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1. ความเป็นมาโครงการ 
  

เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลขนาดใหญ่มี
พ้ืนที่รับผิดชอบ 25.50 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 5 ต าบล 61 ชุมชน จ านวนครัวเรือน  33,346  ครัวเรือน  
ประชากรประมาณ  77,860 คน  มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลหลายด้านทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ 

 
ปัจจุบันภารกิจการจัดการด้านสิ่งปฏิกูลของเทศบาลจากแหล่งก าเนิดต่างๆ เช่น จากอาคาร บ้านเรือน 

สถานประกอบการ ยังขาดระบบการเก็บรวบรวมและแนวทางการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งหากมิได้รับการแก้ไขปัญหาจะทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
มากที่สุด เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสอดคล้องกับข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เทคโนโลยีในการก าจัดและการน าไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม  

 
2.วัตถุประสงค ์
 

1.2.1 เพ่ือให้มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการและมีการใช้งาน
อย่างยั่งยืน 

1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการรวบรวม ขนส่งและก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและเป็นไปได้      
          1.2.3 เพ่ือออกแบบรายละเอียดของระบบก าจัดและการน ากากตะกอนไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
โดยค านึงถึงความเหมาะสมด้าน ชุมชน วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
 
3.พื้นที่ศึกษา 
 ศึกษาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพรายโดยครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรและเขตติดต่อที่จะ
ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบร่วมจากมากไปน้อย คือ พ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร พ้ืนที่ รัศมี 3 กิโลเมตร และ
พ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร ตามล าดับ 
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รูปที่ 1-1 แสดงพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร 
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รูปที่ 1-2 แสดงพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร 
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รูปที่ 1-3 แสดงพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร  
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4.    กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเปูาหมายในการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 
ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1   หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มท่ี 2   สถานประกอบการ 
 กลุ่มที่ 3   สถาบันการศึกษา  
 กลุ่มท่ี 4   โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
 กลุ่มท่ี 5  วัด 
 กลุ่มท่ี 6  ชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา 
 
5.    ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายระ
เอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการตามแนวทางการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 
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รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ขั้นตอนที่ 1 

การประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
โครงการ 

 

ขั้นตอนที่ 2 

การจัดรับฟังความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชน 

ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
(1) ก าหนดวิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกประชาชนที่มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งจะเชิญทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมาประชุม        
(2) จัดท าประกาศการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
(3) จัดให้มีการลงลายมือช่ือผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
(4) จัดท ารายงานการประชุมการจัดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน 
 

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดการ
ด าเนินการและการประสานความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 

 

การส ารวจภาคสนามเบื้องต้นและศึกษาชุมชนเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 

การก าหนดเวลาและสถานที่ 

ประกาศก าหนดก าหนดเวลาและสถานที่ ผ่านสื่อที่ชุมชนใชเ้ป็นประจ าการติดปา้ย
ประชาสัมพันธ์ตามสถานทีต่่างๆสื่อวิทยุกระจายเสยีง ใบปลิวประชาสมัพันธ์

โครงการ เว็บไซต์ฯลฯ อย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 

 

จัดเตรยีมสื่อประชาสมัพันธ์ เช่น แผ่นพับ เอกสารประกอบการใหข้้อมูลขา่วสาร 
การเตรียมจัดนิทรรศการ  

เตรียมด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนงาน  

การส่งหนังสือเชญิผู้เกี่ยวข้องมาเข้ารว่มการรับฟังความคิดเห็นเกีย่วกับโครงการ
อย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 
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รูปที่ 5-1 (ต่อ) ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสม 
และออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 

การสรุปผลประชุม
การจัดรับฟังความ

คิดเห็นจากประชาชน
เก่ียวกับโครงการ

เผยแพร่แก่
สาธารณชน 

สรุปประเด็นต่างๆ อาทิเช่น 
(1) ประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ 
(2) ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(3) ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ ข้อ
กังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี 
(4) ประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้ 
และส่วนเสีย  
(5) ประเด็นอ่ืนๆ 
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 สรุปขั้นตอนและวิธีด าเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ดังตารางที่ 5-1 
 

ตารางที่ 5-1 สรุปขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล  
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 1. แจ้งล่วงหน้าให้ส านักงานปลัดส านักนายก 

รัฐมนตรีและสาธารณชนทราบผ่านช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ผ่านช่องการสื่อสารสาธารณะ 3 
ช่องทางคือ  
1) หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม  
2) ประกาศประชาสัมพันธ์  ณ 
หน่วยงานในพื้นท่ี   
3) เว็บไซต์ของศูนย์วิศวกรรม
พ ลั ง ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม                               
ม. เกษตรศาสตร์ 

28 กุมภาพันธ์ 2558 2. เปิด เผยเอกสารโครงการ เ พ่ือให้ผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้องและสาธารณะชนพิจารณาล่วงหน้าก่อน
การจัดประชุม เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

เปิดเผยเอกสารโครงการล่วงหน้า 
1 5  วั น ผ่ า น ช่ อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร
สาธารณะ 3 ช่องทางคือ 
1) ส่งเอกสารรายละเอียดโครงการ
โดยตรง 
2) ประกาศประชาสัมพันธ์  ณ 
หน่วยงานในพื้นท่ี   
3) เว็บไซต์ของศูนย์วิศวกรรม
พ ลั ง ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม                               
ม. เกษตรศาสตร์ 

16 กุมภาพันธ์ 2558 3. จัดระบบการลงทะเบียนเพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถ
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก 

เปิดเผยเอกสารโครงการล่วงหน้า 
1 5  วั น ผ่ า น ช่ อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร
สาธารณะ 2 ช่องทางคือ 
1)โทรศัพท ์
2)โทรสารแบบตอบรับ เข้าร่วม
ประชุม 

8  มีนาคม 2558 4. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1  
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ตารางท่ี 5-1(ต่อ) สรุปขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล  
 
           วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
 5. สรุปความคิดเห็นของประชาชนและประกาศให้

สาธารณชนทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่
เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น 

เผยแพร่สรุปความคิดเห็นไว้ ณ 
สถานที่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา 
1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 
2) ส า นั ก ง า น ที่ ดิ น  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 
3) ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 6 
(น น ท บุ รี )  ก ร ะ ท ร ว ง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4) ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอ
พระประแดง 
5) ส านักงานสาธารณสุข จังหวัด
สมุทรปราการ 
6) ที่ท าการอ าเภอพระประแดง 
7) ที่ท าการจังหวัดสมุทรปราการ 
8) เทศบาลเมืองปูเุจ้าสมิงพราย 
9) เทศบาลเมืองลัดหลวง 
10) เทศบาลส าโรงเหนือ 
11) อบต.ทรงคะนอง  
12) อบต.บางกระสอบ  
13) อบต.บางน้ าผึ้ง  
14) อบต.บางกอบัว  
15) อบต.บางยอ 
16) อบต.บางโปรง 
17) อบต.บางกระเจ้า  
18) อบต.บางด้วน 
29) สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการ ในพ้ืนที่ศึกษา  
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5.1    การเตรียมการประชุม 

  5.1.1    การแจ้งให้สาธารณชนทราบ 

  คณะที่ปรึกษาได้แจ้งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรับทราบถึงก าหนดการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน) ดังเอกสารแนบ2พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะต่างๆ รวม 3 ช่องทาง ได้แก่ หนังสือเข้าร่วมประชุม เว็บไซต์และติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยงานราชการท้องถิ่นในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ือแจ้งให้สาธารณะชนรับทราบ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการ รายละเอียดดังตารางท่ี 5-2 

ตารางท่ี 5-2   ช่องทางการสื่อสารสาธารณะ 

ช่องทางการสื่อสาร จ านวน รายละเอียด 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม 500 ฉบับ ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมใบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
 (ดังเอกสารแนบ 1)  

2. เว็บไซต์ 3 เว็บไซต์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
http://www.opm.go.th/ 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ 
http://www.eeec.eng.ku.ac.th 
เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย  
http://www.poochaosamingprai.go.th/(ดังเอกสารแนบ 2) 

3. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ 
โดยแบ่งเป็น 
    3.1 ปูายไวนิล 1x2 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

112 แผ่น 
 

12 แผ่น 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานและสถานที่ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย  
 

1) รั้วด้านหน้าเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย 
2) รั้วด้านข้างเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย 
3) หน้าอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย 
4) หน้าตลาดนัด CM 
5) ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาหน้าทางเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง 
6) ซอยทางเข้าวัดบางหญ้าแพรก 
7) รั้วทางเข้าวัดบางหญ้าแพรก 
8) ก าแพงทางเข้าชุมชนบุญถนอม 
9) ศาลาชุมชนร่วมรังสรรค์ 
10) ปูายรถเมล์ข้างตลาดนัดรุ่งเจริญ 
11) ปูายรถเมล์ข้างบริษัท มิชลิน จ ากัด 
12) ปูายรถเมล์ข้างบริษัท เคียวเอ๊ะฟูดส์ จ ากัด 
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ตารางท่ี 5-2(ต่อ)   ช่องทางการสื่อสารสาธารณะ 

    ช่องทางการสื่อสาร จ านวน รายละเอียด 

    3.2 ปูายปิดประกาศ 
         ขนาด A3 
 

 
100 แผ่น 

 
หน่วยงานและสถานที่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 15 แห่ง ดังนี้ 

1) พ้ืนที่อาคารส านักงานเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย 
2) ต าบลส าโรง 
3) ต าบลส าโรงกลาง 
4) ต าบลส าโรงใต้ 
5) ต าบลบางหญ้าแพรก 
6) ต าบลบางหัวเสือ 
7) เทศบาลเมืองลัดหลวง 
8) เทศบาลส าโรงเหนือ 
9) อบต.ทรงคะนอง  
10) อบต.บางกระสอบ  
11) อบต.บางน้ าผึ้ง 
12) อบต.บางกอบัว  
13) อบต.บางยอ 
14) อบต.บางโปรง 
15) อบต.บางกระเจ้า  
16) อบต.บางด้วน 

(ดังเอกสารแนบ3 ) 
 

  5.1.2    การลงทะเบียนล่วงหน้า 

  คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบถึงช่องทางส าหรับลงทะเบียน
ล่วงหน้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ของโครงการตั้งแต่วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2558      
ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2558    โดยมีทั้งหมด 3ช่องทางดังนี้ 
  1)เว็บไซต์ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขนhttp://www.eeec.eng.ku.ac.th 
  2)โทรศัพท์โดยตรงที่คุณอรอุมา  พรหมมินทร์  โทร 02-942-8410 ต่อ 115-118 
  3)โทรสารแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมที่หมายเลข 02-942-8410 ต่อ119  
   
  5.1.3    การเปิดเผยเอกสารโครงการ 
 

  คณะที่ปรึกษาได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯอย่างเป็นทางผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558  (ล่วงหน้า 38 วัน) จ านวน 2 ช่องทาง ดังตารางที่ 5-3 เอกสาร
ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ดังเอกสารแนบที่ 4) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
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สาธารณชนได้ศึกษาข้อมูลโครงการและขอบเขตแนวทางการศึกษาล่วงหน้าก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โดยเอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดประกอบด้วย 

1) รายละเอียดโครงการ 
1.1   ความเป็นมาของโครงการ 
1.2   วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.3   ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.4   วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการศึกษา 
1.5   แนวคิดและเทคโนโลยีระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
1.6   ผลการส ารวจศึกษาลักษณะองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ศึกษา 

2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและมาตรการแก้ไข 
 

ตารางท่ี 5-3ช่องทางการเปิดเผยเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

ช่องทางการสื่อสาร จ านวน รายละเอียด 

1. ส่งเอกสารให้กลุ่มเปูาหมาย
ที่เชิญประชุมโดยตรง 

500 ฉบับ หนังสือน าส่งเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ พร้อม
เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ (ตัวอย่างจดหมาย
น าส่งเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ)  
(ดังเอกสารแนบ5 ) 

2. เว็บไซต์ 3เว็บไซต์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
http://www.opm.go.th/ 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ 
http://www.eeec.eng.ku.ac.th 
เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย  
http://www.poochaosamingprai.go.th/ 
(ดังเอกสารแนบ 6 ) 
 

 
 5.2    ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 
  5.2.1    ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
   1)   ผลการลงทะเบียนล่วงหน้า 
   ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน
ล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางดังกล่าวจ านวน 
170 คน รายชื่อกลุ่มผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แก่ หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ สถานพยาบาล 
สถาบันการศึกษา วัดและชุมชนในเขตพ้ืนที่ศึกษา (ตามเอกสารแนบ 7 ) 
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   2)   จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการด าเนินการเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 
2558 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการมีจ านวนประชาชนเข้าร่วมประชุม 193 คน ดังตารางที่ 5-4 และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดัง
เอกสารแนบ 8 
   
ตารางท่ี5-4     จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 
กลุ่มที่ 1 หน่วยงานราชการ 

 
19 

กลุ่มที่ 2สถานประกอบการ 11 
กลุ่มที่ 3สถาบันการศึกษา 10 
กลุ่มที่ 4โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 7 
กลุ่มที่ 5วัด 1 
กลุ่มที่ 6ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร 

- ต าบลส าโรง 
- ต าบลส าโรงกลาง 
- ต าบลส าโรงใต้ 
- ต าบลบางหัวเสือ 
- ต าบลบางหญ้าแพรก 

ชุมชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
- ต าบลบางกระสอบ 
- ต าบลบางโปรง 

 
25 
21 
24 
27 
46 
 
- 
2 

รวม 193 
 
  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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  5.2.2    ก าหนดการประชุม 

  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯของโครงการด าเนินการเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา  
8.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
(บรรยากาศในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯแสดงดังรูปที่ 5-2) โดยมีก าหนดการจัดประชุมดังนี้ 
 

เวลา เนื้อหาการประชุม 
8.30-9.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม 
9.00-9.30 น. พิธีเปิดการประชุม 

- กล่าวรายงานการประชุม โดยผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กล่าวเปิดและแนะน าโครงการ โดยนายกเทศมนตรี เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 

9.30-10.15 น. น าเสนอรายละเอียดข้อมลูโครงการ ที่ปรึกษาศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
1.   การน าเสนอ โดย รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ หัวหน้าโครงการ 
- ความเป็นมาโครงการ 
- วัตถุประสงค์โครงการ 
- ผู้ด าเนินการ  
- สถานท่ีด าเนินการ 
- ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
- ผลลัพธ์และตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
- น าเสนอรายละเอยีดข้อมลูโครงการ (ต่อ) 
- เทคโนโลยรีะบบก าจัดสิ่งปฏิกูล  

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 11.30 น.       2.   การน าเสนอ โดยนายอรรถวุทธิ์ ร่ืนเริงใจ วิศวกรช านาญการ 

- ผลการศึกษาลักษณะองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลในพื้นที ่
- ผลการการศึกษาทัศนคติและประเมินสภาพความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลในพื้นที่โครงการ 
      3.   การน าเสนอ โดย  นายศรายุทธ สุรเวทวงศ์ภาส วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
- เทคโนโลยีทีเ่ลือกใช้และแบบแปลนก่อสร้างระบบก าจดัสิ่งปฏิกลูของโครงการ 
- งบประมาณและค่าใช้จ่ายของระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
4.    การน าเสนอ โดย รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์  หัวหน้าโครงการ 
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนท่ีอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานท่ีที่จะ 
ด าเนินโครงการและพื้นท่ีใกล้เคยีง และประชาชนท่ัวไป รวมทั้งมาตรการปูองกัน แก้ไข หรือเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 

11.30 -12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซกัถามช่วงที่ 1 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซกัถามช่วงที่ 2 
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.15-15.00 น. - รวบรวมข้อคิดเห็นและสรุปการประชุม 

- กล่าวปิดการประชุม โดย เทศบาลเมืองปูุเจา้สมิงพราย 
 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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รูปที ่5-2  บรรยากาศของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
 
 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
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รูปที ่5-2 (ต่อ)  บรรยากาศของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
 
 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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5.3ความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะต่อการประชุมรับฟั งความคิด เห็นของประชาชน 
 
  5.3.1    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีผู้สอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่าน
ไมโครโฟนทั้งหมด   7  คน และเขียนใส่กระดาษแสดงความคิดเห็นทั้งหมด  40  คน ประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการ 
2) ประเด็นที่เกีย่วข้องกับผลกระทบทางด้านสุขภาพ 
3) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 

ตารางท่ี 5-5  สรุปประเด็นค าถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น 
ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง 

1.ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการ 

นายบุญเกื้อ  เอ่ียมจ้อย 
โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางจาก 

ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการซึ่งเกิดจาก
การเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่ประชาชนต้อง
จ่ายให้แก่ภาครัฐเพ่ือน าไปยังระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเทศบาลเมือง
ปูุ เ จ้ าสมิ งพรายที่ เ ห็นสมควรที่ จ ะ
ก าหนดค่าบริการการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบควบคุม 
ดูแลระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตลอดการ
ด าเนินงานของระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่
ปรึกษาเพ่ือที่จะศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูล ภายหลังการด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จทางเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิง
พรายเป็นผู้ด า เนินการและควบคุม
ระบบทั้งหมด 

นายสมพง  ประสง 
ชุมชนบางวัวพัฒนา 

ต.ส าโรง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

เนื่องจาก จังหวัดสมุทรปราการเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้ า อาจจะเกิดปัญหา น้ าขึ้น- 
น้ าลง น้ าท่วม เป็นต้น อยากทราบ 
ถึงวิธีการปูองกันหรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ้ืนที่ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลจะมี
การออกแบบโดยการถมดินเพ่ือปรับ
ระดับพ้ืนที่ให้สูงกว่าระดับน้ าท่วมถึง 

 
 
 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตารางท่ี 5-5 (ต่อ)  สรุปประเด็นค าถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น 
ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง 

1. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการ(ต่อ) 

ผู้แทนชุมชน 
ต. บางหัวเสือ 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพรายควรพา
ประชาชนในพ้ืนที่ ไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลต้นแบบ
ที่ เ ท ศบ า ลน ค รน น ทบุ รี เ พ่ื อ ใ ห้
ประชาชนเห็นถึงหลักการท างานของ
ระบบ ผลกระทบที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล 
เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง แล้วจึงมี
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รับประเด็นไปพิจารณา โดยมีการติดต่อ
ประสานงานกับเทศบาลนครนนทบุรี 
เพ่ือน าประชาชนในพ้ืนที่ไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล วันที่ 13 
มีนาคม 2558 (เอกสารแนบ 12) 

มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในระดับควรชุมชนหรือ
ต าบล เนื่องจากชุมชนแต่ละแห่งมี
ปัญหาที่แตกต่างกัน การรับทราบ
ปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ นจริ ง ใน พ้ืนที่  จะ
สามารถท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุดและเกิดประโยชน์ที่แท้จริง 
รวมถึงมีการจัดอบรม ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการ
บ าบัดและก าจัดสิ่ งปฏิกูลภายใน
ครัวเรือน หรืออาจส่งเสริมให้มีการ
ท าบ่ อก าจั ดสิ่ งปฏิ กู ลอย่ า ง ง่ าย
ภายในครัวเรือน 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รับประเด็นไปพิจารณา 

 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
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ตารางท่ี 5-5 (ต่อ)  สรุปประเด็นค าถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น 
ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง 

1.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการ(ต่อ) 

ผู้แทนชุมชน 
ชุมชน บ.บ.น พัฒนา 

ต. บางหัวเสือ 
อ.พระประแดง 

 

การบรรยายหรืออธิบายเนื้อหาในการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นควรใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่เป็นวิชาการมาก
เกินไป เพื่อให้ง่ายต่อการรับฟังและท า
ความเข้าใจของประชาชน รวมถึง
เอกสารประกอบการบรรยายมีจ านวน
มาก ควรจะใช้การบรรยายเพ่ือให้เกิด
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ พ ร้ อ ม ก า ร อ ธิ บ า ย
ภาพประกอบมากกว่า 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รับประเด็นไปพิจารณา 

เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพรายควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลในปัจจุบันของ
เทศบาลและรายละเอียดของโครงการ
ให้มากกว่านี้   โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ชุ ม ช น ใ ก ล้ เ คี ย ง ที่ อ า จ จ ะ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการ  เ พ่ือให้
ประชาชนได้ทราบรายละเอียดที่
ถูกต้อง ชัดเจน ทราบถึงผลดี ผลเสีย 
ผลกระทบต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการ  

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รับประเด็นไปพิจารณา 

นายดิเรก  คล้ายพันธ์ 
ต.บางหัวเสือ 

อ.พระประแดง 

ควรมีมาตรการปูองกันปัญหาและลด
ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ดล้ อมที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ต ามมา
ภายหลังการด าเนินการก่อสร้างระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงข้อตกลง ใน
กรณีที่เกิดผลกระทบต่อประชาชน ว่า
ควรหยุดการด าเนินการหรือจะมี
แนวทางด าเนินการและแก้ไขปัญหา
ต่อไปอย่างไร 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รับประเด็นไปพิจารณา 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-20 

ตารางท่ี 5-5 (ต่อ)  สรุปประเด็นค าถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น 
ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง 

1. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการ(ต่อ) 

ผู้แทนชุมชน 
ต.บางหญ้าแพรก 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

กลุ่มเปูาหมายของผู้เข้าร่วมประชุม
รั บ ฟั งคว ามคิ ด เห็ นคว รมี ค วาม
หลากหลาย เช่น ระดับครัวเรือน 
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น  บ ริ ษั ท / ส ถ า น
ประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ เพ่ือ
ความหลากหลายในการรับฟังความ
คิดเห็นและเสนอแนะแนวทางต่างๆที่
เป็นประโยชน์ต่อโครงการ 
 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รับประเด็นไปพิจารณา 

นางเบญจวรรณ 
หวานสนิท 

ชุมชนชาวมหาวงศ์   
หมู่ 7 

แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนบริษัทหรือเจ้าหน้าที่รับ
เก็บขนสิ่งปฏิกูล 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปัญหานี้อาจจะไม่เกิดขึ้น เนื่องมาจากมี
การจัดตั้งระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูก
สุขาภิบาลและมีพ้ืนที่รองรับสิ่งปฏิกูลใน
อนาคตซึ่ งสะดวกต่อการขนถ่ายสิ่ ง
ปฏิกูลของเจ้าหน้าที่ 

เนื่องจากชุมชนบางแห่งมีการผลิตน้ า
หมักชีวภาพ ควรจะน้ าหมักชีวภาพ
มาก าจัดสิ่งปฏิกูลแทนได้หรือไม่ 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เนื่องจากยังไม่ทราบถึงกระบวนการ
ท า ง านของน้ าหมั กชี วภ าพ  จึ ง ไม่
สามารถอธิบายได้ว่าจะสามารถบ าบัด
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลได้หรือไม่ แต่สิ่งที่
เหลือตกค้างอยู่ คือกากตะกอน ซึ่งไม่
สามารถก าจัดได้ 

 

 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
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ตารางท่ี 5-5 (ต่อ)  สรุปประเด็นค าถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

ผู้แสดงความคิดเหน็ 
ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง 

1. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการ(ต่อ) 

นางเบญจวรรณ 
หวานสนิท 

ชุมชนชาวมหาวงศ์   
หมู่ 7 

ควรก าหนดให้รับด าเนินการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล เฉพาะพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
เมืองปูุเจ้าสมิงพราย ไม่อนุญาตให้
พ้ืนที่อ่ืนเข้ามาร่วมใช้บริการ  

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รั บประ เด็ น ไป พิจ า รณา  โ ดยทาง 
เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพรายได้วางแผน
ในการให้บริการเฉพาะพ้ืนที่ ในเขต
เทศบาล 
 

2. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านสุขภาพ 

นายทศพล  พูลสิน 
ชุมชน 12 อาสาพัฒนา
บางฝูาย ต.บางหัวเสือ  

อ. พระประแดง  
จ. สมุทรปราการ 

การปูองกันหรือแก้ไขปัญหา เรื่อง
กลิ่นเหม็นที่มาจากระบบบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล  

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปูองกันโดยวิธีการปลูกต้นไม้บริเวณ
โ ด ย ร อ บ พ้ื น ที่  เ พ่ื อ ล ด แ ร ง ล ม        
ปะทะผ่านระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล จะช่วย
ลดการแพร่กระจายของกลิ่นจากระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลสู่ภายนอกได้ 

การปูองกันหรือแก้ไขปัญหา เรื่องฝุุน
ที่เกิดจากการกระบวนการ บด อัด 
ตะกอนที่ เกิดจากระบบก าจัดสิ่ ง
ปฏิกูล 

หลังจากกระบวนการบดอัดตะกอน น า
ตะกอนที่บดอัดได้ไปเก็บในสถานที่ที่
เหมาะเพ่ือปูองกันการฟูุงกระจาย อัน
เนื่องมาจากแรงลม 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
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ตารางท่ี 5-5 (ต่อ)  สรุปประเด็นค าถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น 
ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง 

3. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนชุมชน 

บุญแจ่มสร้างสรรค์ 
ต.บางหัวเสือ  

อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 

การปูองกันแก้ไขปัญหาการร่วงหล่น
จากรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 

 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดเตรียมรถขนถ่ายหรือภาชนะท่ีรองรับ
สิ่ งปฏิกูลที่ ได้มาตรฐาน เพ่ือปูองกัน
ปัญหาการร่วงหล่นของสิ่งปฏิกูล 

นายทศพล  พูลสิน 
ชุมชน 12 อาสาพัฒนา
บางฝูาย ต.บางหัวเสือ  

อ. พระประแดง  
จ. สมุทรปราการ 

ปัญหาการปล่อยหรือการก าจัดน้ า
เสียที่มาจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่
ไม่ถูกต้อง 

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
น้ าเสียที่เกิดจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลจะ
ไหลไปยังบ่อเก็บน้ าเพ่ือบ าบัดและใช้
ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ าส าหรับรดน้ าต้นไม้ 

 

  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
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  5.3.2    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

  การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 193 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 123 คน โดยสรุปผลจากแบบ
ประเมินได้ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ผู้ตอบแบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
63 คน และ เพศชาย 59 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 และร้อยละ 48.0 ตามล าดับ โดยมีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี 
64 คน รองลงมาอยู่ในช่วง 61-80 ปี 46 คน และอยู่ในช่วง 21-40 ปี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 37.4 8.1 
ตามล าดับ สังกัดและหน่วยงานของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นชุมชน 86 คน รองลงมาคือหน่วยงาน
ภาคเอกชน 12 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 คน และหน่วยงานราชการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 9.8 
6.5 และ 6.5 ตามล าดับดังตารางท่ี 5-6 

ตารางท่ี 5-6  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ 

1) ชาย 59 48.0 
2) หญิง 63 51.2 
3) ไม่ระบุ 1 0.8 

2. อายุ (ปี) 
1) 21-40 ปี 10 8.1 
2) 41-60 ปี 64 52 
3) 61-80 ปี 46 37.4 
4) ไมร่ะบุ 3 2.4 

3. สังกัด/หน่วยงาน 
1) ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 86 69.9 
2) หน่วยงานเอกชน 12 9.8 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 6.5 
4) หน่วยงานราชการ 8 6.5 
5) ไม่ระบุ 9 7.3 
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  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ 
 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนพิธีเปิดประชุม 
 ผู้ตอบแบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อ
ขั้นตอนพิธีเปิดประชุม ดังนี้ความเหมาะสมของสถานที่ประชุม คิดเป็นร้อยละ 57.7 การประชาสัมพันธ์
รายละเอียดของโครงการ ร้อยละ 55.3  รูปแบบการจัดพิธีเปิดประชุม ร้อยละ52.8 และความเหมาะสมของวัน
เวลาในการจัดประชุม ร้อยละ 44.7  ดังตารางท่ี 5-7 
 

ตารางท่ี 5-7ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนพิธีเปิดประชุม 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ (%) 
1.1  การประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการ มาก 55.3 
1.2  ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัดประชุม มาก 44.7 
1.3  ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดประชุม มาก 57.7 
1.4  รูปแบบการจัดพิธีเปิดประชุม มาก 52.8 
 

2. ความพึงพอใจต่อทีมงานและบุคลากรที่ให้บริการ 

 ผู้ตอบแบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อ
ทีมงานและบุคลากรที่ให้บริการ ดังนี้การต้อนรับของทีมงานและบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 55.3  ความเหมาะสม
ของทีมงานและบุคลากรที่ให้บริการ ร้อยละ 55.3 ทีมงานและบุคลากรให้ค าแนะน าและตอบ  ข้อซกัถามอย่าง

ถกูต้องชดัเจน ร้อยละ 54.5 การด าเนินการบริหารเวลาทันตามก าหนดการ ร้อยละ 49.6 และการประสานงาน
และให้ค าแนะน าเรื่องต่างๆ ร้อยละ 38.2 ดังตารางท่ี 5-8 
 

ตารางท่ี 5-8     ระดับความพึงพอใจต่อทีมงานและบุคลากรที่ให้บริการ 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ (%) 
2.1  การต้อนรับของทีมงานและบุคลากร มาก 55.3 
2.2  ความเหมาะสมของทีมงานและบุคลากรที่ให้บริการ มาก 55.3 
2.3  ทีมงานและบุคลากรให้ค าแนะน าและตอบข้อ    
         ซกัถามอยา่งถกูต้องชดัเจน 

มาก 54.5 

2.4  การด าเนินการบริหารเวลาทันตามก าหนดการ มาก 49.6 
2.5  การประสานงานและให้ค าแนะน าเรื่องต่างๆ พอใช้ 38.2 
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3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผู้ตอบแบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อ
สิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ54.5เอกสารประกอบส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 54.5 และอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 48.0 ดังตารางที่ 5-9 
 

ตารางท่ี 5-9   ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ (%) 

3.1  ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ มาก 54.5 
3.2  เอกสารประกอบส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม มาก 54.5 
3.3  อาหารและเครื่องดื่ม มาก 48.0 
 

4. ความพึงพอใจต่อสถานที่ เนื้อหา การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 

  ผู้ตอบแบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
มากต่อสถานที่ เนื้อหา การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ความชัดเจนในการตอบค าถามของวิทยากรบรรยาย คิดเป็น
ร้อยละ 52.8  สถานที่จัดการประชุม ร้อยละ 49.6 ความรู้ความสามารถของวิทยากรบรรยาย ร้อยละ 48.0
เนื้อหาและรูปแบบการจัดประชุมและประโยชน์และการน าความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของท่าน ร้อยละ 44.7 ดัง
ตารางท่ี 5-10 

ตารางท่ี 5-10ระดับความพึงพอใจต่อสถานที่ เนื้อหา การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ (%) 
4.1  สถานที่จัดการประชุม มาก 49.6 
4.2  เนื้อหาและรูปแบบการจัดประชุม มาก 44.7 
4.3  ประโยชน์และการน าความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน 
         ของทา่น มาก 44.7 

4.4  ความรู้ความสามารถของวิทยากรบรรยาย มาก 48.0 
4.5  ความชัดเจนในการตอบค าถามของวิทยากร   
      บรรยาย 

มาก 52.8 
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ตารางที่ 5-11 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความ   
                เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย                         
                จังหวัดสมุทรปราการ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนพิธีเปิดประชุม 

1.1  การประชาสัมพันธ์รายละเอียดของ
โครงการ 

         10.6          55.3          24.4          5.7 0.0 

1.2  ความเหมาะสมของวันและเวลาใน
การจัดประชุม 

21.1 44.7 26.0 2.4 0.0 

1.3  ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด
ประชุม 24.4 57.7 13.0 1.6 0.0 

1.4  รูปแบบการจัดพิธีเปิดประชุม 20.3 52.8 18.7 2.4 0.0 
2. ระดับความพึงพอใจต่อทีมงานและบุคลากรที่ให้บริการ 

2.1  การต้อนรับของทีมงานและบุคลากร 22.0 55.3 17.9 0.8 0.0 
2.2  ความเหมาะสมของทีมงานและ
บุคลากรที่ให้บริการ 

20.3 55.3 18.7 0.8 0.0 

2.3  ทีมงานและบุคลากรให้ค าแนะน า
และตอบข้อซักถามอย่างถูกต้องชัดเจน 

16.3 54.5 19.5 3.3 0.0 

2.4  การด าเนินการบริหารเวลาทันตาม
ก าหนดการ 

13.0 49.6 27.6 2.4 0.0 

2.5  การประสานงานและให้ค าแนะน า
เรื่องต่างๆ 

10.6 35.8 38.2 6.5 0.0 

3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1  ความพร้อมของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

16.3 54.5 23.6 2.4 0.8 

3.2  เอกสารประกอบส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม 

24.4 54.5 17.1 0.8 0.0 

3.3  อาหารและเครื่องดื่ม 25.2 48.0 17.9 1.6 0.0 
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ตารางท่ี 5-11(ต่อ)ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความ   
                เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย                         
                จังหวัดสมุทรปราการ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อยท่ีสุด 
4. ระดับความพึงพอใจต่อสถานที่ เนื้อหา การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
4.1  สถานทีจ่ัดการประชุม 38.2 49.6 7.3 4.9 0.0 
4.2  เนื้อหาและรูปแบบการจัดประชุม 25.2 44.7 21.1 0.8 0.0 
4.3  ประโยชน์และการน าความรู้ไปใช้ใน
หน่วยงานของท่าน 

21.1 44.7 25.2 1.6 0.0 

4.4  ความรู้ความสามารถของวิทยากร
บรรยาย 

29.3 48.0 16.3 0.0 0.0 

4.5  ความชัดเจนในการตอบค าถามของ
วิทยากรบรรยาย 

23.6 52.8 13.8 0.8 0.0 
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  ส่วนที่ 3 การรับข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ 
 

ตารางท่ี 5-12    แสดงการรับข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ 
 

รายการประเมิน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
3.1  ท่านทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการหรือไม่   

1) ไมท่ราบ 27 22.0 
2) ทราบ(แหล่งที่ทราบ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(1) ที่ปรึกษา (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

(2) เคยเข้าร่วมประชุมกับโครงการ 
(3) ผู้น าชุมชน/เจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาล 
(4) เพ่ือนบ้าน/เพ่ือนที่ท างาน 
(5) สื่อเอกสารเช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว 
(6) อ่ืนๆ  
(7) ตอบมากกว่า 1 ข้อ 
(8) ไม่ระบุ 

 
 
 
9 
8 
26 
4 
6 
1 
30 
12 

 
 
 

7.3 
6.5 
21.1 
3.3 
4.9 
0.8 
24.4 
9.8 

3.2 ท่านทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการ มา
นานเพียงใด 
1) น้อยกว่า 1 เดือน 
2) มากกว่า 1-3 เดือน 
3) มากกว่า 3-6 เดือน 
4) มากกว่า 6-12 เดือน 
5) มากกว่า 1 ปี 
6) ไม่ระบุ 

 
 

39 
35 
16 
11 
9 
13 

 
 

7.3 
8.9 
13.0 
28.5 
31.7 
10.6 

3.3 จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ท าให้ท่านได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการเพิ่ม
มากขึ้นเพียงใด 
1) ไม่ระบุ 
2) รู้เท่าเดิม 
3) รู้เพิ่มขึ้นในระดับ 

(1) มาก 
(2) ปานกลาง 
(3) น้อย 

 

 
 
 

23 
6 
 

44 
48 
2 
 

 
 
 

18.7 
4.9 

 
35.8 
39.0 
1.6 
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ตารางท่ี 5-12(ต่อ) แสดงการรับข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ 
 

รายการประเมิน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสม

และออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
อย่างไร 
1) เห็นด้วย 
2) ไมเ่ห็นด้วย 
3) ไม่แสดงความคิดเห็น 
4) ไม่ระบุ 

 
 
 

 
92 
3 
9 
19 

 
 
 

 
74.8 
2.4 
7.3 
15.4 

3.5 ข้อมูลที่ต้องการรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการสามารถสรุปได้ดังนี้ 

            ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ต้องการทราบถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น มลพิษทางด้านกลิ่น           
ที่ส่งผลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมข้างเคียง และมาตรการการปูองกันการเกิดผลกระทบภายหลังการด าเนิน
โครงการ รวมถึงค่าบริการการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล 
3.6 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการที่เหมาะสม

กับท่าน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 
1) เจ้าหน้าที่บริษัท/ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
2) ผู้น าชุมชน 
3) การปิดประกาศในสถานที่ราชการ 
4) สื่อเอกสาร เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว 
5) อ่ืนๆ 
6) ตอบมากกว่า 1 ข้อ 
7) ไม่ระบุ 

 
 

11 
28 
2 
12 
2 
52 
16 

 
 

8.9 
22.8 
1.6 
9.8 
1.6 
41.5 
13.0 

3.7 ความเป็นห่วงกังวลในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินงานของ
โครงการสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. มลพิษด้านต่างๆ เช่น กลิ่นเหม็น น้ าเสีย ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาทางด้าน

สุขภาพที่จะเกิดข้ึน 
2. ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการขนส่งสิ่งปฏิกูลมายังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เช่น กลิ่นเหม็น การร่วงหล่นตาม

เส้นทางการขนส่ง การจราจรติดขัด 
3. เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าปัญหาน้ าขึ้น -น้ าลง น้ าท่วมซึ่ง

อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-12 (ต่อ) แสดงการรับข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ 
 

รายการประเมิน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
3.8 ความเป็นห่วงกังวลในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินงานของ

โครงการสามารถสรุปได้ดังนี้ 
4. บุคลากรที่ควบคุมดูแลระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลในระยะยาวรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

 
5. เมื่อจัดตั้งระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้วเสร็จ ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่

ประชาชนต้องจ่ายมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อน-หลังมีระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูล 

 
 

  ส่วนที่ 4   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

  ผู้ตอบแบบประเมินผลส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าควรจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการมากยิ่งขึ้น การจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในระดับชุมชนหรือต าบล เนื่องจากชุมชนหรือต าบลแต่ละแห่ง มีสภาพปัญหาที่แตกต่าง
กันออกไป การรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ จะสามารถท าให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ทั้งในเรื่องของ 
ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง เป็นต้น 
 

4.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายละเอียดด าเนินงานโครงการ 
 

  ผู้ตอบแบบประเมินผลส่วนใหญ่ เห็นด้วยและต้องการให้มีการจัดตั้งระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเพ่ือ
ขจัดปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล
เนื่องจากไม่ทราบรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน รวมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงควรมีมาตรการการปูองกันการเกิดผลกระทบภายหลังการก่อสร้างระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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6. สรุปขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

6.1 สรุปขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจากการน าเสนอการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและมาตรการแก้ไข เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 
เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้  

6.1.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาและทบทวนรายละเอียดโครงการตามมาตรการต่างๆที่ได้ด าเนินการ 
2) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รอบบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
3) เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจากการด าเนินโครงการ ใน

ระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
4) เสนอมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
 

 6.1.2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการมีขอบเขตการศึกษาโดย
ยึดแนวทางการศึกษา ซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นหลัก โดยครอบคลุม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน  ดังนี้ 

 (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Environmental Resources) ได้แก่ สภาพ
ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ คุณภาพในแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน  

 (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environmental Resources) ได้แก่
ทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุา 

 (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  (Human Use Values) ได้แก่ สภาพการใช้ที่ดิน การ
คมนาคม การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ า การระบายน้ า การปูองกันน้ าท่วม และการเกษตรกรรม ฯลฯ 

 (4) คุณภาพชีวิต  (Quality of Life) ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนใกล้เคียง ความ
ปลอดภัยในการท างาน การสาธารณสุข ทัศนียภาพ และการพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ 
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 6.2  มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลจากการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจะน าไปก าหนดมาตรการปูองกันแก้ไขและ
ลดผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ รวมทั้งมีแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 6-1สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในระยะการก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ 

 
ประเภทของ 

การประเมินผล
กระทบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

1.  ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 

มีการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าวเป็น
ผลกระทบด้านบวกคือท าให้พ้ืนที่เดิมถูกน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม   

ไม่มีผลกระทบเนื่องจากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ต่างจาก
ระยะก่อสร้าง 

1.2 ลักษณะดิน ไม่มีผลต่อลักษณะดินของพ้ืนที่รอบนอกโครงการ 
เนื่องจากในก่อสร้างโครงการเป็นการน าพ้ืนว่าง
เปล่าเดิมท่ีได้ก่อสร้างไปแล้วมาปรับปรุงเป็นพ้ืนที่
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 

สภาพของดินบริเวณพ้ืนที่ว่างไม่มี
การเปลี่ยนแปลงไปเพราะใช้พ้ืนที่
พ้ืนที่ ก่ อสร้ า งระบบก าจั ดสิ่ ง
ปฏิกูลของโครงการเป็นพ้ืนที่ว่าง
เปล่าภายในศูนย์การจัดการขยะ
ของเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย 
ต าบลบางหัวเสือ อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ท าเป็นระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแทน 

1.3 แหล่งน้ าผิวดิน 
 

 

 

 

ในการปรับพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบก าจัด
สิ่ งปฏิกูลอาจมีการชะล้างตะกอนดิน น้ ามัน  
เครื่องจักรกลต่างๆ แต่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย
และมีมาตรการที่จะสามารถรองรับผลกระทบได้ 

ไม่มีผลกระทบเนื่องจากมีระบบ 
ที่ให้น้ าล้างจากบ่อทรายกรอง
และพ้ืนที่อ่ืนๆไหลลงสู่ท่อระบาย
น้ าภายในโครงการ 
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ตารางที่ 6-1(ต่อ)สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในระยะการก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ 
 

ประเภทของ 

การประเมินผล
กระทบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

1.4  แหล่งน้ าใต้ดิน ในกิจกรรมระยะก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าใต้ดินเพราะไม่มีสารอันตรายที่ใช้ใน
การก่อสร้าง 

ไม่มีผลกระทบเนื่องจากมีระบบ
การปูองกันการซึมของน้ าล้างจาก
ลานทรายตากตะกอนลงสู่แหล่ง
น้ าใต้ดิน 

1.5  ฝุุนละอองและ
เสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี ก า ร ข น ย้ า ย วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างการบรรทุกดิน
ทรายซึ่งเสียงรบกวนจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญต่อบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
และบริเวณถนนที่รถแล่นผ่านและอาจเกิดฝุุน
ละออง ในช่ ว งหน้ าแล้ งซึ่ งท า ให้ เกิ ดความ
เดือดร้อนร าคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้ใช้ถนนและชุมชนใกล้เคียง 

ในขณะปฏิบัติงานเกิดเสียงจาก 
เครื่องจักรและรถสูบสิ่งปฏิกูลเข้า
มายังโครงการฯ ควรจะปลูกต้นไม้
เพ่ือลดการกระจายของเสียงออกสู่
เขตพ้ืนที่ชุมชน 

1.6  กลิ่น อาจเกิดจากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างสิ่ง
ปฏิกูลน้ าเสียและขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง
ซึ่งหากมีการจัดการที่ เหมาะสมจะสามารถลด
ผลกระทบลงได้ 

ถ้ามีการจัดการระบบก าจัดสิ่ ง
ปฏิกูลถูกหลักสุขาภิบาลจะไม่เกิด
กลิ่ นของสิ่ งปฏิกูล เพราะเป็น
ระบบปิด หมักแบบไร้อากาศ 
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ตารางที่ 6-1(ต่อ)สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในระยะการก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ 
 

ประเภทของ 

การประเมินผล
กระทบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

2.  ด้านทรัพยากร
ชีวภาพ 

ในการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างไม่ท าให้สภาพ
นิเวศวิทยาในพ้ืนที่ โครงการเปลี่ยนแปลงไป
เพราะพ้ืนที่ก่อสร้างและพ้ืนที่ข้างเคียงไม่พบ
พรรณพืชและสัตว์ที่หายากและมีความส าคัญแต่
อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบทางด้านทรัพยากร
ชีวภาพ 

ไม่มีผลกระทบ 

3.  ด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ 

   3.1  การใช้ที่ดิน 

 

 

เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล
เป็นพื้นที่ว่างเปล่าภายในศูนย์การจัดการขยะของ
เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย ต าบลบางหัวเสือ 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การ
ปรับปรุงพ้ืนที่ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของ
โครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
ของชุมชน 

 

 

หากแนว โน้ ม การ ใช้ ที่ ดิ น ใ น
อนาคตมีการพัฒนาที่ดินไปรอบๆ
พ้ืนที่โครงการและการด าเนินการ
ก าจั ดสิ่ งปฏิกู ลบกพร่องจะมี
ปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงวันและน้ า
เสียซึ่งจะมีผลเสียต่อการพัฒนา
ที่ดินโดยรอบพ้ืนที่โครงการแต่
หากมีการก าจัดสิ่ งปฏิกูลที่ถูก
สุขลักษณะก็จะไม่มีผลเสียต่อการ
พัฒนาที่ดิน 
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ตารางที่ 6-1(ต่อ)สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในระยะการก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ 
 

ประเภทของ 

การประเมินผล
กระทบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

  3.2  การคมนาคม
ขนส่ง 

 

 

 

 3.3  การจัดการ 
ของเสีย 

- การจราจรบริเวณชุมชนในพ้ืนที่ ต.บางหัวเสือ 
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณรถเพ่ิมขึ้นจากการขนส่ง
วัสดุก่อสร้างบริเวณในเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน  

-   อาจมีวัสดุตกหล่นในช่วงขนส่งวัสดุก่อสร้าง
บริเวณชุมชนต.บางหัวเสือ 

ส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้างและกิจกรรม
การก่อสร้างได้แก่น้ าเสียสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
และของเสียจากการก่อสร้างการจัดการของเสีย
เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ที่จะต้องด าเนินการจัดการเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนใกล้เคียง 

- ปริมาณรถเพ่ิมขึ้นจากรถดูด/
เก็บขนสิ่งปฏิกูล  

- อาจมีเศษสิ่งปฏิกูลร่วงหล่นจาก
รถดูดสิ่งปฏิกูล 

3.4  ระบบ
สาธารณูปโภค 

มีการใช้ปริมาณน้ าและไฟฟูาเพ่ิมขึ้นในกิจกรรม
การก่อสร้างอาคารส านักงาน และบ้านพักคนงาน 
แต่จะไม่มีผลกระทบต่อชุมชน 

- มีการใช้ ไฟฟูาเพ่ิมขึ้นส าหรับ
อาคารต่างๆ และกิจกรรมการ
ก า จั ด สิ่ ง ป ฏิ กู ล  แ ต่ จ ะ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟูา ของ
ชุมชนใกล้ เคียง เนื่องจากการ
ไฟฟูาสามารถรองรับการจ่ายไฟ
ไดเ้พียงพอ 

- ไม่มีผลกระทบส าหรับระบบ
ประปา เนื่องจากมีการน าน้ าจาก
บ่อพักน้ ากลับมาใช้ประโยชน์จึง
สามารถที่จะลดปริมาณการใช้น้ า
และมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
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ตารางที่ 6-1(ต่อ)สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในระยะการก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ 
 

ประเภทของ 

การประเมินผล
กระทบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

4.  ด้านคุณภาพชีวิต 

    4.1  เศรษฐกิจ – 
สังคม 

 

เป็นผลกระทบด้านบวกคือมีการจ้างงานมากขึ้น 
รวมทั้งการค้าขายและการบริการเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการต่อคนงานก่อสร้างและ
การก่อสร้างส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชน
ใกล้เคียงดีขึ้น 

 

- อาจมีการจ้างงานประชาชนที่
อยู่ ใกล้เคียงมาเป็นเจ้าหน้าที่/
พนักงานเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

- สภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการดีขึ้น เนื่องจากมี
การซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 

   4.2  สาธารณสุข ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจท าให้เกิด
อันตรายต่อคนงานก่อสร้างหรือประชาชนที่อยู่
อาศัยใกล้เคียงพ้ืนทีก่่อสร้างคืออาจเกิดอุบัติเหตุใน
ระหว่างการท างาน นอกจากนี้ ฝุุนละอองและเสียง
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ได้ การลดปัญหาที่เกิดขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือ
ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง คนงานและประชาชนทั่วไป
ตามข้อปฏิบัติต่างๆ 

เป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนที่ตั้งโครงการ
และพ้ืนที่ใกล้เคียงเพราะมีระบบ
ก า จั ด สิ่ ง ป ฏิ กู ล ที่ ถู ก ห ลั ก
สุขาภิบาลไม่ท าให้เกิดปัญหาการ
ลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ 

   4.3  ทัศนียภาพ บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิด
จากการปรับปรุงพ้ืนที่ รวมทั้งสถานที่พักคนงาน
หากมีการจัดการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
จะช่วยให้ปัญหาด้านทัศนียภาพลดลงได้ 

ทัศนียภาพพ้ืนที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลดี
ขึ้นกว่าเดิมถ้าหากมีการจัดการที่
ถูกหลักสุขาภิบาล 

   4.4  แหล่งท่องเที่ยว
และขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยว จึง
ไม่มีผลกระทบใดๆและคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่
เ ป็ น ค น ใ น พ้ื น ที่ ห รื อ พ้ื น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง ซึ่ ง มี
ขนบธรรมเนี ยมประ เพณีที่ เหมื อนกันหรื อ
คล้ายคลึงกันจึงไม่มีผลกระทบในด้านนี้ 

พ้ืนที่โดยรอบมีความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น
การส่งเสริมความเจริญของชุมชน
และการท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 6-2 สรุปมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
 

ประเภทของ 

การประเมินผลกระทบ 

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

1. ด้านทรัพยากร
กายภาพ 

1.1  สภาพภูมิประเทศ 

 

 

- ควรมีการปูองกันการพังทลายของดินหรือท าคัน
ดินบริเวณพื้นที่โครงการ 

- การด าเนินการก่อสร้างต้องระวังไม่ให้มีการ
พังทลายของดินเมื่อมีการขุดเจาะพื้น 

 

 

พื้นที่ที่ ใช้ก่อสร้างบ่อพักน้ าควร
ปลูกพืชตระกูลหญ้า เช่น กก แฝก 
ธูปฤาษีเพื่อลดปัญหาการชะของ
ดินตะกอนรวมทั้งยังช่วยปรับปรุง
คุณภาพน้ า จ า ก ระบบก า จั ด       
สิ่งปฏิกูล 

1.2  แหล่งน้ าผิวดิน - ควรมีบ่อเกรอะ-บ่อซึม ส าหรับคนงานก่อสร้าง 
และควรให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติ อย่าง
น้อย 30  เมตร 

มีบ่อพักน้ า ท าการปลูกพืชที่ใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพน้ า  เพื่ อ
ปูองกันการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ า
ธรรมชาติและน าน้ าที่ผ่านการ
บ าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้
รดน้ าต้นไม้ในพื้นที่และโดยรอบ 

1.3  น้ าใต้ดนิ จัดให้มีมาตรการปูองกันปัญหาเรื่องน้ าท่วมขังโดย
จัดหาเครื่องสูบน้ าไว้ให้เพียงพอ 

ต้องมีระบบปูองกันการปนเปื้อน
ของน้ า ใต้ดิน  ใช้วิ ธีการบดอัด
พื้นดินให้แน่น 

1.4  ฝุุนละออง - ควรขับรถบรรทุกดินทรายด้วยความเร็วที่
เหมาะสม เพื่อมิให้ฝุุนฟุูงกระจายทั้งจากรถบรรทุก
และพื้นถนน 

-รถบรรทุกดินทรายควรมีผ้าคลุมให้มิดชิดและไม่
ควรบรรทุกเกิน  เพื่อปูองกันการฟุูงกระจายและตก
หล่นของดินทรายขณะขนส่ง 

- เพื่ อปู อ งกั นฝุุ นละอองจาก 
ตะกอนของสิ่งปฏิกูลที่เกิดการฟุูง
กระจายอันเนื่องมาจากแรงลม 
ควรน าตะกอนที่บดอัดแล้วไปเก็บ
ในสถานที่ที่เหมาะสม 

- ออกแบบถนนให้ เป็นถนน
คอนกรีต 
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ประเภทของ 

การประเมินผลกระทบ 

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

 - ควรใช้เครื่องจักรกลต่างๆอย่างถูกวิธี เช่น รถ
แทรกเตอร์  รถตักดินและเครื่องเจาะถนน
เพ่ือให้เกิดฝุุนน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

- มีการฉีดน้ าปูองกันฝุุนบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง
และถนนที่เป็นเส้นทางขนส่ง 

 

1.5  เสียง - เสียงรบกวนจากการจราจรควรมีการเลือก
เส้นทางขนส่งที่เลี่ยงออกจากชุมชนถ้าเลี่ยง
ไม่ได้ควรจ ากัดความเร็วของรถเมื่อเข้ามาในเขต
ชุมชน 

- หากมีความจ าเป็นต้องท างานในเวลากลางคืน
และการท างานนั้นเกิดเสียงดัง ควรมีการแจ้งให้
ประชาชนใกล้เคียงทราบล่วงหน้า 

- ควรมีการใช้เครื่องจักรต่างๆอย่างถูกวิธีและ
ตรวจดูเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือมิให้เกิด
เสียงดังรบกวนมากเกินไป 

- ควรท าก าแพงหรือปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นการกั้น
เสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างที่จะรบกวน
ชุมชนใกล้เคียง 

ควรดูแลรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะ
ใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งเป็น
การปูองกันไม่ให้เกิดเสียงดัง
รบกวนจากเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆมากเกินไป 

 1.6  กลิ่น - จัดท าบ่อเกรอะบ่อซึมส าหรับคนงานก่อสร้าง 

- ควรมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่าง
เหมาะสมทั้งขยะมูลฝอยจากชุมชน คนงาน
ก่อสร้างและขยะมูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง มิ
ให้มีการตกค้าง หมักหมม ของขยะมูลฝอย  อัน
จะก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น แมลงรบกวน 
และควรน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

- การลดปัญหากลิ่นรบกวนจาก
สิ่ งปฏิกูล ท าได้ โดยการปลูก
ต้นไม้บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ เพ่ือ
เป็นแนวปะทะหรือลดการพัดพา
กลิ่นโดยแรงลม  

- ใช้จุลินทรีย์ในการลดปัญหา
เรื่ องกลิ่ นและช่ วยการย่อย
สลายในถังหมักสิ่งปฏิกูล 
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ประเภทของ 

การประเมินผลกระทบ 

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

1.7  สภาพดิน ในระยะการก่อสร้างต้องมีการปรับถมพ้ืนที่และ
ขุดเจาะวางท่อต่างๆหรือท าการอัดดินให้แน่น
เพ่ือให้สามารถรองรับน้ าหนักการก่อสร้าง
ได้มากขึ้น ฉะนั้นในการท างานควรระวังมิให้
กิจกรรมต่างๆเหล่านี้กระทบท าให้ดินเกิดการ
พั ง ท ล า ย ห รื อ ทั บ ถ ม จ น ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพดินในพ้ืนที่ใกล้เคียงเช่นการ
อัดแน่นหรือการพังทลายจะท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
เพราะการระบายน้ าไม่ดีดังนั้นควรด าเนินการ
ปรับสภาพพ้ืนที่ภายหลังช่วงฤดูฝนเพ่ือปูองกัน
การพังทลายและชะล้างหน้าดิน 

ระหว่างด าเนินการ อาจจะเกิด
การปนเปื้อนจากน้ าล้างลาน
ทรายตากตะกอนลงสู่ดิน ดังนั้น 
จึ งควรมีการดูแลตรวจสอบ
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล รวมทั้ง
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบ
ท่ อ ร ะบ าย น้ า ภ า ย ใ น พ้ื น ที่
โครงการอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด้านการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ 

     2.1  การจราจร 

 

- เลือกใช้เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่
เหมาะสมและหลีกเลี่ยงชุมชนหนาแน่น 

- ควรติดตั้งเครื่องหมายและไฟสัญญาณจราจร
ในถนนที่จะใช้ระหว่างการก่อสร้างเพ่ือความ
คล่องตัวของการจราจร 

- รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างควรมี
การซ่อมบ ารุงที่ดีพอเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้
งานประเภทต่างๆและปูองกันมิให้รถเสียและ
จอดกีดขวางการจราจร 

 

 

- ถนนที่เข้าสู่ระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลควรติดตั้ งเครื่องหมาย
สัญญาณจราจรอย่างชัดเจนและ
คว รก า หน ดคว า ม เ ร็ ว ขอ ง
การจราจรในบริเวณที่ผ่านชุมชน 
ใ ห้ มี ค ว า ม เ ร็ ว ไ ม่ เ กิ น  4 0 
กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือปูองกันฝุุน
ฟูุงกระจาย 

- ควรจัดระบบการจราจรภายใน
โครงการให้ เหมาะสมเพ่ือลด
ปัญหาการจราจร ค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
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ประเภทของ 

การประเมินผลกระทบ 

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

     2.1  การจราจร(ต่อ) - ควรเลือกช่วงเวลาการขนส่งไม่ใช้ในเวลา
ชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อลดความแออัดของจราจร 

- ควรขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจรเพื่ออ านวยความสะดวกในการจราจร 

- รถบรรทุกสิ่งปฏิกูลควรมีการ
ปิดให้มิดชิดเพ่ือปูองกันการตก
หล่นของสิ่งปฏิกูลขณะเก็บขน
และขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด 

     2.2  การจัดการของ
เสีย 

- จัดท าบ่อเกรอะบ่อซึมส าหรับคนงานเพ่ือมิให้
มีการระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 

- ควรมีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและน าไป
ก าจัดอย่ างถูกต้องมิ ให้ขยะมูลฝอยตกค้าง
หมักหมมเพ่ือไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและพาหะน า
โรค เช่น หน ูแมลงวัน เป็นต้น 

- เศษวัสดุก่อสร้างควรมีการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ สังกะสี
กระดาษ หรือขายให้แก่ผู้ซื้อของเก่าเพ่ือน าไป
แปรรูปต่อไป 

หากมีสิ่งปฏิกูลตกหล่นขณะ
เก็บขนควรมีการเก็บกวาดให้
เรียบร้อยซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
กลิ่นรบกวน หากฝนตกจะท า
ให้เกิดน้ าเสียและท่อระบาย
น้ าฝนอุดตันได้ 

3. ด้านคุณภาพชีวิต 

     3.1  เศรษฐกิจ - 
สังคม 

 

- ควรมีการจ้างงานเฉพาะคนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงเพ่ือลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของ
คนงาน 

- ควรมีการก าหนดอัตราเงินเดือนของคนงานที่
เหมาะสมไม่น้อยจนเกินไปเพ่ือให้คนงานมี
ก าลังใจและตั้งใจท างานเพ่ือให้งานก่อสร้าง
เสร็จตามก าหนดเวลาหรือเร็วกว่า 

- การจ้างงานในต าแหน่งต่างๆต้องให้เหมาะสม
ทั้งอายุและความสามารถของคนงาน 
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ประเภทของ 

การประเมินผล
กระทบ 

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

3. ด้านคุณภาพชีวิต 

     3.1  เศรษฐกิจ - 
สังคม 

- ผู้รับเหมาควรจัดให้มีสวัสดิการต่างๆแก่
คนงานเช่นรถรับส่งคนงาน อาหาร หน่วยปฐม
พยาบาล เวลาพักผ่อนที่เหมาะสม และอุปกรณ์
ต่างๆที่จะช่วยให้ชีวิตการท างานของคนงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 

3.2  สาธารณสุข - ควรมีการตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อย  
3  เดือนต่อครั้ง 

- ควรฝึกอบรมให้คนงานทราบถึงอันตรายต่อ
สุขภาพที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้างและเพ่ือ
ลดอุบัติเหตุจากการท างาน 

- มีหน่วยปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือคนงานที่
ปุวยกะทันหันหรือได้รับอุบัติเหตุ 

- ติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
ในบริเวณท่ีอาจจะเกิดอันตรายในการท างาน 

- ติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณการจราจร
อย่างเหมาะสมเพื่อลดอุบัติเหตุ 

- ใช้เครื่องปูองกันอันตรายต่างๆที่เหมาะสมเช่น
ผ้าปิดจมูกปูองกันฝุุนหมวกนิรภัยปูองกันศีรษะ
เครื่องปิดหูถ้าท างานในที่มีเสียงดัง  แว่นกันแสง
ถ้าท างานในด้านเชื่อมหรือตัดเหล็กเป็นต้น 

- ปูองกันฝุุนที่เกิดจากการจราจรโดยการฉีดน้ า
รดถนน ปรับปรุงผิวถนน รถบรรทุกควรวิ่งด้วย
ความเร็วที่เหมาะสมและปิดคลุมรถให้มิดชิดมิ 

ควรมีการตรวจสอบสุขภาพของ
พนักงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล
และพนักงานที่ท างานประจ าอยู่ที่
สถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลเป็นประจ า
ทุกปี 
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ตารางท่ี 6-2(ต่อ) สรุปมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
 

ประเภทของ 

การประเมินผล
กระทบ 

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

3.2  สาธารณสุข ให้เกิดฝุุนในระหว่างการขนส่งเพราะฝุุนจะ
รบกวนและเป็น อันตรายต่อสุ ขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงกับพ้ืนที่ก่อสร้างหรือ
สองข้างถนนที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 

- มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลและ
ความสามารถเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ 

- ก าหนดเวลาการท างานที่เหมาะสม มิให้
คนงานท างานหนักเกินไปจนเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุ 

 

    3.3  ทัศนียภาพ - บริเวณที่ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลควรท า
รั้วล้อมรอบมิให้บุคคลภายนอกเห็นสภาพไม่
น่าดูจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

- ควรปลูกต้นไม้ล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่
โครงการฯเพ่ือให้สิ่ งก่อสร้างต่างๆมีความ
กลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ 

- ควรมีการจัดการและออกแบบที่เหมาะสมเพ่ือ
ไม่ให้ทัศนียภาพบริเวณรอบพ้ืนที่โครงการเกิด
ความไม่น่าดูหรือไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
เช่นอาคารที่ท าการบ้านพักคนงานและการวาง
กองวัสดุก่อสร้างต่างๆ 

- ในบริเวณพ้ืนที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล
จะต้องมีการล้างท าความสะอาด
เป็นประจ า รวมทั้งใช้จุลินทรีย์
ช่วยลดกลิ่นเหม็น และช่วยย่อย
สลายกากตะกอนในบ่อหมักไร้
อากาศ และให้ด าเนินการแล้ว
เสร็ จ วั นต่ อวั น เ พ่ือ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ทัศนียภาพที่ไม่ด ี

- หลังจากเสร็จงานแต่ละวันควร 
ปิ ด ป ร ะ ตู รั้ ว  ห้ า ม มิ ใ ห้
บุคคลภายนอกเข้ามา และเป็น
การปูองกันความอยากรู้อยาก
เ ห็ น ข อ ง บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ซึ่ ง
บางครั้งอาจมีทัศนียภาพที่ไม่น่าดู
ได ้
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การศึกษาทัศนคติและประเมินสภาพความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลในพื้นที่โครงการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่โครงการ 

ที่ปรึกษาด าเนินการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือท าการสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 
10-30พฤศจิกายน 2557 โดยใช้แบบสอบถามทัศนคติครัวเรือนสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่
โครงการ จ านวน 400 ครัวเรือน  จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 87,930 ครัวเรือนจะท าการศึกษารวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จ านวนประชากร รายชื่อชุมชน รายชื่อผู้น าชุมชน ต าแหน่งที่ตั้งชุมชน และลักษณะ
ชุมชน ตลอดจนการออกภาคสนามเพ่ือส ารวจ สอบถามและเก็บข้อมูล การจัดการสิ่งปฏิกูลที่มีการด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งทัศนคติของประชาชนต่อโครงการในพ้ืนที่ศึกษา โดยแบบสอบถามทัศนคติที่ทางที่
ปรึกษาจัดท าขึ้นนั้น จะครอบคลุมสภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านสุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค 
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมไปถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติความพึง
พอใจต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลของประชาชนในพื้นที่ศึกษา 

 
พ้ืนที่ชุมชนที่ทางที่ปรึกษาฯได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม คือ 

1. พื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย จ านวน 4 ต าบล 
ได้แก่  ต าบลส าโรงกลาง ต าบลส าโรงใต้ ต าบลบางหัวเสือ และต าบลบางหญ้าแพรก โดยพ้ืนที่ในส่วนนี้คิดเป็น
ร้อยละ 60 จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 

2. พื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย จ านวน 4 ต าบล
ได้แก่  ต าบลส าโรงใต้ ต าบลบางหัวเสือ ต าบลบางหญ้าแพรก(ส่วนที่เป็นอาณาเขตร่วมรัศมี 1 กิโลเมตร) และ
ต าบลส าโรง  พ้ืนที่อ าเภอพระประแดง จ านวน 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลทรงคนองและต าบลบางกระสอบ  พ้ืนที่
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จ านวน 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางโปรง  โดยพ้ืนที่ในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 30 จาก
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 

3. พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอพระประแดง จ านวน 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลบาง
ยอ ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางน้ าผึ้งและต าบลบางกอบัวพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จ านวน 1 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลบางด้วนพ้ืนที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลัดหลวง จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางพ่ึง ต าบลบางจาก 
และต าบลบางครุ  โดยพื้นที่ในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 10 จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด                                  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที2่สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

ส่วนที่ 3ด้านสุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน 

ส่วนที่ 4สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

ส่วนที่ 5การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผูต้อบแบบสอบถาม 

   จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย  โดยคิดเป็นร้อยละ 50.40 และ 47.10ตามล าดับ โดยมีช่วงอายุ 31-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.30 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 61-80 ปี ร้อยละ 30.80  และไม่ระบุ ร้อยละ 4.60การนับถือศาสนาโดยส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 92.90 ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.10 ไม่ระบุ ระดับการศึกษา
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.30 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 21.30 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 19.60  

   จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 4-
6 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมามีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 28.30  และจ านวน 7 คนขึ้นไป ร้อยละ 
14.20 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนมาตั้งแต่ดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 80.00 
รองลงมาคือ อยู่ในพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลา 0-10 ปีร้อยละ 7.10  และระยะเวลา 11-20 ปีร้อยละ 7.10  
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6-3 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ านวน 4 ต าบล ได้แก่  ต าบลส าโรงกลาง ต าบลส าโรงใต้ ต าบล
บางหัวเสือ และต าบลบางหญ้าแพรก โดยพื้นที่ในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 60 จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 

(240 ตัวอย่าง) 
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ตารางท่ี 6-3 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามทัศนคติประชาชนพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
จ านวนตัวอย่าง 240 100 
1. เพศ 

 -    ไม่ระบุ 
       -    ชาย 
       -    หญิง 

 
6 

113 
121 

 

 
2.50 
47.10 
50.40 

 

2.   อาย ุ
      -   ไม่ระบุ 
      -   ช่วงอายุ 15-30  ป ี
      -   ช่วงอายุ 31-60 ปี 
      -   ช่วงอายุ 61-80 ปี 

 
11 
8 

147 
74 

 
4.60 
3.30 
61.30 
30.80 

3.   ศาสนา 
      -   ไม่ระบุ 
      -   พุทธ 

 
17 
223 

 
7.10 
92.90 

 
4.    ระดับการศึกษา 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ได้เรียน 
      -   ประถมศึกษา 
      -   มัธยมศึกษาตอนต้น 
      -   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
      -   อนุปริญญา/ปวส. 
      -   ปริญญาตรี 
      -   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
24 
5 
87 
47 
51 
6 
18 
2 

 
10.00 
2.10 
36.30 
19.60 
21.30 
2.50 
7.50 
0.80 

5.   จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
      -  ไม่ระบุ 
      -  1-3 คน 
      -  4-6 คน 
      -  7 คน ขึ้นไป 

 
9 
68 
129 
34 

 
3.80 
28.3 
53.8 
14.2 

6.   ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ 
      -   อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิม 
      -   0-10 ปี 
      -   11-20 ปี 
      -   21-30 ปี 
      -   มากกว่า 30 ป ี

 
192 
17 
17 
9 
5 

 
80.00 
7.10 
7.10 
3.80 
2.10 
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   ส่วนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

  การประกอบอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากกการประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 32.50  รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 31.70และอาชีพ
พนักงานบริษัท ร้อยละ 18.30 รายได้รวมทั้งหมดของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 
67.50 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 12.10 และมีรายได้ระหว่าง 5,000-
10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 7.10 

   ลักษณะที่อยู่อาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว คิด
เป็นร้อยละ 67.90 รองลงมา คือ เรือนแถว (ทาวน์เฮาส์)ร้อยละ 15.40 และตึกแถว/ห้องแถว ร้อยละ 9.20 
โดยมีการใช้ประโยชน์ของอาคารบ้านเรือนใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 76.70 รองลงมาใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ ร้อยละ 14.60 และไม่ระบุ ร้อยละ 7.50 รายละเอียดดังแสดงใน 

ตารางท่ี 6-4 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

 

ตารางท่ี 6-4 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมทัศนคติประชาชนพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร 

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 240 100 

1. รายได้หลักของครัวเรือนมาจากอาชีพใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   รับจ้างท่ัวไป 
      -   การค้า/ธุรกิจส่วนตัว 
      -   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
      -   การเกษตร 
      -   พนักงานบริษัท 
      -   อื่นๆ 

 
20 
78 
76 
10 
1 
44 
11 

 
8.30 
32.50 
31.70 
4.20 
0.40 
18.30 
4.60 

2.   รายได้รวมของครัวเรือน 
      -    ไม่ระบุ 
      -   ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน 
      -   ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน 
      -   ระหว่าง 20,001-30,000 บาท/เดือน 
      -   30,001 บาท/เดือน ข้ึนไป 

 
162 
17 
29 
16 
16 

 
67.50 
7.10 
12.10 
6.70 
6.70 

3.   ลักษณะอาคาร/บ้านเรือน อยู่อาศัยเป็นประเภทใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   เพิง/กระต๊อบ 
      -   บ้านเดี่ยว 

 
12 
6 

163 

 
5.00 
2.50 
67.90 
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สภาพเศรษฐกิจ-สังคม จ านวน ร้อยละ 

      -   เรือนแถว (ทาวน์เฮาส์) 
      -   ตึกแถว / ห้องแถว 

37 
22 

15.40 
9.20 

4.   การใช้ประโยชน์ของอาคารบ้านเรือน 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ที่อยู่อาศัยอย่างเดียว 
      -   สถานประกอบการอย่างเดียว 
      -   ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ 
      -   อื่นๆ 

 
18 
184 
2 
35 
1 

 
7.50 
76.70 
0.80 
14.60 
0.40 

 

ส่วนที่ 3  ด้านสุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลในชุมชน 

1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ตารางท่ี 6-5ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร 

จ านวนตัวอย่าง 240 
ระดับการประเมิน (ร้อยละ) ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับ น้อย ปานกลาง มาก 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล      
1.  กลิ่นเหม็นรบกวนจากสิ่งปฏิกูล 4.20 37.50 32.90 15.80 9.60 
2.  การเจ็บปุวยท่ีมีสาเหตุจากสิ่งปฏิกูล 4.20 52.90 28.80 12.90 1.30 
3. น้ าเสียจากสิ่งปฏิกูลไหลลงพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

4.20 49.20 27.50 13.30 5.80 

4. สิ่งปฏิกูลตกหล่น น้ าและเศษสิ่งปฏิกูลไหลลงจากรถ
เก็บสิ่งปฏิกูล 

3.80 49.20 23.80 15.80 7.50 

5.  เหตุร าคาญจากพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ 
หนู เป็นต้น 

4.20 31.70 27.50 23.30 13.30 

6. การลักลอบน าสิ่งปฏิกูลไปท้ิงในสถานท่ีต่างๆ 4.20 47.50 30.40 9.20 8.80 
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ตารางที่ 6-6 ปัญหา สาเหตุ ระดับความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชนพ้ืนที่
รัศมี 1 กิโลเมตร 

ปัญหา สาเหตุ ความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกลูในชมุชน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนตัวอย่าง 240 100 
2.   ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่มีปัญหาใดๆ 
      -   ปัญหาด้านกลิ่น 
      -   ปัญหาด้านพาหะน าโรค 
      -   ไม่มีแหล่งก าจัดสิ่งปฏิกูล 
      -   อื่นๆ 

 
31 
63 
100 
21 
21 
4 

 
12.90 
26.30 
41.70 
8.80 
8.80 
1.70 

3.ปัญหาสิ่งปฏิกูลในชุมชนมีสาเหตุมาจากอะไร 
      -   ไม่ระบุ 
      -   แหล่งก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่เหมาะสม เช่น อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
      -   ไม่มีหน่วยงานบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล      
      -   รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ 
      -   หน่วยงานรับผิดชอบไม่ค่อยมาเก็บ 
      -   อื่นๆ 

 
54 
17 
16 
107 
21 
25 

 
22.50 
7.10 
6.70 
44.60 
8.80 
10.40 

4.  ปัจจุบันปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนมีความรุนแรงระดับใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   เริ่มมีปัญหา 
      -   น้อย 
      -   ปานกลาง 
      -   มาก 

 
27 
89 
63 
51 
10 

 
11.30 
37.10 
26.30 
21.30 
4.20 

5.   ความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน 
  -   ไม่ระบุ 
      -   ปัจจุบันดีอยู่แล้ว 
      -   สิ่งปฏิกูลตกค้างมีปริมาณมาก 
      -   รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ 
      -   สิ่งปฏิกูลตกเกลื่อนกลาดตามเส้นทางเก็บขน 
      -   อื่นๆ 

 
29 
47 
13 
118 
31 
2 

 
12.10 
19.60 
5.40 
49.20 
12.90 
0.80 

  

 จากตารางที่ 6-6สรุปได้ว่าปัญหา สาเหตุ ระดับความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชนดังนี้ 

 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาด้านกลิ่น
เหม็นจากสิ่งปฏิกูล คิดเป็นร้อยละ 41.70  รองลงมาไม่มีปัญหาใดๆ ร้อยละ 26.30 และไม่ระบุปัญหา
ร้อยละ 12.90 
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 สาเหตุของปัญหาสิ่งปฏิกูลในชุมชนพบว่ามีสาเหตุมาจากรถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อย
ละ 44.60 ไม่ระบุสาเหตุของปัญหา ร้อยละ 22.50 และอ่ืนๆ ได้แก่ ไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่ทราบ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน ร้อยละ 10.40 

 ระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เริ่มมี
ปัญหาเรื่องสิ่งปฏิกูล คิดเป็นร้อยละ 37.10ระดับความรุนแรงน้อย ร้อยละ 26.30 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 21.30 ดังแสดงในรูปที่ 6-1 

 ความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน ว่ามีรถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 49.20 เห็นว่า
การจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชนในปัจจุบันดีอยู่แล้ว ร้อยละ 19.60 และสิ่งปฏิกูลตกเกลื่อนกลาดตาม
เส้นทางเก็บขนร้อยละ 12.90  

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

 

รูปที่ 6-1แผนภูมิวงกลมแสดงระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร 

 

 

 

 

11.30% 

37.10% 
26.30% 

21.30% 

4.20% 

ระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ไม่ระบุ 

เริ่มมีปัญหา 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-50 

  ส่วนที่ 4สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล  

สรุปผลได้ดังนี้ 

 ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลภายในที่พักอาศัยหรือสถานประกอบพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลภายในที่พักอาศัยหรือสถานประกอบ เป็นแบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมคิดเป็นร้อยละ 
55.80 แบบบ่อหรือถังส าเร็จรูป (ถังไฟเบอร์กลาส) ร้อยละ 25.00 และร้อยละ 19.20 ไม่ระบุ 

 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในปัจจุบันพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้หน่วยงาน เนื่องจากบางส่วนท าการก าจัดเองโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ (EM) บางส่วนแจ้ง
ว่าไม่มีหน่วยงานของภาครัฐมาให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล โดยผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม บางส่วนเห็นว่าไม่เหมาะสม 
เนื่องจาก อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลแพงเกินไป 

 วิธีการก าจัดและความถี่ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนหรือสถานประกอบการ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการของเทศบาลในพ้ืนที่อาศัยหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง คิดเป็นร้อยละ 36.70 
ใช้บริการของเอกชน ร้อยละ 34.20 และก าจัดเอง ร้อยละ 17.50  โดยความถี่ในการก าจัดสิ่งปฏิกูล
ส่วนใหญ่ คือ ปีละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไม่ระบุ ร้อยละ 26.30 และสามเดือนต่อครั้ง ร้อยละ 
7.50  โดยส่วนใหญ่ไมท่ราบว่าหน่วยงานหรือเอกชนที่ให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่ใด
และส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล เนื่องจากเป็นการ
ให้บริการจากหน่วยงานของภาครัฐ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการจะมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้
บริการจากภาคเอกชนและไม่เกิดการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในสถานที่สาธารณะรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 6-5 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

ตารางท่ี 6-7 สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร 

สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล จ านวน ร้อยละ 
จ านวนตัวอย่าง 240 100 
1. ที่พักอาศัย/สถานประกอบการใช้ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   บ่อเกรอะ-บ่อซึม 
      -   บ่อ/ถังส าเร็จรูป(ถังไฟเบอร์กลาส) 

 
46 
134 
60 

 
19.20 
55.80 
25.00 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-51 

สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล จ านวน ร้อยละ 
2.   ปัจจุบันจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้หน่วยงานหรือไม่ 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่จ่าย 
      -   จ่ายที่อัตรา 100-300 บาทต่อครั้ง 

 
44 
104 
92 

 
18.30 
43.30 
38.30 

 
3.  อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ 
     
      -   ไม่ระบุ 
      -   เหมาะสม 
      -   ไม่เหมาะสม(ไม่ระบุอัตราที่เหมาะสม) 
      -   ไม่เหมาะสม ต้องการจ่ายที่อัตรา 100-300 บาทต่อครั้ง 
      -   ไม่เหมาะสม ต้องการจ่ายที่อัตรา 301-500 บาทต่อครั้ง 

 
 

37 
93 
78 
30 
2 

 
 

15.40 
38.80 
32.50 
12.50 
0.80 

 
4.   ระยะเวลา(ความถี่)ในการจัดเก็บหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน/สถาน
ประกอบการ      
      -   ไม่ระบุ 
      -   3 เดือนต่อครั้ง 
      -   ปีละครั้ง 
      -   อื่นๆ 

 
 

63 
18 
144 
15 

 
 

26.30 
7.50 
60.00 
6.30 

 

5.   วิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนหรือสถานประกอบการ 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ก าจัดเอง 
      -   ใช้บริการของเทศบาลในพ้ืนท่ีอาศัยหรือพื้นที่ใกล้เคียง 
      -   ใช้บริการของเอกชน 

 
28 
42 
88 
82 
 

 
11.70 
17.50 
36.70 
34.20 

6.   ทราบหรือไม่ว่าหน่วยงานที่ให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่ใด
     
      -   ไม่ระบุ 
      -   ทราบ 
      -   ไม่ทราบ 
 

 
 

25 
75 
140 

 
 

10.40 
31.30 
58.30 

7.   ความต้องการให้หน่วยงานรับผิดชอบมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ต้องการ 
      -   ไม่ต้องการ 
 

 
26 
198 
16 

 
10.80 
82.50 
6.70 

   



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-52 

 ส่วนที่ 5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ 

 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสถานที่
ก าจัดสิ่งในปฏิกูลปัจจุบันของเทศบาลฯ อยู่ที่ใด เรื่องการได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่
มีอยู่ในปัจจุบันพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามี 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองปูุเจ้า
สมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ และบางส่วนทราบการด าเนินโครงการฯ จากทางผู้น าชุมชนหรือ
อาสาสมัครชุมชน  

 ทัศนคติต่อโครงการจากแบบสอบถาม พบว่า หากในอนาคตหากมีการด าเนินการปรับปรุงและ
ออกแบบก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าจะเกิดผลดีมากกว่า
ผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 71.70 และไม่แน่ใจ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน 
รวมถึงโครงการฯ ยังไม่มีการด าเนินการก่อสร้างจึงยังไม่เห็นถึงผลกระทบ ร้อยละ 14.20  ซึ่งหากว่า
ในอนาคตมีการปรับปรุงและก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้วเสร็จจะต้องมีค่าบ ารุงรักษาและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรับสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน/สถานประกอบการไปก าจัด ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือ โดยยินดีเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา 100-300 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
57.90 และร้อยละ 4.60 ไม่ยินดีเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีรายได้น้อยและเห็นว่าควรจะใช้เงินภาษีที่
ประชาชนต้องจ่ายให้แก่ภาครัฐในการจัดการบริหารดูแลในส่วนนี้ 

ดังนั้น ในอนาคตหากมีการด าเนินการปรับปรุงและออกแบบก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับ คือ มีสถานที่และระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและ
ถูกต้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยดีขึ้น ตามล าดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6-8และรูป
ที่ 6-2 

ตารางท่ี 6-8การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนตัวอย่าง 240 100 
1. ทราบหรือไม่ว่าสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลปัจจุบันของเทศบาลอยู่ที่ใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ทราบ 
      -   ทราบ 

 
27 
132 
81 

 
11.30 
55.00 
33.80 

2.   ระยะที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
      -   ได้รับผลดี 

 
95 
120 
6 

 
39.60 
50.00 
2.50 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-53 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ จ านวน ร้อยละ 
      -   ได้รับผลเสีย 19 

 
7.90 

3.  ทราบหรือไม่ว่าเทศบาลมี โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดสิ่ งปฏิกูล  เทศบาลเมืองปู่ เจ้ าสมิ งพราย  จังหวัด
สมุทรปราการ      
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ทราบ 
      -   ทราบ 
 

 
 
 

39 
109 
92 

 
 
 

16.30 
45.40 
38.30 

4.   การด าเนินงานโครงการจะส่งผลกระทบต่อท่านและชุมชนอย่างไร  
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่มีผลกระทบใดๆ 
      -   ผลดี 
      -   ผลเสีย 
      -   ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
52 
108 
42 
8 
30 
 
 

 
21.70 
45.00 
17.50 
3.30 
12.50 

5.   ความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการ หากว่าในอนาคตอันใกล้มีการปรับปรุง
และก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ผลดีมากกว่าผลเสีย 
      -   ผลเสียมากกว่าผลดี 
      -   ไม่มีผลใดๆ 
      -   ไม่แน่ใจ 

 
 

24 
172 
8 
2 
34 

 
 

10.00 
71.70 
3.30 
0.80 
14.20 

 
6.   หากว่าในอนาคตมีการปรับปรุงและก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้วเสร็จ
จะต้องมีค่าบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรับสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน/
สถานประกอบการของท่านไปก าจัด ท่านยินดีให้ความร่วมมือหรือไม่ 
    
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ยินดี 
      -   ยินดีจ่าย อัตรา 100-300 บาท/ครั้ง 
      -   ยินดีจ่าย อัตรา 301-500 บาท/ครั้ง 

 
 
 
 

27 
11 
139 
63 

 

 
 
 
 

11.30 
4.60 
57.90 
26.30 

7.   เมื่อมีการปรับปรุง/ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว ท่านคิดว่าจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร 
      -   ไม่ระบุ 

 
 

27 

 
 

11.30 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-54 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ จ านวน ร้อยละ 
      -   ไม่ได้รับประโยชน์ 
      -   มีสถานท่ี/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้อง 
      -   สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
      -   มีสถานท่ี/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงมีสภาพแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
 

10 
84 
42 
76 

4.20 
35.00 
17.50 
31.70 

 

 

 

รูปที ่6-2 แผนภูมิวงกลมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการปรับปรุงก่อสร้างระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

11.30% 4.20% 

35.00% 
17.50% 

31.70% 

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการปรับปรุง/ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ไม่ระบุ 

ไม่ได้รับประโยชน์ 

มีสถานที่/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
และถูกต้อง 

สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยดขีึ้น 

มีสถานที่/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
และถูกต้อง รวมถึงมีสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยดีขึ้น 
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ต าบลส าโรงใต้ 

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 

1. โครงการมีแนวทางและการวางแผนที่ดี ท าให้ทางเทศบาล
ปูุเจ้าสมิงพรายมีระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
ส่ งผลดี และ เป็นประโยชน์ต่ อประชาชน ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ลดการเกิดสิ่งปฏิกูลสะสม ลดปัญหาเรื่องกลิ่น
เหม็นจากสิ่งปฏิกูล และเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง ทาง
เทศบาลฯ หรือผู้เกี่ยวข้องควรท าการบริหารจัดการดูแลและ
ตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง  หากโครงการด าเนินไปได้ด้วยดี
อาจจะมีการต่อยอดหรือเป็นแนวทางต่อโครงการอื่นๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  
2. เมื่อก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทางเทศบาลฯต้องมีการแจ้งเตือนอย่างสม่ าเสมอว่า รถสูบสิ่ง
ปฏิกูลจะเข้ามาให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลยังครัวเรือนหรือสถาน
ประกอบการต่างๆเมื่อใด เพราะส่วนใหญ่การให้บริการของ
เทศบาลฯยังติดปัญหาเรื่องความล่าช้าและยังต้องจ่ายค่า
ด าเนินการเป็นพิเศษจึงจะให้บริการสะดวกรวดเร็ว จึงควรมี
หน่วยงานตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสมและเป็นระบบ 
3. ต้องการให้มีการศึกษาและออกแบบพื้นที่ก่อสร้างระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชนใกล้เคียงเป็น
หลัก โครงการที่จะเกิดขึ้นต้องไม่ก่อให้ เกิดปัญหาและ
ผลกระทบในภายหลัง 
4. เสนอแนะให้น าสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมได้ มาบ าบัดตาม
ขั้นตอนของระบบและน าสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบ าบัดแล้วมา
ผลิตเป็นปุ๋ยหมักลักษณะเดยีวกับปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ แต่พ้ืนท่ี
ที่ท าการผลิตปุ๋ยต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชน เพื่อปูองกันปัญหา
เรื่องกลิ่นและมลภาวะรบกวน ซึ่งปุ๋ยหมักที่ได้จากสิ่งปฏิกูล
ของคนอาจจะมีประสิทธิภาพดีกว่าปุ๋ยหมักที่ได้จากมูลสัตว์ 
เนื่องจากลักษณะการบริโภคของคนนั้นมีความหลากหลาย
มากกว่าสัตว์ 
5. กังวลเกี่ยวกับความล่าช้าของรถสูบสิ่งปฏิกูลที่จะให้บริการ 
โดยต้องการให้พัฒนาปรับปรุงเรื่องความสะดวกและรวดเร็ว
จากการให้บริการของเทศบาลฯ และยังติดปัญหาเรื่องรถสูบ
สิ่งปฏิกูลที่เข้าไปให้บริการไม่ครอบคลุมในพื้นที่แคบ เช่น 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-56 

พ้ืนที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

ซอยต่างๆภายในชุมชน ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี้
6. ต้องการให้ทางเทศบาลฯ มาให้บริการลอกท่อระบายน้ าใน
พื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบให้บ่อยครั้งข้ึน 

ต าบลส าโรงกลาง 

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
  

1. กังวลเกี่ยวกับความล่าช้าของรถสูบสิ่งปฏิกูลที่จะให้บริการ 
โดยต้องการให้พัฒนาปรับปรุงเรื่องความสะดวกและรวดเร็ว
จากการให้บริการของเทศบาลฯ และยังติดปัญหาเรื่องรถสูบ
สิ่งปฏิกูลที่เข้าไปให้บริการไม่ครอบคลุมในพื้นที่แคบ เช่น 
ซอยต่างๆภายในชุมชน ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ 
2. ต้องการให้มีโครงการเกิดขึ้น จะเป็นการช่วยพัฒนาชุมชน
ต่างๆให้สะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ท าให้มีการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 
3.ในพื้นที่ยังมีการปล่อยทิ้งสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ า
ล าคลองเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย ส่งกลิ่น
เหม็น และทัศนะอุจาด 
 

ต าบลบางหัวเสือ 

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 

1. กังวลปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนจากระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่จะเกิดขึ้น และปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของรถสูบ
สิ่งปฏิกูลที่จะให้บริการ โดยต้องการให้พัฒนาปรับปรุงเรื่อง
ความสะดวกและรวดเร็วจากการให้บริการของเทศบาลฯ 
และยังติดปัญหาเรื่องรถสูบสิ่งปฏิกูลที่เข้าไปให้บริการไม่
ครอบคลุมในพื้นที่แคบ เช่น ซอยต่างๆภายในชุมชน ควรหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี ้
2.ต้องการให้มีการศึกษาและออกแบบพื้นที่ก่อสร้างระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชนใกล้เคียงเป็น
หลัก โครงการที่จะเกิดขึ้นต้องไม่ก่อให้ เกิดปัญหาและ
ผลกระทบในภายหลัง 
3. ต้องการให้มีการตรวจสอบดูแลครอบคลมุไปถึง บริษัทหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ท่ียังมีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล ปล่อยน้ า
เสีย หรือปล่อยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในเวลากลางคืน โดย
ก าหนดให้มีบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าผิดอย่างจริงจัง 
4. ต้องการให้เห็นความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับมลพิษที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ชุมชนมากกว่า
ปัญหาเรื่องสิ่งปฏิกูล เนื่องจากปัญหามลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียงเกิดปัญหาเจ็บปุวยต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง มากขึ้นกว่า
ปกติ เมื่อมีการร้องเรียนต่อเทศบาลฯ ยังไม่มีการเข้ามา
ด าเนินการหรือดูแลรับผิดชอบใดๆ ต้องการให้เห็นความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง น่าจะเป็นประโยชน์
มากกว่า 
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5. หากทางเทศบาลฯ มาให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลจะเป็นการ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลของเอกชนที่มี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

6. เป็นโครงการที่ดี ทางเทศบาลฯ มีแบบแผนและนโยบายที่
เป็นรูปธรรม และโครงการที่จะเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ ควรด าเนินการและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต ประชาชนจะคอย
สนับสนุนโครงการของเทศบาลฯ ต่อไป  
7. บางส่วนไม่เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากปัจจุบันมีที่พัก
อาศัยอยู่ด้านหลังพื้นที่ก่อสร้าง กังวลปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น
และปัญหาสภาพแวดล้อมที่ตามมา จะส่งผลกระทบกับชีวิต
ความเป็นอยู่ 
 

ต าบลบางหญ้าแพรก 

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 

1. โครงการมีแนวทางและการวางแผนที่ดี ท าให้ทางเทศบาล
ปูุเจ้าสมิงพรายมีระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
ส่ งผลดี และ เป็นประโยชน์ต่ อประชาชน ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เป็นการใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนมา
พัฒนาชุมชนให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากขึ้น 
2. ในปัจจุบันประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าเรื่องปัญหาการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูล 
3. มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการรั่วไหลของระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่จะมีการด าเนินการออกแบบก่อสร้าง 
4. ทางเทศบาลฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้มากกว่านี้  โดยเฉพาะในพื้นที่
ชุมชนใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบรายละเอียดที่ถูกต้อง ชัดเจน ทราบถึงผลดี 
ผลเสีย ผลกระทบต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
โครงการ 
5. ต้องการให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นนโยบายหลักของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  
6. กังวลปัญหาจากโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียง มีการปล่อยน้ า
เสียลงสู่ท่อระบายน้ ารวม ท าให้เกิดปัญหาน้ าเสยีสง่กลิ่นเหมน็
ขึ้นมาจากท่อระบายน้ า เป็นปัญหาหลักของชุมชนในขณะนี้ 
ต้องการให้มีหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบดูแล
และด าเนินการแก้ไข 
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 หมายเหตุ ประชาชนในพื้นท่ียังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเก่ียวกับสิ่งปฏิกูล ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าสิ่ง
ปฏิกูลหมายถึงขยะมูลฝอย และมีความเห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลควรกระท าควบคู่กับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย เพราะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีความส าคัญเช่นเดียวกัน การด าเนินการควบคู่กันไปจะเป็น
ผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6-3 การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานสอบถามและสัมภาษณท์ัศนคติครัวเรือนในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร 
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   ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผูต้อบแบบสอบถาม 

   จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิงโดยคิดเป็นร้อยละ 55.00 และ 41.70ตามล าดับ โดยมีช่วงอายุ 31-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.20 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 61-80 ปี ร้อยละ 31.70  และช่วงอายุ 1-30 ปี ร้อยละ 5.00การนับถือศาสนาโดยส่วน
ใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 92.50 ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.50 ไม่ระบุ ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.80รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 21.70และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 20.00  

   จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 4-
6 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมามีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 26.70  และจ านวน 7 คนขึ้นไป ร้อยละ 
11.70  โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนมาตั้งแต่ดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 80.00 
รองลงมาคือ อยู่ในพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลา 0-10 ปีร้อยละ 10.80  และระยะเวลา 11-20 ปีร้อยละ 4.20  
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6-8 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ านวน 4 ต าบล ได้แก่  ต าบลส าโรงใต้ ต าบลบางหัวเสือ ต าบล
บางหญ้าแพรก (ส่วนที่เป็นอาณาเขตร่วมรัศมี 1 กิโลเมตร) และต าบลส าโรง  พื้นที่อ าเภอพระประแดง 

จ านวน 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลทรงคนองและต าบลบางกระสอบ  พื้นที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จ านวน 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางโปรง  โดยพื้นที่ในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 30 จากจ านวนตัวอย่าง

ทั้งหมด (120 ตัวอย่าง) 
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ตารางท่ี 6-11 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามทัศนคติประชาชนพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
จ านวนตัวอยา่ง 120 100 

1. เพศ 

-    ไม่ระบุ 
      -    ชาย 

      -    หญิง 

 
4 
66 
50 

 
3.30 
55.00 
41.70 

2.   อาย ุ

       -   ไม่ระบุ 
      -   ช่วงอายุ 15-30  ป ี
      -   ช่วงอายุ 31-60 ปี 
      -   ช่วงอายุ 61-80 ปี 

 
5 
6 
71 
38 

 
4.20 
5.00 
59.20 
31.70 

3.   ศาสนา 

        -   ไม่ระบุ 
      -   พุทธ 

 
9 

111 

 
7.50 
92.50 

4.    ระดับการศึกษา 

      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ได้เรียน 

      -   ประถมศึกษา 

      -   มัธยมศึกษาตอนต้น 

      -   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
      -   อนุปริญญา/ปวส. 
      -   ปริญญาตรี 
      -   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
11 
3 
43 
24 
26 
4 
8 
1 

 
9.20 
2.50 
35.80 
20.00 
21.70 
3.30 
6.70 
0.80 

5.   จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

      -  ไม่ระบุ 
      -  1-3 คน 

      -  4-6 คน 

      -  7 คน ข้ึนไป 

 
4 
32 
70 
14 

 
3.30 
26.70 
58.30 
11.70 

6.   ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในชุมชนนี้ 
      -   อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิม 
      -   0-10 ปี 
      -   11-20 ปี 
      -   21-30 ปี 
      -   มากกว่า 30 ป ี

 
96 
13 
5 
5 
1 

 
80.00 
10.80 
4.20 
4.20 
0.80 
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 ส่วนที่ 2สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

  การประกอบอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากกการประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 39.20  รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.80และอาชีพ
พนักงานบริษัท ร้อยละ 16.70 รายได้รวมทั้งหมดของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 
74.20 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 10.00 และมีรายได้ระหว่าง 20,001-
30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 6.70 

   ลักษณะที่อยู่อาศัยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว คิด
เป็นร้อยละ 73.30 รองลงมา คือ เรือนแถว (ทาวน์เฮาส์)ร้อยละ 15.00 และตึกแถว/ห้องแถว ร้อยละ 5.80 
โดยมีการใช้ประโยชน์ของอาคารบ้านเรือนใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 81.70 รองลงมาใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ ร้อยละ 10.80 และไม่ระบุ ร้อยละ 6.70 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6-
9 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

ตารางท่ี 6-12 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมทัศนคติประชาชนพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร 

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 120 100 

1. รายได้หลักของครัวเรือนมาจากอาชีพใด 

      -   ไม่ระบุ 
      -   รับจ้างท่ัวไป 

      -   การค้า/ธุรกิจส่วนตัว 

      -   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

      -   การเกษตร 

        -   พนักงานบริษัท 

      -   อื่นๆ 

 
12 
47 
31 
5 
1 
20 
4 

 
10.00 
39.20 
25.80 
4.20 
0.80 
16.70 
3.30 

2.   รายได้รวมของครัวเรือน 

        -    ไม่ระบุ 
      -   ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน 

      -   ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน 

      -   ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท/เดือน 
      -   30,001 บาท/เดือน ขึ้นไป 

 
89 
7 
12 
8 
4 

 
74.20 
5.80 
10.00 
6.70 
3.30 

3.   ลักษณะอาคาร/บ้านเรือน อยู่อาศัยเป็นประเภทใด 

        -   ไม่ระบุ 
      -   เพิง/กระต๊อบ 

      -   บ้านเดี่ยว 

      -   เรือนแถว (ทาวน์เฮาส์) 
      -   ตึกแถว / ห้องแถว 

 
5 
2 
88 
18 
7 

 
4.20 
1.70 
73.30 
15.00 
5.80 
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สภาพเศรษฐกิจ-สังคม จ านวน ร้อยละ 

4.   การใช้ประโยชน์ของอาคารบ้านเรือน 

       -   ไม่ระบุ 
      -   ที่อยู่อาศัยอย่างเดียว 

      -   ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ 

      -   อื่นๆ 

 
8 
98 
13 
1 

 
6.70 
81.70 
10.80 
0.80 

 

ส่วนที่ 3  ด้านสุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลในชุมชน 

1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ตารางท่ี 6-13 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร 

จ านวนตัวอย่าง 120 
ระดับการประเมิน (ร้อยละ) ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับ น้อย ปานกลาง มาก 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล      
1.  กลิ่นเหม็นรบกวนจากสิ่งปฏิกูล 1.70 31.70 37.50 15.00 14.20 
2.  การเจ็บปุวยท่ีมีสาเหตุจากสิ่งปฏิกูล 1.70 50.80 28.30 16.70 2.50 
3. น้ าเสียจากสิ่งปฏิกูลไหลลงพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

1.70 43.30 32.50 15.80 6.70 

4. สิ่งปฏิกูลตกหล่น น้ าและเศษสิ่งปฏิกูลไหลลงจากรถ
เก็บสิ่งปฏิกูล 

1.70 48.30 22.50 17.50 10.00 

5.  เหตุร าคาญจากพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ 
หนู เป็นต้น 

1.70 37.50 30.80 13.30 16.70 

6. การลักลอบน าสิ่งปฏิกูลไปท้ิงในสถานท่ีต่างๆ 1.70 44.20 32.50 8.30 13.30 
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ตารางที่ 6-14ปัญหา สาเหตุ ระดับความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชนพ้ืนที่
รัศมี 3 กิโลเมตร 

ปัญหา สาเหตุ ความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกลูในชมุชน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 120 100 

1.   ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่มีปัญหาใดๆ 
      -   ปัญหาด้านกลิ่น 
      -   ปัญหาด้านพาหะน าโรค 
      -   ไม่มีแหล่งก าจัดสิ่งปฏิกูล 
      -   อื่นๆ 

 
13 
33 
54 
5 
12 
3 

 
10.80 
27.50 
45.00 
4.20 
10.00 
2.50 

2. ปัญหาสิ่งปฏิกูลในชุมชนมีสาเหตุมาจากอะไร 
      -   ไม่ระบุ 
      -   แหล่งก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่เหมาะสม เช่น อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
      -   ไม่มีหน่วยงานบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล      
      -   รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ 
      -   หน่วยงานรับผิดชอบไม่ค่อยมาเก็บ 
      -   อื่นๆ 

 
20 
12 
8 
66 
9 
5 

 
16.70 
10.00 
6.70 
55.00 
7.50 
4.20 

3.  ปัจจุบันปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนมีความรุนแรงระดับใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   เริ่มมีปัญหา 
      -   น้อย 
      -   ปานกลาง 
      -   มาก 

 
10 
57 
24 
21 
8 

 
8.30 
47.50 
20.00 
17.50 
6.70 

4.   ความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ปัจจุบันดีอยู่แล้ว 
      -   สิ่งปฏิกูลตกค้างมีปริมาณมาก 
      -   รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ 
      -   สิ่งปฏิกูลตกเกลื่อนกลาดตามเส้นทางเก็บขน 
      -   อื่นๆ 

 
11 
27 
9 
66 
6 
1 

 
9.20 
22.50 
7.50 
55.00 
5.00 
0.80 

 

 จากตารางท่ี 6-14สรุปได้ว่าปัญหา สาเหตุ ระดับความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน 

 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาด้านกลิ่น
เหม็นจากสิ่งปฏิกูล คิดเป็นร้อยละ 45.00  รองลงมาไม่มีปัญหาใดๆ ร้อยละ 27.50 และไม่ระบุปัญหา 
ร้อยละ 10.80 
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 สาเหตุของปัญหาสิ่งปฏิกูลในชุมชนพบว่ามีสาเหตุมาจากรถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อย
ละ 55.00 ไม่ระบุสาเหตุของปัญหา ร้อยละ 16.70 และแหล่งก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่เหมาะสม เช่น อยู่ใกล้
แหล่งชุมชน ร้อยละ 10.00 

 ระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เริ่มมี
ปัญหาเรื่องสิ่งปฏิกูล คิดเป็นร้อยละ 47.50ระดับความรุนแรงน้อย ร้อยละ 20.00 และระดับปาน
กลางร้อยละ 17.50 ดังแสดงในรูปที ่6-4 

 ความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน ว่ามีรถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 55.00 เห็นว่า
การจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชนในปัจจุบันดีอยู่แล้ว ร้อยละ 22.50 และไม่ระบุร้อยละ 9.20  

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

 

 

รูปที ่6-4แผนภูมิวงกลมแสดงระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร 

 

 

 

 

8.30% 

47.50% 20.00% 

17.50% 

6.70% 

ระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ไม่ระบุ 

เริ่มมีปัญหา 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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 ส่วนที่ 4สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 

 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในที่พักอาศัยหรือสถานประกอบพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการ เป็นแบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมคิดเป็นร้อย
ละ 50.00 แบบบ่อหรือถังส าเร็จรูป (ถังไฟเบอร์กลาส) ร้อยละ 34.20 และร้อยละ 15.80 ไม่ระบุ 

 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในปัจจุบันพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เสีย
ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่อัตรา 100-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.30 และไม่มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้หน่วยงาน ร้อยละ 35.00 เนื่องจากไม่มีหน่วยงานของภาครัฐมาให้บริ การจัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูล จึงใช้บริการของภาคเอกชน โดยผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
เห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม บางส่วนเห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจาก อัตราค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลแพงเกินไป 

 วิธีการก าจัดและความถี่ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนหรือสถานประกอบการ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการของเทศบาลในพ้ืนที่อาศัยหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง คิดเป็นร้อยละ 35.00 
ใช้บริการของเอกชน ร้อยละ 33.30 และก าจัดเอง ร้อยละ 23.30  โดยความถี่ในการก าจัดสิ่งปฏิกูล
ส่วนใหญ่ คือ ปีละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.60 ไม่ระบุ ร้อยละ 25.00 และสามเดือนต่อครั้ง ร้อยละ 
3.30  โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าหน่วยงานหรือเอกชนที่ให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่ใด 
และส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล เนื่องจากเป็นการ
ให้บริการจากหน่วยงานของภาครัฐ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการจะมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้
บริการจากภาคเอกชน  รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6-12 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

ตารางท่ี 6-15 สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร 

สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 120 100 

1.    ที่พักอาศัย/สถานประกอบการใช้ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   บ่อเกรอะ-บ่อซึม 
      -   บ่อ/ถังส าเร็จรูป(ถังไฟเบอร์กลาส) 

 
19 
60 
41 

 
15.80 
50.00 
34.20 

2.   ปัจจุบันจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้หน่วยงานหรือไม่ 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่จ่าย 
      -   จ่ายที่อัตรา 100-300 บาทต่อครั้ง 

 
26 
42 
52 

 
21.70 
35.00 
43.30 
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สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล จ านวน ร้อยละ 

3.  อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่  
        -   ไม่ระบุ 
      -   เหมาะสม 

      -   ไม่เหมาะสม(ไม่ระบุอัตราที่เหมาะสม) 
      -   ไม่เหมาะสม ต้องการจ่ายที่อัตรา 100-300 บาทต่อครั้ง 
      -   ไม่เหมาะสม ต้องการจ่ายที่อัตรา 301-500 บาทต่อครั้ง 

 
17 
49 
38 
15 
1 

 
14.20 
40.80 
31.70 
12.50 
0.80 

4.   ระยะเวลา(ความถี่)ในการจัดเก็บหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน/สถาน
ประกอบการ      

      -   ไม่ระบุ 
      -   3 เดอืนต่อครั้ง 

      -   ปีละครั้ง 

 
 

30 
4 
86 
 

 
 

25.00 
3.30 
71.60 

 
5.   วิธกีารก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนหรือสถานประกอบการ 

      -   ไม่ระบุ 
      -   ก าจัดเอง 

      -   ใช้บริการของเทศบาลในพ้ืนท่ีอาศัยหรือพื้นที่ใกล้เคียง 

      -   ใช้บริการของเอกชน 

 
10 
28 
42 
40 

 
8.30 
23.30 
35.00 
33.30 

6.   ทราบหรือไม่ว่าหน่วยงานที่ให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งทีใ่ด 

      -   ไม่ระบุ 
      -   ทราบ 

      -   ไม่ทราบ 

 
14 
46 
60 

 
11.70 
38.30 
50.00 

7.   ความต้องการให้หน่วยงานรับผิดชอบมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

      -   ไม่ระบุ 
      -   ต้องการ 

      -   ไม่ต้องการ 

 
12 
99 
9 

 
10.00 
82.50 
7.50 

 

 ส่วนที่ 5การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ 

 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสถานที่
ก าจัดสิ่งในปฏิกูลปัจจุบันของเทศบาลฯ อยู่ที่ใด เรื่องการได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่
มีอยู่ในปัจจุบันพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามี 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองปูุเจ้า
สมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ 

 ทัศนคติต่อโครงการจากแบบสอบถาม พบว่า หากในอนาคตหากมีการด าเนินการปรับปรุงและ
ออกแบบก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าจะเกิดผลดีมากกว่า
ผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 83.30 และไม่แน่ใจ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน 
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ร้อยละ 6.70  ซึ่งหากว่าในอนาคตมีการปรับปรุงและก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้วเสร็จจะต้องมี
ค่าบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรับสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน/สถานประกอบการไปก าจัด 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือ โดยยินดีเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา 100-300 บาทต่อ
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 56.70 และร้อยละ 26.70 ยินดีเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา 301-500 บาทต่อครั้ง 

 

ดังนั้น ในอนาคตหากมีการด าเนินการปรับปรุงและออกแบบก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับ คือ มีสถานที่และระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและ
ถูกต้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยดีขึ้นรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6-13และรูปที่ 6-5 

ตารางท่ี 6-16 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 120 100 

1.   ทราบหรือไม่ว่าสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลปัจจุบันของเทศบาลอยู่ที่ใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ทราบ 
      -   ทราบ 

 
10 
70 
40 

 
8.30 
58.30 
33.30 

2.   ระยะที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
หรือไม่ 
       -   ไม่ระบุ 
       -   ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
       -   ได้รับผลดี 
       -   ได้รับผลเสีย 

 
 

52 
53 
3 
12  

 
 

43.30 
44.20 
2.50 
10.00 

3.  ทราบหรือไม่ว่าเทศบาลมี โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดสิ่ งปฏิกูล เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย  จังหวัด
สมุทรปราการ      
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ทราบ 
      -   ทราบ 
 

 
 
 

18 
58 
44 

 
 
 

15.00 
48.30 
36.70 

4.   การด าเนินงานโครงการจะส่งผลกระทบต่อท่านและชุมชนอย่างไร   
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่มีผลกระทบใดๆ 
      -   ผลดี 
      -   ผลเสีย 
       -   ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
32 
49 
20 
5 
14  

 
26.70 
40.80 
16.70 
4.20 
11.70 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
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การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ จ านวน ร้อยละ 

5.   ความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการ หากว่าในอนาคตอันใกล้มีการปรับปรุง
และก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ผลดีมากกว่าผลเสีย 
      -   ผลเสียมากกว่าผลดี 
      -   ไม่มีผลใดๆ 
      -   ไม่แน่ใจ 

 
 
6 

100 
4 
2 
8 

 
 

5.00 
83.30 
3.30 
1.70 
6.70 

6.   หากว่าในอนาคตมีการปรับปรุงและก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้วเสร็จ
จะต้องมีค่าบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรับสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน/
สถานประกอบการของท่านไปก าจัด ท่านยินดีให้ความร่วมมือหรือไม่ 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ยินดี 
      -   ยินดีจ่าย อัตรา 100-300 บาท/ครั้ง 
      -   ยินดีจ่าย อัตรา 301-500 บาท/ครั้ง 

 
 
 

11 
9 
68 
32  
 

 

 
 
 

9.20 
7.50 
56.70 
26.70 

7.   เมื่อมีการปรับปรุง/ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว ท่านคิดว่าจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ได้รับประโยชน์ 
      -   มีสถานท่ี/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้อง 
      -   สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
      -  มีสถานท่ี/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงมีสภาพแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
      -  อื่นๆ 
 

 
 

12 
6 
45 
20 
36 
 
1 

 
 

10.00 
5.00 
37.50 
16.70 
30.00 

 
0.80 

 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
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รูปที ่6-5แผนภูมิวงกลมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการปรับปรุงก่อสร้างระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร 

 ปัจจุบันสิ่งปฏิกูลหาพ้ืนที่ที่ก าจัดหรือบ าบัดได้ยาก หากมีโครงการฯ เกิดขึ้นจะท าให้มีแหล่งก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้องแต่ปัญหาหลักคือประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล 
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าสิ่งปฏิกูลหมายถึงขยะมูลฝอย และมีความเห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลควร
กระท าควบคู่กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพราะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน การ
ด าเนินการควบคู่กันไปจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

 

 

 

 

10.00% 
5.00% 

37.50% 16.70% 

30.00% 

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการปรับปรุง/ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ไม่ระบุ 

ไม่ได้รับประโยชน์ 

มีสถานที่/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
และถูกต้อง 

สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยดีขึ้น 

มีสถานที่/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
และถูกต้อง รวมถึงมีสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยดีขึ้น 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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รูปที่ 6-6 การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานสอบถามและสัมภาษณ์ทัศนคติครัวเรือนในพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผูต้อบแบบสอบถาม 

   จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 57.50 และ 40.00ตามล าดับ โดยมีช่วงอายุ 61-80 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31-60 ปี ร้อยละ 35.00  และไม่ระบุช่วงอายุ ร้อยละ 10.00การนับถือศาสนาโดยส่วน
ใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 82.50 ส่วนที่เหลือร้อยละ 17.50 ไม่ระบุ ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 
35.00รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 10.00และ
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 7.50  

   จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 4-
6 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 27.50  และจ านวน 7 คนขึ้นไป ร้อยละ 
22.50  โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนมาตั้งแต่ดั้งเดิมรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 6-14 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่อ าเภอ
พระประแดง จ านวน 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางยอ ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางน้ าผึ้งและต าบลบางกอ
บัว  พื้นที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จ านวน 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางด้วน  พื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ลัดหลวง จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางพึ่ง ต าบลบางจาก และต าบลบางครุ  โดยพื้นที่ในส่วนนี้คิด
เป็นร้อยละ 10 จากจ านวนตัวอย่างท้ังหมด (40 ตัวอย่าง) 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตารางท่ี 6-17  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามทัศนคติโครงการพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
จ านวนตัวอย่าง 40 100 

1.เพศ 

-    ไม่ระบุ 
      -    ชาย 

      -    หญิง 

 
1 
16 
23 

 
2.50 
40.00 
57.50 

2.   อาย ุ

      -   ไม่ระบุ 
      -   ช่วงอายุ 15-30  ปี 
      -   ช่วงอายุ 31-60 ปี 
      -   ช่วงอายุ 61-80 ปี 

 
4 
2 
14 
20 

 
10.00 
5.00 
35.00 
50.00 

3.   ศาสนา 

      -   ไม่ระบุ 
      -   พุทธ 

 
7 
33 

 
17.50 
82.50 

4.    ระดับการศึกษา 

      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ได้เรียน 

      -   ประถมศึกษา 

      -   มัธยมศึกษาตอนต้น 

      -   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
      -   อนุปริญญา/ปวส. 
      -   ปริญญาตรี 

 
2 
1 
14 
14 
4 
2 
3 

 
5.00 
2.50 
35.00 
35.00 
10.00 
5.00 
7.50 

5.   จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

      -  ไม่ระบุ 
      -  1-3 คน 

      -  4-6 คน 

      -  7 คน ข้ึนไป 

 
2 
11 
18 
9 

 
5.00 
27.50 
45.00 
22.50 

6.   ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในชุมชนนี้ 
      -   อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิม 

 
40 

 
100.00 

 
  

 ส่วนที่ 2สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

  การประกอบอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากกการประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 30.00 ไม่ระบุอาชีพ ร้อยละ 22.50 และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 20.00
รายได้รวมทั้งหมดของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 
10,001-20,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 22.50 และมีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 5.00 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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   ลักษณะที่อยู่อาศัยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว คิด
เป็นร้อยละ 85.00และไม่ระบุ ร้อยละ 7.50 โดยมีการใช้ประโยชน์ของอาคารบ้านเรือนใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่าง
เดียว คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่ระบุ ร้อยละ 15.00 และใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ ร้อยละ 7.50 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6-15 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

 

ตารางท่ี 6-18สภาพเศรษฐกิจ-สังคมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 40 100 

1. รายได้หลักของครัวเรือนมาจากอาชีพใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   รับจ้างท่ัวไป 
      -   การค้า/ธุรกิจส่วนตัว 
      -   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
      -   การขนส่ง/บริการ 
      -   พนักงานบริษัท 
      -   อื่นๆ 

 
9 
12 
8 
4 
1 
5 
1 

 
22.50 
30.00 
20.00 
10.00 
2.50 
12.50 
2.50 

2.   รายได้รวมของครัวเรือน 
      -    ไม่ระบุ 
      -   ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน 
      -   ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน 
      -   ระหว่าง 20,001-30,000 บาท/เดือน 
      -   30,001 บาท/เดือน ข้ึนไป 
 

 
26 
2 
9 
1 
2 

 
65.00 
5.00 
22.50 
2.50 
5.00 

3.   ลักษณะอาคาร/บ้านเรือน อยู่อาศัยเป็นประเภทใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   เพิง/กระต๊อบ 
      -   บ้านเดี่ยว 
      -   เรือนแถว (ทาวน์เฮาส์) 
      -   ตึกแถว / ห้องแถว 

 
3 
1 
34 
1 
1 

 
7.50 
2.50 
85.00 
2.50 
2.50 

4.   การใช้ประโยชน์ของอาคารบ้านเรือน 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ที่อยู่อาศัยอย่างเดียว 
      -   สถานประกอบการอย่างเดียว 
      -   ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ 
 

 
6 
30 
1 
3 

 
15.00 
75.00 
2.50 
7.50 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
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1-74 

ส่วนที่ 3  ด้านสุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลในชุมชน 

1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ตารางท่ี 6-19ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

จ านวนตัวอย่าง 40 
ระดับการประเมิน (ร้อยละ) ไม่ระบ ุ ไม่ได้รับ น้อย ปานกลาง มาก 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล      
1.  กลิ่นเหม็นรบกวนจากสิ่งปฏิกูล 22.50 37.50 25.00 10.00 5.00 
2.  การเจ็บปุวยท่ีมีสาเหตุจากสิ่งปฏิกูล 27.50 45.00 17.50 7.50 2.50 
3. น้ าเสียจากสิ่งปฏิกูลไหลลงพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

27.50 42.50 12.50 15.00 2.50 

4. สิ่งปฏิกูลตกหล่น น้ าและเศษสิ่งปฏิกูลไหลลงจากรถ
เก็บสิ่งปฏิกูล 

22.50 42.50 20.00 5.00 1.00 

5.  เหตุร าคาญจากพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ 
หนู เป็นต้น 

25.00 17.50 25.00 20.00 12.50 

6. การลักลอบน าสิ่งปฏิกูลไปท้ิงในสถานท่ีต่างๆ 27.50 50.00 12.50 - 10.00 
 

ตารางที่ 6-20 ปัญหา สาเหตุ ระดับความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชนพ้ืนที่
รัศมี 5 กิโลเมตร 

ปัญหา สาเหตุ ความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกลูในชมุชน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 120 100 

1.   ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่มีปัญหาใดๆ 

      -   ปัญหาด้านกลิ่น 

 
12 
20 
8 

 
30.00 
50.00 
20.00 

 
2.ปัญหาสิ่งปฏิกูลในชุมชนมีสาเหตุมาจากอะไร 

        -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่มีหน่วยงานบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล      
      -   รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ 
      -   หน่วยงานรับผิดชอบไม่ค่อยมาเก็บ 

      -   อื่นๆ 

 
27 
3 
7 
2 
1 
 

 
67.50 
7.50 
17.50 
5.00 
2.50 
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1-75 

 

ปัญหา สาเหตุ ความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกลูในชมุชน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 120 100 

3.  ปัจจุบันปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนมีความรุนแรงระดับใด 
     -   ไม่ระบุ 
     -   เริ่มมีปัญหา 
      -   น้อย 
      -   ปานกลาง 
      -   มาก 

 
13 
2 
16 
8 
1 

 
32.50 
5.00 
40.00 
20.00 
2.50 

4.   ความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ปัจจุบันดีอยู่แล้ว 
      -   สิ่งปฏิกูลตกค้างมีปริมาณมาก 
      -   รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ 
      -   สิ่งปฏิกูลตกเกลื่อนกลาดตามเส้นทางเก็บขน 

 
10 
19 
1 
7 
3 

 
25.00 
47.50 
2.50 
17.50 
7.50 

 
  

 จากตารางที่ 6-17 สรุปได้ว่าปัญหา สาเหตุ ระดับความรุนแรงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาใดๆ คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ไม่ระบุปัญหา ร้อยละ 30.00  และมีปัญหาด้านกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลร้อยละ 
20.00 

 สาเหตุของปัญหาสิ่งปฏิกูลในชุมชนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ระบุสาเหตุของปัญหา คิด
เป็นร้อยละ 67.50 รองลงมามีสาเหตุมาจากรถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ ร้อยละ 17.50 และไม่มี
หน่วยงานบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 7.50 

 ระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนพบว่ามีระดับความรุนแรงน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 40.00 ไม่ระบุระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 32.50 และระดับปานกลางร้อยละ 
20.00 ดังแสดงในรูปที่ 6-7 

 ความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
การจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชนในปัจจุบันดีอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 47.50  ไม่ระบุ ร้อยละ 25.00  และ
เห็นว่ามรีถเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่เพียงพอ ร้อยละ 17.50 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 
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รูปที ่6-7แผนภูมิวงกลมแสดงระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

  ส่วนที่ 4 สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล  

 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่ระบุลักษณะของระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล คิดเป็นร้อยละ 57.50  ใช้ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลภายในที่พัก
อาศัยหรือสถานประกอบการ เป็นแบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม ร้อยละ 37.50  แบบบ่อหรือถังส าเร็จรูป (ถัง
ไฟเบอร์กลาส) ร้อยละ 5.00 

 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ไม่ระบุ ร้อยละ 35.00 และเสีย
ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่อัตรา 100-300 บาท ร้อยละ 10.00  โดยผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียม
การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม บางส่วนไม่ระบุ
และเห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจาก อัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลแพงเกินไป 

 วิธีการก าจัดและความถี่ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนหรือสถานประกอบการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการของเทศบาลในพ้ืนที่อาศัยหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง  คิดเป็นร้อยละ 
50.00  ไม่ระบุ ร้อยละ 27.50 และก าจัดเอง ร้อยละ 15.00   โดยความถี่ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลส่วน
ใหญ่ไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 65.00  ก าจัดปีละครั้ง ร้อยละ 27.50 และก าจัดสามเดือนต่อครั้ง ร้อยละ 
7.50  โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าหน่วยงานหรือเอกชนที่ให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่ใด 
และส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล เนื่องจากเป็นการ

32.50% 

5.00% 
40.00% 

20.00% 

2.50% 

ระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ไม่ระบุ 

เริ่มมีปัญหา 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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ให้บริการจากหน่วยงานของภาครัฐ อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการจะมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้
บริการจากภาคเอกชน  รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6-18 

หมายเหตุ  การอธิบายค่าร้อยละข้างต้น จะอธิบายเฉพาะ 3 อันดับแรกจากตาราง 

ตารางท่ี 6-21สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 40 100 

1.  ที่พักอาศัย/สถานประกอบการใช้ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   บ่อเกรอะ-บ่อซึม 
      -   บ่อ/ถังส าเร็จรูป(ถังไฟเบอร์กลาส) 

 
23 
15 
2 

 
57.50 
37.50 
5.00 

2.   ปัจจุบันจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้หน่วยงานหรือไม่ 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่จ่าย 
      -   จ่ายที่อัตรา 100-300 บาทต่อครั้ง 

 
14 
22 
4 

 
35.00 
55.00 
10.00 

3.  อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ 
     
      -   ไม่ระบุ 
      -   เหมาะสม 
      -   ไม่เหมาะสม(ไม่ระบุอัตราที่เหมาะสม) 
      -   ไม่เหมาะสม ต้องการจ่ายที่อัตรา 100-300 บาทต่อครั้ง 

 
 

11 
22 
1 
6 

 
 

27.50 
55.00 
2.50 
15.00 

4.   ระยะเวลา(ความถี่)ในการจัดเก็บหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน/สถาน
ประกอบการ      
      -   ไม่ระบุ 
      -   3 เดือนต่อครั้ง 
      -   ปีละครั้ง 

 
 

26 
3 
11 
 

 
 

65.00 
7.50 
27.50 

 
5.   วิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนหรือสถานประกอบการ 
       -   ไม่ระบุ 
      -   ก าจัดเอง 
      -   ใช้บริการของเทศบาลในพ้ืนท่ีอาศัยหรือพื้นที่ใกล้เคียง 
      -   ใช้บริการของเอกชน 
 

 
11 
6 
20 
3 

 
27.50 
15.00 
50.00 
7.50 

6.   ทราบหรือไม่ว่าหน่วยงานที่ให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่ใด 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ทราบ 
      -   ไม่ทราบ 

 
12 
5 
23 

 
30.00 
12.50 
57.50 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-78 

สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล จ านวน ร้อยละ 

7.   ความต้องการให้หน่วยงานรับผิดชอบมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ต้องการ 
      -   ไม่ต้องการ 

 
14 
22 
4 

 
35.00 
55.00 
10.00 

 

 ส่วนที่ 5การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ 

 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสถานที่
ก าจัดสิ่งในปฏิกูลปัจจุบันของเทศบาลฯ อยู่ที่ใด เรื่องการได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่
มีอยู่ในปัจจุบันพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามี 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองปูุเจ้า
สมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ 

 ทัศนคติต่อโครงการจากแบบสอบถาม พบว่า หากในอนาคตหากมีการด าเนินการปรับปรุงและ
ออกแบบก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าจะเกิดผลดีมากกว่า
ผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 37.50  ไม่ระบุความคิดเห็น ร้อยละ 35.00 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.50 
เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน  ซึ่งหากว่าในอนาคตมีการปรับปรุงและ
ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้วเสร็จจะต้องมีค่าบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรับสิ่ง
ปฏิกูลจากครัวเรือน/สถานประกอบการไปก าจัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือ 
โดยยินดีเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา 100-300 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 และร้อยละ 22.50 ยินดี
เสียค่าใช้จ่ายในอัตรา 301-500 บาทต่อครั้ง 

 

ดังนั้น ในอนาคตหากมีการด าเนินการปรับปรุงและออกแบบก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ระบุว่าจะได้รับประโยชน์ใดๆ คิดเป็นร้อยละ 35.00  และเห็นว่าประโยชน์ที่จะ
ได้รับ คือ มีสถานทีแ่ละระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
ดีขึ้น ตามล าดับ  รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6-19และรูปที่ 6-8 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-79 

ตารางท่ี 6-22การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 40 100 

1.   ทราบหรือไม่ว่าสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลปัจจุบันของเทศบาลอยู่ที่ใด 
     -   ไม่ระบ ุ  
      -   ไม่ทราบ 
      -   ทราบ 

 
10 
29 
1 

 
25.00 
72.50 
2.50 

2.   ระยะที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
      -   ได้รับผลดี 
      -   ได้รับผลเสีย 

 
18 
19 
1 
2  

 
     45.00 

47.50 
2.50 
5.00 

3.  ทราบหรือไม่ว่าเทศบาลมี โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดสิ่ งปฏิกูล  เทศบาลเมืองปู่ เจ้ าสมิ งพราย  จังหวัด
สมุทรปราการ      
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ทราบ 
      -   ทราบ 
 

 
 
 

14 
24 
2 

 
 
 

35.00 
60.00 
5.00 

4.   การด าเนินงานโครงการจะส่งผลกระทบต่อท่านและชุมชนอย่างไร 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่มีผลกระทบใดๆ 
      -   ผลดี 
      -   ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
16 
8 
9 
7 

 
40.00 
20.00 
22.50 
17.50 

5.   ความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการ หากว่าในอนาคตอันใกล้มีการปรับปรุง
และก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ผลดีมากกว่าผลเสีย 
      -   ผลเสียมากกว่าผลดี 
      -   ไม่มีผลใดๆ 
      -   ไม่แน่ใจ 

 
 

14 
15 
1 
1 
9 

 
 

35.00 
37.50 
2.50 
2.50 
22.50 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-80 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ จ านวน ร้อยละ 

6.   หากว่าในอนาคตมีการปรับปรุงและก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้วเสร็จ
จะต้องมีค่าบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรับสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน/
สถานประกอบการของท่านไปก าจัด ท่านยินดีให้ความร่วมมือหรือไม่  
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ยินดี 
      -   ยินดีจ่าย อัตรา 100-300 บาท/ครั้ง 
      -   ยินดีจ่าย อัตรา 301-500 บาท/ครั้ง 

 
 

 
11 
9 
68 
32  

 
 

 
9.20 
7.50 
56.70 
26.70 

7.   เมื่อมีการปรับปรุง/ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว ท่านคิดว่าจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร 
      -   ไม่ระบุ 
      -   ไม่ได้รับประโยชน์ 
      -   มีสถานท่ี/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้อง 
      -   สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
      -  มีสถานที่/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงมีสภาพแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
 

 
 

14 
2 
4 
9 
11 

 
 

35.00 
5.00 
10.00 
22.50 
27.50 

 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-81 

 

 

รูปที ่6-8 แผนภูมิวงกลมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการปรับปรุง/ก่อสร้างระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.00% 

5.00% 

10.00% 
22.50% 

27.50% 

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการปรับปรุง/ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ไม่ระบุ 

ไม่ได้รับประโยชน์ 

มีสถานท่ี/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสมและ
ถูกต้อง 

สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยดีขึ้น 

มีสถานที่/ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและ
ถูกต้อง รวมถึงมีสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 6-9การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานสอบถามและสัมภาษณท์ัศนคติครัวเรือนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-83 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร 
เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนส่วนใหญ่มีครัวเรือนที่อยู่ติดริมแม่น้ า ซึ่งยังมีการปล่อยทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ า 

ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน น้ าในแม่น้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น หากเกิดโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการขึ้น  โดยมีแนวทางและ
การวางแผนที่ดี จะท าให้ทางเทศบาลปูุเจ้าสมิงพรายและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลที่
เหมาะสม ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่จะเกิดในอนาคตอีกทางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-84 

 

การศึกษาดูงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ณ เทศบาลนครนนทบุรี  

เนื่องจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งด าเนินการเมื่อ วันที่ 8 
มีนาคม 2558 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเก่ียวกับการน าประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไป
ศึกษาดูงานต้นแบบระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ณ เทศบาลนครนนทบุรี เพ่ือให้ประชาชนเห็นถึงหลักการท างานของ
ระบบ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการ ทางเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพรายและที่ปรึกษาจึงมีการติดต่อประสานงานกับเทศบาล
นครนนทบุรี เพ่ือน าประชาชนในพื้นท่ีไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ในวันที่ 13 มีนาคม 2558  

 

ตารางที่ 12-1 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ณ เทศบาลนคร
นนทบุรี 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ผู้แทนชุมชนจตุพร หมู่ 4 

ต.บางหัวเสือ 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

 

- จากการศึกษาดูงานไม่พบปัญหาเรื่องกลิ่น ฝุุนละออง แมลงรบกวนจาก
ระบบก าจัดสิ่ งปฏิกูล ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม 
เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรีมีระบบบริหารจัดการที่ดี ถูกหลักสุขาภิบาล  

- เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพรายมีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ต้องการให้มีการก่อสร้างจริง เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบขนสิ่งปฏิกูลไปทิ้งยังที่สาธารณะ  

- ผลพลอยได้จากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล คือ ปุ๋ยดิน อาจเป็นการสร้างรายได้
จากการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย 

ผู้แทนชุมชนบุญแจ่ม
สร้างสรรค์ หมู่ 15 

ต.บางหัวเสือ 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

 

- มีความวิตกกังวลในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับประชาชน เช่น กลิ่น
เหม็นจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพ้ืนที่
ก่อสร้างอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชน 

- จากการศึกษาดูงานพบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเพียงเล็กน้อย ในช่วงที่มีการ
สูบถ่ายสิ่งปฏิกูลลงสู่บ่อหมักสิ่งปฏิกูล  

- ต้องการให้เทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิงพรายพิจารณาสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างว่ามี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หากมีความเป็นไปได้ต้องการให้ย้ายจุด
ก่อสร้างไปยังพ้ืนที่ที่ห่างไกลชุมชน หรือมีมาตรการลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

1-85 

ตารางท่ี 12-1 (ต่อ) สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ณ เทศบาล
นครนนทบุรี 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ผู้แทนชุมชนสยามพัฒนา 

หมู่ 2 
ต.บางหัวเสือ 

อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

 

- โครงการมีแนวทางที่ดี หลังการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน จึงต้องการมาศึกษาดูงานระบบต้นแบบด้วยตนเอง เพ่ือให้เห็น
ถึงหลักการท างานของระบบ ผลกระทบจากระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น 
และจะน าข้อมูลที่ถูกต้องไปเผยแพร่แก่ประชาชนในชุมชน  เพ่ือช่วยลด
ความวิตกกังวลต่างๆ 

- จากการศึกษาดูงานไม่พบปัญหาเรื่องกลิ่นหรือผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนสยามพัฒนา หมู่ 2 พบการลักลอบปล่อยทิ้งสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ชุมชน 
หากโครงการก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นจริง จะช่วยแก้ไขปัญหา
ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างมาก 

ผู้แทนชุมชนบางวัวพัฒนา
หมู่ 3 

ต.ส าโรง 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

 

จากการศึกษาดูงาน เห็นด้วยกับทางเทศบาลเมืองปูุ เจ้าสมิงพรายในการ
ก่อสร้างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการลักลอบขนสิ่งปฏิกูล
ไปทิ้งยังที่สาธารณะซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ โดยทางเทศบาลเมืองปูุเจ้าสมิง
พรายต้องมีระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ส่งผลดีและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง ทาง
เทศบาลหรือผู้เกี่ยวข้องควรท าการบริหารจัดการดูแลและตรวจสอบระบบ
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

ผู้แทนชุมชนวัดส าโรง
เหนือ หมู่ 10 
ต.ส าโรงกลาง 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

 

- ก่อนการมาศึกษาดูงานมีความกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นจากระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลเป็นอย่างมาก แต่หลังการศึกษาดูงานไม่พบปัญหาเรื่องกลิ่น จึงมี
ทัศนคติในด้านบวกต่อโครงการ และจะน าข้อมูลไปเผยแพร่แก่ประชาชน
ในชุมชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

- ในพ้ืนที่ชุมชนยังมีการปล่อยทิ้งสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ าล าคลอง
เป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น หากมีระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลจะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ 

 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
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รูปที่ 12-1 การศึกษาดูงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ณ เทศบาลนครนนทบุรี 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
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 รูปที่ 12-1 (ต่อ) การศึกษาดูงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ณ เทศบาลนครนนทบุรี 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจดัสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
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