
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก                       

จังหวัดปทุมธานี   (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)                

โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน                

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น.               

ณ ลานวัดบานพราวใน  ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาท่ี/สมาชิก อบต. ผูนําทองถ่ิน/ชุมชม 

โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี รวมท้ังสิ้น 251 คน  

วัตถุประสงคการจัดประชุม 

 1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ

ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโครงการ 

 2) เพ่ือใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา

การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน 

 3) เพ่ือ ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรและชุมชนตางๆท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานโครงการ 

 4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  จากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพ้ืนท่ีโครงการ เก่ียวกับ  

ปญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานท่ีกําจัด)

สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพ้ืนท่ี  รวมท้ังเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีการใชงานใน

ปจจุบัน 

 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ 

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)  

“เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ” 



 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ 

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 “เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ” 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ 

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 “เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ” 



 
 
 
 
 
 
 การรวบรวม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากการจัดประชุมครั้งนี้ ดําเนินการรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

จาก  3 สวน ไดแก 

 1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจาก  “แบบประเมิน การจัดประชุม ” ซ่ึงหลังการประชุม  ท่ีปรึกษาจะนํา

แบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองและลงรหัสขอมูล  แลวจึงนํามาดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  

โดยใชโปรแกรมวิจัยสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (SPSS for Windows) แสดงผลการวิเคราะห เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของ

ประชากร ทางดานเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติท่ีมีตอโครงการและวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยความถ่ี

และคารอยละ (%) 

 2. การเขียน ลงลายมือ แสดง ชื่อ-สกุลผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นหรืออาจจะไมประสงคออกนาม “ใบ

แสดงความคิดเห็น” 

 3. การความคิดเห็นผานไมโครโฟนตอขอซักถามและเสนอแนะ  ประเด็นตางๆ 

 

ดังนั้น ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จากการประชุมครั้งนี้ 

สามารถออกเปน 2 ประเด็น ไดแก 

1) ประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายละเอียดโครงการ 

2) ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเปนขอกังวลและสงสัย เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลเชียงรากใหญ  

 

สรุปไดดังนี้ 

1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน 

 จากจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 251 คน  มีผูตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 187 คน โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 

95 ทราบรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการและรอยละ 5 ไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ  

โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 32 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลามากกวา 6-12 เดือน รอย

ละ 25 ทราบมาเปนระยะเวลา มากกวา 1 ป และรอยละ 17 ทราบมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน ซ่ึงผูตอบแบบ

ประเมินรอยละ 41  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการเพ่ิมข้ึนในระดับมากและปานกลาง  รอยละ 

16 มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมิน  รอยละ 74 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ รอยละ 24  เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ และรอยละ 2 ไมแสดงความคิดเห็น โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ  90 เห็นวา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด  รอยละ 5 การหมักทําปุย และ

รอยละ 4 การฝงกลบ อยางถูกหลักสุขาภิบาล  หากมีการจัดสรางสถานท่ีกําจัดมูลฝอยในพ้ืนท่ี ผูตอบแบบประเมินรอยละ 



 
 
 
 
 
 
89 ไมยินดี รอยละ 6 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 5 ยินดี  โดยหากพ้ืนท่ีหรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด 

ผูตอบแบบประเมินรอยละ 90 ไมยินดี รอยละ 6 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 4 ยินดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (จากใบลงลายมือผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นในการจัดประชุม) 

ผูเขารวมประชุมและประชาชนในพ้ืนท่ีเขตการปกครองของ ตําบลเชียงรากใหญ  ท่ีตั้งความกังวลวาการ  ลงนาม

ในใบลงทะเบียนเขารวมประชุมดังกลาวจะเอ้ือประโยชนตอมติเห็นชอบในจัดทําประชาคมของโครงการกอสราง

โรงไฟฟาพลังงานทดแทนจากขยะแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ  ของบริษัท ปทุมธานี คลีน 

เอนเนอรจี จํากัด ซ่ึงหัวขอและตัวชี้วัดของโครงการท่ีกอใหความกังวลตอประชาชนในพ้ืนท่ี มีดังนี้ 

1. มีรูปแบบหรือเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูง ไมมีหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน

ระดับต่ํา เหมาะสมท่ีจะนํามาใชในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ไดอยางมีประโยชนสูงสุด  เหมาะสมท่ีจะนํามาใชในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปทุมธานี โดยชุมชนไมตอตานคัดคาน สามารถอยูรวมกับชุมชนได 

2. สามารถจัดลําดับพ้ืนท่ี ท่ีมีความพรอมและเหมาะสม ในการรองรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูง

ได 

ขอกังวลเกี่ยวกับโครงการหากมีการโครงการโรงไฟฟาเชียงรากใหญฯ  

 1. สถานท่ีตั้งโครงการอยูใกลแหลงชุมชน รัศมีไมเกิน 3 กิโลเมตร สงผลกระทบตอคนหมูมากท้ังทางตรงและทางออม 

2.สถานท่ีตั้งเปนพ้ืนท่ีลุมน้ํา ลักษณะเปนแองกระทะ เปนพ้ืนท่ีสีเขียว ชาวบานยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวนมาก 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน (ตอ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
3.สถานท่ีตั้งใกลแหลงน้ําดิบ เสี่ยงตอการปนเปอนโลหะหนักและสารพิษจากบอขยะ 

4.สถานท่ีตั้งเปนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง ใกลแมน้ําเจาพระยา  หากมีน้ําทวมจะเกิดปญหาการปนเปอนรายแรงสูแหลงชุมชน

เนื่องจากเปนแหลงน้ําดิบสําคัญสําหรับการอุปโภคบริโภค 

5.การกอสรางโรงไฟฟา เชียงรากใหญฯ ยังไมไดรับการยอมรับจากภาคประชาชน ยังมีการรองเรียนและคัดคาน 

6. เสนทางการขนสงขยะจํานวนมาก ตองกระทําวันละหลายๆเท่ียวและกอใหเกิดผลกระทบตอการจราจรและคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนรัศมีโดยรอบ 

 ดังนั้น ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ประเด็นเก่ียวของกับการกําจัดขยะมูลฝอย จากใบลงลายมือผูเขารวมประชุม

แสดงความคิดเห็นในการจัดประชุม จะมีความกังวลเก่ียวกับโครงการท่ีจะมีแผนการสรางโรงไฟฟาในพ้ืนท่ีของตําบลเชียง

รากใหญ สรุปประเด็นไดดังนี้ 

 

ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. สมชาย ผดุงนานนท พ้ืนท่ีสรางไมเหมาะสมครับ อยูใกลแหลงชุมชน มีสมองคิดดวย 

2. ธวัชชัย แกวมุก  เราไมเห็นดวยกับโรงไฟฟากลางชุมชน เนื่องจาก เปนพ้ืนท่ีราบลุม

ติดโรงเรียนติดแมน้ําเจาพระยา และติดโรงสูบน้ําสํารอง 

3. สมดาร ชมภูออน  ไมเห็นดวยการกอสรางโรงไฟฟาขยะ 

4. บุญชวย อัมระปาล  กลิ่นเหม็น สิ่งแวดลอมไมดีมลพิษน้ําเสียทําใหสิ่งแวดลอมโดยรอบ

สงกลิ่นกระจายไปท่ัวโลกดานมลพิษทําลายสุขภาพ 

5. นายประกอบ บัจหละ  ไมเห็นดวยการกอสรางโรงไฟฟาขยะท่ีเชียงรากใหญ 

6. จุดจิตต บุญสง  ไมเห็นดวยท่ีโรงงานขยะไฟฟาท่ีเชียงรากใหญ 

7. เฉลียว อางแกว  นายกอบต. ไปไหน ทําไมไมรวมหารือ พูดคุยกับประชาชน วาทาง

พวกเราไมเอาโรงไฟฟาขยะ 

8. ปราโมทย อางแกว  เราไมเอาโรงงานขยะนะครับ 

9. จําป อิมอกใจ  ไมเอาโรงไฟฟาขยะ 

10. บุญสง ครามเขียว  ไมเอาโรงไฟฟาขยะ 

11. นพมาศ คําสอน  ไมเอาโรงไฟฟาขยะ ไมม่ันใจในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ใน

การกอตั้งโรงไฟฟาขยะ 

ตารางสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (จากใบลงลายมือผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นในการจัด

 
 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

12. สุมาลี พูลเจริญ  ไมเห็นดวยมาสรางขยะเปนโรงงานขางหมูบาน ไมเอาขยะอ่ืนๆเขา

มาท่ีหมูบาน 

13. ทองคํา ฉลวย  เราไมเห็นดวยท่ีจะสรางโรงไฟฟาขยะ ซ่ึงเปนแหลง นําเชื้อโรคมาสู

พวกเราชาววัดบัวหลวง 

14. สมพร ลายบัว  พ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการทําโรงไฟฟาขยะ 

15. ดช.สิรวิชญ ใจดี  ไมตองการใหมีการสรางโรงไฟฟาขยะ ควรมุงเนนไปแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ําชวงฤดแลงเพราะน้ําใชนอย มีปญหาดานการ

เกษตรกรรม 

16. บุญเทียม ระวังกิจ  การจัดทําขยะมูลฝอยเปนวิธีการท่ีดี แต หางไกลจากชุมชน ไมใชท่ี

ทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษชนใกลบริเวณชุมชน 

17. ขาว โสภณพิสิฐ  ไมเห็นดวยท่ีโรงงานขยะไฟฟาท่ีเชียงรากใหญ 

18. นัทธวัฒน โสภณพิสิฐ  เราไมอยากใหมีโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีเชียงรากใหญเนื่องจากตรง

นั้นมีแหลงชุมชนคอนขางเยอะและอาจจะเกิดแญหานําทวมข้ึนได

เพราะติดแมน้ําเจาพระยาเปนท่ีลุมควรหาพ้ืนท่ีใหมท่ีหางไกล

ชุมชนและอยูท่ีดอนสูงซ่ึงมีเยอะแยะในจังหวัดปทุมธานี 

19. นิกล แกวพวง  ไมเห็นดวยท่ีโรงงานขยะไฟฟาท่ีเชียงรากใหญ 

20. ธนรช ลายบัว  ไมเห็นดวยท่ีโรงงานขยะไฟฟาท่ีเชียงรากใหญ ผมอาศัยอยูติด

หมูบานวัดโรงเรียนแมน้ําเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ตอพืชผัก 

21. ผองศรี อัมระปาล  ไมเห็นดวยท่ีโรงงานขยะไฟฟาท่ีเชียงรากใหญ 

22. สมชาย ลายบัว  ไมเห็นดวยท่ีโรงงานขยะไฟฟาท่ีเชียงรากใหญ เนื่องจากใกล ชุมชน

บาน วัด โรงเรียน และแมน้ํา สงผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

23. สมนึก วานภระ  ไมเห็นดวยกับการกอสรางโรงไฟฟาขยะเพราะพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

24. ศรีศักดิ์ พีพงษ  ไมเห็นดวยท่ีโรงงานขยะไฟฟาท่ีเชียงรากใหญ เนื่องจากกอให

มลพิษจะตามมา โรคภัยตางๆ อากาศจะมีพิษ แหล งทํามาหากิน

จะมีปญหาน้ําทาจะไมสามารถอุปโภค บริโภคได 

25. เดือนเพ็ญ มุมประดับ  ไมเห็นดวยการสรางโรงงานขยะ 

26. ชาญชัย มุมประดับ  ไมเห็นดวยการสรางโรงงานขยะ 

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

27. บุญสือ พลอยแกว การท่ีจะตั้งโรงงานขยะในเขตชุมชนนั้นไมเหมาะสมอยางยิ่ง และ

อยูในเขตท่ีลุมน้ําอีกดวย ดารท่ีจะตั้งโรงงานขยะควรอยางยิ่งท่ีจะ

ตั้งในตําแหนงท่ีท้ิงขยะเดิมจะกวาไหมไมควรท่ีจะตั้งโรงงานขยะใน

ท่ีแหงใหม 

28. มณเทียน พลอยแกว สถานท่ีจะสรางโรงงานขยะไฟฟาไมเหมาะสม เพราะติดกับ

หมูบาน ชุมชน วัด โรงเรียน ในพ้ืนท่ีหมู3 เปนหมูบานท่ีทํา

การเกษตรมากท่ีสุดและในหมูบานนั้นมีคนชราและเด็กอยูอาศัย

เปนจํานวนมาก 

29. ประภาศิริ ลาไม  ไมเห็นดวยท่ีจะมาสรางโรงงานขยะในชุมชนหมูบานอภิเชฐธานี 

เพราะเปนแหลงชุมชนจะกอใหเกิดอันตรายตอท่ีอยูอาศัยใน

บริเวณใกลเคียง 

30. บุญเรือน พลอยมุข  ไมตองการขยะเพราจะทําใหความเปนอยูของประชาชนเปน

โรคติดตอรายแรง สง กลิ่นเหม็น นาจะไปตอสรางท่ีหางไกล

หมูบานยานเจริญตองใหอยูไกลๆชุมชน 

31. สมจิต หลอดทอง  ไมตองการนําขยะจากท่ีอ่ืนเขามา เพราะเหม็นมากๆ ควรจัดการท่ี

ทาโขลงใหสําเร็จกอนไหม เอางบรัฐมาลางผลาญท้ังประเทศใหไม

ฟงชาวบาน ฉันก็อายุมากแลวฉันอยูไมก่ีปก็ตาย ฉัน ลูกหลาน ตัว

เล็กๆ 

32. เพ็ญศรี เจียกใจ ไมเห็นดวยท่ีจะมาสรางโรงงานขยะในชุมชนนี้ เพราะจะเกิดขอเสีย

ตางๆมากมายเละไมเกิดประโยชนใดท้ังสิ้น 

33. สันติ จันทร ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะ เนื่องจากอยูติด

ชุมชนและยังใกลแหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาลําคลองสาธารณะ

ไมม่ันใจ วาจะไมมีกลิ่นขยะ ประเทศไทยอยาไปเปรียบเทียบกับ

ญี่ปุน การคัดแยกขยะบานเราไมมีสัปดาหหนึ่งมาเก็บครั้งนึง 

ระบบการจัดการแตกตางกัน 

34. ประไพ จันทรแดง  เหม็นขยะ ถาสมมติ ใหนําถังขยะซัก 2-3 ใบ บรรจุขยะใหเต็ม

สัปดาหหนึ่งมาเก็บครั้งหนึ่งไวไวท่ีหนาบานทานเอาไหม คงหอมดี

นะ ฝุนควันจากการเผาขยะไปไหนสะอาดบริสุทธิ์จริงหรือ 

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

35. มงคล พลอยมุข  ไมสมควรท่ีจะกอสรางโรงงานขยะ เพราะจะสรางมลพิษใหบุคคล

รุนหลังและชุมชนใกลเคียงสถานท่ีนี้ไมเหมาะเปนอยายิ่งเพราะอยู

ใกลโรงเรียน รพ.ธรรมศาสตร ใกลวัดซ่ึงมี 4 วัดดวยกัน ท่ี มีการ

ดําเนินการมาแลวไมประสบความสําเร็จแลวจะทําเพ่ืออะไร มันมี

ผลประโยชน 

 

36. สมชาย ทองสุข  ไมเอาขยะ 

37. ภรณพัน คําเศษ  ไมเห็นดวยกับ โรงไฟฟาชีวมวลเพราะไมเหมาะกับสถานท่ีอยูติด

กับสถานท่ีอยูติดกับหมูบานเพราะชุมชนเกินไปอยูใกลแหลงน้ํา

กลัววาจะมีผลกระทบในภายภาคหนา 

 

38. สิทธิชัย อาภรณ  ไมเห็นดวยในการทําโรงไฟฟาขยะ 

39. ไพบูล อยุทน  ไมเห็นดวยในการกอสรางโรงไฟฟาจากขยะเพราะอยูติดกับชุมชน

เกินไป 

40. สมปอง อัมรปาล  ไมเห็นดวยเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมแกการกอตั้งโรงไฟฟาขยะ 

41. อัญชุลี อัมระปาล  ไมเห็นดวย กับการกอตั้งขยะ เพราะเปนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

42. สมฤทัย วานกระรา ไมตองการโรงไฟฟาขยะเพราะพ้ืนท่ีไมเหมาะสมใกลชุมชนเรามาก

เกินไป 

43. เดียว ลิมอารีธรรม  โครงการนี้ดีมาก แตควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

44. ศุภชัย ลิ้มประเสริฐ  ไมเอาขยะ พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

45. กาลมล ไพเราะ  ไมเหมาะสมอยูใกลพ้ืนท่ีมากๆ 

46. ชัชกาล อ่ิมอกใจ  ไมเห็นดวยคะ  

47. บุญเลิศ งามผล  ชาวบานไมเห็นดวยเพราะอยูกลางหมูบาน 

48. บุญเตือน งามผล  เราไมไดคัดคานการสรางโรงไฟฟาขยะ แตเราไมเห็นดวยวา

สถานท่ีจะสรางมันอยูกลางชุมชน 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

49. แสงสุริยา สวนกัน  ไมเหมาะสมอยางมากเนื่องจากเวลาท่ีมีขยะมาลงในพ้ืนท่ีกอใหเกิด

มลภาวะท้ังทางอากาศและน้ํา ทางอากาศกอใหเกิดกลิ่นรบกวน

การใชชีวิตประจําวันสวนทางน้ํากอใหเกิดมลภาวะอยางมากเม่ือ

ขยะกองรวมกันแลวมีฝนตกลงมาน้ําชะลางขยะจะไหลลงสูแหลง

น้ําทําใหน้ําเกิดการเนาเสียและมีเชื้อโรคกระจายลงสูแหลงน้ําซ่ึง

ทําใหน้ําใชการไมไดพืชผลทางการเกษตรเสียหายไมวาจะเปนขาว

หรือพืชผัก ดังนั้นขาพเจาไมเปนดวยท่ีจะนําโรงไฟฟาขยะมาลงใน

พ้ืนท่ีชุมชน 

50. จิตรตรี ปลองไม  การกําจัดขยะเปนเรื่องดี/สถานท่ีโรงกําจัดขยะไมเหมาะสม ใกล

ชุมชน แหลงน้ํา/โครงการใหญเกินไป/สถานท่ีตั้งอยูไกล แหลงขยะ

ทําใหขนสงไกล /โครงการท่ีผานมาเชื่อถือไมได 

51. 

 

จําลอง ปลองไม  การกําจัดขยะดวยเทคโนโลยีเปนเรื่องท่ีดี แตควรหาสถานท่ีตั้งให

เหมาะสมกวานี้ควรดูเรื่องการขนสงท่ีเหมาะสมกวานี้ ควรหา

แหลงสรางโรงงานกําจัดใกลแหลงกวานี้โครงการใหญเกินไปจะทํา

ใหเกิดปญหาในบริเวณกวาง 

52. จําลอง อัมระปาน  ไมเอาขยะ 

53. วรรณระภา อางแกว  ไมเอาขยะ 

54. นันทมร ประเสริฐวงษ  พ้ืนท่ีเชียงรากใหญไมใชบอขยะเกาไมเหมาะสมท่ีสรางโรงไฟฟา

ใกลชุมชนเกินไป 

55. มานิตย แกวพวง  ไมเห็นดวย 

56. ปรีปก กลิ่นอุพง  ไมเห็นดวย 

57. อุย จอกลอย  ไมสมควรท่ีจะมีโรงงานขยะเราสามารถจัดการขยะดวยวิธีอ่ืนๆได 

58. นฤมล จงรักแสง  ไมเห็นดวย 

59. ลันทม อัมระปาล  มีการคัดแยกขยะในชีวิตประจําวันอยูประจําการสรางโรงงานขยะ

เปนสิ่งท่ีดีในการกําจัดขยะ แตไมเห็นดวยในการมาสรางในเขต

ชุมชน 

60. อรพิน อ่ิมอกใจ  คัดแยกขยะประจําวันอยูแลว มีความเห็นดวยในการสรางโรงงาน  

แตไมสมควรมาสรางในชุมชนในพ้ืนท่ีเขตสีเขียวมาทําวิถีชาว

เกษตรในการทํากินปลูกผักและการสงน้ําประปา 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

61. ทักษพร อัมระปาล  โครงการขยะมูลฝอยของ คสช.เปนโครงการท่ีดีแตคนในพ้ืนท่ีเชียง

รากใหญไมเชื่อถือการทํางานของ อปท. ท่ีไมโปรงใส ไมเชื่อวาจะ

สามารถจะกัดการขยะไดตลอดเปนแตโครงการขายฝน 

62. ลลาย อัมระปาล  การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีของตนเองเปนโครงการท่ีดีแตคน

เชียงรากใหญไมเชื่อวาอปทสามารถทําโครงการใหญๆไดสําเร็จ 

63. สุกานดา กลิ่นอุบล  ไมเห็นดวย 

64. วิภา กลิ่นอุบล  ไมเห็นดวย 

65. วันเพญแนบสนิท  ไมเห็นดวย 

66. ชนินาถ ขัติยะ หนู ไมเอาโรงไฟฟาขยะกลางชุมชนคะเพราะมันเหม็น 

67. นิภารัตน ขัติยะ  เห็นดวยกับโรงไฟฟาขยะ แต ไมเห็นดวยกับสถานท่ีกอสรางควรไป

หาสถานท่ีใหมใหหางไกลชุมชน แหลงน้ําดิบประปา โรงเรียน 

สถานศึกษา และโรงพยาบาล 

68. สุวิย เอ่ียมสําอาง  ทําไมไมไปสรางโรงไฟฟาในบอท้ิงขยะเดิม 

69. มนตรี อุนจันทร  ไมเห็นดวย พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

70. วิเชียร ออสมาน  ไมโรงงานขยะ 

71. สด  จงจิดร  ขอคัดคานการสราโรงไฟฟาท่ีเชียงรากใหญเพราะพ้ืนท่ีไม

เหมาะสม 

72. จําเนีย มณีสถิต  เราเห็นดวยกับการจัดการขยะมูลฝอย เตเราไมเห็นดวยกับการ

กอตั้งโรงไฟฟาเพราะพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

73. วิชุดา อ่ิมอกใจ  ไมควรสรางโรงงานกําจัดขยะใกลโรงเรียน/วัด/หมูบาน/คลอง/

แมน้ํา/โรงยาสูบน้ําประปาเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

74. ทองปลิว งามผล  โครงการกําจัดขยะไมควรสรางใกลหมูบานใกลชุมชนแหลงน้ําท่ีทํา

การเกษตร เนื่องจากจะมีผลตอประชาชน 

75. ยุทธนะ สวนกัน  ไมเหมาะสม เพราะจะกอใหเกิดมลภาวะท้ังทางน้ําและทางอากาศ 

76. รัตนา สวนกัน  ไมเหมาะสมท่ีจะทําโรงฟาและขยะใกลชุมชนแมน้ําเจาพระยา 

77. สริยนต สานกัน  ไมเหมาะสมท่ีจะทําโรงฟงและขยะใกลแมน้ําเจาพระยาชุมชน  

และแหลงทําการเกษตรกรรม 

78. สราวุธ สวนกัน  ไมเหมาะสม เพราะกอใหเกิดมลภาวะท้ังทางอากาศและทางน้ํา

ทางอากาศ กอใหเกิดกลิ่นรบกวนในการใชชีวิตประจําวัน 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

79. ทับหรารณ แจงมีคุณ  พวกเราเชียงรากใหญไมตองการโรงไฟฟาขยะโดยเด็ดขาด 

80. วิภาพร อัมระปาล  โครงการสรางเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน เปนเรื่องทีดีท่ีเริ่ม

จากชุมชนทุกคนไดมีสวนรวมในการคัดแยกในขยะท่ีตนไดท้ิงจาก

ครัวเรือนเอง แตโครงการโรงไฟฟาขยะท่ีจะเขามาจัดทําโครงการนี้

ทานแนใจแคไหนท่ีจะไมมีผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี เรา

ชาวบานไมมีความม่ันใจเลยโดยเฉพาะผูนําชุมชน นายก อบต. ท่ี

ไมเคยฟงเสียงประชาชนเอาแตหลบหนาประชาชนพูดแตวาระบบ

การจัดการดีโครงการดีแตเอาท่ีอ่ืนไมใชชุมชนไดไหม 

81. สมหมาย ใจกุศล   โครงการกําจัดขยะไมควรสรางใกลหมูบานแหลงน้ําชุมชนท่ีทํา

การเกษตรเนื่องจากมีผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน 

82. บุญชวย อ่ิมอกใจ  โครงการกําจัดขยะไมควรสราง เพราะใกลแหลงน้ําใกลชุมชนใกล

ท่ีทําการเกษตรเนื่องจากมีผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอม

เปนพิษ 

83. มุกดา แกวมุข  ไมเหมาะสมท่ีจะทําโรงไฟฟาขยะเนื่องจากแหลงใกลแมน้ํา

เจาพระยาท่ีชุมชนทําการเกษตร 

84. มาลี สวนสิน  โครงการกําจัดขยะไมควรสรางใกลแหลงชุมชน แหลงทํามาหากิน

เรามีผลกระทบตอประชาชนสิ่งแวดลอมเปนพิษมีผลกระทบตอ

ประชาชนอยางมาก เราไมตองการ 

85. บุญสืบ อัมระปาล พ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการสรางโรงไฟฟาขยะเชียงรากใหญ  

ปล.อยาเอาชื่อวาชาวบานเอาขยะทํางานความเปนธรรมชาวบาน

เดือนรอน เครียด สงสารชาวบานดวยคะ 

86. วิระกรรณ แสนสีแท   

 

พ้ืนท่ีเชียงรากใหญไมเหมาะสมท่ีจะสรางโรงงานขยะเพราะเปน

พ้ืนท่ีลุมน้ําควรจัดการโซนสําหรับการสรางโรงงานลักษณะนี้ตอง

หางไกลชุมชนไมใชอยูติดชุมชนขยะชุมชนตองเริ่มจากปลูก

จิตสํานึกของชุมชน ระดับการศึกษาระเบียบวินัยของชุมชนรวมกัน

รณรงคในภาคชุมชนสรางกฎระเบียบ วินัย ใหเครงครัด 

87. รุงทิวา สุเมธทรัพย  พ้ืนท่ีเชียงรากใหญใกลชุมชนมากเกินไปไมเหมาะสมอยางมาก ขอ

ความเห็นใจไปทําโรงไฟฟาท่ีอ่ืนเหมาะสมกวานี้ ขอขอบพระคุณ

เปนอยางมากท่ีเห็นใจประชาชน 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

88. ปนัดดา จรเทศ  ขาพเจาไมคัดคานโครงการนี้ แตไมเห็นทางในการกอสรางเชียง

รากใหญ กรุณาอยานําเรื่องรายชื่อขาพเจาไปเห็นดวยกับการสราง

ท่ีเชียงรากใหญเด็กขาด 

89. ปนัดดา อัมระปาล  พ้ืนท่ีเชียงรากใหญไมเหมาะสมในการกอสรางโรงไฟฟาขยะ 

90. บุญชอบ พ่ึงศรี  ไมเหมาะสมทําใหเกิดมลภาวะทางน้ําและทางอากาศ 

91. จิดายุ ประคองผล  จะตองหาวิธีการใหถูกตองและใหหางไกลจากชุมชน เพ่ือภาพ

แวดลอมของคนในชุมชน 

92. เล็ก ชูอารมณ  ท่ีนี้ไมเหมาะสมท่ีจะมาทําโรงไฟฟาคะ ขยะท่ี จังหวัดปทุมธานี 

ขอใหไปทําท่ีอ่ืน 

93. เยา คามเขียว  ไมเหมาะสมท่ีจะมาทําการไฟฟาคะขยะท่ีนี้เปนท่ีทํามาหากินถา

เอาโรงไฟฟาขยะเขามาจะทํากินไดอยางไร 

94. วนัสนันท จําเริญ  เชียงรากใหญไมเหมาะสมควรไปสรางพ้ืนท่ีหางไกลชุมชน 

95. วีระ จําเริญ  ไมเห็นดวยเพราะจะกอใหเกิดมลพิษพ้ืนท่ีไมเหมาะสมใกลชุมชน

ใกลแหลงน้ํา 

96. น้ําคาง ทองคําพูล  ไมควรสรางท่ีอยูใกลชุมชน เพราะวาจะมีผลกระทบตอทางเดิน

หายใจ 

97. อุนเรื่อน ลือโลก  ควรไปจัดสรางท่ีไมใชชุมชน 

98. เฉลียง อูคชสาร  ไมเอาโรงงานไฟฟาจากขยะ 

99. อรวรรณ อูคชสาร  ไมเอาโรงงานไฟฟาจากกองขยะ 

100. ดวงเดือน ชางถอน  ไมอยากไดไฟฟา ขยะอยากใหไปทําสิ่งอ่ืน สิ่งแวดลอมท่ีไมดี 

101. ฉวีวรรณ บุญโน  ไมตองการใหสรางไฟฟาขยะในพนท่ีเชียงรากใหญ 

102. สมจิตร บางชื่น ไมตองการใหมีการสรางโรงไฟฟาขยะ ซ่ึงจะมีผลตอสิ่งแวดลอม 

103. เวียน ผองแผว ไมตองการขยะเพราะขยะมีมลพิษโรงไฟฟาขยะเปนมลพิษของ

สังคมและสงกลิ่นเหม็นตอชุมชนทําใหน้ําเนาเสียใชดื่ม อาบไมได

และเปนมลพิษ 

104. สมบุญ สเพ็ชรพวง  ไมตองการใหสรางโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีเชียงรากใหญ 

105. ธงชาติ โพธิ์จันทร  ไมตองการใหสรางโรงไฟฟาภายในชุมชนหาพ้ืนท่ีใหมท่ีเหมาะสม

กวาเพราะเนนพ้ืนท่ีใหม 

106. แสงสุข สุดสระ  ไมเอาโรงงานไฟฟาขยะตองการใหหาพ้ืนท่ีใหม 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

107. ประทิน จันคํา  ไมตองการใหสรางโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีตองการใหหาพ้ืนท่ีใหม 

108. รําไพ ทันเจริญ  ไมตองการสรางโรงไฟฟาขยะภายในพ้ืนท่ีตองการใหหาพ้ืนท่ีใหม 

109. สมบัติ ดีขํา  ไมเอาโรงไฟฟาขยะภายในตองการหาพ้ืนท่ีใหม 

110. ชิด วรโชติ  ไมเอาไฟฟาขยะ อยากใหไปทําท่ีอ่ืน 

111. มณฑา สุดสระ  ไมตองการโรงไฟฟาขยะตั้งพ้ืนท่ีนี้ขอใหไปตั้งท่ีๆเหมาะสมไมอยาก

ไดเพราะมลพิษไมดีและใกลน้ําประปาทําใหน้ําเสีย 

112. ไพริน คืนกวา  มีความตองการท่ีไมใหสรางโรงงานขยะฯ ในพ้ืนท่ีเพราะเปนพ้ืนท่ี

ไมเหมาะสมเปนพ้ืนท่ีสีเขียวประชาชนมีก็ชุมชนทําสวนผักเปน

หลัก มีความเห็นวาควรไปหาพ้ืนท่ีใหมท่ีไกลจากชุมชนคนอาศัย 

113. อําพร อินกวาง  ไมเอาโรงงานไฟฟาขยะภายในชุมชนเชียงรากใหญ เพราะท่ีบาน

อาศัยรายไดหลักจากการทําสวน หากสรางโรงงานขยะจะทําใหมี

ผลตอไรสวนอยางมาก 

114. สมศรี แกวมุข  ไมเห็นดวยในการสรางโรงงานไฟฟาขยะกลางชุมชน เพราะสิ่งท่ี

ตามมาเทียบกันไมไดกับสิ่งท่ีจะตองสูญเสียเพราะพ้ืนท่ีจะสรางจะ

ลอมรอบดวยหมูบาน วัด โรงเรียน แหลงผลิตน้ําดิบท่ีสงเขากทม. 

115. ระดับ ออนคลาย  ไมเอาโรงไฟฟาขยะ 

116. วินัย วานกรน  พ้ืนท่ีไมเหมาะสมสรางโรงไฟฟาขยะ 

117. สมบัติ บุบผาสุวรรณ  พ้ืนท่ีเชียงรากใหญเปนพ้ืนท่ีแหลงเพาะพันธสัตยน้ําและผลิตน้ํา

บริโภคเปนพ้ืนท่ีสีเขียวใกลแหลงชุมชน วัด บานเรือน 

118. สุเชฐ สิทธิเดช  ไมเห็นดวยท่ีจะสรางโรงไฟฟาขยะใกลชุมชนเห็นดวยใหไปหา

สถานท่ีอ่ืนท่ีไกลจากชุมชนเชียงรากไมเหมาะสม 

119. อําพล โสภณพิสิฐ  ผมเห็นวาสถานท่ีไมเหมาะสม 

120. จําปา ปนภู ไมเหมาะสม 

121. ลัดดา เงินงาม การคัดแยกขยะก็เปนการดี แตถามวาถาคัดแยกขยะแลว การเก็บ

ขยะจะทําอยางไร ในเม่ือรถขยะมาเก็บแลวก็รวมขยะทุกชนิด

รวมกันในรถคันเดียว 

122. ยุธพงษ เงินงาม   เราชาวชุมชนเชียงรากใหญ ไมตองการโรงไฟฟาจากขยะโดย

เด็ดขาด 

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

123. นางสาวกฤติยาณี แสงมีคุณ

  

เรายินดีท่ีทานมาใหความรู แตความเปนจริงแลว การคัดแยกขยะ

ของแตละครัวเรือน มันเปนไปไมไดแลว เหตุใด โรงไฟฟาขยะ

จะตองมาเกิดในพ้ืนท่ี ไมเหมาะสม ชาวบานอยางพวกเราไม

ตองการโรงไฟฟาจากขยะ 

125. ศันสนีย แกวพวง  เราไมตองการโรงไฟฟาขยะในเขต ต.เชียงรากใหญ 

126. สมโภชน  แกวพวง ไมตองการใหมีโรงไฟฟาขยะในเขตตําบลเชียงรากใหญ 

127. นิดดา แกวพวง ไมตองการโรงงานไฟฟาขยะในเขตตําบลเชียงรากใหญ 

128. สมหมาย จุลวานิช ไมเห็นดวยท่ีสรางโรงขยะไฟฟาเชียงรากใหญ 

129. อุไร รอดดี ไมตองการโรงไฟฟามาตั้งท่ีตําบลเชียงรากใหญ 

130. ลักขณา เชื้อไทย ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ี เชียงรากใหญ 

131. จิราพร นามทอง เห็นดวยกับการรณรงคใหมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ควรมีการ

ใหความรู ในระดับชุมชนเพ่ือใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง  ไมเห็น

ดวยกับการจัดตั้งโรงไฟฟาขยะในชุมชน 

132. เอกชัย ธนศักดิ์ไพบูลย เกรงวาอาจเกิดผลกระทบท่ีควบคุมไมได จึงไมเห็นควรท่ีจะรับโรง

กําจัดขยะในพ้ืนท่ี ครับ 

133. สมประสงค นามทอง ไมเห็นดวยกับการจัดตั้งโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ี 

134. ภาวนา บุญศิริ ไมตองการ ใหมีโรงกําจัดขยะในเขตเชียงรากใหญ ขอใหจัดหา

พ้ืนท่ี ท่ีไมใชชุมชนท่ีอยูอาศัย  

135. ไมประสงคออกนาม ไมเห็นดวยท่ีจะกอสรางโดยการกอสรางโรงไฟฟากําจัดขยะ และ

ขอใหไปสรางท่ีอ่ืน เพ่ือท่ีจะทําใหสิ่งแวดลอมและธรรมชาติยังอยู

คงเดิมตอไป 

136. ไมประสงคออกนาม ไมเห็นดวยท่ีจะกอสรางโดยการกอสรางโรงไฟฟากําจัดขยะ และ

ควรใหไปสรางท่ีอ่ืน เพ่ือท่ีจะทําใหสิ่งแวดลอมและธรรมชาติยังอยู

คงเดิมตอไป 

137. นางศรีกัญญา ปรุงสุข ไมอยากใหเขามาทําในบริเวณหมูบาน โรงเรียน ใหออกไปทํานอก

บริเวณหมูบาน หรือบริเวณท่ีไกลจากหมูบานชุมชน ใหเปนท่ีโลง

แจงหรือนอกเขตท่ีไมมีบานคนและโรงเรียน เพราะจะทําให

บรรยากาศในทองท่ีไมบริสุทธิ์ตอไปในอนาคต 

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

138. แนงนอย  เนตรวงศ เราไมไดจะคัดคานนโยบายของรัฐ เพราะพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมเปน

แหลงผลิตน้ํา และพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษมานาน พวกเรา

เห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะตั้งโรงไฟฟาขยะมันเปนพิษท้ังทางน้ําและ

ทางอากาศดวย พวกเขาขอใหไปหาแหลงใหมเถอะท่ีหางไกล

ชุมชนหนอย 

139. สุรีวรรณ กอบสุวรรณ การพิจารณาเรื่องการจัดการขยะเปนสิ่งจําเปนแตการนําพ้ืนท่ีท่ีไม

เหมาะสมอยางตําบลเชียงรากใหญ โดยมีผูไดรับผลประโยชนบน

ความเดือนรอนของประชาชน เปนความไมชอบธรรมและเปนการ

พิจารณาบนพ้ืนท่ีสีเขียวใกลแหลงผลิตน้ําดิบ ซ่ึงจะเกิดผลเสียใน

ระยะยาว ตลอดจนผลประโยชนท่ีพยายามผลักดันใหเกิดผล 
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กัลยา สุขสันต พ้ืนท่ีเชียงรากใหญไมเหมาะสมท่ีจะสรางโรงงานขยะ ไมเหมาะ

อยางยิ่ง ไมเห็นดวย 

141. เนาวรัตน มีเย็น พ้ืนท่ีสีเขียวไมสามารถสรางโรงงานขยะได ไมเหมาะสมเลย ไมเห็น

ดวยคะ 

142. ส.ต. สวาท ชอผกา เนื้อท่ีเชียงรากใหญไมเหมาะสมท่ีจะสรางโรงไฟฟาขยะ มันเปนท่ี

ชุมชนและเปนท่ีทํากินการเกษตร สวนผัก และการทํานา โรงเรียน 

แหลงน้ํา  

143. ยุวรรณ  บุญออน เนื้อท่ีเชียงรากใหญไมเหมาะสมท่ีจะสรางโรงไฟฟาขยะ เปนท่ี

ชุมชน และเปนท่ีทํากิน การเกษตร สวนผัก ทํานา 

144. มาลา ศุภสมภพ ไมตองการการกอสรางโครงการกอสรางโรงไฟฟากําจัดขยะ ไม

เห็นดวยคะ 

145. ปราณี วีโรจนสกุล เห็นดวยกับโครงการของคสช. แตขอใหพิจารณาพ้ืนท่ีใหม ต.เชียง

รากใหญไมเหมาะสมดวยทุกประการ 

146. นางมาลา ศุภสมภพ ไมตองการการกอสรางโครงการกอสรางโรงไฟฟากําจัดขยะ ไม

เห็นดวยคะ 

147. กัณหาชนาธิป มหานิยม ถมทะเล เอาพ้ืนดิน ชวยดูพ้ืนท่ีใหเหมาะสมดวย 

148. วัลยทิพย ธัญญเจริญ ฝงกลบพลังงานทดแทนไฟฟาก็ดี ปุยคิดดีแลวแตทําใหไดจริงตามท่ี

คิดไวคงดี คามลพิษ น้ําเสีย รักษาสิ่งแวดลอมใหไดถูกท่ี ถูกจุด  

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

149. จ.ส.อ. สายันณ แสงฉัตร - ไมเห็นดวย ไมวาจะประชุมก่ีครั้ง เพราะ 

  1. ติดแมน้ําเจาพระยา 

  2. ติดประปาตั้ง 2 สถานท่ี 

  3. ควรจะไปทําในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลชุมชน ไมเอาบอขยะ 

150. พรวิศิษฎ เขียวอําพร ทองถ่ินควรเตรียมความพรอมเริ่มตั้งแตแยกขยะโดยการ

ประชาสัมพันธใหชาวบานมีความรูกับการแยกขยะ และอบต.ควร

เตรียมรถขยะไวใสขยะตางหากไมใชใสรวมกัน ไมเอาโรงขยะ 

151. จรัญ หลอดทอง ไมเอาบอขยะ 

152. ธรรส อุดเลิศ พ้ืนท่ีตําบลเชียงรากใหญ ไมเหมาะสมสรางโรงไฟฟาขยะ ควรไป

สรางท่ีอ่ืน 

153. วันเพ็ญ พิจธศิริ พ้ืนท่ีเชียงรากใหญ ไมเหมาะสมท่ีจะสรางโรงไฟฟาขยะ ควรจะหา

ท่ีเหมาะสมสรางท่ีไมมีชุมชนอยูใกล เพราะท่ีนี่มีชุมชนอยูหางจาก

ท่ีกอสรางเพียงนิดเดียว 

154. ลัดดา พูนรักษ ไมเห็นดวยท่ีจะมาสรางท่ีเชียงรากใหญ 

155. พ.ท.ณัชพล ตนเจริญ มีความเห็นดวยในการกําจัดขยะแตพ้ืนท่ีสราง ควรใหอยูหางจาก

ชุมชน  และหมูบาน  สถานท่ี ต.เชียงรากใหญ ไมเหมาะสมท่ีจะ

สรางเพราะเปนพ้ืนท่ีการเกษตร 

156. มัลลิกา ไวทยาชีวะ สถานท่ีกอสรางโรงงานขยะ ควรจะตองตั้งหางไกลจากชุมชน 

การจัดงานครั้งนี้ ควรมีหนวยงานราชการ เชน อบต.เชียงรากใหญ 

มารวมรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

157. นิภาภรณ ใหญสูงเนิน ไมเห็นดวยท่ีจะสรางโรงงานไฟฟาขยะ 

158. สุดเขต ใหญสูงเนิน ไมเห็นดวย 

159. สมพาน ศรแผลง ไมเห็นดวยอยางยิ่งในการสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะ แตควร

ดําเนินการเก่ียวกับการคัดแยกขยะอยางจริงจัง 

160. จักติพร ศรแผลง ควรมีกฎหมายเก่ียวกับการคัดแยกขยะ และบทลงโทษท่ีรุนแรง

เก่ียวกับการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะ ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับ

การสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะท่ีม. 3 ต. เชียงรากใหญ 

161. สมใจ ปรีเปรม ไมควรสรางท่ีนี่ เพราะเปนแหลงชุมชน ทําใหจราจรติดขัด 

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

162. สงกรานต ปรีเปรม อยาสรางโรงงานกําจัดขยะใกลชุมชน เพราะมีกลิ่นเหม็น อากาศ

เปนพิษ แมน้ํา ลําคลอง มีสารพิษปนเปอน 

163. กนกพร ปรีเปรม  ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาจากขยะ เพราะคิดวามี

ผลกระทบตอชุมชน และประชาชนมาก และหลายดาน อีกท้ังโรง

ขยะนี้ยังใกลกับแหลงน้ําประปาดวย 

164. นายสมชาติ ยิ้มแยม ทําไมตองจะมาเอาท่ีชุมชนหมูบานลอมรอบ มาสรางโรงไฟฟาขยะ

ดวย มีอะไรซอนเรนอยูหรือปาว ท่ีอ่ืนๆตามทุงนาท่ีไมมีหมูบาน

ทําไมไมเอา จําเพาะเจาะจงมาเอาตรงนี้ไมเห็นแกผูคน โรงเรียนก็

มี ประปาก็มี  ทํานา ทําสวนก็มากมาย จะมาหาผลประโยชนกับ

ท่ีดินท่ีตัวเองซ้ือไวจากบรรหาร มาเอาทําไร มันเกินไป ทุกวันนี้ยัง

ทุจริตไมพอหรือไง เปนนายกอบต. 4 ปหลัง รวยผิดหูผิดตา พวก

อปท.ไปไหนหมดไมเห็นมาตรวจสอบเลย ภาษีโรงงานเสียหรือปาว

หรือถือวามีเมียอยูกรมสรรพากรปทุม ท่ีอ่ืนก็มากมายไมทํา ถา

กลาจริงไมทําแถวหมู 7 หรือหลังโรงงานของตัวเอง 

165. สมชาย ออนนวล ไมเอา ไมมีความคิดเห็นใดๆ พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

166. อนุชา เขียวอําพร ตองการใหชุมชนชาวบานตําบลเชียงรากใหญบริหารจัดการเอง

โดยการทําโรงกําจัดขยะชุมชนข้ึนเอง โดยบริหารจัดการกันเองใน

ชุมชน 

167. วินัย ปรีเปรม ควรหาท่ีๆเหมาะสม และหางไกลจากชุมชน 

168. จําลอง อัมรปาล ไมเอาโรงไฟฟาขยะ พ้ืนท่ีไมเหมาะสม ใกลชุมชน 

169. พรณา อุมญาติ เราไมเอาโรงไฟฟาขยะ พ้ืนท่ีไมเหมาะสม ใกลชุมชน 

170. บํารุง รักการ ไมเอาโรงไฟฟาขยะ พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

171. เจริญ อุมญาติ ไมเอาโรงไฟฟาขยะ พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

172. หยุด มีเขิน ไมเห็นดวยในการสรางโรงงานขยะ 

173. สรชา  โสนิราช ปญหาเยอะสําหรับขยะ เพราะมันมีกลิ่นเหม็น เด็กๆอาจจะเปน

โรคทางเดินหายใจได 

174. จิตกร นิราช ไมเปนผลดีตอชุมชนและเยาวชน พลเรือน เพราะขยะมันมีกลิ่น

เหม็นอยูแลว 

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

175. สมเกียรติ กองสุวรรณ ไมเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟาจากขยะในเขตตําบลเชียงรากใหญ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่งครับ 

176. สมศรี อ่ิมอก ไมเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟาจากขยะในเขตตําบลเชียงรากใหญ 

177. สนิท ตนดี ไมเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟาจากขยะ 

178. ม.ร.ว.สรวงสุดา สุจักษุวิมล 

(เทวกุล) 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดการขยะ ทต. อ. สามโคก แต

ดิฉันเห็นวาสถานท่ีไมเหมาะสมควรยายไปท่ีอ่ืน 

179. นายสุรินทร สุจักษุวิมล  -ขอเสนอ การกอสรางโรงงานกําจัดขยะใหไปสรางท่ีหางไกลจาก

ชุมชนมากๆ จะเปนการดี 

180. ธนาพงศ ลายบัว  โรงไฟฟาขยะสรางท่ี ม. 3 ไมเหมาะนะครับเปนอันตรายตอ

สิ่งแวดลอม เพราะติดหมูบานกลางชุมชน-วัด โรงเรียน-และแมน้ํา

ท่ีสงไปใชในชุมชนในกทม. ไมเห็นดวย 

181. มนเทียน ลายบัว  ชาวบานชุมชน ม.3 ไมตองการใหสราง โรงไฟฟาขยะ ม.3 ไม

เหมาะสม เพราะเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมเพราะติดวัด-แมน้ํา

และโรงเรียน ไมเห็นดวยนะคะ 

182. สมเดช กงรุง  สถานท่ีเชียงรากใหญไมเหมาะสมในการสรางโรงไฟฟาขยะ ให

เลือกสถานท่ีแหงใหม 

183. ชาย เต็งหลนงวน - ไมเหมาะสม 

184. มาโนช ศรีโพธิ์ - ขอใหพิจารณาการกอตั้งโรงงานขยะใหม เนื่องจากใกลชุมชน

มาก เชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถานสงน้ําประปา ไมสมควร

ตั้งตรงสวน ม.3 เชียงรากใหญ 

185. ภัทราพร ศรีโพธิ์ ไมสมควรตั้งโรงงานในเขตชุมชน ม.3 เชียงรากใหญ ไมเหมาะสม

เลย ขอใหพิจารณาใหมสถานท่ีอ่ืนๆ 

186. วันดี รักสนิท ไมเอาขยะ 

187. วินัย ใจดี พ้ืนท่ีไมเหมาะสม ใหไปหาพ้ืนท่ีอ่ืนจะดีกวา 

188. หทัยรัตน ใจแปง พ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการสรางโรงงานไฟฟาขยะของเชียงรากใหญ 

เปนแหลงชุมชน ไมเหมาะสมแหลงน้ําดิบ การประปาสงเขา

กรุงเทพ ปทุมธานี 

189. ร.ต. ยุทธพล เกิดพิพัฒน ไมเห็นดวยเนื่องจากสถานท่ีไมเหมาะสม 

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

190. เชื้อ ฉลวย ไมเห็นดวย ท่ีทําบอขยะใกล หมูบาน เพราะมีกลิ่นเหม็น แมลงวัน

เยอะมาก ไมเอาขยะใหไปทําท่ีอ่ืน ไมเห็นดวยขอใหไปทําท่ีอ่ืน 

191. กรรณิกา นะสุวรรณโน เห็นดวยกับการกําจัดขยะแตไมเห็นดวยกับสถานท่ีท่ีจัดทําเปน

โรงงานไฟฟาขยะ ท่ีอยูในม.3 เพราะเปนแหลงชุมชน โรงเรียน 

และทําการเกษตรเปนหลัก ตองมีกลิ่นเหม็นและแมลงสาบ 

192. สายชล อ่ิมอกใจ ไมเอาขยะ ไมเหมาะสมอยูใกลชุมชนมากเกินไป และใกลแหลงน้ํา

ดิบประปา ไมรูวาเอาอะไรคิด 

193. น.ต. ชัยยศ นวลจันทร พ้ืนท่ีตั้งของโรงงานควรอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ควรหางจากพ้ืนท่ี

ชุมชนหรือหมูบานอยางนอย 2 กม. ตามวงรัศมีโดยรอบ และไมใช

พ้ืนท่ีลุมต่ําและอยูใกลแมน้ําลําคลอง ยกตัวอยางเชน เชียงราก

ใหญไมเหมาะสมอยางยิ่งเพราะใกลโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 

ชุมชนท่ีมีประชาชนอยูมาก 

194. รําพึง ยอดชมภู เห็นดวยกับการแยกขยะในครัวเรือน แตถาสรางโรงไฟฟาขยะไม

เห็นดวย เพราะพ้ืนท่ีไมเหมาะสม มันมีอันตรายตอชุมชน ขอรอง

วาอยาเอาพ้ืนท่ีเชียงรากใหญเปนผูรับกรรม  ท่ีตองรับขยะท้ังหมด

ในจังหวัดปทุมธานี มาไวท่ีนี่ 

195. สถาพร ยอดชมภู ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะในเชียงรากใหญ  

เพราะกฎเกณฑของคสช. กําหนดไววาสถานท่ีกําจัดขยะท่ีจะสราง

ตองเปนสถานท่ีๆมีขยะหรือกองขยะกอน จึงสมควรจะสราง และ

สถานท่ีควรหางจากท่ีชุมชน เพราะขยะบางอยางเปนอันตรายตอ

ประชาชนได ตลอดจนอาจจะเปนแหลงท่ีทําใหเกิดโรคตางๆถึง

ประชาชนได จึงไมเห็นสมควรท่ีจะสรางโรงงานในตําบลเชียงราก

ใหญ และเชียงรากใหญเคยประสบอุทกภัย ชวงป 2554 โรงงาน

อาจจะสรางความเดือดรอนได เนื่องจากเชียงรากใหญอยูใกล

เจาพระยาและมีน้ําทวมบอยครั้งจึงอันตรายกับโรงงาน 

196. อํานวย เจริญนา การบรรยายใหความรูนอยไปและควรแกไขในการท้ิงขยะ ไมมีทาง

ทําไดใหเปนรูปธรรม นาจะมีตัวอยางสัก 2-3 แหงใหชาวบานเห็น 

197. กฤษณา กลิ่นอุบล ไมเอาโรงงานไฟฟาขยะ 

198. วิชาญ สะสมพนศ ไมเห็นดวยในการสรางโรงไฟฟาขยะ 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

199. วิภวัส วานกระ เห็นดวยกับการคัดแยกขยะ แต ไมเห็นดวยกับการกอตั้งโรงขยะ

ไฟฟาเพราะพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

200. นายสันติ เชื้อแกว ควรมีหนวยงานปกครอง และหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีเขา

รวมงานนี้ดวย เพ่ือขอมูลท่ีรอบดาน 

201. จรัญเทพ ไมจันทน ไมเห็นดวย ท่ีจะมาสรางโรงไฟฟาขยะท่ีเชียงรากใหญ 

202. พิชัย จํานงคชัย ไมเห็นดวยกับการท่ีจะมาสรางโรงไฟฟากําจัดขยะท่ีตําบลเชียงราก

ใหญจะทําใหเกิดมลพิษแกชุมชนได ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

203. สุชาติ อ่ิมอกใจ ไมเห็นดวย ในการท่ีจะสรางโรงขยะไฟฟาใกลเขตชุมชน 

204. นางสาวคณิศรีณิชา  ชายสด ทางหนวยงานควรชี้แจงขอมูลรายละเอียดการดําเนินการท่ีถูกตอง

และชัดเจนเพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจตรงกัน 

205. สุชาติ ทองมี ไมสมควรสรางในท่ีชุมชน เอาแตประโยชนตัวเอง 

206. ลันทม ทองยอย เชียงรากใหญไมเหมาะสมท่ีจะสรางโรงไฟฟาขยะ เพราะเปนพ้ืนท่ี

ชุมชน และเปนพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเห็นวาไมเหมาะสมจะมาสรางขอให

หาท่ีอ่ืนในปทุมธานี ยังมีท่ีวางอีกมากท่ีไมใชชุมชน 

207. ไมประสงคออกนาม คุยประเด็นเรื่องวิธีการจัดการขยะ ในรูปแบบตางๆใหชัด บอกถึง

ขอดี-ขอเสียของแตละรูปแบบเพ่ือใหชาวบานตัดสินใจรวมได 

208. อนันณชัย อุมญาติ ไมเห็นดวยเปนพ้ืนท่ีชุมชนไมเหมาะสมในการกอสราง 

209. บุญเรือน ลิ้มประเสริฐ ไมเหมาะสมท่ีจะทําโรงไฟฟาและขยะใกลแมน้ําเจาพระยา ชุมชน

ทําการเกษตร มันมีผลกระทบตอชุมชนและประชาชนสิ่งท่ีตามมา

สุขภาพรางกายไมแข็งแรง 

210. ลันทม ทองยอย ท่ีเชียงรากใหญไมเหมาะสมท่ีจะสรางโรงไฟฟาขยะ เพราะเปน

พ้ืนท่ีชุมชน และเปนพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเห็นวาไมเหมาะสมจะมาสราง

ขอใหหาท่ีอ่ืนในปทุมธานี ยังมีท่ีวางอีกมากท่ีไมใชชุมชน 

211. ไมประสงคออกนาม คุยประเด็นเรื่องวิธีการจัดการขยะ ในรูปแบบตางๆใหชัด บอกถึง

ขอดี ขอเสียของแตละรูปแบบเพ่ือใหชาวบานตัดสินใจรวมได 

213. บุญเรือน ลิ้มประเสริฐ - ไมเหมาะสมท่ีจะทําโรงไฟฟาและขยะใกลแมน้ําเจาพระยา 

ชุมชนทําการเกษตร มันมีผลกระทบตอชุมชนและประชาชนสิ่งท่ี

ตามมาสุขภาพรางกายไมแข็งแรง 

- ขอเสนอแนะ แนะนําใหไปสรางท่ีอ่ืน 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

214. เด็กหญิงนภัสร นะสุวรรณโน ไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาขยะ เพราะสงกลิ่นเหม็น เหม็น

ใหกับบานเรือนและเปนพาหะนําโรคตางๆ และการออกนอกบาน

ก็จะไมคอยสะดวก เชน จะไปเลนท่ีสนามบอลก็ตองผาปดจมูก

เพราะมันสงกลิ่นเหม็นและมีท้ังแมลงวันแมลงสาบ ทําใหเกิดความ

รําคาญ สุดทายนี้หนูไมเห็นดวยกับการสรางโรงไฟฟาขยะ 

215. อภิชาติ นะสุวรรณโน ไมเห็นดวยสงผลอันตรายตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของคนใน

ชุมชน ของพวกเราเอง 

216. สุรัตน ไกรสุข พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

217. นายสมควร อวดขุนทด พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

218. เทิดศักดิ์ แกวมุข ไมเอาโรงงานไฟฟาขยะ ไมเหมาะสมท่ีจะทํา 

219. ลือชัย ตางจิตร ไมควรสราง พ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

220. วิศิษฎ วงศวิไล การศึกษาหาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการกําจัดขยะและแสดงเหตุผล 

อยางตรงไปตรงมา และเห็นวาพ้ืนท่ีเชียงรากใหญไมเหมาะสม

อยางมาก 

221. นางสาวนฤมล กลิ่นอุบล ไมตองการขยะในชุมชน 

222. นางสมนึก กลิ่นอุบล ไมตองการไฟฟาขยะ 

223. นายณรงค กลิ่นอุบล ไมเห็นดวยท่ีจะมีการกอสรางโรงไฟฟาขยะท่ีนี่ 

224.  สมชาย สุขเพียร เห็นดวยกับการกอสรางโรงบําบัดขยะ แตอยากใหหางจากชุมชน

เยอะหนอย 

225. สายสุณี กลิ่นอุบล เห็นดวยกับการสรางโรงบําบัดขยะ แตอยากใหหางจากชุมชน

เยอะหนอยคะ 

226.  ดารารัตน  ลิ้มประเสริฐ - ไมเหมาะสําหรับสรางโรงงานไฟฟาขยะเพราะเปนท่ีชุมชน มี

ประชาชนอาศัยอยูเยอะและมีการทําไร สวน ปลูกผัก ท่ีสําคัญใกล

แมน้ํา ลําคลอง และเปนจังหวัดหนึ่งในเรื่องการทําการเกษตร 

ขอเสนอแนะ คือแนะนําใหไปสรางโรงงานไฟฟาท่ีอ่ืน 

227. นางธนภรณ แซโคล ไมเอา เพราะเปนท่ีชุมชนมีผูคนอาศัยอยูมากมาย ถาคุณเห็นวา

ขยะมีประโยชนคุณก็เอาขยะของบานคุณเก็บไว ไมตองเอามาท้ิง

ขยะเปนสิ่งสกปรกสะสมไวเปนอันตราย เนาเหม็น เปนมลพิษทํา

ใหอากาศไมบริสุทธิ์ ประชาชนก็จะเจ็บปวยจากอากาศเปนพิษ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การความคิดเห็นผานไมโครโฟนตอขอซักถามและเสนอแนะ ประเด็นตางๆ 

ประเด็น ช่ือ-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 

- วันท่ี 9 ก.ค. 2557 ผูวาราชการเดินทางพบปะประชาชนตําบลเชียงราก

ใหญและเขารวมประชุมใหญท่ี 

- วันท่ี 15 ก.ค. 2557 ผูวาฯมอบหมายใหโยธาธิการและผังเมือง แกไข

พ้ืนท่ีสีเขียวของพ้ืนท่ีตําบลเชียงรากใหญ เปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถกอสราง

โรงไฟฟาขยะได 

- วันท่ี 29 ส.ค.2557 การซ้ือพ้ืนท่ีติดหมูบานอธิเชฐธานี ติดถนนเสน 347 

โดยมีนายบรรหาร ศิลปะอาชา (เจาของท่ีดิน) นายเสวก ประเสริฐสุข" 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ  (ผูซ้ือ ) ทางผูซ้ือปฏิเสธวาไมมี

สวนเก่ียวของในการกอสรางโรงไฟฟาขยะ แตเปนการสรางหมูบานจัดสรร 

- วันท่ี 7 ต.ค.2557 สภา อบต.เชียงรากใหญ รับญัตติ เห็นดวยกับกอสราง

โรงไฟฟาขยะ โดยยังไมมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลเชียงรากใหญ 

- วันท่ี 27 ต.ค.2557 บริษัทปทุมธานี คลีน เอเนอรจี จํากัด จดทะเบียน

กอตั้งบริษัท งบการจดทะเบียน 1 ลานบาท 

- วันท่ี 10-15 พ.ย. 57 ผูวาฯพรอมพวกท่ีมีสวนเก่ียวของการเปลี่ยนแปลง

ผังเมือง เดินทางไปประเทศเยอรมัน ผูมีอํานาจ มีหนาท่ี อนุมัติโรงไฟฟา

ขยะและเก่ียวของแกไขผังเมือง 

ประเด็น  ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

228. นุชนาศ ชื่นศิริ อยากใหกลุมชุมชนเชียงรากมีความสะอาด ปลอดภัย ไมอยากใหมี

โรงงานไฟฟาขยะท่ีจะทําใหอากาศท่ีบริสุทธิ์ หายไปตนหญา ตนไม 

ตอนนี้เขียวขจี มีขยะแลวไมรูวาท่ีเห็นอยู ทุกวันนี้จะเปนอยางไรซ่ึง

ทุกสิ่งทุกอยางในเชียงรากใหญ ไมใหทําโรงงานไฟฟาขยะ 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

- วันท่ี 16 พ.ย. 2557 อบต.เชียงรากใหญดําเนินการ จัดทําประชาพิจารณ 

ครั้งท่ี 1 เก่ียวกับการกอสรางโรงไฟฟาขยะตําบลเชียงรากใหญ 

- วันท่ี 6-10 ธ.ค.2557 ญี่ปุน รองผูวาฯพรอมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน 

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ประเทศญี่ปุน ครั้งท่ี 1 

- วันท่ี 25 ธ.ค.2557 ผูรวมลงนาม MOU 54 คน  อดีตผูวาฯ เปนพยาน

อยางทางการ เพ่ือนําขยะมูลฝอยจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มากําจัดท่ีตําบลเชียงราก

ใหญ 

- วันท่ี 30 เม.ย. 2558 วาระการประชุมบริษัทปทุมธานี คลีน เอเนอรจี 

จํากัด เปลี่ยนเปน บริษัทซุปเปอรเอิรท ดําเนินการเผาไหมขยะ 100 % ใน

พ้ืนท่ีตําบลเชียงรากใหญ จังหวัดปทุมธานี 

-  วันท่ี 4-8 มิ.ย 2558 รองผูวาฯพรอมคณะผูรวมลงนามใน MOU 

เดินทางไปศึกษาดูงาน ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ประเทศญี่ปุน ครั้ง

ท่ี 2  

- 18-22 มิ.ย. 2558 รองผูวาฯพรอมคณะผูรวมลงนามใน MOU เดินทางไป

ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ ประเทศญี่ปุน ครั้งท่ี 3  

1.2 มีการรองเรียน ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเชียง

รากใหญ ผานหนวยงานราชการตางๆ อาทิเชน ผูวาราชการจังหวัด

ปทุมธานีศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อุตสาหกรรมจังหวัด ส่ิงแวดลอม

จังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง

พลังงาน สํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ 

 

1.3 พ้ืนท่ีตําบลเชียงรากใหญ ถูกกําหนดใหมีการกอสรางโรงไฟฟาขยะ 

3 เฟส ขนาดไมเกิน 10 MW (ไมตองมีกระบวนการจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม)  

 

1.4 กังวลใจเปาหมายและตัวช้ีวัด 2 หัวขอ เกี่ยวกับโครงการสงเสริม

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ ป พ.ศ.2558 

ไดแก 

o มีรูปแบบหรือเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมี



 
 
 
 
 
 
ประเด็น ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ประสิทธิภาพสูง เหมาะสมท่ีจะนํามาใชในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปทุมธานี โดยชุมชนไมตอตานคัดคาน สามารถอยูรวมกับ

ชุมชนได  

o สามารถหาพ้ืนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมและ

เหมาะสม ในการรองรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงได  

สอดคลองกับการวางกรอบการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย ตาม Roadmap ไดแก 

*** จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย เนนการแปรรูปเปนพลังงาน หรือทํา

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

***สงเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือดําเนินงานระบบฯ  

1.5 การนําเสนอ เรื่องเหตุใด !!! แผนดินนี้ พ้ืนท่ีตําบลเชียงรากใหญนี้ 

ไมเหมาะกับการกอสรางโรงไฟฟาขยะ 

       - ชุมนุม หนาแนน  6,047 คน 2,223 หลังคาเรือน 5,144 ไร 

       - พ้ืนท่ีเปนเกาะ มีแมน้ําเจาพระยา คลองน้ําออม คลองบานพราว  

เชื่อมตอ และมีคลองยอย 21 คลอง 

       - พ้ืนท่ีราบลุม (น้ําทวมซํ้าซาก) สูงกวาระดับน้ําทะเล 1.44 เมตร  

และป 2554 น้ําทวมสูง 3 เมตร เหมาะสมภาคเกษตร 

       - พ้ืนท่ีติดชุมชน หมูบานอธิเชษฐธานี 127 เมตร ใกลวัด โรงเรียน 

 ม.ธรรมศาสตร รพ.ธรรมศาสตร สวทช. เอไอที ม.กรุงเทพ ฯลฯ ตําบล

ติดตอ บางพูด สวนพริกไทย บานกระแชง บานปทุม 

    - พ้ืนท่ีหางตนน้ําดิบ โรงสูบสําแล (คนกรุงเทพฯ) โรงสูบปทุมธานี 4 

โรง (คนปทุมฯ)  เพียง 1.50 กม. 

    - พ้ืนท่ีเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพ่ือการประปา  ตามมติคณะรัฐมนตรี  

ป 2522 และ ป 2531 

    - พ้ืนท่ีสีเขียว ตามผังรางชุมชนสามโคก แตสวนราชการแกผังรวม

ปทุมธานีแนบทายระดับท่ี 88 เอ้ือประโยชนนายทุน 

    - พ้ืนท่ีรองรับขยะวันละ 1,800 ตัน /วัน รถขนสงรวม 500 คัน/วัน ท้ัง

ท่ีชาวบานท้ิงขยะไมถึง 5 ตัน/วัน 

   - พ้ืนท่ีติดถนน 347 เสนทางคมนาคม เดินทางไปภาคเหนือ และภาค



 
 
 
 
 
 
ประเด็น ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

อีสาน ริมถนน ประกอบการพาณิชย อุตสาหกรรม 

   - พ้ืนท่ีมิใชเปนพ้ืนท่ีรองรับขยะเดิมของจังหวัดปทุมธานี 

   - พ้ืนท่ี ท่ีรวมคัดคาน 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

พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการกอสราง  ท้ังท่ีมีประชาชนออกมาคัดคานจํานวน

มากตอเนื่องมา 1 ป 6 วัน (22 พ.ย.58) และติดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 

การเลือกพ้ืนท่ี อีกหลายประการ  

  

1.6 ทางออกหรือทางเลือก ในการสรางโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

     ทางเลือกท่ี 1 สรางบานอดีตผูวาฯ หรือผูอนุมัติโครงการ  

     ทางเลือกท่ี 2 จัดหาพ้ืนท่ีราชการหรือพ้ืนท่ีราชพัสดุ 

     ทางเลือกท่ี 3 บริหารจัดการเองในแตละพ้ืนท่ี 

     ทางเลือกท่ี 4 จัดสงโรงปูนซิเมนต PTI SCG   

 

 1.7 ขอเสนอชาวบาน ตอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขอเสนอในการรับฟงความคิดเห็น 

ขอท่ี 1 ไมประสงคลงนามในใบลงทะเบียนของโครงการ 

เนื่องจากมีความกังวลวาจะนํารายชื่อไปสนับสนุนการกอสราง

โครงการกอสรางโรงไฟฟาจากขยะ 

ขอท่ี 2 ไมเห็นดวยท่ีจะรับขยะจากท่ีอ่ืนมากําจัดท่ีตําบลเชียงราก

ใหญ  พ้ืนท่ี ตําบลเชียงรากใหญ ไมเหมาะสมและไมมีความพรอม

ในการรองรับการกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี  

เนื่องจาก 

     - เปนพ้ืนท่ีอนุรักษแหลงน้ําดิบ ตามกฎกระทรวง 

                - ใกลแหลงผลิตน้ําประปาของกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เพียง 1.5 กิโลเมตร และระบบการผลิตน้ําประปาไมสามารถคัด

แยกสารพิษท่ีมาจากระบบการกําจัดขยะได ซ่ึงอาจสงผลตอคุณภาพน้ํา 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

สงผลกระทบหวงโซอาหาร ระบบเศรษฐกิจในประเทศและการคาระหวาง

ประเทศ จนเกิดขาดความเชื่อม่ันดานการทองเท่ียวของประเทศ อีก 

               - เปนพ้ืนท่ีลุมต่ํา มีลําน้ําเจาพระยาและลําคลองลอมรอบท้ัง

ตําบล มีลักษณะเปนคลองสาขาจํานวนมาก จึงยากตอการควบคุม หากมี

การกอสรางโรงงานกําจัดขยะ 

             - พ้ืนท่ีท่ีกําหนดหางจากชุมชนท่ีมีคนอยูหนาแนนเพียง 127 

เมตร 

               - ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม อาจสงผลกระทบตอ

ระบบผลิตการเกษตรแบบอินทรีย 

ขอท่ี 3 ขอให ม. เกษตรศาสตร สงรายงานและบันทึกขอคิดเห็น

ในรายงาน โดยสงให อบต.เชียงรากใหญ และสงใหผูแทนชุมชน

ท่ีมีความกังวล ดังกลาว เพ่ือตรวจสอบรายงานใหตรงกับ

ขอเท็จจริงในการรับฟงความคิดเห็น กอนทําการเผยแพร พรอม

ระบุไมอนุญาต ไมเห็นดวย นําขอมูลดังกลาวเอ้ือประโยชน

ผลักดันกอสรางโรงไฟฟาขยะ หรือเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะ หรือ

รองรับแกไข ขยะ ใดๆท้ังสิ้น 

2. ประธานสภา อบต.บาง

พูด 

2.1 ขอแตกตางระหวางโครงการท่ีจะกอสรางโรงไฟฟาขยะพ้ืนท่ีตําบลเชียง

รากใหญและโรงไฟฟาอ่ืนๆในประเทศไทย คือโรงไฟฟาอ่ืนๆท่ีดําเนินการได

เนื่องจาก มีการกอสราง ปรับปรุง จากบอขยะเกาท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอย 

จํานวนมากอยูแลว แตท้ังนี้ตําบลเชียงรากใหญมีปริมาณขยะนอยมาก (ตอ

วัน) ซ่ึงประชาชนสามารถจัดการเองไดในพ้ืนท่ี ไมควรรับขยะมูลฝอยจากท่ี

อ่ืนๆ 

2.2 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศญี่ปุน มีระบบการจัดการ

ท่ีดี แตพฤติกรรมการท้ิงและการคัดแยกไมเหมือนกัน จึงไมเหมาะสมจะ

นํามาใชกับพ้ืนท่ีของประเทศไทย 

2.3 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอยูแลว แต

เทศบาล/อบต.มีการเก็บและท้ิงรวม 

3. สันติ เชื้อแกว 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

เชียงรากใหญ 

- ทางอบต.เชียงรากใหญ ยังไมมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย ยังคงมีการ

ท้ิงรวม ไมมีแบงแยกถังตามประเภทขยะ ซ่ึงไดแกขยะอินทรีย ขยะท่ัวไป 

ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น ช่ือ-สกุล คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

- ไมเห็นดวยการกอสรางโรงไฟฟาขยะพ้ืนท่ีตําบลเชียงรากใหญ 

- ทุกโรงเรียน ทุกชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี ควรมีสวนรวมในการจัดการ

ขยะมูลฝอย แตในขอบเขตการดําเนินงานของโครงการ ระบุวา  “1 

โรงเรียน 1 ชุมชน ” ท้ังนี้หนวยงานราชการควรเปนตัวอยางท่ีดีในการคัด

แยก 

4. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

เชียงรากใหญ 

-ไมเห็นดวยการกอสรางโรงไฟฟาขยะพ้ืนท่ีตําบลเชียงรากใหญ มีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม สงกลิ่นเหม็น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 

 ขอมูลดานการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 

องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ  มีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสว นตําบล ซ่ึง

การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยทางองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญดําเนินการเองท้ังหมด     โดยมีขนาดพ้ืนท่ี

ใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 10.53 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี คิดเปนน้ําหนักประมาณ 

6 ตันตอวัน (ขอมูลป พ.ศ. 2558)  ซ่ึงขอมูลน้ําหนักขยะมูลฝอยนี้ เปนขอมูล ท่ีไดมาจากการคาดประมาณ   มีความถ่ีใน

การเก็บขน 5 ครั้งตอสัปดาห ยกเวนวันหยุดเสาร-อาทิตยและเก็บขนในวันหยุดนักขัตฤกษ  รถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีใชงาน

อยูในปจจุบัน มีจํานวน 1 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร มีอายุการใชงาน 5 ป สภาพใชงานไดดี มี

จํานวนพนักงานทายรถ  3 คน ระยะทางในการเก็บขนตอเท่ียว (ไมรวมระยะทางไปท่ีท้ิงขยะ) ประมาณ 5 กิโลเมตร 

จํานวนการใชงาน 1 เท่ียวตอวัน ใหบริการเก็บขนมูลฝอยในภาคครัวเรือน หมูบาน รวมถึงบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม

ในพ้ืนท่ี แตเนื่องจากปริมาณมูลฝอยในพ้ืนท่ีมีจํานวนมาก จํานวนรถเก็บขนมูลฝอยท่ีมีอยูในปจจุบันจึงไมเพียงพอตอการ

ใหบริการ 

การคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ มีการคัดแยกขยะ  รีไซเคิลตาม

ครัวเรือน ประมาณรอยละ 60 อาทิเชน หมูท่ี 1  หมูท่ี 2  และหมูท่ี 7  โดยมีการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล ณ ท่ีทําการ

ผูใหญบาน หมู 2 บานเชียงราก เพ่ือดําเนินการคัดแยกขยะและวัสดุรีไซเคิลรวมถึงมีการทําน้ําหมักและปุยหมักชีวภาพ

จากผักตบชวาและตอซังขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ 

รถประเภทอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย 

ปจจุบันขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ จะนําไปกําจัดยังสถานท่ี

กําจัดขยะมูลฝอยภาคเอกชน ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูท่ี 60/1 หมูท่ี 5 ตําบล             

บางพลี  อําเภอบางพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตําแหนงพิกัด  X 0656965  Y 1570042  สภาพแวดลอมบริเวณ

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมีการใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เนื้อท่ีท้ังหมด  60 ไร   เริ่มใชเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย

เม่ือป พ.ศ.  2550  สถานท่ีกําจัดมูลฝอยอยูหางจากท่ีทํา การองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญประมาณ 90 

กิโลเมตร  วิธีการกําจัดมูลฝอยท่ีใชอยูในปจจุบัน เปนแบบการเทกองท่ีมีการควบคุม ( Controlled Dump) มีการ

ออกแบบบอฝงกลบไว 5 บอ บอละ 4 ชั้น  ปจจุบันใชบอท่ี 2 ชั้นท่ี 2 สามารถดําเนินงานฝงกลบไดอยางมีประสิทธิภาพ

พอสมควร   เนื่องจากมีความพรอมของเครื่องจักรกล  บุคลากร การดําเนินงาน  มีการบดอัดขยะมูลฝอยกลบทับดวยดิน

เปนครั้งคราว ลดกลิ่นเหม็นดวยน้ําหมักชีวภาพ มีมาตรการปองกันขยะปลิว เปนตน   โดยองคการบริหารสวนตําบลเชียง

รากใหญ    เสียคาใชจายในการดําเนินการจางเหมากําจัดมูลฝอยในอัตรา  25,000 บาทตอเดือน (ประมาณ 208 บาท ตอ

ตัน)  ซ่ึงหากสถานท่ีกําจัดมูลฝอยในปจจุบันไมสามารถใชงานไดแลวนั้น ทางองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญยังไม

มีแผนจัดหาสถานท่ีกําจัดมูลฝอยแหงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



 
 
 
 
 
 
 

 ขอมูลดานการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 

ในปจจุบันพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ ยังไมมีนโยบายเก่ียวกับการ คัดแยกของเสียอันตรายจาก
ชุมชน  โดยพบวามีการท้ิงมูลฝอยและของเสียอันตรายรวมกับมูลฝอยท่ัวไป เนื่องจากยังไมมีถังขยะแยกประเภทของเสีย
อันตรายตั้งในพ้ืนท่ี  ขยะ มูลฝอยติดเชื้อในเขตพ้ืนท่ี สวนใหญมาจาก สถานีอนามัย ท่ีใหบริการ ดานสาธารณสุข  จํานวน              
1 แหง ซ่ึงมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดย ประมาณ  2 กิโลกรัมตอวัน  โดยโรงพยาบาลสามโคก จะรับไปดําเนินการ กําจัด 1 
ครั้งตอสัปดาห 
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เลขท่ี 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 

โทรศัพท : 02-942-8410 ตอ 115   โทรสาร : 02-942-8410 ตอ 101,119  

มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707  (คุณอรอุมา พรหมมินทร) 
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