การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง”
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(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 21 กันยายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองสามวัง โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง เป็นประธานในการเปิดประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่/สมาชิกอบต. ผู้นาท้องถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 52 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 52 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 13 คน โดยผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 85 ทราบรายละเอี ยดเกี่ยวกับ การดาเนินงานโครงการและร้อยละ 15 ไม่ท ราบรายละเอียดเกี่ยวกั บ
การดาเนินงานโครงการ โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 39 ทราบรายละเอียดการดาเนินงานโครงการมาเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 31 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1-3 เดือน และร้อยละ 15 ทราบมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 100 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 54 เห็นด้วยกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง ร้อยละ 31 ไม่เห็นด้วยและร้อยละ 15 ไม่แสดงความ
คิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลร้อยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.
5.

ต้องการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ต้นแบบ
ควรสนับสนุนอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียนเท่าที่เป็นไปได้และควรมีเตาเผาขยะเพื่อแบ่งเบาภาระของ อบต.
ควรมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
ต้องการให้ อบต.จัดเก็บขยะให้เร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และเพิ่มจานวนถังขยะให้มากขึ้น
ควรจัดสรรถังขยะให้กับประชาชนอย่างน้อย 2 ถังต่อครัวเรือน เพื่อจะได้มีการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คาถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.

ควรให้ประชาชนจัดการขยะโดยเริ่มต้นภายในครัวเรือน
ซึ่งปัจจุบันชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ได้รับถังขยะ จานวน 1
ถังต่อ ครัวเรือ น ซึ่งไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน ต้องการให้
ทางอบต.หนองสามวังจัดหางบประมาณในการจัดซื้อถัง
ขยะเพิ่มขึ้น จานวน 3-4 ใบต่อครัวเรือน เพื่อให้มีการคัด
แยกขยะแต่ล ะประเภท สามารถนาไปใช้ป ระโยชน์หรือ
ขายเพื่อเพิ่มรายได้และช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่
ควรมี ก ารส่ง เสริม ให้ความรู้แก่ ป ระชาชนในแต่ ชุม ชน/
หมู่ บ้านในเรื่องการกาจัดขยะที่ ถูกวิธี ไม่ให้มี ก ารก าจัด
ขยะในพื้นที่โดยการเผา การทิ้งขยะลงแหล่งน้าต่างๆ และ
ไม่ควรมีการฝังกลบขยะในพื้นที่ เนื่องจากวิตกกังวลเรื่อง
ผลกระทบเรื่องน้าชะขยะหรือน้าเสียที่จะไหลลงสูแ่ หล่งน้า
ไม่ควรมีการกาจัดขยะในพื้นที่โดยการฝังกลบ เพราะเป็น
พื้นที่ เกษตรกรรม รวมถึง นโยบายที่ จะให้เ อกชนเข้ามา
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะ จะเป็น
ผู้ประกอบการจากต่างชาติหรือไม่ เนื่องจากอาจมีปัญหา
ในเรื่องการเห็นแก่ผลประโยชน์แต่ไม่คานึงถึงผลกระทบ
ด้านต่างๆที่จะเกิดเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่
โดยต้องการให้คานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ

2.

3.

คาชี้แจง ประเด็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา

ในปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
สามวังมีความเป็นชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น การกาจัด
ขยะโดยการเผาจึงลดลงตามบริบท หากมีการ
ฝังกลบ ต้องเป็นพื้นที่ฝังกลบที่เหมาะสม ไม่อยู่
ใกล้แหล่งชุมชนหรือแหล่งน้า
หากมี ก ารด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก าจั ด ขยะ
จะต้องมีการการวางแผนบริหารจัดการและมี
การตรวจสอบจากทางหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง
ร่วมกันหลายๆฝ่าย โดยจะคานึงถึงผลกระทบ
ด้านต่างๆและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
เป็นสาคัญ

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวังดาเนินการเองทั้งหมด โดยมี
ขนาดพื้นที่ให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 64.90 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่คิดเป็นน้าหนัก
ประมาณ 6 ตันต่อวันและปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างประมาณ 2 ตันต่อวัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2557) โดยทาการเก็บขน
ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ทุกวัน

ถังขยะมูลฝอยและรถจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
 ข้อมูลด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
ปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง จะนาไปกาจัดยังสถานทีก่ าจัด
ขยะมูลฝอยของโรงงานทีพีไอโพลีน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถานที่กาจัดมูลฝอยอยู่ห่างจากที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวังประมาณ 160 กิโลเมตร วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยของโรงงานทีพีไอโพลีน จะใช้
วัตถุดิบจากขยะภายในโรงงาน ชุมชนรอบโรงงานในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งขยะฝังกลบและขยะไม่มี
อันตราย ผ่านกระบวนการคัดแยกย่อยและนามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อใช้เป็นพลัง ทดแทนภายในโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ ใช้เป็นเชื้อ เพลิงร่วมกับ ยางรถยนต์ที่ ย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อทดแทนการนาเข้าถ่านหินเพื่อเผาวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และเป็นเชื้อเพลิงสาหรับโรงงานไฟฟ้าขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท

การกาจัดขยะมูลฝอยของโรงงานทีพีไอโพลีน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ : 02-942-8410 ต่อ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ต่อ 101,119
มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707 (คุณอรอุมา พรหมมินทร์)
E-mail : aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th

