การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ ”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี

องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548)

โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น.

ณ ลานวัดบานพราวใน ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก อบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม
โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 251 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา 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

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ”

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ”

การรวบรวม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากการจัดประชุมครั้งนี้ ดําเนินการรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จาก 3 สวน ไดแก
1.
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจาก “แบบประเมิน การจัดประชุม ” ซึ่งหลังการประชุม ที่ปรึกษาจะนํา
แบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและลงรหัสขอมูล แลวจึงนํามาดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมวิจัยสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (SPSS for Windows) แสดงผลการวิเคราะห เพื่ออธิบายคุณลักษณะของ
ประชากร ทางดานเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติที่มีตอโครงการและวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยความถี่
และคารอยละ (%)
2. การเขียน
ลงลายมือ แสดง ชื่อ-สกุลผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นหรืออาจจะไมประสงคออกนาม “ใบ
แสดงความคิดเห็น”
3. การความคิดเห็นผานไมโครโฟนตอขอซักถามและเสนอแนะ
ประเด็นตางๆ
ดังนั้น ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จากการประชุมครั้งนี้
สามารถออกเปน 2 ประเด็น ไดแก
1) ประเด็นที่เกี่ยวของกับรายละเอียดโครงการ
2) ประเด็นอื่นๆ ที่เปนขอกังวลและสงสัย เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลเชียงรากใหญ
สรุปไดดังนี้
1.
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น
251 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 187 คน โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ
95 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและรอยละ 5 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ
โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 32 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลามากกวา 6-12 เดือน รอย
ละ 25 ทราบมาเปนระยะเวลา มากกวา 1 ป และรอยละ 17 ทราบมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน ซึ่งผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 41 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมากและปานกลาง รอยละ
16 มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมิน รอยละ 74 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ รอยละ 24 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ และรอยละ 2 ไมแสดงความคิดเห็น โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 90 เห็นวา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 5 การหมักทําปุย และ
รอยละ 4 การฝงกลบ อยางถูกหลักสุขาภิบาล หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ

89 ไมยินดี รอยละ 6 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 5 ยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด
ผูตอบแบบประเมินรอยละ 90 ไมยินดี รอยละ 6 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 4 ยินดี

หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน (ตอ)

2.

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (จากใบลงลายมือผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นในการจัดประชุม )
ผูเขารวมประชุมและประชาชนในพื้นที่ เขตการปกครองของ ตําบลเชียงรากใหญ ที่ตั้งความกังวลวาการ ลงนาม

ในใบลงทะเบียนเขารวมประชุมดังกลาวจะเอื้อประโยชนตอมติเห็นชอบในจัดทําประชาคมของโครงการกอสราง
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนจากขยะแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ ของบริษัท ปทุมธานี คลีน
เอนเนอรจี จํากัด ซึ่งหัวขอและตัวชี้วัดของโครงการที่กอใหความกังวลตอประชาชนในพื้นที่ มีดังนี้
1. มีรูปแบบหรือเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสูง ไมมีหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
ระดับต่ํา เหมาะสมที่จะนํามาใชในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ไดอยางมีประโยชนสูงสุด เหมาะสมที่จะนํามาใชในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี โดยชุมชนไมตอตานคัดคาน สามารถอยูรวมกับชุมชนได
2. สามารถจัดลําดับพื้นที่ ที่มีความพรอมและเหมาะสม ในการรองรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสูง
ได
ขอกังวลเกี่ยวกับโครงการหากมีการโครงการโรงไฟฟาเชียงรากใหญฯ
1. สถานที่ตั้งโครงการอยูใกลแหลงชุมชน รัศมีไมเกิน 3 กิโลเมตร สงผลกระทบตอคนหมูมากทั้งทางตรงและทางออม
2.สถานที่ตั้งเปนพื้นที่ลุมน้ํา ลักษณะเปนแองกระทะ เปนพื้นที่สีเขียว ชาวบานยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวนมาก

3.สถานที่ตั้งใกลแหลงน้ําดิบ เสี่ยงตอการปนเปอนโลหะหนักและสารพิษจากบอขยะ
4.สถานที่ตั้งเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง ใกลแมน้ําเจาพระยา หากมีน้ําทวมจะเกิดปญหาการปนเปอนรายแรงสูแหลงชุมชน
เนื่องจากเปนแหลงน้ําดิบสําคัญสําหรับการอุปโภคบริโภค
5.การกอสรางโรงไฟฟา เชียงรากใหญฯ ยังไมไดรับการยอมรับจากภาคประชาชน ยังมีการรองเรียนและคัดคาน
6. เสนทางการขนสงขยะจํานวนมาก ตองกระทําวันละหลายๆเที่ยวและกอใหเกิดผลกระทบตอการจราจรและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนรัศมีโดยรอบ
ดังนั้น ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ประเด็นเกี่ยวของกับการกําจัดขยะมูลฝอย จากใบลงลายมือผูเขารวมประชุม
แสดงความคิดเห็นในการจัดประชุม จะมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการที่จะมีแผนการสรางโรงไฟฟาในพื้นที่ของตําบลเชียง
รากใหญ สรุปประเด็นไดดังนี้
ตารางสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (จากใบลงลายมือผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นในการจัด
ประเด็น

ชื่อ-สกุล

1.
2.

สมชาย ผดุงนานนท
ธวัชชัย แกวมุก

3.
4.

สมดาร ชมภูออน
บุญชวย อัมระปาล

5.
6.
7.

นายประกอบ บัจหละ
จุดจิตต บุญสง
เฉลียว อางแกว

8.
9.
10.
11.

ปราโมทย อางแกว
จําป อิมอกใจ
บุญสง ครามเขียว
นพมาศ คําสอน

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
พื้นที่สรางไมเหมาะสมครับ อยูใกลแหลงชุมชน มีสมองคิดดวย
เราไมเห็นดวยกับโรงไฟฟากลางชุมชน เนื่องจาก เปนพื้นที่ราบลุม
ติดโรงเรียนติดแมน้ําเจาพระยา และติดโรงสูบน้ําสํารอง
ไมเห็นดวยการกอสรางโรงไฟฟาขยะ
กลิ่นเหม็น สิ่งแวดลอมไมดีมลพิษน้ําเสียทําใหสิ่งแวดลอมโดยรอบ
สงกลิ่นกระจายไปทั่วโลกดานมลพิษทําลายสุขภาพ
ไมเห็นดวยการกอสรางโรงไฟฟาขยะที่เชียงรากใหญ
ไมเห็นดวยที่โรงงานขยะไฟฟาที่เชียงรากใหญ
นายกอบต. ไปไหน ทําไมไมรวมหารือ พูด คุยกับประชาชน วาทาง
พวกเราไมเอาโรงไฟฟาขยะ
เราไมเอาโรงงานขยะนะครับ
ไมเอาโรงไฟฟาขยะ
ไมเอาโรงไฟฟาขยะ
ไมเอาโรงไฟฟาขยะ ไมมั่นใจในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ใน
การกอตั้งโรงไฟฟาขยะ

ประเด็น
12.

ชื่อ-สกุล
สุมาลี พูลเจริญ

13.

ทองคํา ฉลวย

14.
15.

สมพร ลายบัว
ดช.สิรวิชญ ใจดี

16.

บุญเทียม ระวังกิจ

17.
18.

ขาว โสภณพิสิฐ
นัทธวัฒน โสภณพิสิฐ

19.
20.

นิกล แกวพวง
ธนรช ลายบัว

21.
22.

ผองศรี อัมระปาล
สมชาย ลายบัว

23.
24.

สมนึก วานภระ
ศรีศักดิ์ พีพงษ

25.
26.

เดือนเพ็ญ มุมประดับ
ชาญชัย มุมประดับ

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไมเห็นดวยมาสรางขยะเปนโรงงานขางหมูบาน ไมเอาขยะอื่นๆเขา
มาที่หมูบาน
เราไมเห็นดวยที่จะสรางโรงไฟฟาขยะ ซึ่งเปนแหลง นําเชื้อโรคมาสู
พวกเราชาววัดบัวหลวง
พื้นที่ไมเหมาะสมในการทําโรงไฟฟาขยะ
ไมตองการใหมีการสรางโรงไฟฟาขยะ ควรมุงเนนไปแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ําชวงฤดแลงเพราะน้ําใชนอย มีปญหาดานการ
เกษตรกรรม
การจัดทําขยะมูลฝอยเปนวิธีการที่ดี แต หางไกลจากชุมชน ไมใชที่
ทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษชนใกลบริเวณชุมชน
ไมเห็นดวยที่โรงงานขยะไฟฟาที่เชียงรากใหญ
เราไมอยากใหมีโรงไฟฟาขยะในพื้นที่เชียงรากใหญเนื่องจากตรง
นั้นมีแหลงชุมชนคอนขางเยอะและอาจจะเกิดแญหานําทวมขึ้นได
เพราะติดแมน้ําเจาพระยาเปนที่ลุมควรหาพื้นที่ใหมที่หางไกล
ชุมชนและอยูที่ดอนสูงซึ่งมีเยอะแยะในจังหวัดปทุมธานี
ไมเห็นดวยที่โรงงานขยะไฟฟาที่เชียงรากใหญ
ไมเห็นดวยที่โรงงานขยะไฟฟาที่เชียงรากใหญ
ผมอาศัยอยูติด
หมูบานวัดโรงเรียนแมน้ําเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ตอพืชผัก
ไมเห็นดวยที่โรงงานขยะไฟฟาที่เชียงรากใหญ
ไมเห็นดวยที่โรงงานขยะไฟฟาที่เชียงรากใหญ เนื่องจากใกล ชุมชน
บาน วัด โรงเรียน และแมน้ํา สงผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ไมเห็นดวยกับการกอสรางโรงไฟฟาขยะเพราะพื้นที่ไมเหมาะสม
ไมเห็นดวยที่โรงงานขยะไฟฟาที่เชียงรากใหญ เนื่องจากกอให
มลพิษจะตามมา โรคภัยตางๆ อากาศจะมีพิษ แหล งทํามาหากิน
จะมีปญหาน้ําทาจะไมสามารถอุปโภค บริโภคได
ไมเห็นดวยการสรางโรงงานขยะ
ไมเห็นดวยการสรางโรงงานขยะ

ประเด็น
27.

ชื่อ-สกุล
บุญสือ พลอยแกว

28.

มณเทียน พลอยแกว

29.

ประภาศิริ ลาไม

30.

บุญเรือน พลอยมุข

31.

สมจิต หลอดทอง

32.

เพ็ญศรี เจียกใจ

33.

สันติ จันทร

34.

ประไพ จันทรแดง

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การที่จะตั้งโรงงานขยะในเขตชุมชนนั้นไมเหมาะสมอยางยิ่ง และ
อยูในเขตที่ลุมน้ําอีกดวย ดารที่จะตั้งโรงงานขยะควรอยางยิ่งที่จะ
ตั้งในตําแหนงที่ทิ้งขยะเดิมจะกวาไหมไมควรที่จะตั้งโรงงานขยะใน
ที่แหงใหม
สถานที่จะสรางโรงงานขยะไฟฟาไมเหมาะสม
เพราะติดกับ
หมูบาน ชุมชน วัด โรงเรียน ในพื้นที่หมู3 เปนหมูบานที่ทํา
การเกษตรมากที่สุดและในหมูบานนั้นมีคนชราและเด็กอยูอาศัย
เปนจํานวนมาก
ไมเห็นดวยที่จะมาสรางโรงงานขยะในชุมชนหมูบานอภิเชฐธานี
เพราะเปนแหลงชุมชนจะกอใหเกิดอันตรายตอที่อยูอาศัยใน
บริเวณใกลเคียง
ไมตองการขยะเพราจะทําใหความเปนอยูของประชาชนเปน
โรคติดตอรายแรง สง กลิ่นเหม็น นาจะไปตอสรางที่หางไกล
หมูบานยานเจริญตองใหอยูไกลๆชุมชน
ไมตองการนําขยะจากที่อื่นเขามา เพราะเหม็นมากๆ ควรจัดการที่
ทาโขลงใหสําเร็จกอนไหม เอางบรัฐมาลางผลาญทั้งประเทศใหไม
ฟงชาวบาน ฉันก็อายุมากแลวฉันอยูไมกี่ปก็ตาย ฉัน ลูกหลาน ตัว
เล็กๆ
ไมเห็นดวยที่จะมาสรางโรงงานขยะในชุมชนนี้ เพราะจะเกิดขอเสีย
ตางๆมากมายเละไมเกิดประโยชนใดทั้งสิ้น
ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะ
เนื่องจากอยูติด
ชุมชนและยังใกลแหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาลําคลองสาธารณะ
ไมมั่นใจ วาจะไมมีกลิ่นขยะ ประเทศไทยอยาไปเปรียบเทียบกับ
ญี่ปุน
การคัดแยกขยะบานเราไมมีสัปดาหหนึ่งมาเก็บครั้งนึง
ระบบการจัดการแตกตางกัน
เหม็นขยะ ถาสมมติ ใหนําถังขยะซัก 2-3 ใบ บรรจุขยะใหเต็ม
สัปดาหหนึ่งมาเก็บครั้งหนึ่งไวไวที่หนาบานทานเอาไหม คงหอมดี
นะ ฝุนควันจากการเผาขยะไปไหนสะอาดบริสุทธิ์จริงหรือ

ประเด็น
35.

ชื่อ-สกุล
มงคล พลอยมุข

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไมสมควรที่จะกอสรางโรงงานขยะ เพราะจะสรางมลพิษใหบุคคล
รุนหลังและชุมชนใกลเคียงสถานที่นี้ไมเหมาะเปนอยายิ่งเพราะอยู
ใกลโรงเรียน รพ.ธรรมศาสตร ใกลวัดซึ่งมี 4 วัดดวยกัน ที่ มีการ
ดําเนินการมาแลวไมประสบความสําเร็จแลวจะทําเพื่อ อะไร มันมี
ผลประโยชน

36.
37.

สมชาย ทองสุข
ภรณพัน คําเศษ

ไมเอาขยะ
ไมเห็นดวยกับ โรงไฟฟาชีวมวลเพราะไมเหมาะกับสถานที่อยูติด
กับสถานที่อยูติดกับหมูบานเพราะชุมชนเกินไปอยูใกลแหลงน้ํา
กลัววาจะมีผลกระทบในภายภาคหนา

38.
39.

สิทธิชัย อาภรณ
ไพบูล อยุทน

40.
41.
42.

สมปอง อัมรปาล
อัญชุลี อัมระปาล
สมฤทัย วานกระรา

43.
44.
45.
46.
47.
48.

เดียว ลิมอารีธรรม
ศุภชัย ลิ้มประเสริฐ
กาลมล ไพเราะ
ชัชกาล อิ่มอกใจ
บุญเลิศ งามผล
บุญเตือน งามผล

ไมเห็นดวยในการทําโรงไฟฟาขยะ
ไมเห็นดวยในการกอสรางโรงไฟฟาจากขยะเพราะอยูติดกับชุมชน
เกินไป
ไมเห็นดวยเปนพื้นที่ไมเหมาะสมแกการกอตั้ง โรงไฟฟาขยะ
ไมเห็นดวย กับการกอตั้งขยะ เพราะเปนพื้นที่ไมเหมาะสม
ไมตองการโรงไฟฟาขยะเพราะพื้นที่ไมเหมาะสมใกลชุมชนเรามาก
เกินไป
โครงการนี้ดีมาก แตควรเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม
ไมเอาขยะ พื้นที่ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสมอยูใกลพื้นที่มากๆ
ไมเห็นดวยคะ
ชาวบานไมเห็นดวยเพราะอยูกลางหมูบาน
เราไมไดคัดคานการสรางโรงไฟฟาขยะ
แตเราไมเห็นดวยวา
สถานที่จะสรางมันอยูกลางชุมชน

ประเด็น
49.

ชื่อ-สกุล
แสงสุริยา สวนกัน

50.

จิตรตรี ปลองไม

51.

จําลอง ปลองไม

52.
53.
54.

จําลอง อัมระปาน
วรรณระภา อางแกว
นันทมร ประเสริฐวงษ

55.
56.
57.
58.
59.

มานิตย แกวพวง
ปรีปก กลิ่นอุพง
อุย จอกลอย
นฤมล จงรักแสง
ลันทม อัมระปาล

60.

อรพิน อิ่มอกใจ

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไมเหมาะสมอยางมากเนื่องจากเวลาที่มีขยะมาลงในพื้นที่กอใหเกิด
มลภาวะทั้งทางอากาศและน้ํา ทางอากาศกอใหเกิดกลิ่นรบกวน
การใชชีวิตประจําวันสวนทางน้ํากอใหเกิดมลภาวะอยางมากเมื่อ
ขยะกองรวมกันแลวมีฝนตกลงมาน้ําชะลางขยะจะไหลลงสูแหลง
น้ําทําใหน้ําเกิดการเนาเสียและมีเชื้อโรคกระจายลงสูแหลงน้ําซึ่ง
ทําใหน้ําใชการไมไดพืชผลทางการเกษตรเสียหายไมวาจะเปนขาว
หรือพืชผัก ดังนั้นขาพเจาไมเปนดวยที่จะนําโรงไฟฟาขยะมาลงใน
พื้นที่ชุมชน
การกําจัดขยะเปนเรื่องดี/สถานที่โรงกําจัดขยะไมเหมาะสม ใกล
ชุมชน แหลงน้ํา/โครงการใหญเกินไป/สถานที่ตั้งอยูไกล แหลงขยะ
ทําใหขนสงไกล /โครงการที่ผานมาเชื่อถือไมได
การกําจัดขยะดวยเทคโนโลยีเปนเรื่องที่ดี แตควรหาสถานที่ตั้งให
เหมาะสมกวานี้ควรดูเรื่องการขนสงที่เหมาะสมกวานี้ ควรหา
แหลงสรางโรงงานกําจัดใกลแหลงกวานี้โครงการใหญเกินไปจะทํา
ใหเกิดปญหาในบริเวณกวาง
ไมเอาขยะ
ไมเอาขยะ
พื้นที่เชียงรากใหญไมใชบอขยะเกาไมเหมาะสมที่สรางโรงไฟฟา
ใกลชุมชนเกินไป
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมสมควรที่จะมีโรงงานขยะเราสามารถจัดการขยะดวยวิธีอื่นๆได
ไมเห็นดวย
มีการคัดแยกขยะในชีวิตประจําวันอยูประจําการสรางโรงงานขยะ
เปนสิ่งที่ดีในการกําจัดขยะ แตไมเห็นดวยในการมาสรางในเขต
ชุมชน
คัดแยกขยะประจําวันอยูแลว มีความเห็นดวยในการสรางโรงงาน
แตไมสมควรมาสรางในชุมชนในพื้นที่เขตสีเขียวมาทําวิถีชาว
เกษตรในการทํากินปลูกผักและการส งน้ําประปา

ประเด็น
61.

ชื่อ-สกุล
ทักษพร อัมระปาล

62.

ลลาย อัมระปาล

63.
64.
65.
66.
67.

สุกานดา กลิ่นอุบล
วิภา กลิ่นอุบล
วันเพญแนบสนิท
ชนินาถ ขัติยะ หนู
นิภารัตน ขัติยะ

68.
69.
70.
71.

สุวิย เอี่ยมสําอาง
มนตรี อุนจันทร
วิเชียร ออสมาน
สด จงจิดร

72.

จําเนีย มณีสถิต

73.

วิชุดา อิ่มอกใจ

74.

ทองปลิว งามผล

75.
76.
77.

ยุทธนะ สวนกัน
รัตนา สวนกัน
สริยนต สานกัน

78.

สราวุธ สวนกัน

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
โครงการขยะมูลฝอยของ คสช.เปนโครงการที่ดีแตคนในพื้นที่เชียง
รากใหญไมเชื่อถือการทํางานของ อปท. ที่ไมโปรงใส ไมเชื่อวาจะ
สามารถจะกัดการขยะไดตลอดเปนแตโครงการขายฝน
การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเองเปนโครงการที่ดีแตคน
เชียงรากใหญไมเชื่อวาอปทสามารถทําโครงการใหญๆไดสําเร็จ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเอาโรงไฟฟาขยะกลางชุมชนคะเพราะมันเหม็น
เห็นดวยกับโรงไฟฟาขยะ แต ไมเห็นดวยกับสถานที่กอสรางควรไป
หาสถานที่ใหมใหหางไกลชุมชน แหลงน้ําดิบประปา โรงเรียน
สถานศึกษา และโรงพยาบาล
ทําไมไมไปสรางโรงไฟฟาในบอทิ้งขยะเดิม
ไมเห็นดวย พื้นที่ไมเหมาะสม
ไมโรงงานขยะ
ขอคัดคานการสราโรงไฟฟาที่เชียงรากใหญเพราะพื้นที่ไม
เหมาะสม
เราเห็นดวยกับการจัดการขยะมูลฝอย เตเราไมเห็นดวยกับการ
กอตั้งโรงไฟฟาเพราะพื้นที่ไมเหมาะสม
ไมควรสรางโรงงานกําจัดขยะใกลโรงเรียน/วัด/หมูบาน/คลอง/
แมน้ํา/โรงยาสูบน้ําประปาเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม
โครงการกําจัดขยะไมควรสรางใกลหมูบานใกลชุมชนแหลงน้ําที่ทํา
การเกษตร เนื่องจากจะมีผลตอประชาชน
ไมเหมาะสม เพราะจะกอใหเกิดมลภาวะทั้งทางน้ําและทางอากาศ
ไมเหมาะสมที่จะทําโรงฟาและขยะใกลชุมชนแมน้ําเจาพระยา
ไมเหมาะสมที่จะทําโรงฟงและขยะใกลแมน้ําเจาพระยาชุมชน
และแหลงทําการเกษตรกรรม
ไมเหมาะสม เพราะกอใหเกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางน้ํา
ทางอากาศ กอใหเกิดกลิ่นรบกวนในการใชชีวิตประจําวัน

ประเด็น
79.
80.

ชื่อ-สกุล
ทับหรารณ แจงมีคุณ
วิภาพร อัมระปาล

81.

สมหมาย ใจกุศล

82.

บุญชวย อิ่มอกใจ

83.

มุกดา แกวมุข

84.

มาลี สวนสิน

85.

บุญสืบ อัมระปาล

86.

วิระกรรณ แสนสีแท

87.

รุงทิวา สุเมธทรัพย

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
พวกเราเชียงรากใหญไมตองการโรงไฟฟาขยะโดยเด็ดขาด
โครงการสรางเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน เปนเรื่องทีดีที่เริ่ม
จากชุมชนทุกคนไดมีสวนรวมในการคัดแยกในขยะที่ตนไดทิ้งจาก
ครัวเรือนเอง แตโครงการโรงไฟฟาขยะที่จะเขามาจัดทําโครงการนี้
ทานแนใจแคไหนที่จะไมมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ เรา
ชาวบานไมมีความมั่นใจเลยโดยเฉพาะผูนําชุมชน นายก อบต. ที่
ไมเคยฟงเสียงประชาชนเอาแตหลบหนาประชาชนพูดแตวาระบบ
การจัดการดีโครงการดีแตเอาที่อื่นไมใชชุมชนไดไหม
โครงการกําจัดขยะไมควรสรางใกลหมูบานแหลงน้ําชุมชนที่ทํา
การเกษตรเนื่องจากมีผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน
โครงการกําจัดขยะไมควรสราง เพราะใกลแหลงน้ําใกลชุมชนใกล
ที่ทําการเกษตรเนื่องจากมีผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอม
เปนพิษ
ไมเหมาะสมที่จะทําโรงไฟฟาขยะเนื่องจากแหลงใกลแมน้ํา
เจาพระยาที่ชุมชนทําการเกษตร
โครงการกําจัดขยะไมควรสรางใกลแหลงชุมชน แหลงทํามาหากิน
เรามีผลกระทบตอประชาชนสิ่งแวดลอมเปนพิษมีผลกระทบตอ
ประชาชนอยางมาก เราไมตองการ
พื้นที่ไมเหมาะสมในการสรางโรงไฟฟาขยะเชียงรากใหญ
ปล.อยาเอาชื่อวาชาวบานเอาขยะทํางานความเปนธรรมชาวบาน
เดือนรอน เครียด สงสารชาวบานดวยคะ
พื้นที่เชียงรากใหญไมเหมาะสมที่จะสรางโรงงานขยะเพราะเปน
พื้นที่ลุมน้ําควรจัดการโซนสําหรับการสรางโรงงานลักษณะนี้ตอง
หางไกลชุมชนไมใชอยูติดชุมชนขยะชุมชนตองเริ่มจากปลูก
จิตสํานึกของชุมชน ระดับการศึกษาระเบียบวินัยของชุมชนรวมกัน
รณรงคในภาคชุมชนสรางกฎระเบียบ วินัย ใหเครงครัด
พื้นที่เชียงรากใหญใกลชุมชนมากเกินไปไมเหมาะสมอยางมาก ขอ
ความเห็นใจไปทําโรงไฟฟาที่อื่นเหมาะสมกวานี้ ขอขอบพระคุณ
เปนอยางมากที่เห็นใจประชาชน

ประเด็น
88.

ชื่อ-สกุล
ปนัดดา จรเทศ

89.
90.
91.

ปนัดดา อัมระปาล
บุญชอบ พึ่งศรี
จิดายุ ประคองผล

92.

เล็ก ชูอารมณ

93.

เยา คามเขียว

94.
95.

วนัสนันท จําเริญ
วีระ จําเริญ

96.

น้ําคาง ทองคําพูล

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

อุนเรื่อน ลือโลก
เฉลียง อูคชสาร
อรวรรณ อูคชสาร
ดวงเดือน ชางถอน
ฉวีวรรณ บุญโน
สมจิตร บางชื่น
เวียน ผองแผว

104.
105.

สมบุญ สเพ็ชรพวง
ธงชาติ โพธิ์จันทร

106.

แสงสุข สุดสระ

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ขาพเจาไมคัดคานโครงการนี้ แตไมเห็นทางในการกอสรางเชียง
รากใหญ กรุณาอยานําเรื่องรายชื่อขาพเจาไปเห็นดวยกับการสราง
ที่เชียงรากใหญเด็กขาด
พื้นที่เชียงรากใหญไมเหมาะสมในการกอสรางโรงไฟฟาขยะ
ไมเหมาะสมทําใหเกิดมลภาวะทางน้ําและทางอากาศ
จะตองหาวิธีการใหถูกตองและใหหางไกลจากชุมชน เพื่อภาพ
แวดลอมของคนในชุมชน
ที่นี้ไมเหมาะสมที่จะมาทําโรงไฟฟาคะ ขยะที่ จังหวัดปทุมธานี
ขอใหไปทําที่อื่น
ไมเหมาะสมที่จะมาทําการไฟฟาคะขยะที่นี้เปนที่ทํามาหากินถา
เอาโรงไฟฟาขยะเขามาจะทํากินไดอยางไร
เชียงรากใหญไมเหมาะสมควรไปสรางพื้นที่หางไกลชุมชน
ไมเห็นดวยเพราะจะกอใหเกิดมลพิษพื้นที่ไมเหมาะสมใกลชุมชน
ใกลแหลงน้ํา
ไมควรสรางที่อยูใกลชุมชน เพราะวาจะมีผลกระทบตอทางเดิน
หายใจ
ควรไปจัดสรางที่ไมใชชุมชน
ไมเอาโรงงานไฟฟาจากขยะ
ไมเอาโรงงานไฟฟาจากกองขยะ
ไมอยากไดไฟฟา ขยะอยากใหไปทําสิ่งอื่น สิ่งแวดลอมที่ไมดี
ไมตองการใหสรางไฟฟาขยะในพนที่เชียงรากใหญ
ไมตองการใหมีการสรางโรงไฟฟาขยะ ซึ่งจะมีผลตอสิ่งแวดลอม
ไมตองการขยะเพราะขยะมีมลพิษโรงไฟฟาขยะเปนมลพิษของ
สังคมและสงกลิ่นเหม็นตอชุมชนทําใหน้ําเนาเสียใชดื่ม อาบไมได
และเปนมลพิษ
ไมตองการใหสรางโรงไฟฟาขยะในพื้นที่เชียงรากใหญ
ไมตองการใหสรางโรงไฟฟาภายในชุมชนหาพื้นที่ใหมที่เหมาะสม
กวาเพราะเนนพื้นที่ใหม
ไมเอาโรงงานไฟฟาขยะตองการใหหาพื้นที่ใหม

ประเด็น
107.
108.
109.
110.
111.

ชื่อ-สกุล
ประทิน จันคํา
รําไพ ทันเจริญ
สมบัติ ดีขํา
ชิด วรโชติ
มณฑา สุดสระ

112.

ไพริน คืนกวา

113.

อําพร อินกวาง

114.

สมศรี แกวมุข

115.
116.
117.

ระดับ ออนคลาย
วินัย วานกรน
สมบัติ บุบผาสุวรรณ

118.

สุเชฐ สิทธิเดช

119.
120.
121.

อําพล โสภณพิสิฐ
จําปา ปนภู
ลัดดา เงินงาม

122.

ยุธพงษ เงินงาม

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไมตองการใหสรางโรงไฟฟาขยะในพื้นที่ตองการใหหาพื้นที่ใหม
ไมตองการสรางโรงไฟฟาขยะภายในพื้นที่ตองการใหหาพื้นที่ใหม
ไมเอาโรงไฟฟาขยะภายในตองการหาพื้นที่ใหม
ไมเอาไฟฟาขยะ อยากใหไปทําที่อื่น
ไมตองการโรงไฟฟาขยะตั้งพื้นที่นี้ขอใหไปตั้งที่ๆเหมาะสมไมอยาก
ไดเพราะมลพิษไมดีและใกลน้ําประปาทําใหน้ําเสีย
มีความตองการที่ไมใหสรางโรงงานขยะฯ ในพื้นที่เพราะเปนพื้นที่
ไมเหมาะสมเปนพื้นที่สีเขียวประชาชนมีก็ชุมชนทําสวนผักเปน
หลัก มีความเห็นวาควรไปหาพื้นที่ใหมที่ไกลจากชุมชนคนอาศัย
ไมเอาโรงงานไฟฟาขยะภายในชุมชนเชียงรากใหญ เพราะที่บาน
อาศัยรายไดหลักจากการทําสวน หากสรางโรงงานขยะจะทําใหมี
ผลตอไรสวนอยางมาก
ไมเห็นดวยในการสรางโรงงานไฟฟาขยะกลางชุมชน เพราะสิ่งที่
ตามมาเทียบกันไมไดกับสิ่งที่จะตองสูญเสียเพราะพื้นที่จะสรางจะ
ลอมรอบดวยหมูบาน วัด โรงเรียน แหลงผลิตน้ําดิบที่สงเขากทม.
ไมเอาโรงไฟฟาขยะ
พื้นที่ไมเหมาะสมสรางโรงไฟฟาขยะ
พื้นที่เชียงรากใหญเปนพื้นที่แหลงเพาะพันธสัตยน้ําและผลิตน้ํา
บริโภคเปนพื้นที่สีเขียวใกลแหลงชุมชน วัด บานเรือน
ไมเห็นดวยที่จะสรางโรงไฟฟาขยะใกลชุมชนเห็นดวยใหไปหา
สถานที่อื่นที่ไกลจากชุมชนเชียงรากไมเหมาะสม
ผมเห็นวาสถานที่ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม
การคัดแยกขยะก็เปนการดี แตถามวาถาคัดแยกขยะแลว การเก็บ
ขยะจะทําอยางไร ในเมื่อรถขยะมาเก็บแลวก็รวมขยะทุกชนิด
รวมกันในรถคันเดียว
เราชาวชุมชนเชียงรากใหญ ไมตองการโรงไฟฟาจากขยะโดย
เด็ดขาด

ประเด็น
123.

ชื่อ-สกุล
นางสาวกฤติยาณี แสงมีคุณ

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

ศันสนีย แกวพวง
สมโภชน แกวพวง
นิดดา แกวพวง
สมหมาย จุลวานิช
อุไร รอดดี
ลักขณา เชื้อไทย
จิราพร นามทอง

132.

เอกชัย ธนศักดิ์ไพบูลย

133.
134.

สมประสงค นามทอง
ภาวนา บุญศิริ

135.

ไมประสงคออกนาม

136.

ไมประสงคออกนาม

137.

นางศรีกัญญา ปรุงสุข

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เรายินดีที่ทานมาใหความรู แตความเปนจริงแลว การคัดแยกขยะ
ของแตละครัวเรือน มันเปนไปไมไดแลว เหตุใด โรงไฟฟาขยะ
จะตองมาเกิดในพื้นที่ ไมเหมาะสม ชาวบานอยางพวกเราไม
ตองการโรงไฟฟาจากขยะ
เราไมตองการโรงไฟฟาขยะในเขต ต.เชียงรากใหญ
ไมตองการใหมีโรงไฟฟาขยะในเขตตําบลเชียงรากใหญ
ไมตองการโรงงานไฟฟาขยะในเขตตําบลเชียงรากใหญ
ไมเห็นดวยที่สรางโรงขยะไฟฟาเชียงรากใหญ
ไมตองการโรงไฟฟามาตั้งที่ตําบลเชียงรากใหญ
ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาขยะในพื้นที่ เชียงรากใหญ
เห็นดวยกับการรณรงคใหมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ควรมีการ
ใหความรู ในระดับชุมชนเพื่อใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง ไมเห็น
ดวยกับการจัดตั้งโรงไฟฟาขยะในชุมชน
เกรงวาอาจเกิดผลกระทบที่ควบคุมไมได จึงไมเห็นควรที่จะรับโรง
กําจัดขยะในพื้นที่ ครับ
ไมเห็นดวยกับการจัดตั้งโรงไฟฟาขยะในพื้นที่
ไมตองการ ใหมีโรงกําจัดขยะในเขตเชียงรากใหญ ขอใหจัดหา
พื้นที่ ที่ไมใชชุมชนที่อยูอาศัย
ไมเห็นดวยที่จะกอสรางโดยการกอสรางโรงไฟฟากําจัดขยะ และ
ขอใหไปสรางที่อื่น เพื่อที่จะทําใหสิ่งแวดลอมและธรรมชาติยังอยู
คงเดิมตอไป
ไมเห็นดวยที่จะกอสรางโดยการกอสรางโรงไฟฟากําจัดขยะ และ
ควรใหไปสรางที่อื่น เพื่อที่จะทําใหสิ่งแวดลอมและธรรมชาติยังอยู
คงเดิมตอไป
ไมอยากใหเขามาทําในบริเวณหมูบาน โรงเรียน ใหออกไปทํานอก
บริเวณหมูบาน หรือบริเวณที่ไกลจากหมูบานชุมชน ใหเปนที่โลง
แจงหรือนอกเขตที่ไมมีบานคนและโรงเรียน เพราะจะทําให
บรรยากาศในทองที่ไมบริสุทธิ์ตอไปในอนาคต

ประเด็น
138.

ชื่อ-สกุล
แนงนอย เนตรวงศ

139.

สุรีวรรณ กอบสุวรรณ

140

กัลยา สุขสันต

141.

เนาวรัตน มีเย็น

142.

ส.ต. สวาท ชอผกา

143.

ยุวรรณ บุญออน

144.

มาลา ศุภสมภพ

145.

ปราณี วีโรจนสกุล

146.

นางมาลา ศุภสมภพ

147.
148.

กัณหาชนาธิป มหานิยม
วัลยทิพย ธัญญเจริญ

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เราไมไดจะคัดคานนโยบายของรัฐ เพราะพื้นที่เปนที่ราบลุมเปน
แหลงผลิตน้ํา และพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษมานาน พวกเรา
เห็นวาไมเหมาะสมที่จะตั้งโรงไฟฟาขยะมันเปนพิษทั้งทางน้ําและ
ทางอากาศดวย พวกเขาขอใหไปหาแหลงใหมเถอะที่หางไกล
ชุมชนหนอย
การพิจารณาเรื่องการจัดการขยะเปนสิ่งจําเปนแตการนําพื้นที่ที่ไม
เหมาะสมอยางตําบลเชียงรากใหญ โดยมีผูไดรับผลประโยชนบน
ความเดือนรอนของประชาชน เปนความไมชอบธรรมและเปนการ
พิจารณาบนพื้นที่สีเขียวใกลแหลงผลิตน้ําดิบ ซึ่งจะเกิดผลเสียใน
ระยะยาว ตลอดจนผลประโยชนที่พยายามผลักดันใหเกิดผล
พื้นที่เชียงรากใหญไมเหมาะสมที่จะสรางโรงงานขยะ ไมเหมาะ
อยางยิ่ง ไมเห็นดวย
พื้นที่สีเขียวไมสามารถสรางโรงงานขยะได ไมเหมาะสมเลย ไมเห็น
ดวยคะ
เนื้อที่เชียงรากใหญไมเหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟาขยะ มันเปนที่
ชุมชนและเปนที่ทํากินการเกษตร สวนผัก และการทํานา โรงเรียน
แหลงน้ํา
เนื้อที่เชียงรากใหญไมเหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟาขยะ เปนที่
ชุมชน และเปนที่ทํากิน การเกษตร สวนผัก ทํานา
ไมตองการการกอสรางโครงการกอสรางโรงไฟฟากําจัดขยะ ไม
เห็นดวยคะ
เห็นดวยกับโครงการของคสช. แตขอใหพิจารณาพื้นที่ใหม ต.เชียง
รากใหญไมเหมาะสมดวยทุกประการ
ไมตองการการกอสรางโครงการกอสรางโรงไฟฟากําจัดขยะ ไม
เห็นดวยคะ
ถมทะเล เอาพื้นดิน ชวยดูพื้นที่ใหเหมาะสมดวย
ฝงกลบพลังงานทดแทนไฟฟาก็ดี ปุยคิดดีแลวแตทําใหไดจริงตามที่
คิดไวคงดี คามลพิษ น้ําเสีย รักษาสิ่งแวดลอมใหไดถูกที่ ถูกจุด

ประเด็น
149.

ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ. สายันณ แสงฉัตร

150.

พรวิศิษฎ เขียวอําพร

151.
152.

จรัญ หลอดทอง
ธรรส อุดเลิศ

153.

วันเพ็ญ พิจธศิริ

154.
155.

ลัดดา พูนรักษ
พ.ท.ณัชพล ตนเจริญ

156.

มัลลิกา ไวทยาชีวะ

157.
158.
159.

นิภาภรณ ใหญสูงเนิน
สุดเขต ใหญสูงเนิน
สมพาน ศรแผลง

160.

จักติพร ศรแผลง

161.

สมใจ ปรีเปรม

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
- ไมเห็นดวย ไมวาจะประชุมกี่ครั้ง เพราะ
1. ติดแมน้ําเจาพระยา
2. ติดประปาตั้ง 2 สถานที่
3. ควรจะไปทําในพื้นที่ที่หางไกลชุมชน ไมเอาบอขยะ
ทองถิ่นควรเตรียมความพรอมเริ่มตั้งแตแยกขยะโดยการ
ประชาสัมพันธใหชาวบานมีความรูกับการแยกขยะ และอบต.ควร
เตรียมรถขยะไวใสขยะตางหากไมใชใสรวมกัน ไมเอาโรงขยะ
ไมเอาบอขยะ
พื้นที่ตําบลเชียงรากใหญ ไมเหมาะสมสรางโรงไฟฟาขยะ ควรไป
สรางที่อื่น
พื้นที่เชียงรากใหญ ไมเหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟาขยะ ควรจะหา
ที่เหมาะสมสรางที่ไมมีชุมชนอยูใกล เพราะที่นี่มีชุมชนอยูหางจาก
ที่กอสรางเพียงนิดเดียว
ไมเห็นดวยที่จะมาสรางที่เชียงรากใหญ
มีความเห็นดวยในการกําจัดขยะแตพื้นที่สราง ควรใหอยูหางจาก
ชุมชน และหมูบาน สถานที่ ต.เชียงรากใหญ ไมเหมาะสมที่จะ
สรางเพราะเปนพื้นที่การเกษตร
สถานที่กอสรางโรงงานขยะ ควรจะตองตั้งหางไกลจากชุมชน
การจัดงานครั้งนี้ ควรมีหนวยงานราชการ เชน อบต.เชียงรากใหญ
มารวมรับฟงความคิดเห็น ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ไมเห็นดวยที่จะสรางโรงงานไฟฟาขยะ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่งในการสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะ แตควร
ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอยางจริงจัง
ควรมีกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และบทลงโทษที่รุนแรง
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะ ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับ
การสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะที่ม. 3 ต. เชียงรากใหญ
ไมควรสรางที่นี่ เพราะเปนแหลงชุมชน ทําใหจราจรติดขัด

ประเด็น
162.

ชื่อ-สกุล
สงกรานต ปรีเปรม

163.

กนกพร ปรีเปรม

164.

นายสมชาติ ยิ้มแยม

165.
166.

สมชาย ออนนวล
อนุชา เขียวอําพร

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

วินัย ปรีเปรม
จําลอง อัมรปาล
พรณา อุมญาติ
บํารุง รักการ
เจริญ อุมญาติ
หยุด มีเขิน
สรชา โสนิราช

174.

จิตกร นิราช

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อยาสรางโรงงานกําจัดขยะใกลชุมชน เพราะมีกลิ่นเหม็น อากาศ
เปนพิษ แมน้ํา ลําคลอง มีสารพิษปนเปอน
ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาจากขยะ เพราะคิดวามี
ผลกระทบตอชุมชน และประชาชนมาก และหลายดาน อีกทั้งโรง
ขยะนี้ยังใกลกับแหลงน้ําประปาดวย
ทําไมตองจะมาเอาที่ชุมชนหมูบานลอมรอบ มาสรางโรงไฟฟาขยะ
ดวย มีอะไรซอนเรนอยูหรือปาว ที่อื่นๆตามทุงนาที่ไมมีหมูบาน
ทําไมไมเอา จําเพาะเจาะจงมาเอาตรงนี้ไมเห็นแกผูคน โรงเรียนก็
มี ประปาก็มี ทํานา ทําสวนก็มากมาย จะมาหาผลประโยชนกับ
ที่ดินที่ตัวเองซื้อไวจากบรรหาร มาเอาทําไร มันเกินไป ทุกวันนี้ยัง
ทุจริตไมพอหรือไง เปนนายกอบต. 4 ปหลัง รวยผิดหูผิดตา พวก
อปท.ไปไหนหมดไมเห็นมาตรวจสอบเลย ภาษีโรงงานเสียหรือปาว
หรือถือวามีเมียอยูกรมสรรพากรปทุม ที่อื่นก็มากมายไมทํา ถา
กลาจริงไมทําแถวหมู 7 หรือหลังโรงงานของตัวเอง
ไมเอา ไมมีความคิดเห็นใดๆ พื้นที่ไมเหมาะสม
ตองการใหชุมชนชาวบานตําบลเชียงรากใหญบริหารจัดการเอง
โดยการทําโรงกําจัดขยะชุมชนขึ้นเอง โดยบริหารจัดการกันเองใน
ชุมชน
ควรหาที่ๆเหมาะสม และหางไกลจากชุมชน
ไมเอาโรงไฟฟาขยะ พื้นที่ไมเหมาะสม ใกลชุมชน
เราไมเอาโรงไฟฟาขยะ พื้นที่ไมเหมาะสม ใกลชุมชน
ไมเอาโรงไฟฟาขยะ พื้นที่ไมเหมาะสม
ไมเอาโรงไฟฟาขยะ พื้นที่ไมเหมาะสม
ไมเห็นดวยในการสรางโรงงานขยะ
ปญหาเยอะสําหรับขยะ เพราะมันมีกลิ่นเหม็น เด็กๆอาจจะเปน
โรคทางเดินหายใจได
ไมเปนผลดีตอชุมชนและเยาวชน พลเรือน เพราะขยะมันมีกลิ่น
เหม็นอยูแลว

ประเด็น
175.
176.
177.
178.

ชื่อ-สกุล
สมเกียรติ กองสุวรรณ

179.

สมศรี อิ่มอก
สนิท ตนดี
ม.ร.ว.สรวงสุดา สุจักษุวิมล
(เทวกุล)
นายสุรินทร สุจักษุวิมล

180.

ธนาพงศ ลายบัว

181.

มนเทียน ลายบัว

182.

สมเดช กงรุง

183.
184.

ชาย เต็งหลนงวน
มาโนช ศรีโพธิ์

185.

ภัทราพร ศรีโพธิ์

186.
187.
188.

วันดี รักสนิท
วินัย ใจดี
หทัยรัตน ใจแปง

189.

ร.ต. ยุทธพล เกิดพิพัฒน

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไมเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟาจากขยะในเขตตําบลเชียงรากใหญ
ไมเห็นดวยอยางยิ่งครับ
ไมเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟาจากขยะในเขตตําบลเชียงรากใหญ
ไมเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟาจากขยะ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดการขยะ ทต. อ. สามโคก แต
ดิฉันเห็นวาสถานที่ไมเหมาะสมควรยายไปที่อื่น
-ขอเสนอ การกอสรางโรงงานกําจัดขยะใหไปสรางที่หางไกลจาก
ชุมชนมากๆ จะเปนการดี
โรงไฟฟาขยะสรางที่ ม. 3 ไมเหมาะนะครับเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม เพราะติดหมูบานกลางชุมชน-วัด โรงเรียน-และแมน้ํา
ที่สงไปใชในชุมชนในกทม. ไมเห็นดวย
ชาวบานชุมชน ม.3 ไมตองการใหสราง โรงไฟฟาขยะ ม.3 ไม
เหมาะสม เพราะเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมเพราะติดวัด-แมน้ํา
และโรงเรียน ไมเห็นดวยนะคะ
สถานที่เชียงรากใหญไมเหมาะสมในการสรางโรงไฟฟาขยะ ให
เลือกสถานที่แหงใหม
- ไมเหมาะสม
- ขอใหพิจารณาการกอตั้งโรงงานขยะใหม เนื่องจากใกลชุมชน
มาก เชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถานสงน้ําประปา ไมสมควร
ตั้งตรงสวน ม.3 เชียงรากใหญ
ไมสมควรตั้งโรงงานในเขตชุมชน ม.3 เชียงรากใหญ ไมเหมาะสม
เลย ขอใหพิจารณาใหมสถานที่อื่นๆ
ไมเอาขยะ
พื้นที่ไมเหมาะสม ใหไปหาพื้นที่อื่นจะดีกวา
พื้นที่ไมเหมาะสมในการสรางโรงงานไฟฟาขยะของเชียงรากใหญ
เปนแหลงชุมชน ไมเหมาะสมแหลงน้ําดิบ การประปาสงเขา
กรุงเทพ ปทุมธานี
ไมเห็นดวยเนื่องจากสถานที่ไมเหมาะสม

ประเด็น
190.

ชื่อ-สกุล
เชื้อ ฉลวย

191.

กรรณิกา นะสุวรรณโน

192.

สายชล อิ่มอกใจ

193.

น.ต. ชัยยศ นวลจันทร

194.

รําพึง ยอดชมภู

195.

สถาพร ยอดชมภู

196.

อํานวย เจริญนา

197.
198.

กฤษณา กลิ่นอุบล
วิชาญ สะสมพนศ

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไมเห็นดวย ที่ทําบอขยะใกล หมูบาน เพราะมีกลิ่นเหม็น แมลงวัน
เยอะมาก ไมเอาขยะใหไปทําที่อื่น ไมเห็นดวยขอใหไปทําที่อื่น
เห็นดวยกับการกําจัดขยะแตไมเห็นดวยกับสถานที่ที่จัดทําเปน
โรงงานไฟฟาขยะ ที่อยูในม.3 เพราะเปนแหลงชุมชน โรงเรียน
และทําการเกษตรเปนหลัก ตองมีกลิ่นเหม็นและแมลงสาบ
ไมเอาขยะ ไมเหมาะสมอยูใกลชุมชนมากเกินไป และใกลแหลงน้ํา
ดิบประปา ไมรูวาเอาอะไรคิด
พื้นที่ตั้งของโรงงานควรอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม ควรหางจากพื้นที่
ชุมชนหรือหมูบานอยางนอย 2 กม. ตามวงรัศมีโดยรอบ และไมใช
พื้นที่ลุมต่ําและอยูใกลแมน้ําลําคลอง ยกตัวอยางเชน เชียงราก
ใหญไมเหมาะสมอยางยิ่งเพราะใกลโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
ชุมชนที่มีประชาชนอยูมาก
เห็นดวยกับการแยกขยะในครัวเรือน แตถาสรางโรงไฟฟาขยะไม
เห็นดวย เพราะพื้นที่ไมเหมาะสม มันมีอันตรายตอชุมชน ขอรอง
วาอยาเอาพื้นที่เชียงรากใหญเปนผูรับกรรม ที่ตองรับขยะทั้งหมด
ในจังหวัดปทุมธานี มาไวที่นี่
ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะในเชียงรากใหญ
เพราะกฎเกณฑของคสช. กําหนดไววาสถานที่กําจัดขยะที่จะสราง
ตองเปนสถานที่ๆมีขยะหรือกองขยะกอน จึงสมควรจะสราง และ
สถานที่ควรหางจากที่ชุมชน เพราะขยะบางอยางเปนอันตรายตอ
ประชาชนได ตลอดจนอาจจะเปนแหลงที่ทําใหเกิดโรคตางๆถึง
ประชาชนได จึงไมเห็นสมควรที่จะสรางโรงงานในตําบลเชียงราก
ใหญ และเชียงรากใหญเคยประสบอุทกภัย ชวงป 2554 โรงงาน
อาจจะสรางความเดือดรอนได เนื่องจากเชียงรากใหญอยูใกล
เจาพระยาและมีน้ําทวมบอยครั้งจึงอันตรายกับโรงงาน
การบรรยายใหความรูนอยไปและควรแกไขในการทิ้งขยะ ไมมีทาง
ทําไดใหเปนรูปธรรม นาจะมีตัวอยางสัก 2-3 แหงใหชาวบานเห็น
ไมเอาโรงงานไฟฟาขยะ
ไมเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟาขยะ

ประเด็น
199.

ชื่อ-สกุล
วิภวัส วานกระ

200.

นายสันติ เชื้อแกว

201.
202.

จรัญเทพ ไมจันทน
พิชัย จํานงคชัย

203.
204.

สุชาติ อิ่มอกใจ
นางสาวคณิศรีณิชา ชายสด

205.
206.

สุชาติ ทองมี
ลันทม ทองยอย

207.

ไมประสงคออกนาม

208.
209.

อนันณชัย อุมญาติ
บุญเรือน ลิ้มประเสริฐ

210.

ลันทม ทองยอย

211.

ไมประสงคออกนาม

213.

บุญเรือน ลิ้มประเสริฐ

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เห็นดวยกับการคัดแยกขยะ แต ไมเห็นดวยกับการกอตั้งโรงขยะ
ไฟฟาเพราะพื้นที่ไมเหมาะสม
ควรมีหนวยงานปกครอง และหนวยงานราชการในพื้นที่เขา
รวมงานนี้ดวย เพื่อขอมูลที่รอบดาน
ไมเห็นดวย ที่จะมาสรางโรงไฟฟาขยะที่เชียงรากใหญ
ไมเห็นดวยกับการที่จะมาสรางโรงไฟฟากําจัดขยะที่ตําบลเชียงราก
ใหญจะทําใหเกิดมลพิษแกชุมชนได ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมเห็นดวย ในการที่จะสรางโรงขยะไฟฟาใกลเขตชุมชน
ทางหนวยงานควรชี้แจงขอมูลรายละเอียดการดําเนินการที่ถูกตอง
และชัดเจนเพื่อใหประชาชนมีความเขาใจตรงกัน
ไมสมควรสรางในที่ชุมชน เอาแตประโยชนตัวเอง
เชียงรากใหญไมเหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟาขยะ เพราะเปนพื้นที่
ชุมชน และเปนพื้นที่สีเขียวจึงเห็นวาไมเหมาะสมจะมาสรางขอให
หาที่อื่นในปทุมธานี ยังมีที่วางอีกมากที่ไมใชชุมชน
คุยประเด็นเรื่องวิธีการจัดการขยะ ในรูปแบบตางๆใหชัด บอกถึง
ขอดี-ขอเสียของแตละรูปแบบเพื่อใหชาวบานตัดสินใจรวมได
ไมเห็นดวยเปนพื้นที่ชุมชนไมเหมาะสมในการกอสราง
ไมเหมาะสมที่จะทําโรงไฟฟาและขยะใกลแมน้ําเจาพระยา ชุมชน
ทําการเกษตร มันมีผลกระทบตอชุมชนและประชาชนสิ่งที่ตามมา
สุขภาพรางกายไมแข็งแรง
ที่เชียงรากใหญไมเหมาะสมที่จะสรางโรงไฟฟาขยะ เพราะเปน
พื้นที่ชุมชน และเปนพื้นที่สีเขียวจึงเห็นวาไมเหมาะสมจะมาสราง
ขอใหหาที่อื่นในปทุมธานี ยังมีที่วางอีกมากที่ไมใชชุมชน
คุยประเด็นเรื่องวิธีการจัดการขยะ ในรูปแบบตางๆใหชัด บอกถึง
ขอดี ขอเสียของแตละรูปแบบเพื่อใหชาวบานตัดสินใจรวมได
ไมเหมาะสมที่จะทําโรงไฟฟาและขยะใกลแมน้ําเจาพระยา
ชุมชนทําการเกษตร มันมีผลกระทบตอชุมชนและประชาชนสิ่งที่
ตามมาสุขภาพรางกายไมแข็งแรง
- ขอเสนอแนะ แนะนําใหไปสรางที่อื่น

ประเด็น
214.

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงนภัสร นะสุวรรณโน

215.

อภิชาติ นะสุวรรณโน

216.
217.
218.
219.
220.

สุรัตน ไกรสุข
นายสมควร อวดขุนทด
เทิดศักดิ์ แกวมุข
ลือชัย ตางจิตร
วิศิษฎ วงศวิไล

221.
222.
223.
224.

นางสาวนฤมล กลิ่นอุบล
นางสมนึก กลิ่นอุบล
นายณรงค กลิ่นอุบล
สมชาย สุขเพียร

225.

สายสุณี กลิ่นอุบล

226.

ดารารัตน ลิ้มประเสริฐ

227.

นางธนภรณ แซโคล

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาขยะ เพราะสงกลิ่นเหม็น เหม็น
ใหกับบานเรือนและเปนพาหะนําโรคตางๆ และการออกนอกบาน
ก็จะไมคอยสะดวก เชน จะไปเลนที่สนามบอลก็ตองผาปดจมูก
เพราะมันสงกลิ่นเหม็นและมีทั้งแมลงวันแมลงสาบ ทําใหเกิดความ
รําคาญ สุดทายนี้หนูไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาขยะ
ไมเห็นดวยสงผลอันตรายตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของคนใน
ชุมชน ของพวกเราเอง
พื้นที่ไมเหมาะสม
พื้นที่ไมเหมาะสม
ไมเอาโรงงานไฟฟาขยะ ไมเหมาะสมที่จะทํา
ไมควรสราง พื้นที่ไมเหมาะสม
การศึกษาหาพื้นที่เหมาะสมในการกําจัดขยะและแสดงเหตุผล
อยางตรงไปตรงมา และเห็นวาพื้นที่เชียงรากใหญไมเหมาะสม
อยางมาก
ไมตองการขยะในชุมชน
ไมตองการไฟฟาขยะ
ไมเห็นดวยที่จะมีการกอสรางโรงไฟฟาขยะที่นี่
เห็นดวยกับการกอสรางโรงบําบัดขยะ แตอยากใหหางจากชุมชน
เยอะหนอย
เห็นดวยกับการสรางโรงบําบัดขยะ แตอยากใหหางจากชุมชน
เยอะหนอยคะ
- ไมเหมาะสําหรับสรางโรงงานไฟฟาขยะเพราะเปนที่ชุมชน มี
ประชาชนอาศัยอยูเยอะและมีการทําไร สวน ปลูกผัก ที่สําคัญใกล
แมน้ํา ลําคลอง และเปนจังหวัดหนึ่งในเรื่องการทําการเกษตร
ขอเสนอแนะ คือแนะนําใหไปสรางโรงงานไฟฟาที่อื่น
ไมเอา เพราะเปนที่ชุมชนมีผูคนอาศัยอยูมากมาย ถาคุณเห็นวา
ขยะมีประโยชนคุณก็เอาขยะของบานคุณเก็บไว ไมตองเอามาทิ้ง
ขยะเปนสิ่งสกปรกสะสมไวเปนอันตราย เนาเหม็น เปนมลพิษทํา
ใหอากาศไมบริสุทธิ์ ประชาชนก็จะเจ็บปวยจากอากาศเปนพิษ

ประเด็น
228.

ชื่อ-สกุล
นุชนาศ ชื่นศิริ

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อยากใหกลุมชุมชนเชียงรากมีความสะอาด ปลอดภัย ไมอยากใหมี
โรงงานไฟฟาขยะที่จะทําใหอากาศที่บริสุทธิ์ หายไปตนหญา ตนไม
ตอนนี้เขียวขจี มีขยะแลวไมรูวาที่เห็นอยู ทุกวันนี้จะเปนอยางไรซึ่ง
ทุกสิ่งทุกอยางในเชียงรากใหญ ไมใหทําโรงงานไฟฟาขยะ

3. การความคิดเห็นผานไมโครโฟนตอขอซักถามและเสนอแนะ ประเด็นตางๆ
ประเด็น
ชื่อ-สกุล
คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1.
นายทวีศักดิ์ อินกวาง
1.1 สรุปลําดับเหตุการณการกอสรางโรงไฟฟาเชียงรากใหญ
- จ.ปทุมธานีมีประชากร 949,522 คน และมี 441,868 หลังคาเรือน
(ขอมูลป พ.ศ.2557)
- จ.ปทุมธานี มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,501 ตัน/วัน แตตําบลเชียงรากใหญ
มีปริมาณขยะมูลฝอย 5 ตัน/วัน
- วันที่ 9 ก.ค. 2557 ผูวาราชการเดินทางพบปะประชาชนตําบลเชียงราก
ใหญและเขารวมประชุมใหญที่
- วันที่ 15 ก.ค. 2557 ผูวาฯมอบหมายใหโยธาธิการและผังเมือง แกไข
พื้นที่สีเขียวของพื้นที่ตําบลเชียงรากใหญ เปนพื้นที่ที่สามารถกอสราง
โรงไฟฟาขยะได
- วันที่ 29 ส.ค.2557 การซื้อพื้นที่ติดหมูบานอธิเชฐธานี ติดถนนเสน 347
โดยมีนายบรรหาร ศิลปะอาชา (เจาของที่ดิน) นายเสวก ประเสริฐสุข"
นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ (ผูซื้อ) ทางผูซื้อปฏิเสธวาไมมี
สวนเกี่ยวของในการกอสรางโรงไฟฟาขยะ แตเปนการสรางหมูบานจัดสรร
- วันที่ 7 ต.ค.2557 สภา อบต.เชียงรากใหญ รับญัตติ เห็นดวยกับกอสราง
โรงไฟฟาขยะ โดยยังไมมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
ตําบลเชียงรากใหญ
- วันที่ 27 ต.ค.2557 บริษัทปทุมธานี คลีน เอเนอรจี จํากัด จดทะเบียน
กอตั้งบริษัท งบการจดทะเบียน 1 ลานบาท
- วันที่ 10-15 พ.ย. 57 ผูวาฯพรอมพวกที่มีสวนเกี่ยวของการเปลี่ยนแปลง
ผังเมือง เดินทางไปประเทศเยอรมัน ผูมีอํานาจ มีหนาที่ อนุมัติโรงไฟฟา
ขยะและเกี่ยวของแกไขผังเมือง

ประเด็น

ชื่อ-สกุล

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
- วันที่ 16 พ.ย. 2557 อบต.เชียงรากใหญดําเนินการ จัดทําประชาพิจารณ
ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟาขยะตําบลเชียงรากใหญ
- วันที่ 6-10 ธ.ค.2557 ญี่ปุน รองผูวาฯพรอมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ประเทศญี่ปุน ครั้งที่ 1
- วันที่ 25 ธ.ค.2557 ผูรวมลงนาม MOU 54 คน อดีตผูวาฯ เปนพยาน
อยางทางการ เพื่อนําขยะมูลฝอยจากพื้นที่อื่นๆ มากําจัดที่ตําบลเชียงราก
ใหญ
- วันที่ 30 เม.ย. 2558 วาระการประชุมบริษัทปทุมธานี คลีน เอเนอรจี
จํากัด เปลี่ยนเปน บริษัทซุปเปอรเอิรท ดําเนินการเผาไหมขยะ 100 % ใน
พื้นที่ตําบลเชียงรากใหญ จังหวัดปทุมธานี
- วันที่ 4-8 มิ.ย 2558 รองผูวาฯพรอมคณะผูรวมลงนามใน MOU
เดินทางไปศึกษาดูงาน ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ประเทศญี่ปุน ครั้ง
ที่ 2
- 18-22 มิ.ย. 2558 รองผูวาฯพรอมคณะผูรวมลงนามใน MOU เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ประเทศญี่ปุน ครั้งที่ 3
1.2 มีการรองเรียน ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ตําบลเชียง
รากใหญ ผานหนวยงานราชการตางๆ อาทิเชน ผูวาราชการจังหวัด
ปทุมธานีศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อุตสาหกรรมจังหวัด สิ่งแวดลอม
จังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
พลังงาน สํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
1.3 พื้นที่ตําบลเชียงรากใหญ ถูกกําหนดใหมีการกอสรางโรงไฟฟาขยะ
3 เฟส ขนาดไมเกิน 10 MW (ไมตองมีกระบวนการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม)
1.4 กังวลใจเปาหมายและตัวชี้วัด 2 หัวขอ เกี่ยวกับโครงการสงเสริม
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ ป พ.ศ.2558
ไดแก
o มีรูปแบบหรือเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่มี

ประเด็น

ชื่อ-สกุล

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ประสิทธิภาพสูง เหมาะสมที่จะนํามาใชในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี โดยชุมชนไมตอตานคัดคาน สามารถอยูรวมกับ
ชุมชนได
o สามารถหาพื้นที่และจัดลําดับพื้นที่ที่มีความพรอมและ
เหมาะสม ในการรองรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพสูงได
สอดคลองกับการวางกรอบการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ย
อันตราย ตาม Roadmap ไดแก
*** จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย เนนการแปรรูปเปนพลังงาน หรือทํา
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
***สงเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือดําเนินงานระบบฯ
1.5 การนําเสนอ เรื่องเหตุใด !!! แผนดินนี้ พื้นที่ตําบลเชียงรากใหญนี้
ไมเหมาะกับการกอสรางโรงไฟฟาขยะ
- ชุมนุม หนาแนน 6,047 คน 2,223 หลังคาเรือน 5,144 ไร
- พื้นที่เปนเกาะ มีแมน้ําเจาพระยา คลองน้ําออม คลองบานพราว
เชื่อมตอ และมีคลองยอย 21 คลอง
- พื้นที่ราบลุม (น้ําทวมซ้ําซาก) สูงกวาระดับน้ําทะเล 1.44 เมตร
และป 2554 น้ําทวมสูง 3 เมตร เหมาะสมภาคเกษตร
- พื้นที่ติดชุมชน หมูบานอธิเชษฐธานี 127 เมตร ใกลวัด โรงเรียน
ม.ธรรมศาสตร รพ.ธรรมศาสตร สวทช. เอไอที ม.กรุงเทพ ฯลฯ ตําบล
ติดตอ บางพูด สวนพริกไทย บานกระแชง บานปทุม
- พื้นที่หางตนน้ําดิบ โรงสูบสําแล (คนกรุงเทพฯ) โรงสูบปทุมธานี 4
โรง (คนปทุมฯ) เพียง 1.50 กม.
- พื้นที่เขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี
ป 2522 และ ป 2531
- พื้นที่สีเขียว ตามผังรางชุมชนสามโคก แตสวนราชการแกผังรวม
ปทุมธานีแนบทายระดับที่ 88 เอื้อประโยชนนายทุน
- พื้นที่รองรับขยะวันละ 1,800 ตัน /วัน รถขนสงรวม 500 คัน/วัน ทั้ง
ที่ชาวบานทิ้งขยะไมถึง 5 ตัน/วัน
- พื้นที่ติดถนน 347 เสนทางคมนาคม เดินทางไปภาคเหนือ และภาค

ประเด็น

ชื่อ-สกุล

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อีสาน ริมถนน ประกอบการพาณิชย อุตสาหกรรม
- พื้นที่มิใชเปนพื้นที่รองรับขยะเดิมของจังหวัดปทุมธานี
- พื้นที่ ที่รวมคัดคาน มี วัด โรงเรียน ม.ธรรมศาสตร รพ.ธรรมศาสตร
สวทช. เอไอที ต.บางพูด ต.สวนพริกไทย ต.บานกระแชง ต.บานปทุม เปน
ตน มีรายชื่อผูรวมคัดคานกอสรางโรงไฟฟาขยะ 7,200 รายชื่อ
- ราชการสวนจังหวัดปทุมธานี รายงานไปยัง กรมควบมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย วาเปน
พื้นที่มีศักยภาพในการกอสราง ทั้งที่มีประชาชนออกมาคัดคานจํานวน
มากตอเนื่องมา 1 ป 6 วัน (22 พ.ย.58) และติดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
การเลือกพื้นที่ อีกหลายประการ
1.6 ทางออกหรือทางเลือก ในการสรางโรงไฟฟาขยะในพื้นที่อื่นๆ
ทางเลือกที่ 1 สรางบานอดีตผูวาฯ หรือผูอนุมัติโครงการ
ทางเลือกที่ 2 จัดหาพื้นที่ราชการหรือพื้นที่ราชพัสดุ
ทางเลือกที่ 3 บริหารจัดการเองในแตละพื้นที่
ทางเลือกที่ 4 จัดสงโรงปูนซิเมนต PTI SCG
1.7 ขอเสนอชาวบาน ตอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอเสนอในการรับฟงความคิดเห็น
ขอที่ 1 ไมประสงคลงนามในใบลงทะเบียนของโครงการ
เนื่องจากมีความกังวลวาจะนํารายชื่อไปสนับสนุนการกอสราง
โครงการกอสรางโรงไฟฟาจากขยะ
ขอที่ 2 ไมเห็นดวยที่จะรับขยะจากที่อื่นมากําจัดที่ตําบลเชียงราก
ใหญ พื้นที่ ตําบลเชียงรากใหญ ไมเหมาะสมและไมมีความพรอม
ในการรองรับการกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
เนื่องจาก
- เปนพื้นที่อนุรักษแหลงน้ําดิบ ตามกฎกระทรวง
- ใกลแหลงผลิตน้ําประปาของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพียง 1.5 กิโลเมตร และระบบการผลิตน้ําประปาไมสามารถคัด
แยกสารพิษที่มาจากระบบการกําจัดขยะได ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพน้ํา

ประเด็น

ชื่อ-สกุล

2.

ประธานสภา อบต.บาง
พูด

3.

สันติ เชื้อแกว
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
เชียงรากใหญ

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
สงผลกระทบหวงโซอาหาร ระบบเศรษฐกิจในประเทศและการคาระหวาง
ประเทศ จนเกิดขาดความเชื่อมั่นดานการทองเที่ยวของประเทศ อีก
- เปนพื้นที่ลุมต่ํา มีลําน้ําเจาพระยาและลําคลองลอมรอบทั้ง
ตําบล มีลักษณะเปนคลองสาขาจํานวนมาก จึงยากตอการควบคุม หากมี
การกอสรางโรงงานกําจัดขยะ
- พื้นที่ที่กําหนดหางจากชุมชนที่มีคนอยูหนาแนนเพียง 127
เมตร
- ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม อาจสงผลกระทบตอ
ระบบผลิตการเกษตรแบบอินทรีย
ขอที่ 3 ขอให ม. เกษตรศาสตร สงรายงานและบันทึกขอคิดเห็น
ในรายงาน โดยสงให อบต.เชียงรากใหญ และสงใหผูแทนชุมชน
ที่มีความกังวล ดังกลาว เพื่อตรวจสอบรายงานใหตรงกับ
ขอเท็จจริงในการรับฟงความคิดเห็น กอนทําการเผยแพร พรอม
ระบุไมอนุญาต ไมเห็นดวย นําขอมูลดังกลาวเอื้อประโยชน
ผลักดันกอสรางโรงไฟฟาขยะ หรือเปนพื้นที่กําจัดขยะ หรือ
รองรับแกไข ขยะ ใดๆทั้งสิ้น
2.1 ขอแตกตางระหวางโครงการที่จะกอสรางโรงไฟฟาขยะพื้นที่ตําบลเชียง
รากใหญและโรงไฟฟาอื่นๆในประเทศไทย คือโรงไฟฟาอื่นๆที่ดําเนินการได
เนื่องจาก มีการกอสราง ปรับปรุง จากบอขยะเกาที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
จํานวนมากอยูแลว แตทั้งนี้ตําบลเชียงรากใหญมีปริมาณขยะนอยมาก (ตอ
วัน) ซึ่งประชาชนสามารถจัดการเองไดในพื้นที่ ไมควรรับขยะมูลฝอยจากที่
อื่นๆ
2.2 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศญี่ปุน มีระบบการจัดการ
ที่ดี แตพฤติกรรมการทิ้งและการคัดแยกไมเหมือนกัน จึงไมเหมาะสมจะ
นํามาใชกับพื้นที่ของประเทศไทย
2.3 ประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่อยูแลว แต
เทศบาล/อบต.มีการเก็บและทิ้งรวม
- ทางอบต.เชียงรากใหญ ยังไมมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย ยังคงมีการ
ทิ้งรวม ไมมีแบงแยกถังตามประเภทขยะ ซึ่งไดแกขยะอินทรีย ขยะทั่วไป
ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล

ประเด็น

ชื่อ-สกุล

4.

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
เชียงรากใหญ

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
- ไมเห็นดวยการกอสรางโรงไฟฟาขยะพื้นที่ตําบลเชียงรากใหญ
- ทุกโรงเรียน ทุกชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี ควรมีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย แตในขอบเขตการดําเนินงานของโครงการ ระบุวา
“1
โรงเรียน 1 ชุมชน ” ทั้งนี้หนวยงานราชการควรเปนตัวอยางที่ดีในการคัด
แยก
-ไมเห็นดวยการกอสรางโรงไฟฟาขยะพื้นที่ตําบลเชียงรากใหญ มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม สงกลิ่นเหม็น

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

 ขอมูลดานการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ มีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสว นตําบล ซึ่ง
การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยทางองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญดําเนินการเองทั้งหมด

โดยมี ขนาดพื้นที่

ใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 10.53 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คิดเปนน้ําหนักประมาณ
6 ตันตอวัน (ขอมูลป พ.ศ. 2558) ซึ่ง ขอมูลน้ําหนัก ขยะมูลฝอยนี้ เปนขอมูล ที่ไดมาจากการคาดประมาณ มีความถี่ ใน
การเก็บขน 5 ครั้งตอสัปดาห ยกเวนวันหยุดเสาร-อาทิตยและเก็บขนในวันหยุดนักขัตฤกษ รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงาน
อยูในปจจุบัน มีจํานวน 1 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร มีอายุการใชงาน 5 ป สภาพใชงานไดดี มี
จํานวนพนักงานทายรถ 3 คน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 5 กิโลเมตร
จํานวนการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน ใหบริการเก็บขนมูลฝอยในภาคครัวเรือน หมูบาน รวมถึงบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ แตเนื่องจากปริมาณมูลฝอยในพื้นที่มีจํานวนมาก จํานวนรถเก็บขนมูลฝอยที่มีอยูในปจจุบันจึงไมเพียงพอตอการ
ใหบริการ
การคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ มีการคัดแยกขยะ รีไซเคิลตาม
ครัวเรือน ประมาณรอยละ 60 อาทิเชน หมูที่ 1 หมูที่ 2 และหมูที่ 7 โดยมีการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล ณ ที่ทําการ
ผูใหญบาน หมู 2 บานเชียงราก เพื่อดําเนินการคัดแยกขยะและวัสดุรีไซเคิลรวมถึงมีการทําน้ําหมักและปุยหมักชีวภาพ
จากผักตบชวาและตอซังขาว

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ
รถประเภทอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ จะนําไปกําจัดยังสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยภาคเอกชน ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูที่ 60/1 หมูที่ 5 ตําบล
บางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหนงพิกัด X 0656965 Y 1570042 สภาพแวดลอมบริเวณ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เนื้อที่ทั้งหมด 60 ไร เริ่มใชเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
เมื่อป พ.ศ. 2550 สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่ทํา การองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญประมาณ
กิโลเมตร วิธีการกําจัดมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน เปนแบบการเทกองที่มีการควบคุม (

90

Controlled Dump) มีการ

ออกแบบบอฝงกลบไว 5 บอ บอละ 4 ชั้น ปจจุบันใชบอที่ 2 ชั้นที่ 2 สามารถดําเนินงานฝงกลบไดอยางมีประสิทธิภาพ
พอสมควร เนื่องจากมีความพรอมของเครื่องจักรกล บุคลากร การดําเนินงาน มีการบดอัดขยะมูลฝอยกลบทับดวยดิน
เปนครั้งคราว ลดกลิ่นเหม็นดวยน้ําหมักชีวภาพ มีมาตรการปองกันขยะปลิว เปนตน โดยองคการบริหารสวนตําบลเชียง
รากใหญ เสียคาใชจายในการดําเนินการจางเหมากําจัดมูลฝอยในอัตรา 25,000 บาทตอเดือน (ประมาณ 208 บาท ตอ
ตัน) ซึ่งหากสถานที่กําจัดมูลฝอยในปจจุบันไมสามารถใชงานไดแลวนั้น ทางองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญยังไม
มีแผนจัดหาสถานที่กําจัดมูลฝอยแหงใหม

การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ขอมูลดานการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ในปจจุบันพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ ยังไมมี นโยบายเกี่ยวกับการ คัดแยกของเสียอันตรายจาก
ชุมชน โดยพบวามีการทิ้งมูลฝอยและของเสียอันตรายรวมกับมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากยังไมมีถังขยะแยกประเภทของเสีย
อันตรายตั้งในพื้นที่ ขยะ มูลฝอยติดเชื้อในเขตพื้นที่ สวนใหญมาจาก สถานีอนามัย ที่ใหบริการ ดานสาธารณสุข จํานวน
1 แหง ซึ่งมี ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดย ประมาณ 2 กิโลกรัมตอวัน โดยโรงพยาบาลสามโคก จะรับไปดําเนินการกําจั ด 1
ครั้งตอสัปดาห
ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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