
 

 
การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บัญชีข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

**************************************************************************** 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 
ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ 

1.3 ด้านการจัดการมลพิษ ได้แก่ 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  2) การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่ท างานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ 

เขต 1 11 
12 

วันที่ 23 – 
24 มีนาคม 
2564 ณ 

ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

1) จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
สกลนคร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
และขอนแก่น ยังไม่มีสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศอัตโนมัติ 

1) จัดท าแผนสนับสนุนการติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
และขอนแก่น และจังหวัดอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

  
 
สรุปสาระส าคัญ 
คพ. ได้ด าเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  จังหวัดขอนแก่น ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 
2.  จังหวัดสกลนคร จะด าเนินการติดตั้งเรียบร้อย ปลาย
เดือนมิถุนายน 2564 
3. จังหวัดมุกดาหาร และอ่างทอง อยู่ระหว่างการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 หากได้รับงบประมาณ 
คาดว่าจะด าเนินการติดตั้งเรียบร้อยประมาณเดือน
มิถุนายน 2565 
4. จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม 
จะด าเนินการของบประมาณติดตั้ง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 หากได้รับงบประมาณ คาดว่าจะด าเนินการ
ติดตั้งเรียบร้อยประมาณเดือนมิถุนายน 2566 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารแนบ 
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ทั้งนี้ ในระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณ คพ. 
ได้น าเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองส าหรับตรวจวดัภายนอกอาคาร
ไปตรวจวัดในช่วงสถานการณ์ท่ีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมฝุ่นละอองต่อไป 

 2) ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ของจังหวัดมีค่าสูงเกินมาตรฐาน 

2) ควรประสานส านักงานเลขาธิการอาเซียน 
(ASEAN Secretariat) ภายใต้ข้อตกลงอาเซียน
ว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน เพื่อขอ
ความร่วมมือไปยังประเทศต่าง ๆ และการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ข้ามแดนจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
1. นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 30 
เมษายน 2564 เมื่อเริ่มเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดน
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย คพ. ได้ประสาน อส. 
ในการรายงานสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทย ไปยังส านักเลขาธิการเซียน 
รวมถึงการรายงานขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน
ในการลดปัญหาตามแบบฟอร์ม 1 การรายงานดังกล่าว
ได้ด าเนินการทุกวันเมื่อเกิดผลกระทบในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ หลังจากนั้น
ได้รายงานทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
๒. คพ. ได้จัดท าหนังสือถึงส านักเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2564 เพ่ือแจ้งประสานประเทศเพ่ือนบ้าน
อย่างเป็นทางการในการลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน
ในอนุภูมิภาคแม่โขงให้ได้โดยเร็ว โดย คพ. ได้จัดส่งหนังสือ
ดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการอาเซียนแล้ว เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2564 
 
 
 

 
 
 
๑. 

 

 
๒. 
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๓. คพ. ได้ประสานส านักงานเลขาธิการอาเซียน ให้มีการประชุม
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล โดยประเทศไทยได้น าเสนอบทเรียน
จากการจัดท าการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action 
Review: AAR) ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งเน้นให้
ประเทศเพ่ือนบ้านได้มีการจัดท า AAR ภายหลังการสิ้นสุด
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน
ในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือให้การด าเนินงานรับมือปัญหาครั้งต่อไป
ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการเตรียมการรับมือสถานการณ์
ในปีหน้า รวมถึงได้เชิญชวนประเทศเพื่อนบ้านให้มุ่งเน้น
การบริหารจัดการปัญหาโดยการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือลดปัญหาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมถึงปลูกพืชที่ใช้
การเผาส าหรับการเตรียมพ้ืนที่ และขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอย่างเต็มที่  
ซึ่งทุกประเทศพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหา
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพ่ือน าไปสู่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป 

๓. 
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3) ปัญหาประชาชนได้รับผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการ
ประกอบกิจการโรงสีข้าว และโรงไฟฟ้า
ชีวมวล บริเวณต าบลเหนือเมือง  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  ซึ่ง เกิดจาก
กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้แกลบ
เป็นเชื้อเพลิงจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 
จ านวน 3 โรง ซึ่งมีที่ตั ้ง โรงงาน

3) ควรประสานและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
ต่าง ๆ ให้ สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด ในการแก้ไขปัญหา
มลพิษจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที ่

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
๑. คพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องร้องเรียน กรณีการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ดังกล่าว ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและเขม่าควันฟุ้งกระจาย 
ระหว่างวันที่ 15 - ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ จากการตรวจสอบ 
พบว่า บริษัท บัวสมหมาย จ ากัด และบริษัท บัวสมหมาย
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ในบริเวณใกล้กัน ประกอบด้วย บริษัท 
ร้อยเอ็ดกรีน จ ากัด มีก าลังการผลิต 
8.8 เมกะวัตต์ บริษัท บัวสมหมาย 
จ ากัด ก าลังการผลิต 6.0 เมกะวัตต์ 
และ บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า 
จ ากัด มีก าลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ 

ผลิตไฟฟ้า จ ากัด มีการระบายฝุ่นละอองออกจากปล่อง
ระบายอากาศเสียของบริษัทฯ เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด จึงมีหนังสือแจ้งจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ และขอให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดด าเนินการออกค าสั่งและ
ก ากับดูแลควบคุมการประกอบกิจการเพ่ือไม่ให้โรงไฟฟ้า
ชีวมวลมีการระบายฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน และให้โรงงาน
ทั้ง ๒ แห่ง ด าเนินการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศ
ทุกชนิดในขณะเปิดด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
และจากการตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้ง
อากาศเสียของโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จ ากัด 
พบว่า ไม่เกินค่ามาตรฐาน ต่อมาได้ติดตามตรวจสอบมลพิษ
ทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ระหว่างวันที่ 
๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า บริษัท บัวสมหมาย จ ากัด 
มีผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐาน ส าหรับ
บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จ ากัด เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
ระเบิด ท าให้ต้องหยุดกระบวนการผลิตเพื่อซ่อมแซม 
จึงไม่สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองจากปล่องปล่อยทิ้ง
อากาศเสียได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดร้อยเอ็ด
ทราบและขอให้ก ากับดูแลการประกอบกิจการทั้ง ๓ แห่ง
ดังกล่าว ให้ดูแลรักษาประสิทธิภาพระบบบ าบัดมลพิษ
ทางอากาศอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งควบคุมฝุ่นละอองจากการ
บรรทุกขนส่งวัตถุดิบภายในบริเวณโรงงาน รวมถึงอาคาร
เก็บวัตถุดิบ เพ่ือป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ที่จะเกิดข้ึนต่อชุมชนโดยรอบด้วย 
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๒. คพ. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวจากประชาชน
อีกครั้ง และประสานขอความร่วมมือจังหวัดร้อยเอ็ด 
พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 
ต่อมาได้รับแจ้งผลด าเนินการว่า บริษัท บัวสมหมาย จ ากัด 
และบริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จ ากัด มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองที่ออกจากปลายปล่อง 
มีแผนการก่อสร้างผนังปิดกั้นโกดังเก็บแกลบเพ่ิมอีก ๒ ด้าน 
จากเดิมที่มีอยู่แล้ว ๒ ด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นละออง
จากแกลบฟุ้งกระจายออกมาด้านนอก มีแผนการแก้ไข
ปรับปรุงระบบสายพานล าเลียงแกลบขึ้นถังเก็บก่อนป้อน
ลงสู่เตาเผาไหม้ และแก้ไขปรับปรุงระบบล าเลียงขี้เถ้าด า 
โดยจะก่อสร้างห้องปล่อยขี้เถ้าด าที่มีผนังปิดมิดชิด ๓ ด้าน 
และอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 

 4) การจัดเก็บและรายงานข้อมูลปริมาณ
ถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่ท างาน
ของหน่วยงาน ทส. เป็นการด าเนินการ
ต่อเนื่องจาก ปี 2563 ซึ่งพบว่าหน่วยงาน
ขาดความเข้าใจในการค านวณ การบันทึก
ข้อมูลปริมาณขยะ และบางหน่วยงาน
ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

4) ให้ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ยึดเป้าหมาย ตามแผนด าเนินการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
คพ. ประสานหน่วยงาน ทส. ระดับกรมทั้ง ๑๔ หน่วยงาน  
โดยชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนวิธีการการจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลปริมาณถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่
ท างานของหน่วยงาน ทส. ในการประชุม“คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นอกจากนี้ คพ. ได้ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยกับหน่วยงาน ทส. ระดับกรมทั้ง ๑๔ หน่วยงาน 

 ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

ผ่านทาง Application Line กลุ่ม “คัดแยกขยะ” และ
ประสานงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยกับหน่วยงาน ทสจ. และ สสภ. 
ผ่านทาง Application Line กลุ่ม “3RMONRE” 

เขต 6 ๘ 13 
วันที่ 9 - 10 

และ 22 
มีนาคม 

2564 ณ 
ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

5) คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศในพื้นที่ โดยรวม
มีจ านวนวันที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
ท่องเที่ยว และการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ลดลง สืบเนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทั้งนี้ พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ท าให้มีการขยาย
ฐานการผลิต การท่องเที่ยว และการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน อาจส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ทรัพยากรจ านวนมากหาก
สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ จะท าให้
เกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และปัญหา
ขยะมูลฝอยมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหา
ขยะบนเกาะในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
ซึ่งยังไม่มีมาตรการและแนวทางการแก้ไข
ที่เห็นผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 

5) ควรวางแผนการท างานเชิงรุกโดยคาดการณ์
แนวโน้มของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนของประเด็นปัญหาเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 

 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
๑. คพ. มีการเตรียมการรองรับการป้องกันมลพิษและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอนาคตตามภารกิจ คพ. โดยได้จัดท า
ข้อเสนอแนวทางการท างานของ คพ. ในอนาคต 
๒. คพ. ติดตาม ส่งเสริม และผลักดัน ให้มีการก าจัดขยะมูลฝอย
บนเกาะในพื้นที่น าร่อง ๑๔ แห่ง (เกาะสีชัง เกาะล้าน 
เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด เกาะเต่า เกาะพะงัน 
เกาะสมุย เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย เกาะพีพี เกาะลันตา 
และเกาะหลีเป๊ะ) ดังนี้ 
 ๒.๑ จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ซึ่งประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติลงนาม
ในค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ 
เพ่ือก าหนดแนวทางบริหารจัดการขยะบนเกาะที่เหมาะสม
ในแต่ละพ้ืนที่ และค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเพิ่มเติม
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน 
และอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 

https://dlink.
me/x3cKR 

ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

 
 

ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ 
 ๒.๒ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยบนเกาะในพ้ืนที ่สสภ.๑๓ - ๑๖ จ านวน ๔ คณะ 
 ๒.๓ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ จ านวน ๔ ครั้ง 
ประกอบด้วย 
  • ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  • ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔  
  • ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔  
  • ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๒.๔ จัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยบนเกาะ ทั้ง ๑๔ เกาะ และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด สสภ. และ อปท. ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป 

ประเภท 4 : การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 

เขต 10 
วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 
2564 ณ 

ห้องประชุม 
203 อาคาร 

ทส. 

6) กลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางพารา 
(ยางแท่ง STR) ของ บริษัท ศรีตรัง 
แอโกรอินดัสทรี (มหาชน) จ ากัด และ 
บริษัท วงศ์บัณฑิต อุดรธานี จ ากัด 
ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

6) ให้ คพ. พิจารณาหาโรงงานที่มีระบบจัดการ
หมิ่นเหม็นจากการผลิตยางพารา เพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการบริหารจัดการให้กับโรงงานที่ถูกร้องเรียน 
และมอบหมาย สสภ. 9 (อุดรธานี) ลงพ้ืนที่ติดตาม
ตรวจสอบร่วมกับ ทสจ.อุดรธานี 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
๑. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายกองเอกปราโมทย์ 
ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สนง.ขนส่ง
จังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อบต. หนองนาค า 
ผู้แทนโรงงานยางพาราของ บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี 

 ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

และ บมจ. วงศ์บัณฑิต อุดรธานี ผู้น าชุมชนบ้านจ าปา 
บ้านโก่ย และบ้านโนนสะอาด ต าบลหนองนาค า เข้าร่วม
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นของโรงงานยางพารา
ของบริษัท เซรีโค รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด อ าเภอนา
ด้วง จังหวัดเลย โดยมีการใช้น้ าส้มควันไม้ ฉีดพ่นสต๊อก
กองยางก้อนถ้วย ใช้ในกระบวนการล้างท าความสะอาด
วัตถุดิบ และใช้ท าความสะอาดภายในบริเวณโรงงาน 
๒. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายกองเอกปราโมทย์ 
ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ประชุมติดตามผลการทดลองใช้น าส้มควันไม้ฉีดพ่น
แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา ครั้งที่ 2/2564 
โดยก าหนดให้ใช้น้ าส้มควันไม้ 3 จุดหลัก ได้แก่ ฉีดบนก้อน
ยางพารา บนรถบรรทุก กองเก็บยางพารา และกระบวนการผลิต 
และที่ประชุมมีการติดตามผลการด าเนินงานในเดือน
เมษายน 2564 
๓. ปัจจุบัน 2 โรงงานผลิตยางพารา (ยางแท่ง STR) ของ 
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี (มหาชน) จ ากัด และบริษัท 
วงศ์บัณฑิต อุดรธานี จ ากัด อยู่ระหว่างทดลองใช้น้ าส้มควันไม้ 
ฉีดพ่นสต๊อกกองยางก้อนถ้วย เพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น 
และมีก าหนดติดตามตรวจสอบในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่ได้ลงพ้ืนทีเ่พ่ือติดตามผล 
 
 
 
 



ตรวจราชการ
เขต / ว.ด.ป. 

/จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

เขต 5 9  
วันที่ 16 
มีนาคม 
2564 

เขต 18 วันที่ 
15 มีนาคม 

2564 
ณ ห้อง

ประชุม 203 
อาคาร ทส. 

7) พบการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย
ในพื้นที่  ต .วังดาล อ.กบินทร์บุรี  
จ.ปราจีนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์แล้วพบว่า
เป็นวัตถุอันตราย 

7) ให้ ทสจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ
ประสานขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากสถานีต ารวจ
ในพื้นที่เพ่ือหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินการตาม
กฎหมาย เนื่องจากปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
มักก่อให้เกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูง หากไม่ได้
ตัวผู้กระท าผิดมารับผิดชอบอาจท าให้รัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาจ านวนมาก 

 
 
สรุปสาระส าคัญ 
1. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ 
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่า มีการลักลอบน าของเสีย
อุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นของเหลว มีสีด ามีกลิ่นเหม็น 
มาทิ้งในบ่อลูกรังเก่าของเอกชน บริเวณหมู่ 11 ต าบลวังดาล 
อ าเภอกบิ นทร์บุ รี  จั งหวั ดปราจี นบุ รี  โดยส านั กงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ด าเนินการเก็บตัวอย่างของ
เสียดังกล่าว ไปตรวจวิเคราะห์แล้ว ผลปรากฏว่า เป็นของ
เสียเคมีวัตถุ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้ด าเนินการแจ้ง
ความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรกบินทร์
บุรี เพ่ือสั่ งหาต ัวผู ้กระท าความผ ิดแล ้ว  เมื ่อว ันที ่ 8 
มกราคม 2564 ณ สถานีต ารวจภูธรกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ซ่ึงยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของพนักงาน
สอบสวน สถานีต ารวจภูธรกบินทร์บุรี 
2. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 7 ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี อ าเภอกบินทร์บุรี และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล เข้าตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุ พบว่า 
 2.1 กากของเสียดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
และยังคงขังในแอ่งของบ่อดินลูกรังของเอกชน ประมาณ 
2 แอ่ง ขนาดแอ่งละประมาณ 15 ลบ.ม. และขังในบ่อน้ า

 ด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 
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ผิวดินด้านข้างที่ไม่ได้น าน้ ามาใช้ประโยชน์ของเอกชน 
ขนาดประมาณ 2,000 ลบ.ม. สภาพบริเวณจุดเกิดเหตุ
ลักลอบทิ้งมีคันดินโดยรอบที่เกิดจากการขุดดินออกไป
ใช้ประโยชน์กากของเสียดังกล่าวจึงยังไม่ไหลล้นออกไปยัง
พ้ืนที่ข้างเคียง  
 2.2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ได้ท าการเก็บ
ตัวอย่างน้ ารอบพ้ืนที่เกิดเหตุ ประมาณ 1 กิโลเมตร จ านวน 
6 จุด แบ่งเป็น น้ าผิวดิน จ านวน 5 จุด และน้ าใต้ดิน 
จ านวน 1 จุด เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนกากของเสียจากการ
ลักลอบทิ้งออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง เมื่อพิจารณาผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าด้านโลหะหนัก พบว่า มีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ทั้ง 4 จุด ยกเว้นคุณภาพน้ า
ในบ่อน้ าผิวดินที่กากของเสียไหลลงมาปนเปื้อน ซึ่งเป็นบ่อน้ า
ด้านข้างที่ไม่ได้น าน้ ามาใช้ประโยชน์ของเจ้าของแปลงที่ดิน
ที่เกิดเหตุ ตรวจพบว่า มีนิคเกิลสูงกว่ามาตรฐานดังกล่าว
เพียงเล็กน้อย ส าหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ด้านโลหะหนักของน้ าใต้ดิน พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ าใต้ดิน 
 ทั้งนี้ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7 ได้มีหนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบคุณภาพน้ าและข้อเสนอแนะในการจัดการ
กรณีดังกล่าวให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรีทราบแล้ว 
3. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปราจีนบุรีได้มีหนังสือติดตามผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียดังกล่าวกับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  
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2564 ซึ่งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
 3.1 หนังสือสอบถามความคืบหน้าการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับคดีกรณีลักลอบทิ้งของเหลวสีด าต่อสถานี
ต ารวจภูธรกบินทร์บุรี 
 3.2 หนังสือขอข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (GPS) เชื่อมโยง
สัญญาณยานพาหนะขนส่งวัตถุอันตรายต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 3.3 หนังสือขอความร่วมมือประสานขอข้อมูลสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 
และอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
 ส าหรับข้อกังวลเกี่ยวกับช่วงฤดูฝนที่อาจจะท าให้กากของเสีย
ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมไหลออกสู่ภายนอกและท าให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี มีความเห็นว่า ท าเลที่ตั้งพ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ยากที่จะไหลล้นสู่พื้นที่ข้างเคียงแม้จะเกิด
ฝนตกหนัก แต่อาจจะมีการซึมลงใต้ดินได้ 
4. การติดตามความคืบหน้าทางคดี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีได้ประสานแจ้งอ าเภอ
กบินทร์บุรีขอความอนุเคราะห์ติดตามความคืบหน้าทางคดี
กับพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรกบินทร์บุรี เพ่ือหาตัว
ผู้กระท าความผิดและติดตามเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว
ซ้ าในพ้ืนที่ รวมถึง ก าชับให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 

 7 ข้อ   
 


