การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางกะดี
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางกะดี”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 17พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบางกะดีโดยมีนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล
นายกเทศมนตรีตําบลบางกะดีเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ
เจาหนาที่/สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 60 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
2)เพื่อใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
3) เพื่อ
ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและชุมชนตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ
4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆจากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่โครงการ
เกี่ยวกับ
ปญหา(ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานที่กําจัด)
สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 60คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น
31คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 97ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและรอยละ 3ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงาน
โครงการโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 42ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1
เดือน รอยละ 19ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 6-12เดือน และรอยละ 16ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3
เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 100 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับ
ปานกลางผูตอบแบบประเมินรอยละ 87เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตําบลบางกะดี และรอยละ 13ไมแสดงความคิดเห็น ผูตอบแบบประเมินรอยละ 43 เห็นวาชองทางการ
ประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน รอยละ 26 จากสื่อเอกสาร และรอยละ 17 จาก
เจาหนาที่ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 77 เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 10การเผาในเตาเผาและการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลและรอยละ 3
การหมักทําปุย หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 55ยินดีรอยละ 26ไม
แสดงความคิดเห็นและรอยละ 19ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 45ยินดี รอยละ 39ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 16 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ตองการใหแนวทางของโครงการสามารถนํามาใชไดจริงกับชุมชน มีการดําเนินงานและติดตามผลอยาง
ตอเนื่องและเทคโนโลยีตางๆที่นํามาใชในชุมชนจะตองไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในชุมชน
2. กิจกรรมใดที่เปนประโยชนและเห็นผลจากการปฏิบัติจริง ประชาชนจะใหความรวมมือในการปฏิบัติอยาง
เต็มที่
3. ตําบลบางกะดีมีพื้นที่จํากัดและไมมีพื้นที่สําหรับสรางเปนหลุมฝงกลบได สามารถทําไดเพียงการคัดแยก
ขยะแตละประเภท
4. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ตอ)
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดหาเตาเผาขยะใหกับชุมชนตําบลบางกะดีเพื่อใชในการกําจัดขยะแทน
การฝงกลบเพราะตําบลบางกะดีมีพื้นที่จํากัดไมสามารถสรางเปนหลุมฝงกลบได
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะจัดตรียมถังขยะใหเพียงพอและทั่วถึง และควรจัดวางถังขยะเปนจุดๆ
ในแตละจุดควรมีถังขยะทุกประเภทเพื่อสะดวกตอการคัดแยก เชน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
เปนตน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในเขตเทศบาลตําบลบางกะดีไดแบงการจัดการขยะ
ออกเปน 2 สวน คือ สวนอุตสาหกรรมและ สวน ชุมชน
สวนของชุมชนนั้นมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางเกือบ
100 % เพราะประชาชนสวนใหญจะทราบวาขยะ นั้น
สามารถขายและสรางรายไดใหแกครอบครัว โดยในชุมชน
มีแหลงรับซื้อของเกาหลาย แหง จึงสะดวกแกการนําขยะ
ไปขาย ขยะอินทรียมีการนําไปทําน้ําหมักและปุยหมัก
อินทรียอยูบาง ทางเทศบาลไดมีการอบรมใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการทําและการนําไปใชประโยชน
ในสวนของสถานประกอบการ (บานเชา ,หอพัก) ที่มีมาก
ขึ้น สงผลใหมีปริมาณขยะมากขึ้นตาม ไปดววย จึงมีการ
แจงใหเจาของสถานประกอบการทราบวา ขยะรีไซเคิล
จากผูเชาหอพัก หรือ หองเชา สามารถนําไปขาย สราง
รายไดแกผูประกอบการไดสวนของขยะอุตสาหกรรม ทาง
เทศบาลตําบลบางกะดีมีมาตรการในการควบคุมและ
เขมงวดกับการจัดการ เชน กากอุตสาหกรรมจากโรงงาน
หนึ่ง จะนําไปใชประโยชนในขั้นตอนตางๆของโรงงาน อีก
แหงหนึ่ง ในการจัดการขยะทางเทศบาลตําบลบางกะดีมี
นโยบายและแนวทางในการจัดการที่ดีและ มีความสนใจ
เทคโนโลยีเตาเผาขยะ เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่จึงไม
สามารถกําจัดขยะโดยวิธีการฝงกลบได สิ่งแวดลอม

คําชี้แจง

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางกะดีอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบางกะดีมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน8.30ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยเทศบาล
ตําบลบางกะดีดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 20 ตัน เทศบาล
ตําบลบางกะดี มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 8 คัน

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลบางกะดีไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่จะ
นําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยภาคเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูที่ 60/1 หมูที่ 5 ตําบลบาง
พลี อําเภอบางพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพแวดลอมบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการใชประโยชนเปนการ
เกษตรกรรม เนื้อที่ทั้งหมด 60 ไร เริ่มใชเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเมื่อป พ.ศ. 2550 วิธีการกําจัดมูลฝอยที่ใชอยูใน
ปจจุบัน เปนแบบการเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump)มีการออกแบบบอฝงกลบไว 5 บอ บอละ 4 ชั้น

ปจจุบันใชบอที่ 2 ชั้นที่ 2 สามารถดําเนินงานฝงกลบไดอยางมีประสิทธิภาพพอสมควร เนื่องจากมีความพรอมของ
เครื่องจักรกลบุคลากร การดําเนินงานมีการบดอัดขยะมูลฝอยกลบทับดวยดินเปนครั้งคราว ลดกลิ่นเหม็นดวย
ชีวภาพ มีมาตรการปองกันขยะปลิว เปนตน

การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตอขอมูลเพิ่มเติมศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 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

น้ําหมัก

