การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่”
การรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาเนินการศึกษาโดย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ร่ ว มด้ ว ย ศู น ย์ วิ ศวกรรมพลั ง งา นและสิ่ ง แวดล้ อ ม บางเขน คณะ วิ ศ วกรรมศาสต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ โดยมีนายนที พุ่มพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ เป็นประธานในการเปิดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ /สมาชิกอบต. ผู้นาท้องถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 67 คน
วัตถุประสงค์การจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและชี้แจงความเป็นมา ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงาน การนาเสนอ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโครงการได้รับทราบและมีความเข้าใจความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
3) เพื่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานโครงการ
4) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ปัญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท, การเก็บขน/รวบรวม/ขนส่ง, วิธีการกาจัด <ต้นทางและปลายทาง> และสถานที่กาจัด)
สาเหตุ แนวทางแก้ไขการจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยที่มีการใช้งานใน
ปัจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน
จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 30 คน โดยผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 86 ทราบรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ การด าเนินงานโครงการ ร้อ ยละ 7 ไม่ ท ราบรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานโครงการ และร้อยละ 7 ไม่ ระบุ โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 50 ทราบรายละเอียดการ
ดาเนินงานโครงการมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 30 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี และ
ร้อยละ 7 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 3-6 เดือน ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 93 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการเพิ่มขึ้น และร้อยละ 7 มีความรู้เท่าเดิม ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 80 เห็นด้วยกับ
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ร้อยละ 17 ไม่ระบุ และ
ร้อยละ 3 ไม่แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลร้อยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน (ต่อ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดหาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดการขยะให้
เป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมและมีการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะและการกาจัดขยะที่ถูกต้องเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่
3. ต้องการให้ อบต.จัดหารถเก็บขนขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มจานวนถังขยะให้มากขึ้น
4. ในหลัก สูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนควรเพิ่ม เนื้อหาเกี่ ยวกั บ การจัดการขยะ เพื่อเป็นการปลู ก
จิตสานึกให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของปัญหาการจัดการขยะ

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม

ประเด็น

คาถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.

ปัญหารถขยะไม่เพียงพอ ขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการ
ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานี ประสบปัญหาสถานที่ทงิ้ และ
กาจัด ซึ่งขยะมูลฝอยของอบต.ส่งไปกาจัดยัง อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าปริมาณ
เพิ่มขึ้นเรื่อยและสถานทีท่ ิ้งดังกล่าว อาจจะปิดลง
เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอกับการรองรับปริมาณขยะที่
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางอบต.คลองสี่ มีการหารือกับอบต.คลอง
สาม เพื่อการผลักดันโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ของอบต.คลอง
สาม และยังติดปัญหาเรื่องมวลชนและข้อกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆในกระบวนการขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนั้น
ภาพรวมส่วนใหญ่พื้นที่เหมาะสม แต่ยังมีการต่อต้านจาก
ประชาชน (อาทิเช่น เชียงรากใหญ่) ดังนั้น ทางจังหวัด
เป็นเจ้าภาพในการผลักดันโครงการดังกล่าว เพื่อให้
จังหวัดปทุมธานีมสี ถานที่กาจัดเป็นของตนเอง

2.

คาชี้แจง ประเด็น

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ได้มีการ
หารือในเรื่องความคื บ หน้าในการจัดตั้ง ศูน ย์
จั ด การขยะมู ล ฝอย โดยมี แ ผนงานการ
รวมกลุ่ม กั บ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลคลอง
สาม ซึ่งหากจะมีการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอย ต้ อ งมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต าบลคลองสี่ ซึ่ ง ขั้ น ตอนดั ง กล่ า วในการ
ก่อสร้างจะพิจารณาจากข้อกาหนด ดังนี้
1. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่
2. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
3. การยอมรับของประชาชนในพื้นที่
4. การออกแบบศึ ก ษาความเหมาะสม

(ประเมิ นความคุ้ม ทุ นด้านเศรษฐศาสตร์และ
ก า ร เ งิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)
5. งบประมาณจากภาครัฐ หรือเอกชนที่
เข้ามาลงทุนร่วมกัน
3.

4.

5.

ปัญหาเรือ่ งการเติบโตอย่างรวดเร็วของพื้นที่อาเภอคลอง
หลวง ผูป้ ระกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โครงการบ้าน
จัดสรร ทีเ่ จริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งพื้นที่อบต.คลองสี่ มี
อาณาเขตติดกับอาเภอธัญบุรี คลองห้า (ฝั่งองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) มีผลให้อบต.คลองสี่ มี
ผลกระทบเรื่องปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและยังไม่มี
สถานที่กาจัดเป็นของตนเอง
การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของ อบต.คลองสี่ ใช้วิธีการ
ประนีประนอม ยังไม่มกี ารออกกฎหมาย หรือข้อบัญญัติ
ข้อบังคับ แต่อย่างใด จึงประสบปัญหาการลักลอบทิง้ ในที่
สาธารณะอยู่เป็นประจา
ปัญหาเรือ่ งขยะสะสมในพื้นที่ (บ่อขยะคลองสาม) ที่เป็น
อาณาเขตติดต่อกับคลองสี่ (คือพื้นที่ในอาณาเขตของ
อบต.คลองสาม) ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ อบต.คลองสีท่ ี่มี
อาณาเขตติดต่อกับบ่อขยะคลองสาม ร้องเรียน เรื่องกลิ่น
เหม็น แมลงวัน พาหะนาโรค ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นที่อาณาเขต
คลองสาม นอกเหนือพื้นที่การปกครองของอบต.คลองสี่
จึงไม่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ มีพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 44.00 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขน
มูลฝอยทางองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ดาเนินการเองทั้งหมด สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเป็นน้าหนัก
ประมาณวันละ 20 ตัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558) โดยมีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ทุกวัน รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีจานวน 4 คัน เป็นรถประเภทอัดท้าย สภาพใช้งานได้ดี จานวน 2 คัน และสภาพใช้งานได้ แต่ต้อง
ซ่อมแซมบ่อย จานวน 2 คัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
 ข้อมูลด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง ขยะมูลฝอยทีเ่ ก็บรวบรวม
จากพื้นที่ จะนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดมูลฝอย อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยมีการใช้ประโยชน์เป็นการเกษตรกรรม เนื้อที่ทั้ งหมด 60 ไร่ เริ่มใช้เป็นพื้นที่ กาจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี
พ.ศ. 2550 สถานที่กาจัดมูลฝอยอยู่ห่างจากที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ประมาณ 50 กิโลเมตร วิธีการ
กาจัดมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นแบบการเทกองที่มีการควบคุ ม (Controlled Dump) มีการออกแบบบ่อฝังกลบไว้
5 บ่อ บ่อละ 4 ชั้น ปัจจุบันใช้บ่อที่ 2 ชั้นที่ 2 สามารถดาเนินงานฝังกลบได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร เนื่องจากมี
ความพร้อมของเครื่องจักรกล บุคลากร การดาเนินงาน มีการบดอัดขยะมู ลฝอยกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ลดกลิ่น
เหม็นด้วยน้าหมักชีวภาพ มีมาตรการป้องกันขยะปลิว เป็นต้น การบริหารจัดการระบบกาจัดมูลฝอย องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองสี่จะจ้างเหมาเอกชนดาเนินการ อัตราค่าจ้าง 200 บาทต่อตัน

การดาเนินงานกาจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 แผนดาเนินการด้านการจัดการมูลฝอยในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ได้มีการหารือในเรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย โดยมี
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