การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลคูบางหลวง โดยมี นายวิรัตน ลายลักษณ นายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง เปนประธานในการเปด
ประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก อบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/
สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 90 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
90 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 25 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 96 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 4 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 48 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 20 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 3-6 เดือน และมากกวา 6-12 เดือน
ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 76 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก
และรอยละ 24 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 88 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
คูบางหลวง และรอยละ 12 ไมแสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรนํากฎหมายมาบังคับใชในการจัดการขยะ เพื่อใหประชาชนมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติตามและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขยะมากขึ้น

อาจมีการใหรางวัลแกชุมชนที่มีการจัดการขยะที่

ถูกตอง เพื่อเปนกําลังใจและสรางแรงจูงใจใหแกชุมชนในการดําเนินงาน
2. ควรปลูกฝงเรื่องการจัดการขยะ โดยเริ่มตนในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกตั้งแตเด็กในการจัดการ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากการทิ้งขยะและปญหาจากการทิ้งขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ควรมีการรณรงคใหทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง เชน ขยะรีไซเคิลคัดแยกเพื่อนําไปขาย
ขยะ อินทรียนําไปทําปุยหมักหรือเลี้ยงสัตว ขยะทั่วไปและขยะอันตรายคัดแยกออกแลวนําสงใหหนวยงาน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

1.

ทางชุมชนมีการจัดการขยะที่ดีแลว แตยังไมดีเทาที่ควร
เนื่องจากขาดความรู ความเขาใจ เชน บางครัวเรือนมีการ
จัดการขยะโดยการคัดแยกขยะแตละประเภทออกกอนสง
ใหหนวยงานนําไปกําจัด มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อ
นําไปขาย เศษใบไม เศษอาหารหรือเปลือกผลไมจะนํามา
ทําเปนน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรีย เพื่อนําไปบํารุง
ตนไม

2.

ทางโรงเรียนจะสรางวินัยใหกับนักเรียนทุกคนมีจิตสํานึก
รักในสิ่งแวดลอม สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะภายใน
โรงเรียนและทางโรงเรียนจะโครงการธนาคารขยะเพื่อให
เด็กนักเรียนนําขยะมาแลกสะสมคะแนนเพื่อนําไปแลก
ขนม

3.

ตองการใหทางชุมชนมีสวนรวมมากขึ้นในการจัดการขยะ
เพราะประชาชนสวนใหญยังไมใหความรวมมือในการ
จัดการขยะภายในชุมชนเทาที่ควร
ตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลจัดอบรมเพื่อให หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะแตละ
ประเภทและผลกระทบที่ตามมา รวมทั้งการนําขยะแตละ
ประเภทไปใชประโยชน เชน ขยะรีไซเคิลคัดแยกออกเพื่อ
นําไปขาย ขยะเศษอาหาร เปลือกผลไม เศษใบไม
สามารถนําไปทําเปนปุยหมักอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ
ได

4.

ประเด็น
5.

6.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
คําชี้แจง
ตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลใหความรูเรื่อง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
การจัดการขยะอันตรายวาควรทําอยางไร
จัดเก็บขยะอันตรายอยางไร เพื่อไมเกิดอันตรายหรือ
สารเคมีรั่วไหลออกมากอนนําสงใหหนวยงานนําไปกําจัด
ควรมีการสงเสริม อบรม สรางวินัยและปลูกฝงจิตสํานึก หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ใหกับเด็กนักเรียนและคนในชุมชนเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการจัดการขยะและผลกระทบที่ตามมา
จากปญหาขยะ เชน การทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง ทําให
เกิดน้ําเนาเสีย สงกลิ่นเหม็น และเปนมลพิษทางน้ํา การ
เผาขยะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ เปนตน

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง

มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน

29.88 ตารางกิโลเมตร

การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวงดําเนินการเองทั้งหมด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่

เกิดขึ้นจริงภายในเขต อบต. ประมาณ 15 ตันตอวัน (ขอมูล ป 2557) องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง มีรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 4 คัน เปนรถประเภทอัดทาย
• ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 2 ป สภาพใชงานไดดี
• ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 6 ป สภาพใชงานไดดี
• ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 8 ป สภาพใชงานไดดี
• ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 12 ป สภาพซอมแซมบอย

จํานวนพนักงานทายรถ 4 คน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) 50 กิโลเมตร อัตราการใช
งาน 1 เที่ยวตอวัน

ถังขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง ไม มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมจากพื้นที่ จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยภาคเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูที่
60/1 หมูที่ 5 ตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพแวดลอมบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมี
การใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เนื้อที่ทั้งหมด

60 ไร เริ่มใชเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเมื่อ

ป พ.ศ. 2550

วิธีการกําจัดมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน เปนแบบการเทกองที่มีการควบคุม ( Controlled Dump) มีการออกแบบบอฝง
กลบไว 5 บอ บอละ 4 ชั้น ปจจุบันใชบอที่ 2 ชั้นที่ 2 สามารถดําเนินงานฝงกลบไดอยางมีประสิทธิภาพพอสมควร
เนื่องจากมีความพรอมของเครื่องจักรกล บุคลากร การดําเนินงาน มีการบดอัดขยะมูลฝอยกลบทับดวยดินเปนครั้ง
คราว ลดกลิ่นเหม็นดวย น้ําหมักชีวภาพ มีมาตรการปองกันขยะปลิว เปนตน สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจาก ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง ประมาณ 30 กิโลเมตร

การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

