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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
ภาพรวมธุรกิจการใหบริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
จากความหวงใยตอปญหาทางดานสิ่งแวดลอมของประเทศ หนวยงานราชการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงมี
นโยบายใหโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศทุกแหงตองมีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (“สิ่งปฏิกูลฯ”) ซึ่งเกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงานอยางถูกตองเพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ อาจ
สามารถใชบริการ (Outsource) จากผูประกอบการที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนผูดําเนินการแทน
ก็ได โดยจะตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
โดยศูนยบริการขอมูลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดจัดทําสรุปวิธีจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ซึ่งอาจ
แบงไดเปน 3 วิธีการใหญๆ ที่ใชกันทั่วไปในปจจุบัน ดังนี้
1. การกําจัด (Disposal) สามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังตอไปนี้
1) ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น 1/
2) ฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) หมายถึง การฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของเสียอันตรายที่อยูในรูปที่คงตัว
(เสถียร) ไปฝงกลบในหลุมฝงกลบแบบ Secure Landfill โดยไมตองนําไปปรับเสถียรกอน 1/
3) ฝงกลบอยางปลอดภัยเมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว (Secure Landfill of Stabilized and/or
Solidified Wastes) หมายถึง การนําเอาวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายที่ผานการปรับเสถียรเพื่อทําลายฤทธิ์
และใหอยูในรูปที่คงตัว แลวนําไปฝงกลบในหลุมฝงกลบแบบ Secure Landfill 1/
2. การบําบัด (Treatment) สามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังตอไปนี้
1) บําบัดดวยวิธีชีวภาพ (Biological Treatment) หมายถึง การบําบัดโดยใชวิธีระบบตะกอนเรง ระบบยอยสลายแบบไร
อากาศ การหมัก ระบบบอผึ่ง เปนตน
2) บําบัดดวยวิธีทางเคมี (Chemical Treatment) หมายถึง การบําบัดโดยใชวิธีการปรับคาความเปนกรดดางและทําให
เปนกลาง การทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่น รีดักชั่น การแยกดวยไฟฟา การตกตะกอน เปนตน
3) บําบัดดวยวิธีทางกายภาพ (Physical Treatment) หมายถึงการบําบัดโดยใชวิธีการเหวี่ยงแยก การกลั่นแยกดวยไอน้ํา
การกรองผานตัวกรองหลายชั้น การทําระเหย การแยกดวยแรงโนมถวง เปนตน
4) บําบัดดวยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physico-Chemical Treatment) หมายถึง การดูดซับดวยถานกัมมันต การแลกเปลี่ยน
ประจุ การกรองรีดน้ํา การสกัดของเหลวดวยของเหลว เปนตน
5) บําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physico-Chemical Treatment of Wastewater) หมายถึง การนําเอาวัสดุที่ไมใช
แลวที่เปนของเหลวหรือน้ําเสียไปบําบัดทางเคมีหรือกายภาพเพื่อทําลายฤทธิ์ ไดแก การนําสงน้ําเสียไปบําบัดดวยวิธี
เคมีกายภาพที่โรงงานลําดับที่ 101 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมซึ่งอยูนอกบริเวณโรงงาน 1/
6) เขาระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Direct Discharge to Central Wastewater Treatment Plant) 1/
7) ปรับเสถียรดวยวิธีทางเคมี (Chemical Stabilization)
8) ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใชซีเมนตหรือวัสดุ Pozzolanic (Chemical Fixation Using Cementitious and/or
Pozzolanic Material) หมายถึง การบําบัดดวยวิธีการตรึงดวยสารเคมี การทําใหเปนกอนแข็งดวยสารประสาน
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9) เผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป (Burn for Destruction) เฉพาะสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
10) เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย (Burn for Destruction in Hazardous Waste Incinerator) 2/
11) เผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต (Co-Incineration in Cement Kiln) หมายถึง การนําวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งไมมี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเปนวัตถุดิบทดแทนหรือเปนเชื้อเพลิงทดแทนสําหรับใชเผาในเตาเผาปูนซีเมนตไปผาน
กระบวนการปรับสภาพ เพื่อใหอยูในรูปที่สามารถนําไปเผาทําลายในเตาเผาปูนซีเมนต กอนสงไปเผาทําลายใน
เตาเผาปูนซีเมนต 3/
3. การนํากลับมาใชประโยชนใหม (Reuse / Recycle / Recovery)
1) เปนวัตถุดิบทดแทน หมายถึง วัสดุที่ไมใชแลวที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเหมาะสมที่ใชเปนวัตถุดิบทดแทนใน
กระบวนการผลิตของโรงงาน เชน การนําเศษกระดาษ เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษแกวไปเปนวัตถุดิบทดแทนใน
โรงงาน เปนตน 1/ และ 3/
2) สงกลับผูขายเพื่อกําจัด หมายถึง การสงกลับผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงานแลวใหแกโรงงานผูผลิต เพื่อนําไปบําบัด
หรือกําจัด หรือนํากลับไปใชประโยชนใหม เชน ยางรถยนต เปนตน
3) สงกลับผูขายเพื่อนํากลับไปบรรจุใหมหรือใชซ้ํา หมายถึง การสงภาชนะบรรจุคืนโรงงานผูผลิตเพื่อนํากลับไปบรรจุ
ใหมหรือใชซ้ํา เชน การสงถังบรรจุกรด/ดางคืนโรงงานผูผลิต เปนตน
4) นํากลับมาใชซ้ําดวยวิธีอื่นๆ หมายถึง การนํากลับไปใชซ้ําดวยวิธีอื่นๆ ที่ไมใชกรณีเปนวัตถุดิบทดแทนหรือนํา
กลับไปบรรจุใหม เชน การนําแกนสายไฟหรือดายกลับไปใชซ้ําในโรงงานผูผลิต
5) เปนเชื้อเพลิงทดแทน หมายถึง การนําของเสียที่มีคาความรอนและมีสภาพเหมาะสมไปเปนเชื้อเพลิงทดแทนใน
เตาเผาปูนซีเมนต 3/
6) ทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending) หมายถึง การนําเอาวัสดุที่ไมใชแลวมาผานกระบวนการปรับคุณภาพ หรือผสมกัน
เพื่อใหเปนเชื้อเพลิงสังเคราะห ซึ่งไดแก การขายหรือสงใหโรงงานลําดับที่ 106 นําน้ํามันหรือตัวทําละลายที่ใชงาน
แลวไปผลิตเปนเชื้อเพลิงผสม 1/
7) เผาเพื่อเอาพลังงาน
8) เปนวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต โดยวัสดุที่ไมใชแลวที่จะนําไปเปนวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต
จะตองมีองคประกอบของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตปูนซีเมนต ไดแก แคลเซียม อะลูมินา เหล็ก หรือซิลากา เปนตน
9) เขากระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใหม หมายถึง การนําวัสดุที่ไมใชแลวประเภทตัวทําละลายไปโรงงานลําดับที่
106 เพื่อกลั่นและนํากลับมาใชใหม ไดแก โทนเนอร โทลูอีน ไซลีน เมธิลีนคลอไรด อะซีโตน เปนตน 3/
10) เข า กระบวนการนํ า โลหะกลั บ มาใหม หมายถึ ง การนํ า วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ที่ มี อ งค ป ระกอบของโลหะมาผ า น
กระบวนการสกัดหรือนําโลหะกลับมาใชใหม เชน การนําน้ํายาลางฟลมมาผานกระบวนการสกัดเงิน การนําเถาจาก
การหลอมโลหะมีคาของโรงงานผลิตเครื่องประดับไปสกัดโลหะมีคา เปนตน
11) เขากระบวนการคืนสภาพกรด/ดาง
12) เขากระบวนการคืนสภาพตัวเรงปฏิกิริยา
หมายเหตุ :

1/

เปนบริการที่บริษัทดําเนินการไดดวยตนเอง
เปนบริการที่เปนโครงการในอนาคต (รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 2 ขอ 6 โครงการในอนาคต)
3/
เปนบริการที่บริษัทตองวาจาง (Outsource) ผูประกอบการภายนอก
2/
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจการบริหารและจัดการสิ่ง
ปฏิกูลฯ ใหไดอยางครบวงจร (One Stop Service) โดยธุรกิจหลักที่ใหบริการมาตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการ และบริษัทสามารถ
ดําเนินการไดเอง คือ การกําจัด (Disposal) ซึ่งในชวงเริ่มแรก ป 2541 เปนการกําจัดดวยวิธีการฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล และ
ตอมาในป 2548 ไดขยายไปสูการกําจัดดวยวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย (รวมทั้งการฝงกลบอยางปลอดภัยเมื่อทําการปรับ
เสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว) โดยมีศูนยบริหารและจัดการฯ อยูที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งภายในศูนยบริหารและจัดการฯ
บริษัทยังสามารถใหบริการบําบัด (Treatment) สําหรับการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมีกายภาพ โดยในชวงที่ผานมา บริษัทใช
ในการบําบัดน้ําเสียภายในศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัทเปนสวนใหญ แตหากในอนาคตบริษัทมีกําลังการผลิตเหลือ
บริษัทมีนโยบายใหบริการบําบัดน้ําเสียแกลูกคาภายนอกดวย ทั้งนี้ ในป 2550 บริษัทไดมีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมใน
การนําวัสดุที่ไมใชแลวกลับมาใชประโยชนใหม (Recycle) ดวยการทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending) โดยสามารถเริ่ม
ใหบริการในธุรกิจนี้ไดตั้งแตเดือนกันยายน 2550 และนอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจในเรื่องของการ
บําบัด (Treatment) ดวยวิธีเผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย ซึ่งเปนโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน
ผูลงทุน และจะมอบหมายใหเอกชนเปนผูรับสัมปทานบริหารและจัดการในโครงการดังกลาว ซึ่งบริษัทไดยื่นขอเสนอเปน
ผูรับสัมปทานในรูปของกลุมกิจการรวมคาตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนที่เรียบรอยแลว และปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอน
การพิจารณาในรายละเอียดโดยคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 6 โครงการใน
อนาคต)
ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดคาบริการจากการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ดวยวิธีการอื่นซึ่งบริษัทมิไดเปนผูดําเนินการดวยตนเองอีก
สวนหนึ่งดวย โดยภายหลังจากที่บริษัทไดมีการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยในป 2548 จึงทําใหกลุมบริษัทซึ่งดําเนินการ
โดยบริษัทยอยสามารถใหบริการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ดวยการสงตอ (Outsource) ไปใหผูประกอบการอื่นเปนผูจัดการแทน โดย
บริษัทยอยจะใหบริการดวยการเปนตัวแทน (Broker) ติดตอหาลูกคาและทําการตลาด โดยการรับสิ่งปฏิกูลฯ จากลูกคามา
จัดการดวยวิธีที่เหมาะสมตางๆ ซึ่งหากเปนสิ่งปฏิกูลฯ ที่บริษัทสามารถกําจัดไดดวยตนเอง เชน การฝงกลบ บริษัท เบตเตอร
เวสท แคร จํากัด (“BWC”) จะสงใหบริษัทเปนผูกําจัด แตหากเปนสิ่งปฏิกูลฯ ที่บริษัทไมสามารถกําจัดไดดวยตนเอง BWC
จะสงไปใหผูประกอบการอื่นเปนผูกําจัด เชน การสงไปเปนวัตถุดิบทดแทนหรือเผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต และการ
สงไปยังโรงงานเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหมดวยวิธีการตางๆ (Recycle) เปนตน
โดยรายละเอียดของการประกอบธุรกิจใหบริการของกลุมบริษัทในแตละประเภท มีดังตอไปนี้
1. ธุรกิจใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตราย (Non-Hazardous Waste)
บริษัทใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตราย (“สิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย”) ดวยวิธีการฝงกลบแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวที่ไมมีการ
ปนเปอนของสารอันตรายหรือที่มีคุณสมบัติที่เปนอันตราย จําพวก สารไวไฟ สารกัดกรอน สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย สารพิษ
เปนตน โดยรายละเอียดกําหนดในภาคผนวกที่ 2 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลว พ.ศ. 2548 ซึ่งบริษัทรับกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายดวยวิธีการฝงกลบไดเกือบทุกประเภท เชน กระดาษ พลาสติก
สิ่งทอ เศษหิน ยาง กระจก เปนตน ยกเวนสิ่งปฏิกูลฯ ประเภทอินทรีย เชน เศษผัก ผลไม มูลสัตว หรือสิ่งปฏิกูลฯ ที่เนาเปอย
ยอยสลายไดงายอันกอใหเกิดกลิ่นเหม็น
โดยภายหลังจากที่บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 101 ใหบริการรับฝงกลบวัสดุที่ไมใชแลวที่
ไมมีอันตรายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในเดือนกรกฎาคม 2540 บริษัทจึงทําการกอสรางหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไม
อันตรายแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และสามารถเริ่มใหบริการเชิงพาณิชยในสวนนี้ไดตั้งแตเดือนมกราคม
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2541 ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 105 ใหบริการคัดแยกและรับฝง
กลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมมีอันตราย (ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.
2544) ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535) โดยหลุ ม ฝ ง กลบหลุ ม แรกตั้ ง อยู ภ ายในศู น ย บ ริ ห ารและจั ด การกาก
อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี (“ศูนยบริหารและจัดการ”) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. และเมื่อบริษัทไดใหบริการจน
เต็มความสามารถของหลุมฝงกลบดังกลาวโดยมีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่บรรจุประมาณ 68,000 ตัน จึงไดปดทับชั้นสุดทายลงใน
เดือนธันวาคม 2544 บริษัทจึงไดกอสรางหลุมฝงกลบหลุมที่ 2 ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ 140,000 ตร.ม. แบงออกเปน 5 เฟส
ตั้งอยูภายในพื้นที่บริเวณเดียวกัน สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระคิดเปนปริมาตรที่
บรรจุไดประมาณ 2.32 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนน้ําหนักบรรจุไดประมาณ 2.32 ลานตัน (คํานวณความหนาแนนในอัตราสวน 1
ลบ.ม. ตอ 1 ตัน) โดยจนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายที่ฝงกลบไปแลวประมาณ 0.65 ลาน
ตัน และยังคงเหลืออีกประมาณ 1.67 ลานตัน ซึ่งหากการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายของบริษัทเปนไปตาม
ประมาณการความสามารถในการใหบริการที่ประเมินโดยผูบริหารของบริษัทที่ประมาณ 0.15 ลานตันตอป จะทําใหหลุมฝง
กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลที่ 2 นี้สามารถรองรับการใหบริการไดอีกคิดเปนระยะเวลาประมาณ 11 ป อยางไรก็ตาม หาก
ความสามารถในการใหบริการของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไวขางตน จะมีผลทําใหระยะเวลาและความ
เพียงพอของที่ดินที่มีอยูสําหรับใชในการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยบริษัทมีรายไดจากธุรกิจนี้
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 48 และรอยละ 31 ของรายไดจากการบริการรวมของทั้งกลุมบริษัทในป 2549 และงวด 6 เดือน
ป 2550 ตามลําดับ
การใหบริการของบริษัท เริ่มจากเจาหนาที่การตลาดของบริษัทเขาไปเสนอบริการและแนะนํารายละเอียดใหแกโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ จากนั้นดําเนินการเก็บตัวอยางสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยนําไปวิเคราะหแบบเต็มรูปแบบ (Full
Analysis) ที่หองปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งตั้งอยูที่ศูนยบริหารและจัดการฯ เพื่อกําหนดวิธีการบริหารและจัดการที่เหมาะสม
หลังจากนั้นบริษัทจะคํานวณตนทุนและคาใชจายสําหรับการใหบริการแลวจึงนําสงใบเสนอราคาใหแกโรงงานลูกคา ซึ่งหาก
ไดมีการตกลงการใหบริการกันแลว บริษัทจะยื่นคําขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอ
อนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกจากโรงงานอุตสาหกรรมของลูกคา และวางแผนกําหนดเวลาขนสงสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อนํามากําจัดที่ศูนยบริหารและจัดการฯ
ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามลักษณะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ดังนี้
1) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของแข็ง
บริษัทจะนําไปฝงกลบยังหลุมฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) แตหากเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวของแข็งที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได บริษัทจะนําไปผานกระบวนการคัดแยก เพื่อสงตอไปยังโรงงานรี
ไซเคิลของผูประกอบการภายนอก (Outsource) ใหเปนผูดําเนินการตอไป (ปจจุบัน มีผูประกอบการดานรีไซเคิลประมาณ
50 ราย โดยที่ผานมา กลุมบริษัทใชบริการจากผูประกอบการกลุมนี้ 1 ราย)
2) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีของเหลวเจือปน
บริ ษั ทจะนํ าสิ่ งปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใช แ ล วที่ มี ข องเหลวเจื อ ปน ไปผ านกระบวนการปรั บสภาพกากโดยการรี ดน้ํ า
(Dewatering) จากนั้นจะนําตะกอนที่ไดจากการรีดน้ําไปฝงกลบยังหลุมฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
และน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรับสภาพจะถูกสงไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําชะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของ
บริษัทตอไป
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3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเหลว
บริษัทจะนําไปกักเก็บไวในถังพักน้ําเสียกอนเพื่อรวบรวม และทําใหตกตะกอน จากนั้นจึงสงน้ําเสียไปบําบัดยังระบบ
บําบัดน้ําเสียของบริษัทตอไป
2. ธุรกิจใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย (Hazardous Waste)
บริษัทใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย (“สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย”) เชน สารไวไฟ สาร
กัดกรอน สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย สารพิษ เปนตน โดยวิธีฝงกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill) โดยไดเริ่มใหบริการตั้งแต
เดือนเมษายน 2548 เปนตนมา ทั้งนี้ รายละเอียดของลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย
กําหนดไวในภาคผนวกที่ 2 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ซึ่ง
บริษัทสามารถฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ตามที่กําหนดดังกลาวไดเกือบทุกประเภท ยกเวนสิ่งปฏิกูลที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ เชน
สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข สิ่งปฏิกูลฯ ที่อาจระเบิดได หรือสามารถ
เกิดปฏิกิริยารุนแรงไดงาย หรือ มีความเปนพิษสูง หรือที่เปนประเภทกัมมันตรังสี เปนตน
โดยภายหลังจากที่บริษัทไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 101 ใหบริการปรับ
คุณภาพของเสียรวมและรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย และบําบัดน้ําเสียรวมจากกระทรวง
อุตสาหกรรม (ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามกฎกระทรวง พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535) ในเดือน
พฤษภาคม 2546 บริษัทจึงทําการกอสรางหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย (Secure Landfill) ภายในศูนยบริหารและจัดการฯ
ของบริษัท และสามารถเริ่มใหบริการในสวนนี้ไดตั้งแตเดือนเมษายน 2548 โดยหลุมฝงกลบดังกลาวมีขนาดพื้นที่ประมาณ
70,000 ตร.ม. แบงออกเปน 3 เฟส สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระคิดเปนปริมาตร
บรรจุไดประมาณ 1.26 ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปนน้ําหนักบรรจุไดประมาณ 1.64 ลานตัน (คํานวณความหนาแนนในอัตราสวน 1
ลบ.ม. ตอ 1.3 ตัน โปรดดูคําอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบในสวนของหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายแบบ
ปลอดภัย) โดยจนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายที่ฝงกลบไปแลวประมาณ 0.14 ลานตัน ซึ่ง
หากการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายของบริษัทเปนไปตามประมาณการความสามารถในการใหบริการที่ประเมิน
โดยผูบริหารของบริษัทที่ประมาณ 0.07 ลานตันตอป จะทําใหหลุมฝงกลบแบบปลอดภัยสามารถรองรับการใหบริการไดอีกคิด
เปนระยะเวลาประมาณ 21 ป ทั้งนี้ หากความสามารถในการใหบริการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไวขางตน จะมีผลทําให
ระยะเวลาและความเพียงพอของที่ดินที่มีอยูสําหรับใชในการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยบริษัทมี
รายไดจากธุรกิจนี้คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 36 และรอยละ 60 ของรายไดจากการบริการรวมของทั้งกลุมบริษัทในป
2549 และงวด 6 เดือนป 2550 ตามลําดับ
ขั้นตอนเริ่มตนของการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย จะดําเนินการเชนเดียวกับการใหบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย อยางไรก็ตาม การขนสงสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายจะตองดําเนินการดวยมาตรฐานที่เขมงวดมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อปองกันการรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายดังกลาว เชน การแยกจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทยิ่งขึ้น
การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินระหวางการขนสง เปนตน รวมทั้งขั้นตอนของการวิเคราะหจะมีความซับซอนมากขึ้น
เนื่องจากตองพิจารณาหาสูตร และปริมาณสารเคมีที่ใชเพื่อลดความเปนพิษของสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย เพื่อใหมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน
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ภายหลังจากการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายมายังศูนยบริหารและจัดการฯ แลว บริษัทจะนําสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปน
อันตรายเหลานี้มารวบรวมไวในอาคารเก็บกากซึ่งไดรับการออกแบบใหมีพื้นที่รองรับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายไดอยาง
เพียงพอ จากนั้นสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของแข็งและกึ่งของแข็งจะถูกนําไปปรับเสถียร โดยการเทลงบอปรับเสถียรเพื่อผสมรวมเขา
กันกั บ ปู น ขาว ปูน ซีเ มนต และสารเคมีที่ เ หมาะสมกั บ สิ่งปฏิกูลฯ ชนิด นั้น เพื่อ ลดความเปนพิ ษ และทําให เปนก อ นแข็ ง
(Stabilization and Solidification)
สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายที่ผานการปรับเสถียรแลว จะถูกนําไปบมที่บริเวณพื้นที่บมสิ่งปฏิกูลฯ แลวจึงนําไปฝงกลบยัง
หลุมฝงกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill) ตอไป
สําหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทน้ําเสีย จะถูกนําไปเก็บไวในถังพักน้ําเสียแตละประเภท เชน ถังพักน้ํา
เสียกรด ถังพักน้ําเสียดาง ถังพักน้ําเสียโลหะหนัก เปนตน แลวจึงนําไปบําบัดทางเคมีเพื่อแยกตะกอนของแข็ง และนําตะกอน
ของแข็งไปปรับเสถียรกอนนําไปฝงกลบยังหลุมฝงกลบแบบปลอดภัยตอไป
3. ธุรกิจใหบริการบําบัดน้ําเสีย
บริษัทมีการใหบริการบําบัดน้ําเสียทางเคมีและชีวภาพแกโรงงานอุตสาหกรรม โดยระบบบําบัดน้ําเสียของบริษัทมี
ความสามารถในการใหบริการไดประมาณ 450 ลูกบาศกเมตรตอวัน
โดยในขั้นตอนของการบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมจะตองผานขั้นตอนการตรวจสอบเชนเดียวกับ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว แลวจึงถูกนําไปพักไวในบอพักน้ําเสีย และบําบัดในระบบบําบัดทางเคมีในขั้นตอนถัดมา
จากนั้นบริษัทจะพิจารณาวาตองนําน้ําที่ผานการบําบัดทางเคมีแลวนั้นไปบําบัดทางชีวภาพตออีกหรือไม ถาไมตองมีการบําบัด
ทางชีวภาพ บริษัทจะนําน้ําที่ผานการบําบัดทางเคมีแลวกลับมาใชประโยชนใหม (Reuse) ภายในศูนยบริหารและจัดการฯ แต
ถาตองมีการบําบัดทางชีวภาพดวยแลว บริษัทจะนําน้ําไปบําบัดทางชีวภาพเสียกอน แลวจึงนํากลับมาใชประโยชนใหมภายใน
ศูนยบริหารและจัดการฯ ตอไป ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมา บริษัทยังไมมีรายไดจากการใหบริการบําบัดน้ําเสียแกลูกคาภายนอก
เนื่องจากเปนการใชงานภายในโครงการเปนหลัก อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2550 บริษัทเริ่มมีกําลังการผลิตเหลือจึง
มีการใหบริการแกลูกคาภายนอก โดยมีรายไดคิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจากการบริการรวมของทั้งกลุมบริษัทในงวด 6 เดือน
ป 2550 แตคาดวาหากเปนชวงฤดูที่มีฝนตกพอสมควร บริษัทอาจตองหยุดการใหบริการแกลูกคาภายนอกเพื่อกลับมาใชงาน
ภายในโครงการเปนหลักตามเดิม
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ขั้นตอนการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวแตละประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย

สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย

น้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม

ไมผาน

ตรวจสอบสิ่งปฏิกูลฯ
- เอกสารใบกํากับการขนสง
- รูปถาย
- การวิเคราะหความพอเปนไปได

- สงคืน
- หาสูตรบําบัดใหม

ไมผาน

ผาน
ผาน

ชั่งน้ําหนักและถายวิดีโอ

ปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ

สิ่งปฏิกูลฯ ที่มีคาความรอน /
ไมสามารถฝงกลบได

ปรับสภาพสิ่งปฏิกูลฯ
กรณีเปนตะกอนเหลว

ไมใช

ระบบการปรับคุณภาพ

เตาเผา
ซีเมนต ***

เตาเผา
อุตสาหกรรม**

น้ําเสียเคมี

สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย

สิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอนั ตราย

ถังแยกประเภทน้ําเสีย 6
ประเภท (กรด, ดาง, โครเมียม,
ตะกั่ว/ปรอท, ไซยาไนด,
โลหะหนักและน้ําเสียทั่วไป)

สวนเตรียมสิ่งปฏิกูลฯ

ใช

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา

สวนปรับเสถียรและทําให
เปนกอนแข็ง

การบําบัดทางเคมีในถัง
ปฏิกิริยา

หลุมฝงกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) *

หลุมฝงกลบ
แบบปลอดภัย
(Secured Landfill) *

บําบัดทางชีวภาพ

หมายเหตุ : * เปนบริการที่บริษัทดําเนินการไดดวยตนเอง
** เปนบริการที่เปนโครงการในอนาคต (รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 2 ขอ 6)
*** เปนบริการที่บริษัทตองวาจาง (Outsource) ผูประกอบการภายนอก

ไมใช

ใช

ระบบบําบัดทางชีวภาพ *

นําน้ํากลับมาใชใน
กระบวนการปรับเสถียร
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4. ธุรกิจการปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน
บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว เพื่ อ เป น เชื้ อ เพลิ ง
สังเคราะห (Synthetic Fuel) หรือเปนเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาซีเมนต และเตาเผาอุตสาหกรรมตางๆ โดยในเดือนกุมภาพันธ
2549 บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 106 (ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่เพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2544) ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535) อนุญาตใหประกอบธุรกิจปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลว เพื่อ
เปนเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนแลว เชน สิ่งปฏิกูลฯ ที่มาจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม จากการผลิตสารอินทรีย
ตางๆ น้ํามันและเชื้อเพลิงเหลว บรรจุภัณฑ วัสดุดูดซับ ผา เปนตน ซึ่งสามารถแบงสิ่งปฏิกูลฯ ดังกลาวไดเปน 2 ประเภท ไดแก
สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของแข็ง (Solid Blending) และสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนของเหลว (Liquid Blending) โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
สวนที่ 2 ขอ 6 โครงการในอนาคต ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทไดดําเนินการกอสรางและทดสอบระบบปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ ที่
เปนของเหลวแลวเสร็จ และสามารถเริ่มใหบริการเชิงพาณิชยไดตั้งแตเดือนกันยายน 2550 และสําหรับระบบปรับคุณภาพสิ่ง
ปฏิกูลฯ ที่เปนของแข็ง คาดวาจะกอสรางและทดสอบระบบแลวเสร็จพรอมทั้งเริ่มใหบริการเชิงพาณิชยประมาณตนป 2551
5. ธุรกิจสนับสนุนการใหบริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ธุรกิจสนับสนุนการใหบริการหลักของบริษัท จะดําเนินการโดยบริษัทยอยตางๆ โดยที่บริษัทมีนโยบายการกําหนด
ราคาคาบริการระหวางกันใหเปนไปตามราคาตลาดทั่วไป เพื่อใหสามารถพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของแตละ
บริษัทไดอยางมีประสิทธิผล โดยธุรกิจดังกลาวแบงไดเปน 3 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ธุรกิจการเปนตัวกลาง (Broker) ในการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไปบริหารและจัดการดวยวิธีการตางๆ โดยมี
บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด (“BWC”) ซึ่งเปนบริษัทยอย ทําหนาที่เปนตัวกลางดังกลาว โดย BWC จะทําหนาที่ดาน
การตลาดในการนําเสนอบริการใหแกโรงงานอุตสาหกรรม และใหคําแนะนําในการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่
เหมาะสม ซึ่งรายไดหลักของ BWC จะมาจากคาบริการจากการเปนตัวแทนดังกลาว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายไดจากการ
บริการของทั้งกลุมบริษัท รายไดในธุรกิจนี้ถูกรวมอยูในรายไดการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยการใหบริการของ
BWC มีดังนี้
1) สิ่งปฏิกูลฯ ที่กําจัดดวยวิธีการฝงกลบ BWC จะวาจางใหบริษัทเปนผูดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ในศูนยบริหารและ
จัดการฯ ของบริษัท
2) สิ่งปฏิกูลฯ ที่กําจัดไดดวยวิธีอื่น เชน การเผา ซึ่งสิ่งปฏิกูลฯ ที่นําไปเผาจะเปนสิ่งปฏิกูลฯ ที่ใหพลังงานความรอน
และสามารถใชเปนพลังงานทดแทนได เชน ตะกอนน้ํามัน เศษยางรถยนต เปนตน BWC จะวาจาง (Outsource) ให
ผูประกอบการที่รับกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยการเผาเปนผูจัดการตอไป เนื่องจากบริษัทไมสามารถดําเนินการเองได ซึ่ง
ในปจจุบัน BWC ไดรับแตงตั้งใหเปนตัวแทนของโรงปูนซีเมนตตางๆ เชน บริษัท ปูนซีเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด
บริษัท ปูนซีเมนตไทย (เขาวง) จํากัด เปนตน
การเปนตัวแทนในสวนนี้ ลูกคาจะจายคาบริการทั้งหมดใหแก BWC สวน BWC จะจายคากําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ดวยวิธีฝงกลบ
หรือวิธีเผาใหแกบริษัทหรือโรงปูนซีเมนต แลวแตกรณี เนื่องจากถือเปนคาจางในการใหบริษัทหรือโรงปูนซีเมนตเปนผู
กําจัดสิ่งปฏิกูลฯ นั้น โดยที่ BWC มีกําไรจากสวนตางอันเนื่องมาจากการดําเนินการ ในป 2549 และงวด 6 เดือนป 2550
BWC มีรายไดคิดเปนรอยละ 15 และรอยละ 7 ของรายไดจากการบริการรวมของทั้งกลุมบริษัท ตามลําดับ
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ทั้งนี้ การหาลูกคาและทําการตลาดของ BWC จะไมมีการทับซอนกันกับบริษัท เนื่องจาก BWC จะเนนการหาลูกคาที่
ตองการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่ตองใชวิธีอื่นที่บริษัทไมสามารถดําเนินการเองได เชน การใชเตาเผา หรือการใชวิธีรีไซเคิล
เปนตน และถาเปนลูกคาใหมที่ตองการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ดวยวิธีฝงกลบ บริษัทจะเปนผูทําการตลาดเอง อยางไรก็ตาม ใน
บางกรณีที่ลูกคาอาจตองใชบริการของทั้งบริษัทและ BWC รวมกัน เนื่องจากลูกคามีสิ่งปฏิกูลฯ หลายประเภทที่บริษัทไม
สามารถรับกําจัดไดเองทั้งหมด จึงอาจพิจารณาให BWC เขารวมหรือเปนผูนําเสนอการใหบริการตามความเหมาะสม
5.2 ธุรกิจการบริหารจัดการดานขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยมีบริษัท เบตเตอร เวิ ลด ทรานสปอรต จํากัด
(“BWT”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทเปนผูใหบริการ โดย BWT จะเปนผูดําเนินการใหบริการดวยรถขนสงของตนเอง
และของบริษัท รวมทั้งจัดหาและวาจางผูประกอบการขนสงภายนอกเพิ่มเติมดวยตามความจําเปน ซึ่ง BWT จะเปนผู
วางแผนและกําหนดเสนทางการขนสงทั้งหมดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในการคัดเลือกผูประกอบการ
ขนสงภายนอกนี้ BWT จะพิจารณาคัดเลือกทั้งในดานคุณภาพของรถขนสงที่ตองเปนไปตามมาตรฐานของกรมการ
ขนสงทางบก รวมทั้งพิจารณาราคา ประสบการณ และผลงานของผูประกอบการขนสง ซึ่งในปจจุบัน บริษัทและ BWT
มีรถขนสงรวมกันจํานวน 18 คัน และอีกสวนหนึ่งใชบริการจากผูประกอบการขนสงภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับกลุม
บริษัทประมาณ 200 คัน ซึ่งผูประกอบการขนสงสวนใหญกวารอยละ 70 เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลซึ่งเปนคนใน
พื้นที่ และที่เหลือจดทะเบียนเปนนิติบุคคล โดย BWT มีนโยบายใหใชรถขนสงของกลุมบริษัทกอนเปนลําดับแรก แต
หากรถขนสงของกลุมบริษัทมีจํานวนไมเพียงพอตอการใหบริการ หรือมีประเภทรถขนสงไมเหมาะสมกับประเภทของ
สิ่งปฏิกูลฯ ของลูกคา BWT จะมอบหมายใหผูประกอบการขนสงภายนอกดําเนินการตามความเหมาะสม โดย BWT จะ
พยายามกระจายงานใหแกผูประกอบการขนสงภายนอกทุกรายที่มีผลการปฏิบัติงานดี เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและ
รักษาความสัมพันธทางธุรกิจระหวางกัน โดยในป 2549 และงวด 6 เดือนป 2550 สัดสวนการใหบริการขนสงโดยใชรถ
ขนสงของผูประกอบการภายนอก คิดเปนประมาณรอยละ 85 - 90 ของมูลคาขนสงรวม และที่เหลือเปนการใชรถขนสง
ของกลุมบริษัทเอง ทั้งนี้ สาเหตุที่กลุมบริษัทมีนโยบายวาจางผูประกอบการขนสงภายนอกเปนสวนใหญ เนื่องจากกลุม
บริษัทไมตองการใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากในการจัดหารถขนสงเอง ซึ่งนโยบายดังกลาว บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไม
เปนการพึ่งพิงบริการจากผูประกอบการภายนอกเนื่องจากสามารถเลือกใชบริการไดจากผูประกอบการภายนอกที่มีอยู
หลายราย และบริษัทสามารถเพิ่มความเขมงวดในการคัดเลือกเพื่อใชบริการไดดวย ซึ่งในการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ จาก
โรงงานของลูกคามากําจัดยังศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัทนั้น เจาของรถขนสงจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดจากการขนสงตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขนสง และตามที่กําหนดในสัญญาวาจางของกลุมบริษัท
ในขณะที่ลูกคายังคงตองรับผิดชอบตอสิ่งปฏิกูลฯ อยูจนกวาจะถึงยังศูนยบริหารและจัดการฯ ซึ่งเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ในดานการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ บริษัทและ BWT ไดกําหนดใหมีการวางแผนการขนสงเปนไปอยางรัดกุม เพื่อลด
โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุใหมีนอยที่สุด (Zero Accident) นอกจากนี้ยังไดมีมาตรการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Case) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยยึดหลักการสื่อสาร การประสานงาน และการปฏิบัติการที่รวดเร็ว ระหวางพนักงานขับ
รถขนสง และทีมฉุกเฉิน (Emergency Teams) ซึ่งเปนหนวยงานของ BWT และหนวยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวของในการ
จัดการและควบคุมสถานการณ เชน หนวยกูภัยประจําจังหวัดตางๆ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หนวย อปพร.)
เปนตน โดยทีมฉุกเฉินของ BWT ซึ่งไดรับการอบรมกูภัยจะประจําการพรอมอยูที่ศูนยบริหารและจัดการฯ ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อทําการแกไขปญหาในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหวางการขนสง นอกจากนี้บริษัทและ BWT ยังใหความสําคัญ
กั บ การแก ไ ขป ญ หากรณี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ซึ่ ง อาจส ง ผลกระทบต อ บุ ค คลภายนอกหรื อ สิ่ ง แวดล อ ม โดยการจั ด ทํ า
ประกันภัยตอบุคคลภายนอก (Liability Insurance) เพื่อชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสง
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รวมทั้งการจัดทําประกันภัยบุคคลที่ 3 ใหแกรถขนสงทุกคัน และในอนาคตเมื่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 ซึ่งกําหนดใหผูขนสงวัตถุอันตรายตองมีการประกันภัย
ความเสียหายในการขนสงวัตถุอันตรายนอกเหนือจากการทําประกันภัยตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
มีผลบังคับใชในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทจะจัดใหมีการทําประกันภัยในเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลอง
ตามแผนการปองกันอุบัติเหตุจากการขนสงเพิ่มเติม ในปจจุบันบริษัทไดเขารวมโครงการของสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (สนข.) ซึ่งรวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการทดลองติดตั้งสัญญาณ GPS กับรถบรรทุก
วัตถุอันตราย เพื่อติดตามและตรวจสอบเสนทางการเดินรถและกรณีการเกิดอุบัติเหตุ และบริษัทมีแผนที่จะดําเนินการตาม
โครงการดังกลาว โดยจะใหรถขนสงของผูประกอบการภายนอกทุกคันไดมีการติดตั้งสัญญาณ GPS ซึ่งบริษัทจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายไปกอน และใหผูประกอบการภายนอกผอนชําระคืนใหแกบริษัทในภายหลังภายในระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ซึ่งในเบื้องตน บริษัทมีนโยบายใหรถขนสงของผูประกอบการภายนอกติดตั้งสัญญาณ GPS ประมาณ
20 คันตอป
เมื่อพิจารณารายไดจากการบริการของทั้งกลุมบริษัท รายไดในธุรกิจนี้ถูกรวมอยูในรายไดการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ
เนื่องจากในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน BWT ไมมีรายไดจากการใหบริการขนสงแกลูกคาภายนอก โดยเปนการใชงาน
ภายในกลุมบริษัทเปนหลัก ทําใหไมมีรายไดจากการใหบริการในสวนนี้
ทั้งนี้ ในป 2549 และงวด 6 เดือนป 2550 ไดมีการใหบริการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ จากโรงงานของลูกคา โดยแบงแยกตาม
ประเภทของเจาของรถขนสงไดดังนี้
เจาของรถขนสง
กลุมบริษัท
- BWG
- BWT
ผูประกอบการภายนอก
- บุคคล
- นิติบุคคล
รวม

ป 2549
จํานวนรถขนสง (คัน) สัดสวนตอคาขนสง

6 เดือนป 2550
จํานวนรถขนสง (คัน) สัดสวนตอคาขนสง

10
8

6.84%
6.48%

10
8

5.42%
6.25%

132
43
193

67.23%
19.45%
100.00%

146
56
220

60.78%
27.56%
100.00%

5.3 ธุรกิจการใหบริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดวยวิธีนํากลับมาใชประโยชนใหม หรือรีไซเคิล
(Recycle) โดยมีบริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด (“E-Tech”) ซึ่งเปนบริษัทยอยเปนผูใหบริการ โดย E-Tech จะ
เปนผูรวบรวมสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อผานกระบวนการและนํากลับมาใชประโยชนใหม และใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการ
กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ฯ ภายในโรงงาน
สิ่ ง ปฏิ กู ล ฯ ที่ ส ามารถนํ า กลั บ มาใช ใ หม ไ ด เช น สารทํ า ละลาย น้ํ า มั น เครื่ อ ง
น้ํามันหลอลื่น เศษเหล็ก เศษโลหะ อุปกรณอิเล็คทรอนิคส เคมีภัณฑบางชนิด เปนตน ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
E-Tech ยังไมมีรายไดจากการประกอบธุรกิจมากนัก โดยสวนใหญมาจากการเปนตัวแทนบริการเพื่อนํามาฝงกลบในศูนย
บริหารและจัดการฯ จึงทําใหรายไดในธุรกิจนี้ถูกรวมอยูในรายไดการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยในป 2549 และงวด
6 เดือนป 2550 E-Tech มีรายไดคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 1 ของรายไดจากการบริการรวมของทั้งกลุมบริษัท
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การดําเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอม
ในการประกอบธุ ร กิจ ใหบ ริก ารบริ ห ารและจัด การสิ่ งปฏิกู ล หรื อ วัส ดุที่ ไมใช แ ลวด วยวิธี ฝง กลบของบริษัท อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ฝุน เสียง กลิ่น และการรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลฯ เปนตน ดังนั้น บริษัทจึงไดกําหนด
นโยบายในการประกอบกิจการใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยยึดหลักการตามกฎหมายและกฎเกณฑของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดแก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ.
2547 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2548 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสง
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 เปนตน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA)
อยางเครงครัด ทั้งนี้ บริษัทไดใหความสําคัญกับมาตรฐานในการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ เปนอันดับแรกของการปฏิบัติงาน ระบบ
การจัดการสิ่งปฏิกูลฯ เปนระบบปด (Closed System) ซึ่งของเสียทุกชนิดรวมทั้งน้ําเสียที่เกิดขึ้นจะไมมีการรั่วไหลออกไปสู
ภายนอกศูนยบริหารและจัดการฯ (Zero Discharge) บริษัทไดนํามาตรฐานทั้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุม
มลพิษ มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน มาใชกับระบบการจัดการ ขั้นตอน และวัสดุอุปกรณในการ
บริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมที่สุด ซึ่งทุกขั้นตอนของการดําเนินการเปนไปอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได โดยที่ผานมา มีผูเขาเยี่ยมชมและตรวจสอบการดําเนินการของบริษัทเปนจํานวนมาก ทั้งจากโรงงาน
ลูกคา หนวยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่มีความสนใจ เปนตน ซึ่งมีผูเขาเยี่ยมชมในป 2549 กวา 1,000 คน และ
ในชวง 6 เดือนป 2550 อีกกวา 600 คน ตางยอมรับกันโดยทั่วไปถึงความเปนมาตรฐานในระดับสากลของการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว ในศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัท
ในการเลือกพื้นที่ที่ตั้งโครงการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ นั้น บริษัทไดมีการพิจารณาพื้นที่ของศูนยบริหารและ
จั ด การฯ ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมทางด า นสภาวะแวดล อ มเป น อย า งยิ่ ง โดยมี ป จ จั ย ที่ เ หมาะสมหลายประการ ได แ ก ทํ า เล
ทางเขาออกและการคมนาคมขนสงที่สะดวก ปริมาณการจราจรไมหนาแนน สภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาและตนไมลอมรอบซึ่ง
เปนแนวฉนวน (Buffer Zone) ขนาดใหญที่ดี สภาพธรณีวิทยาที่เปนชั้นหินแข็งใตผิวดินตลอดแนวพื้นที่อยูหางจากแหลง
ชุมชนและมีระดับน้ําใตดินที่ลึก และจากสถิติที่ผานมาพื้นที่ดังกลาวเปนบริเวณที่ไมเคยมีน้ําทวม
สําหรับในการดําเนินการ บริษัทมีระบบตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เชน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินและผิวดินในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ การติดตามตรวจสอบการอุดตันของทอ
รวบรวมน้ําชะสิ่งปฏิกูลฯ การติดตามตรวจสอบการรั่วซึมของวัส ดุกันซึม การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่
โครงการและพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ การติดตามตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียจากน้ําชะสิ่งปฏิกูลฯ การจัดการและตรวจสอบ
กาซที่เกิดจากหลุมฝงกลบ เปนตน
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งประกาศตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 รวมทั้งที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 15 (พ.ศ.2544) ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน ดังนี้
ใบอนุญาตโรงงาน ลําดับที่
101
105
106

ประกอบกิจการ
ปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย

คัดแยกและรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมมีอันตราย
ปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลว เพื่อเปนเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

สิทธิประโยชนพิเศษ
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ไดรับสิทธิประโยชนพิเศษ จากการไดรับการสงเสริมการลงทุนโดย
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ.2520 โดยมีสิทธิและประโยชน ดังนี้
1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกิน
รอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้น (วันที่ 1 มกราคม 2548)
2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
3. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ
4. ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและเวลาเทาที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควร
5. ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการดังกลาวไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบ
การตลาดและภาวะการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ความตองการใชบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในประเทศไทย
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงที่ผานมา สงผลใหภาคเศรษฐกิจการผลิตมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก
ระดับ 100 ในป 2543 ซึ่งเปนปฐาน เปน 166 ในป 2549 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 9 ตอป และอัตราการใช
กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Capacity Utilization) ไดเพิ่มขึ้นจากระดับรอยละ 68 ในป 2543 มาอยูที่ระดับรอย
ละ 74 ในป 2549 ซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ จึงทําใหเกิดปริมาณสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรมในจํานวนที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย
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แผนภูมิแสดงภาวะอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในชวงป 2543 - 2549
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
200
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100

อัตราการใชกาํ ลังการผลิต
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

2547

2548
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อัตราการใชกํา ลังการผลิต

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

จากข อ มู ล สรุ ป สถานการณ ม ลพิ ษ ของประเทศไทย โดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ไดแสดงถึงปริมาณของเสียภายในประเทศจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแสดงไดดังนี้
แผนภูมิแสดงปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวภายในประเทศ ในชวงป 2546 - 2549
ปริมาณ (ลานตัน)

16
12
10.08

8
4.31

4
0

11.49

2.08
0.34

1.06

2546
2547
ของเสียอุตสาหกรรมอันตราย

1.00

1.57

2548
2549
ของเสียอุตสาหกรรมไมอันตราย

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทั้งนี้ จากการที่หนวยงานราชการ โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเขมงวดมากขึ้นตอผูประกอบการอุตสาหกรรม
ทุกรายใหมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ อยางถูกวิธีเพื่อเปนการรักษาสภาวะแวดลอมและควบคุมการเกิดมลพิษ โดยในปลายป 2547 ไดมี
การออกกฎระเบียบเพิ่มเติมใหโรงงานอุตสาหกรรมตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผูรับบําบัดหรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) ทันทีที่มีการนําออกนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งจะทําใหโรงงาน
อุตสาหกรรมเหลานี้ตองชี้แจงถึงวิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของตน อันมีผลใหโรงงานอุตสาหกรรม
ตองดําเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ อยางถูกวิธี โดยวิธีหนึ่งคือการสงใหผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ เปนผูดําเนินการแทน จึงคาดวา
ปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการเปนผูบริหารและจัดการมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
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ผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในประเทศ
สามารถแบงประเภทของผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไดเปน 3 กลุม ตามวิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ดังนี้
1. ผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดวยวิธีฝงกลบ
บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักอยูในกลุมนี้ โดยการฝงกลบเปนวิธีที่ใชกันทั่วไป และสามารถใชกับสิ่งปฏิกูลฯ ไดหลาย
ประเภทดวยตนทุนที่ต่ํากวาการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯดวยวิธีการเผา ปจจุบัน มีผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ดวยวิธีฝงกลบใน
ประเทศหลายราย โดยสวนมากเปนรายยอยที่ใหบริการเฉพาะฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย ซึ่งมีความสามารถในการ
ให บ ริ ก ารเล็ ก น อ ยเนื่ อ งจากมี ข อ จํ า กั ด ทางด า นพื้ น ที่ ข องสถานประกอบการ และบริ ษั ท พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า มิ ใ ช
ผูประกอบการที่อยูในระดับเดียวกัน ดังนั้น ผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ดวยวิธีฝงกลบที่มีใบอนุญาตฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ
ทั้งที่ไมอันตรายและที่เปนอันตรายซึ่งเปนรายใหญและมีศักยภาพและความสามารถในการใหบริการใกลเคียงกับบริษัทมี
จํานวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความสามารถใหบริการ (ตัน/ป)
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ผูใหบริการฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ไมใชแลว
ไมใชแลว
ไมอันตราย
อันตราย
1.บมจ.เบตเตอร เวิลด กรีน (“BWG”)
150,000
70,000
2.บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) (“PRO”)
330,000
82,500
3.บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม (“GENCO”)
79,200
52,800
45,000
ที่มา : ขอมูลจาก BWG และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2549 ของ PRO และ GENCO

ที่ตั้งของศูนยกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระแกว
จังหวัดระยอง
กรุงเทพฯ

นอกจากผูใหบริการรายใหญ 3 รายดังกลาวแลว ยังมีผูใหบริการฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวอีกหนึ่งราย คือ
บริษัท อีสเทิรน ซีบอรดเอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็ก จํากัด (ESBEC) ซึ่งมีที่ตั้งอยูท่ีจังหวัดชลบุรี โดยผูประกอบการ
รายดังกลาวไดรับใบอนุญาตใหบริการฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไมอันตรายเทานั้น
ภาวะการแขงขันในการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ดวยวิธีการฝงกลบไมมีความรุนแรงมากนัก เนื่องจากมีจํานวนผู
ใหบริการรายใหญเพียงไมกี่รายเมื่อเทียบกับปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ในประเทศทั้งหมด และผูใหบริการแตละรายมีสถานที่ตั้ง
ของศูนยกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ กระจายออกไปในแตละพื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้ การเขามาในอุตสาหกรรมของคูแขงขัน
รายใหมอาจทําไดยากเนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการ เชน การใชเงินลงทุนสูง การใชพื้นที่ที่มีขนาดใหญและมีลักษณะ
เหมาะสมซึ่งตองไดรับการรับรอง และผานความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) จาก
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนดําเนิน
กิจการ ซึ่งตามปกติจะตองใชระยะเวลาในการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในรายงานดังกลาว ทําใหผูลงทุนมีความเสี่ยง
จากการลงทุนในที่ดินเปนเงินจํานวนสูงแตอาจไมไดรับอนุญาตใหประกอบการได เปนตน
ปจจุบัน ผูใหบริการสวนใหญจะเนนกลยุทธการแขงขันในมาตรฐานของระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ และคุณภาพของการ
ใหบริการแกลูกคา ซึ่งที่ผานมา บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานและระบบการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่ได
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได จึงทําใหศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคาโดยทั่วไป
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2. กลุมผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดวยวิธีเผาในเตาเผา
ผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยการเผาจะรับสิ่งปฏิกูลฯ บางประเภทที่ใหพลังงานความรอนสูง และเหมาะสมกับเตาเผา
นั้นๆ เชน เศษยาง ตะกอนน้ํามัน สารละลาย เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําพลังงานที่ไดจากการเผาไปใชภายใน
โรงงาน การกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ จึงไมใชเปนธุรกิจหลักของผูใหบริการเหลานี้ ทั้งนี้ บริษัทไมสามารถใหบริการในประเภท
นี้ไดดวยตนเอง แต BWC ซึ่งเปนบริษัทยอยไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน (Broker) จากผูใหบริการในกลุมนี้ ทําให
สามารถมีรายไดจากการหาลูกคาและนําสงสิ่งปฏิกูลฯ ไปกําจัดดวยวิธีเผาได โดยลูกคาจะจายคาบริการทั้งหมดใหแก
BWC สวน BWC จะจายคากําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ดวยวิธีเผาใหแกโรงปูนซีเมนต เนื่องจากถือเปนคาจางในการใหโรง
ปูนซีเมนตเปนผูกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ดังกลาว โดยที่ BWC มีกําไรจากสวนตางอันเนื่องมาจากการดําเนินการดังกลาว โดยผู
ใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายและที่เปนอันตราย ไดแก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

บริษัท ปูนซีเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด
บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด
บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด โรงงานทาหลวง
บริษัท ปูนซีเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด โรงงานเขาวง
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

ที่มา : สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3. กลุมผูใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดวยวิธีการรีไซเคิล (Recycle)
การรีไซเคิลเปนวิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจวิธีหนึ่ง เนื่องจากเปนการนําสิ่งปฏิกูลฯ มาทํา
ใหเกิดประโยชนไดใหม อยางไรก็ตาม การนําสิ่งปฏิกูลฯ มารีไซเคิลยังมีขอจํากัดอยูมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการกําจัดสิ่ง
ปฏิ กู ล ฯ ด ว ยวิ ธี ก ารฝ ง กลบ เนื่ อ งจากจะสามารถรี ไ ซเคิ ล ได กั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ฯ บางประเภทเท า นั้ น เช น ตั ว ทํ า ละลาย
น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น เศษเหล็ก เศษโลหะ อุปกรณอิเล็คทรอนิคส เคมีภัณฑบางชนิด เปนตน ทั้งนี้ บริษัทไม
สามารถใหบริการในประเภทนี้ไดดวยตนเอง แต BWC และ E-Tech ซึ่งเปนบริษัทยอยไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน
(Broker) จากผูใหบริการในกลุมนี้ ทําใหสามารถมีรายไดจากการหาลูกคาและนําสงสิ่งปฏิกูลฯ ไปรีไซเคิลได โดยผู
ใหบริการในกลุมนี้สวนใหญเปนรายยอยซึ่งมีจํานวนประมาณ 50 ราย โดยคูคาที่สําคัญของกลุมบริษัท เชน บริษัท แวกซ
กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร จํากัด เปนตน
จุดเดนของบริษัท
1. การใหบริการที่ครบวงจร
สิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ มีหลายประเภท ทั้งที่เปนอันตราย (Hazardous Waste) และไม
อันตราย (Non-Hazardous Waste) ของแข็งและของเหลว รวมทั้งอาจเปนสิ่งปฏิกูลที่สามารถนํากลับไปใชซ้ําไดอีก ทําให
การบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ จะตองสอดคลองและอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาไดมากที่สุด ซึ่งการใหบริการของ
กลุมบริษัทไดครอบคลุมในทุกวิธีการบริหารและจัดการฯ ตามกฎหมายวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ.
2548 ซึ่งบังคับใชกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ไดแก การคัดแยก (Sorting) การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage)
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การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) การนํากลับมาใชประโยชนอีก (Recycle) การนํากลับคืนมาใหม (Recovery) การบําบัด
(Treatment) การกําจัด (Disposal) หรือการกําจัดโดยวิธีอื่น ซึ่งเปนการกําจัดดวยตนเองภายในศูนยบริหารและจัดการฯ
ของบริษัท หรือเปนการสงไปใหผูประกอบการอื่นเปนผูกําจัด (Outsource) ทั้งนี้ กิจกรรมที่บริษัทเปนผูใหบริการจะ
ดําเนินการภายในบริเวณและสถานที่ตั้งเดียวกัน โดยมีระบบที่เชื่อมโยงกันตามมาตรฐาน สงผลใหบริษัทสามารถบริหาร
ตนทุนการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันกับคูแขงไดทั้งในดานของราคา ระยะเวลาการใหบริการ
และคุณภาพของการบริการ
2. การใหคําปรึกษาแนะนําและอบรมเกี่ยวกับการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ
บริษัทมีนโยบายในการใหคําแนะนํา และปรึกษาในทุกกระบวนการของการเกิดสิ่งปฏิกูลฯ ในโรงงาน โดยเปนการ
นําหลักวิชาการมาประยุกตใช เชน หลักการทํา Clean Technology ภายในโรงงาน การใหความรูเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลฯ ที่
เกิดขึ้นภายในโรงงาน การปองกันและแกไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลฯ เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังมีการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ใหแกโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดหรือกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่ง
ปฏิกูลฯ โดยการแจงเปนจดหมายหรือการจัดการสัมมนาใหความรูแกผูประกอบการ เปนตน เพื่อมิใหผูประกอบการเกิด
ความสับสน และไดรับความรูอยางเต็มที่เพื่อนําไปปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป การดําเนินการดังกลาวจึงเปน
จุดเดนที่ทําใหลูกคาใชบริการกับบริษัทอยางตอเนื่อง และยังถือเปนการทําประชาสัมพันธแบบบอกตอกันอีกดวย
3. สภาพแวดลอมของสถานที่ตั้ง
ศูนยบ ริห ารและจัดการกากอุต สาหกรรม จังหวัด สระบุรี ของบริษัท มีสภาพพื้นที่ที่เปนไปตามขอ กํา หนดของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ทั้งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุสาหกรรม รวมทั้งตามพระราชบั ญญัติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา
(Resources Conservation and Recovery Act) โดยลักษณะสภาพแวดลอมเปนภูเขา มีแนวกําแพงธรรมชาติกั้นระหวาง
พื้นที่โครงการและชุมชน สภาพธรณีวิทยาโดยรอบเปนหินแข็ง ซึ่งเปนเสมือนแผนกั้นรองรับการรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลฯ
ไปยังชั้นน้ําใตดินไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีระดับน้ําบาดาลที่ลึกกวาระดับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และ
พื้นที่โครงการยังมีทางเขาออกไดหลายเสนทาง ทําใหไมมีปญหาดานการจราจร การขนสงเปนไปอยางสะดวก และดวย
เนื้อที่รวมประมาณ 271 ไร ซึ่งประมาณการวาจะสามารถใหบริการไดเปนระยะเวลา 11 ป และ ประมาณ 21 ป สําหรับสิ่ง
ปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายและที่เปนอันตราย ตามลําดับ ซึ่งเปนระยะเวลาที่นานพอสําหรับการจัดหาทําเลใหมในกรณีที่จะ
ขยายการใหบริการ ดวยเหตุดังกลาวจะเห็นไดวาสภาพแลวลอมของศูนยบริหารและจัดการฯ ตลอดจนขนาดของพื้นที่
ของศูนยบริหารและจัดการฯ ของบริษัทมีความเหมาะสมทั้งในเชิงกายภาพและเชิงเศรษฐกิจสําหรับการประกอบธุรกิจ
กําจัดสิ่งปฏิกูลฯ เปนอยางยิ่ง
4. ประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูบริหารและทีมงาน
ผูบริหารซึ่งเปนกลุมผูกอตั้งเปนผูมีประสบการณในธุรกิจมานานประมาณ 10 ป จึงทําใหมีความเชี่ยวชาญและมีสาย
สัมพันธที่ดีกับบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานราชการ ลูกคา คูคา ประชาชนและชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียง
สงผลใหบริษัทสามารถเจรจาทําความเขาใจกับบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวไดเปนอยางดี นอกจากนี้ทีมงานของบริษัทยัง
เปนทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในธุรกิจเชนกัน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรเหลานี้ใหมี
คุ ณ ภาพ ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ก ารจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล ฯ โดยจะมี ก ารส ง อบรมทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศอยางสม่ําเสมอ
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กลยุทธในการแขงขัน
บริษัทมีการกําหนดกลยุทธในการแขงขัน ดังนี้
1. การมุงเนนใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในระดับสากล โดยบริษัทกําหนดใหการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวตองเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และภายใตมาตรฐานที่บริษัทไดรับ เชน การรับรองคุณภาพดานงาน
บริการ (ISO 9001 : 2000) และการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001 : 2004) และนอกจากนี้ บริษัท
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง
2. การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งนอกเหนือจากการใหบริการที่จะตองไดมาตรฐานในระดับสากลแลว บริษัทยัง
มุงเนนการสรางความสัม พันธอันดีกับ ลูกคา ดวยการใหบ ริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา และพรอมให คําแนะนําและ
ชวยเหลือแกลูกคา ซึ่งกลยุทธดังกลาวนี้ทําใหบริษัทสามารถรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคามาไดอยางตอเนื่องและ
ยาวนาน และยังทําใหกลุมลูกคาของบริษัทเหลานี้เผยแพรขอมูลในเรื่องของการใหบริการของบริษัทไปสูลูกคาใหมราย
อื่นๆ ไดรับทราบและเกิดความสนใจใชบริการของบริษัทไดอีกดวย
3. การทําการตลาดในเชิงรุก โดยกําหนดเปาหมายใหเจาหนาที่การตลาดของบริษัทไดมีการพบปะเยี่ยมเยียนทั้งในกลุมลูกคา
เดิมและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีศักยภาพในการใชบริการของบริษัท โดยกําหนดทีมการตลาดแบงเปนโซนตาม
ภูมิภาค ซึ่งเจาหนาที่ของบริษัททุกคนจะตองผานการอบรมและไดรับความรูเกี่ยวกับบริการมาเปนอยางดี เพื่อสามารถให
คําแนะนําตางๆ แกโรงงานอุตสาหกรรมได นอกจากนี้ จากการที่บริษัทมีการประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ
อยางใกลชิด เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ เปนตน จึงมีสวน
ทําใหหนวยงานราชการชวยประชาสัมพันธบริการของบริษัทไปใหแกโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ไดรับทราบ ตลอดจน
บริษัท ยั งไดรั บ ขอ มูล ขาวสารตา งๆ จากหนวยงานราชการมาอย างสม่ํ า เสมอ และยั งสามารถให ขอ มู ล เกี่ย วกับ การ
ดําเนินการของบริษัทใหหนวยงานราชการไดรับทราบ เพื่อใหการรับรูขอมูลของทั้งสองฝายเปนไปตามที่เกิดขึ้นจริง
4. สถานที่ตั้งศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี นับวามีความเหมาะสมในแงมุมที่ลูกคาสามารถ
ประหยัดคาใชจายของระยะทางการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนํามากําจัด โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งเปนโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลฯ
ทั้งที่ไมอันตราย และที่เปนอันตราย (ทั้งของแข็งและของเหลว) ปริมาณมาก
5. การสรางความเขาใจตอประชาชนทั่วไป โดยบริษัทไดสงเสริมการประชาสัมพันธเพื่อใหสาธารณชนตางๆ ไดเขาใจใน
กระบวนการทํางานและมาตรการป องกันทางด านสิ่ งแวดลอม ซึ่งบริษั ทไดเปดโอกาสให ประชาชนทั่วไป นั กเรียน
นักศึกษา ตลอดจนเจาหนาที่จากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ สามารถเขารับชมและรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับการทํางานได
ที่ศูนยบริหารและจัดการฯ ซึ่งจะชวยใหประชาชนทั่วไปเหลานี้มีความเขาใจในกระบวนการทํางาน อันเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีกับสาธารณชนในระยะยาว
กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัท ไดแ ก โรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่อ ยูในนิค ม
อุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยกลุม
ลูกคาเปาหมายคือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ ซึ่งตั้งแตบริษัทเริ่มใหบริการลูกคาในป 2541 เปนตนมา
บริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง จากการรักษามาตรฐานการใหบริการอยางเขมงวดในระดับสากล และทําให
บริษัทมีลูกคาใหมที่ใชบริการเพิ่มมาโดยตลอดจนกลายมาเปนลูกคาประจําของบริษัท ซึ่งในป 2549 บริษัทมีลูกคาที่ใชบริการ
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ประมาณ 1,000 ราย โดยที่ลูกคา 10 รายแรก มีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 30 ของรายไดจากการบริการทั้งหมด ทั้งนี้
บริษัทมีลูกคาที่ทําสัญญาการใหบริการ (สวนใหญประมาณ 1 ป) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของลูกคาที่ใหบริการ
ทั้ ง หมด ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล ว ลู ก ค า ส ว นใหญ ไ ม ต อ งการทํ า สั ญ ญาระยะยาวเพื่ อ ผู ก มั ด ตนเอง อย า งไรก็ ต าม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนดใหผูประกอบการที่มีสิ่งปฏิกูลฯ ตองขึ้นทะเบียนและแจงรายชื่อผูใหบริการซึ่งมีกําหนดระยะเวลา 1 ป
ดังนั้น แมลูกคาจะไมทําสัญญากับบริษัท แตก็ตองสงสิ่งปฏิกูลฯ มาใหบริษัทเปนผูกําจัดตามขอมูลที่ไดแจงไวกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ยกเวนในกรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงผูใหบริการใหม ซึ่งลูกคาจะตองขึ้นทะเบียนและทําเรื่องแจงขอเปลี่ยน
รายชื่อผูใหบริการใหม อยางไรก็ตาม ดวยกลยุทธการใหบริการของบริษัทที่มุงเนนการสรางความพึงพอใจใหลูกคาเปนหลัก
บริษัทจึงมั่นใจวาจะทําใหลูกคากลับมาใชบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง
ทั้ ง นี้ ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ไ ม ใ ช แ ล ว พ.ศ. 2548 กํ า หนดให
ผูประกอบการโรงงานจะตองเปนผูรับผิดชอบสิ่งปฏิกูลฯ ตั้งแตออกจากสถานประกอบการของตนจนถึงสถานที่ใหบริการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลฯ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เมื่อบริษัทและลูกคามีการตกลงการใหบริการกัน ลูกคามีหนาที่ที่จะตองสงมอบ
สิ่งปฏิกูลฯ ใหแกบริษัทตามประเภทและชนิดที่ระบุไวในใบเสนอราคา และจะแยกสิ่งปฏิกูลฯ แตละประเภทมิใหปะปนหรือ
ผสมเขาดวยกัน มิฉะนั้น ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบและชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุดังกลาว ในขณะที่
บริษัทมีหนาที่จัดหายานพาหนะในการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ จากสถานประกอบการของลูกคามายังศูนยบริหารและจัดการฯ ของ
บริษัท รวมทั้งจะตองปฏิบัติตามสัญญาใหบริการดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามหลักการและสอดคลองกับกฎหมาย
ตลอดจนขอบังคับและกฎระเบียบของทางราชการ เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
รายไดจากการใหบริการในป 2549 มาจากลูกคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาเปนลูกคา
ในเขตภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ 33 และภาคกลางคิดเปนรอยละ 21 ดังแผนภูมิรูปวงกลมแสดงสัดสวนการใหบริการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ในป 2549 โดยแยกลูกคาตามภูมิภาคตางๆ โดยลูกคาสวนใหญซึ่งอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น
เนื่องจากปริมาณของเสียอุตสาหกรรมมากกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณรวมทั้งประเทศมาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมื่อแยกลูกคาตามประเภทของอุตสาหกรรม จะพบวาการใหบริการของบริษัทมีการกระจายไป
ในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยไมมีการพึ่งพิงอุตสาหกรรมใดเปนพิเศษ โดยรายไดการใหบริการในป 2549 มาจากอุตสาหกรรม
กระดาษมากที่สุด คิดเปนรอยละ 11 ของรายไดคาบริการรวม และรองลงมาเปนอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต
อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมี อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมอาหาร คิดเปนรอยละ 10 รอยละ 8 รอยละ 8 และรอยละ
7 ตามลําดับ ดังแผนภูมิรูปวงกลมแสดงสัดสวนการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ในป 2549 โดยแยกลูกคาตามอุตสาหกรรม
ตางๆ
แผนภูมิรูปวงกลมแสดงสัดสวนการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในป 2549 โดยแยกลูกคาตามภูมิภาคตางๆ
ภาคตะวันออก 33%

ภาคเหนือ 1%

ภาคใต 2%

ภาคกลาง 21%

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 42%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1%
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แผนภูมิรูปวงกลม แสดงสัดสวนการใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในป 2549 โดยแยกลูกคาตามอุตสาหกรรมตางๆ
อื่นๆ* 28%

ยาง 6%

เคมีและปโตรเคมี 8%
โลหะ 8%

สิ่งทอ 3%
สี 2%

กระดาษ
11%
เหล็ก 2%

ยานยนตและชิ้นสวน กอสราง
สินคาอุปโภคบริโภค อิเล็คทรอนิคส
2%
เครื่องใชไฟฟา 10%
5%
6%
2%

อาหาร 7%

* หมายเหตุ : อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อโลหะ วัสดุและอุปกรณตกแตง พลังงาน เปนตน

เมื่อพิจารณาสัดสวนรายไดจากใหบริการลูกคาแลว บริษัทมีการกระจายรายไดของลูกคาทั้งทางดานทําเลที่ตั้ง และ
ประเภทอุตสาหกรรม จึงเปนการลดความเสี่ยงไมเนนพึ่งพิงลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ โดยในอนาคต บริษัทมีนโยบาย
ในการขยายฐานลูกคาออกไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอมใหมากขึ้น เนื่องจากผูใหบริการสวนมากยังไมให
ความสําคัญกับลูกคากลุมนี้มากนัก ในขณะที่ลูกคากลุมนี้มีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากนโยบายสนับสนุน SME
ของภาครัฐ ทําใหปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ จากลูกคากลุมนี้รวมกันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
นโยบายดานราคา
บริษัทมีนโยบายกําหนดอัตราคาบริการ โดยพิจารณาจากตนทุนการดําเนินงานของบริษัท บวกดวยกําไรสวนเพิ่ม
(Margin) โดยอัตราคาบริการจะตองสามารถเปรียบเทียบและแขงขันกับผูประกอบการอื่นได ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมา อัตรา
คาบริการจะรวมคาขนสง และอาจมีการปรับคาบริการเพิ่มขึ้นเปนรายป อยางไรก็ตาม จากผลกระทบของราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกําหนดอัตราคาบริการของลูกคาใหม โดยจะแยกคาบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลฯ และคาขนสงออกจากกัน ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถปรับอัตราคาบริการของแตละประเภทใหเหมาะสมกับตนทุนที่
แทจริงได
ชองทางการจําหนาย
บริษัทมีชองทางการจําหนายหลัก 2 ชองทาง คือ
1. บริษัททําการตลาดโดยตรง ผานทางพนักงานขายของบริษัท โดยมีการแบงพนักงานขายออกเปนแตละทีมเพื่อดูแล
ในพื้นที่ตางๆ แยกตามภาคของประเทศ พนักงานขายจะไดรับการอบรมใหมีความรูความเขาใจในลักษณะและ
ขั้นตอนการใหบริการเปนอยางดี สามารถใหคําปรึกษาแกโรงงานอุตสาหกรรมได ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการสราง
แรงจูงใจใหแกพนักงานขาย โดยมีการจายคาการตลาด (คอมมิชชั่น) ใหแกพนักงานขายที่สามารถทํายอดรายไดได
ตามเกณฑที่กําหนด โดยมีการกําหนดอัตราที่เปนไปตามระเบียบของบริษัท และมีการอนุมัติจากผูมีอํานาจในเรื่อง
ดังกลาว และนอกจากการทําการตลาดผานทางพนักงานขายแลว ดวยผลงานและความสัมพันธอันดีกับหนวยงาน
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ราชการตางๆ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน
ทําใหชื่อเสียงของบริษัทเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะชวยในการประชาสัมพันธ และสนับสนุนการใชบริการของ
บริษัทอีกดวย
2. บริษัทจางใหบริษัทตัวแทน (Broker) เปนผูทําการตลาด โดยในปจจุบันบริษัทมีตัวแทนที่ทําสัญญาแตงตั้งอยางเปน
ทางการ จํานวน 2 ราย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด และบริษัท เอิรธ เท็ค เอน
ไวรอนเมนท จํากัด ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทยังไมมีนโยบายแตงตั้งใหบริษัทภายนอกอื่นเปนตัวแทนทําการตลาด
ใหแกบริษัท
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การผลิต / การใหบริการ
ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีความสามารถในการใหบริการสําหรับการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทั้งที่ไมอันตราย
และที่เปนอันตราย ดังนี้

ประมาณการความสามารถใน
การใหบริการ
ปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ใหบริการ
(ขอมูลตามฝายบัญชี)
อัตราการใชกําลังการผลิต

(หนวย : ตัน)
6 เดือนป 2550

2547

2548

2549

ประเภทสิ่งปฏิกูลฯ
ไมอันตราย
อันตราย

ประเภทสิ่งปฏิกูลฯ
ไมอันตราย
อันตราย

ประเภทสิ่งปฏิกูลฯ
ไมอันตราย
อันตราย

ประเภทสิ่งปฏิกูลฯ
ไมอันตราย
อันตราย

75,000

-

150,000

50,000

150,000

70,000

99,000

75,000

60,876

-

123,204

15,975

190,218

46,629

87,219

76,656

81.17%

-

82.14%

31.95%

126.81%

66.61%

88.10%

102.21%

หมายเหตุ : ความสามารถในการใหบริการเต็มที่ คํานวณจากวันทํางาน 25 วันตอเดือน ซึ่งบริษัทอาจสามารถทํางานไดมากกวาที่ประมาณการไวได

ทั้งนี้ บริษัทประเมินความสามารถในการใหบริการตามปริมาณน้ําหนักบรรจุของหลุมฝงกลบ (ตัน) ในแตละป โดย
คํานวณจากเวลาการทํางานมาตรฐาน คือ 8 ชั่วโมงตอวัน และ 25 วันตอเดือน ซึ่งในการใหบริการจริง บริษัทอาจเพิ่มเวลาการ
ทํางานใหมากขึ้นเพื่อรองรับตอความตองการใชบริการของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้นในบางชวงได จึงอาจทําใหบริษัทสามารถ
ใหบริการจริงไดมากกวาประมาณการความสามารถในการใหบริการที่ประเมินไวได ดังเชนในป 2549 และงวด 6 เดือนป
2550 ทั้งนี้ การใหบริการจริงที่มีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ มากกวาประมาณการความสามารถในการใหบริการนั้น ไมมีผลกระทบ
ใดๆ ตอโครงสรางของหลุมฝงกลบหรือสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อใหบริการแกลูกคาไดมากขึ้น
เทานั้น เพียงแตอาจสงผลตอระยะเวลาประมาณการใหบริการของพื้นที่ของหลุมฝงกลบ ซึ่งอาจทําใหพื้นที่หลุมฝงกลบมีการ
ใชงานเต็มพื้นที่เร็วกวาที่ประมาณการไวได
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การจัดหาวัตถุดิบ
ในการใหบริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว มีปจจัยการผลิตและวัตถุดิบที่สําคัญ ดังนี้
1. ที่ดิน
ศูนยบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของบริษัทตั้งอยูบนที่ดินซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 271 ไร ตั้งอยูที่ตําบล
หวยแหง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี สภาพพื้นที่ในศูนยบริหารและจัดการฯ ทั้งหมดเปนไปตามขอกําหนดของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ทั้งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งตามพระราชบัญญัติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา
(Resources Conservation and Recovery Act : EPA) โดยมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
 มีภูเขาลอมรอบ ซึ่งบริษัทไดมีการขออนุญาตกรมปาไมเพื่อเขาทําประโยชนในพื้นที่บริเวณภูเขาเพื่อใชเปนพื้นที่
ฉนวน และมีพื้นที่เกินกวาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดเอาไววาตองหางจากแนวเขตรั้วไมตํ่ากวา 33 เมตร
และปรับปรุงแนวถนนสาธารณะ ปลูกตนไมเปนแนวปองกันไฟปา พรอมทั้งอนุรักษธรรมชาติเดิม ซึ่งแนวเขา
ดังกลาวเปนกําแพงธรรมชาติกั้นระหวางพื้นที่โครงการและชุมชน
 สภาพธรณีวิทยาโดยรอบโครงการประกอบดวยชั้นหินแข็ง เชน หินไรโอไลต หินแอนดีไซต หินทัลฟ เปนตน ซึ่งจะ
เปรียบเสมือนแผนกั้นรองรับอยางดี ทําใหสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวรั่วไหลไปยังชั้นน้ําใตดินไดยาก
 ระดับน้ําบาดาลอยูที่ระดับความลึกประมาณ 40-70 เมตร ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดกําหนดไววาระดับกนหลุม
ฝงกลบจะตองอยูสูงจากระดับน้ําใตดินสูงสุดไมนอยกวา 1.5 เมตร ดังนั้นน้ําบาดาลในบริเวณใตศูนยบริหารและ
จัดการฯ จึงมีความปลอดภัยตอการปนเปอนสูง โดยแหลงน้ําบาดาลสาธารณะของชุมชนที่อยูใกลที่สุด อยูหางจาก
ศูนยบริหารและจัดการฯ ประมาณ 2 - 3 กิโลเมตร
 พื้นที่โครงการสามารถเขาออกไดงายหลายเสนทาง ไมมีปญหาดานการจราจรติดขัด จึงทําใหการขนสงเปนไปได
อยางสะดวก โดยเสนทางหลักที่ใช คือ ถนนพหลโยธิน และถนนบานนา-แกงคอย
 ไมมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และสนามบินในเขตพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบโครงการ ไมมีบอน้ําดื่มหรือโรงงานผลิตน้ําประปาในเขตรัศมี 700 เมตรโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ มี
โรงเรียนและชุมชนที่อยูใกลที่สุด อยูหางจากศูนยบริหารและจัดการฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร
ลักษณะของหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในศูนยบริหารและจัดการฯ เปนดังนี้
1) หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตราย ตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตรายไดรับการออกแบบและเลือกใชวัสดุที่ไดมาตรฐานสากล
ประกอบดวย 2 หลุม คือ หลุมที่ 1 ขนาดพื้นที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. ซึ่งมีการใหบริการตั้งแตเดือนมกราคม 2541
และไดทําการปดทับชั้นสุดทายลงในเดือนธั นวาคม 2544 มีปริม าณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงกลบแลวทั้งหมดประมาณ
68,000 ตัน ตอมาในเดือนมกราคม 2545 บริษัทเริ่มใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีฝงกลบในหลุมที่ 2 ซึ่งมีขนาด
พื้นที่ประมาณ 140,000 ตร.ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายไดทั้งสิ้นประมาณ 2.32 ลาน ลบ.ม.
หรือ 2.32 ลานตัน บริษัทไดออกแบบหลุมฝงกลบที่ 2 โดยแบงออกเปนแตละเฟส รวมทั้งหมด 5 เฟส คือหลุมฝง
กลบ N1 ถึง N5 เพื่อใหการรับรูตนทุนตัดจายหลุมฝงกลบสอดคลองกับปริมาณการใหบริการจริง โดยบริษัทสามารถ
ปรับตนทุนตัดจายหลุมฝงกลบไดเมื่อสิ้นสุดการใหบริการฝงกลบในแตละเฟส ซึ่งผลดังกลาวจะทําใหรายไดและ
ตนทุนคาบริการของบริษัทมีความสอดคลองกันมากขึ้น โดยบริษัทจะทําการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ไมอันตรายลงใน
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หลุมเฟสที่ 1 กอนจากพื้นดานลางจนถึงดานบน จนเมื่อฝงกลบเต็มพื้นที่หลุมแลวจึงทําการฝงกลบในเฟสที่ 2 ตอไป
ตามลําดับจนครบ 5 เฟส โดยรายละเอียดหลุมฝงกลบ และปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงแลวในแตละเฟส ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2550 ดังนี้
หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ 2

ขนาดพื้นที่หลุม1/
(ตร.ม.)

N1
N2
N3
N4
N5
รวม

14,554
43,922
12,078
11,115
56,579
138,247

ปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่รองรับได 2/
ปริมาตรบรรจุ
น้ําหนักบรรจุ
1/
(ลบ.ม.)
(ตัน) 2/
221,588
221,588
603,224
603,224
225,912
225,912
207,908
207,908
1,058,287
1,058,287
2,316,919
2,316,919

ปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงแลว
(ตัน)
249,609
400,641
650,250

หมายเหตุ :
1/
ประเมินโดย บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด ตามรายงานการประเมิน ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 และตอมา
ในป 2550 บริษัทไดให บริษัท โฟลว จํากัด เขามาทําการประเมินเฉพาะหลุม N2 เพื่อปรับปรุงขอมูลใหใกลเคียงความเปนจริง
ตามรายงานการประเมิน ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550
2/
คํานวณความหนาแนนในอัตราสวน 1 ลบ.ม. ตอ 1 ตัน ซึ่งเปนไปตามรายงาน EIA ของบริษัท ซึ่งผานการอนุมัติจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) แลว

จากที่เริ่มใหบริการในเดือนมกราคม 2545 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงกลบในหลุมฝง
กลบฯ ที่ 2 ไปแลว 650,250 ตัน แบงเปนหลุม N1 จํานวน 249,609 ตัน และหลุม N2 จํานวน 400,641 ตัน ทั้งนี้
สาเหตุที่ปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงกลบในหลุม N1 มีน้ําหนักมากกวาประมาณการปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่รองรับได
เนื่องจาก ปริมาณน้ําหนักที่บรรจุสิ่งปฏิกูลฯ 221,558 ตัน เปนขอมูลที่ไดจากการคํานวณโดยใชการอางอิงจาก
รายงานการประเมินของผูประเมินอิสระเพื่อประมาณการปริมาณน้ําหนักสิ่งปฏิกูลฯ ที่สามารถรองรับได แตใน
ความเปนจริง พบวาสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไดถูกฝงกลบไปแลวมีการยอยสลาย โดยสวนหนึ่งจะเกิดเปนน้ําและกาซขึ้น ซึ่งใน
สวนของน้ําจะถูกสูบขึ้นมาบําบัด สวนกาซจะถูกรวบรวมและปลอยออกสูบรรยากาศภายนอกซึ่งอยูในบริเวณศูนย
บริหารและจัดการฯ ของบริษัท ทําใหหลุมฝงกลบสามารถรองรับปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ไดมากกวาประมาณการจาก
การคํานวณได โดยไมมีผลกระทบตอโครงสรางของหลุมฝงกลบหรือสิ่งแวดลอมแตอยางใด ทั้งนี้ พื้นที่ที่เหลือจะ
สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ไดคิดเปนระยะเวลาประมาณ 11 ป จากการประเมินความสามารถในการใหบริการฝง
กลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ 0.15 ลานตันตอป ซึ่งในการใหบริการจริงอาจมีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่แตกตางจากประมาณการไว
ได อันอาจจะทําใหระยะเวลาและความเพียงพอของที่ดินที่มีอยูสําหรับใชในการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย
เปลี่ยนแปลงไปได
บริษัทไดมีการพัฒนาและออกแบบหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตรายแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
โดยใชหลักเกณฑการออกแบบหลุมฝงกลบของกรมควบคุมมลพิษมาประกอบพิจารณารวมกับมาตรฐานเยอรมัน
(TA Abfall) เพื่อใหไดผลการออกแบบที่เปนมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้
1.1) ระบบการปูชั้นกันซึม มีการปูดวยวัสดุตางๆ บนพื้นหลุมจากดานลางจนถึงดานบน ดังนี้
 ชั้นดินรองพื้น เปนชั้นดินเหนียวบดอัดแนนหนา 60 เซนติเมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกดานบน
ไดทั้งหมด และปองกันความเสียหายตอวัสดุปูพื้นดานลาง
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 ชั้นกันซึม เปนแผนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหโพลีเอธีลีน ความหนาแนนสูง (HDPE) ซึ่งมีความหนา 1.5
มิลลิเมตร
 ชั้นระบบระบายน้ํา (Leachate Collection Layer) ประกอบดวย วัสดุสังเคราะห Geonet ซึ่งมีคาอัตราการ
ไหลของน้ําไมต่ํากวา 3 x 10-5 ตารางเซนติเมตร/วินาที
 ชั้นกรอง (Filter Zone) เปนวัสดุกรองใยสังเคราะห (Geotextile) ที่สามารถระบายน้ําสวนที่อิ่มตัวไดไมต่ํา
กวา 1 x 10-2 ตารางเซนติเมตร/วินาที ซึ่งใชแยกชั้นระบบรวบรวมน้ําเสียออกจากชั้นของสิ่งปฏิกูลฯ
 ชั้นดินปองกัน ประกอบดวย ดินถมหนา 40 เซนติเมตร ใชในการปองกันแผนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหของ
ระบบกันซึมที่อยูทางดานลาง จากการใชเครื่องมือในบริเวณพื้นที่ฝงกลบ
1.2) ระบบปดทับหลุมฝงกลบ เปนการปองกันไมใหน้ําฝนไหลเขาหลุมฝงกลบหลังการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ จนเต็ม
และทําการปรับระดับเรียบรอยแลว มีการออกแบบระบบการปดทับหลุมโดยการปูดวยวัสดุตางๆ เชนเดียวกับ
การปูชั้นกันซึม จากดานลางจนถึงดานบน ดังนี้
 ชั้นดินปองกัน เปนดินถมบดอัดแนนหนา 30 เซนติเมตร
 ชั้นกันซึม เปนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูง (HDPE)
 ชั้นระบบระบายน้ํา (Leachate Collection Layer) ประกอบดวย วัสดุสังเคราะห Geonet
 ชั้นกรอง (Filter Zone) เปนวัสดุกรองใยสังเคราะห (Geotextile)
 ชั้นดินปองกัน ประกอบดวย ดินถมหนา 90 เซนติเมตร และทําการปลูกพืชคลุมดินเพื่อปองกันการกัดเซาะดิน
1.3) ระบบควบคุมน้ําชะกาก โดยไดมีการออกแบบใหมีการวางทอ HDPE ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 นิ้ว
เจาะรูระบายน้ํา วางภายในหลุมฝงกลบ โดยมีทอหลัก (Main Pipe) รวบรวมน้ําชะสิ่งปฏิกูลฯ จากทอยอยที่จะ
กระจายอยูภายในหลุม น้ําชะสิ่งปฏิกูลฯ (Leachate) ที่รวบรวมไดจะถูกนําไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําชะ
สิ่งปฏิกูลฯ
1.4) ระบบระบายกาซ โดยการวางทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว เจาะรูโดยรอบ โดยวางทอระบายกาซใน
หลุมเพื่อระบายกาซสูบรรยากาศโดยธรรมชาติ
1.5) การฟนฟูหลุมฝงกลบ โดยจะดําเนินการปรับสภาพและฟนฟูใหมีทัศนียภาพที่ดี และปองกันการเกิดผลกระทบ
ดานลบใหไดมากที่สุด มีการปลูกพืชคลุมหนาดินของหลุมฝงกลบเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของดิน ควบคุม
น้ําฝนที่ไหลชะพื้นที่ และลดอัตราการกัดเซาะดิน
ภาพแสดงการปูชั้นกันซึม และการปดทับหลุมฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
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2) หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย แบบปลอดภัย (Secured Landfill)
ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทไดเริ่มใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายโดยวิธีฝงกลบในหลุมฝงกลบแบบ
ปลอดภัย (Secured Landfill) ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ 70,000 ตร.ม. สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯที่เปนอันตรายได
ทั้งสิ้นประมาณ 1.26 ลาน ลบ.ม. หรือประมาณ 1.64 ลานตัน บริษัทออกแบบหลุมฝงกลบโดยแบงออกเปน 3 เฟส
คือหลุมฝงกลบ H1 ถึง H3 โดยมีรายละเอียดหลุมฝงกลบ และปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2550 ดังนี้
หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขนาดพื้นที่หลุม1/
(ตร.ม.)

H1
H2
H3
รวม

19,604
24,099
26,331
70,030

ปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่รองรับได
ปริมาตรบรรจุ
น้ําหนักบรรจุ
1/
(ลบ.ม.)
(ตัน) 2/
354,690
461,097
431,826
561,373
471,826
613,373
1,258,342
1,635,843

ปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงแลว
(ตัน)
139,260
139,260

หมายเหตุ :
1/
ประเมินโดย บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด ตามรายงานการประเมิน ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 และตอมา
ในป 2550 บริษัทไดให บริษัท โฟลว จํากัด เขามาทําการประเมินเฉพาะหลุม H1 เพื่อปรับปรุงขอมูลใหใกลเคียงความเปนจริง
ตามรายงานการประเมิน ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550
2/
คํานวณความหนาแนนในอัตราสวน 1 ลบ.ม. ตอ 1.3 ตัน ซึ่งเปนไปตามรายงาน EIA ของบริษัท ซึ่งผานการอนุมัติจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) แลว

จากที่บริษัทเริ่มใหบริการในเดือนเมษายน 2548 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ฝงกลบใน
หลุม H1 ไปแลว จํานวน 139,260 ตัน โดยพื้นที่หลุมฝงกลบทั้งหมดที่เหลือจะสามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯไดคิดเปน
ระยะเวลาประมาณ 21 ป จากการประเมินปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่ใหบริการได 70,000 ตันตอป ซึ่งในการใหบริการจริง
อาจมีปริมาณสิ่งปฏิกูลฯ ที่แตกตางจากประมาณการไวได อันอาจจะทําใหระยะเวลาและความเพียงพอของที่ดินที่มี
อยูสําหรับใชในการฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายเปลี่ยนแปลงไปได
ทั้งนี้ การที่ปริมาตรบรรจุของหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย และที่เปนอันตรายในหนึ่งหนวย สามารถบรรจุสิ่ง
ปฏิกูลฯ ดวยน้ําหนักที่แตกตางกัน กลาวคือ ปริมาตรบรรจุในหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมเปนอันตราย 1 ลบ.ม.
สามารถรองรับน้ําหนักได 1 ตัน ในขณะที่ปริมาตรบรรจุในหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย 1 ลบ.ม. สามารถ
รองรับน้ําหนักได 1.3 ตัน เนื่องจากในกระบวนการกอนที่จะนําสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายไปฝงกลบ บริษัทจะตองนํา
สิ่งปฏิกูลฯ ไปผานกระบวนการปรับเสถียรดวยการผสมรวมเขากันกับสารตางๆ เชน ปูนขาว ปูนซีเมนต หรือสารเคมี
ตางๆ ที่เหมาะสม เพื่ อลดความเปนพิษและทําใหเปนกอนแข็ง ซึ่งสารตางๆ ที่ กลาวมานั้นมีคาความหนาแนนที่
มากกวา 1 ตันตอ ลบ.ม. ดังนั้นเมื่อผสมรวมเขาดวยกันจึงทําใหมีคาความหนาแนนเฉลี่ยในอัตราสวน 1 ลบ.ม. ตอ 1.3
ตัน ซึ่งเปนคาตามรายงาน EIA ของบริษัทที่ผานการอนุมัติจาก สผ. แลว ในขณะที่กระบวนการนําสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไม
อันตรายไปฝงกลบไมตองผานกระบวนการปรับเสถียร จึงทําใหมีปริมาตรเทากับน้ําหนักที่บรรจุ (1 ลบ.ม.ตอ 1 ตัน)
ในการกําหนดปดทับชั้นสุดทายของหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย บริษัทจะดําเนินการตามวิธีที่เหมาะสม
ตามหลั ก ทางวิ ช าการ คื อ ป ด ทั บ เมื่ อ ได ชั้ น ความสู ง และระยะตามแบบที่ กํ า หนดในรายงาน EIA ซึ่ ง ได ผ า น
กระบวนการคํานวณเรื่องการรองรับน้ําหนักและการปองกันการพังทลายของสิ่งปฏิกูลฯ เปนอยางดี ประกอบกับ
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การที่ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของพื้นที่โดยรอบของศูนยบริหารและจัดการฯ เปนชั้นหินแข็งหนา ทําให
หลุมฝงกลบของบริษัทมีความมั่นคงสูง
ในการออกแบบหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย ไดมีการนํามาตรฐานตางๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับในตางประเทศ
มาใช เพื่อใหมีความปลอดภัย เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่โครงการ และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
โดยพิจารณาทั้งมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานของ US.EPA (United State
Environmental Protection Agency) และมาตรฐานของเยอรมัน (TA Abfall) ซึ่งเปนมาตรฐานที่ยอมรับโดยสากล
โดยมีลําดับการปูชั้นตางๆ ภายในหลุมฝงกลบดังนี้
2.1) ระบบการปูชั้นกันซึม มีการปูดวยวัสดุตางๆ บนพื้นหลุมจากดานลางจนถึงดานบน ดังนี้
 ชั้นดินรองพื้น โดยทําการขุดเจาะพื้นดินลงลึกกวาหลุมฝงกลบธรรมดา จนถึงชั้นหิน Rhyorite ซึ่งจะมี
ความสามารถในการรองรับน้ําหนักไดสูงกวาชั้นดินธรรมดา
 ชั้นดินเหนียวบดอัดแนน ซึ่งมีความหนา 90 เซนติเมตร
 ชั้นกันซึมชั้นที่ 2 เปนแผนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหโพลีเอธีลีน ความหนาแนนสูง (HDPE) ซึ่งมีความหนา 1.5
มิลลิเมตร หรือวัสดุธรณีสังเคราะหแบบคอมโพสิท (Geo-composite) ที่มีคาอัตราการซึมน้ําและคุณสมบัติ
การดูดซับสูง
 ชั้นระบบระบายน้ําชั้นที่ 2 (Secondary Leachate Collection Layer) ประกอบดวย วัสดุสังเคราะห Geonet
และ Geotextile ซึ่งมีคาอัตราการไหลของน้ําไมต่ํากวา 3 x 10-5 ตารางเซนติเมตร/วินาที)
 ชั้นดินเหนียวสังเคราะห (Geosynthetic Clay Liner : GCL) ซึ่งเปนผลิตภัณฑประเภทเสนใยสังเคราะห
(Geotextile) ที่มีเบ็นโทไนทอยูภายใน
 ชั้นกันซึมชั้นที่ 1 (Primary Protective Barrier) ประกอบดวยแผน HDPE หรือ Geo-composite ที่มีคาอัตรา
การซึมน้ําและคุณสมบัติการดูดซับสูง
 ชั้นระบบระบายน้ําชั้นที่ 1 (Primary Leachate Collection Layer) ประกอบดวยวัสดุ Geonet
 ชั้นกรอง (Filter Zone) เปนวัสดุกรองใยสังเคราะห (Geotextile) ที่สามารถระบายน้ําสวนที่อิ่มตัวไดไมต่ํา
กวา 1 x 10-2 ตารางเซนติเมตร/วินาที ซึ่งใชแยกชั้นระบบรวบรวมน้ําเสียออกจากชั้นของสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปน
อันตราย
 ชั้นดินปองกัน ประกอบดวยดินหนา 40 เซนติเมตร ใชในการปองกันวัสดุสังเคราะหของระบบกันซึมที่อยู
ดานลางจากการใชเครื่องมือในบริเวณพื้นที่ฝงกลบ
2.2) ระบบปดทับชั้นสุดทาย ไดรับการออกแบบเปนอยางดีเพื่อปองกันมิใหน้ําหรือสิ่งรบกวนจากภายนอกเขามา
สัมผัสกับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายภายในหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย โดยมีการปดทับดวยวัสดุตั้งแตชั้นลางสุด
จนถึงบนสุด ดังนี้
 ชั้นดินปองกัน เปนดินถมบดอัดแนนหนา 30 เซนติเมตร
 ชั้นดินเหนียวสังเคราะห (Geosynthetic Clay Liner)
 ชั้นกันซึม เปนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูง (HDPE)
 ชั้นระบบระบายน้ํา (Leachate Collection Layer) ประกอบดวย วัสดุสังเคราะห Geonet
 ชั้นกรอง เปนวัสดุกรองใยสังเคราะห (Geotextile)
 ดินชั้นบน เปนดินธรรมดาที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชคลุมดินเปนชั้นบนสุด มีความหนา 90 เซนติเมตร
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ภาพแสดงการปูชั้นกันซึม และการปดทับหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย (Secure Landfill)

2.3) ระบบควบคุมน้ําชะกาก การออกแบบเชนเดียวกับหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ตามหลักสุขาภิบาล หากแตสําหรับ
หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ แบบปลอดภัยจะมีการกอสรางระบบควบคุมน้ําชะกากจํานวน 2 ชั้น
2.4) ระบบระบายกาซ โดยการวางทอ HDPE ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว เจาะรูโดยรอบ โดยวางทอระบายกาซ
ในหลุมเพื่อระบายกาซสูบรรยากาศโดยธรรมชาติ
2.5) การฟนฟูหลุมฝงกลบ มีรายละเอียดในการดําเนินการเชนเดียวกับหลุมฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล เพื่อฟนฟู
สภาพใหมีทัศนียภาพที่ดี และปองกันการเกิดผลกระทบดานลบใหไดมากที่สุด
2. วัตถุดิบอื่นๆ
ในการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ แตละประเภทจะใชสารเคมีที่แตกตางกัน ซึ่งจะมีการกําหนดสูตรในการกําจัดจากหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรของบริษัทกอน วัตถุดิบที่ใชมากที่สุด คือ ปูนขาว ปูนซีเมนต โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) และ เฟอรริด
คลอไรด (FeCl3) ซึ่งจะใชในการปรับเสถียรสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตรายที่ไมมีความเปนพิษรุนแรง สําหรับการปรับเสถียร
สิ่งปฏิกูลฯ ที่มีโลหะหนักปนเปอน เชน ปรอท แคดเมีย ม จะใชส ารเคมีประเภทสารละลายโซเดียมซัลไฟด (Na2S)
โซเดียมไฮโปคลอไรด (NaOCl) เปนตน ซึ่งสารเคมีที่ใชทั้งหมดทุกประเภทสามารถจัดซื้อไดภายในประเทศ โดยบริษัท
จัดหาจากผูจัดจําหนาย ซึ่งไมมีรายใดที่มีมูลคาสั่งซื้อเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาสั่งซื้อรวม
3. การขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด (“BWT”) ซึ่งเปนบริษัทยอย จะเปนผูดําเนินการบริหารจัดการและวางแผนการ
ขนสง โดยการจัดหารถขนสงมาจาก 2 สวนดวยกัน โดยสวนแรก คือ รถขนสงของบริษัท และรถขนสงของ BWT ซึ่งมี
รวมกันประมาณ 18 คัน และอีกสวนหนึ่งมาจากการวาจางรถขนสงจากผูประกอบการขนสงภายนอกซึ่งสามารถจัดหาได
ประมาณ 200 คันตอวัน โดยสามารถจําแนกประเภทของรถขนสงได ดังนี้
1) รถบรรทุกสิบลอ (Roll-off Truck) สําหรับการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ ทั่วไป มีความสามารถในการรับน้ําหนักประมาณ 10 ตัน
2) รถแท็งค (Tanker Truck) สําหรับการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวชนิดกึ่งของแข็ง มีปริมาตรความจุ
ประมาณ 12 - 15 ลูกบาศกเมตร
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3) รถพวง (Trailer Tank) สําหรับการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของแข็ง มีความสามารถในการรับ
น้ําหนักประมาณ 31 ตัน
4) รถสิบลอมีเครน สําหรับการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวชนิดที่เปนของแข็ง และบรรจุในภาชนะเพื่อสะดวก
ตอการขนยาย มีความสามารถในการรับน้ําหนักประมาณ 10 ตัน
สําหรับภาชนะบรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของบริษัทจะมีขนาดที่หลากหลาย ทั้งถังเหล็กขนาด 1 ตัน ถังเหล็ก
ขนาด 2 ตัน ถังเหล็กขนาด 10 - 12 ตัน และถุงขนาดใหญขนาดบรรจุ 1 ตัน ซึ่งเหมาะสมกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ในแตละขนาดที่แตกตางกันไป และเหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละประเภท
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
1. การปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการที่บริษัทไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการศูนยบริหารและ
จัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และ
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหเปดดําเนินการศูนยบริหารและจัดการฯ นั้น บริษัท
ไดยึดถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่
ไดเสนอไวในรายงานฯ โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวจะนําเสนอตอ สผ. รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจําทุก
6 เดือน โดยใหมีหนวยงานกลาง (Third Party) ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
แก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง รายงานชุ ด ล า สุ ด คื อ ในช ว งเดื อ นกรกฎาคม - ธั น วาคม 2549 บริ ษั ท ได ว า จ า งให
บริษัท อี-สแควร สิ่งแวดลอมและวิศวกรรม จํากัด เปนผูดําเนินการ ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจสอบไดดังนี้
1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโครงการดานหนา ซึ่งมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากบริเวณดังกลาว
เปนถนนดิน และมีรถแลนผานตลอดเวลา รวมทั้งอยูใกลกับเสนทางที่ปจจุบันมีการบรรทุกดินเพื่อใชในการกอสรางทาง
สายเลี่ยงเมืองสระบุรีของกรมทางหลวง อยางไรก็ตามทางโครงการไดมีการฉีดน้ําบนถนนเพื่อลดปริมาณฝุนที่เกิดขึ้น
2) คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ บริเวณอาคารปรับคุณภาพกากอุตสาหกรรมปนเปอน ซึ่งมีคา Total Dust ไมอยูใน
เกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากอาคารดังกลาวไดออกแบบใหเปนระบบปด และเปน Slightly Negative Pressure Room
เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ม ลพิ ษ ภายในห อ งออกสู ภ ายนอก โดยภายในอาคารมี เ จ า หน า ที่ สํ า หรั บ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพกาก
อุต สาหกรรมเพี ย ง 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยูในรถแบ็ค โฮที่ปดมิด ชิด และสวมอุป กรณป อ งกันอั น ตรายสว นบุค คลที่
เหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
3) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําภายในพื้นที่โครงการ บริเวณรองระบายน้ําธรรมชาติ บริเวณทิศเหนือของโครงการมีคา FCB และ
TCB ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และน้ําบริเวณนี้จะไมไดระบายออกสูแหลง
น้ําสาธารณะภายนอก
4) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะนอกพื้นที่โครงการบริเวณคลองเกด มีคา DO , NH3 และ FCB ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน
สําหรับบริเวณหวยแหง และหวยตะเข มีคา DO ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากสภาพแวดลอมและ
กิจกรรมในชุมชน เชน การเลี้ยงสัตว และเกษตรกรรม เปนตน
5) คุณภาพน้ําในบอ Reuse พบวา ดัชนีสวนใหญยังอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ยกเวนคา SS, TDS, BOD5, COD และคา
โลหะหนักบางตัว ไดแก Ni ซึ่งมีคาสูงเกินมาตรฐานเพียงเล็กนอย ซึ่งทางโครงการจะไมมีการปลอยน้ําสวนนี้ออกสู
ภายนอกโครงการ แตจะนํากลับมาใชประโยชน เชน ใชน้ําในขั้นตอนการปรับเสถียร เปนตน
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6) คุณภาพน้ําชะกากจากหลุมฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลที่ 2 และจากหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย พบวา ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห
สวนใหญมีคาไมคงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรมที่รับเขามากําจัด และน้ําชะกากจากทั้ง 2 บริเวณจะถูก
สูบกลับไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตอไป
จากผลของการตรวจสอบดังกลาว ผูบริหารของบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไมมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม
เนื่องจากน้ําซึ่งมีคาดัชนีเกินมาตรฐานนั้น บริษัทจะนํากลับมาใชประโยชนในโครงการ โดยไมมีการปลอยออกสูภายนอก
ในขณะที่คาดัชนีอื่นที่เกินมาตรฐานสวนหนึ่งเกิดจากปจจัยอื่นที่มิใชมาจากการประกอบกิจการของบริษัท เชน สภาพแวดลอม
ธรรมชาติ การประกอบกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ บริษัทไดนําสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมชุดดังกลาว ตอ สผ. แลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2550 ซึ่งจนถึงปจจุบัน บริษัทไมไดรับหนังสือตอบกลับ
เพื่อมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขแตอยางใด
2. การรองเรียนเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมที่ผานมา
ในการประกอบธุรกิจที่ผานมา บริษัทไดรับการรองเรียนปญหาเกี่ยวกับกลิ่น ซึ่งบริษัทไดดําเนินการตรวจสอบและ
แกไขปญหาดังกลาว ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ประเด็นที่เกิดขึ้น

การดําเนินการ/คําชีแ้ จงของบริษัท

ในป 2546 ไดมีขอรองเรียนจากชาวบานเกี่ยวกับกลิ่น ซึ่งเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของหนวยงานราชการไดเขาไปตรวจสอบ และไดมีหนังสือ
แจงใหบริษัทมีมาตรการปองกันและขจัดกลิ่นที่จากการประกอบกิจการ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง และแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ระบบการทํ า งานของ
บริษัทภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสามารถสรุปมาตรการปองกันและ
ขจัดกลิ่น เพื่อแกไขผลกระทบดานกลิ่นไดดังนี้
- มีการใชสารเคมีและสารจุลินทรียฉีดพนเพื่อปองกันกลิ่นภายในหลุม
- มี ก ารใช แ ผ น พลาสติ ก ป ด คลุ ม หลุ ม ที่ ไ ม ไ ด ใ ช ง านเพื่ อ จํ า กั ด พื้ น ที่
ทํางานใหเหลือนอยที่สุด
- มี ก ารใช ดิ น ป ด คลุ ม ผิ ว หน า กากอุ ต สาหกรรมหลั ง การปฏิ บั ติ ง าน
ประจําวัน และเมื่อมีระดับชั้นความสูงเพียงพอ จะปดดวยแผน HDPE
เพื่อปองกันน้ําฝนชะลงสูกากอุตสาหกรรม และปองกันกลิ่น
- มีการสรางคันกั้นน้ําใหสูงขึ้น ซึ่งเพียงพอที่จะรับน้ําชะกากมิใหไหล
ลนออกสูภายนอกได
- มีการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียในสวนของระบบเคมี และมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพโดยปรับปรุงใหเปนระบบ Batch Treatment
- มีการขยายพื้นที่ของบอรวบรวมน้ําชะกากใหมีขนาดใหญขึ้น เพื่อให
รองรับน้ําชะกากไดทั้งหมด และมีเครื่องปนไฟสํารองไวรองรับกรณี
ไฟฟาดับฉุกเฉิน
- ไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดลอม โครงการศูนยบริหารฯ
โดยไดนําเงินเขากองทุนเพื่อเปนทุนเริ่มตน 500,000 บาท และจะนํา
เงินเพิ่มเขากองทุนอีกตันละ 10 บาท
- ไดจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงาน
ภาครัฐ ตัวแทนจากชุมชนในบริเวณใกลเคียงศูนยบริหารและจัดการฯ
และตัว แทนของบริษั ท เพื่ อ ทําหนา ที่ ติดตาม ดู แล และตรวจสอบ
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน และมีความโปรงใสและเปนธรรม
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
ประเด็นที่เกิดขึ้น

การดําเนินการ/คําชีแ้ จงของบริษัท

ในป 2549 ไดมีขอรองเรียนจากชาวบานเกี่ยวกับกลิ่น ซึ่งเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของหนวยงานราชการไดเขาไปตรวจสอบ และไดมีหนังสือ
แจงใหบริษัทมีมาตรการปองกันและขจัดกลิ่นจากการประกอบกิจการ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง และแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ระบบการทํ า งานของ
บริษัทภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสามารถสรุปมาตรการปองกันและ
ขจัดกลิ่น เพื่อแกไขผลกระทบดานกลิ่นไดดังนี้
- การใชสารเคมีฉีดพนเพื่อปองกันกลิ่นภายในหลุม
- มี ก ารใช ดิ น ป ด คลุ ม ผิ ว หน า กากอุ ต สาหกรรมทุ ก ครั้ ง หลั ง การ
ปฏิ บัติง านประจํ า วัน และยัง ป ด ด วยแผ น พลาสติ กอี กชั้ นหนึ่ง เพื่ อ
ปองกันกลิ่นและเพื่อทัศนียภาพที่ดี
- มีการติดตั้งระบบกําจัดกาซ โดยการจัดสรางระบบทอรวบรวม เพื่อ
รวบรวมกาซจากหลุมฝงกลบเขาสูระบบเผาทําลายกาซ ซึ่งเปนสาเหตุ
ของกลิ่น

เดือ นมิถุน ายน 2550 ได มี ขอ รอ งเรีย นจากชาวบา นเกี่ย วกั บกลิ่ น ซึ่ ง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของหนวยงานราชการไดเขาตรวจสอบและพบวา
ระดั บ ของกลิ่ นไม นา ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบตอ ประชาชนที่อ ยู บ ริ เ วณ
ใกลเคีย ง เนื่องจากเมื่ออยูหางจากบอฝง กลบและระบบบํา บัดน้ําเสี ย
ประมาณ 50 เมตร หรือเมื่ออยูบริเวณชุมชนที่อยูบริเวณดานหลังบอฝง
กลบประมาณ 1 กม. และบริเวณโรงเรีย น จะไมไ ดรับกลิ่ นที่ เกิ ดขึ้น
บริเวณบอฝงกลบ อยางไรก็ตาม คณะตรวจสอบไดมีขอเสนอแนะให
บริษัทนํามาปฏิบัติเพื่อลดกลิ่นจากการประกอบกิจการลง

บริษัทไดปฏิบัติตามคําแนะนําของหนวยงานราชการ ดังนี้
- นํา สารดั บ กลิ่ น ฉี ด พ น ในระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย เพื่ อ ลดป ญ หากลิ่ น ที่
เกิดขึ้น
- ปดคลุมผิวหนากากอุตสาหกรรมบริเวณหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่
เปนอันตรายดวยแผนพลาสติกใหมิดชิด เพื่อปองกันน้ําฝนชะลงสู
กากของเสีย
- ไดประเมินความสามารถในการรองรับน้ําชะกากฯ บริเวณบอฝงกลบ
สิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย และพบวาพื้นที่รองรับน้ําชะกากฯ บริเวณ
ดังกลาว มีความสามารถในการรองรับอยางเพียงพอ
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