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แบบรายงานผลการดําเนินงานที่แกไขปญหาสําเร็จ
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เรือ่ ง การแกไขปญหาดานสิง่ แวดลอม (นํา้ เสีย) จากการประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวล อําเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี

สืบเนือ่ งจากศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรบั เรือ่ งรองเรียน/รองทุกข และทางศูนยบริการประชาชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอีกชองทางหนึ่ง วามีประชาชนในพื้นที่หมูที่ ๑๐ ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีมีปญหาจากนํ้าเนาเสียจากบอเก็บกักของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอล (แอลกอฮอลบริสทุ ธิ์ ๙๙.๕ %) เพือ่ ใชเปนเชือ้ เพลิง ในการประกอบกิจการ
ดังกลาวโดยใชกากนํ้าตาลเปนวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งเอทานอลตองกักเก็บไวในถังพัก จากการดําเนินการดังกลาว
กอใหเกิดนํ้าเสียจากกระบวนการการผลิต บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด จึงไดทําการขุดบอเพื่อเก็บกักนํ้าเสีย
จากการผลิตเอทานอล ตัง้ อยูท างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของชุมชนตัง้ อยูบ นพืน้ ทีส่ งู กวาพืน้ ทีช่ มุ ชน สงผลใหเกิดกลิน่
ที่ไมพึงประสงคกระจายเขาชุมชน ตอมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอดานชาง (ปริมาณ
นํ้าฝน ๑๓๐ มิลลิเมตร) ทําใหเกิดนํ้าไหลหลากเปนจํานวนมาก ประกอบกับนํ้าเสียลนบอบําบัดนํ้าเสีย บริษัท ไทย
อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด ไหลเขาทวมพืน้ ทีอ่ ยูอ าศัย และพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ในอําเภอดานชาง อําเภอเดิมบางนางบวช
และอําเภอหนองหญาไซ
พื้นที่ประสบอุทกภัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) พื้นที่ประสบ
อุทกภัย ๓ อําเภอ ๗ ตําบล ๓๕ หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ ๒,๐๘๐ คน ๕๙๐ ครัวเรือน พืชไร ๔,๗๔๐ ไร นาขาว
จํานวน ๒,๒๔๕ ไร สวน ๑๑๐ ไร ดังนี้
๑) อําเภอดานชาง ตําบลหนองมะคาโมง หมูที่ ๗, ๑๐ และ ๑๕
๒) อําเภอเดิมบางนางบวช ตําบลหนองกระทุม หมูที่ ๑-๙ ตําบลบอกรุ หมูที่ ๗ และตําบลหัวเขา หมูที่ ๕
๓) อําเภอหนองหญาไซ ตําบลแจงงาน หมูท ี่ ๒-๔ และตําบลหนองหญาไซ หมู ๖ และตําบลหนองโพธิ์
หมูที่ ๑-๑๔
การใหความชวยเหลือ/มาตรการแนวทางการแกไขปญหา
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย อําเภอดานชาง ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ชลประทานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด องคการ
บริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ประชาชน และผูแทนบริษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอรยี่ จํากัด สรุปมาตรการแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้
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๑. ทําแนวปองกันไมใหนํ้าเสียไหลผานลําหวยเพิ่มเติม
๒. ตรวจสอบคุณภาพนํ้า
๓. จัดสงนํ้าในระบบชลประทานมาเจือจางเพื่อขับไลนํ้าเสียตอไป
๔. ความเสียหายที่สงผลกระทบในพื้นที่บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบ
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายพิภพ บุญธรรม รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พรอมดวยหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย และบริเวณพื้นที่กักเก็บนํ้าเสีย บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ
ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปมาตรการ แนวทางการแกไขปญหา ดังนี้
๑. ดานโครงสราง ทําแนวคันดินใหมั่นคงแข็งแรงปองกันนํ้าเสีย โดยบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํากัด กําหนดทําคันดินแลวเสร็จภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. ดานสาธารณสุข ดูแลประชาชนที่ไดรับผลกระทบทั้งรางกายและจิตใจ
๓. ดานกฎหมาย อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเสนอปดโรงงาน ๔๕ วัน
๔. ดานการบริหารจัดการนํ้า ลดความเจือจางของนํ้าเสีย และควบคุมไมใหนํ้าเสียไหลลงแมนํ้าทาจีน
๕. ดานการบริหารจัดการ ตั้งศูนยดํารงธรรมอําเภอดานชาง (สวนหนา) ประสานบูรณาการให
ความชวยเหลือโดยใหสว นราชการสํารวจตรวจสอบความเสียหายทุกดาน และเตรียมความพรอมเจาหนาที่ เครือ่ งมือ
อุปกรณ กรณีฝนตกหนักและมีนํ้าไหลหลาก เชน เครื่องสูบนํ้า กระสอบทราย ยารักษาโรค
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สภาพพื้นที่ในบริเวณที่อยูอาศัยนํ้าเริ่มแหง พบนํ้าทวมขังบริเวณพื้นที่เพาะปลูก
ดวยปริมาณฝนที่ตกลงมา ทําใหนํ้าเสียที่เขาทวมพื้นที่มีกลิ่นและสีที่เจือจางลง
นายชุน ณัฐเดช กังสกุล นายอําเภอดานชาง พรอมสวนราชการหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ กํานัน ผูใ หญบา น ไดจดั ตัง้ ศูนยดาํ รงธรรมอําเภอดานชาง (สวนหนา) ขึน้ ทีท่ ที่ าํ การผูใ หญบา นหมูท ี่ ๑๕ ตําบล
หนองมะคาโมง เพือ่ รับเรือ่ งรองเรียนปญหาความเดือดรอนของประชาชนเพือ่ สรุปใหการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
ภัยพิบัติในพื้นที่เบื้องตน ดังนี้
- กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดสั่งปดโรงงาน ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด เปนเวลา ๔๕ วัน
- หนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดกาํ หนดมาตรการแกไขและบรรเทาปญหาดังกลาว ออกเปน ๒ มาตรการ ดังนี้
๑. มาตรการการเฝาระวัง
เนือ่ งดวยในพืน้ ทีย่ งั มีฝนตกอยางตอเนือ่ ง จึงเกรงวาบอบําบัดอืน่ ๆ จะเกิดปญหาดินถลมหรือ
นํ้าลนบอบําบัดลงมา จึงจัดเจาหนาที่ในการดูแล และเฝาระวังอยางใกลชิด โดยใหมีการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบความแข็งแรงของบอบําบัดนํา้ เสียขึน้ รวมทัง้ สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุรี ไดเขาในพื้นที่เก็บตัวอยางนํ้าเสียที่พบไป
ตรวจสอบ เพื่อกําหนดมาตรการการแกไขปญหาระยะยาวควบคูกับมาตรการเยียวยาตอไป
๒. มาตรการในการชดเชย เยียวยาผูไดรับผลกระทบ ผูเสียหาย
ในเบือ้ งตนโรงงาน ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด ไดสง ตัวแทนมาเจรจายินดีจะรับผิดชอบ
คาเสียหาย ไดกําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการสํารวจผูไดรับผลกระทบ ผูเสียหายในพื้นที่
๒. คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ
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วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชาวบานจํานวน ๓ หมูบาน ไดแก หมูที่ ๗, ๑๐ และ ๑๕ ตําบลหนองมะคาโมง
อําเภอดานชาง ไดชมุ นุมเพือ่ ใหสว นราชการดําเนินการจัดการบอบําบัดนํา้ เสียไมใหมใี นพืน้ ที่ โดยมีนายพิภพ บุญธรรม
รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปนผูเจรจาสรางความเขาใจใหกับชาวบาน
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ หนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ อําเภอดานชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคาโมง
กํานัน ผูใหญบาน ชาวบานผูไดรับความเดือดรอน ประชุมหาวิธีการเยียวยาใหกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบ
จากการทีน่ าํ้ เสียจากบอบําบัดไหลเขาบานเรือนและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม สรุปไดวา บริษทั ฯ จะมอบเงินเยียวยาเฉพาะครัว
เรือนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการทีน่ าํ้ เสียจากบอบําบัดไหลเขาบานเรือนและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ครัวเรือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
โดยมีผูรับผลกระทบมี ๒ ตําบล จํานวนทั้งสิ้น ๕๒๗ ครัวเรือน ดังนี้
- ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จํานวน ๔๕๗ ครัวเรือน ไดแก หมูท ี่ ๗ จํานวน ๒๗๖ ครัวเรือน
และหมูที่ ๑๕ จํานวน ๑๘๑ ครัวเรือน
- ตําบลหนองกระทุม อําเภอเดิมบางนางบวช จํานวน ๗๐ ครัวเรือน
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไดจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประกอบดวยสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เจาหนาที่บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด และประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ เขารวมประชุม
เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาเรื่องดังกลาวอยางยั่งยืน สรุปได ดังนี้
๑. กระทรวงอุตสาหกรรม ไดแจงใหผูประกอบกิจการโรงงานหยุดประกอบกิจการเปนการชั่วคราว
เปนเวลา ๔๕ วัน (ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) โดยโรงงานตองปรับปรุงแกไขใหเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ หากปรับปรุงแกไขเสร็จเรียบรอยแลวใหแจงสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีทราบเพื่อตรวจสอบ
ในเรื่อง ดังตอไปนี้
๑.๑ จัดใหมีมาตรการในการลดปริมาณนํ้าเสียที่เก็บกักภายในบอเก็บกักนํ้าเสียทั้งหมดของ
โรงงาน เพือ่ ใหสามารถรับนํา้ เสียทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการโรงงานไดทงั้ หมดและใหมปี ริมาณสํารองของบอกักเก็บ
เพื่อรองรับปริมาณนํ้าฝนในกรณีที่เกิดฝนตก ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันมิใหมีนํ้าเสียไหลลนบอกักเก็บออกสูแหลงนํ้า
สาธารณะ
๑.๒ ใหซอ มแซมแนวปองกันนํา้ เสียบริเวณพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชไรของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํากัด ใหมั่นคงแข็งแรงสามารถปองกันการกัดเซาะของนํ้าเสียและนํ้าฝนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันมิให
นํ้าเสียที่นําไปใชเปนสารปรับปรุงดินในบริเวณเพาะปลูกไหลบาออกสรางความเสียหายตอบุคคลหรือสิ่งแวดลอม
๑.๓ ใหดําเนินการกําจัดหรือบําบัดนํ้าเสียที่ตกคางตามแหลงนํ้าสาธารณะ ไรนา บริเวณ
บานพักอาศัยของประชาชน หรือแหลงอืน่ ๆ ทีม่ นี าํ้ เสียทีเ่ กิดจากการไหลลนออกจากบอเก็บกักนํา้ เสียและจากบริเวณ
พื้นที่เพาะปลูกของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
๒. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด ใหความชวยเหลือในเบื้องตน และแผนงานปองกันปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
๒.๑ ดําเนินการชวยสูบนํ้าและทําความสะอาดบานประชาชน
๒.๒ ดําเนินการปรับสภาพพื้นที่รอบบานที่ไดรับความเสียหาย
๒.๓ ดําเนินการชวยเหลือดานอุปกรณดํารงชีพที่จําเปน เชน เครื่องนอน ยารักษาโรค
และสิ่งของตางๆ
๒.๔ ดําเนินการจายเงินเบื้องตน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ครอบครัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
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๓. การติดตามคุณภาพนํา้ ผลปรากฏวา คุณภาพนํา้ บริเวณสระหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานสระบัวกํ่า ตํ่ากวาเกณฑ แตจุดอื่นๆ เริ่มดีขึ้น จึงไดทําการบําบัดนํ้าในสระหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานสระบัวกํ่าและวัดสระบัวกํ่า โดยการติดตั้งกังหันนํ้าขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในนํ้า จํานวน ๕ เครื่อง และเติม
ลูกบอล EM พรอมสารเรงการตกตะกอน
๔. การฉีด EM รอบพื้นที่เพื่อปองกันเรื่องกลิ่นเหม็น
๕. จายชดเชยดานพื้นที่การเกษตรที่ไดรับผลกระทบ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๗๔๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
ออย
จํานวน ๒,๘๐๐ ไร
เปนเงิน ๑๗,๙๔๕,๐๐๐ บาท
ขาวเสียหายทั้งหมด จํานวน ๔๙๗ ไร
เปนเงิน ๕,๙๖๔,๐๐๐ บาท
ขาวเสียหายบางสวน จํานวน ๒,๖๓๑ ไร
เปนเงิน ๒๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท
พื้นที่เกษตรอื่น
จํานวน ๓๘๓ ไร
เปนเงิน ๒,๗๘๕,๐๐๐ บาท
๖. แผนงานปองกันปญหา แบงเปน ๓ ระยะ ไดแก
ระยะสั้น
ทําการเสริมคันกั้นบอเก็บกักนํ้า
ระยะกลาง
๑) ทําการขุดบอในพื้นที่ ๕๙ ไรของบริษัท เพื่อถายนํ้าจากจุดเสี่ยงตางๆ มาเก็บไวโดยทําเปนบอลึก
๑๐ เมตร และปูดวย HDPE ปองกันการซึม ความจุรวม ๕๔๐,๐๐๐ ลบ.ม.
๒) ดําเนินการถายนํ้าออกจากสระหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสระบัวกํ่า และ
ในจุดเสี่ยงตางๆ เพื่อใหมีระดับนํ้าตํ่ากวาผิวคันดินเปนระยะ ๑ เมตร
ระยะยาว
สรางระบบระเหยนํ้า ซึ่งจะชวยใหลดผลกระทบเรื่องกลิ่นและนํ้าเสียไดมากกวาในปจจุบันใชเงิน
ลงทุน ๗๐๐ ลานบาท ขณะนี้มีผูสนใจเสนอราคาจํานวน ๔ ราย อยูในระหวางพิจารณา TOR ของผูรับจางแตละราย
ดําเนินการสราง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ คาดวาจะแลวเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (ขณะนี้ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ไดดําเนินการกอสรางตามแผนแลว)
ขอคนพบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ในการแกไขปญหากรณีดังกลาว ไมสามารถที่จะแกไขโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งได เนื่องจากภารกิจ
อํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานแตกตางกันไป ดังนั้น ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเปนหนวยงานหลัก
ในการประสานงานระหวางสวนราชการ ประชาชนและเอกชนในพืน้ ที่ การดําเนินการดังกลาวจึงตองบูรณาการความ
รวมมือจากหลายภาคสวน ไดแก สวนราชการระดับจังหวัดและอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาของพื้นที่
ภาคเอกชน และประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ดังนั้น จังหวัดสุพรรณบุรีจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดวยสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ที่ทําการปกครองอําเภอ องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคาโมง เจาหนาที่บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
และประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ เขารวมประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอยางยั่งยืน พรอมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานของภาคเอกชนใหเปนไปตามแผนงานการปรับปรุงของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน
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