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บทที่ 4
กรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบกากของเสียอุตสาหกรรม

ของบริษัท Better World Green จํากัด จังหวัดสระบุรี

การนําเสนอเน้ือหาในบทน้ี นําเสนอในสวนกรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบของเสีย
อุตสาหกรรมของบริษัท Better World Green จํากัด จังหวัดสระบุรี ท่ีเกิดปญหาการปนเปอนของ
กากของเสียอุตสาหกรรมลงสูแหลงนํ้าใตดิน จนทําใหชุมชนไดรับผลกระทบจากปญหานํ้าเสียและ
รวมตัวเพื่อเรียกรองใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาดูแลแกไขปญหาดังกลาว โดยนําเสนอใหเห็น
ภาพของสถานการณการรวมมือของภาคประชาชนและแกไขปญหาของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจน
บทวิเคราะหและสังเคราะหของคณะผูศึกษาในการท่ีจะเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนรูปธรรม
โดยอาศัยเคร่ืองมือท้ังดานเศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม กลไกเชิงสถาบันมารวมดวย

4.1 สถานการณปญหาการปนเปอนจากการประกอบกิจการฝงกลบของเสียอุตสาหกรรม
ของบริษัท Better World Green จํากัด จังหวัดสระบุรี

4.1.1 สภาพปญหาและผลกระทบของการปนเปอน
บริษัท Better World Green จํากัด ตั้งอยูหมูท่ี 8 บริเวณตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย

จังหวัดสระบุรี ซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการรับฝงกลบวัสดุใชแลวที่ไมเปนอันตรายตั้งแต
เดือนมกราคม พ.ศ. 25411 มีเน้ือท่ีท้ังหมด 220 ไร สภาพท่ีตั้งของบอฝงกลบเปนที่ลาดเชิงเขา
และเปนพื้นท่ีตนนํ้าของชุมชนหวยแหง กุดนกเปลา และหนองปลาไหล ประชาชนใชนํ้าสําหรับทํา
การเกษตรและอุปโภค ตอมาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหลไดรับเร่ืองรองเรียนจาก
ชาวบานในกรณีนํ้าเสียจึงไดสงเร่ืองรองเรียนไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เม่ือเจาหนาท่ีของกระทรวงฯ เขาไปตรวจสอบพบวาสถานท่ีฝงกลบขยะของบริษัท Better World
Green จํากัด ไมมีระบบรวบรวมและสูบนํ้าชะขยะ ไมมีระบบบําบัดนํ้าชะขยะ ไมมีการเสริมคันดิน
โดยรอบบอฝงกลบ และไมมีระบบการจัดการนํ้าฝนท่ีไหลลงบอฝงกลบ สงผลใหนํ้าเสียในบอฝงกลบ
ไหลสูบริเวณภายนอกบอ2 นอกจากน้ียังพบวาการดําเนินงานของบริษัท Better World Green ไม
เปนไปตามขอกําหนดในการปฏิบัติงานท่ีไดขออนุญาตไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยพบวามี
ขยะบางประเภทท่ีพบเขาขายเปนขยะอันตราย (Hazardous Waste)3 เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

1 ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 จัดเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ลําดับที่ 101 มีพื้นที่ประมาณ
220 ไร
2 ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในการทําลายฤทธ์ิ จํากัด ทิ้ง หรือฝงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
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นํ้ามันเคร่ืองใชแลว เศษฟลม เปนตน ทางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จึงไดแจง ไปยังกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและสั่งการใหบริษัท Better World Green จํากัดปรับปรุง แกไข
หรือระงับการดําเนินการแลวแตกรณี

ตอมาหลังจากน้ัน บริษัท Better World Green ไดขออนุญาตขยายโรงงานเพื่อประกอบ
กิจการปรับสภาพของเสียรวมและรับฝงกลบกากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตราย
เพิ่มเติมบอฝงกลบท่ี 2 มีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2546 โดยมีเงื่อนไขใหปฏิบัติตามมาตรการในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี
ทางบริษัท Better World Green ไดปรับปรุง แกไขทําการปดบอฝงกลบท่ี 1 เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.
25464 และไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานใหเปดดําเนินการฝงกลบกากอุตสาหกรรมท่ีไมเปน
อันตรายในบอฝงกลบท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2546

สาเหตุของการปนเปอน เน่ืองจากสภาพท่ีตั้งบอฝงกลบมีลักษณะเปนท่ีลาดเชิงเขา และเปน
พื้นท่ีตนนํ้าของชุมชนตางๆ ท่ีใชนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในชวงฤดูฝนบริเวณดังกลาวจะมีฝน
ตกคอนขางมาก ดังน้ันนํ้าอาจทวมบริเวณบอฝงกลบทําใหเกิดนํ้าทวมขัง นอกจากน้ีพื้นท่ีตั้งบริเวณ
บอฝงกลบมีรอยแตกของช้ันหิน และเปนพื้นท่ีเติมนํ้าบาดาลซ่ึงถาหากมีการร่ัวซึมจะทําใหเกิดการ
ปนเปอนลงสูแหลงนํ้าใตดินได

ความรุนแรงของการปนเปอน จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน รวมท้ังตะกอน
ดินในแหลงนํ้าผิวดิน จนถึงปจจุบันโดยคณะทํางาน5 ติดตามตรวจสอบ พบปญหาดังน้ี

(1) ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าบอสังเกตการณ พบวานํ้าในบอหลายพื้นท่ีของบริษัท
มีโลหะหนัก ไดแก นิเกิล ตะกั่ว อารเซนิก และเซเลเนียม มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางตอเน่ือง

(2) ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในบอบาดาลของประชาชน พบวาสวนใหญมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน

(3) พบวามีกลิ่นของไอระเหยพวก VOC แตยังไมมีผลการวัดอยางเปนทางการ

4.1.2 การดําเนินการแกไขปญหา
วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2543 องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล อําเภอแกงคอย

จังหวัดสระบุรี ไดสงเร่ืองรองเรียนกรณีนํ้าเนาเสีย เน่ืองจากบริษัท Better World Green จํากัด ได
ท้ิงขยะลงในลําคลองสาธารณะไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จึงไดมีคําสั่ง
ใหเจาหนาท่ีของกระทรวงฯ เขาไปดําเนินการตรวจสอบ พบวาสถานท่ีฝงกลบขยะของบริษัท Better
World Green จํากัด ไมมีระบบรวบรวมและสูบนํ้าชะขยะ ไมมีระบบบําบัดนํ้าชะขยะ ไมมีการเสริมคัน
ดินโดยรอบบอฝงกลบ และไมมีระบบการจัดการนํ้าฝนท่ีไหลลงบอฝงกลบ สงผลใหนํ้าเสียในบอฝง

4 เนื่องมาจากบอฝงกลบเต็ม โดยมีประมาณการฝงกลบทั้งหมด 67,774 ตัน
5 กรมควบคุมมลพิษรวมกับจังหวัดสระบุรี ไดจัดตั้งคณะทํางานไตรภาคี ซึ่งประกอบดวยตัวแทนของประชาชน สวนราชการที่
เกี่ยวของ และสถาบันการศึกษา มาทําหนาที่ในการตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น
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กลบไหลสูบริเวณภายนอกบอ6 นอกจากน้ียังพบวาการดําเนินงานของบริษัท Better World Green
ไมเปนไปตามขอกําหนดในการปฏิบัติงานท่ีไดขออนุญาตไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีการนําขยะหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซ่ึงขยะบางประเภทท่ีพบเขาขายเปนขยะอันตราย
(Hazardous Waste)7 เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส นํ้ามันเคร่ืองใชแลว เศษฟลม เปนตน ทาง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จึงไดแจงไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและสั่งการให
บริษัท Better World Green จํากัดปรับปรุง แกไข หรือระงับการดําเนินการแลวแตกรณี

วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2543 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดสง
เจาหนาท่ี ลงทําการตรวจสอบขอเท็จจริง

วันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2544 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนังสือถึง
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม แจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดสง
เจาหนาท่ีไปยังบริษัท Better World Green จํากัดเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 วา บริษัทฯ ได
จัดทําคันดินโดยรอบบอฝงกลบตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการ มีระบบรวบรวมและสูบนํ้าชะขยะ โดยมีบอ
สังเกตการณคุณภาพนํ้าใตดินท่ีบริเวณตนนํ้า 1 แหง ทายนํ้า 1 แหง รวมท้ังไดจัดทําสถานท่ีคัดแยก
หรือท่ีพักขยะช่ัวคราวอยางเหมาะสม และไมมีการนําขยะอันตรายมาดําเนินการฝงกลบอีก ฯลฯ และ
บริษัทฯ ยังไดปรับปรุงแกไขสถานท่ีฝงกลบและการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2541)

วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 และ 7 มีนาคม พ.ศ.2545 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได
นําเร่ืองรองเรียนกรณีของบริษัท Better World Green จํากัด แจงไปยังกรมควบคุมมลพิษ ใหทําการ
ตรวจสอบ ผลจากการตรวจสอบโดยกรมควบคุมมลพิษพบวา สิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใชท่ีบริษัท
Better World Green จํากัด นํามาดําเนินการฝงกลบน้ันบางสวนมีสารอินทรียสูงและกอใหเกิดกลิ่น
เหม็น กรมควบคุมมลพิษจึงไดมีหนังสือแจงไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อดําเนินการจัดการแกไขปญหาตอไป

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2545 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนังสือ
มายังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อแจงวาบริษัท Better World Green จํากัด ไดดําเนินการปดคลุมบอฝง
กลบท่ี 1 แลวโดยถูกตองตามหลักวิชาการ และมีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และ
หนวยงานทองถิ่นรวมเปนสักขีพยาน นอกจากน้ีทางบริษัทฯ จะไดดําเนินการปลูกพืชคลุมดินเพื่อ
ปองกันนํ้าชะผิวดินโดยเร็ว

วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2546 จังหวัดสระบุรีไดประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษใหรวมกับ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการตรวจสอบปญหาท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากการประกอบการรับฝงกลบขยะของบริษัท Better World Green จํากัด ซ่ึงจังหวัด

6 ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในการทําลายฤทธ์ิ จํากัด ทิ้ง หรือฝงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541
7 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
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สระบุรีไดแตงตั้งข้ึน เพื่อติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัทฯ พบวาบริเวณบอฝงกลบ
ขยะมีกลิ่นเหม็นเล็กนอย และจากการดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าจากบอสังเกตการณบริเวณบอฝง
กลบมาตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร พบโลหะหนัก เชน นิกเกิล แมงกานีส
ตะกั่ว และอารเซนิก เกินเกณฑมาตรฐาน8 จึงไดมีหนังสือแจงไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัดสระบุรี เพื่อควบคุมการประกอบกิจการรับฝงกลบขยะของบริษัท
Better World Green จํากัด ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามท่ีกฎหมายกําหนด

วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2546 นายยงยศ อดิเรกสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต 2 จังหวัด
สระบุรี มีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีคําสั่งระงับการ
ดําเนินการฝงกลบกากอุตสาหกรรม และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท Better
World Green จํากัด

วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2546 ผูชุมชนไดทําการปดถนนทางเขา-ออกของบริษัท Better
World Green ทําใหไมสามารถขนกากอุตสาหกรรมเขาไปดําเนินการฝงกลบได ทางบริษัทฯ จึงได
ดําเนินการแจงความไว โดยกลาวโทษรองทุกขกับผูชุมนุมท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอ
ทางบริษัทฯ

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 มีการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
และเสนอความเห็นในสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน
โดยกรมควบคุมมลพิษเปนผูช้ีแจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ในการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ือง
รองเรียนขอความเปนธรรมกรณีบริษัท Better World Green จํากัด เผชิญกับปญหาการชุมนุมของ
ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากการประกอบกิจการฝงกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ

วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ.2546 จังหวัดสระบุรี มีหนังสือเพื่อขอความรวมมือมายังกรมควบคุม
มลพิษในการติดตามตรวจสอบการแพรกระจายของสารโลหะหนัก รวมท้ังช้ีแจงการดําเนินการของ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการ
เรงใหบริษัท Better World Green จํากัด ดําเนินการแกไข ฟนฟู การปนเปอนของโลหะหนักและ
มวลสารตางๆ ในนํ้าใตดิน เพื่อปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชนผูใชนํ้า เพื่อการอุปโภค-
บริโภค และตั้งคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม กรณีเร่ืองรองเรียน
ปญหามลพิษจากบอฝงกลบของบริษัท Better World Green จํากัด

วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2546 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
อุตสาหกรรม กรณีเร่ืองรองเรียนปญหามลพิษจากบอฝงกลบของบริษัท Better World Green จํากัด
โดยทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เสนอใหทางคณะอนุกรรมฯ ลงไป
ดําเนินการตรวจสอบบริเวณบอฝงกลบท่ีมีปญหา

8 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
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วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2546 คณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
อุตสาหกรรม กรณีเร่ืองรองเรียนปญหามลพิษจากบอฝงกลบของบริษัท Better World Green จํากัด
เดินทางไปตรวจสอบบอฝงกลบของบริษัท Better World Green จํากัด

วันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2546 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีคําสั่งให
แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ซ่ึงประกอบดวยหนวยงานภายในกระทรวงฯ และผูแทนประชาชนท่ี
ไดรับความเดือดรอน เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลกระทบ รวมท้ังเสนอแนะมาตรการ
แกไขปญหา

วันท่ี 15-29 ตุลาคม พ.ศ.2546 คณะทํางานฯ ไดเสนอแนะแนวทางและมาตรการการแกไข
ปญหา จากการติดตามตรวจสอบคร้ังท่ี 1 แกกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังวัดสระบุรี

วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีไดมีคําสั่งใหทาง
บริษัท Better World Green ปรับปรุงแกไขโรงงานเพื่อแกไขปญหา

วันท่ี 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 คณะทํางานฯ พบวาในแหลงนํ้าผิวดินมีการปนเปอน
ของสารโลหะหนัก จึงไดแจงผลและขอเสนอแนะเพิ่มเติมแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัด
สระบุรี

วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2546 ไดมีการหารือกันระหวางผูแทนผูรองเรียน (นางสาวประวิทย
บุญทับ) และผูมีอํานาจของทางบริษัทฯ กับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เจรจาเพื่อหาขอยุติ ในการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
อุตสาหกรรม และจังหวัดสระบุรี ซ่ึงไดเจรจาขอตกลงในกรณีท่ีราษฎรตําบลหนองปลาไหล และ
ตําบลกุดนกเปลา อําเภอเมืองสระบุรี ไดรองเรียนวาบริษัท Better World Green กอเหตุเดือดรอน
รําคาญเร่ืองนํ้าเสีย และมีกลิ่นเหม็น

วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2546 จังหวัดสระบุรีไดมีหนังสือแจงมาท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมถึงการประชุมกรณีดังกลาวซ่ึงสรุปผลการเจรจาไดดังน้ี

- ใหกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล นําตัวอยางนํ้าท่ีปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมมา
ตรวจสอบ วาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม และขอทราบผลใน 15 วัน

- ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม วิเคราะหหาคาโลหะหนัก จากวัสดุในบอฝงกลบท่ี 1

- หามไมใหรถนํากากอุตสาหกรรมเขามาในพื้นท่ีในระหวางดําเนินการขอ 1-2
- ระหวางการตรวจสอบใหประชาชนยุติการชุมนุม และใหทางบริษัทฯ ถอนแจงความ

กลาวโทษรองทุกขกับผูชุมนุม
ท้ังน้ี คณะทํางานฯ ไดติดตามตรวจสอบการดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาของบริษัท

Better World Green พบวาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขแลว แตยังไมไดทําแนวปองกันนํ้าใตดิน
(Grouting) เน่ืองจากรอผลการตรวจสอบการร่ัวซึมจากบอสังเกตการณ ซ่ึงถาหากพบวามีการร่ัวซึม
บริษัทจะตองทําแนวปองกันนํ้าใตดิน โดยใชซีเมนต หรือซีเมนตผสมสารเบนโทไนตฉีดรอบๆ ฐาน
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ของบอฝงกลบ และไดแจงผลการติดตามตรวจสอบใหทางจังหวัดสระบุรี เพื่อทราบและพิจารณา
ดําเนินการตอไป

วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2547 ทางบริษัท Better World Green ไดมีหนังสือมายังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อ
ขอความชวยเหลือในการใชสิทธิอันชอบธรรมเพื่อประกอบกิจการ เน่ืองจากชาวบานปดถนนทําให
ไมสามารถนํากากอุตสาหกรรมเขาฝงกลบไดตามปกติ

วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2547 ทางจังหวัดสระบุรีไดจัดการประชุมไตรภาคีข้ึน เพื่อช้ีแจงทํา
ความเขาใจ ไกลเกลี่ยและทําความตกลงรวมกัน โดยมีมติใหดําเนินการ ดังน้ี

- ใหหนวยราชการ เตรียมรองรับเหตุการณท่ีอาจเกิดความรุนแรงจากการเผชิญหนากันท้ัง
2 ฝาย และใหตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีท่ีมีการชุมนุมของ
ชาวบาน

- ขอความรวมมือจากกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหดําเนินการ
ตรวจสอบหลุมฝงกลบท่ี 1 อีกคร้ัง

- ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณามาตรการและแนวทางแกไขเพื่อใหเปนท่ี
ยอมรับของชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอน

- ใหท้ัง 2 ฝายรอคําตัดสินของศาลในประเด็นท่ีมีการย่ืนฟองตอศาลปกครอง
- ใหทางบริษัทฯ จัดตั้งกองทุนพัฒนาตําบลและใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอมในการชวยเหลือ

ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 กรมควบคุมมลพิษไดเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสภาผูแทนราษฎร เพื่อช้ีแจงรายละเอียดและความเห็นเกี่ยวกับ
การติดตามตรวจสอบบอฝงกลบกากอุตสาหกรรม

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2547 จังหวัดสระบุรีไดมีหนังสือแจงไปท่ีกรมควบคุมมลพิษวาไดการ
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบานกรณีดังกลาว ดังน้ี

- พยายามแกไขและยุติปญหาดวยหลักบูรณาการ โดยใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ รวมมือกัน
และแตงตั้งคณะทํางานข้ึนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อหาแนวทาง และกําหนดมาตรการสําหรับการ
แกไขปญหา และประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางตอเน่ือง

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษไดสงเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญมาตรวจสอบ
หลายคร้ังเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมถึงการปองกันมลพิษตางๆ

- จัดการประชุมในลักษณะไตรภาคี  ระหวางผูแทนของประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน
ผูแทนหนวยงานตางๆ และผูแทนของทางบริษัทฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการแกไข

- มีคําสั่งศาลใหกําหนดมาตรการหรือวิธีคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนพิพากษา
โดยใหระงับการนํากากอุตสาหกรรมท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย หรือความเดือดรอนแกบุคคล หรือ
ทรัพยสินท่ีอยูใกลเคียง
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วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ผูวาราชการจังหวัดสระบุรีไดรับมอบหมายจากกระทรวง
อุตสาหกรรมใชอํานาจตามความในมาตรา 37 แหงพ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 สั่งใหบริษัทฯ ถือ
ปฏิบัติตามคําสั่งจากศาลปกครอง

วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2547 กรมควบคุมมลพิษรวมประชุมกับจังหวัดสระบุรี ท่ีประชุมมี
ความเห็นใหตั้งคณะทํางานไตรภาคี ประกอบดวยตัวแทนของประชาชน สวนราชการท่ีเกี่ยวของท้ัง
ในระดับจังหวัด และสวนกลาง รวมท้ังสถาบันการศึกษา เพื่อดําเนินการตรวจสอบวาบริษัทมีการนํา
กากของเสียอันตรายเขามาฝงกลบดวยหรือไม และพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว เน่ืองจากชาวบาน
ยังคงมีการรองเรียนอยู ท้ังน้ี คณะทํางานฯ ไดกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน
และนํ้าใตดิน รวมท้ังตะกอนดินในแหลงนํ้าผิวนํ้าผิวดินเพื่อเปนการติดตามเฝาระวัง โดยสรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบจนถึงปจจุบันไดดังน้ี

- ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าบอสังเกตการณ พบวานํ้าในบอสังเกตการณหลายบอใน
พื้นท่ีบริษัทฯ มีโลหะหนัก ไดแก นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) อารเซนิก (As) และเซเลเนียม (Se)
มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางตอเน่ือง

- ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในบอนํ้าบาดาลของประชาชนพบวาสวนใหญมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน

- ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในบอสังเกตการณท่ีขุดข้ึนใหมบริเวณทายพื้นท่ีของ
บริษัทฯ เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2547 พบวานํ้าในบอมีโลหะหนัก ไดแก นิเกิล (Ni) และตะกั่ว
(Pb) มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน

- คุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณโดยรอบพื้นท่ีฝงกลบสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
เม่ือเดือนกันยายน 2547 นายกรัฐมนตรี(พต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) ไดมอบหมายใหรอง

นายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) ติดตามเรงรัด การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยกรมควบคุม
มลพิษไดรายงานสรุปผลการดําเนินการใหทราบและตอมาไดสั่งการใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทําการเฝาติดตาม และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง

4.2 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

4.2.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน / องคกร
หนวยงานในพื้นท่ีท้ังภาครัฐ และภาคเอชนท่ีมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ

แกไขปญหา โดยสรุปบทบาทของแตละหนวยงาน ดังน้ี
- องคกรภาครัฐ ประกอบดวย

(1)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม ประกอบดวย หนวยงานภายในกระทรวงฯ ผูแทนประชาชนท่ีไดรับความ
เดือดรอน ซ่ึงทําหนาท่ีในการตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลกระทบ รวมท้ังเสนอแนะมาตรการ
แกไขปญหา
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(2)  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ดําเนินการตรวจสอบสถานท่ีฝงกลบ
(3)  กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาสั่งการใหบริษัท Better World Green ปรับปรุงแกไข

การดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
(4)  กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบบริเวณบอฝงกลบ และวิเคราะหหาโลหะหนักจาก

ตัวอยางนํ้า
(5)  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ทําหนาท่ีพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ี
(6)  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพนํ้าวานํ้าเสียท่ีปลอยจาก

โรงงานเปนนํ้าท่ีสามารถนําไปใชไดหรือไม
(7) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม วิเคราะหคาโลหะหนักจากวัสดุท่ีฝงกลบในบอท่ี 1
- หนวยงานภาคเอกชน ประกอบดวย บริษัท Better World Green จํากัด ใหเงินกองทุน

สิ่งแวดลอมและกองทุนพัฒนาตําบล เพื่อชวยเหลือประชาชนในการแกไขปญหาดังกลาว

จากสภาพท่ีเกิดข้ึนไดแสดงใหเห็นปญหาการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ดังตอไปน้ี
1.ปญหาการขาดการจัดการเชิงรุกของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยตามบทบาทและหนาท่ีตาม

กฎหมายแลวในเร่ืองน้ีอยูในหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลาวคือ สํานักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขาท่ี 6 มีหนาท่ีดูแลโรงงานลําดับท่ี 101, 105 และ
106 ตั้งแตในสวนของการอนุญาตโรงงาน การศึกษาและสํารวจประเภทโรงงาน ท่ีมีความเสี่ยงสูงตอ
มลพิษ กําหนดมาตรการหลักเกณฑเพื่อการลดผลกระทบตอดินและนํ้าใตดิน รวบรวม วิเคราะห
ประมวลผลขอมูลพิษดิน การกําหนดมาตรฐานเพื่อปองกันการปนเปอน การพัฒนาและดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษและฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน การ
ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน การตรวจสอบ
และพิจารณาอนุญาตครอบครองนํ้ามันหลอลื่นท่ีใชแลว ดําเนินการควบคุมและกําหนดวิธีการกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ท่ีไมเปนอันตรายและท่ีเปนอันตรายใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนํา และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ฝาย
โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับควบคุมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน การจดทะเบียนเคร่ืองจักรฯ วัตถุอันตรายฯ และกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวของ การปองกัน สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของโรงงาน โดยในสวนของกรมควบคุม
มลพิษเปนอีกหนวยงานท่ีมีบทบาทในเร่ืองการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อทํา
รายงานสถานการณมลพิษและมีบทบาทในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองราวรองทุกขดานมลพิษ โดย
ในกรณีน้ีจะเห็นไดวาปญหามลภาวะมากมายท่ีเกิดเปนระยะเวลานานอันเกิดจากการปลอยนํ้าเสีย
แตขาดการจัดการอยางจริงจังจากภาครัฐบาล โดยชาวบานไดมีการรองเรียนในหลายคร้ังแตก็ไมได
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มีการแกไขอยางจริงจังจนกระท่ังเกิดการรวมตัวกันของชาวบานเพื่อชุมนุมประทวงและกดดันอยาง
หนัก ในชวงเดือนตุลาคมและกันยายน พ.ศ.2546 ซ่ึงหลังจากน้ันจึงไดมีผูหลักผูใหญของบานเมือง
เขามาตรวจสอบรวมท้ังคลี่คลายปญหาไดในระดับหน่ึง

2.การขาดการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและขาดการสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการกับปญหาโดยกิจกรรมการมีสวนรวมในหลายกรณีท่ีเกิดข้ึนก็เน่ืองมาจาก
การเรียกรอง การวิพากษวิจารณหรือความตื่นตัวของผูมีสวนไดรับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการของบริษัท โดยมิไดเกิดจากการริเร่ิมโดยภาครัฐเอง ทําใหเห็นวาบทบาทขององคกรปกครอง
ทองถิ่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมยังไมพัฒนาและเปนการดําเนินการในเชิงรับหรือแกไข มากกวา
การปองกัน

3.การขาดหนวยงานในการใหขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน โดยพบวาในบาง
หนวยงานท่ีจะมีเจาหนาท่ีรัฐหรือฝายเฉพาะ ท่ีทําหนาท่ีในการใหขอมูลโดยเฉพาะในราชการ
สวนกลางเทาน้ัน แตในราชการสวนทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ซ่ึงบุคลากรนอยและไม
สามารถจัดสรรบุคลากรเพื่อการน้ีได โดยในสวนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแมวาจะมีความ
พยายามในการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน รวมท้ังการติดตอขอมูลกับหนวยงานผานเว็บไซตของ
หนวยงาน โดยยังมีการกระทําผานสื่อตางๆ คอนขางนอยโดยประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะใน
สวนทองถิ่นไมสามารถเขาถึงระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสได และจากการสืบคนขอมูลความ
คืบหนาหรือผลของการตรวจสอบของกรณีน้ีก็ไมสามารถหาไดจากเว็บไซต

4. สถาบันรับรองมาตรฐานและหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ข้ันตอนของการตรวจสอบในปจจุบันน้ันจะใชวิธีเปรียบเทียบกับหลักฐานของการตรวจประเมิน ซ่ึง
มักมาจากการสัมภาษณ การตรวจเอกสาร การสังเกตกิจกรรมและสภาพตามความเปนจริง ผลการ
วัดคา ซ่ึงผลสรุปของการตรวจประเมินน้ี ก็ข้ึนอยูกับวิจารณญาณหรือความเห็นของผูตรวจประเมิน
ท้ังสิ้น นอกจากน้ีการตรวจประเมินยังขาดกลไกในการตรวจประเมินท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ อันมี
ผลทําใหผลการตรวจสอบบิดเบือนจากความเปนจริงได กลาวคือจากกรณีท่ีเวลาจะมีคนเขามาตรวจ
ประเมิน บริษัทมักใชวิธีการนําคลอรีน หรือ จุลินทรีย ไปใสบริเวณบอบําบัดนํ้าเสียเพื่อลดกลิ่นให
นอยลง

5) ปญหาขาดการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมชวงดําเนินการ ทําใหเกิดการทํา
ท่ีไมเปนไปตามรายงาน EIA

4.2.2 การวิเคราะหปญหาดานเศรษฐศาสตร
จากปญหาการกําจัดกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม สามารถสรุปประเด็นปญหา

ออกมาได 2 ลักษณะ ไดแก
(1) ปญหาการลักลอบกําจัด(ฝงกลบ) กากของเสีย
(2) ปญหาการฝงกลบในสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต (ในโรงงาน/ในบริษัทท่ีไดรับอนุญาต) แตกอ

ปญหาการปนเปอนภายในและ/หรือภายนอกพื้นท่ี
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ในกรณีของปญหาการลักลอบกําจัดกากของเสียน้ันมาตรการท่ีเกี่ยวของ ไดแก การปรับเงิน
กับผูกระทําความผิดโดยมีกําหนดอัตราคาปรับไปในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่ือง การ
กําหนดอัตราคาปรับสําหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบําบัด หรือกําจัดท่ีมีลักษณะไมเปนไป
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โดยมี
รายละเอียดดังตาราง 4.1

ตาราง 4.1 อัตราคาปรับการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวอยางผิดกฎหมาย

ประเภทสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว

รายการ อัตราคาปรับ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใช
แลวท่ีไมเปนของเสีย
อันตราย

1. ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว ในท่ี
สาธารณะหรือสถานท่ีท่ียังไมไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

20,000 - 200,000

2. ไมมีใบอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใช
แลวออกนอกโรงงาน แตนําไปกําจัด ท้ิง หรือ
ฝงในสถานท่ีท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

10,000 – 200,000

สิ่งปฏิกูลท่ีไมใชแลวท่ี
เปนของเสียจาก
กระบวนการผลิตเฉพาะ
ประเภท หรือสิ่งปฏิกูลฯ
ทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6
(พ.ศ.2540)

1. ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว ในท่ี
สาธารณะหรือสถานท่ีท่ียังไมไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

50,000 – 200,000

2. ไมมีใบอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใช
แลวออกนอกโรงงาน แตนําไปกําจัด ท้ิง หรือ
ฝงในสถานท่ีท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

25,000 – 200,000

จะสังเกตไดวา กรณีลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม มีโทษปรับเพียง
50,000 – 200,000 บาท หากพิจารณาถึงผลเสียท่ีมีตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ความเสียหายตอทรัพยสิน รวมไปถึงสิ่งแวดลอมแลว อาจกลาวไดวาโทษปรับดังกลาวน้ัน
มีมูลคาต่ํามาก นอกจากน้ันแลวไมมีสิ่งใดรับประกันไดอีกวา เงินคาปรับจํานวนดังกลาวจะเพียงพอ
ตอคาใชจายสําหรับการ clean – up พื้นท่ีลักลอบท้ิงกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

อีกปญหาหน่ึง กลาวคือ การปนเปอนภายใน และ/หรือภายนอกพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหฝง
กลบกากของเสียอันตรายภายในโรงงาน หรือบริษัทรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ในสวนของคาบริการและคาปรับน้ัน ยังไมมีการ
บัญญัติถึงการปรับโรงงานหรือบริษัทรับอนุญาต ในฐานะท่ีเปนผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
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ประเภทกากของเสียอันตราย เหมือนกับกรณีของนํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน ดังน้ันในการแสวงหามาตรการทางเศรษฐศาสตร เพื่อปองกันและฟนฟูความเสียหาย
จากการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินในข้ันตอไปน้ัน ควรคํานึงวาจะใหโรงงานและ/หรือบริษัทรับ
อนุญาตท่ีไมไดลักลอบท้ิง แตผลของการกําจัดอาจไดหรือไมไดมาตรฐานสิ่งแวดลอมแบกภาระการ
clean – up อยางไร

4.2.3 การวิเคราะหปญหาดานกฎหมาย
จากปญหาในกรณีน้ี  จะเห็นไดวามีชองวางทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวาง

กรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษ คือ กรมควบคุมมลพิษมักเปนเปาหมายของการรองเรียนให
ตรวจแกไขปญหาการปนเปอนในทรัพยากรธรรมชาติ โดยกรมโรงงานมีอํานาจหนาท่ีในการ
ควบคุมดูแลกิจการท่ีอาจเปนตนเหตุการณปนเปอนท่ีเกิดข้ึน  สิ่งท่ีกรมควบคุมมลพิษทําไดคือการ
บงช้ีวามีการปนเปอนจากมลพิษใดอยางไรบาง สวนสิ่งท่ีกรมโรงงานทําไดคือการตรวจตรา
ตรวจสอบวาโรงงานแตละแหงไดดําเนินการควบคุมมลพิษตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม  แตยัง
ขาดกลไกท่ีสามารถพิสูจนยืนยันขอมูลของท้ังสองหนวยงานน้ีใหมาบรรจบกันวาสิ่งใดคือสาเหตุของ
การปนเปอนกันแน  กรณีน้ี  นาจะเปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นไดดีวาอาจเกิดปญหาข้ึนไดวาผลการ
ตรวจของกรมควบคุมมลพิษช้ีวามีการปนเปอนโดยสารชนิดหน่ึงสูงกวามาตรฐาน  และชาวบานเช่ือ
วาปญหานาจะมาจากโรงงานแหงหน่ึง  แตขอมูลเกี่ยวกับการปลอยมลพิษของโรงงานแหงน้ีปรากฏ
วาผลการตรวจสอบในอดีตเปนไปตามมาตรฐาน  และเม่ือไปตรวจสอบอีกหลังเกิดเร่ืองข้ึนแลว  ผล
ท่ีไดก็ยังคงเปนไปตามมาตรฐาน

ดังน้ัน  หากยังคงมีการแบงแยกการดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของแตละจุด
เชนน้ีอยู  สิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงคือการกําหนดบังคับตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน
ใหท้ังสองหนวยงานน้ีสามารถรวมกันตรวจสอบและเขาถึงขอมูลของกันและกันแบบทันทีทันใด
เสมือนเปนหนวยงานเดียวกัน  เพื่อใหไดขอยุติในการการตรวจพิสูจนมลพิษท่ีเกิดข้ึน

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวยหลักๆ 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 ควบคุมการประกอบกิจการท่ีเขาขายเปนโรงงานผานระบบการอนุญาตและการกําหนด
เงื่อนไขในการดําเนินกิจการท่ีรวมถึงมาตรการในการควบคุมมลพิษ เปนกฎหมายท่ีใชควบคุมกรณี
น้ีท้ังในกรณีท่ีเปนกิจการจัดการของเสียธรรมดาและท่ีมีการขยายกิจการเปนการจัดการของเสีย
อันตรายและ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ควบคุมกิจการท่ีอาจ
สงผลกระทบท่ีรายแรงตอสิ่งแวดลอมใหตองผานกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดวยการกําหนดใหนําเอาขอปฏิบัติ
ในการลดและควบคุมมลพิษท่ีกําหนดข้ึนจากผลของการดําเนินกระบวนการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีออกโดย
กรมโรงงาน
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4.2.4 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
สถานการณปจจุบันสําหรับปญหาของการปนเปอนในพื้นท่ี จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้า

ผิวดินและนํ้าใตดิน รวมท้ังตะกอนดินในแหลงนํ้าผิวดิน แสดงใหเห็นวามีการปนเปอนของโลหะหนัก
ในบริเวณพื้นท่ีฝงกลบ ซ่ึงคาดการณวาอาจจะเกิดมากในพื้นท่ีของบอฝงกลบท่ี 1 สวนปญหาเร่ือง
กลิ่นเหม็น จากการติดตามตรวจสอบและสอบถามประชาชนท่ีพักอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง พบวา
ยังคงไดรับกลิ่นเหม็นเปนคร้ังคราวข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศและทิศทางลมแตปจจุบันปริมาณกลิ่น
เหม็นลดลง นอกจากน้ียังมีปญหาในเร่ืองการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังท่ียังขาดเจาภาพหรือ
หนวยงานหลักในการติดตามตรวจสอบการแกไขปญหาอยางตอ เน่ือง

ในกรณีน้ี คณะผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะไวดังตอไปน้ี
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักท่ีควบคุมดูแลการจัดการสิ่งแวดลอมของ

โรงงานอุตสาหกรรม การสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลการปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
และมีสวนรวมในกระบวนการการอนุญาตการจัดตั้งโรงงานในพื้นท่ีชวยใหกระบวนการเฝาระวังการ
ปองกันสุขภาพและการปองกันตนเอง และลดปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาค
ประชาชนได โดยควรมียุทธศาสตรเนนการทํางานเชิงรุกกลาวคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายการควบคุมดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเพิ่มความเขมงวดในการติดตามควบคุมและบังคับเอาผิดกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ไมไดดําเนินการตามกฎหมายท่ีกําหนด ในขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงจูงใจใหผูประกอบการสงรายงาน
อยางสมํ่าเสมอและปฏิบัติตามกฎหมาย ในดานอื่นๆ เชน การใหรางวัลโรงงานดีเดนดานสิ่งแวดลอม
เปนตน

2) สรางกระบวนการการมีสวนรวมหรือแนวทางปฏิบัติใหชัดเจนของการมีสวนรวมภาค
ประชาชนใหการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการตางๆในการจัดการกับปญหาซ่ึงทําไดท้ังทาง
นโยบาย เคร่ืองมือกลไก และทางกฎหมาย เชนการสรางคูมือแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนแจกจายแกประชาชนโดยเฉพาะคนในตางจังหวัดโดยใชภาษาท่ีงายตอการ
เขาใจ การฝกอบรมสรางศักยภาพแกเจาหนาท่ีรัฐ การจัดทําพระราชบัญญัติสงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน เปนตน

3) ควรมีหนวยงานหลัก อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดทํา
ฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับขอมูลในรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน
ขอมูลการผลิต การนําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองในสารเคมีอันตรายโดยใชแบบฟอรมการ
รายงานเดียวกัน และใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลไดเพื่อเปนกลไกใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการตรวจสอบการประกอบการของโรงงานและยอมเปนแรงผลักดันใหโรงงานอุตสาหกรรมมี
การจัดการสิ่งแวดลอมของตนเองใหดีข้ึนและ หนวยงานของรัฐควรเพิ่มความพยายามในการจัดทํา
ขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆเพื่อใหเขาถึงประชากรในระดับตางๆท่ีมีความหลายหลาย และมีการ
ประสานงานกับหนวยงานสวนทองถิ่น (อบต.) ใหชวยเผยแพรขอมูลโดยควรมีการปรับโครงสราง
พื้นฐานในการเขาถึงขอมูลขาวสาร อาทิ วิทยุชุมชน กระดานแจงขาวฯลฯ



4-13

4) ปรับปรุงระบบติดตามผลของสถาบันรับรองมาตรฐานและหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตาง โดยอาจใชระบบสุมตรวจ คือมีการเขาตรวจโดยไมมีการแจง
ลวงหนา และสงเสริมพัฒนาทักษะของผูประเมินอยางสมํ่าเสมอ เชนมีการฝกอบรม หรือสราง
ตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของผูประเมิน

5) กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรลงทุนในการพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและระบบ
กํากับและติดตามการของเสียอันตรายจากอุสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส นอกจากน้ันหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงาน
อุตสาหกรรมท้ัง 4  หนวยงานไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมควบคุมมลพิษควร
ประสานความรวมมือเพื่อจัดระบบการรายงานใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและมีมาตรฐานใน
แบบฟอรมการรายงาน เพื่อสรางความสะดวกในการรายงานใหแกผูประกอบการและจูงใจใหมีการ
รายงานอยางสมํ่าเสมอ  รวมท้ังการเพิ่มและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ดานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
EIA และเพิ่มสมรรถนะของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคในการทํางานน้ีโดยใหประสานงานกับ
หนวยงานใหอนุญาต ซ่ึงมีหนาท่ีตองดูแลกํากับการดําเนินโครงการและหนวยงานอื่นๆ ในพื้นท่ี และ
พยายามสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อชวยในการสอดสองดูแลสิ่งผิดปกติภายใน
ชุมชน

6) แกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการและกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
โดยควรกําหนดไวท้ังในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  ใหชัดเจนตามขนาดและความนาอันตรายของกิจการวาใหดําเนิน
กระบวนการมีสวนรวมโดยใคร อยางไรบาง ท้ังน้ี การดําเนินกระบวนการมีสวนรวมน้ีควรเปนหนาท่ี
ของทางราชการท่ีตองจัดใหเกิดกระบวนการท่ีโปรงใส  กลาวคือ ในสวนของกระบวนออกใบอนุญาต
ควรเปนบทบาทหนาท่ีของกรมโรงงาน ในสวนของกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ควรเปนหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  รวมกับหนวยงานท่ีมี
อํานาจในการออกใบอนุญาต แทนท่ีจะเปนเพียงแคการกําหนดเปนเงื่อนไขใหผูประกอบการไป
ดําเนินกระบวนการมีสวนรวมเสียเอง  อันทําใหกลายเปนปญหา  เพราะมีการแปลงการมีสวนรวมให
กลายเปนกระบวนการมวลชนสัมพันธและเกิดการแบงแยกมวลชน

7) การบังคับใชเงื่อนไขในใบอนุญาตท่ีกําหนดข้ึนโดยกระบวนการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตองมีการแกไขปญหาการท่ีกรมโรงงานมักไมนําเอาเงื่อนไขใน
รายงาน EIA ไปบังคับใช โดยอางวาขาดความเช่ียวชาญในการบังคับใชทางเทคนิคท่ีกําหนดโดย
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม

8) การกําหนดหลักปฏิบัติราชการในการบังคับใชกฎหมายควบคุมมลพิษตาม พ.ร.บ.
โรงงาน ตองมีหลักในการจัดการการใชอํานาจตามลําดับความรุนแรงของการละเมิดกฎหมาย อยาง
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ในกรณีน้ี ท่ีมีการนําของเสียอันตรายเขาไปจัดการในกิจการท่ีไดรับอนุญาตใหจัดการของเสีย
ธรรมดาเทาน้ัน จะถือวารุนแรงพอท่ีจะตองสั่งลงโทษอยางรายแรงหรือไม และควรมีการเก็บขอมูล
การละเมิดกฎหมายของผูประกอบการไวเปนปจจัยในการพิจารณาระดับความรุนแรงของมาตรการ
ลงโทษหากมีการละเมิดกฎหมายควบคุมมลพิษโดยผูประกอบการรายน้ีอีกในอนาคต

9) ออกระเบียบในการปฏิบัติราชการใหเกิดความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีระหวางกรม
โรงงานและกรมควบคุมมลพิษ ตราบเทาท่ียังไมมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายใหแยกบทบาทและ
อํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการออกจากอํานาจในการควบคุมมลพิษ

10) มาตรการฟนฟู ควรจะมีการสํารวจท่ัวประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงของปญหา และควร
ใหหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของสามารถเขาไปดูแล ตรวจสอบ รวมท้ังสั่งการเร่ืองการฟนฟูของโรงงาน
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการของเสียได

11) มาตรการปองกัน บทบาทของการกํากับและการสงเสริมกิจการควรจะแยกออกจากกัน
อีกท้ังหนาท่ีการตรวจสอบ การปฏิบัติตองทําอยางเขมงวด และตองมีการเปดเผยขอมูลการเฝาระวัง
ท่ีนาเช่ือถือไดออกมามากกวาน้ี


