การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยมี นายนาวีกร บุญตาระวะ
ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/
สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น
78 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
2) เพื่อใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
3) เพื่อ
ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและชุมชนตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ
4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ปญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานที่กําจัด)
สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 78
คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 36 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 80 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ รอยละ 17 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ และรอยละ 3 ไมตอบแบบประเมิน โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 39 ทราบรายละเอียดการ
ดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 22 ทราบมาเปนระยะเวลานอยกวา 1-3 เดือน
และรอยละ 16 ไมตอบแบบประเมิน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 94 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และรอยละ 6 ไมตอบแบบประเมิน ผูตอบแบบประเมินรอยละ 75
เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ รอยละ 22 ไมแสดงความ
คิดเห็น และรอยละ 3 ไมเห็นดวย โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 45 เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูล
ฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 25 การหมักทําปุย และรอยละ 14 การเผาในเตาเผา
หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 64 ยินดี รอยละ 30 ไมแสดงความ
คิดเห็น และรอยละ 6 ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ
61 ยินดี รอยละ 33 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 6 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน (ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย เชน วิธีการคัดแยกขยะ
ที่ถูกตอง เพื่อใหมีความรูและความเขาใจและเปนการ ปลูก ฝงจิตสํานึก ใหประชาชนเห็นความสําคัญและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางเปนรูปธรรม และมีการรับฟงความคิดเห็นหรือการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะอยางถูกวิธีใหทั่วถึง เชน เพิ่มปายประชาสัมพันธ
การคัดแยกขยะ มีการรณรงคตามสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตน
3. ภาครัฐควรหาเทคโนโลยีการจัดการขยะที่ทันสมัยและไมสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม มาใชใน
พื้นที่

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน (ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ตอ)
4. ทางเทศบาลควรจัดสรรงบประมาณ จัดเตรียมถังขยะใหเพียงพอและทั่วถึง และควรวางเปนจุดๆในแตละ
จุดควรมีถังขยะทุกประเภทเพื่อสะดวกตอการคัดแยก เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขยะรีไซเคิล เปนตน ควร
เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อลดปญหาปริมาณขยะตกคาง
5. ควรจะมีการรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะตั้งแตในครัวเรือนเพื่อเปนการลดปริมาณขยะตั้งแตตนทาง
ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นได
6. ตองการใหมีการจัดการขยะในพื้นที่โดยใชระบบการเผาในเตาเผา
7. ควรมีการควบคุมการขยายตัวของบานจัดสรร ซึ่งเปนแหลงปญหาเรื่องขยะ มีการลักลอบทิ้งขยะตาม
สถานที่สาธารณะตางๆ

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ขอความรวมมือใหคณะกรรมการ ผูนําชุมชนชวย
ประชาสัมพันธ รวมทั้งใหความรูในการจัดการขยะ ชี้แจง
ใหประชาชนเขาใจและตระหนัก มีความรับผิดชอบในการ
แกไขปญหาขยะในชุมชน เนื่องจากที่ผานมา
คณะกรรมการผูนําชุมชน ไดนําถังขยะไปตั้งไวตามจุด
ตางๆ แตไมไดประชาสัมพันธหรือชี้แจงใหประชาชนเขาใจ
ทําใหไมไดรับความรวมมือ เทาที่ควร ประชาชนยังคัดแยก
ขยะไมถูกตอง
เทาที่ควร
การจัดการขยะใน โรงเรียนวัดมูลจินดาราม มีการคัดแยก
ขยะแตละประเภท โดยทา งโรงเรียน ไดเตรียมถังขยะ
ทั้งหมด 3 ประเภท ไดแก ขยะทั่วไป ขยะเปยก
ขยะรีไซเคิล เปนตน ตั้งตามจุดตางๆ มีการใหความรูใน
การคัดแยกขยะแตละประเภท รวมทั้งรณรงคใหเด็ก
นักเรียนลดปริมาณขยะตั้งแตแหลงกําเนิด สรางจิตสํานึก
ที่ดีในเรื่องการจัดการขยะ คุณและโทษจากขยะ
สอนใหรูจักการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด มีการนําขยะมาขาย บางสวนนํากลับมาใช
ประโยชน ปจจุบันโรงเรียนมีการนําขยะอินทรียมาทําน้ํา
หมักชีวภาพ และในอนาคตจะทําปุยอินทรียดวย
ประชาชนในชุมชนจินดาสุขใหความรวมมือในการคัดแยก
ขยะคอนขางดี แตปญหา คือ ประชาชนคัดแยกขยะให
แลว แตเจาหนาที่เทศบาลมาเก็บขยะแบบทิ้งรวม ทําให
ประชาชนไมตองการคัดแยกให เสนอใหเทศบาลชวย
ประชาสัมพันธและชี้แจงใหประชาชนเขาใจดวย

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

เมื่อคัดแยกขยะแตละประเภทเรียบรอยแลว โดย
แบงเปน 2 สวน สวนแรกสามารถนํากลับไปใช
ประโยชนได และสวนที่สองขยะที่ตองสงกําจัด
โดยขยะอินทรียนําไปผลิตปุย ขยะรีไซเคิลนําไป
ขายเขาสูกระบวนการผลิตหมุนเวียนใชใหม ทํา
ใหปริมาณขยะที่ตองสงกําจัดลดลง เชน ขยะ
ทั่วไป ประเภทพลาสติก ขยะอันตราย เปนตน

ประเด็น
4.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ปญหาโดยภาพรวมคือ ผูนําชุมชนไดมีโอกาสไปดูงานการ
จัดการขยะที่ประเทศญี่ปุน แลวมีความเห็นตรงกันวา
ตองการใหชุมชนของตัวเองมีการจัดการขยะเหมือน
ประเทศญี่ปุน มีสถานที่กําจัดขยะในชุมชนโดยใชวิธีฝง
กลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล แตไมไดชี้แจงใหประชาชน
เขาใจผลดีผลเสีย ทําใหเกิดการตอตานขึ้น ดังนั้นจึงฝาก
ใหเทศบาลชี้แจงใหประชาชนเขาใจดวย

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 15.393 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดําเนินการเองทั้งหมด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 28 ตัน

(ขอมูลป 2557) ขนาดพื้นที่ใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่รอยละ 90 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล ประมาณ รอยละ 70 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 1 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 7 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 5 ป
จํานวนพนักงานทายรถ 3 คน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 15 กิโลเมตร

ถังขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอครัวเรือน 30 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร 250-550 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอโรงงาน ประมาณ 2,000 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอสถานประกอบการ 800 บาทตอเดือน
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลเมืองบึงยี่โถไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่จะ
นําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากเทศบาลเมือง
บึงยี่โถ ประมาณ 50 กิโลเมตร

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม 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

