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

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

จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคูคต โดย
มีนายวีรพจน ปานนุม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคตเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 61 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การ ประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและ ชี้แจงความเปนมา ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน การ
นําเสนอขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
2)เพื่อใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
3) เพื่อ
ประสาน งานขอ ความรวมมือ จากหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและชุมชนตางๆที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ
4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆจากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ปญหา(ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานที่
กําจัด)สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใช
งานในปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 61คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น
26คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 96ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและรอยละ 4ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงาน
โครงการโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 50ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1
เดือน รอยละ 19ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา6-12เดือนและมากกวา 1 ปและรอยละ 8ทราบมาเปนระยะเวลา
มากกวา 1-3เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 95มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางผูตอบแบบประเมินรอยละ
73เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต และรอยละ 27 ไมแสดงความคิดเห็น ผูตอบแบบประเมินรอยละ 32 เห็นวา
ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ จาก สื่อเอกสารรอยละ 30 จากผูนําชุมชน และรอยละ
19 จากเจาหนาที่ และการปดประกาศสถานที่ราชการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 54เห็นวาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 21การฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลและรอยละ 12 การเผาในเตาเผาและการหมักทําปุย หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่
ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50ยินดีรอยละ 46 ไมแสดงความคิดเห็นและรอยละ 4ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือ
บริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50ยินดี รอยละ 46ไมแสดงความคิดเห็น และรอย
ละ 4 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
2. ทางเทศบาลควรจัดเตรียมถังขยะใหเพียงพอและทั่วถึง ควรมีถังขยะเพื่อแยกขยะแตละประเภทใหชัดเจน
เชน ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย ขยะอันราย ขยะรีไซเคิล เปนตน เพื่อใหชุมชนคัดแยกไดถูกตองและงายแก
การนําไปกําจัด
3. ควรปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องการจัดการขยะเริ่มตนภายในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกตั้งแตเด็กใน
การจัดการสิ่งแวดลอมและผลกระทบจากการทิ้งขยะและปญหาจากการทิ้งขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ที่สําคัญควรเริ่มตนที่ตัวเราเองกอนอันดับแรก

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ตอ)
4. ควรหาสถานที่กําจัดขยะที่เหมาะสมหางจากแหลงน้ําและชุมชน และควรคํานึงถึงผลกระทบตอประชาชน
และชุมชนนั้น โดยประชาชนจะตองไมตอตานเปนที่ยอมรับได
5. ควรนํากฎหมายมาบังคับใชในการจัดการขยะ เพื่อใหประชาชนมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติตามและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขยะมากขึ้น

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตองการใหมีการคัดแยกขยะตั้งแต ตนทาง เพื่อลดปริมาณขยะ
กอนที่จะนํามา ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล เริ่มตนดวยการ
ใหความรูแกประชาชนไดเขาใจเกี่ยวกับการฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล ผลดีและผลเสียของวิธีการฝงกลบ ขอ
ยกตัวอยางการจัดการขยะที่เทศบาลเมืองแกลงจังหวัดระยอง
การจัดการขยะอินทรียมีการ รวมมือกับรานอาหาร และตลาด
สดตางๆใหชวยแยกเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม โดยทาง
เทศบาลจะจัดรถไปจัดเก็บเศษอาหารเหลา นั้น วันละ 2 ครั้ง
พบวา ทางเทศบาล เลี้ยงหมูปา เปด แพะ แล ะกระตาย ซึ่ง
เปาหมายหลักก็คือใหสัตวเหลานี้ชวยกําจัดเศษอาหารที่เก็บมา
ไดที่สําคัญยังไดปุย ไดไข เปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงดวย
นอกจากนี้เศษผัก ผลไมที่เหลือทิ้ง หากยังไมเนาเปอย ก็จะบด
ยอย แลวนําไปเลี้ยงไสเดือนซึ่งเลี้ยงไสเดือนเปนฟารม ชวยผลิต
ปุยไดอยางดี สวนที่เนาหรือสภาพไมคอยดีนัก ก็จะนําไปบด
ยอยเพื่อหมักปุยตอไป ปุยที่ได จะมีจําหนายใหกับเกษตรกรใน
เมืองสวนขยะอินทรียที่เหลือ จะนําไปหมักทําแกสชีวภาพไดอีก
ซึ่งแกสนี้นําไปใชในโรงฆาสัตว เขาเตาอบเชื้อเห็ดนางฟา และ
ตอทอเขาไปใชในบานพนักงานที่พักอยูที่เทศบา ล การจัดการ
ขยะรีไซเคิลทางเทศบาลแกลงมีโรงคัดแยกขยะเปนสายพาน
ลําเลียง มีคนคอยคัดแยกขยะตามจุดตางๆของสายพาน ขยะที่
คัดแยกมีตั้งแตกลองนม กลองกระดาษ ถุงพลาสติก ขวด
พลาสติก ตางๆเพื่อนําไปขายสรุปไดวาตองการใหมีการคัดแยก
ขยะที่ตนทางกอน สวนปลายทางตองการใหบริหารจัดการ
เชนเดียวกับเทศบาลเมืองแกลงเพื่อลดปริมาณขยะใหเหลือ
นอยที่สุดกอนที่จะฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล

คําชี้แจง

ประเด็น
2.

3.

4.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จะเกิดขึ้นจริง
หรือไม

คําชี้แจง
สําหรับการรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้
เพื่อ จัดทําแผนแมบทการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
ปทุมธานี โดยใหผูนําซึ่งเปนตัวแทนภาค
ประชาชนรวมรับฟงและแสดงความ
คิดเห็นวาตองการไดพื้นที่ในการกําจัด
ขยะหรือไม สถานที่ใด ถาความเห็น
ตรงกันคือเห็นดวยใหมีสถานที่กําจัดขยะ
ในชุมชนแนวทางตอไปก็จะมีโครงการ
การศึกษาความเหมาะสมสํารวจพื้นที่
สํารวจปริมาณขยะ หาวิธีการกําจัดขยะที่
เหมาะสมสําหรับพื้นที่ เปนตน
ปริมาณขยะในพื้นที่มีปริมาณคอนขางมาก เกิดปญหาขยะลน เทศบาลเมืองคูคต มีปริมาณขยะ 65-70
เนื่องจากมีหอพักโดยเฉพาะในซอยวิเชียรและซอยวัดประยูร
ตันตอวัน มีรถเก็บขนขยะ 12 คัน โดยนํา
และพบวามีสุนัขจรจัดอยูในพื้นที่ดวย ทําใหมีปญหาในเรื่องการ ขยะไปทิ้งที่อําเภอบางไทร จังหวัด
ขุดคุยขยะ รวมทั้งขาดการบังคับใชกฎหมายที่จริงจัง
พระนครศรีอยุธยา สําหรับการจัดการ
ขยะของเทศบาลเมือง
คูค
ตจะดําเนินการคัดเลือกชุมชนตนแบบมา
1-2 ชุมชน มีการศึกษาดูงาน นอกสถานที่
เพื่อหาแนวทางการจัดการขยะ เมื่อชุมชน
ตนแบบ เข็มแข็งขึ้น ก็สามารถนําความรู
เผยแพรประชาสัมพันธให ความรูกับ
ชุมชนอื่นๆได
การจัดการขยะเปนเรื่องของจิตสํานึก แตควรมีการนํากฎหมาย การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมนั้นมีอยู
หรือขอบัญญัติเขามาบังคับใชรวมดวย
แลว เพียงแตมีการบังคับใชคอนขางนอย
และไมเขมงวด

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองคูคตมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 12.475 ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลเมืองคูคตดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ

65ตัน

(ขอมูลป พ.ศ. 2557) เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 65 ตัน ครอบคลุม
พื้นที่รอยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมดจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล
23,775 หลังคาเรือน (รอยละ 100) เทศบาลเมืองคูคต มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่
 แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท
• ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน ประมาณ 600 ใบ
เทศบาลเมืองคูคต มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 3 คัน
• รถ 6 ลอ ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
• รถ 6 ลอ ความจุ 14 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
• รถ 4 ลอ ความจุ 2.5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต

อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน
รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 3,000,000 บาทตอป
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลเมืองคูคตไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่จะ
สงไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยของ หางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล อัตราคาใชจายในการกําจัด 700 บาทตอ
เที่ยวสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยูที่ 60/1 หมูที่ 5 ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ( Sanitary Landfill)สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหาง
จากสํานักงานเทศบาลเมืองคูคต ประมาณ40-50 กิโลเมตร
ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
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