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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางหลวง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลบางหลวงอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบางหลวง โดยมีนายรามธนะ วิจิตรการ
นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวงเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ
เจาหนาที่/สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 52คน
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 52คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น
19คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 95ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและรอยละ 5ไมตอบแบบประเมินโดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 63ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 11ทราบมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1-3 เดือนและมากกวา 1 ป และรอยละ 10 ไมตอบแบบประเมินซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ
90มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางรอยละ 5มีความรูเทาเดิม
และไมตอบแบบประเมิน ผูตอบแบบประเมินรอยละ
53เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางหลวง และรอยละ 47ไมแสดงความคิดเห็น ผูตอบแบบประเมินรอยละ 29
เห็นวาชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ จาก สื่อเอกสาร รอยละ 26จากผูนําชุมชนและ
เจาหนาที่ และรอยละ 10จากการปดประกาศสถานที่ราชการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 52เห็นวาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 15การหมักทําปุยการฝง
กลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลและการเผาในเตาเผา หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 53 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 42ยินดี และรอยละ 5ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณ
ใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 53 ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 37ยินดี และรอยละ
10 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. เปนโครงการที่ดี สงเสริมในเรื่องการจัดการขยะและการคัดแยกขยะในชุมชน เอกสารประกอบการประชุม
มีประโยชน ใหความรู ความเขาใจมากขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัติเองได ควรมีการดําเนินงานโครงการ
อยางตอเนื่อง
2. การประชาสัมพันธขาวสารขอมูลและการใหความรูตางๆควรเริ่มตนภายในชุมชน โรงเรียน วัด
สิ่งสําคัญควรเริ่มตนจากตัวเราเองกอน เชน งดใชของที่ไมจําเปนเพื่อลดปริมาณขยะ ไมควรเผาขยะเพราะ
จะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ ไมควรทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลองเพราะจะทําใหเกิดน้ําเนาเสีย
3. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
4. ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะอยางถูกวิธีใหทั่วถึง เชน เพิ่มปายประชาสัมพันธ
การคัดแยกขยะแตละประเภท เชน ถังสีเขียว สีเหลือง สีแดง ใชสําหรับทิ้งขยะประเภทใด เพื่อที่จะให
ชุมชนไดรูจักประเภทของขยะและคัดแยกขยะอยางถูกวิธี
5. ควรมีการจัดอบรมใหกับระดับเด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อที่จะไดฝกเปนนิสัย ใหรูจักการคัด
แยกขยะ นําขยะไปใชประโยชน เชน ขยะรีไซเคิลนําไปขายและสรางรายไดใหกับตัวเด็กเองได
6. ทางเทศบาลตําบลบางหลวงควรเพิ่มจํานวนถังขยะในพื้นที่และเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเชน
จากเดิมจัดเก็บอาทิตยละ 1 ครั้ง อาจเพิ่มการจัดเก็บเปนอาทิตยละ 2 ครั้ง
7. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะจัดตรียมถังขยะใหเพียงพอและทั่วถึง และควรวางเปนจุดๆในแตละจุด
ควรมีถังขยะทุกประเภทเพื่อสะดวกตอการคัดแยก

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

การจัดการขยะในชุมชน อาจคัดเลือกชุมชนมา 1-2
ชุมชนเพื่อเปน ตนแบบนํารองในการจัดการขยะ ตองการ
ใหประชาชนชวยกันลด การใช พลาสติก โดยการใชวัสดุที่
สามารถยอยสลายไดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สิ่งแวดล
การจัดการขยะในโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับกาก
ขอแนะนําวาขยะประเภทกิ่งไมใบไม หากไมมี
อุตสาหกรรมและของเสียอันตราย ทางโรงงานไดจางให การปนเปอนสารเคมีก็จัดวาเปนขยะอินทรีย
บริษัทเจนโก รับไปกําจัด ขยะเปยกคัดแยกแลวสงให
สามารถนําไปผลิตปุยได โดยนํากิ่งไมบดอัดใหมี
ขนาดเล็กแลวนําไปผสมกับขยะเปยก
เทศบาลรับไปกําจัด สําหรับปญหาในการจัดการขยะใน
โรงงานพบวามีปริมาณขยะจําพวกเศษกิ่งไมจํานวนมากที่ เศษอาหาร เพื่อนําไปผลิตเปนปุยอินทรีย สวน
ยังไมไดนําไปใชประโยชน และมีขยะประเภทกึ่งมีพิษ เชน กาวหรือสารเคมีที่จัดวาเปนขยะประเภทกึ่งมี
กาว ตองการทราบวาจะนําขยะประเภทกิ่งไมหรือใบไมไป พิษทานสามารถสงกําจัดไดที่ บริษัท เวสท
แมเนจเมนท สยาม จํากัด
ใชประโยชนไดอยางไร
ตองการใหหนวยงานรัฐชวยแนะนําและใหความรูแก
ประชาชนในการคัดแยกขยะ รณรงคในเรื่องการลด
ปริมาณขยะ นําสติกเกอรติดไวที่ถังขยะแตละประเภทให
ชัดเจนใหประชาชนมีการคัดแยกขยะแตละประเภท
กอนที่จะนําขยะมาขายหรือสงกําจัด

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางหลวงอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบางหลวงมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 3.90ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยเทศบาลตําบล
บางหลวงใหเอกชนดําเนินการบางสวนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 36ตัน เทศบาล
สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 36 ตัน (ขอมูลป 2556) ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 100
ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมดเทศบาลตําบลบางหลวง มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่
 แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท
• ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 500 ใบ
• ถังเหล็ก ขนาด 8,000 ลิตร จํานวน 5 ใบ
เทศบาลตําบลบางหลวง มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 3คัน
• รถแบบอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 4 ป สภาพดี
• รถแบบอัดทาย ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 8 ป สภาพดี
• รถคอนเทนเนอรความจุ 8 ลูกบาศกเมตร สภาพดี
ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) 1-5 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอสถานประกอบการ
- ม

ไมเกิน 20 ลิตรตอวัน เดือนละ 40 บาท
ากกวา 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร หรือเศษของแตล

ะ20 ลิตร เดือนละ 40

บาท
- เกิน 500 ลิตรตอวัน แตไมเกิน 3 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 3,500 บาท
- เกิน 3 ลู กบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร
เดือนละ 3,500 บาท
รายไดจากคาธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 650,000 บาทตอป

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลบางหลวงไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่
จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอย ของหางหุนสวนจํากั ด บางไทรรีไซเคิล สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู หมูที่ 5
ตําบลบางพลีอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน ใชวิธีการฝงกลบอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล ( Sanitary Landfill)อัตราคาจางในการกําจัดขยะมูลฝอย 25 ,000 บาทตอเดือนสถานที่กําจัดมูลฝอย
อยูหางจากสํานักงานเทศบาลตําบลบางหลวง ประมาณ 30 กิโลเมตร
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