บทที่ 4
กรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบกากของเสียอุตสาหกรรม
ของบริษัท Better World Green จํากัด จังหวัดสระบุรี
การนําเสนอเนื้อหาในบทนี้ นําเสนอในสวนกรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบของเสีย
อุตสาหกรรมของบริษัท Better World Green จํากัด จังหวัดสระบุรี ที่เกิดปญหาการปนเปอนของ
กากของเสียอุตสาหกรรมลงสูแหลงน้ําใตดิน จนทําใหชุมชนไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําเสีย และ
รวมตัวเพื่อเรียกรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดูแลแกไขปญหาดังกลาว โดยนําเสนอใหเห็น
ภาพของสถานการณการรวมมือของภาคประชาชนและแกไขปญหาของหนว ยงานภาครัฐ ตลอดจน
บทวิเคราะหและสังเคราะหของคณะผูศึกษาในการที่จะเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม
โดยอาศัยเครื่องมือทั้งดานเศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม กลไกเชิงสถาบันมารวมดวย
4.1 สถานการณปญหาการปนเปอนจากการประกอบกิจการฝงกลบของเสียอุตสาหกรรม
ของบริษัท Better World Green จํากัด จังหวัดสระบุรี
4.1.1 สภาพปญหาและผลกระทบของการปนเปอน
บริษัท Better World Green จํากัด ตั้งอยูหมูที่ 8 บริเวณตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการรับฝง กลบวัส ดุใ ชแ ลว ที่ไ มเ ปนอันตรายตั้ง แต
เดือนมกราคม พ.ศ. 25411 มีเนื้อที่ทั้งหมด 220 ไร สภาพที่ตั้งของบอ ฝง กลบเปนที่ล าดเชิง เขา
และเปนพื้นที่ตนน้ําของชุมชนหวยแหง กุดนกเปลา และหนองปลาไหล ประชาชนใชน้ําสําหรับทํา
การเกษตรและอุ ปโภค ต อ มาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองปลาไหลได รับ เรื่ อ งร อ งเรี ยนจาก
ชาวบานในกรณีน้ําเสียจึงไดสงเรื่องรองเรียนไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เมื่อเจาหนาที่ของกระทรวงฯ เขาไปตรวจสอบพบวาสถานที่ฝงกลบขยะของบริษัท Better World
Green จํากัด ไมมีระบบรวบรวมและสูบน้ําชะขยะ ไมมีระบบบําบัดน้ําชะขยะ ไมมีการเสริมคันดิน
โดยรอบบอฝงกลบ และไมมีระบบการจัดการน้ําฝนที่ไหลลงบอฝงกลบ สงผลใหน้ําเสียในบอฝงกลบ
ไหลสูบริเวณภายนอกบอ2 นอกจากนี้ยังพบวาการดําเนินงานของบริษัท Better World Green ไม
เปนไปตามขอกําหนดในการปฏิบัติงานที่ไดขออนุญาตไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยพบวามี
ขยะบางประเภทที่พบเขาขายเปนขยะอันตราย (Hazardous Waste)3 เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
1

ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 จัดเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ลําดับที่ 101 มีพื้นที่ประมาณ
220 ไร
2
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในการทําลายฤทธิ์ จํากัด ทิ้ง หรือฝงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541
3
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
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น้ํ า มั น เครื่ อ งใช แ ล ว เศษฟ ล ม เป น ต น ทางกระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ จึ ง ได แ จ ง ไปยั ง กระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและสั่งการใหบริษัท Better World Green จํากัดปรับปรุง แกไข
หรือระงับการดําเนินการแลวแตกรณี
ตอมาหลังจากนั้น บริษัท Better World Green ไดขออนุญาตขยายโรงงานเพื่อ ประกอบ
กิจ การปรับ สภาพของเสียรวมและรับฝงกลบกากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย
เพิ่มเติมบอฝงกลบที่ 2 มีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2546 โดยมีเงื่อนไขใหปฏิบัติตามมาตรการในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
ทางบริษัท Better World Green ไดปรับปรุง แกไขทําการปดบอฝงกลบที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
25464 และได รับอนุญาตจากกรมโรงงานใหเป ดดําเนินการฝงกลบกากอุตสาหกรรมที่ไมเป น
อันตรายในบอฝงกลบที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2546
สาเหตุของการปนเปอน เนื่องจากสภาพที่ตั้งบอฝงกลบมีลักษณะเปนที่ลาดเชิงเขา และเปน
พื้นที่ตนน้ําของชุมชนตางๆ ที่ใชน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในชวงฤดูฝนบริ เวณดังกลาวจะมีฝน
ตกคอนขางมาก ดังนั้นน้ําอาจทวมบริเวณบอฝงกลบทําใหเกิดน้ําทวมขัง นอกจากนี้พื้นที่ตั้งบริเวณ
บอฝงกลบมีรอยแตกของชั้นหิน และเปนพื้นที่เติมน้ําบาดาลซึ่งถาหากมีการรั่วซึมจะทําใหเกิดการ
ปนเปอนลงสูแหลงน้ําใตดินได
ความรุนแรงของการปนเปอน จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินและน้ําใตดิน รวมทั้งตะกอน
ดินในแหลงน้ําผิวดิน จนถึงปจจุบันโดยคณะทํางาน5 ติดตามตรวจสอบ พบปญหาดังนี้
(1) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําบอสังเกตการณ พบวาน้ําในบอหลายพื้นที่ของบริษัท
มีโลหะหนัก ไดแก นิเกิล ตะกั่ว อารเซนิก และเซเลเนียม มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง
(2) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอบาดาลของประชาชน พบวาสวนใหญมี คาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน
(3) พบวามีกลิ่นของไอระเหยพวก VOC แตยังไมมีผลการวัดอยางเปนทางการ
4.1.2 การดําเนินการแกไขปญหา
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2543 องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล อําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี ไดสงเรื่องรองเรียนกรณีน้ําเนาเสีย เนื่องจากบริษัท Better World Green จํากัด ได
ทิ้งขยะลงในลําคลองสาธารณะไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จึงไดมีคําสั่ง
ใหเจาหนาที่ของกระทรวงฯ เขาไปดําเนินการตรวจสอบ พบวาสถานที่ฝงกลบขยะของบริษัท Better
World Green จํากัด ไมมีระบบรวบรวมและสูบน้ําชะขยะ ไมมีระบบบําบัดน้ําชะขยะ ไมมีการเสริมคัน
ดินโดยรอบบอฝงกลบ และไมมีระบบการจัดการน้ําฝนที่ไหลลงบอฝงกลบ สงผลใหน้ําเสียในบอฝง
4

เนื่องมาจากบอฝงกลบเต็ม โดยมีประมาณการฝงกลบทั้งหมด 67,774 ตัน
กรมควบคุมมลพิษรวมกับจังหวัดสระบุรี ไดจัดตั้งคณะทํางานไตรภาคี ซึ่งประกอบดวยตัวแทนของประชาชน สวนราชการที่
เกี่ยวของ และสถาบันการศึกษา มาทําหนาที่ในการตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น
5
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กลบไหลสูบริเวณภายนอกบอ6 นอกจากนี้ยังพบวาการดําเนินงานของบริษัท Better World Green
ไมเปนไปตามขอกําหนดในการปฏิบัติงานที่ไดขออนุญาตไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีการนําขยะหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งขยะบางประเภทที่พบเขาขายเปนขยะอันตราย
(Hazardous Waste)7 เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส น้ํามันเครื่องใชแลว เศษฟลม เปนตน ทาง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จึงไดแจงไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและสั่งการให
บริษัท Better World Green จํากัดปรับปรุง แกไข หรือระงับการดําเนินการแลวแตกรณี
วั น ที่ 12 ธั น วาคม พ.ศ.2543 กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ได ส ง
เจาหนาที่ ลงทําการตรวจสอบขอเท็จจริง
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2544 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนังสือถึง
กระทรวงวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่ งแวดลอ ม แจ ง ผลการตรวจสอบข อ เท็ จจริง ตามที่ ไ ด ส ง
เจาหนาที่ไปยังบริษัท Better World Green จํากัดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 วา บริษัทฯ ได
จัดทําคันดินโดยรอบบอฝงกลบตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ มีระบบรวบรวมและสูบน้ําชะขยะ โดยมีบอ
สังเกตการณคุณภาพน้ําใตดินที่บริเวณตนน้ํา 1 แหง ทายน้ํา 1 แหง รวมทั้งไดจัดทําสถานที่คั ดแยก
หรือที่พักขยะชั่วคราวอยางเหมาะสม และไมมีการนําขยะอันตรายมาดําเนินการฝงกลบอีก ฯลฯ และ
บริ ษัทฯ ยั ง ได ปรับปรุง แก ไ ขสถานที่ ฝง กลบและการปฏิ บัติง านให เป นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 และ 7 มีนาคม พ.ศ.2545 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได
นําเรื่องรองเรียนกรณีของบริษัท Better World Green จํากัด แจงไปยังกรมควบคุมมลพิษ ใหทําการ
ตรวจสอบ ผลจากการตรวจสอบโดยกรมควบคุมมลพิษพบวา สิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใชที่บริษัท
Better World Green จํากัด นํามาดําเนินการฝงกลบนั้นบางสวนมีสารอินทรียสูงและกอใหเกิดกลิ่น
เหม็น กรมควบคุมมลพิษจึงไดมีหนังสือแจงไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อดําเนินการจัดการแกไขปญหาตอไป
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2545 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนังสือ
มายังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อแจงวาบริษั ท Better World Green จํากัด ไดดําเนินการปดคลุมบอฝง
กลบที่ 1 แล ว โดยถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการ และมี สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สระบุ รี และ
หนวยงานทองถิ่นรวมเปนสักขีพยาน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ จะไดดําเนินการปลูกพืชคลุมดินเพื่อ
ปองกันน้ําชะผิวดินโดยเร็ว
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2546 จังหวัดสระบุรีไดประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษใหรวมกับ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการตรวจสอบปญหาที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบการรับฝงกลบขยะของบริษัท Better World Green จํากัด ซึ่งจังหวัด
6

ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในการทําลายฤทธิ์ จํากัด ทิ้ง หรือฝงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541
7
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
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สระบุรีไดแตงตั้งขึ้น เพื่อติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัทฯ พบวาบริเวณบ อฝงกลบ
ขยะมีกลิ่นเหม็นเล็กนอย และจากการดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําจากบอสังเกตการณบริเวณบอฝง
กลบมาตรวจวิเคราะหในหองปฏิ บัติการทางวิทยาศาสตร พบโลหะหนัก เชน นิกเกิล แมงกานี ส
ตะกั่ ว และอาร เ ซนิ ก เกิ น เกณฑ มาตรฐาน 8 จึ ง ได มีห นั ง สื อ แจ ง ไปยั ง กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัดสระบุรี เพื่อควบคุมการประกอบกิจการรับฝงกลบขยะของบริษัท
Better World Green จํากัด ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามที่กฎหมายกําหนด
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2546 นายยงยศ อดิเรกสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต 2 จังหวัด
สระบุรี มีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีคําสั่งระงับการ
ดํ าเนิ นการฝ ง กลบกากอุ ต สาหกรรม และเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการของบริ ษั ท Better
World Green จํากัด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 ผูชุมชนไดทําการปดถนนทางเขา-ออกของบริษัท Better
World Green ทําใหไมสามารถขนกากอุตสาหกรรมเขาไปดําเนินการฝงกลบได ทางบริษัทฯ จึงได
ดําเนินการแจงความไว โดยกลาวโทษรองทุกขกับผูชุมนุมที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอ
ทางบริษัทฯ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
และเสนอความเห็นในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน
โดยกรมควบคุมมลพิษ เปนผูชี้แ จงผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ในการประชุมเพื่อพิ จารณาเรื่อ ง
รองเรียนขอความเปนธรรมกรณีบริษัท Better World Green จํากัด เผชิญกับปญหาการชุมนุมของ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากการประกอบกิจการฝงกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2546 จังหวัดสระบุรี มีหนังสือเพื่อขอความรวมมือมายังกรมควบคุม
มลพิษในการติดตามตรวจสอบการแพรกระจายของสารโลหะหนัก รวมทั้งชี้แจงการดําเนินการของ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการ
เรงใหบริษัท Better World Green จํากัด ดําเนินการแกไข ฟนฟู การปนเปอนของโลหะหนักและ
มวลสารตางๆ ในน้ําใตดิน เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผูใชน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค และตั้งคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม กรณีเรื่องรองเรียน
ปญหามลพิษจากบอฝงกลบของบริษัท Better World Green จํากัด
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2546 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล อมและ
อุตสาหกรรม กรณีเรื่องรองเรียนปญหามลพิษจากบอฝงกลบของบริษัท Better World Green จํากัด
โดยทางปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม เสนอให ท างคณะอนุ ก รรมฯ ลงไป
ดําเนินการตรวจสอบบริเวณบอฝงกลบที่มีปญหา
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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
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วั น ที่ 15 ตุ ล าคม พ.ศ.2546 คณะอนุ ก รรมการประสานการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มและ
อุตสาหกรรม กรณีเรื่องรองเรียนปญหามลพิษจากบอฝงกลบของบริษัท Better World Green จํากัด
เดินทางไปตรวจสอบบอฝงกลบของบริษัท Better World Green จํากัด
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2546 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอม ได มีคําสั่งให
แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภายในกระทรวงฯ และผูแทนประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอน เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลกระทบ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
แกไขปญหา
วันที่ 15-29 ตุลาคม พ.ศ.2546 คณะทํางานฯ ไดเสนอแนะแนวทางและมาตรการการแกไข
ปญหา จากการติดตามตรวจสอบครั้งที่ 1 แกกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังวัดสระบุรี
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีไดมีคําสั่งใหทาง
บริษัท Better World Green ปรับปรุงแกไขโรงงานเพื่อแกไขปญหา
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 คณะทํางานฯ พบวาในแหลงน้ําผิวดินมีการปนเปอน
ของสารโลหะหนัก จึงไดแจงผลและขอเสนอแนะเพิ่มเติมแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัด
สระบุรี
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2546 ไดมีการหารือกันระหวางผูแทนผูรองเรียน (นางสาวประวิทย
บุญทับ) และผูมีอํานาจของทางบริษัทฯ กับสวนราชการที่เกี่ยวของ เจรจาเพื่อหาขอยุติ ในการแกไข
ปญหาที่เกิ ดขึ้น ซึ่งประกอบด วย ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม กระทรวง
อุตสาหกรรม และจังหวั ดสระบุรี ซึ่งไดเจรจาข อตกลงในกรณีที่ราษฎรตํ าบลหนองปลาไหล และ
ตําบลกุดนกเปลา อําเภอเมืองสระบุรี ไดรองเรียนวาบริษัท Better World Green กอเหตุเดือดรอน
รําคาญเรื่องน้ําเสีย และมีกลิ่นเหม็น
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2546 จังหวัดสระบุรีไดมีหนังสือแจงมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมถึงการประชุมกรณีดังกลาวซึ่งสรุปผลการเจรจาไดดังนี้
- ให ก รมทรั พ ยากรน้ํ าบาดาล นํ า ตั ว อย างน้ํ า ที่ ป ล อ ยจากโรงงานอุ ต สาหกรรมมา
ตรวจสอบ วาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม และขอทราบผลใน 15 วัน
- ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม วิเคราะหหาคาโลหะหนัก จากวัสดุในบอฝงกลบที่ 1
- หามไมใหรถนํากากอุตสาหกรรมเขามาในพื้นที่ในระหวางดําเนินการขอ 1-2
- ระหวางการตรวจสอบใหประชาชนยุติการชุมนุม และใหทางบริษัทฯ ถอนแจงความ
กลาวโทษรองทุกขกับผูชุมนุม
ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ไดติดตามตรวจสอบการดําเนินการปรับปรุง แกไ ขปญ หาของบริษัท
Better World Green พบวาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขแลว แตยังไมไดทําแนวปองกันน้ําใตดิน
(Grouting) เนื่องจากรอผลการตรวจสอบการรั่วซึมจากบอสังเกตการณ ซึ่งถาหากพบวามีการรั่วซึม
บริษัทจะตองทําแนวปองกันน้ําใตดิน โดยใชซีเมนต หรือซีเมนตผสมสารเบนโทไนตฉีดรอบๆ ฐาน
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ของบอฝงกลบ และได แ จ ง ผลการติ ด ตามตรวจสอบให ทางจั ง หวั ด สระบุ รี เพื่อทราบและพิจารณา
ดําเนินการตอไป
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2547 ทางบริษัท Better World Green ไดมีหนังสือมายังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อ
ขอความชวยเหลือในการใชสิทธิอันชอบธรรมเพื่อประกอบกิจการ เนื่องจากชาวบานปดถนนทําให
ไมสามารถนํากากอุตสาหกรรมเขาฝงกลบไดตามปกติ
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2547 ทางจังหวัดสระบุรีไดจัดการประชุมไตรภาคีขึ้น เพื่อชี้แจงทํา
ความเขาใจ ไกลเกลี่ยและทําความตกลงรวมกัน โดยมีมติใหดําเนินการ ดังนี้
- ใหหนวยราชการ เตรียมรองรับเหตุการณที่อาจเกิดความรุนแรงจากการเผชิญหนากันทั้ง
2 ฝาย และใหตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีการชุมนุมของ
ชาวบาน
- ขอความร ว มมื อ จากกรมควบคุ ม มลพิ ษ และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ให ดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบหลุมฝงกลบที่ 1 อีกครั้ง
- ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณามาตรการและแนวทางแกไขเพื่อใหเปนที่
ยอมรับของชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน
- ใหทั้ง 2 ฝายรอคําตัดสินของศาลในประเด็นที่มีการยื่นฟองตอศาลปกครอง
- ใหทางบริษัทฯ จัดตั้งกองทุนพัฒนาตําบลและใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอมในการชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2547 กรมควบคุมมลพิษไดเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสภาผูแทนราษฎร เพื่อชี้แจงรายละเอียดและความเห็นเกี่ยวกับ
การติดตามตรวจสอบบอฝงกลบกากอุตสาหกรรม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 จังหวัดสระบุรีไดมีหนังสือแจงไปที่กรมควบคุมมลพิษ วาไดการ
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบานกรณีดังกลาว ดังนี้
- พยายามแกไขและยุติปญหาดวยหลักบูรณาการ โดยใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมมือกัน
และแตงตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อหาแนวทาง และกําหนดมาตรการสําหรับการ
แกไขปญหา และประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษไดสงเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญมาตรวจสอบ
หลายครั้งเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย รวมถึงการปองกันมลพิษตางๆ
- จัดการประชุมในลักษณะไตรภาคี ระหวางผูแทนของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
ผูแทนหนวยงานตางๆ และผูแทนของทางบริษัทฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการแกไข
- มีคําสั่งศาลใหกําหนดมาตรการหรือวิธีคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนพิพากษา
โดยใหระงับการนํากากอุตสาหกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตราย หรือความเดือดรอนแกบุคคล หรือ
ทรัพยสินที่อยูใกลเคียง
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วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ผูวาราชการจังหวัดสระบุรีไดรับมอบหมายจากกระทรวง
อุตสาหกรรมใชอํานาจตามความในมาตรา 37 แหงพ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 สั่งใหบริษัทฯ ถือ
ปฏิบัติตามคําสั่งจากศาลปกครอง
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2547 กรมควบคุมมลพิษรวมประชุมกับจังหวัดสระบุรี ที่ ประชุมมี
ความเห็นใหตั้งคณะทํางานไตรภาคี ประกอบดวยตัวแทนของประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของทั้ง
ในระดับจังหวัด และสวนกลาง รวมทั้งสถาบันการศึกษา เพื่อดําเนินการตรวจสอบวาบริษัทมีการนํา
กากของเสียอันตรายเขามาฝงกลบดวยหรือไม และพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว เนื่อ งจากชาวบาน
ยังคงมีการรองเรียนอยู ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ไดกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
และน้ําใตดิน รวมทัง้ ตะกอนดินในแหลงน้ําผิวน้ําผิวดินเพื่อเปนการติดตามเฝาระวัง โดยสรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบจนถึงปจจุบันไดดังนี้
- ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําบอสังเกตการณ พบวาน้ําในบอสังเกตการณหลายบอใน
พื้นที่บริษัทฯ มีโลหะหนัก ไดแก นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) อารเซนิก (As) และเซเลเนียม (Se)
มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง
- ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอน้ําบาดาลของประชาชนพบวาสวนใหญมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน
- ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ าในบ อ สั ง เกตการณ ที่ขุด ขึ้ นใหม บริ เ วณท ายพื้ นที่ ของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2547 พบวาน้ําในบอมีโลหะหนัก ไดแก นิเกิล (Ni) และตะกั่ว
(Pb) มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
- คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณโดยรอบพื้นที่ฝงกลบสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
เมื่อเดือนกันยายน 2547 นายกรัฐมนตรี(พต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) ไดมอบหมายใหรอง
นายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) ติดตามเรงรัด การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยกรมควบคุม
มลพิษไดรายงานสรุปผลการดําเนินการใหทราบและตอมาไดสั่งการใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทําการเฝาติดตาม และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
4.2 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน / องคกร
หนวยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอชนที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
แกไขปญหา โดยสรุปบทบาทของแตละหนวยงาน ดังนี้
- องคกรภาครัฐ ประกอบดวย
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจแกไข
ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม ประกอบด ว ย หน ว ยงานภายในกระทรวงฯ ผู แ ทนประชาชนที่ ไ ด รั บ ความ
เดือดรอน ซึ่งทําหนาที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลกระทบ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
แกไขปญหา
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(2) กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ดําเนินการตรวจสอบสถานที่ฝงกลบ
(3) กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาสั่งการใหบริษัท Better World Green ปรับปรุงแกไข
การดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
(4) กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบบริเวณบอฝงกลบ และวิเคราะหหาโลหะหนักจาก
ตัวอยางน้ํา
(5) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวั ดสระบุ รี ทําหนาที่พิจารณาดํ าเนินการตามอํานาจ
หนาที่
(6) กรมทรั พ ยากรน้ํ าบาดาล ทํ าหน าที่ ต รวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ าว าน้ํ าเสี ยที่ปล อ ยจาก
โรงงานเปนน้ําที่สามารถนําไปใชไดหรือไม
(7) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุ มมลพิ ษ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม วิเคราะหคาโลหะหนักจากวัสดุที่ฝงกลบในบอที่ 1
- หนวยงานภาคเอกชน ประกอบดวย บริษัท Better World Green จํากัด ใหเงินกองทุน
สิ่งแวดลอมและกองทุนพัฒนาตําบล เพื่อชวยเหลือประชาชนในการแกไขปญหาดังกลาว
จากสภาพที่เกิดขึ้นไดแสดงใหเห็นปญหาการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ดังตอไปนี้
1.ปญหาการขาดการจัดการเชิงรุกของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยตามบทบาทและหนาที่ตาม
กฎหมายแล ว ในเรื่ อ งนี้ อ ยู ใ นหน า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบโดยตรงของของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรม และกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กลาวคือ สํานักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขาที่ 6 มีหนาที่ดูแลโรงงานลําดับที่ 101, 105 และ
106 ตั้งแตในสวนของการอนุญาตโรงงาน การศึกษาและสํารวจประเภทโรงงาน ที่มีความเสี่ยงสูงตอ
มลพิษ กําหนดมาตรการหลักเกณฑเพื่อการลดผลกระทบตอดินและน้ําใตดิน รวบรวม วิเคราะห
ประมวลผลขอมูลพิษดิน การกําหนดมาตรฐานเพื่อปองกันการปนเปอน การพัฒนาและดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ และฟนฟู สภาพแวดลอมที่ เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน การ
ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน การตรวจสอบ
และพิจารณาอนุญาตครอบครองน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว ดําเนินการควบคุมและกําหนดวิธีการกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ที่ไมเปนอันตรายและที่เปนอันตรายใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนํา และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ฝาย
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับควบคุมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน การจดทะเบียนเครื่องจักรฯ วัตถุอันตรายฯ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ การปองกัน สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของโรงงาน โดยในสวนของกรมควบคุม
มลพิ ษ เป นอี ก หน ว ยงานที่ มีบทบาทในเรื่ อ งการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ทํ า
รายงานสถานการณมลพิษและมีบทบาทในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขดานมลพิษ โดย
ในกรณีนี้จะเห็นไดวาปญหามลภาวะมากมายที่เกิดเปนระยะเวลานานอันเกิดจากการปลอยน้ําเสีย
แตขาดการจัดการอยางจริงจังจากภาครัฐบาล โดยชาวบานไดมีการรองเรียนในหลายครั้งแตก็ไมได
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มีการแกไขอยางจริงจังจนกระทั่งเกิดการรวมตัวกันของชาวบานเพื่อชุมนุมประทวงและกดดันอยาง
หนัก ในชวงเดือนตุลาคมและกันยายน พ.ศ.2546 ซึ่งหลังจากนั้นจึงไดมีผูหลักผูใหญของบานเมือง
เขามาตรวจสอบรวมทั้งคลี่คลายปญหาไดในระดับหนึ่ง
2.การขาดการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและขาดการสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการกับปญหาโดยกิจกรรมการมีสวนรวมในหลายกรณีที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจาก
การเรี ยกรอ ง การวิพ ากษวิ จารณ ห รือ ความตื่ นตั ว ของผู มีส ว นได รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการของบริษัท โดยมิไดเกิดจากการริเริ่มโดยภาครัฐเอง ทําใหเห็นวาบทบาทขององคกรปกครอง
ทองถิ่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมยังไมพัฒนาและเปนการดําเนินการในเชิงรับหรือแกไข มากกวา
การปองกัน
3.การขาดหนวยงานในการใหขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน โดยพบวาในบาง
หน ว ยงานที่ จ ะมี เ จ าหน า ที่ รั ฐ หรื อ ฝ า ยเฉพาะ ที่ ทํ าหน าที่ ใ นการให ข อ มู ล โดยเฉพาะในราชการ
สวนกลางเทานั้น แตในราชการสวนทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ซึ่งบุคลากรนอยและไม
สามารถจั ด สรรบุ ค ลากรเพื่ อ การนี้ ไ ด โดยในส ว นของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมแม ว าจะมี ค วาม
พยายามในการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน รวมทั้งการติดตอขอมูลกับหนวยงานผานเว็บไซตของ
หนวยงาน โดยยังมีการกระทําผานสื่อตางๆ คอนขางนอยโดยประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะใน
ส ว นท อ งถิ่ นไม ส ามารถเข าถึ ง ระบบเครื อ ข ายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด และจากการสื บค นข อ มู ล ความ
คืบหนาหรือผลของการตรวจสอบของกรณีนี้ก็ไมสามารถหาไดจากเว็บไซต
4. สถาบันรับรองมาตรฐานและหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนของการตรวจสอบในปจจุบันนั้นจะใชวิธีเปรียบเทียบกับหลักฐานของการตรวจประเมิน ซึ่ง
มักมาจากการสัมภาษณ การตรวจเอกสาร การสังเกตกิจกรรมและสภาพตามความเปนจริง ผลการ
วัดคา ซึ่งผลสรุปของการตรวจประเมินนี้ ก็ขึ้นอยูกับวิจารณญาณหรือความเห็นของผูตรวจประเมิน
ทั้งสิ้น นอกจากนี้การตรวจประเมินยังขาดกลไกในการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อันมี
ผลทําใหผลการตรวจสอบบิดเบือนจากความเปนจริงได กลาวคือจากกรณีที่เวลาจะมีคนเขามาตรวจ
ประเมิน บริษัทมักใชวิธีการนําคลอรีน หรือ จุลินทรีย ไปใสบริเวณบอบําบัดน้ําเสียเพื่อลดกลิ่นให
นอยลง
5) ปญหาขาดการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมชวงดําเนินการ ทําใหเกิดการทํา
ที่ไมเปนไปตามรายงาน EIA
4.2.2 การวิเคราะหปญหาดานเศรษฐศาสตร
จากปญ หาการกําจั ดกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม สามารถสรุ ปประเด็นปญหา
ออกมาได 2 ลักษณะ ไดแก
(1) ปญหาการลักลอบกําจัด(ฝงกลบ) กากของเสีย
(2) ปญหาการฝงกลบในสถานที่ที่ไดรับอนุญาต (ในโรงงาน/ในบริษัทที่ไดรับอนุญาต) แตกอ
ปญหาการปนเปอนภายในและ/หรือภายนอกพื้นที่
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ในกรณีของปญหาการลักลอบกําจัดกากของเสียนั้นมาตรการที่เกี่ยวของ ไดแก การปรับเงิน
กับผูกระทําความผิดโดยมีกําหนดอัตราคาปรับไปในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง การ
กําหนดอัตราคาปรับสําหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบํา บัด หรือกําจัดที่มีลักษณะไมเปนไป
ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติ โรงงาน พ.ศ.2535 โดยมี
รายละเอียดดังตาราง 4.1
ตาราง 4.1 อัตราคาปรับการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวอยางผิดกฎหมาย
ประเภทสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวที่ไมเปนของเสีย
อันตราย

สิ่งปฏิกูลที่ไมใชแลวที่
เปนของเสียจาก
กระบวนการผลิตเฉพาะ
ประเภท หรือสิ่งปฏิกูลฯ
ทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6
(พ.ศ.2540)

รายการ
1. ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว ในที่
สาธารณะหรือสถานที่ที่ยังไมไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. ไมมีใบอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวออกนอกโรงงาน แตนําไปกําจัด ทิ้ง หรือ
ฝงในสถานที่ที่ไดรับความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
1. ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว ในที่
สาธารณะหรือสถานที่ที่ยังไมไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. ไมมีใบอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวออกนอกโรงงาน แตนําไปกําจัด ทิ้ง หรือ
ฝงในสถานที่ที่ไดรับความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

อัตราคาปรับ

20,000 - 200,000

10,000 – 200,000

50,000 – 200,000

25,000 – 200,000

จะสั ง เกตได ว า กรณี ลัก ลอบทิ้ ง กากของเสี ยอั นตรายจากอุ ต สาหกรรม มี โทษปรั บเพี ยง
50,000 – 200,000 บาท หากพิ จ ารณาถึ ง ผลเสี ย ที่ มี ต อ ชี วิ ต ร า งกายหรื อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชน ความเสียหายตอทรัพยสิน รวมไปถึงสิ่งแวดลอมแลว อาจกลาวไดวาโทษปรับดังกลาวนั้น
มีมูลคาต่ํามาก นอกจากนั้นแลวไมมีสิ่งใดรับประกันไดอีกว า เงินคาปรับจํานวนดังกลาวจะเพียงพอ
ตอคาใชจายสําหรับการ clean – up พื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
อีกปญหาหนึ่ง กลาวคือ การปนเปอนภายใน และ/หรือภายนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหฝง
กลบกากของเสียอันตรายภายในโรงงาน หรือบริษัทรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ.2535 ในส ว นของคาบริ การและค าปรั บนั้ น ยัง ไมมีก าร
บัญญัติ ถึงการปรั บโรงงานหรือบริษัทรับอนุ ญาต ในฐานะที่ เปนผูครอบครองแหลงกํ าเนิด มลพิ ษ
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ประเภทกากของเสี ย อั น ตราย เหมื อ นกั บ กรณี ของน้ํ า เสี ย มลพิ ษ ทางอากาศ เสี ย ง และความ
สั่นสะเทือน ดังนั้นในการแสวงหามาตรการทางเศรษฐศาสตร เพื่อปองกันและฟนฟูความเสียหาย
จากการปนเป อนในดินและน้ํ าใตดินในขั้นตอไปนั้น ควรคํานึงวาจะใหโรงงานและ/หรือบริษัทรั บ
อนุญาตที่ไมไดลักลอบทิ้ง แตผลของการกําจัดอาจไดหรือไมไดมาตรฐานสิ่งแวดลอมแบกภาระการ
clean – up อยางไร
4.2.3 การวิเคราะหปญหาดานกฎหมาย
จากปญหาในกรณีนี้ จะเห็นไดวามีชองวางทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวาง
กรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษ คือ กรมควบคุมมลพิษมักเปนเปาหมายของการรองเรียนให
ตรวจแก ไ ขป ญ หาการปนเป อ นในทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยกรมโรงงานมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการ
ควบคุมดูแลกิจการที่อาจเปนตนเหตุการณปนเปอนที่เกิดขึ้น สิ่งที่กรมควบคุมมลพิษทําไดคือการ
บ ง ชี้ ว า มี ก ารปนเป อ นจากมลพิ ษ ใดอย า งไรบ า ง ส ว นสิ่ ง ที่ ก รมโรงงานทํ า ได คื อ การตรวจตรา
ตรวจสอบวาโรงงานแตละแหงไดดําเนินการควบคุมมลพิษตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม แตยัง
ขาดกลไกที่สามารถพิสูจนยืนยันขอมูลของทั้งสองหนวยงานนี้ใหมาบรรจบกันวาสิ่งใดคือสาเหตุของ
การปนเปอนกันแน กรณีนี้ นาจะเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นไดดีวาอาจเกิดปญหาขึ้นไดวาผลการ
ตรวจของกรมควบคุมมลพิษชี้วามีการปนเปอนโดยสารชนิดหนึ่งสูงกวามาตรฐาน และชาวบานเชื่อ
วาปญหานาจะมาจากโรงงานแหงหนึ่ง แตขอมูลเกี่ยวกับการปลอยมลพิษของโรงงานแหงนี้ปรากฏ
วาผลการตรวจสอบในอดีตเปนไปตามมาตรฐาน และเมื่อไปตรวจสอบอีกหลังเกิดเรื่องขึ้นแลว ผล
ที่ไดก็ยังคงเปนไปตามมาตรฐาน
ดังนั้น หากยังคงมีการแบงแยกการดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละจุด
เชนนี้อยู สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งคือการกําหนดบังคับตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน
ให ทั้ง สองหน วยงานนี้ ส ามารถร วมกั นตรวจสอบและเข าถึ ง ขอ มูล ของกันและกั นแบบทั นที ทันใด
เสมือนเปนหนวยงานเดียวกัน เพื่อใหไดขอยุติในการการตรวจพิสูจนมลพิษที่เกิดขึ้น
กฎหมายที่เกี่ยวของ ประกอบดวยหลักๆ 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 ควบคุ มการประกอบกิ จ การที่ เ ข าข ายเป น โรงงานผ า นระบบการอนุ ญ าตและการกํ า หนด
เงื่อนไขในการดําเนินกิจการที่รวมถึงมาตรการในการควบคุมมลพิษ เปนกฎหมายที่ใชควบคุมกรณี
นี้ทั้งในกรณีที่เปนกิจการจัดการของเสียธรรมดาและที่มีการขยายกิจการเปนการจัดการของเสี ย
อันตรายและ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ควบคุมกิจการที่อาจ
สงผลกระทบที่รายแรงตอสิ่งแวดลอมใหตองผานกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดวยการกําหนดใหนําเอาขอปฏิบัติ
ในการลดและควบคุ มมลพิ ษ ที่ กํ าหนดขึ้ นจากผลของการดํ าเนิ นกระบวนการจั ด ทํ ารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกโดย
กรมโรงงาน
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4.2.4 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
สถานการณปจจุบันสําหรับปญหาของการปนเปอนในพื้นที่ จากการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ผิวดินและน้ําใตดิน รวมทั้งตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน แสดงใหเห็นวามีการปนเปอนของโลหะหนัก
ในบริเวณพื้นที่ฝงกลบ ซึ่งคาดการณวาอาจจะเกิดมากในพื้นที่ของบอฝงกลบที่ 1 สวนปญหาเรื่อง
กลิ่นเหม็น จากการติดตามตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่พั กอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง พบวา
ยังคงไดรับกลิ่นเหม็นเปนครั้งคราวขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและทิศทางลมแตปจจุบันปริมาณกลิ่น
เหม็นลดลง นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องการติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง ที่ยังขาดเจาภาพหรือ
หนวยงานหลักในการติดตามตรวจสอบการแกไขปญหาอยางตอ เนื่อง
ในกรณีนี้ คณะผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะไวดังตอไปนี้
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักที่ควบคุมดูแลการจัดการสิ่งแวดลอมของ
โรงงานอุตสาหกรรม การสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลการปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
และมีสวนรวมในกระบวนการการอนุญาตการจัดตั้ง โรงงานในพื้นที่ชวยใหกระบวนการเฝาระวังการ
ปองกันสุขภาพและการปองกันตนเอง และลดปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐ -ภาคเอกชน-ภาค
ประชาชนได โดยควรมียุทธศาสตรเนนการทํางานเชิงรุกกลาวคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายการควบคุมดูแล และติด ตามผลการดําเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเพิ่มความเขมงวดในการติดตามควบคุมและบังคับเอาผิดกับโรงงานอุตสาหกรรมที่
ไมไดดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนด ในขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงจูงใจใหผูประกอบการสงรายงาน
อยางสม่ําเสมอและปฏิบัติตามกฎหมาย ในดานอื่นๆ เชน การใหรางวัลโรงงานดีเดนดานสิ่งแวดลอม
เปนตน
2) สรางกระบวนการการมีสวนรวมหรือแนวทางปฏิบัติใหชัดเจนของการมีสวนรวมภาค
ประชาชนใหการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการตางๆในการจัดการกับปญหาซึ่งทําไดทั้งทาง
นโยบาย เครื่องมือกลไก และทางกฎหมาย เชนการสรางคูมือแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนแจกจายแกประชาชนโดยเฉพาะคนในตางจังหวัดโดยใชภาษาที่งายตอการ
เขาใจ การฝกอบรมสรางศักยภาพแกเจาหนาที่รัฐ การจัดทําพระราชบัญญัติสงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน เปนตน
3) ควรมีหนวยงานหลัก อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดทํา
ฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับขอมูลในรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน
ขอมูลการผลิต การนําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองในสารเคมีอันตรายโดยใชแบบฟอรมการ
รายงานเดียวกัน และใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลไดเพื่อเปนกลไกใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการตรวจสอบการประกอบการของโรงงานและยอมเปนแรงผลักดันใหโรงงานอุตสาหกรรมมี
การจัดการสิ่งแวดลอมของตนเองใหดีขึ้นและ หนวยงานของรัฐควรเพิ่มความพยายามในการจัดทํา
ขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆเพื่อใหเขาถึงประชากรในระดับตางๆที่มีความหลายหลาย และมีการ
ประสานงานกับหนวยงานสวนทองถิ่น (อบต.) ใหชวยเผยแพรขอมูลโดยควรมีการปรับโครงสราง
พื้นฐานในการเขาถึงขอมูลขาวสาร อาทิ วิทยุชุมชน กระดานแจงขาวฯลฯ
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4) ปรับปรุงระบบติดตามผลของสถาบันรับรองมาตรฐานและหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตาง โดยอาจใชระบบสุมตรวจ คือมีการเขาตรวจโดยไมมีการแจ ง
ล ว งหน า และส ง เสริ มพั ฒนาทั ก ษะของผู ประเมิ นอย างสม่ํ าเสมอ เช นมี ก ารฝ ก อบรม หรื อ สร า ง
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของผูประเมิน
5) กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรลงทุนในการพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและระบบ
กํ า กั บ และติ ด ตามการของเสี ย อั น ตรายจากอุ ส าหกรรม โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้ง 4 หนวยงานไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม และกรมควบคุมมลพิษควร
ประสานความร ว มมื อ เพื่ อ จั ด ระบบการรายงานให เ ป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และมี ม าตรฐานใน
แบบฟอรมการรายงาน เพื่อสรางความสะดวกในการรายงานใหแกผูประกอบการและจูงใจใหมีการ
รายงานอย า งสม่ํ า เสมอ รวมทั้ ง การเพิ่ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ดานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
EIA และเพิ่ ม สมรรถนะของสํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ มภาคในการทํ า งานนี้ โ ดยให ป ระสานงานกั บ
หนวยงานใหอนุญาต ซึ่งมีหนาที่ตองดูแลกํากับการดําเนินโครงการและหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ และ
พยายามสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อชวยในการสอดสองดูแลสิ่งผิดปกติภายใน
ชุมชน
6) แก ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในกระบวนการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการและกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
โดยควรกําหนดไวทั้งในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหชัดเจนตามขนาดและความนาอันตรายของกิจการวาใหดําเนิน
กระบวนการมีสวนรวมโดยใคร อยางไรบาง ทั้งนี้ การดําเนินกระบวนการมีสวนรวมนี้ควรเปนหนาที่
ของทางราชการที่ตองจัดใหเกิดกระบวนการที่โปรงใส กลาวคือ ในสวนของกระบวนออกใบอนุญาต
ควรเป น บทบาทหน า ที่ ข องกรมโรงงาน ในส ว นของกระบวนการจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ควรเปนหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ รวมกับหนว ยงานที่มี
อํานาจในการออกใบอนุญ าต แทนที่ จะเปนเพี ยงแคการกําหนดเป นเงื่ อนไขใหผู ประกอบการไป
ดําเนินกระบวนการมีสวนรวมเสียเอง อันทําใหกลายเปนปญหา เพราะมีการแปลงการมีสวนรวมให
กลายเปนกระบวนการมวลชนสัมพันธและเกิดการแบงแยกมวลชน
7) การบั ง คั บ ใช เ งื่ อ นไขในใบอนุ ญ าตที่ กํ า หนดขึ้ น โดยกระบวนการจั ด ทํ า รายงานการ
วิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตองมีการแกไขปญหาการที่กรมโรงงานมักไมนําเอาเงื่อนไขใน
รายงาน EIA ไปบังคับใช โดยอางวาขาดความเชี่ยวชาญในการบังคับใชทางเทคนิคที่กําหนดโดย
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
8) การกํ าหนดหลั ก ปฏิ บัติ ราชการในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายควบคุ ม มลพิ ษ ตาม พ.ร.บ.
โรงงาน ตองมีหลักในการจัดการการใชอํานาจตามลําดับความรุนแรงของการละเมิดกฎหมาย อยาง
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ในกรณี นี้ ที่ มี ก ารนํ าของเสี ยอั นตรายเข า ไปจั ด การในกิ จการที่ ไ ด รั บอนุ ญ าตให จัด การของเสี ย
ธรรมดาเทานั้น จะถือวารุนแรงพอที่จะตองสั่งลงโทษอยางรายแรงหรือไม และควรมีการเก็บขอมูล
การละเมิดกฎหมายของผูประกอบการไวเปนปจจัยในการพิจารณาระดับความรุนแรงของมาตรการ
ลงโทษหากมีการละเมิดกฎหมายควบคุมมลพิษโดยผูประกอบการรายนี้อีกในอนาคต
9) ออกระเบี ยบในการปฏิ บั ติ ราชการให เ กิ ด ความชั ด เจนในบทบาทหน าที่ ระหว า งกรม
โรงงานและกรมควบคุมมลพิษ ตราบเทาที่ยังไมมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายใหแยกบทบาทและ
อํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการออกจากอํานาจในการควบคุมมลพิษ
10) มาตรการฟนฟู ควรจะมีการสํารวจทั่วประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงของปญหา และควร
ใหหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของสามารถเขาไปดูแล ตรวจสอบ รวมทั้งสั่งการเรื่องการฟนฟูของโรงงาน
ที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียได
11) มาตรการปองกัน บทบาทของการกํากับและการสงเสริมกิจการควรจะแยกออกจากกัน
อีกทั้งหนาที่การตรวจสอบ การปฏิบัติตองทําอยางเขมงวด และตองมีการเปดเผยขอมูลการเฝาระวัง
ที่นาเชื่อถือไดออกมามากกวานี้
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