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รายละเอียดเรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
1. ผ่านช่องทาง Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จานวน 11 เรื่อง
เรื่องที่ 1 Nut NM ดิฉันมีภูมิลำเนำอยู่ที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี บ้ำนข้ำงเคียงดิฉันจำนวน
3 หลัง ทำอำชีพเสริมด้วยกำรเผำถ่ำนขำย ครอบครัวดิฉันได้รับควำมเดือดร้อนจำกควันที่ลอยเข้ำมำในบ้ำน
ทั้งกลำงวันและกลำงคืน คุณแม่และน้องชำย (พัฒนำกำรทำงสมองช้ำ) อำศัยอยู่ในบ้ำนตลอดเวลำไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงผลกระทบได้ คุณแม่ของดิฉันอำยุ 63 ปีแล้ว ได้รับควันเมื่อไหร่ก็มีอำกำรไอ เวลำนอนกลำงคืน
หำยใจไม่สะดวก ส่วนน้อวชำยมีอำกำรแพ้มำก น้ำมูกน้ำตำไหล ต้องทำนยำตลอด ดิฉันกังวลมำกถึงต้นทุน
ทำงสุขภำพของคุณแม่และน้องชำย แต่ไม่สำมำรถทำอะไรได้ เพรำะบ้ำนแต่ละหลังอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอำศัย
พูดไปหำรือขอร้องก็พลันจะทะเลำะบำดหมำงกัน ดิฉันควรทำอย่ำงไรดีคะ จนท.จะช่วยอะไรได้ไหม หำกเป็น
เรื่องกำรเผำถ่ำน ที่ส่งผลให้มีควันพิษขึ้นสู่อำกำศ และกระทบสุขภำพประชำชน หรือดิฉันควรดำเนินกำร
อย่ำงไร ขอคำแนะนำก้วยนะคะ รับเรื่องวันที่ 25 ธ.ค.63 ตอบวันที่ 25 ธ.ค. 63
เรื่องที่ 2 ช่าง จุ๊ ทิพเเก้ว ผมเดือดร้อนเรื่องกลิ่นหมิ้นจำกกำรทำยำงเรื่องสำรทำยำงจำกโรงงำนถำวร
อุตสำหกรรมยำงพำรำ อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ ร้องเรียนไปเทสบำลเมืองสะเดำ ร้องเรียนไปศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดสงขลำ ร้องเรียนไปกรมควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลำ ร้องเรียนไปอุตสำหกรรมจังหวัดสงขลำ
ร้องเรียนไปที่ดินจังหวัดสงขลำ ร้องเรียนไปศำลำกลำงจังหวัดสงขลำ ทุกหน่วยงำนสรุปมำให้ผมว่ำโรงงำนยำง
ถำวรไม่มีกลิ่นหมิ้น ไม่มีสำรอันตรำย เเต่ควำมเป็นจริงผมอยู่ข้ำงโรงงำนมำทำงทิศใต้ 200เมตร มีกลิ่นเหม็น
ตลอด 1 ปีที่ผมร้องเรียนมำตลอดเเละอำคำรที่ทำงำนของผมผุพัง สุขภำพจิต ไม่ดีที่ต้องทนกลิ่นอยู่อย่ำงนี้
ด้วยที่ผมร้องเรียนโรงงำนผ่ำนหน่วยงำนรัฐ จึงทำให้โรงงำนฟ้องเรียกค่ำเสียหำย 30 ล้ำนบำททั้งที่ควำมเป็น
จริ งผมมีรูป ยืน ยัน ควำมเสี ยหำยเละมีช ำวบ้ำนเดือดร้อนเป็นพยำนให้ ยำกให้ กรมส่ งเสริมคุณภำพเเละสิ่ ง
เเวดล้อมลงมำตรวจดูด้วยตนเองไม่ผ่ำนหน่วยงำนในจังหวัดสงขลำ 0849999654 สมชัย ทิพย์เเก้ว หรือมี
หน่วยงำนไหนเเนะนำบ้ำงครับที่จะช่วยเหลือ ได้รับเรื่องวันที่ 25 ธ.ค.63 ตอบวันที่ 28 ธ.ค. 63
เรื่องที่ 3 Sunisa Pang ขออนุญำตร้องเรียนครับ เข้ำมำตรวจสอบหน่อยครับ มีกำรพ่นสีรบกวนส่ง
กลิ่ น เหม็ น เสี ย งดัง ไม่ใ ด้ รั บ มำตรฐำน พอดีมี ลู ก น้ อย 3 เดื อ น ลองแจ้ งต ำรวจแล้ ว พอตำรวจกลั บไปก็
เหมือนเดิม ไม่มีควำมเกรงกลัว ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับ พอจะมีหน่วยงำนไหนมำดูแลบ้ำงครับ ขอบคุณครับ
ขอร้องครับเห็นแก่เด็กตำดำๆ ซ.จตุโชติ 10 เขตสำยไหม อยู่ระหว่ำง ซ.พูนสวัส ดิ 1-2 โรงงำนเฟอร์นิเจอร์
โทร 0820083752 ชื่อแป้ง ได้รับเรื่องวันที่ 8 ม.ค.64 ตอบวันที่ 11 ม.ค. 64
เรื่องที่ 4 ไชยวัฒน์ บุญสิน เรื่องมีอยู่ว่ำที่ หมู่ 5 ต.ควนเมำ อ.รัษฏำ จ.ตรัง มีโรงงำนใหม่พึ่งเปิดได้
ไม่ถึงปี เป็นโรงงำนไม้กระดำนอัด ถือว่ำเป็นโรงงำนขนำดใหญ่มำก แล้วทีนี้ก้มีกำรปล่อยมลพิษเป็นพวกควัน
เยอะมำกๆ ในบำงช่วงที่ลมพัดเรำจะได้กลิ่นคล้ำยๆสำรเคมี ลอนมำตำมลม พอเรำสูดดมนำนๆจะเริ่มมีอำกำร
คอแห้ง เด็กๆหรือผู้สูงอำยุที่บ้ำน เวลำกลิ่นลอยเข้ำบ้ำนจะหำยใจไม่สะดวก บำงครั้ งก้เวียนหัว ผมเกรงว่ำถ้ำ

ปล่อยไปนำนๆมันต้องมีปัญหำสุขภำพตำมมำแน่ (บำงช่วงเวลำตั้งโทรศัพไว้แล้วควันลอยเข้ำบ้ำน บนโทรศัพท์
จะมีครำบฝุ่นเกำะอยู่ชัดเจนมำก อันนี้ผมมั่นใจว่ำมันต้องสะสมในปอดแน่ๆ) ทำงชุมชมก้ได้ทำกำรรวมตัวเพื่อ
ร้องเรียนต่ำงๆแต่เรื่องก้เงียบ เหมือนเรำไม่สำคัญอะไรกับเค้ำเลย ตอนนี้ชำวบ้ำนเริ่มทนไม่ไหว จึงอยำกขอให้
ช่วยเรื่องนี้หน่อยคับ ขอควำมกรุณำด้วยนะคับ ได้รับเรื่องวันที่ 8 ม.ค.64 ตอบวันที่ 11 ม.ค. 64
เรื่องที่ 5 Anchalee Ar สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถำมค่ะ บ้ำนข้ำงๆ เผำใบไม้เกือบทุกวัน ช่วงหัวค่ำ ถึง
ประมำณ 21:00 น. สำมำรถแจ้งร้องทุกข์ได้ที่ไหน และต้องทำอย่ำงไรบ้ำงคะ ขอบคุณค่ะ ได้รับเรื่องวันที่
8 ม.ค.64 ตอบวันที่ 11 ม.ค. 64
เรื่องที่ 6 สองพัน คอฟฟี่ รบกวนสอบถำมค่ะ น้ำทิ้งจำกบ้ำนเรือนไหลลงคลองปิดที่ไม่มีกำรระบำย
น้ำเป็น สี ช มพูเหมือนเย็ น ตำโฟเกิดจำกอะไรคะ มีวิธีแก้ไขอย่ำงไรได้บ้ำงคะ ได้รั บเรื่องวัน ที่ 26 ม.ค.64
ตอบวันที่ 29 ม.ค. 64
เรื่องที่ 7 Aom Orawan ขอร้องเรียนปัญหำหำมลพิษและฝุ่นจำกกำรก่อสร้ำง รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ
ได้รับเรื่องวันที่ 26 ม.ค.64 ตอบวันที่ 29 ม.ค. 64

เรื่องที่ 8 อรณัญช์ โล่งอากาศ ถ้ำต้องกำรร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษทำงอำกำศจะส่งเรื่องไปที่ไหนค่ะ
ได้รับเรื่องวันที่ 25 ก.พ.64 ตอบวันที่ 26 ก.พ. 64
เรื่องที่ 9 จินตนา สุทวีทรัพย์บริเวณใกล้โรงขยะ ถนนพุทธมณฑลสำย 3 มีร้ำนรับซื้อของเก่ำหลำย
ร้ำน บำงร้ำนรับซื้อขยะจำกรถขยะแต่ไม่รักษำควำมสะอำด ปล่อยให้เศษขยะปฏิกูลหล่นตำมถนน อีกทั้งมีกลิ่น
เห็นควรให้มำสำรวจ ตรวจสอบด้วยคะ ขอบคุณ ได้รับเรื่องวันที่ 27 ก.พ.64 ตอบวันที่ 15 มี.ค. 64
เรื่องที่ 10 หงส์ซิ่ง สิงห์เจ็ดสี หมู่บ้ำนสูบน้ำเสียน้ำดำลงคลองที่ผมทำเกษรปลูกผักขำยต้องไปร้อง
ทุกข์ที่ไหนครับ เขตจ.สมุทรปรำกำร ได้รับเรื่องวันที่ 26 ก.พ.64 ตอบวันที่ 15 มี.ค. 64

เรื่ อ งที่ 11 Samart Kawinnithipreeda ฝำกเรื่ อ งหน่ อ ยครั บ ซอยร่ ม ประดู่ จ.สมุ ท รปรำกำร
ได้รับเรื่องวันที่ 16 มี.ค.64 ตอบวันที่ 16 มี.ค. 64

2. ผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ทส. (e-petition) ไม่มี
3. ผ่านระบบ Call Center 02 278 8444 ไม่มี
4. ผ่านช่องทาง Green Call 1310 กด 8 จานวน 5 เรื่อง
เรื่องที่ 1 รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จำกคุณพัชรี ชิดชอบ ว่ำมีกำรลอกคลองและได้เผำหญ้ำ บริเวณคลอง
มะเดื่อ ทำให้เกิดกลุ่มควันเป็นจำนวนมำก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร โดยรับเรื่องเมื่อวันที่
29 ม.ค. 2564 และได้ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ำระบบร้องเรียน (E-petition)
เรื่องที่ 2 รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จำกคุณจันทิมำ กังสมุทร ว่ำบริเวณลำดพร้ำว ซ.10 เขตจตุจักร กทม.
ฝุ่นละองจำกกำรก่อสร้ำง ซึ่งอยู่ติดกับที่พักอำศัย ฝุ่นละอองเข้ำมำรบกวนในบ้ำนจำนวนมำก และได้ส่งเรื่อง
ร้องเรียนเข้ำระบบร้องเรียน (E-petition)
เรื่องที่ 3 รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จำกคุณสุเมธ ชัยชื่น ได้รับควำมเดือดร้อนจำกบริษัท ออน สมู๊ทไทน
จ ำกัด ปล่ อ ยน้ ำเสี ย ลงคลองสำธำรณะของชุมชน มี กลิ่ นเหม็น ทำให้ ไม่ส ำมำรถใช้น้ ำได้ และได้ส่ งเรื่อ ง
ร้องเรียนเข้ำระบบร้องเรียน (E-petition)
เรื่องที่ 4 รับแจ้งเรื่ องร้องทุกข์จำกคุ ณมโน ได้รับควำมเดือดร้อนจำกร้ำนอำหำรบริเวณตลำดนัด
สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน สถำนีอิสรภำพ เขตบำงกอกใหญ่ กทม.สร้ำงควันรบกวนบริเวณที่พักอำศัย และได้ส่งเรื่อง
ร้องเรียนเข้ำระบบร้องเรียน (E-petition)
เรื่องที่ 5 รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จำกคุณชัชวำลย์ โชคสวัสดิ์ ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรเผำซังอ้อย
บริเวณ ต.นำฝำย จ.ชัยภูมิ และได้ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ำระบบร้องเรียน (E-petition)

5. ผ่านช่องทาง e-mail : callcenter@deqp.mail.go.th จานวน 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 นางสาวกมลรัตน์ แสงหิรัญ lookkid_s@hotmail.com ข้ำพเจ้ำได้รับผลกระทบจำกกลิ่น
ขี้เป็ด เป็นเวลำนำน ก่อนหน้ำนี้ได้แจ้งกับเทศบำลแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรแก้ไขค่ะ ตอนนี้ ได้รับผลเป็นอย่ำงมำก
จะขอรบกวนให้มำตรวจสอบ ค่ะ ที่บ้ำนมีทั้งเด็กทำรกและคนชรำอำยุ 85 ปีค่ะ ได้รับกลิ่นจนโรคควำมดันขึ้น
หลำยรอบแล้วค่ะ ที่อำศัย 215 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ำคอย อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 76130 ขอควำมกรุณำ
ช่วยเหลือ พวกเรำด้วยค่ะ พวกเรำเดือดร้อนจริงๆ ได้รับเรื่องวันที่ 18 พ.ย. 63 ตอบวันที่ 23 พ.ย. 63
เรื่องที่ 2 คุณปวีณา เชยกลิ่นเทศ bio88888@hotmail.com ขอควำมอนุเครำะห์เก็บขยะค่ะ ขอให้
มำเก็บขยะอย่ำงน้อยวันละ 2 เวลำ ค่ะ เก็บแค่ตอนเช้ำ และชำวบ้ำนมำทิ้งตลอดทั้งวันเลยค่ะ กลิ่นเหม็นมำก
ค่ะ มีขยะเปียกด้วยค่ะ แมลงวันก็เยอะค่ะ ขอควำมเห็นใจค่ะ แล้วถ้ำจะขอขึงตำข่ำยกันไม่ให้ขนเข้ำมำทิ้งขยะ
ได้ไหมค่ะ เป็นทำงเดินเล็กๆ ข้ำงบ้ำน ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วขยะเต็ม ขยะปลิวมำหน้ำบ้ำนเศษไม้แหลมอันตรำย
มำกค่ะ ส่งภำพมำให้ดูเบื้องต้นค่ะ บ้ำนเลขที่ 32/3 ม.6 ตำบลหัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ
13000 0890884688 นำงสำวปวีณำ เชยกลิ่นเทศ ขอให้นำป้ำยมำติดห้ำมทิ้งขยะค่ะ ได้รับเรื่องวันที่
2 พ.ย. 63 ตอบวันที่ 2 พ.ย. 63
เรื่ องที่ 3 นายธวัชชัย นากวิกรั ย tnakvikrai@gmail.com มีกำรเผำหญ้ำ เผำฟำงข้ำว ในช่ว งที่
PM2.5 เกินมำตรฐำนในเขตหรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันที่ 21 ธันวำคม 2563 บริเวณพื้นที่ แขวงท่ำแร้ง
เขตบำงเขน ทำให้เกิดกลุ่มควันรบกวน ที่อยู่อำศัยและฝุ่น PM2.5 เกินค่ำมำตรฐำนไปมำก จุดที่วัดคือ หมู่บ้ำน
วิลล่ำรำมอินทรำ ซ.คู้บอน 27 แยก60 ถ.คู้บอน แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กทม. 10220 ได้รับเรื่องวันที่
21 ธ.ค. 63 ตอบวันที่ 22 ธ.ค. 63
6. ผ่านช่องทาง ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จานวน 1 เรื่อง
เรื่องที่ 1 รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จำกชำวบ้ำน บ้ำนน้ำพุ อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย เรื่องขอข้อมูลแผนที่ภำพถ่ำยทำง
อำกำศ บริเวณบ้ำนน้ำพุ อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย และได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมป่ำไม้
7. ผ่านช่องทางไปรษณีย์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จำกคุณกิติพงษ์ ทองสิงห์ ผู้ใหญ่บ้ำนน้ำพุ อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย เรื่องขอข้อมูล
แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ บริเวณบ้ำนน้ำพุ อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย และได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมป่ำไม้ พร้อมทำหนังสือ
แจ้งกลับไปยังผู้ใหญ่บ้ำนน้ำพุ
เรื่องที่ 2 รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จำกคุณ Big Art ได้รับควำมเดือดร้อนมีกำรสร้ำงถนนภำยในหมู่บ้ำน
จ.สุรำษฎร์ธำนี และได้ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ำระบบร้องเรียน (E-petition)

