
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลสามโคกอําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี 

รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดข้ึนเม่ือ

วันท่ี 19พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลสามโคกโดยมีนายเอนก  สมบุญ 

นายกเทศมนตรีตําบลสามโคกเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ 

เจาหนาท่ี/สมาชิก ทม. ผูนําทองถ่ิน/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

รวมท้ังสิ้น 50คน 

วัตถุประสงคการจัดประชุม 

 1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ

ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโครงการ 

 2)เพ่ือใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา

การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน 

 3) เพ่ือ ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรและชุมชนตางๆท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานโครงการ 

 4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆจากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพ้ืนท่ีโครงการ เก่ียวกับ

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

สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพ้ืนท่ี  รวมท้ังเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีการใชงานใน

ปจจุบัน 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลสามโคก 

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)  

“เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลตําบลสามโคก” 
 

บรรยากาศการจัดประชุม 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน 

 จากจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 50คน มีผูตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 20คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย

ละ 100ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ การดําเนินงานโครงการ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 35 ทราบรายละเอียดการ

ดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 25ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 6-12 เดือนและ

รอยละ 15ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3เดือนและมากกวา  3-6 เดือน ซ่ึงผูตอบแบบประเมินรอยละ 95มี

ความรูและความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลางและรอยละ 5             มีความ

รูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 65เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี

เทศบาลตําบลสามโคก รอยละ 30ไมแสดงความคิดเห็นและรอยละ 5 ไมเห็นดวยผูตอบแบบประเมินรอยละ 50 

เห็นวาชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการท่ีเหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน รอยละ 28 จากการปดประกาศ

ในสถานท่ีราชการและรอยละ 17 จากเจาหนาท่ีโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ  62เห็นวาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน

การกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด  รอยละ 15การหมักทําปุยและการเผาในเตาเผา 

และรอยละ 8 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หากมีการจัดสรางสถานท่ีกําจัดมูลฝอยในพ้ืนท่ี ผูตอบแบบ

ประเมินรอยละ 50ยินดีรอยละ 45ไมแสดงความคิดเห็นและรอยละ 5ไมยินดี  โดยหากพ้ืนท่ีหรือบริเวณใกลเคียง

นําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50ยินดี รอยละ 40ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 10ไมยินดี  

หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน(ตอ) 

 

 
 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความรูเก่ียวกับการกําจัดขยะอยางถูกวิธีใหท่ัวถึง เชน เพ่ิมปายประชาสัมพันธ

การคัดแยกขยะแตละประเภท เพ่ือท่ีจะใหชุมชนไดรูจักประเภทของขยะและคัดแยกขยะอยางถูกวิธี 

2. ควรปลูกฝงการคัดแยกขยะในครัวเรือนอยางจริงจังกอนขยายผลออกสูชุมชน 

3. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของการ

จัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4. ควรมีการจัดการเชิงนโยบายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีผูประกอบการท่ีผลิตขยะ 

5. ควรรณรงคการลดใชพลาสติกและโฟม โดยใชวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุท่ีสามารถยอยสลายไดทดแทน 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ประเด็น  คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คําช้ีแจง 

1. จากการท่ีไดไปศึกษาดูงานเก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะ 

เห็นวาการคัดแยกขยะเปนการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุ 

ตองการใหมีการแกไขปญหาท่ีตนเหตุโดยการลดปริมาณ

ขยะท่ีแหลงกําเนิด เชน ลดการใชถุงพลาสติก กลองโฟม 

เปนตน จะเห็นไดวามีหลายหนวยงานรณรงคลดการใช

ถุงพลาสติกใหใชถุงผาหรือวัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ใชวัสดุท่ีสามารถยอยสลายได และตองการใหรัฐบาลใช

ระบบภาษีมูลคาเพ่ิมแกผูท่ีกอขยะ และสรางความ

ตระหนักในการคัดแยกขยะ รวมท้ังปลูกฝงคานิยมท่ีดีใน

การบริโภค รวมกันรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

 

เดิมรัฐบาลมีนโยบายในการลดปริมาณขยะอยู

แลว เพียงแตการนํามาใชยังไมจริงจังเพราะไม

มีกฎหมายท่ีเขมงวดและผูคนยังขาดความ

ตระหนัก ขอยกตัวอยาง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการลดปริมาณ

ขยะตั้งแตตนทาง โดยการลดการใชถุงพลาสติก 

และกลองโฟม หากใครใชกลองโฟมตองเสีย

คาใชจายเพ่ิม และกลองท่ีใชตองสามารถยอย

สลายได พบวาปริมาณขยะก็ยังเพ่ิมข้ึนนั่น

หมายความวานอกจากมีนโยบายแลว

ประชาชนตองตระหนักและเล็งเห็น

ความสําคัญของนโยบาย นําไปใชอยางจริงจัง

ดวย 

2. กังวลเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้งโรงไฟฟาในชุมชน ตองการให

ภาครัฐคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยู

ของประชาชนในพ้ืนท่ีการรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้จะมี

ผลตอการจัดตั้งโรงไฟฟาหรือไม และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาในฐานะหนวยงานใดและมี

วัตถุประสงคอะไร ขอใหชี้แจงใหประชาชนเขาใจดวย 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงานกลาง 

ระหวางภาครัฐและภาคประชาชน 

วัตถุประสงคของโครงการ คือการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะ

ในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปจัดทําแผนแมบทการจัดการ

ขยะของจังหวัดปทุมธานี และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาในฐานะท่ีปรึกษา

โครงการภายใตกรอบการดําเนินงานเพ่ือหา

แนวทางแกไขปญหาการจัดการขยะ เพ่ือบรรจุ

เปนนโยบายระดับประเทศตอไป 

 

 

 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลตําบลสามโคกอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

 

 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

  เทศบาลตําบลสามโคกมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน 4.73 ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการบริการเก็บ

ขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล 2 ,788 ครัวเรือน การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยเทศบาลตําบลสามโคกจางเหมาเอกชน

ดําเนินการท้ังหมดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 20 ตัน เทศบาลสามารถใหบริการ

เก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 10 ตัน ครอบคลุมพ้ืนท่ีรอยละ 100 ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมดจํานวน

ครัวเรือนท่ีไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล  2,626หลังคาเรือน  (รอยละ 100)  เทศบาลตําบลสามโคก มี

การจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

 แบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

• ถังขยะทรงกลมสูง ขนาด 200  ลิตร จํานวน 100  ใบ 

• ถังขยะแบบมีฝาปดลอเลื่อน ขนาด 240  ลิตร จํานวน 60  ใบ 

 
 

ประเด็น  คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คําช้ีแจง 

3. สําหรับการรณรงคการคัดแยกขยะ ผลลัพธเปนท่ีนาพอใจ

แลว แตประเด็นท่ีกังวลคือเรื่องสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

หากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปดหลุมฝงกลบแลว จังหวัด

ปทุมธานีจะไมมีสถานท่ีกําจัดขยะ ซ่ึงในอนาคตตองทํา

การสํารวจหรือหาพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือเปนหลุมฝงกลบ 

หนวยงานรัฐจะตองชวยชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงผลดี

และผลเสีย ขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเตรียม

นําเสนอใหประชาชนเขาใจในสวนนี้ และดานงบประมาณ

ตองการ ใหหนวยงานรัฐสนับสนุน รวมกับหนวยงาน

ทองถ่ิน 

หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีโอกาสได

รวมมือกับทางหนวยงานของภาครัฐเก่ียวกับ

การแกปญหาการจัดการขยะในอนาคต ยินดี

เปนอยางยิ่งและจะรวมหาแนวทางในการแกไข

ปญหาเพ่ือใหเกิดการจัดการขยะท่ีเหมะสมใน

พ้ืนท่ีตอไป 

 



 
 
 
 
 
 
เทศบาลตําบลสามโคก มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน  2  คัน  

• รถแบบอัดทาย ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 4 ป สภาพดี 

• รถแบบอัดทาย ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 3 เดือน สภาพดี 

ระยะทางในการเก็บขนตอเท่ียว (ไมรวมระยะทางไปท่ีท้ิงขยะ) 10-20 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1เท่ียวตอวัน 
 

อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 

1. อัตราอัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  มาตรา  20  (4) 

 1.1 คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ                                 

 - เศษ ลูกบาศกเมตรแรกหรือลูกบาศกเมตรแรก หรือลูกบาศกเมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ 250 บาท 

 -  เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร        150 บาท 

 - เศษ เกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร  

 1.2   ก. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  500  ลิตร 

 -  วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร    เดือนละ     30 บาท 

 -  วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตรหรือเศษของแตละ 20 ลิตร เดือนละ  40 บาท 

  ข. คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500  ลิตรข้ึนไป 

 -  วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร    เดือนละ     2,000 บาท 

 - วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตรหรือเศษของแตละ 20 ลิตร เดือนละ 2,000 บาท 

 ค. คาเก็บและขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 

 -ไม เกิน  1  ลูกบาศกเมตร     ครั้งละ     150 บาท 

 - เกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกหรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 150 บาท 

2. อัตราคาธรรมเนียมาใบออกอนุญาต 

 2.1 ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19  

 ก. รับการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

  ฉบับละ 500 บาท  

 ข. รับการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

  ฉบับละ 5 ,000 บาท 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย 

  ปจจุบันเทศบาลตําบลสามโคกไมมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมในพ้ืนท่ีจะ

สงไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอยของ หางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล  วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการฝงกลบ

อยางถูกหลักสุขาภิบาล ( Sanitary  Landfill) อัตราคาจางกําจัด ประมาณ 46 ,000 บาทตอเดือนสถานท่ีกําจัดมูล

ฝอยอยูหางจากสํานักงานเทศบาลตําบลสามโคกประมาณ  26  กิโลเมตร  

 ติดตอขอมูลเพ่ิมเติม  ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลขท่ี 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 

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

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

E-mail :  aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th 


