การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลบึงคําพรอย โดยมี นายสิทธิเกียรติ์ เจนวนิช นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย เปนประธานในการเปด
ประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/
สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 129 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและ ชี้แจงความเปนมา ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
2) เพื่อใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
3) เพื่อ
ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและชุมชนตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ
4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ปญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท, การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง> และสถานที่กําจัด)
สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น
129 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 86 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 83 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 17 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 43 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 26 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน และรอยละ 13 ทราบมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1 ป ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 99 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และรอยละ 1 มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 79 เห็นดวยกับการ
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย และรอยละ 21 ไมแสดง
ความคิดเห็น ผูตอบแบบประเมินรอยละ 46 เห็นวาชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ
จากผูนําชุมชน รอยละ 28 เจาหนาที่ และรอยละ 20 สื่อเอกสาร โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 46 เห็นวา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ
21
การฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล และรอยละ 17 การหมักทําปุย หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่
ผูตอบแบบประเมิน รอยละ 53 ยินดี รอยละ 36 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 11 ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือ
บริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 48 ยินดี รอยละ 35 ไมแสดงความคิดเห็น และ
รอยละ 17 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน (ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกผูนําหรือตัวแทนชุมชน เพื่อเปนแกนนําในการถายทอดความรูเรื่องการจัดการ
ขยะในชุมชน
2. ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชนรูวิธีการคัดแยกขยะและกําจัดขยะที่ถูกตอง
3. ควรมีการคัด แยกขยะตั้งแต ตนทาง ปลูกจิตสํานึกใหกับคนในพื้นที่ใหมีการคัดแยก ขยะ ลดการใชและนํากลับมา
ใชใหมใหเกิดประโยชนสูงสุดจะสงผลดีตอชุมชน
4. ตองการใหเพิ่มจํานวนถังขยะในแตละชุมชน และเพิ่มความถี่ในการเก็บขนขยะ เพื่อลดปญหาขยะ
เนาเหม็นและปริมาณขยะสะสมในพื้นที่

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอยมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 43.00 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บ
ขนมูลฝอยทางองคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอยดําเนินการเอง ทั้งหมด สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปน
น้ําหนักประมาณ 20-30 ตันตอวัน (ขอมูลป พ.ศ. 2558) รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน มีจํานวน 7 คัน
 รถประเภทอัดทาย ความจุ 10-12 ลูกบาศกเมตร
• อายุการใชงาน 19 ป จํานวน 1 คัน
• อายุการใชงาน 9 ป จํานวน 1 คัน
• อายุการใชงาน 7 ป จํานวน 1 คัน
• อายุการใชงาน 5 ป จํานวน 1 คัน
• อายุการใชงาน 3 ป จํานวน 1 คัน
• อายุการใชงาน 1 ป จํานวน 2 คัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย ไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง

ขยะมูลฝอยที่เก็บ

รวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของโรงงานทีพีไอโพลีน
ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บึงคําพรอย ประมาณ 200 กิโลเมตร วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของ โรงงานทีพีไอโพลีน จะใชวัตถุดิบจากขยะภายใน
โรงงาน ชุมชนรอบโรงงานในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกลเคียง ทั้งขยะฝงกลบและขยะไมมีอันตราย
ผานกระบวนการคัดแยกยอยและนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิง RDF เพื่อใชเปนพลังทดแทนภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต
ใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับยางรถยนตที่ยอยเปนชิ้นเล็กๆ เพื่อทดแทนการนําเขาถานหินเพื่อเผาวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต และเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงงานไฟฟาขนาด 60 เมกะวัตต ของบริษัท

การกําจัดขยะมูลฝอยของโรงงานทีพีไอโพลีน ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
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