รายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
โดย
คณะอนุกรรมการสิ ทธิ ในทรัพยากรน้า ชายฝัง่ แร่ และสิ่ งแวดล้อม
รายงานผลการตรวจสอบ ที่

/

๒๕๕๑

เรื่อง

สิทธิชุมชน กรณีการก่อสร้างโรงงานกาจัดขยะ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุร ี
นางนิตยา ปตั ตะแวว
ผูร้ ้อง
ผูถ้ กู ร้อง บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
ผู้รอ้ งได้รอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ตามคาร้องที่ ๕๗๒/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ว่า โรงงานกาจัดขยะของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด
(มหาชน) ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติพจิ ารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีมูลและ
อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
สิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ม อบหมายให้ค ณะอนุ ก รรมการด้า นพลัง งานและ
อุตสาหกรรม เป็ นผู้ดาเนินการ ในขณะตรวจสอบได้มกี ารควบรวมกับ คณะอนุ กรรมการสิทธิใน
ทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ และแร่ แล้วใช้ช่อื ว่า คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และ
สิง่ แวดล้อม
ข้อ ๑ ความเป็ นมา
บริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการรับกาจัดขยะ
อุตสาหกรรมในพื้นทีห่ มู่ท่ี ๘ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี การประกอบกิจการ
ทาให้เกิดน้าเน่าเสีย สกปรก ส่งกลิน่ เหม็น ส่งผลให้ต้นข้าวในนาตาย ปลาในแหล่งน้ าตาย และน้ า
เสียไหลซึมเข้าในบ่อบาดาลของชาวบ้าน ทาให้ใช้น้ าบริโภคไม่ได้ ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยัง
หลายหน่ วยงาน แต่ยงั ไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้
ข้อ ๒ การตรวจสอบ
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้ให้ผู้ร้อง
ชี้แ จงด้ว ยวาจา ให้บริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จากัด (มหาชน) สานักงานนโยบายและแผน

-๒ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ชีแ้ จงด้วยเอกสาร และให้กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ชีแ้ จงด้วยเอกสารและวาจา สรุปข้อมูลได้ดงั นี้
๒.๑ คาชี้แจงของผู้ร้อง
ชี้แจงด้วยวาจา
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ดาเนินการรับกาจัดขยะอุตสาหกรรม
โดยขออนุ ญ าตดาเนินกิจการและได้ร บั อนุ ญ าตตั ง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยก่ อ นหน้ านัน้ มีการ
ลักลอบดาเนินการมาก่อน ในการขอตัง้ โรงงานครัง้ แรกอยู่ท่หี มู่ท่ี ๕ ตาบลท่ามะปราง อาเภอ
แก่ง คอย จัง หวัด สระบุ ร ี หลัง จากได้ร ับ อนุ ญ าตและการด าเนิ น การมาประมาณ ๒ ปี เริ่ม มี
ผลกระทบเกิดขึน้ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้าวในนาของชาวบ้านตายบางส่วน ต่อมาปี พ.ศ.
๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ นาข้าวเสียหายและน้ าเสีย ซึมลึกลงไปในบ่ อ บาดาล และไหลลงสู่ล าห้ว ยที่
ชาวบ้านใช้น้าอุปโภคบริโภค ทาให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถอุปโภค - บริโภคได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ชาวบ้านร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาไหล
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลห้ว ยแห้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ร้อ งเรีย นต่ อ นายอ าเภอแก่ ง คอย
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสระบุร ี สานักงานสิ่งแวดล้อ มจังหวัดสระบุร ี ผู้ว่าราชการจังหวัด
สระบุร ี รวมถึงหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนัน้ กรมควบคุมมลพิษได้เข้าไปตรวจสอบใน
พืน้ ที่ และมีหนังสือแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรมว่า จากการตรวจสอบพบสารโลหะหนักปนเปื้อนใน
น้าทีช่ าวบ้านใช้อุปโภค - บริโภค
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้จดั ประชุมเพื่อแก้ไขปญั หา และได้
แจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไข ผู้ประกอบการได้แจ้งกลับไปที่อาเภอแก่งคอยว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
แต่ ห น่ ว ยงานของรัฐไม่ไ ด้เ ข้าไปตรวจสอบอย่างจริง จัง ว่ า มีก ารแก้ไ ขปญั หาเรียบร้อ ยไปแล้ว
หรือไม่ จนถึงปจั จุบนั (เดือนตุลาคม ๒๕๔๗) ปญั หายังคงมีอยู่ชาวบ้านบางคนเกิดอาการเจ็บป่วย
และหลายคนได้รบั ความเดือดร้อนจากมลพิษทีเ่ กิดจากโรงงานฝงั กลบขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว
ต่อมา ชาวบ้านได้รวมตัวกันประท้วงบริเวณทางเข้าโรงงาน เพราะต้องการเข้าไป
ตรวจสอบขยะทีผ่ ปู้ ระกอบการอ้างว่าไม่มพี ษิ หรืออันตรายจริงหรือไม่ จนถูกบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์
กรีน จากัด (มหาชน) ฟ้องร้องเป็ นคดีต่อศาลเรียกค่าเสียหายจานวน ๓๙๕ ล้านบาท
ผูร้ อ้ งต้องการให้ผู้ประกอบการแก้ไขสภาพแวดล้อมให้คนื สภาพดีดงั เดิม โดยให้
ดาเนินการแก้ไขปญั หาอย่างจริงจัง และให้มกี ารชดใช้ค่าเสียหายแก่ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ทัง้ นี้ ผูร้ ้องได้แนบเอกสารประกอบการชี้แจง ดังนี้
๑. สาเนาบันทึกข้อความ ที่ทาการปกครองอาเภอ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
เรือ่ งราษฎรร้องทุกข์ เรียนนายอาเภอเมืองสระบุร ี
จากการตรวจสอบกรณีราษฎรหมู่ท่ี ๖ หมู่ท่ี ๘ ตาบลหนองปลาไหล ร้องทุกข์
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากการทิง้ ขยะทีห่ มูท่ ่ี ๘ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย

-๓(๑) ตรวจสถานทีท่ ง้ิ ขยะบริเวณหุบเขาพืน้ ทีห่ มู่ ๘ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย
พบว่ามีการปรับพืน้ ทีเ่ ป็ นบริเวณกว้างประมาณ ๑๐ ไร่ เศษ มีการตัง้ สานักงานมีผดู้ ูแลตลอดเวลา
มีก ารเดินสายไฟฟ้ า ปกั เสาไฟจาก หมู่ ๘ ต าบลห้ว ยแห้ง อ าเภอแก่ งคอย ระยะทางเกือ บ ๑
กิโลเมตร มีเครื่องจักรเป็ นรถขุดตัก ๒ คัน ขยะที่ท้งิ มีจานวนมาก บริเวณที่ท้งิ ขยะมีภ าชนะถัง
ขนาดประมาณ ๒๐๐ ลิต ร ทัง้ ถัง พลาสติก และถัง เหล็ก จ านวนมาก ขยะส่ ว นใหญ่ บ รรจุ ใ น
ถุงพลาสติก พืน้ ทีท่ ง้ิ ขยะอยูส่ งู กว่าระดับถนนพืน้ ทีก่ ารทานา และทีอ่ ยู่อาศัยของราษฎรในหมู่บา้ น
ข้างเคียง มีการนาขยะมาทิง้ ประมาณเกือบ ๑ ปี แล้ว
(๒) ใกล้เคียงกับสถานทีท่ ง้ิ ขยะมีร่องน้ าซึง่ ไหลมาจากแหล่งทิง้ ขยะ พบว่าน้ าทีข่ งั
อยูต่ ามร่องน้าเป็นฟองน่าจะเนื่องมาจาการเกิดปฏิกริยาทางเคมี และน้ าจะไหลลงในบ่อน้ ามีสภาพ
สีดามากและเป็ นฟอง น้ าจากบ่อน้ าถ้ามากจะล้นไหลไปตามร่องน้ าไปสู่ทต่ี ่ ากว่า พบว่ามีบ่อน้ าอีก
แห่ง ซึง่ อยู่ห่างจากบ่อแรกประมาณ ๓๐๐ เมตร มีสภาพสีดา และเป็ นฟองเช่นเดียวกัน และถ้ามี
น้ ามากล้นจะไหลตามร่องน้ าไปสู่ท่ตี ่ ากว่า ลงสู่พ้นื ที่นาและที่อยู่อาศัยของราษฎร หมู่ท่ี ๘ ตาบล
ห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย หมูท่ ่ี ๘ ตาบลหนองปลาไหล และหมูท่ ่ี ๘ ตาบลกุดนกเปล้า อาเภอเมือง
สระบุร ี จังหวัดสระบุร ี
(๓) ตรวจพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนในเขต หมูท่ ่ี ๘ ตาบลหนองปลาไหล อาเภอ
เมืองสระบุรแี ล้วพบว่า มีบ่อน้ าของราษฎรทีอ่ ยู่ในแนวร่องน้ าจากแหล่งทิง้ ขยะไหลลง พบว่าน้ าใน
บ่อแรกมีสเี ข้มกว่าปกติ ราษฎรไม่กล้าใช้สอย และทีบ่ า้ นเลขที่ ๗ หมู่ ๘ ตาบลหนองปลาไหล บ้าน
ของนายคาภีร์ สมยา ปรากฏว่าบ่อน้ าข้างบ้านที่ขุดไว้ใช้สอย ในฤดูฝนที่ผ่านมามีน้ าจากแหล่ง
ขยะไหลเข้า ทาให้สภาพน้ ามีสเี หลืองเกือบดา เป็ นฟอง ใช้สอยไม่ได้ และที่นาซึ่งมีประมาณ ๑๐
ไร่ มีพน้ื ทีท่ ่อี ยู่ในลุ่มประมาณ ๕ ไร่ น้ าจากแหล่งขยะไหลลง ต้นข้าวเกือบทัง้ หมดไม่เจริญเติบโต
ต้นเน่ าตาย ทัง้ หมดมีท่เี หลือรอดเล็กน้อย ไม่ออกรวง ส่วนที่นาแปลงอื่นๆ ทีน่ ้ าเสียไม่เข้มข้นจะ
เสียหายประปราย
(๔) สอบถามราษฎรบอกว่าบางเวลาจะได้กลิน่ ต่างจากปกติ และการหายใจอึดอัด
น่าจะมาจากแหล่งทิง้ ขยะ
(๕) ราษฎรให้ขอ้ มูลว่าขยะที่ทง้ิ มีรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ และรถพ่วงขนมาจากที่
อื่น เดิมใช้เส้นทางจากอาเภอแก่งคอย ปจั จุบนั ใช้เส้นทางผ่านพืน้ ทีต่ าบลหนองปลาไหล ด้วย
ข้อพิ จารณา
(๑) จากสภาพขยะและผลกระทบ ขยะทีน่ ามาทิง้ อาจเป็ นสารเคมีทม่ี พี ษิ
(๒) การจัดทาสถานที่ท้งิ ขยะ ตามข้อ ๑ อาเภอแก่งคอย คงทราบเรื่องดีอยู่แล้ว
มิใช่เป็ นการลักลอบทิง้ เป็ นครัง้ คราว อาเภอเมือง คงไม่มอี านาจจะเข้าไปจัดการใดๆ กับแหล่งทิ้ง
ขยะดังกล่าวได้
(๓) ความเดือดร้อนที่เกิดขึน้ ที่พบเป็ นเพียงครัง้ แรก และเป็ นระยะเริม่ ต้นในการ
ทิ้งขยะ ณ แหล่งดังกล่าว ในระยะเวลาข้างหน้ าผลกระทบจะต้องรุนแรงมากกว่านี้ ถ้าไม่มกี าร

-๔แก้ไขตัง้ แต่บดั นี้ไป ราษฎรจะต้องได้รบั ความเดือดร้อนมากยิง่ ขึน้ พืน้ ทีก่ ารเกษตรจะต้องเสียหาย
เพิม่ ขึน้ อย่างมากมาย
๒. เอกสารการฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลาง
นายยงยศ อดิเรกสาร กับพวกรวม ๑๒๖ คน (ไม่รวมผูร้ อ้ ง) ได้ย่นื ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาที่ ๑๗๗๕,/๑๘๓๐/๒๕๔๖ ให้อุตสาหกรรมจังหวัด (ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓)
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔) เพิกถอนใบอนุ ญาตตัง้ โรงงาน
กาจัดขยะ และฟ้องขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ ๔ รายปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมาย โดยบริษทั เบตเตอร์
เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ อ้ งสอดโดยมีประเด็นคาฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา ดังนี้
ผูฟ้ ้ องคดีได้ฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสังดั
่ งนี้
(๑) ให้เพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รอ้ งสอดในการประกอบ
กิจการฝงั กลบวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีไ่ ม่เป็ นอันตรายและเป็ นอันตรายทุกฉบับและเพิกถอนใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกฉบับ
(๒) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ปฏิบตั หิ น้าที่ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ หมวด ๒ ว่าด้ว ยการก ากับและดูแลโรงงานตามมาตรา ๓๖-๔๔ หมวด ๓ ว่าด้ว ยบท
กาหนดโทษ และตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๙ และ
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(๓) ให้ขนย้ายวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้วดังกล่าวออกจากบริเวณจังหวัดสระบุรภี ายใน ๓
เดือน และให้ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
(๔) ให้ผรู้ อ้ งสอดชดใช้ค่าเสียหายทัง้ หมดให้กบั ราษฎรทีเ่ ดือดร้อน
(๕) ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องลงโทษพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ร่ี ว่ มกระทาผิด
ต่อมา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษายกฟ้อง
๒.๒ คาชี้แจงของผูถ้ กู ร้อง
บริ ษทั เบตเตอร์ เวิ ลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
ชี้แจงด้วยเอกสาร เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๐
นับ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่ป ระเทศไทยเริ่ม มีแ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาตินนั ้ วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งคือการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อผลิตสินค้ามูลฐาน
และมีความจาเป็ นในการดารงชีวติ ทดแทนสินค้านาเข้าของประเทศ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.
๒๕๒๕–๒๕๓๐ ประเทศไทยได้ทาการสารวจหาแหล่งน้ ามันทางทะเล และสามารถขุดเจาะนาก๊าซ
ธรรมชาติข้นึ มาใช้เป็ นพลังงานทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิง และนาไปเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้า
เพื่อส่งออกไปขายในต่างประเทศ เพื่อนาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย

-๕ในระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ได้เห็นชอบให้มกี ารก่อตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมขึน้ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็ นจานวนมาก ทา
ให้เกิดปญั หามลพิษทางอากาศ มลพิษปนเปื้ อนทางน้ า รวมถึงกากของเสียเกิดขึน้ เป็ นจานวนมาก
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ องประชาชนในเรือ่ งของสุขภาพอนามัย อาชีพ และนอกจากนัน้ วัตถุ
อันตรายที่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ก่อให้เกิดการกลายพันธุแ์ ละสารทีม่ ผี ลกระทบ
ทางพันธุกรรมก็มกี ารสะสมทัง้ ในน้ าผิวดิน น้ าใต้ดนิ น้ าทะเล ตะกอนใต้ทอ้ งน้ าและพื้นผิวดินเป็ น
จานวนมาก ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่รฐั บาลต้องเร่งรัดในการแก้ไขปญั หาทัง้ อากาศเสีย น้ าเสีย และกาก
ขยะของเสียอันตรายต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ กระทรวงอุ ต สาหกรรมได้อ อกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ๒ ฉบับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ เรื่องการกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุ ท่ี
ไม่ใ ช้แ ล้ว (ของเสียอันตราย) และประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ เรื่อ งการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว (ของเสียไม่อนั ตราย) ขึน้ มาบังคับใช้ภายในประเทศและเพื่อจัดการกับ
กากขยะ อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น แต่ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม ทัง้ สองฉบับสามารถแก้ไข
ปญั หาได้ใ นระดับหนึ่ ง ดัง นัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงอุ ต สาหกรรมจึง ได้ย กเลิกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้ สองฉบับดังกล่าว และใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกาจัด
สิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ แทนฉบับเดิม โดยในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับนี้ได้เพิม่ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ก่อกาเนิด ผู้ขนส่ง และผู้รบั กาจัดของเสียเอาไว้
นอกจากนัน้ ในการระบุของเสียต่ างๆ ได้กาหนดเอาไว้เ ป็ นรหัส ซึ่งขึ้นกับการประกอบกิจการ
โรงงานว่า กิจการใดจะต้องมีของเสียประเภทใด ทาให้การควบคุมสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วใน
ประเทศได้พฒ
ั นาในด้านกฎเกณฑ์ทดั เทียมกับต่างประเทศแล้ว
ั หากากของเสีย อุ ต สาหกรรมนั ้น
ในระยะที่ป ระเทศไทยได้ ท าการแก้ ไ ขป ญ
กระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ส่ ง เสริม และร่ ว มมือ กับ ภาคเอกชนจัด ตัง้ บริษัท บริห ารและพัฒ นา
สิง่ แวดล้อม (Genco) ขึน้ ในประเทศ เพื่อทาการรับฝงั กลบขยะทีเ่ ป็ นอันตรายและไม่อนั ตรายจาก
อุตสาหกรรมเป็ นโครงการนาร่อง โดยมีพน้ื ทีฝ่ งั กลบในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
และที่จ งั หวัด ราชบุ ร ี แต่ เ นื่อ งจากของเสีย จากภาคอุ ต สาหกรรมมีเ ป็ นจ านวนมาก กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงได้สนับสนุ นให้ภาคเอกชนทีส่ นใจทีจ่ ะประกอบกิจการฝงั กลบกากของเสียรายอื่น
มาด าเนิ น การเพิ่ม ขึ้น ดัง นัน้ บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด จ ากัด (มหาชน) จึง ได้ก่ อ ตัง้ ขึ้น ในห้ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว
๑. ในการประกอบกิจการโรงงานของบริษทั เบตเตอร์ เวิล์ด จากัด (มหาชน) มี
ความเป็นมา ดังนี้
๑.๑ บริษทั เบตเตอร์ เวิล์ด จากัด (มหาชน) (BWG) ได้ย่นื เรื่องขอรับ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การโรงงาน ณ ส านัก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด สระบุ ร ี และส านัก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี ได้พจิ ารณาออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานรับฝงั กลบวัสดุทไ่ี ม่
ใช้แล้วที่ไม่เป็ นอันตราย ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ๓-๑๐๑-๒/๔๐ สบ ให้เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๔๐ โรงงานตัง้ อยู่ท่หี มู่ท่ี ๘ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี ในเนื้อที่ทงั ้ หมด

-๖๒๒๒ ไร่ ๓๔ ตารางวา ในการประกอบกิจการโรงงานไม่ตอ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม เพราะกาหนดให้โรงงานที่ฝงั กลบขยะที่เป็ นอันตรายเท่านัน้ ต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
๑.๒ บริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) เริ่มแรกประกอบ
กิจการโรงงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๑ และได้รบั อนุ ญาตให้ขยายโรงงานครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ เพื่อเพิม่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการกาจัดน้ าเสียให้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ
และได้รบั การต่ออายุใบอนุญาตจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี ให้ประกอบกิจการได้ไป
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
๑.๓ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้รบั อนุ ญาตขยาย
โรงงานครัง้ ที่ ๒ และครัง้ ที่ ๓ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ เพื่อคัดแยกสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้
แล้วและรับฝงั กลบสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้วเป็ นของเสียอันตรายและบาบัดน้ าเสียรวม โดย
ผ่านการพิจารณาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) จากสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ในพื้นที่โครงการเนื้ อที่ ๒๕๒ ไร่ ๓๗ ตารางวา
ตามหนังสือแจ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และได้แจ้งการเริม่
ประกอบกิจการฝงั กลบของเสียอันตรายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘
๑.๔ การฝ งั กลบกากอุ ต สาหกรรมที่ไ ม่เ ป็ นอันตรายในบ่ อ ฝ งั กลบที่ ๑
(ได้รบั ใบอนุญาตอยูเ่ ดิมแล้ว) ได้ทาการปิดหลุมเมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๔๕ บ่อดังกล่าวมีปริมาณการ
ฝงั กลบของเสียไม่อนั ตรายทัง้ สิน้ ประมาณ ๖๗,๐๐๐ ตัน ในปจั จุบนั การฝงั กลบกากอุตสาหกรรมที่
เป็ นของเสียไม่อนั ตรายจะทาการฝงั กลบในบ่อทีส่ อง มีเนื้อทีป่ ระมาณ ๒๐ ไร่
๑.๕ เพื่อ ให้เ กิด ความมันใจในการจั
่
ด การฝ งั กลบกากของเสีย อย่า งมี
ประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ทางบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
จึงได้จดั ทาโครงการเพื่อขอรับรองมาตรฐานบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (ISO ๙๐๐๑) และ
มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๑) ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของบริษทั เอส
จี เอส ประเทศไทย จากัด เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ บริษทั เอส จี เอส ประเทศไทย จากัด จึงให้คา
รับ รองระบบการบริหารจัดการเรือ่ งสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพของบริษทั
๑.๖ ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัวไปของพื
่
น้ ทีโ่ ครงการ เป็ นทีร่ าบเชิงเขา มี
ระดับความสูงประมาณ ๓๕ เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง มีต้นไม้ลอ้ มรอบ ค่อนข้างแห้งแล้ง
ด้านทิศใต้อยูต่ ดิ กับเขาไม้โค่นต่อเนื่องกับเทือกเขาจาปา ด้านทิศเหนือเป็ นพืน้ ทีร่ าบ มีเส้นทางเข้า
สู่พน้ื ทีโ่ ครงการทีเ่ ชื่อมต่อมาจากบ้านหนองน้าเขียว และพืน้ ทีข่ องโครงการอยู่ตดิ กับอาคารบริเวณ
ของสถานที่เก็บวัตถุระเบิดของบริษัทเอกชน จากการสารวจภายในรัศมี ๓ กิโลเมตรจากพื้นที่
โครงการไม่มแี หล่งน้ าผิวดิน นอกจากนี้แล้วผลการสารวจทางธรณีวทิ ยา จะพบชัน้ ตะกอนร่วน
ความหนาประมาณ ๕-๑๐ เมตร ซึ่งจะประกอบไปด้วย ดินเหนียวเป็ นส่วนใหญ่ จะมีเศษหินและ
ทรายปนอยู่บางส่วนเท่านัน้ ส่วนหินที่รองรับอยู่ด้านล่างคาดว่าจะเป็ นหินแอนดีไซต์ (Andesite)
ซึง่ มีรอยแตกน้อยมาก อย่างไรก็ตาม บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการ
ขุดเจาะบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well) รอบพืน้ ทีโ่ ครงการตามทิศทางการไหลของน้ าใต้ดนิ

-๗รวมทัง้ สิ้น ๑๕ บ่อ ที่ระดับความลึก ๒-๗ เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดนิ และประเมินผล
กระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อชัน้ น้ าใต้ดนิ โดยส่วนใหญ่จะสามารถเก็บตัวอย่างน้ าได้ทุกบ่อ ยกเว้น
ในช่วงฤดูแล้งจะเก็บได้เพียง ๙ บ่อ อีก ๖ บ่อ ไม่สามารถเก็บน้าตัวอย่างได้เนื่องจากน้าแห้ง
สาหรับภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย อาคารสานักงาน อาคารซ่อม
บารุง อาคารตรวจรับกากอุตสาหกรรม อาคารคัดแยกกากอุตสาหกรรม อาคารปรับเสถียรกาก
อุตสาหกรรมปนเปื้อน พืน้ ทีห่ ลุมฝงั กลบแบบถูกสุขาภิบาล พืน้ ทีห่ ลุมฝงั กลบแบบปลอดภัย ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าชะกากอุตสาหกรรม บ่อกัก เก็บน้ าฝน หน่ วยขนส่งกากอุตสาหกรรม และห้อง
ตรวจสอบวิเคราะห์ทางเคมีกากของเสียทางอุตสาหกรรมด้วย
๒. สภาพปญั หาทีเ่ กิดจากการประกอบการภายในเรื่องสิง่ แวดล้อมของน้ า อากาศ
และการปนเปื้อนของดินบริเวณใกล้เคียงโครงการ
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ได้มกี ารชุมนุ มปิ ดกัน้ หน้าทางเข้าโรงงาน โดยผู้
ทีม่ าชุมนุ มได้รอ้ งเรียนเรื่องกลิน่ เหม็น น้ าเสียและการฝงั กลบกากอุตสาหกรรม ในช่วงระยะเวลา
นัน้ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และจังหวัดสระบุรไี ด้
ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับทราบปญั หาข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมทัง้ ส่งเจ้าหน้าที่ราชการ
ไปทาการตรวจสอบ ซึง่ สามารถสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ดงั นี้
วันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กรมควบคุมมลพิษได้เข้าไปทาการตรวจสอบ
พืน้ ทีข่ องโครงการ สรุปได้ว่าน้าในแหล่งน้าผิวดินส่วนใหญ่มปี ริมาณสารโลหะหนักอยู่ในระดับปกติ
ส่วนน้าใต้ดนิ จากบ่อสังเกตการณ์มคี ่าโลหะหนักบางตัว เช่น นิกเกิล และแมงกานีส สูงกว่ามาตรฐาน
ซึง่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมภายนอกโรงงาน และได้มกี ารนาผลการตรวจสอบดังกล่าวเข้า
หารือในการประชุมกับเจ้าหน้ าที่หน่ วยงานราชการจังหวัดสระบุร ี โดยมีเจ้าหน้ าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เจ้าหน้าทีก่ รมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องของจังหวัดสรุป
ได้ว่า ในปจั จุบนั ผลการตรวจสอบโดยรอบบริเวณพืน้ ทีโ่ รงงานยังไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจึงมี
ความเห็นร่วมกันให้โรงงานเปิดดาเนินกิจการฝงั กลบสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วได้ตามปกติและ
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลสิง่ แวดล้อม และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการ
ดาเนินการของโรงงานให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกฎหมาย และกรมควบคุมมลพิษจะได้เก็บ
ตัวอย่างน้ าจากผิวดิน น้ าใต้ดนิ กากที่ฝงั กลบและตะกอนดินนาไปทาการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ
เป็ น ระยะๆ เพื่อ หาความเปลี่ย นแปลงในขณะที่เ ปิ ด ด าเนิ น การปกติ ซึ่ง หากพบว่ า มีก าร
เปลี่ยนแปลงทาให้ส ิ่งแวดล้อ มได้ร บั ผลกระทบ ก็จะได้ด าเนิ นการตามขัน้ ตอนของกฎหมายที่
เกีย่ วข้องต่อไป นอกจากนัน้ จังหวัดสระบุรไี ด้ประสานกับสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้รบั ความเชื่อถือเข้า
ร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินการของโรงงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
ป ญั หาความเดือ ดร้อ นของชาวบ้า นและผลงานที่ไ ด้ด าเนิน การแก้ไ ขป ญั หาที่ผ ่า นมา ต่อ
คณะกรรมาธิก ารทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อ ม สภาผู้แ ทนราษฎร โดยมีหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น รองผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุร ี สิง่ แวดล้อมภาค ๗ สาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี กอง
น้ าบาดาล กรมควบคุมมลพิษ เป็ นต้น เข้าร่วมชี้แจงและคณะกรรมาธิการได้เข้าตรวจสอบพื้นที่

-๘ของโรงงานแล้วมีความพอใจในการจัดการดาเนินการของโรงงาน ซึ่งประธานในที่ประชุมขอให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกากับดูแลการดาเนินกิจการของโรงงานอย่างใกล้ชดิ และเข้มงวดต่อไปด้วย
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จังหวัดสระบุรไี ด้แต่ งตัง้ คณะทางานรับฟงั ปญั หา
ความเดือดร้อนและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนจากการฝงั กลบกาก
อุตสาหกรรมของ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) และในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้ขอ้ สรุปว่าขณะนี้เหตุการณ์ปกติ มีราษฎรใน ๓ หมู่บ้านป่วยเป็ นโรคผิวหนัง
จานวน ๑๓ ราย แต่เมื่อป่วยรับยาไปแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ป่วยกลับมารักษาตัวหรือขอยาเพิม่ แต่
อย่างใด ขณะนี้ยงั วินิจฉัยไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ไม่มรี าษฎรร้องเรียนกรณีต้นไม้หรือพืชผล
ทางเกษตรเสียหายหรือสัตว์เลีย้ งเจ็บปว่ ยแต่อย่างใด
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนของทางราชการ ได้เข้าไปรับฟงั ข้อคิดเห็น
ั หาต่ างๆ ซึ่ง ทางบริษัท
ของประชาชน ตรวจสอบโรงงานพร้อ มให้ค าเสนอแนะเพื่อ แก้ไ ขป ญ
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ก็รบั ทราบและแล้วนาไปปฏิบตั ใิ นทุกเรื่อง แต่ก็ไม่สามารถ
แก้ไขตามความต้องการของผู้รอ้ งเรียนได้ เพราะผู้รอ้ งเรียนมีวตั ถุประสงค์เพียงต้องการให้ทาง
ราชการเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานของทางบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด
(มหาชน) อย่างเดียวเท่านัน้
๓. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ชุมนุ ม นอกจากจะได้รอ้ งเรียนไปยังหน่ วยงานราชการ
ต่างๆ แล้วยังได้นาเรื่องฟ้องไปยังศาลปกครอง โดยกล่าวหาเจ้าหน้ าที่ของรัฐ คืออุ ตสาหกรรม
จังหวัดสระบุร ี อธิบดีก รมโรงงานอุต สาหกรรม ปลัดกระทรวงอุต สาหกรรมและนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง โดยสรุปประเด็นทีก่ ล่าวหาได้ว่า
(๑) ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานที่อุตสาหกรรมจังหวัดและอธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้กบั บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ตามกฎหมาย
โรงงานนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ใบอนุ ญ าตตามกฎหมายสาธารณสุ ข ที่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลห้วยแห้งออกให้กบั บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) กล่าวหา อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และนายกองค์การบริการส่วนตาบลห้วยแห้ง ละเลยต่อหน้าทีต่ ามกฎหมายกาหนด
จากข้อกล่าวหาทัง้ สามประเด็น ผู้ชุมนุ มได้ขอให้ศาลปกครองกลางสังให้
่ บริษทั
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ชดเชยค่าเสียหายให้กบั ผู้ชุมนุ มที่ได้รบั ความเดือดร้อน เพิก
ถอนใบอนุญาตทุกชนิดของโรงงาน และลงโทษเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กี่ยวข้องในคดีน้ีทงั ้ หมดตามฟ้อง
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองกลางได้มคี าพิพากษาในเรื่องนี้ ตาม
คดีหมายเลขดาที่ ๑๗๗๕/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๓๙/๒๕๕๐ และคดีหมายเลขที่ ๑๘๓๐/
๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๐๐/๒๕๕๐ โดยศาลปกครองกลางได้มคี าสังยกฟ
่ ้ องในทุกประเด็นของ
ข้อกล่าวหา ซึ่งจากคาพิพากษายกฟ้องดังกล่าวนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้นว่า บริษทั เบตเตอร์
เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นต้นเหตุแห่งการฟ้องร้องได้พยายามแก้ไขปญั หาและตอบข้อ
สงสัยของผูฟ้ ้ องคดีโดยสันติวธิ ตี ลอดมา แต่หาได้เป็ นทีพ่ งึ พอใจแก่ผฟู้ ้ องคดีแต่อย่างใด มีการสร้าง

-๙เงื่อ นไขขึ้นใหม่ จนไม่มหี น่ ว ยงานใดสามารถแก้ไขปญั หาความไม่พอใจของผู้ฟ้ อ งคดีไ ด้ การ
กระทาของผู้ฟ้องคดีทงั ้ หมดนัน้ ประสงค์เพียงเพื่อให้มคี าสังให้
่ ยกเลิกใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โรงงานของบริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จากัด (มหาชน) เท่านัน้ แต่ เ มื่อ หน่ ว ยงานราชการที่
เกีย่ วข้องไม่มคี าสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตทีอ่ อกให้แก่บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ผู้
ฟ้องจึงได้นาเรือ่ งฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้มคี าพิพากษาเพิกถอนใบอนุ ญาต จึงถือเป็ น
การใช้สทิ ธิในทางทีไ่ ม่สุจริต ซึง่ ศาลปกครองกลางก็ได้มคี าวินิจฉัยในทุกประเด็นข้อกล่าวหาและได้
มีคายกฟ้องในคดีดงั กล่าว
๔. การดาเนินการแก้ไขทัง้ ในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต ตลอดจนการจัดทา
แผนงานที่จ ะท าให้ท างโรงงานอยู่ร่ ว มกับ ชุ ม ชนได้อ ย่า งดีย ิ่ง ขึ้น นั น้ ทางโรงงานได้แ บ่ ง การ
ดาเนินการออกเป็นสองส่วน คือ
๔.๑ การดาเนินการส่วนแรกเป็ นการภายใน กรณีท่ผี ู้ชุมนุ มได้รอ้ งเรียน
ในเรื่องกลิน่ และน้ าเสียทีเ่ กิดจากการฝงั กลบของเสีย โดยปกติหน่ วยงานตรวจสอบ (ISO ๙๐๐๑)
และ (ISO ๑๔๐๐๑) ซึ่งเป็ นหน่ วยงานตรวจสอบอิสระภายนอก ได้เข้าไปทาการตรวจสอบทาง
โรงงานอยูเ่ ป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์อยูแ่ ล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รบั คาแนะนาจากส่วน
ราชการที่เข้าไปให้คาแนะนาเป็ นการเพิม่ เติม ทางโรงงานก็เร่งรีบดาเนินการตามคาแนะนาจาก
ส่วนราชการทีเ่ ข้าไปให้คาแนะนาเป็นการเพิม่ เติม ทางโรงงานก็เร่งรีบดาเนินการตามคาแนะนาทุก
ประการเป็นการเร่งด่วน เช่น
- ปญั หากลิน่ เหม็นทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยการปิดคลุมผิวหน้ากากอุตสาหกรรม
ด้วยดินและแผ่นพลาสติกอีกชัน้ หนึ่งทุกครัง้ หลังการฏิบตั งิ านประจาวัน ร่วมกับการใช้สารดับกลิน่
ฉีดพ่นสาหรับการฝงั กลบกากอุตสาหกรรมที่มกี ลิน่ รุนแรง ทัง้ นี้เพื่อป้องกันกลิน่ แพร่กระจาย โดย
ปจั จุบนั ขัน้ ตอนดังกล่าว บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้กาหนดเป็ นแผนการ
ติด ตามตรวจสอบการปฏิบตั ิง านเป็ นการภายใน เพื่อ ควบคุ มและเฝ้ าระวัง การปฏิบตั ิง านของ
พนักงานทีร่ บั ผิดชอบ
- ปญั หาน้ าเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
ได้มกี ารจัดการน้าชะกากอุตสาหกรรม โดยการเพิม่ ระดับความสูงของคันดินของหลุมฝงั กลบ เพื่อ
ป้อ งกันการไหลล้น ของน้ า ชะกากอุ ต สาหกรรม รวมทัง้ การลดพื้น ที่ห น้ างานที่ท าการฝ งั กลบ
(Active Zone) ให้มนี ้อยทีส่ ุด เพื่อลดปริมาณน้าชะกากอุตสาหกรรม ทีเ่ กิดขึน้ และยังได้ดาเนินการ
ปรับปรุงระบบบาบัดน้ าชะกากอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้วย
๔.๒ การดาเนินการในส่วนที่สอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงงานอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยื
่ น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) จึงได้จดั ตัง้ กองทุน
พัฒนาชุมชนเพื่อสิง่ แวดล้อม โดยนาเงินจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีกองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อ
สิง่ แวดล้อม ธนาคารทหารไทย ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ และจะนาเงินเข้าสมทบกองทุน
ดังกล่าว โดยคิดจากปริมาณกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนที่เป็ นของแข็งที่รบั เข้ามาบาบัดและกาจัด
ในอัต ราตันละ ๑๐ บาท เพื่อ ใช้ในการพัฒนาด้านสิ่ง แวดล้อ มและแก้ไ ขปญั หาอันเกิดจากการ

- ๑๐ ดาเนินการของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ตลอดจนปญั หาสิง่ แวดล้อมทัวไปใน
่
ชุมชน
ด้วยจิตสานึกและความตระหนักในเรือ่ งการรับผิดชอบของทางโรงงาน และเพื่อให้
สอดคล้อ งกับมาตรการของสภาอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทย ทางโรงงานได้จดั ทาโครงการ
Responsible Care (RC) ดูแลตนเองด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสามารถให้โรงงานอยู่กบั ชุมชนได้
อย่างยังยื
่ น โดยทางโรงงานได้จดั ทาโครงการต่างๆ หลายโครงการอาทิเช่น เปิ ดโรงงานให้เป็ น
แหล่งศึกษาทางวิชาการแก่ทุกภาคส่วน ทัง้ ส่วนราชการ สถานบันการศึกษา และชาวบ้านทัวไปให้
่
สามารถเข้าเยีย่ มชมศูนย์กาจัดของเสียกากอุตสาหกรรมได้ ซึง่ นับตัง้ แต่ดาเนินโครงการมาได้มผี ู้
เข้าเยี่ย มชมโรงงานแล้ว ทัง้ สิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จ านวน ๙๐๓ คน (๑๑๓ กลุ่ ม ) และปี พ.ศ.
๒๕๔๙ จานวน ๑,๐๖๐ คน (๒๒๘ กลุ่ม) ตามลาดับ
นอกจากนัน้ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้ประสานงานกับทาง
จังหวัดสระบุร ี เพื่อ ดาเนินการด้า นชุมชนสัมพันธ์และสร้า งความสมานฉันท์ใ นการอยู่ร่ว มกัน
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน โดยปจั จุบนั อยู่ระหว่างการจัดทาข้อระเบียบหรือร่างไตรภาคี
ซึ่ง ประกอบด้ว ย ผู้แ ทนของบริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จากัด (มหาชน) ผู้แ ทนชุ มชน และ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๓ คาชี้แจงของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑ กรมควบคุมมลพิ ษ
ชี้แจงด้วยเอกสารและวาจา
(๑) ชี้แจงด้วยเอกสาร เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ตัง้ อยู่บริเวณตาบลห้วยแห้ง อาเภอ
แก่ ง คอย จัง หวัด สระบุ ร ี ได้ร บั อนุ ญ าตให้ประกอบกิจ การรับฝ งั กลบวัส ดุ ท่ีไ ม่ ใ ช้แ ล้ว ที่ไ ม่ เ ป็ น
อันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จัดเป็นโรงงานจาพวกที่ ๓
ลาดับที่ ๑๐๑ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ ๒๒๐ ไร่ ที่ดนิ ตัง้ อยู่บนที่ลาดเชิงเขาบริเวณโดยรอบมีชุมชนอาศัย
อยู่เป็ นกลุ่มๆ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้ให้บริการฝงั กลบกากอุตสาหกรรม
ประเภทไม่เป็ นอันตรายมาตัง้ แต่เดือนมกราคม ๒๕๔๑ จนปจั จุบนั ได้ปิดบ่อฝงั กลบที่ ๑ แล้ว และ
กาลังเปิ ดดาเนินการฝงั กลบกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็ นอันตรายในบ่อฝงั กลบที่ ๒ รวมทัง้ ได้ขอ
ขยายกิจ การทัง้ ในส่ ว นของการฝ งั กลบกากของเสีย ที่ไ ม่ เ ป็ น อัน ตรายและกากของเสีย ที่เ ป็ น
อันตราย โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยมีเงื่อนไขให้บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จากัด (มหาชน) ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

- ๑๑ สถานการณ์การดาเนินการแก้ไขปญั หา
๑. วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาไหล กรณีปญั หาน้ าเน่ าเสียจากการทิง้
ขยะของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ซึง่ จากการตรวจสอบ ปรากฏว่า สถานทีฝ่ งั
กลบของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทาลาย
ฤทธิ ์กาจัด ทิง้ หรือฝงั สิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๔๑) ได้แก่ สถานทีฝ่ งั กลบไม่มรี ะบบรวบรวมและสูบน้ าชะขยะ ไม่มรี ะบบบาบัดน้ าชะขยะ
ไม่มคี นั ดินโดยรอบหรือระบบจัดการน้ าฝน ทาให้น้ าเสียในบ่อฝงั กลบไหลออกสู่บริเวณโดยรอบ
ฯลฯ และการดาเนินการของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
ในการปฏิบตั ิงาน โดยมีก ารนาขยะหรือวัส ดุท่ไี ม่ใ ช้แล้ว อื่นนอกเหนือ จากที่ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กาหนดไว้ มาฝงั กลบในพืน้ ทีโ่ ดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งขยะดังกล่าวบางประเภทเข้าข่ายเป็ นของเสียอันตราย เช่น แผนวงจร
อิเล็กทรอนิค น้ ามันเครื่องใช้แล้ว เศษฟิ ลม์ ฯลฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม
จึงได้มหี นังสือแจ้งไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาสังการให้
่
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จากัด (มหาชน) ปรับปรุงแก้ไขดาเนินการ ซึ่งต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ม ี หนังสือลงวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งมายังกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม ว่า ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ พบว่า บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้
จัดทาคันดินโดยรอบบ่อฝงั กลบตัง้ แต่เริม่ ดาเนินการ มีระบบรวบรวมและสูบน้ าชะขยะ โดยมีบ่อ
สังเกตการณ์คุณภาพน้ าใต้ดนิ ที่ต้นน้ า ๑ แห่ง และที่ท้ายน้ า ๑ แห่ง ได้จดั ทาที่คดั แยกหรือที่พกั
ขยะชัวคราวที
่
่เหมาะสม ไม่มกี ารนาขยะอันตรายมาฝงั กลบอีก ขยะเหลวที่นามาฝงั กลบเป็ นกาก
ตะกอนจากระบบบาบัดน้ าทิง้ ทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตราย ฯลฯ และได้ปรับปรุงแก้ไขสถานทีฝ่ งั กลบ
และการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๑)
๒. กรมควบคุมมลพิษ ได้รบั แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีเดียวกันจากสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงได้ไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า สิง่ ปฏิกูลและวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีบ่ ริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
นามาฝงั กลบ บางส่วนเป็ นขยะที่มสี ารอินทรีย์สูงและมีกลิน่ เหม็น จึงได้มหี นังสือแจ้งไปยังกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ควบคุมดุแลการประกอบกิจการของ บริษทั
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ซึ่งต่อมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มหี นังสือลงวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งว่า บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้ทาการปิ ดคลุมบ่อฝงั
กลบที่ ๑ แล้ว ตามหลักวิชาการ โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี และหน่ วยงานท้องถิน่
ได้รว่ มกันเป็ นสักขีพยาน และผูป้ ระกอบการจะดาเนินการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันน้ าชะผิวดิน
โดยเร็ว
๓. จังหวัดสระบุ ร ี ได้ประสานมายังกรมควบคุ มมลพิษ เพื่อ ร่ว มกับส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสระบุร ี และคณะกรรมการตรวจสอบปญั หาบ่อฝงั กลบ
ของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ทีจ่ งั หวัดสระบุรแี ต่งตัง้ ขึน้ มา ติดตามตรวจสอบ

- ๑๒ การประกอบกิจการของ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๔๖ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า บริเวณบ่ อฝงั กลบขยะมีกลิน่ เหม็นเล็กน้ อย จากการเก็บ
ตัวอย่างน้ า จากบ่อสังเกตการณ์ ภายในบริเวณพื้นที่บ่อฝงั กลบของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จากัด (มหาชน) มาตรวจวิเคราะห์ พบว่า มีค่าโลหะ ได้แก่ นิกเกิล แมงกานีส ตะกัว่ และอาร์เซนิก
เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดนิ จึงได้มหี นังสือแจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัด
สระบุร ี เพื่อควบคุมการดาเนินการฝงั กลบของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ให้
เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด ซึง่ ต่อมาจังหวัดสระบุรไี ด้มหี นังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้ง
มายังกรมควบคุมมลพิษ ว่า ได้แจ้งให้สานักงานอุตสาหกรรมจังกวัดสระบุรปี ระสานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และดาเนินการให้ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) แก้ไข และฟื้นฟูการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักและมลสารต่างๆ ในน้ าใต้ดนิ เพื่อป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับประชาชน
ผู้ใ ช้น้ าเพื่อ การอุ ปโภค-บริโภค และขอความร่ว มมือ กรมควบคุ มมลพิษ ติดตามตรวจสอบการ
แพร่กระจายการปนเปื้อน
๔. นายยงยศ อดิเรกสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดสระบุร ี ได้ม ี
หนัง สือ ลงวัน ที่ ๒๙ มิถุ น ายน ๒๕๔๖ ถึง รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม ขอให้สงระงั
ั ่ บการฝงั กลบกากอุตสาหกรรมและให้เพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
ของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
๕. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนชุมนุ มคัดค้านการ
ประกอบกิจการฝงั กลบกากอุตสาหกรรมของ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) โดยทา
การปิ ดกัน้ ถนนทางเข้า –ออก บ่อฝงั กลบ ทาให้บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ไม่
สามารถขนกากอุตสาหกรรมเข้าไปฝงั กลบในพืน้ ทีไ่ ด้ ก่อให้เกิดปญั หาความขัดแย้งรุนแรงยิง่ ขึน้
๖. วันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๔๖ กรมควบคุ มมลพิษ ได้ร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ย วกับ ผลการตรวจสอบและความเห็นในส่ ว นที่เ กี่ยวข้อ งกับคณะกรรมาธิการวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีแ ละการพลังงาน ในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อ งร้อ งเรียนขอความเป็ นธรรมของ
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) กรณีท่บี ริษทั เผชิญปญั หาเรื่องร้องเรียนหรือชุมนุ ม
เรียกร้องทีไ่ ม่เป็นธรรม
๗. วัน ที่ ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๔๖ ได้ม ีก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการประสานการ
ั หามลพิษ จากบ่ อ ฝ งั กลบกาก
จัด การสิ่ง แวดล้ อ มและอุ ต สาหกรรม กรณี เ รื่อ งร้ อ งเรีย นป ญ
อุ ต สาหกรรมของบริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ง ปลัด กระทรวงทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เ สนอให้ค ณะอนุ กรรมการคณะอนุ กรรมการประสานการจัด การ
สิง่ แวดล้อมและอุตสาหกรรมกรณีเรื่องร้องเรียนปญั หามลพิษจากบ่อฝงั กลบกากอุตสาหกรรมของ
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) เดินทางไปตรวจสอบบริเวณบ่ อฝงั กลบของบริษัท
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ในวันที่ ๑๕ ตุล าคม ๒๕๔๖ ซึ่งภายหลังการตรวจสอบ
ั หา
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะท างานเฉพาะกิจ แก้ ไ ขป ญ

- ๑๓ สิง่ แวดล้อม กรณีบ่อฝงั กลบกากอุ ตสาหกรรมของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
เมือ่ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึง่ ประกอบด้วยหน่ วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผูแ้ ทนประชาชนที่ได้รบั ความเดือดร้อน เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบ รวมทัง้
เสนอแนะมาตรการแก้ไขปญั หา
๗.๑ จากการติดตามตรวจสอบครัง้ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ ตุ ลาคม
๒๕๔๖ โดยสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทางานเฉพาะกิจฯ ได้ดงั นี้
๑. พืน้ ทีต่ งั ้ โครงการ
จากการสารวจของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล พบว่า ลักษณะทาง
ธรณีวทิ ยาที่พบในบริเวณดังกล่าว มี ๒ ชนิด คือ ชัน้ หินร่วน ประกอบไปด้วยดินปนทรายร่วน มี
ความหนาประมาณ ๒–๑๐ เมตร และชัน้ หินแข็งที่เรียกว่า หินไรโอไรท์ ซึ่งเป็ นหินภูเขาไฟชนิด
หนึ่ง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ส่วนชัน้ น้ ามี ๒ ชนิด คือชัน้ น้ าบาดาลในชัน้ หินร่วน มี
ความหนาประมาณ ๒–๑๐ เมตร และชัน้ น้ าบาดาลในชัน้ หินแข็งซึ่งมีรอยแตกและมีบางส่วนเป็ น
หินผุ ซึ่งการสารวจทางธรณีฟิสกิ ส์ พบว่า มีรอยแตกน้ อย ยกเว้นบริเวณตอนกลางของพื้นที่ฝงั
กลบ จะพบว่าเป็ นรอยหินที่มรี อยแตกสลับกับหินผุ ในระดับความลึก ๑๕–๔๐ เมตร มีความยาว
ประมาณ ๒๐๐ เมตร วางตัวอยู่ในแนวทิศเหนือ –ใต้ ระหว่างบ่อฝงั กลบที่ ๑ กับบ่อบาบัดน้ าเสีย
โดยเริม่ จากบริเวณด้านข้างบ่อฝงั กลบที่ ๑ ถึงบ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบบาบัดน้ าเสีย ซึ่งจาก
สภาพดังกล่าวหากมีการรัวซึ
่ มจากบ่อฝงั กลบที่ ๑ และบ่อที่ ๒ อาจเกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ าใต้
ดินและน้าผิวดินได้ นอกจากนัน้ ทีต่ งั ้ โครงการมีลกั ษณะเป็นพืน้ ทีเ่ ติมน้าบาดาล (Recharge area)
๒. ผลการตรวจสอบน้าชะกาก น้าผิวดิน และน้าใต้ดนิ
๒.๑ จากการตรวจสอบน้ าชะกากในบ่อฝงั กลบที่ ๑ และ
๒ โดยกรมควบคุมมลพิษ พบ นิกเกิล (Ni) และโครเมียม (Cr) ในปริมาณค่อนข้างสูง
๒.๒ จากการตรวจสอบน้ า ผิว ดิน ในน้ าห้ว ยหนองน้ า
เขียว ซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่ฝงั กลบโดยกรมควบคุมมลพิษ พบ นิกเกิล (Ni) โครเมียม (Cr) ตะกัว่
(Pb) และอาร์เซนิก (As) ปริมาณค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ผิวดินประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) โดยมี
ค่านิกเกิลคิดเป็น ๒.๔ เท่าของเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๓ จากการตรวจสอบน้ าใต้ดนิ บริเวณพืน้ ทีฝ่ งั กลบกาก
อุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียง พบนิกเกิล (Ni) และโครเมียม (Cr) ในบ่อสังเกตการณ์ (ความ
ลึก ๒ – ๗ เมตร) ในปริมาณค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดนิ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีค่าสูงสุดของนิกเกิลทีต่ รวจพบ
ในบ่อสังเกตการณ์ (๐.๐๕๘ mg/I) คิดเป็ น ๖.๔ เท่า ของค่าสูงสุดที่พบในบ่อน้ าบาดาลภายนอก
พืน้ ที่ฝงั กลบ (๐.๐๐๙ mg/I) แสดงว่า มีการกระจายตัวของโลหะหนักจากบ่อฝงั กลบออกไปสู่บ่อ
สังเกตการณ์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณโลหะหนักในบ่อน้าบาดาลของประชาชนบริเวณใกล้เคียงยังอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

- ๑๔ ๓. ของเสียอันตราย
จากการตรวจสอบกากของเสียที่บริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน
จากัด (มหาชน) นามาฝงั กลบในบ่อฝงั กลบที่ ๒ พบการปนเปื้อนของของเสียอันตราย ได้แก่
๓.๑ กากสี เข้าข่ายเป็ นของเสียอันตรายตามหมวด ๔
ข้อ ๑๘ ประเภทของเสียจากการผลิตหรือใช้ส ี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.
๒๕๔๐) แต่ ภายหลังได้มกี ารตรวจสอบเอกสารข้อ มูล จากบริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จากัด
(มหาชน) พบว่า กากสีดงั กล่าวเป็ นกากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสีย ซึ่งผ่านการวิเคราะห์โดย
วิธกี ารสกัดสารแล้ว และมีค่าอยู่ใ นเกณฑ์ต ามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.
๒๕๔๐) จึงจัดเป็นกากอุตสาหกรรมทีไ่ ม่เป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๔๑) และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อนุ ญาตให้นากากดังกล่าวออกนอกโรงงานเพื่อ
นาไปกาจัด
๓.๒ ถังบรรจุสารเคมี ซึง่ จากการตรวจสอบวัดการจุดติด
ไฟของสารเคมีทบ่ี รรจุอยูภ่ ายในถัง พบว่าสามารถจุดติดไฟได้เมื่อมีประกายไฟ และบริเวณข้างถัง
มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ของเหลวไวไฟติดอยู่ ซึ่งเข้าข่ายเป็ นของเสียอันตรายตามหมวด ๑ ข้อ ๑
ประเภทสารไวไฟ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
๔. การรัวซึ
่ มของบ่อฝงั กลบ
จากการตรวจสอบบริเวณบ่อฝงั กลบ พบร่องรอยน้ าเสียและก๊าซ
มีเทนออกจากดินที่ปิดทับบริเวณด้านข้างของบ่อฝงั กลบที่ ๑ ซึ่งสูงกว่าระดับพื้นประมาณ ๒–๓
เมตร แสดงว่าระดับน้ าในบ่อฝงั กลบมีปริมาณค่อนข้างสูง และอาจมีการรัวซึ
่ มของน้ าเข้าหรือออก
จากบ่อฝงั กลบ
๕. การปฏิบ ัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
จากการตรวจสอบของส านัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากร
ธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อ ม พบว่า บริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จากัด (มหาชน) ไม่ปฏิบตั ิต าม
รายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) เช่น บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จากัด (มหาชน) ปิ ดคลุมบริเวณพืน้ ทีท่ ย่ี งั ดาเนินการฝงั กลบด้วยตาข่าย Geonet และปิดคลุมด้วย
ผ้าใบทีส่ ามารถป้องกันการซึมของน้ าฝนลงสู่บ่อฝงั กลบเพียงบางส่วนเท่านัน้ และนาน้ าชะกากไป
เก็บไว้ท่บี ่อเก็บน้ าฝนปนเปื้ อนบริเวณด้านหลังโครงการแทน การสูบน้ าชะกากไปบาบัดในระบบ
บาบัดน้ าเสียทางเคมี รวมทัง้ นากากอุตสาหกรรมที่มกี ารปนเปื้ อนกากของเสียอันตรายฝงั กลบใน
บ่อฝงั กลบที่ ๒ ซึง่ เป็ นบ่อฝงั กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นต้น
ั หาสิ่ง แวดล้อ ม กรณี บ่ อ ฝ งั กลบกาก
คณะท างานเฉพาะกิจ แก้ ไ ขป ญ
อุตสาหกรรมของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) และคณะอนุ กรรมการประสานการ
จัด การสิง่ แวดล้อ มและอุต สาหกรรมกรณีเ รื่อ งร้อ งเรีย นป ญั หามลพิษ จากบ่อ ฝ งั กลบกาก
อุตสาหกรรมของ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้เสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ั หา และได้แ จ้ง ผลการตรวจสอบให้ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรม และจัง หวัด สะบุ ร ี
การแก้ ไ ขป ญ

- ๑๕ พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ซึง่ ต่อมาสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี ได้มคี าสัง่
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจ้งให้บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด
(มหาชน) ปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของคณะทางานเฉพาะกิจ
๗.๒ จากการติดตามตรวจสอบครัง้ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๖ พบว่ า แหล่ ง น้ า ผิว ดิน มีก ารปนเปื้ อ นของสารโลหะหนัก คณะท างาน ได้แ จ้ ง ผลการ
ตรวจสอบและข้อ เสนอแนะเพิ่มเติมให้กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม และจังหวัดสระบุร ี พิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
๘. จังหวัดสระบุร ี ได้ม ีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุ ลาคม ๒๕๔๖ แจ้งมายังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้มกี ารหารือ กันระหว่าง
ผูแ้ ทนผูร้ อ้ งเรียน (นางสาวประวิทย์ บุญทับ) และผู้มอี านาจของ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด
(มหาชน) กับส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเจรจาข้อตกลง หาข้อยุตใิ นการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่
ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
จังหวัดสระบุร ี ได้เ จรจาข้อ ตกลงในกรณีท่รี าษฎรต าบลหนองปลาไหล และต าบลกุ ดนกเปล้า
อาเภอเมืองสระบุร ี ได้รอ้ งเรียนบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ก่อเหตุเดือดร้อน
ราคาญเรือ่ งน้าเสีย กลิน่ โดยสรุปผลการเจรจาได้ ดังนี้
๑) ให้ก รมทรัพ ยากรน้ าบาดาล ทาการตรวจสอบในบริเ วณพื้น ที่ข อง
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ว่า น้ าเสียซึ่งปล่ อยออกมาจากโรงงานเป็ นน้ าที่
ราษฎรสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันหรือไม่ โดยให้นาน้ าดังกล่าวไปตรวจสอบคุณภาพน้ า
และขอทราบผลภายใน ๑๕ วัน
๒) ให้ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรม และกรมควบคุ ม มลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกันนาวัสดุทฝ่ี งั กลบในบ่อที่ ๑ ไปวิเคราะห์หาค่าโลหะหนัก
๓) ในระหว่างดาเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จากัด (มหาชน) ยินดีไม่นารถขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาในพืน้ ที่
๔) ให้ป ระชาชนหยุ ด การชุ ม นุ ม ร้ อ งเรีย นในระหว่ า งที่ร อฟ งั ผลการ
ตรวจสอบ
๕) บริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จากัด (มหาชน) ยินดีถ อนแจ้งความ
กล่าวโทษร้องทุกข์กบั ผู้ชุมนุ ม ตามที่ทางบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้ทาการ
แจ้งความไว้ เมือ่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
๙. คณะทางานเฉพาะกิจแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม กรณีบ่อฝงั กลบกากอุตสาหกรรม
ของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) คณะทางานเฉพาะกิจแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม
กรณีบ่อฝงั กลบกากอุ ตสาหกรรมของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ปรากฏ
ว่าบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการแก้ไขตามคาสังของอุ
่
ตสาหกรรม
จังหวัดแล้ว เว้นแต่ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ยังไม่ดาเนินการทาแนวป้องกัน
น้ าใต้ดนิ (Grouting) ตามข้อเสนอแนะของคณะทางาน เนื่องจากการรอผลการติดตามตรวจสอบ

- ๑๖ การรั ่วซึมจากบ่อสังเกตการณ์ของคณะทางานระยะหนึ่ง ซึ่งหากพบว่ามีการรั ่วซึมจะให้ บริษ ทั
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ทาแนวป้อ งกันน้ าใต้ด ิน (Grouting) โดยใช้ซีเมนต์หรือ
ซีเ มนต์ผ สมสารเบนโทไนต์ ฉี ด รอบๆ ฐานของบ่ อ ฝ งั กลบ และภายหลัง ได้แ จ้งผลการติดตาม
ตรวจสอบของคณะทางานเฉพาะกิจฯ ให้จงั หวัดสระบุร ี เพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการแล้ว
๑๐. วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้ม ี
หนังสือมายังกรมควบคุมมลพิษ ขอความช่วยเหลือในการใช้สทิ ธิอนั ชอบธรรมเพื่อประกอบกิจการ
เนื่องจากชาวบ้านปิ ดถนนทาให้ไม่สามารถนากากอุตสาหกรรมเข้าฝงั กลบได้ตามปกติ ก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็นจานวนมาก
๑๑. จังหวัดสระบุร ี ได้จดั การประชุมลักษณะไตรภาคีเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
ไกล่เกลีย่ และทาความตกลงร่วมกัน เมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยมีมติให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) มอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงาน เตรียมการรองรับเหตุการณ์ซง่ึ อาจ
มีความรุนแรงจากการเผชิญหน้าทัง้ ๒ ฝา่ ย
๒) มอบหมายตารวจภูธรจังหวัดสระบุรจี ดั ทาแผนรักษาความปลอดภัย
ในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการชุมนุ มเรียกร้องของประชาชน
๓) ขอความร่ว มมือ กรมควบคุ ม มลพิษ และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
ดาเนินการตรวจสอบหลุมฝงั กลบที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนหมดความเคลือบแคลงสงสัย
๔) เสนอคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พิจารณามาตรการและแนว
ทางแก้ไขเพื่อให้เป็นทีย่ อมรับของประชาชน
๕) ประเด็นทีม่ กี ารยืน่ ฟ้องต่อศาลปกครอง ให้ทงั ้ ๒ ฝา่ ยรอคาตัดสินของศาล
๖) ให้ บ ริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) ใช้ เ งิน กองทุ น
สิง่ แวดล้อมและกองทุนพัฒนาตาบลที่บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) จัดตัง้ ในการ
ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
๑ ๒ . กรมคว บคุ มมลพิ ษ ได้ เ ข้ า ร่ วมประชุ มกั บ คณะกรรมาธิ ก า รการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เพื่อชี้แจง
รายละเอียด และความเห็นเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบบ่อฝงั กลบกากอุตสาหกรรมของบริษทั
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
๑๓. จังหวัดสระบุร ี ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งกรมควบคุม
มลพิษเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปญั หาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีบริษทั เบตเตอร์
เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ทีผ่ ่านมา ดังนี้
๑) ได้พยายามแก้ไขและยุตปิ ญั หาด้วยหลักบูรณาการ ซึง่ พยายามทีจ่ ะให้
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามีส่วนร่วม โดยได้แต่ งตัง้ คณะทางานขึน้ มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหา
แนวทางและกาหนดมาตรการสาหรับการแก้ไขปญั หา
๒) ได้ ป ระสานหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ ได้จดั ส่งเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมาตรวจสอบหลายครัง้ เกี่ยวกับ
ระบบบาบัดน้าเสีย การป้องกันมลพิษต่างๆ

- ๑๗ ๓) มีการหารือเพื่อหาแนวทางอย่างเป็ นระบบด้วยการประชุมในลักษณะ
ไตรภาคี ระหว่างผู้แทนของประชาชนผู้เดือดร้อน ผู้แทนหน่ วยงานต่างๆ และผู้แทนของบริษัท
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
๔) ภายหลัง ได้ ม ีก ารฟ้ องศาลปกครอง และศาลได้ ม ีค าสัง่ ก าหนด
มาตรการ หรือ วิธ ีคุ้ม ครองเพื่อ บรรเทาทุ ก ข์ช ัว่ คราวก่ อ นการพิพ ากษา โดยให้ร ะงับ น ากาก
อุตสาหกรรมเข้าไปฝงั กลบในพืน้ ที่ เว้นแต่กากอุตสาหกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดร้อนแก่บุคคล หรือทรัพย์สนิ ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุร ี (ได้รบั
มอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม) ได้ใช้อานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สังให้
่ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ถือปฏิบตั แิ ล้วตัง้ แต่วนั ที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๑๔. วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ มีผู้รอ้ งเรียนกรณีเดียวกันถึงนายกรัฐมนตรีใน
ขณะนัน้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ติดตาม
เร่งรัดแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ โดยกรมควบคุมมลพิษได้รายงานสรุปผลการดาเนินการให้รองนายก
รัฐ มนตรีท ราบ ซึ่ง ต่ อ มารองนายกรัฐ มนตรี ได้ส งั ่ การให้ก ระทรวงทรัพ ยากรธร รมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อมทาการเฝ้าติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง หากพบแนวโน้มของ
ปญั หาให้รายงานให้ทราบ
๑๕. คณะทางานได้กาหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้
ดิน รวมทัง้ ตะกอนในแหล่ ง น้ า ผิว ดิน เพื่อ เป็ น การติด ตามเฝ้ าระวัง โดยสรุ ป ผลการติด ตาม
ตรวจสอบจนถึงปจั จุบนั ได้ดงั นี้
๑) ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า บ่ อ สัง เกตการณ์ พบว่ า น้ า ในบ่ อ
สังเกตการณ์หลายบ่อในพื้นที่ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) มีโลหะหนัก ได้แก่
นิกเกิล (Ni) อาร์เซนิก (As) และเซเลเนียม (Se) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
๒) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อบาดาลของประชาชน พบว่า น้ าใน
บ่อบาดาลมีโลหะหนัก ได้แก่ นิกเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
๓) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อสังเกตการณ์ท่ขี ุดขึ้นใหม่บริเวณ
ท้ายพืน้ ทีข่ องบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ พบว่า
น้าในบ่อมีโลหะหนัก ได้แก่ นิกเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
๔) คุณภาพน้ าผิวดินบริเวณโดยรอบพืน้ ทีฝ่ งั กลบอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
(๒) ชี้แจงด้วยวาจา เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘
หลังจากทีผ่ รู้ อ้ งฟ้องไปยังศาลปกครองแล้ว กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบน้ าผิว
ดินและผลการตรวจสอบพบว่า ช่วงหลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนในบ่อน้ าบาดาลของชาวบ้าน
ประมาณ ๑-๒ บ่อ มีค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อย ส่วนบ่อสังเกตการณ์ทบ่ี ริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จากัด (มหาชน) ได้ขุ ด ไว้บ ริเ วณรอบๆ บ่ อ ฝ งั กลบ ๑๕ บ่ อ มี ๒-๓ บ่ อ ที่ม ีค่ า โลหะหนัก เกิน

- ๑๘ มาตรฐาน แต่ไม่คงที่ คือ ขึน้ ๆ ลงๆ แต่ปริมาณแนวโน้ มจะลดลง หลังจากนี้ รายงานไปยังกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดสระบุร ี ให้ทราบต่อไป
ส่วนการดาเนินการกับเรื่องร้องเรียน ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี
และมีการมอบหมายให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็ นผู้รบั ผิดชอบดาเนินการ
นายจาตุรนต์ ฉายแสง จึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทาการ
ตรวจสอบและรายงานเกีย่ วกับข้อเท็จจริงทัง้ หมดให้ทราบเป็ นระยะๆ
ประเด็นเรื่องกลิน่ ทางกรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจสอบทุกครัง้ ที่เข้าไปดูในเขต
โรงงาน ซึง่ ในช่วงหลังนี้ได้กลิน่ น้อยมาก ไม่น่าจะส่งผลกระทบถึงชาวบ้าน โดยกรมควบคุมมลพิษ
จะได้ตดิ ตามจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๘
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สงการให้
ั่
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
ทาการปรับ ปรุง หลัง จากการตรวจสอบมีข้อ เสนอแนะให้บ ริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จ ากัด
(มหาชน) ทาการปรับปรุง และบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ทาการปรับปรุงจน
ครบตามข้อเสนอแนะ เหลือบางประเด็นทีต่ อ้ งติดตามตรวจสอบต่อไป
(๓) ชี้แจงด้วยเอกสาร เมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙
ั หามลพิษ จากบ่ อ ฝ งั กลบกากอุ ต สาหกรรมของ
ผลการด าเนิ น การกรณี ป ญ
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จากัด (มหาชน)
๑. เรือ่ งเดิม
ประชาชนตาบลกุดนกเปล้า ตาบลหนองปลาไหล อาเภอเมือง และตาบล
ห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี ได้รบั ความเดือดร้อนเกีย่ วกับปญั หาน้ าเสียและกลิน่ เหม็น
จากการประกอบกิจ การรับ ฝ งั กลบกากอุ ต สาหกรรมของบริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จ ากัด
ั หาดัง กล่ า วไปยัง
(มหาชน) ซึ่ง ตัง้ อยู่บ ริเ วณอ าเภอแก่ ง คอย จัง หวัด สระบุ ร ี ได้ร้อ งเรีย นป ญ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อยมาตัง้ แต่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) เริม่ ประกอบ
กิจการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนกระทังเดื
่ อนกันยายน ๒๕๔๖ ได้มกี ารชุมนุ มประท้วงที่ศาลากลาง
จังหวัดสระบุร ี และต่อมาได้มาชุมนุ มประท้วงบริเวณทางเข้าพืน้ ทีฝ่ งั กลบขอบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์
กรีน จากัด (มหาชน) โดยปิ ด กัน้ มิใ ห้รถบรรทุกนากากอุตสาหกรรมเข้าไปฝงั กลบทาให้บริษ ทั
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) เกิดความเสีย หาย และความขัดแย้งทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้
ซึง่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนได้รว่ มกันฟ้องศาลปกครอง ซึง่ ศาลได้มคี าสังก
่ าหนดมาตรการ
หรือวิธคี ุม้ ครอง เพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวก่
ั่
อนการพิพากษา โดยให้ระงับการนากากอุตสาหกรรม
เข้าไปฝงั กลบในพื้นที่ เว้นแต่กากอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความ
เดือดร้อนแก่บุคคล หรือทรัพย์สนิ ที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรจี งึ ได้ใช้อานาจตาม
ความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สังการบริ
่
ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จากัด (มหาชน) ถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗

- ๑๙ ๒. ข้อมูลทัวไป
่
๒.๑ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ตัง้ อยู่บริเวณ
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการรับฝงั กลบวัสดุทไ่ี ม่
ใช้แล้วทีเ่ ป็ นอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยจัดเป็ น
โรงงานจาพวกที่ ๓ ลาดับที่ ๑๐๑ มีพ้นื ที่ประมาณ ๒๒๐ ไร่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด
(มหาชน) ให้บริก ารฝ งั กลบกากอุ ต สาหกรรมประเภทไม่ เ ป็ นอัน ตรายมาตัง้ แต่ เ ดือ นมกราคม
๒๕๔๑ และได้ปิดบ่อฝงั กลบที่ ๑ โดยมีปริมารณการฝงั กลบทัง้ หมด ๖๗,๗๗๔ ตัน มาตัง้ แต่เดือน
มีนาคม ๒๕๔๖ ปจั จุบนั กาลังเปิ ดดาเนินการฝงั กลบกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็ นอันตรายในบ่อฝงั
กลบที่ ๒ รวมทัง้ ได้ขอขยายเข้าข่ายต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
โดยรายงาน ได้ร บั ความเห็น ชอบจากส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม เมื่อ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ รวมทัง้ ได้รบั อนุ ญ าตขยายโรงงานเพื่อ ประกอบ
กิจการปรับสภาพของเสียรวมและรับฝงั กลบกากสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้วที่เป็ นของเสียที่เป็ น
อันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยมีเงื่อนไขให้ บริษัท
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
๒.๒ สภาพบริเวณทีต่ งั ้ ของบ่อฝงั กลบมีลกั ษณะเป็ นทีล่ าดเชิงเขา
และเป็ นพื้นที่ต้นน้ าซึ่งประชาชนใช้น้ าสาหรับทาการเกษตรและอุปโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
บริเ วณดังกล่ า วจะมีฝ นตกค่ อ นข้ า งมาก เนื่ อ งจากอยู่ใ กล้พ้ืน ที่ป่า สงวนแห่ ง ชาติแ ละอุ ท ยาน
แห่งชาติพระพุทธฉาย บริเวณพืน้ ทีต่ งั ้ บ่อฝงั กลบมีรอยแตกของชัน้ หิน และเป็ นพืน้ ทีเ่ ติมน้ าบาดาล
หากบ่อฝงั กลบมีการรัวซึ
่ ม จะทาให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าใต้ดนิ ได้
๓. การดาเนินงานภายหลังจากทีไ่ ด้แจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ
๓.๑ กรมควบคุมมลพิษร่วมประชุมหารือกับจังหวัดสระบุร ี เมื่อ
วันที่ ๓ มิถุ นายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีความเห็นให้ต งั ้ คณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้ว ย
ตัวแทนประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในระดับจังหวัดและส่วนกลาง
รวมทัง้ สถาบัน การศึก ษา เพื่อ ด าเนิ น การตรวจสอบว่ า บริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จ ากัด
(มหาชน) มีก ารนากากของเสียอันตรายเข้ามาฝ งั กลบด้ว ยหรือ ไม่ และพิจ ารณาแก้ ไ ขปญั หา
ดังกล่าว เนื่องจากประชาชนยังคงมีการร้องเรียนว่า บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
มีการนากากของเสียอันตรายเข้ามาฝงั กลบ แต่ภายหลังจังหวัดสระบุรแี จ้งว่า เนื่องจากปญั หากรณี
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง จึง
เห็นควรให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการตามอานาจหน้าทีไ่ ปก่อน
๓.๒ กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๗
ดาเนินการติดตามตรวจสอบสภาพปญั หามาโดยตลอด ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
ผิวดินและน้ าใต้ดนิ รวมทัง้ ตะกอนดินในแหล่งน้ าผิวดิน เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังการปนเปื้ อนโลหะ
หนักออกสู่สงิ่ แวดล้อม ทีผ่ ่านมา ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ จนถึงปจั จุบนั (เดือนมีนาคม ๒๕๔๙)
คุณภาพในแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดนิ บริเวณโดยรอบพื้นที่ฝงั กลบของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน

- ๒๐ จ ากัด (มหาชน) ส่ ว นใหญ่ ม ีค่ า ไม่ เ กิน เกณฑ์ม าตรฐาน แต่ ผ ลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า บ่ อ
สังเกตการณ์ภายในพืน้ ทีฝ่ งั กลบพบโลหะหนัก ได้แก่นิกเกิล (Ni) อาร์เซนิก (As) เซเลเนียม (Se)
และตะกัว่ (Pb) มีค่าปริมาณสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
๔. สภาพปจั จุบนั
๔.๑ การประกอบกิจการ
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการรับ
ฝงั กลบกากของเสียทีไ่ ม่เป็ นอันตราย (Non Hazardous Waste) ในบ่อฝงั กลบที่ ๒ และเริม่ เปิ ด
ดาเนินการรับฝงั กลบกากของเสียทีเ่ ป็ นอันตราย (Hazardous Waste) แล้ว
๔.๒ ปญั หาการปนเปื้อน
จากผลการติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ผิว ดิน และน้ า ใต้ ดิน
รวมทัง้ ตะกอนดินในแหล่งน้ าผิวดินทีผ่ ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้ อนในบริเวณพืน้ ทีฝ่ งั กลบ
แต่ยงั ไม่ได้แพร่กระจายออกไปนอกพืน้ ที่
๔.๓ ปญั หากลิน่ เหม็น
จากการติดตามตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่พกั อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียง พบว่า ยังคงได้รบั กลิน่ เหม็นเป็ นครัง้ คราว ขึน้ อยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศและทิศทาง
ลม แต่ปจั จุบนั (เดือนมีนาคม ๒๕๔๙) ปริมาณกลิน่ เหม็นลดลง
(๔) ชี้แจงด้วยเอกสาร ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
ผลดาเนินการกรณีปญั หามลพิษจากบ่อฝงั กลบกากอุตสาหกรรมของบริษทั เบตเตอร์
เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมีนาคม – ตุลาคม ๒๕๔๙
๑. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุร ี สานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๗ และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จัง หวัดสระบุร ี ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจ การของบริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จากัด
(มหาชน) ปรากฏว่า บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จากัด (มหาชน) เริม่ เปิ ดดาเนินการรับฝงั กลบ
กากของเสียทีเ่ ป็นอันตราย (Hazardous Waste) แล้ว และขณะตรวจสอบ พบว่า บริษทั เบตเตอร์
เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) รับกากของเสียทีไ่ ม่เป็ นอันตราย (Non Hazardous Waste) เข้ามา
กาจัดมีปริมาณมากกว่าช่วงที่ผ่ านมา ทาให้ขณะทาการฝงั กลบมีก ารเปิ ด ผ้าใบที่ใ ช้ปิดคลุ มบ่ อ
มากกว่าปกติ ซึ่งอาจทาให้เกิดกลิน่ เหม็นมากขึ้น คณะที่ร่วมตรวจสอบจึงได้กาชับให้ระมัดระวัง
เรื่องกลิน่ และน้ าเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ หากเกิดฝนตกแล้วไม่สามารถปิดผ้าใบได้ทนั เนื่องจากเป็ นช่วง
ฤดูฝน
๒. จากการติด ตามตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่พ ัก อาศัย อยู่บ ริเ วณ
ใกล้เคียง พบว่ายังคงได้รบั กลิน่ เหม็นเป็นครัง้ คราวขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศและทิศทางลม

- ๒๑ ๓. กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๗ ทาการเก็บตัวอย่าง
น้ าบริเวณภายในและนอกพืน้ ทีบ่ ่อฝงั กลบมาตรวจวิเคราะห์ทุก ๓ เดือน เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังการ
ปนเปื้ อนโลหะหนักออกสู่สงิ่ แวดล้อม ซึ่งผลการติดตามตรวจสอบตัง้ แต่ เดือนมกราคม ๒๕๔๙
จนถึงปจั จุบนั พบว่า คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดนิ บริเวณพืน้ ที่ฝงั กลบกากของเสียของ
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มคี ่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ปจั จุบนั (เดือนตุลาคม ๒๕๔๙) ปญั หาร้องเรียนกรณีบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์
กรีน จากัด (มหาชน) อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
(๕) ชี้แจงด้วยเอกสาร ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ั หามลพิษ จากบ่ อ ฝ งั กลบกากอุ ต สาหกรรมของบริษัท
ผลด าเนิ น การกรณี ป ญ
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๑. เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กรมควบคุมมลพิษได้รบั แจ้งเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเกี่ยวกับปญั หากลิน่ เหม็นจากการประกอบกิจการของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จากัด (มหาชน) โดยเฉพาะช่วงกลางคืนและเช้า จึงได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ภายใน
บริเวณบ่อฝงั กลบกากของเสียมีกลิน่ เหม็นค่อนข้างมาก จุดที่ก่อให้เกิดกลิน่ เหม็น ได้แก่ บริเวณ
บ่อพักน้ าชะกากของเสีย ซึ่งมีปริมาณน้ าเสียตกค้างค่อนข้างมากและไม่มกี ารปิ ดคลุมให้มดิ ชิด
และบริเ วณบ่อฝ งั กลบกากของเสียไม่อนั ตรายบ่ อที่ ๒ มีการเปิ ดแผ่นพลาสติกที่ใ ช้ปิดคลุ มบ่อ
บริเ วณที่ฝ งั กลบไปแล้ว เป็ นพื้นที่กว้างเพื่อทาการปรับแต่ ง บ่อ เนื่ อ งจากมีก ารทรุด ตัวของกาก
ของเสียที่อยู่ภายในบ่อ ซึ่งน่ าจะเป็ นสาเหตุท่กี ่อให้เกิดกลิน่ เหม็นสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่
ประชาชนที่พกั อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนัน้ จึงได้ประสานไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และจังหวัดสระบุร ี อาศัยอานาจตามกฎหมายพิจารณาดาเนินการแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ เมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๒. กรมควบคุ ม มลพิษ รับ แจ้ง ผลด าเนิน การจากจัง หวัด สระบุ ร ีว่ า ได้แ จ้ง ให้
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรดี าเนินการควบคุม กากับดูแลและติดตามตรวจสอบให้ บริษทั
ั หาที่เ กิด ขึ้น ตามที่ก รมควบคุ ม มลพิษ แจ้ ง
เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) แก้ ไ ขป ญ
โดยส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด สระบุ ร ีไ ด้ ไ ปตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสระบุร ี และองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง เมื่อ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ พบว่า การประกอบกิจการฝงั กลบก่อให้เกิดกลิน่ เหม็นสร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงจริง จึงมีคาสังให้
่ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และต่อมาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ได้ไปติดตามตรวจสอบการแก้ไข
ปญั หาตามคาสังให้
่ ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน พบว่า บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
ได้ปรับปรุงแก้ไขในระดับหนึ่งทาให้กลิน่ เหม็นลดลงจากเดิม นอกจากนี้ สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรไี ด้กาหนดแนวทางในการแก้ไขปญั หาในระดับเบือ้ งต้นและระดับยังยื
่ น

- ๒๒ ๒.๓.๒ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ชี้แจงด้วยเอกสาร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
จากการติด ตามตรวจสอบการปฏิบ ัติต ามมาตรการในรายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการดังกล่าวร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี สานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๗ และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดสระบุร ี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ พบว่า โครงการอยู่ระหว่างปรับปรุง
ระบบบาบัดน้ าเสียแบบชีวภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดและลดกลิน่ น้าเสีย และมีการใช้สารสกัดชีวภาพทดแทนการใช้น้ ายาดับกลิน่ ฉีดพ่นขณะทา
การฝ งั กลบกากของเสี ย ที่ ม ี ก ลิ่ น รุ น แรง เป็ นต้ น ทั ้ง นี้ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แจ้งผลการติ ดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการดังกล่าวต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่ วยงานอนุ ญาต เพื่อกากับดูแลการดาเนินงานโครงการต่อไป
ด้วยแล้ว
ทัง้ นี้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แนบผล
การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิต ามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิง่ แวดล้อ ม
พร้ อ มทัง้ ข้ อ เสนอแนะเพื่อ ปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานโครงการศู น ย์ บ ริห ารและจัด การกาก
อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุร ี ของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ดังนี้
๑. การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
มาตรการที่ ก าหนดไว้ ในราย งานการ
วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
๑. การฝงั กลบกากของเสียที่มกี ลิน่ แรงทุกครัง้
ให้มกี ารใช้น้ายาดับกลิน่ ฉีดพ่น
๒. พืน้ ทีบ่ นหลุมฝงั กลบทีก่ าลังใช้งานให้ทาการ
ปิ ดหลุมด้ว ยผ้าใบ เพื่อ ลดการฟุ้ ง กระจายของ
ฝุ่น และกลิ่น รบกวน ทัง้ นี้ จ ะเปิ ด พื้น ที่ใ ห้น้ อ ย
ที่สุด เฉพาะส่วนที่ดาเนินการ คือ พื้นที่เปิ ดใน
การฝงั กลบแต่ละครัง้ ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
และให้ปิดคลุมพื้นทีท่ างานดังกล่ าวเมื่อเสร็จสิ้น
การทางานในแต่ละวัน
๓. มีก ารตรวจสอบลัก ษณะสมบัติน้ าเสียที่จ ะ
ส่งไปบาบัดทีร่ ะบบบาบัดน้ าเสียก่อนการบาบัด
และหลังการบาบัด โดยน้ าเสียหลังการบาบัด
ต้ อ งเป็ นไปต ามมาตรฐานที่ ก าหนดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอี ย ดผลการด าเนิ นงานที่ ย ั ง ไม่
เป็ นไปตามมาตรการกาหนด
๑. โครงการใช้ส ารสกัดชีว ภาพ (EM) ฉี ด พ่ น
เพื่อ ลดกลิ่น กากของเสียแทนการใช้น้ า ยาดับ
กลิน่ ตามทีม่ าตรการกาหนด
๒. ขณะตรวจสอบพืน้ ที่ พบว่า พืน้ ทีบ่ นหลุมฝงั
กลบกากของเสียแบบสุขาภิบาลหลุมที่ ๒ และ
หลุมฝงั กลบกากของเสียแบบปลอดภัยที่กาลัง
ใช้งานมีการเปิ ดพื้นที่กว้างเกินไป และผ้าใบที่
ใช้ปิดคลุมบางส่วนมีสภาพชารุดเสียหาย

๓. โครงการอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบบาบัดน้ า
เสียชีว ภาพ โดยเปลี่ยนเชื้อ จุล ชีพและเปลี่ยน
ระบบเติมอากาศเป็ นระบบเติม อากาศแบบใต้
น้ าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบาบัด น้ าเสียและ
ลดกลิ่น น้ า เสีย ซึ่ง คุ ณ ภาพน้ า ทิ้ง ที่ผ่ า นการ

- ๒๓ มาตรการที่ ก าหนดไว้ ในราย งานการ รายละเอี ย ดผลการด าเนิ นงานที่ ย ั ง ไม่
วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เป็ นไปตามมาตรการกาหนด
บ าบัด ยัง มีค่ า เกิน เกณฑ์ท่ีม าตรฐานก าหนด
โดยบริษทั ระบุว่ามีการกักเก็บน้าชะกากของเสีย
ไว้ภ ายในบ่ อ กัก เก็บ น้ า ฝนปนเปื้ อ นประมาณ
๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ส่งน้ าเสียบางส่วน
ไปกาจัดที่โรงงานปูนซีเมนต์ ซึ่งได้รบั อนุ ญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้จดั สร้างบ่อ
รองรั บ น้ าชะกากขอ งเสี ย เพิ่ ม เติ ม ขนาด
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จานวน ๒ บ่อ
๔. จัด ให้ม ีพ้ืน ที่ส ีเ ขีย วและปลูก ต้ น ไม้ย ืน ต้ น ๔. โครงการมีการปลูกต้นไม้ยนื ต้นในบริเ วณ
เช่น ต้นตีนเป็ ด สนประดิพทั ธ์ เป็ นแนวกันชน พื้นที่กันชนรอบรัว้ พื้นที่โครงการ แต่ แนวเขต
รอบพื้นที่โครงการ โดยมีความกว้างประมาณ ที่ดินทางด้านทิศเหนือ ซึ่งอยู่ใ กล้ชุมชน มีการ
๓๓ เมตร
ปลูกต้นไม้เพียงบางส่วนเพียงแถวเดียว อาจทา
ให้ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของกลิน่
เหม็น และฝุ่นละอองจากกิจกรรมการฝ งั กลบ
ซึง่ ไม่เป็นไปตามทีม่ าตรการกาหนด
๕. บริษัทต้องเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตาม ๕. ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากร
มาตรการลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้รบั รายงาน
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม ผลการปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการลดผลกระทบ
ต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากร สิ่ง แวดล้อ ม และมาตรการติด ตามตรวจสอบ
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ของโครงการในช่วงเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๔๙
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
๒.๑ เร่งปรับปรุงระบบบาบัดน้ าเสียให้สามารถบาบัดน้ าทิ้งให้มคี ุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดโดยเร็ว พร้อมทัง้ เสนอแผนงานการจัดการน้ าเสียทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของน้าเสียมากเกินไปและส่งผลกระทบด้านกลิน่ น้าเสีย
๒.๒ ในการฝงั กลบกากของเสียทีม่ กี ลิน่ รุนแรงทุกครัง้ ให้มกี ารใช้น้ ายาดับ
กลิน่ ฉีดพ่น และควบคุมพื้นที่เ ปิ ดในการฝงั กลบแต่ ละครัง้ ให้มคี วามเหมาะสม เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของกลิน่ พร้อมทัง้ ปิดคลุมพืน้ ทีฝ่ งั กลบเมือ่ เสร็จสิน้ การทางานในแต่ละวัน
๒.๓ จัดให้มพี ้นื ที่ส ีเขียวและปลูกต้นไม้ยนื ต้นในพื้นที่กันชนรอบพื้นที่
โครงการ ตามทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

- ๒๔ ๒.๔ เร่ ง จัด ส่ ง รายงานผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ ม และมาตรการติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม ของโครงการในช่ ว งเดือ น
กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๔๙ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พิจารณา
๒.๓.๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ชี้แจงด้วยเอกสารและวาจา
(๑) ชี้แจงด้วยวาจา เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘
ผูแ้ ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมชีแ้ จงว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องการ
ทีจ่ ะไม่ให้เกิดปญั หา ซึง่ ได้ประสานงานร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี โดยกาชับให้ดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ โดยตลอดการติดตามสรุปได้ว่า
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็ นดังที่รบั ทราบจริง แต่กรณีกลิน่ นัน้ หากไม่ได้ไป
อยูท่ ป่ี ากบ่อก็จะไม่ได้กลิน่ เลย บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ได้จดั การถูกต้องตาม
สุขลักษณะ ดีกว่าการดาเนินการของเทศบาล สังเกตว่ารายชื่อกลุ่มผูร้ อ้ ง มีช่อื ของผูใ้ หญ่บา้ นทีอ่ ยู่
หมูบ่ า้ นอื่นทีไ่ ม่ใช่ทต่ี งั ้ ของโรงงานด้วย อาจจะมีเรือ่ งของการเมืองเข้ามาเกีย่ วข้อง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการอยู่ห่างๆ ผ่านทางอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุร ี ประเด็นเรื่องน้ าที่ถูกร้องว่าน้ าเสียนัน้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เก็บตัว อย่าง
ภายในหลุมฝงั กลบ ปรากฏว่าโรงงานไม่ได้ทาการปล่อยน้ าทิ้งออกมาจากโรงงานเลยตัง้ แต่เริม่
ดาเนินการ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) จะนาน้ าไปบาบัดและกักเก็บไว้ ส่วนที่
เป็นน้าใต้ดนิ ได้ตรวจสอบจากบ่อสังเกตการณ์เป็นระยะๆ ก็พบว่า มีบา้ งทีค่ ่าโลหะเกินมาตรฐานไป
บ้างแต่เล็กน้อยเท่านัน้ ถ้าเทียบกับขยะทีเ่ ทศบาลทาการจัดเก็บ
ผลการตรวจสอบพบว่า มีค่าไม่คงที่ ไม่แน่ นอน แต่แนวโน้มจะลดลง การ
นาไปเปรียบเทียบกับน้ าบาดาลที่ชาวบ้านใช้นัน้ ตามหลักการน้ าบาดาลบางชัน้ ที่ขุดขึน้ มาก็เป็ น
น้ าที่ใช้ไม่ได้ ในส่วนนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขอ้ มูลมาจากกรมควบคุมมลพิษและได้สงการ
ั่
ตามมาตรา ๓๗ พระราชบัญ ญัติโรงงานอุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อ มกับ ความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ ให้โรงงานทาการปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่หมายความว่าผิดจริง โดยทีม่ าตรา ๓๗ แค่อาจจะ
ก่ อ ให้เ กิดอันตราย และมีเ หตุ ผ ลเพื่อ เป็ นการป้อ งกัน โดยสัง่ การไปเมื่อ วันที่ ๒๓ กุ ม ภาพัน ธ์
๒๕๔๗ ถ้ามาตรา ๓๙ จึงจะหมายความว่ากระทาผิดจริง
สภาพของคดีตอนนี้ ชาวบ้านได้ใช้สทิ ธิฟ้องร้องต่อศาลปกครองและสภา
ทนายความก็เ ป็ นโจทก์ฟ้อ งด้วย ซึ่งศาลได้มคี าสังให้
่ รวมคดีพ ิจารณา โดยมีค าสังให้
่ คุ้มครอง
ชัวคราวไม่
่
ให้นาขยะมาทิง้ เว้นแต่เป็ นกากขยะทีไ่ ม่เป็ นอันตราย ขณะนี้โรงงานได้รบั อนุ ญาตให้ฝงั
กลบกากขยะทีอ่ นั ตรายด้วย แต่จากการสอบถามทราบว่าโรงงานยังไม่ได้นาการขยะพิษมาฝงั กลบ

- ๒๕ ผู้ร้อ งได้ร้องเรียนไปยังหลายหน่ ว ยงาน ซึ่งจากการตรวจสอบก็ไม่พบ
ปญั หาและไม่เคยมีการสังการจากสภาผู
่
แ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือกระทรวง ให้ดาเนินการใดๆ กับ
โรงงานเลย
เมือ่ ปี ๒๕๔๒ จังหวัดเคยตรวจสอบพบว่า มีน้ าเสีย ซึง่ เกิดจากระบบการ
กลันกรองของโรงงานยั
่
งไม่แล้วเสร็จนัน้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สงการให้
ั่
ทาการปรับปรุงให้ม ี
ประสิทธิภาพแล้ว
(๒) ชี้แจงด้วยเอกสาร ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จดั ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการประกอบ
กิจการของโรงงานบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดาเนินการแจ้งให้จงั หวัดสระบุร ี ดาเนินการสังการปรั
่
บปรุงแก้ไข
ต่อไปแล้ว
ผลการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จากัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๐
จากการตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด
(มหาชน) ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ ๑๔๐ หมู่ท่ี ๘ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี เมื่อวันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ผ่ า นมา สามารถแบ่ ง ใบอนุ ญ าตตามการประกอบกิจ การได้เ ป็ น ๒
ใบอนุญาต ดังนี้
๑. บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ ๓-๑๐๑๒/๔๐ สบ ประกอบกิจการโรงงาน
- รับฝงั กลบวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตราย
- ขยายการคัดแยกของเสียทีไ่ ม่เป็นของเสียอันตราย
- ปรับคุณภาพของเสียรวมและรับกลบของเสียที่เป็ นอันตรายและบาบัด
น้าเสียรวม
จากผลการตรวจสามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
๑.๑ หลุมฝงั กลบของเสียทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตราย
- ขณะตรวจสอบพบว่า มีน้ าชะกากบางส่ว นไหลล้นขอบคันดิน ที่ปูกนั ้
ระหว่างหลุมฝงั กลบทีฝ่ งั กลบของเสียทีไ่ ม่เป็ นอันตราย (Active Zone) กับส่วนทีย่ งั ไม่ได้ทาการฝงั
กลบ (Free Zone)
- ขณะตรวจสอบพบว่า วัสดุปูรองหลุมชนิด Geonet และ Geotextile
บริเวณด้านข้างหลุมบางส่วนชารุดฉีกขาด
- ขณะตรวจสอบไม่พบว่ามีการระบายน้ าทิง้ ออกนอกบริเวณโรงงาน ส่วน
ระบบบาบัดน้ าเสีย น้ าชะกากจากหลุมฝงั กลบของเสียทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตราย เป็ นระบบบาบัด
แบบเคมีตามด้วยระบบบาบัดแบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ ซึง่ ระบบบาบัดแบบเคมีชุดทีม่ อี ยู่เดิมไม่

- ๒๖ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีการพยายามนาถังคอนกรีตบางส่วนที่มอี ยู่มาปรั บปรุงใช้งาน ส่วน
ระบบบาบัดแบบชีวภาพอยู่ในช่วงการเลีย้ งเชือ้ จุลชีพเพื่อใช้บาบัดน้ าเสีย (Start Up) และพบว่ามี
กลิน่ บริเวณระบบบาบัดน้าเสียในส่วนต้นทางของการบาบัด ได้แก่ ส่วนบ่อพักน้ าและระบบเคมีชุด
ทีใ่ ช้งานอยูใ่ นปจั จุบนั
แนวทางแก้ไข
- ลดการเปิ ดพืน้ ที่หน้างานบริเวณที่ทาการฝงั กลบ (Active Zone) เพื่อ
เป็ นการป้องกันกลิน่ ทีเ่ กิดขึน้ และเป็ นการลดปริมาณน้ าชะอีกทางหนึ่ง
- ก่อสร้างคันดินให้มรี ะดับสูงขึน้ เพื่อป้องกันน้ าชะกากไหลล้น
- ซ่อมแซมวัสดุปรู องหลุมชนิด Geonet และ Geotextile ส่วนที่ชารุดฉีก
ขาดให้เรียบร้อย
- ให้บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) จัดทาและเสนอแผน
ระยะสัน้ ในการจัดหามาตรการป้องกันกลิน่ รบกวนทีเ่ กิดขึน้ บริเวณระบบบาบัดน้ าเสีย
- ให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) จัดทาและเสนอแผน
ต่อเนื่องโดยให้จดั หาวิศวกรสิง่ แวดล้อมตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขระบบบาบัดน้ าเสียให้เป็ นไป
ตามหลักวิชาการ รวมทัง้ ยืนยันว่าระบบบาบัดน้ าเสียสามารถบาบัดน้ าชะกากจากหลุมฝงั กลบของ
เสียทีไ่ ม่เป็นของเสียอันตรายได้ทงั ้ หมด
๑.๒ หลุมฝงั กลบของเสียอันตราย
- ขณะตรวจสอบพบว่ ามีน้ าชะกากบางส่ ว นไหลล้น ขอบคันดิน ที่ปูกัน้
ระหว่างหลุมฝงั กลบที่ฝงั กลบของเสียอันตราย (Active Zone) กับส่วนที่ยงั ไม่ได้ทาการฝงั กลบ
(Free Zone)
- ขณะตรวจสอบพบว่ามีของเสียอันตรายบางชนิดมีการปรับเสถียรไม่
ทัวถึ
่ ง เช่น ของเสียทีบ่ รรจุอยูใ่ นถุงไม่มกี ารฉีกถุงก่อนการปรับเสถียร
แนวทางแก้ไข
- ลดการเปิ ดพืน้ ที่หน้างานบริเวณที่ทาการฝงั กลบ (Active Zone) เพื่อ
เป็ นการป้องกันกลิน่ ทีเ่ กิดขึน้ และเป็ นการลดปริมาณน้ าชะกากอีกทางหนึ่ง
- ก่อสร้างคันดินให้มรี ะดับสูงขึน้ เพื่อป้องกันน้ าชะกากไหลล้น
- จัดการให้มกี ารควบคุมของเสียให้มกี ารปรับเสถียรโดยทัวถึ
่ ง
๒. บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๑๐๖-๘/
๔๙ สบ ประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนและ
วัตถุดบิ ทดแทน
จากผลการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีการก่อสร้างอาคารโรงงานและไม่มกี ารติดตัง้
เครือ่ งจักร ตามทีไ่ ด้มกี ารแจ้งประกอบการไว้ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ และเริม่ ประกอบกิจการ
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙

- ๒๗ ข้อ ๓ ความเห็นของคณะอนุกรรมการสิ ทธิ ในทรัพยากรน้ า ชายฝัง่ แร่ และ
สิ่ งแวดล้อม
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้พจิ ารณา
ตรวจสอบโดยอาศัยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้ว ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้ว ยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุม ชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม
ย่อมมีสทิ ธิอนุ รกั ษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และ
ของชาติ และมีส่ ว นร่ ว มในการจัด การ การบ ารุ ง รัก ษา และการใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากร
ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยังยื
่ น
มาตรา ๖๗ สิท ธิข องบุ ค คลที่จ ะมีส่ ว นร่ ว มกับ รัฐ และชุ ม ชนในการอนุ ร ัก ษ์
บารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุม้ ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง
ในสิง่ แวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตน
ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามความเหมาะสม
การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทัง้ ทางด้านคุ ณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้
มีกระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสียก่อน รวมทัง้ ได้ให้องค์การอิสระ
ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว
สิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟ้องหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิน่ หรือองค์กรอื่นของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคล เพื่อให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบัญญัตนิ ้ีย่ อมได้รบั ความ
คุม้ ครอง
มาตรา ๘๕ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ดังต่อไปนี้
...
(๕) ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มผี ลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีส่วนร่วม
ในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน

- ๒๘ กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ ง และสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ซึ่ง
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมือ่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙
ข้อ ๑ ข้อ ๑ ย่อย ประชาชนทัง้ ปวงมีสทิ ธิในการกาหนดเจตจานงของตนเอง
โดยอาศัยสิทธินัน้ ประชาชนจะกาหนดสถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทัง้ ดาเนินการ
อย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข้อ ๒ ย่อย เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทัง้ ปวงอาจจัดการโภค
ทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆ อันเกิดจาก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึง่ ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ซ่งึ
กันและกัน และกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอนจากวิถที างแห่งการยังชีพของ
ตนไม่ว่าในกรณีใดๆ
ข้อ ๓ ย่อย รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้ รวมทัง้ ผูท้ ่รี บั ผิดชอบในการบริหาร
ดินแดนทีไ่ ม่ได้ปกครองตนเองและดินแดนในภาวะทรัสตี จะส่งเสริมสิทธิในการกาหนดเจตจานง
ของตนเองให้บรรลุผลเป็นจริง และต้องเคารพสิทธินนั ้ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
ข้อ ๔๗ จะตีความกติกานี้ในทางที่เสื่อมสิทธิทม่ี มี าแต่กาเนิดของปวงชนในอันที่
จะอุปโภคและใช้ประโยชน์โภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มทีแ่ ละเสรีมไิ ด้
กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่ง
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
ข้อ ๑ ข้อ ๑ ย่อย ประชาชนทัง้ ปวงมีสทิ ธิกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยสิทธิ
นัน้ ประชาชาติเหล่านัน้ จะกาหนดสถานะทางการเมืองของตนโดยเสรี และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของตนอย่างเสรี
ข้อ ๒ ย่อย เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชาติทงั ้ ปวงอาจจัดการโภค
ทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้ อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆ อันเกิดจาก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งตัง้ อยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์
ร่วมกันและกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถที างยังชีพของตนไม่ว่ากรณีใด
ข้อ ๓ ย่อ ย รัฐ ภาคีแ ห่งกติกานี้ รวมทัง้ รัฐ ที่รบั ผิด ชอบในการบริหาร
ดินแดนทีไ่ ม่ได้ปกครองตนเองและดินแดนในภาวะทรัสตี จะส่งเสริมให้สทิ ธิในการกาหนดเจตจานง
ของตนเองมีผลจริงจัง และจะต้องเคารพสิทธินนั ้ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
ข้อ ๒๕ ไม่มบี ทบัญญัตใิ ดในกติกานี้ทจ่ี ะตีความไปในทางเสื่อมเสียต่อสิทธิทม่ี มี า
แต่กาเนิดของประชาชาติทงั ้ ปวง ในอันที่จะอุปโภคและใช้ประโยชน์จากโภคทรัพย์และทรัพยากร
ธรรมชาติของตนอย่างเต็มทีแ่ ละโดยเสรี

- ๒๙ คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม มีความเห็นว่า
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) มีการประกอบการซึง่ เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมและ
ชุมชน เนื่องจากมีข้อบกพร่อ งในการประกอบกิจการหลายครัง้ มาโดยตลอด แม้จะมีการแก้ไข
ปรับปรุงมาเป็นลาดับแล้วก็ตาม แต่ยงั เห็นว่าต้องมีการติดตามตรวจสอบโดยใกล้ชดิ และสม่าเสมอ
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพื่อรักษาสิทธิของชุมชนที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมปลอดภัย
ต่อสุขภาพอนามัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อ ๔ มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม มีขอ้ เสนอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๔.๑ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น ติด ตามตรวจสอบการประกอบกิจ การของบริษัท เบตเตอร์ เวิล ด์ กรีน จ ากัด
(มหาชน) เป็นระยะอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในรอบสามเดือน พร้อมทัง้ รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
ต่อชุมชนโดยรอบ ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๒ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ติดตาม
ตรวจสอบมาตรการป้อ งกันแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ตามรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) เป็ นระยะอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในรอบ
หกเดือ น พร้อ มทัง้ รายงานผลการติดตามตรวจสอบต่ อชุมชนโดยรอบ ทัง้ นี้ ให้เ ริม่ ดาเนินการ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
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