีวามเหน็ว่า 
บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) มกีารประกอบการซึง่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มและ
ชุมชน เนื่องจากมขี้อบกพร่องในการประกอบกิจการหลายครัง้มาโดยตลอด แม้จะมกีารแก้ไข
ปรบัปรงุมาเป็นล าดบัแลว้กต็าม แต่ยงัเหน็ว่าตอ้งมกีารตดิตามตรวจสอบโดยใกลช้ดิ และสม ่าเสมอ 
โดยชุมชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ เพื่อรกัษาสทิธขิองชุมชนที่จะอยู่ในสภาพแวดลอ้มปลอดภยั
ต่อสุขภาพอนามยั ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

   
  ข้อ  ๔  มาตรการการแก้ไขปัญหา 
  คณะอนุกรรมการสทิธใินทรพัยากรน ้า ชายฝ ัง่ แร่ และสิง่แวดลอ้ม มขีอ้เสนอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพษิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
  ๔.๑  ใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกบักรมควบคุมมลพษิ และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด 
(มหาชน) เป็นระยะอยา่งน้อยหนึ่งครัง้ในรอบสามเดอืน พรอ้มทัง้รายงานผลการตดิตามตรวจสอบ
ต่อชุมชนโดยรอบ ทัง้นี้ ใหเ้ริม่ด าเนินการภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานฉบบันี้  
  ๔.๒  ใหส้ านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตดิตาม
ตรวจสอบมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมของบรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) เป็นระยะอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในรอบ
หกเดอืน พร้อมทัง้รายงานผลการติดตามตรวจสอบต่อชุมชนโดยรอบ ทัง้นี้ ให้เริม่ด าเนินการ
ภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานฉบบัน้ี 

   
 
 
 

(นายวสนัต ์ พานิช) 
กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

ประธานอนุกรรมการ 
 
 
 
 (นางรตยา  จนัทรเทยีร)    (นายชาญวทิย ์ อรา่มฤทธิ)์ 
         รองประธานอนุกรรมการ            อนุกรรมการ 
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  (นายบรรจง  นะแส)    (นางภนินัทน์  โชตริสเศรณ)ี 
      อนุกรรมการ           อนุกรรมการ 
 
 
 
 
     (นายวพิล  กติทิศันาสรชยั)     (นางสาวอาภา  หวงัเกยีรต)ิ 
          อนุกรรมการ               อนุกรรมการ 
 
 
 
 

(นายศศนิ  เฉลมิลาภ)     (นายศุภกจิ  นนัทะวรการ) 
      อนุกรรมการ     อนุกรรมการ 
 
 
 
 
 (นายขรรคช์ยั  คงเสน่ห)์        (นายสุพจน์  เวชมขุ) 
         เลขานุการ           ผูช้่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 (นางอมรรตัน์  จฑุานิธ)ิ                                  (นายอภสิทิธิ ์ พนัธว์ไิล) 
              ผูช้่วยเลขานุการ                                          ผูช้่วยเลขานุการ 
 
 

นางสาวสุชริา  สทิธจิ ู
พมิพ ์

 
นายขรรคช์ยั  คงเสน่ห์ 

ตรวจ 


