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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมโรงเรียนวัดบางคูวัด โดยมี นายสุนัย สําเนียงเสนาะ
รองนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด เปนประธานในการเปดประชุม 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
60 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 17 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 65 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 35 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 23 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 18 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 3-6 เดือน และรอยละ 12 ทราบมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 71 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก รอยละ 23 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับ
ปานกลาง และรอยละ 6 มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 88 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด รอยละ 12 ไมแสดงความคิดเห็น โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 82 เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด
รอยละ 12 การเผาในเตาเผา และรอยละ 6 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัด
มูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 70 ยินดี รอยละ 18 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 12 ไมยินดี
โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 41 ยินดี รอยละ 41 ไมยินดี
และรอยละ 18 ไมแสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีโครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อปลูกฝงใหเด็กรุนใหมไดรูจัก
ปญหาสิ่งแวดลอมที่มาจากการทิ้งขยะไมถูกวิธีและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ตามมา
2. ควรนํากฎหมายมาบังคับใชในการจัดการขยะ เพื่อใหประชาชนมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติตามและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขยะมากขึ้น
3. ควรปลูกฝงเรื่องการจัดการขยะ โดยเริ่มตนในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกตั้งแตเด็กในการจัดการ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากการทิ้งขยะและปญหาจากการทิ้งขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของ
การจัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ตอ)
5.

ควรมีการรณรงคใหทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง เชน ขยะรีไซเคิลคัดแยกเพื่อนําไปขาย
ขยะ อินทรียนําไปทําปุยหมักหรือเลี้ยงสัตว ขยะทั่วไปและขยะอันตรายคัดแยกออกแลวนําสงใหเทศบาล
นําไปกําจัดอยางถูกวิธี เปนตน เพื่อสะดวกตอการจัดการที่ปลายทาง

6.

ควรมีการสํารวจพื้นที่แตละแหงวาบริเวณไหนมีการทิ้งขยะมากบริเวณไหนทิ้งขยะนอยแลวใหความรูกับ
ประชนในบริเวณนั้นๆวาควรคัดแยกขยะแตละประเภทอยางไรและควรเพิ่มถังขยะใหกับทุกหลังคาเรือนใหมี
ถังขยะตามหนาบานนั้นๆ

7. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ควรหาพื้นที่ที่เหมาะสมหางจากแหลงน้ําและแหลงชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู
จํานวนมาก และควรคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาทั้งตอประชาชนและสิ่งแวดลอม
8. ควรมีการจัดอบรมศึกษาดูงานใหกับนักเรียนและประชาชน เพื่อที่จะไดไปศึกษาดูงานสถานที่กําจัดขยะ

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

ประชาชนพรอมที่จะใหความรวมมือในการคัดแยกขยะ
ถาประชาชนใหความรวมมือในการคัดแยกขยะ
ตองการใหรัฐมีนโยบายที่ชัดเจน เชน หามใชและยกเลิก แตละประเภท จะทําใหปริมาณขยะที่ตองสง
การผลิตถุงพลาสติก โดยหาวัสดุอื่นที่สามารถยอยสลาย กําจัดลดนอยลง เนื่องจากไดมีการนําขยะ
ไดมาทดแทน เปนตน
บางสวนกลับไปใชประโยชน
ตองการใหหนวยงานรัฐเขามาสงเสริมใหความรูในเรื่อง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
การจัดการขยะแตละประเภท เพราะประชาชนยังขาด
ความรู ความเขาใจ ทําใหเกิดปญหาการคัดแยกขยะไม
ถูกตอง สงผลใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เกิดปญหาขยะลน
เมือง ขยะลนเมือง เพราะประชาชนไมเขาใจ ทําใหเกิดปญ
ปญหาขยะในโรงเรียน คือ การทิ้งขยะแบบรวมถังเดียว
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ขาดความรู ความเขาใจในการคัดแยกขยะแตละประเภท
ตองการใหหนวยงานรัฐเขามาใหความรูในเรื่องการจัดการ
ขยะ สรางจิตสํานึกใหแกเด็กนักเรียน รวมทั้งสนับสนุน
วัสดุอุปกรณในการคัดแยกขยะ

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบางคูวัด มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 10.80 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลเมืองบางคูวัดดําเนินการเองทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 2 5 ตัน
เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณ วันละ 21 ตัน ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 60 ของพื้นที่
เทศบาลทั้งหมด จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล 12,559 ครัวเรือน คิดเปนประมาณ
รอยละ 90 เทศบาลเมืองบางคูวัด มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 5 คัน เปนรถประเภทอัดทาย
• ความจุ 20 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 4 ป สภาพดี
• ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 1 ป สภาพดี

• ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 1 ป สภาพดี
• ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 7 ป สภาพซอมแซมบอย
• ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 9 ป สภาพซอมแซมบอย
จํานวนพนักงานทายรถ 4 คน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) 2 0-30 กิโลเมตร อัตราการ
ใชงาน 1 เที่ยวตอวัน อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บตอครัวเรือน

40 บาทตอเดือน

คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอย (เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา) 4,548,467 บาทตอป

ถังขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางคูวัด

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางคูวัด
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลเมืองบางคูวัด ไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่
จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยของ หางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล เทศบาลเสียคาใชจาย โดยมีคาธรรมเนียม
500-700 บาทตอเที่ยว สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยูที่ 60/1 หมูที่ 5 ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) สถานที่กําจัด
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