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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองเสือ”
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตาบลหนองเสือ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาเนินการศึกษาโดย สานักงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
ร่วมด้วย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอหนองเสือ โดยมี นายสุรศักดิ์ สังกรแก้ว
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหนองเสือ เป็นประธานในการเปิดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหน้าที่/สมาชิกอบต. ผู้นาท้องถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 55 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 55 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 31 คน โดยผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 81 ทราบรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ การดาเนินงานโครงการ ร้อยละ 13 ไม่ ท ราบรายละเอียดเกี่ ยวกั บ
การดาเนินงานโครงการ และร้อยละ 6 ไม่ตอบแบบประเมิน โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 42 ทราบรายละเอียด
การดาเนินงานโครงการมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 29 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี และ
ร้อยละ 10 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 6-12 เดือน ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 94 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และร้อยละ 6 ไม่ตอบแบบประเมิน ผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 87 เห็นด้วยกับการจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตาบลหนองเสือ และ
ร้อยละ 13 ไม่แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลร้อยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน (ต่อ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.
5.

ควรมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณหรืออุปกรณ์คัดแยกขยะให้กับชุมชน
ควรมีการสนับสนุนถังขยะแยกประเภท ขยะเปียกและขยะแห้ง ให้กับประชาชนทุกครัวเรือน
ควรมีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนให้ชุมชนในเขตปกครองมีการจัดตั้งโครงการเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ เช่น โครงการธนาคารขยะ โครงการขยะแลกไข่ เป็นต้น
6. ในหลัก สูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนควรเพิ่ม เนื้อหาเกี่ ยวกั บ การจัดการขยะ เพื่อเป็นการปลูก
จิตสานึกให้เยาวชนได้ตระหนักหรือเห็นความสาคัญของปัญหาการจัดการขยะ

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

คาถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คาชี้แจง ประเด็น

โครงการที่เข้ามารณรงค์ ส่งเสริม ให้ครัวเรือนและชุมชน หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
นับว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันใน
พื้นที่ก็มีเทศบาลตาบลหนองเสือ ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
รับผิดชอบ
ปัญหาเรื่องถังขยะที่มีปริมาณน้อยเกินไปไม่เพียงพอ และ หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
ถั ง มี ข นาดเล็ ก (คาดว่ า น่ า จะประมาณ 200 ลิ ต ร)
เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง ประชาชนอาศัยอย่างหนาแน่น
ทาให้ขยะล้นถัง ส่งกลิ่นเหม็นและแมลงวัน ก่อให้เกิดโรค
ควรเพิ่ ม จ านวนถัง ขยะ ในเขตบริเ วณเป็นชุ ม ชนแออั ด
หรือหากเทศบาลฯ ไม่มีถังขยะขนาดใหญ่ อาจจะตั้งเป็น
จุดทิ้งขยะ กระบะเหล็กขนาดใหญ่ สาหรับแหล่งชุมชนที่มี
ความแออั ด อาทิ เช่นตลาดสด หน้าโรงเรียน ฯลฯ และ
ควรเก็บทุกวัน เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อโรค
เดิมที โครงการคัดแยกขยะจากของครัวเรือน ประชาชน หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
ในพื้นที่มีการดาเนินการอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ หากประชาชนมี

4.

5.

6.

7.

การแยกขยะจากครัวเรือน แต่ลักษณะการทิ้งเป็นการทิ้ง
รวมในถัง ขยะใบเดียว ซึ่ง การคัดแยกดัง กล่าว ก็อาจไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ ควรมีการแยกเป็นขยะเปียกและขยะ
แห้ง จุดหนึ่ง วางถัง ขยะคู่ (2 ใบ คือ ขยะเปียกและขยะ
แห้ง)
ควรมี โ ครงการ รณรงค์ก ารใช้ถุง ผ้า ใบตองใส่ขนม ซึ่ ง
เบื้องต้นควรนาร่องในพื้นที่ชุมชนเล็กๆ หรือโรงเรียนก่อน
หรือร้านค้าอาจจะมีนโยบายหากลูกค้าไม่รับถุงพลาสติก
ลดราคาสินค้าลง และขยะที่ล้นเมืองอยู่ในปัจจุบัน ก็เป็ น
ขยะพวกโฟม ที่ย่อยสลายยาก รัฐบาลควรออกกฏหมาย
ลดการน าเข้ า หรื อ เลิ ก ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทนี้ ใ น
ประเทศไทย ก็จะช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยที่ เพิ่ม ขึ้นได้
ทางหนึ่ง
ปริม าณขยะมู ล ฝอยของพื้ น ที่ เ ทศบาลตาบลหนองเสื อ
มีอยู่ปริมาณ 2-3 ตัน/วัน ซึ่งมีปัญหาขยะมูลฝอยเก่าสะสม
บ้าง เนื่องจากการขนส่งที่ค่อนข้างไกล และความถี่ในการ
ขนไปกาจัด เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (ไปทิ้งและกาจัด ณ
โรงงานที พี ไ อโพลี น ต าบลทั บ กวาง อาเภอแก่ ง คอย
จังหวัดสระบุรี) ซึ่งมีความกังวลเรื่องค่ากาจัดที่แพงขึ้นและ
ไม่เพียงพอในการรองรับ ในอนาคต ดังนั้น อาเภอหนอง
เสือ หรือ ระดับจัง หวัดปทุม ธานี ควรมีสถานที่ กาจัดเป็น
เฉพาะพื้นที่ของตนเอง
หมายเหตุ ช่วงประสบอุทกภัยไม่มีที่ทิ้งขยะและขยะลอย
ล้นเมือง
งบประมาณในการเพิ่มเติม ถังขยะ เป็น 4 ถัง (4 ประเภท
คือ ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย) ต่อ 1
จุดทิ้ง ไม่เพียงพอ ในการวางทั่วพื้นที่ของเทศบาลตาบล
หนองเสือ ดัง นั้น ควรมีก ารริเ ริ่ม เฉพาะบางชุมชนหรือ
โรงเรียน เท่านั้น
ขยะอันตราย ทางจังหวัดควรมีศูนย์รวบรวมขยะอันตราย
เพื่ อ น าไปก าจั ด ให้ ถู ก ต้ อ ง ควรมี ก ฎหมายควบคุ ม
หน่วยงานราชการ เอกชน โรงงาน/ห้างร้าน สาหรับ การ
ทิ้ง และการส่ง ไปก าจัดให้ถูก ต้อ ง ซึ่ง หากเป็นส่วนของ
เทศบาล/อบต. จะบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ /ข้อบัญญัติ ซึ่ง
อยู่ในขั้นตอนการนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดปทุ ม ธานี
ต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา

- การขนส่ง และก าจัดขยะอันตาราย ผู้ขนส่ง
และก าจัดต้องมี ใบอนุ ญ าตในการขนส่ง และ
กาจัด ซึ่งมีกระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบว่า
ขยะอันตรายที่ส่งไปกาจัด กาจัดโดยวิธีการใด
ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะมีใบอนุญาตที่ออก
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ขยะทั่ ว ไปที่ มี ก ารลัก ลอบทิ้ ง ตามแหล่ ง
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หมายเหตุ ไม่ ใช่เ ฉพาะขยะอั นตรายที่ มี ก ารลัก ลอบทิ้ ง
ยัง ประสบปัญ หาขยะทั่ วไปอื่ นๆ ที่ มี ลั ก ลอบทิ้ ง ตามคู
คลอง ดัง นั้น ควรออกกฎหมายควบคุม ขยะประเภทนี้
ด้วย
ควรมีเอกสารเผยแพร่ คู่มือการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
แจกจ่าย ทุกครัวเรือน

สาธารณะอื่ น ๆ ทางหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
รับเรื่องไว้พิจารณา เสนอทางหน่วยงานกลาง
ของจังหวัดปทุมธานีต่อไป
หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองเสือ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิง่ แวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตาบลหนองเสือมีพื้นที่เขตเทศบาลในปัจจุบัน 13.70 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
ทางเทศบาลตาบลหนองเสือดาเนินการเองทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิ ดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ
1.4 - 2.14 ตัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2557) โดยเทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเป็นน้าหนักประมาณวันละ
5-10 ตัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2557) ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 60 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน มีจานวน 2 คัน เป็นรถประเภทอัดท้าย ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร อายุการใช้งาน 15-16 ปี มีจานวนพนักงาน
ท้ายรถ 2 คน ระยะทางในการเก็บขนต่อเที่ยว (ไม่รวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 10-15 กิโลเมตร อัตราการใช้งาน
1 เที่ยวต่อวัน
เทศบาลตาบลหนองเสือมีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่ เป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท
โดยมีถังขยะพลาสติก ขนาด 240 ลิตร จานวน 50 ใบและถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 250 ใบ อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บต่อครัวเรือน 30 บาทต่อเดือน และอัตราค่าธรรมเนียมที่
จัดเก็บต่อร้านอาหาร 30 บาทต่อเดือน โดยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 178,370 บาทต่อปี
ซึ่งทางเทศบาลตาบลหนองเสือมี ค่าใช้จ่ายในการเก็บ ขนขยะมูล ฝอย (เงินเดือน+ค่าน้ามั นเชื้อเพลิง +ค่าบ ารุง รัก ษา)
1,351,170 บาทต่อปี

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอย
ในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองเสือ

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหนองเสือ
รถประเภทอัดท้าย ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
 ข้อมูลด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
ปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่เทศบาลตาบลหนองเสือ จะนาไปกาจัดยัง สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ของโรงงานทีพีไอโพลีน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถานที่กาจัดมูลฝอยอยู่ห่างจากที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองสามวังประมาณ 68 กิโลเมตร วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยของโรงงานทีพีไอโพลีน จะใช้วัตถุดิบจาก
ขยะภายในโรงงาน ชุมชนรอบโรงงานในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งขยะฝังกลบและขยะไม่มีอันตราย ผ่าน
กระบวนการคัดแยกย่อยและนามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อใช้เป็นพลังทดแทนภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ใช้เป็น
เชื้ อเพลิง ร่วมกั บ ยางรถยนต์ที่ ย่อ ยเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อทดแทนการนาเข้าถ่านหินเพื่อเผาวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ และเป็นเชื้อเพลิงสาหรับโรงงานไฟฟ้าขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท

 ข้อมูลด้านนโยบายบริหารจัดการ
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหนองเสือ
1) รณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ประชาชน/นักเรียนเกี่ ยวกับ การลดและคัดแยกขยะมู ลฝอยภายในชุมชน/
โรงเรียน
2) กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
3) จัดทาเทศบัญญัติ/ระเบียบเรื่องการคัดแยกขยะ (ระหว่างดาเนินการ)
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

