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หัวขอเรื่อง
หัวขอเรื่อง
รายละเอียด
วันที่ทํากิจกรรม
สถานที่
หมายเหตุ
ไฟลแนบ

รายละเอียด
การประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๒ (ปจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธโครงการ
และผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยบน
พื้นที่เกาะเสม็ด
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
หองประชุม โรงเรียนเกาะแกวพิศดาร (เกาะเสม็ด) จังหวัดระยอง
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
โทร : 038-619-058 (คุณสุริยะ ศิริวัฒน)
รายละเอียดโครงการ

๑

ชื่อโครงการ

การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด

เหตุผลความจําเปน
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินโครงการฟนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด
และปรับปรุงบอฝงกลบเพื่อฝงกลบมูลฝอยเดิมใหถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อเปนการแกไขปญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด เนื่องจากเกาะเสม็ดมีหาดทรายขาว ทัศนียภาพที่สวยงาม เปนที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศที่ไดมาเยือน จากจํานวนนักทองเที่ยวที่ เพิ่มมากขึ้น สงผลใหมี
ปริมาณขยะจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด มีปริมาณมูลฝอยสะสมกัน
จนเต็มพื้นที่ สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม ตลอดจนกอใหเกิดความเดือนรอน รําคาญ และกลิ่นรบกวน
ทวีความรุนแรงขึ้นทุก วัน และมีค วามเสี่ยงที่จ ะเกิดผลกระทบตอ สิ่ ง แวดลอม และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเตรียม ระบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เพื่อแกไขปญ หาดัง กลาว จึงไดดําเนินโครงการจางที่ป รึกษา ศึก ษาความเหมาะสมและ
ออกแบบ ระบบการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยบนพื้นที่เ กาะเสม็ด โดยดําเนินการศึกษาสํารวจระบบ
การบริหารจัดการ ใหสอดคลองกับสภาพของขยะมูลฝอย และชุมชนบนพื้นที่เกาะเสม็ดตอไป
วัตถุประสงคของโครงการ
๑) เพื่อศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ใหสอดคลอง
กั บ สภาพของขยะมู ล ฝอย และชุ ม ชนบนเกาะเสม็ ด เมื่ อ พื้ น ที่ ฝ ง กลบขยะมู ล ฝอยบนเกาะเสม็ ด
ปดดําเนินการ และวางแผนการบริหารจัดการมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒) ศึกษาออกแบบรายละเอียด ระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด ใหถูกหลัก
สุขาภิบาล ไมสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมบนพื้นที่เกาะเสม็ด
๓) ศึก ษาและเสนอรูปแบบขององคก ร และการบริห ารงานที่เ หมาะสม ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในพื้นที่เกาะเสม็ด
๔) เพื่อใหประชาชนและชุมชน มีสวนรวมในการแกไขปญหา และอนุรักษสิ่งแวดลอมบนพื้ นที่
เกาะเสม็ด
สาระสําคัญ
จังหวัดระยอง เปนจังหวัดที่มีความสําคัญในดานตางๆ ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยว
ดานการเกษตรและดานการบริการ และมีแนวโนมของการพัฒนาและการขยายตัว ในทุกดานอยางรวดเร็ว
จึงเปนปจจัยหนึ่งทีส่ งผลตอ อัตราการผลิตขยะมูลฝอยใหเพิ่มมากขึ้น เกาะเสม็ด นับวาเปนแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ที่มีชื่อเสียงอยางยาวนานแหง หนึ่ง ของจังหวัดระยอง และเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
ในการเดินทางไปยังเกาะ ทั้งแบบไปกลับวันเดียวและไปพักคางคืน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงสงผลตอ
จํานวนนั ก ทอ งเที่ยว ที่เ ดินทางไปยั ง เกาะเสม็ ดมากขึ้น ทุก วัน จากขอ มูล พบวา มีนั ก ท องเที่ยวกว า
๔๐๐,๐๐๐ คน ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เ ดินทางไปยัง เกาะเสม็ด จึง สง ผลตอการผลิตขยะมูล ฝอยขึ้นบน
เกาะเสม็ด เฉลี่ยวันละ ๓-๕ ตัน และเพิ่มมากขึ้นเปน ๗-๑๐ ตัน ในวันหยุดราชการ

๒

ผูดําเนินการ
องคการบริห ารสวนจังหวัดระยอง ไดวา จางมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร โดยศูนยวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร ใหเปนผูดําเนินการศึกษาโครงการนี้
สถานที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่ ๒ (ปจฉิมนิเทศโครงการ) นี้จะดําเนินการประชุม ณ หองประชุม โรงเรียนเกาะ
แกวพิศดาร (เกาะเสม็ด) จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ผลการดําเนินงาน
๑. การสํารวจและรวบรวมขอมูล
- ขอมูลทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่โครงการ เชน แผนที่ผังเมือง จํานวน
ประชากรทองถิ่น ประชากรแฝงและนักทองเที่ยว คาดการณจํานวนประชากรในอนาคต
การใชที่ดินปจจุบันและอนาคต ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะชั้นดิน ขอมูลอุทกวิทยาของน้ําใตดินและน้ําผิวดิน เปนตน
- องคประกอบทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอย
- ขอมูลปริมาณของขยะมูลฝอย
- ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งมีผลกระทบตอระบบ
สาธารณูปโภค
- ขอมูลดานการบริการ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
๒. การออกแบบเบื้องตนและการประมาณการคาใชจาย
สรุป ผลการศึก ษาความเหมาะสมของ 3 ทางเลือก และออกแบบระบบการจัดการตาม
ทางเลือกที่ 3 คือ ระบบขนยายขยะมูลฝอยไปกําจัดรวมที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย อบจ.ระยอง โดย ขยะมูล
ฝอย ที่ถูกรวบรวมและขนสงโดยรถเก็บขนขยะของ อปท. เมื่อเขามาถึงที่ศูนยกําจัดขยะฯ กอนไปเทกองที่
อาคารคัดแยก เพื่อทําการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย โดยใชคนในการหยิบวัสดุรีไซเคิล วัสดุรี
ไซเคิลที่คัดแยกได ไดแก กระดาษ แกว โลหะ อโลหะ พลาสติก เปนตน จะถูกนําไปเก็บที่อาคารเก็บวัสดุรี
ไซเคิลโดยแยกเปนประเภท ไมปะปนกัน สําหรับขยะที่เหลือจากการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล แลวจะถูก ขนสง
มูลฝอยเพื่อนําไปกําจัดยังศูนยกําจัดของจังหวัดระยอง จะทําการขนสงในรูปการบรรจุในถังมูลฝอยขนาด
240 ลิตรขนสง บนเกาะด วยรถบรรทุก 6 ลอขนาดใหญ ขนลงเรือที่ทา เรือของอบจ.แลว ขนถายขึ้ น
รถบรรทุกหกลอหกตัน ซึ่งจะนําสงตอไป
รายการประมาณราคาโดยละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะเสม็ด
รายการ

หนวย

ปริมาณ
วัสดุ

ราคาตอหนวย
คาแรง

รวม

ราคา(บาท)

1. งานเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
รถบรรทุก6 ตัน 6 ลอ
ถังบรรจุมูลฝอย
รวมราคางานอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

คัน
ถัง

2
150

1,758,000
2,250

๓

0
0

1,758,000
2,250

3,516,000
337,500
3,853,500
269745
4,123,245

สวนงานดานการขนสงทางเรือ ใหจัดจางเอกชนดําเนินการ
๓. มาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม
มีก ารกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบสิ่ง แวดลอม โดยใหสอดคลองกับแนวทางที่ได
กําหนดโดยหนวยงานที่เ กี่ยวของ ในการควบคุม ดานสิ่ง แวดลอม โดยได เ สนอมาตรการแกไขปญ หา
สิ่งแวดลอม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เมื่อโครงการไดเปดดําเนินการแลว รวมทั้ง มาตรการดานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
๗) การศึกษาการมีสวนรวมภาคประชาชน
ผลการจัดประชุม ครั้ง ที่ 1 (ปฐมนิเทศ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 9.0012.00 น. ณ หองประชุมโรงเรียนเกาะเสม็ด โดยมีนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวน
จัง หวัดระยอง เปนประธานเปดการประชุม โดยมีผูเ ขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ ผูประกอบการที่พัก รีสอรท รานคา รานอาหาร และประชาชนบน
เกาะเสม็ด รวมทั้งเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองและที่ปรึกษาของโครงการ รวมทั้งสิ้น
69 คน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนผูเขารวมประชุมปฐมนิเทศโครงการ
หนวยงาน
สวนราชการระดับจังหวัด
สวนราชการระดับอําเภอ/ตําบล/ผูนําทองถิ่น
สถานประกอบการทีพ่ ัก รีสอรท รานคา รานอาหาร
บริษัทเอกชน
ประชาชนบนเกาะเสม็ด
ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
รวม

จํานวนผูเขารวมประชุม (คน)
6
9
44
1
5
4
69

การดําเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) จัดใหเปนลักษณะ Two-way Communication
คือ มีทั้งบรรยายรายละเอียดโครงการ และรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมซึ่งประกอบดวย การ
อภิปรายในที่ประชุม และการแสดงความคิดเห็นโดยผานแบบประเมิน
ในจํานวนผูเขารวมประชุม ทั้งหมด 59 คน (ไมรวม อบจ.ระยอง และที่ป รึกษา) มีผูตอบแบบ
ประเมิน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 64.40
สรุปผลความคิดเห็นจาแบบประเมิน
แบบประเมิน ประกอบไปดวยคําถาม 4 สวน คือ
1) การเขามารวมระดมความคิดเห็น
2) การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม
3) ความเห็นตอแนวทางการจัดการขยะ
๔

4) ความกังกลใจดานตางๆ
จากการวิเคราะหแบบประเมินทั้ง 4 สวน สามารถสรุปไดดังนี้
1) การเขามารวมระดมความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดประชุมที่จะมีขึ้นในอนาคต
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขอใหผูตอบแบบประเมินเลือกขอที่ตรงกับความพึงพอใจของตนและขอใหตอบทุกขอ โดย
ผลจากการประเมินการเขามารวมระดมความคิดเห็น ผูตอบแบบประเมินสวนใหญยินดีเขารวม คิดเปนรอยละ 65.79
รองลงมา ไมตอบ คิดเปนรอยละ 21.05 สวนที่มาตามคําเชิญ คิดเปนรอยละ 13.16

2) การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม
ผูตอบแบบประเมินสวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่องความรูที่ใชในการบรรยาย
ของวิทยากร ความสามารถในการสรางความเขาใจในโครงการใหกับผูเขารวมประชุมฯ ความชัดเจนใน
การตอบคําถามของวิทยากร ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ขั้นตอนใน
การนําเสนอขอมูลของโครงการ รูปแบบ เนื้อหาและความชัดเจน ของเอกสารที่ใชในการประกอบการ
ประชุมฯ สื่อที่ใชในการนําเสนอที่ใชในการประชุมฯ การดําเนินงานของผูจัดการประชุมฯ ประโยชนที่
ไดรับจากการประชุมระดมความคิดเห็น และมีความพึงพอใจในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่และ
อาหารวางในระดับปานกลาง ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม
3) ความเห็นตอแนวทางการจัดการขยะ
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ผูตอบแบบประเมินรอยละ 100.00 เห็นดวยกับการคัดแยกขยะ และการหมักทําปุย โดยให
เหตุผลวาการคัดแยกขยะมูลฝอยจะชวยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได และการทําปุยหมักจะชวยลดปริมาณ
ขยะอินทรียที่เนาเหม็นลงได รวมถึงการสรางรายไดจากขยะรีไซเคิล โดยรอยละ 81.58 เห็นดวยที่จะนํา
ขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผา เฉพาะขยะมูลฝอยที่ยอยสลายไมได แตเตาเผาดังกลาวจะตองไมปลดปลอย
มลพิษ แตรอยละ 18.42 ไมเห็นดวย เนื่องจากคาใชจายในการดูแลและดําเนินการคอนขางสูง สวนรอยละ
78.95 เห็นดวยที่จะตองจัดการขยะมูลฝอยดวยการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล เฉพาะขยะมูลฝอยที่
ยอยสลายไดเอง แตรอยละ 23.68 ไมเห็นดวย และรอยละ 55.26 เห็นดวยที่จะขนขยะมูลฝอยไปกําจัดบน
ฝง ถามีวิธีก ารขนย ายที่เ หมาะสมและไมสง ผลกระทบกับ คนในพื้นที่ แตรอยละ 44.74 ไมเ ห็นดว ย
เนื่องจากตองเสียคาใชจายสูง และคงไมมีทาเรือใดรับขนขยะเพราะขยะมูลฝอยมีกลิ่นเหม็นและสกปรก
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4) ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นที่ไดจากแบบประเมิน
ความกังวลใจตางๆ ของผูตอบแบบประเมินโดยไดใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนกับโครงการ ประกอบดวย ดานวิศวกรรม ดานสิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ประเด็น
เสนทางการขนขยะ

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
 ปญหาของสภาพผิวถนนที่มีลักษณะเปนหลุมเปนบอทําใหการ
เก็บขนขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ดเปนไปดวยความ
ยากลําบาก
 หากตองขนไปกําจัดบนฝงจะใชเสนทางใดที่จะสงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตของประชาชนบนเกาะใหนอยที่สุด
 บางสถานประกอบไมมียานพาหนะสําหรับขนขยะมาไวที่จุดรวม
เสนทางเล็กรถเก็บขยะไมสามารถเขาไปเก็บได
 เสนทางเก็บขนขยะไกลเกินไป เปนไปไดหรือไมที่จะใชเรือวนเก็บ
ตามสถานประกอบการที่อยูไกลๆ
 ไมมีทาเรือใหขนขยะมูลฝอยอยางแนนอน เพราะขยะมีกลิ่น
เหม็นและมีน้ําสกปรก
ปญหาการจัดการขยะ
 ขยะอินทรียมีปญหามากที่สุด เพราะสงกลิ่นเหม็น ยากตอการ
เก็บขน
 น้ําเสียที่ไหลออกมาจากน้ําชะขยะมูลฝอยเปนปญหาที่ควรตอง
รีบเรงแกไข
 การคัดแยกขยะมูลฝอยยังไมชัดเจน ขาดความรูที่ถูกตอง
 รถขยะเก็บรวมขยะที่ประชาชนคัดแยกไวแลว
 ตองปลูกจิตสํานึกทั้งคนบนเกาะ และผูทําหนาที่ในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย
มาตรการดานการจัดการสิ่งแวดลอม  ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่และประชาชนบน
เกาะดวย
อื่นๆ
 ทุกวันนี้รถเก็บขยะมูลฝอยเลือกเก็บขยะ ทําใหขยะตกคาง
บางครั้งใสถุงดํา เมื่อมีรอยขาดก็ไมเก็บขน
 ควรเพิ่มพนักงานเก็บขนขยะเพิ่มอีก โดยตองจัดใหมีเจาหนาที่
ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทปุยหมักที่ Site ขยะดวย
 อยากใหมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมเขามาตรวจสอบ
การจัดการน้ําเสียในแตละรีสอรท เนื่องจากตอนนี้มีคนมักงาย
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(ตอ)

ประเด็น

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
สูบน้ําเสียเขาไปทิ้งในพื้นที่ปา เขาไปในแหลงน้ําธรรมชาติและ
ไหลลงสูทะเล

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลารวม ๓๐๐ วัน
ประมาณการคาใชจาย
4,123,245 บาท
ที่มาของเงิน
งบประมาณรัฐบาล
สอบถามขอมูลไดที่
คุณสุริยะ ศิริวัฒน
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
โทร : 038-619-058 หรือ 038-617-7430 ตอ 623 โทรสาร 038-617-7430 ตอ 623
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