การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลลําลูกกา”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา

จังหวัดปทุมธานี

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22

ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาล

ตําบลลําลูกกา โดยมี นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตําบลลําลูกกา เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวม
ประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก ทต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดาน
สิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 52 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและ ชี้แจงความเปนมา 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

52 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 19 คน โดยผูตอบแบบประเมิน

รอยละ 95 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการและ รอยละ 5 ไมทราบ โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 32 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 26 ทราบมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน และรอยละ 16 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 3-6 เดือน,มากกวา 1 ป
ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 79 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก
และรอยละ 21 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 68 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลลําลูกกา
และรอยละ 32 ไมแสดงความคิดเห็น โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 63 เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัด
มูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 37 การหมักทําปุย หากมีการจัดสรางสถานที่
กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 58 ยินดี รอยละ 37 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 5 ไมยินดี
โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 52 ยินดี รอยละ 32 ไมแสดง
ความคิดเห็น และรอยละ 16 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน (ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. หนวยงานทางภาครัฐควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในชุมชนและมีการจัดประกวดเพื่อให
รางวัลแกชุมชนที่มีการกําจัดขยะอยางถูกตอง ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจและกําลังใจใหแกประชาชน
2. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย เชน วิธีการคัดแยกขยะ
ที่ถูกตอง การทําน้ําหมักชีวภาพ และการทําปุยหมักชีวภาพ เพื่อใหมีความรูและความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยเริ่มคัดแยกขยะภายในครัวเรือนกอน แลวขยายไปสูชุมชนตอไป ซึ่งเปน
วิธีที่ชวยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใหนอยลงได

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

1.

ประเทศใดที่มีการจัดการขยะที่ดีที่สุด ถึงแมจะมีตนทุนที่
สูงแตประเทศไทยควรจะนํามาเปนตัวอยางในการจัดการ
ขยะ เนื่องจากปญหาขยะเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไข
โดยเรงดวน

2.

การกําจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลําลูกกา ตอง
ขนสงไปกําจัดที่สถานที่ หางไกล จึงทําใหตนทุนในการ
กําจัดสูง การผลิตไฟฟาจากขยะอินทรียนั้นมีความ
นาสนใจ แตการทําวิธีการนี้ตองใชสถานที่ที่มีขนาดใหญ
มากพอและเหมาะสม มีวิธีการอยางไรในการจัดการขยะ
ในพื้นที่ที่ดี

หากทางเขตเทศบาลตําบลลําลูกกามีการ
จัดการขยะโดยใชแนวทาง การดําเนินงาน ของ
เทศบาลเมืองนนทบุรี
เปนตัวอยาง
เริ่มจากตัวอยางที่ใกลบานเราเสียกอน ตองมี
การรวมมือจากคนในชุมชนและหนวยงานทุก
ภาคสวน ปญหาเรื่องขยะจะดีขึ้นอยางแนนอน
ในประเทศญี่ปุนที่มีการจัดการขยะที่ดี
การจัดการขยะอินทรียจําพวกเศษอาหารใน
รานอาหารจะมีการติดตั้งเครื่องบดยอยเศษ
อาหารในอางลางจานและปลอยลงสูบอบําบัด
น้ําเสียโดยตรง ไมเกิดปญหาการปนเปอนของ
ขยะอินทรียและขยะประเภทอื่นๆ
ในการจัดการขยะในพื้นที่เขตเท ศบาลตําบล
ลําลูกกาเบื้องตน อาจจะตองมีสถานีขนถาย
ขยะ ซึ่งเปนที่ที่รวบรวมขยะในเขตบริเวณพื้นที่
และมีการคัดแยกขยะเบื้องตน แลวขนสงไปยัง
สถานที่กําจัดขยะ เพื่อลดตนทุนในการขนสง

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลลําลูกกา มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 11.453 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลตําบลลําลูกกาดําเนินการเองทั้งหมด

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตําบลลําลูกกา

มีปริมาณ 30 ตันตอวัน มีการเก็บขน มูลฝอย ทุกวัน รถเก็บขน ขยะ มูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน

มีจํานวน

2 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร และรถประเภทปคอัพเปดขางเททาย ขนาด 6 ลูกบาศกเมตร

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลลําลูกกา
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลลําลูกกา ไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่
จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะ มูลฝอยของเอกชน ตั้งอยูที่คลอง 14 ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจาก สํานักงานเทศบาลตําบลลําลูกกา ประมาณ 15 กิโลเมตร เทศบาลตําบลลําลูกกาเสีย
คาใชจายในการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดในอัตรา 1,200 บาทตอเที่ยว

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
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