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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองลําสามแกว ”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 8.00

จัดขึ้นเมื่อ

– 17.00 น. ณ หองประชุมบัวแกว เทศบาลเมืองลําสามแกว โดยมี

นายบุญไกร บุญคุม นายกเทศมนตรีเมืองลําสามแกว เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 61 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 61 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น
35 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 57.1 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ รอยละ 22.9 ไมระบุ และรอยละ 20 ไมทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 34.3 ทราบรายละเอียดการดําเนินงาน
โครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 22.9 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน และรอยละ
20 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 57.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก รอยละ 22.9 มีความรูเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และรอยละ 17.1
ไมระบุ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 77.1 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองลําสามแกว รอยละ 20 ไมระบุและรอยละ 2.9 ไมเห็นดวย ผูตอบแบบประเมินรอยละ 43.5 เห็นวา
ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน รอยละ 26.1 จากสื่อเอกสาร เชน
แผนพับ จดหมายขาว และรอยละ 21.7 จาก เจาหนาที่ บริษัท/ที่ปรึกษา โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 45.7
เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 34.3
ไมระบุ และรอยละ 8.6 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบ
แบบประเมินรอยละ 48.6 ยินดี รอยละ 34.3 ไมระบุ และรอยละ 14.3 ไมแสดงความคิดเห็น โดยหากพื้นที่หรือ
บริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 42.9 ยินดี รอยละ 40 ไมระบุ และรอยละ 11.4
ไมแสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1) ตองการใหมีการประชาสัมพันธรายละเอียด โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะใหประชาชนในพื้นที่ได
ทราบและเขาใจอยางทั่วถึง
2) ตองการใหมีโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนให
ประชาชนตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญ และใหความรวมมือในการจัดการขยะ
3) เทศบาลตองออกเปนขอกฎหมาย ขอบัญญัติหรือขอบังคับ เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยบังคับใชอยาง
จริงจังในชุมชน
4) เปนโครงการที่ดีมีประโยชน ไดรับความรู ความเขาใจไดทราบถึงปญหาและแนวทางการจัดการขยะในชุม
5) ควรจัดหาถังขยะแตละประเภท มีสัญลักษณแยกประเภทขยะติดไวที่ถังใหถูกตองและชัดเจน
จํานวนถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแตละวัน โดยวางตามจุดสําคัญตางๆในชุมชน
6) ตองการใหหนวยงานราชการมีโครงการนํารองเกี่ยวกับการจัดการขยะ เชน การคัดแยกขยะแตละ
ประเภท การลดปริมาณขยะตั้งแตแหลงกําเนิด การนําขยะกลับมาใชใหม เปนตน เพื่อเปนตนแบบที่ดีใหแกชุมชน
7) การจัดการขยะในชุมชนถาไดรับการดูแลจากภาครัฐอยางจริงจังในดานการสนับสนุนในสวนของ
งบประมาณมายังหนวยงานราชการในทองถิ่นและใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ
แตละประเภทอยางถูกตอง จัดหาวิทยากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะเรื่องมาอบรมใหความรู การดําเนินงานจึง
จะประสบผลสําเร็จดี
8) ตองการใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือรถเก็บขนขยะ ดําเนินการจัดเก็บขยะใหตรงเวลา ตามวันและเวลา
ที่กําหนด อยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห โดยพิจารณาจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน

ประเด็น
6.

7.

8.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

หมูบานชื่นสุขวิลลา เปนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกให
ไดรับการสนับสนุนอุปกรณการคัดแยกขยะจากโครงการ
สงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน โดยการจัดการขยะใน
ชุมชนตองอาศัยความพรอม ความสามัคคี ความรวมมือ
กันของคนในชุมชน อาศัยกลยุทธที่หลากหลาย สิ่งสําคัญ
คือหนวยงานทองถิ่นตองใหความรวมมือและสนับสนุนใน
ดานตางๆ ปจจุบันหมูบานชื่นสุขวิลลาดําเนินกิจกรรมการ
จัดการขยะในชุมชน โดยมีการทําน้ําหมักชีวภาพสําหรับ
ใชในครัวเรือนและแจกจายภายในชุมชน มีโครงการหนา
บานนามอง เปนชุมชนปลอดถังขยะ แตจะใหถุงขยะ
แตละครัวเรือน 4 เดือนตอครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะ
ในอาทิตยตนเดือนจะมีการติดตอรานรับซื้อขยะมาที่
ชุมชน โดยอุปกรณที่ใชในการดําเนินกิจกรรมไดรับการ
สนับสนุนจากเทศบาลเมืองลําสามแกว ทางหมูบานจะ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และหวังวาชุมชนอื่นๆจะให
ความรวมมือ ดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน
ตอไป
หมูบานสัมพันธวิลลาตองการมีสวนรวมในการจัดการขยะ
ชุมชน ตองการถังขยะแยกประเภทและอุปกรณในการ
ดําเนินกิจกรรม หากไดรับการสนับสนุนจะไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหคนในหมูบานไดมีสวนรวม
พื้นที่กําจัดขยะเดิมที่ไมมีการใชประโยชน จะมีการ
ดําเนินการปรับปรุงอยางไร ซึ่งทางจังหวัดปทุมธานีตอง
รับผิดชอบรวมกัน การจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลเมือง
ลําสามแกวในเบื้องตน ทางเทศบาลตองมีจุดทิ้งขยะแยก
ประเภทตางๆตามชุมชน ปญหาเรื่องการจัดการขยะเปยก
หรือขยะอินทรีย เนื่องจากเปนชุมชนเมือง พื้นที่และ
บริบทไมเหมาะแกการนําขยะอินทรียไปทําปุยหมัก
อาจใหทางเทศบาลเปนตนแบบในการดําเนินการจะเห็น
ผลมากกวาใหประชาชนดําเนินการเอง

ทางที่ปรึกษาแนะนําใหทางหมูบานชื่นสุขวิลลา
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ชุมชน เพื่อเปนชุมชนตนแบบในการดําเนิน
กิจกรรมใหแกชุมชนอื่นๆในพื้นที่

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.
2.

3.

4.

5.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ขยะประเภทกิ่งไมไมมีสถานที่ทิ้งหรือกําจัด ควรมี
การรวบรวมนําไปทําเปนปุยหมักอินทรีย
ขยะประเภทเฟอรนิเจอรเกาในพื้นที่หมูบานรินทรทอง
เมื่อรวบรวมจนไดปริมาณมาก จะใหทางกรรมการหมูบาน
ประสานงานไปยังเทศบาลเมืองลําสามแกว ใหเจาหนาที่
นํารถเขาไปจัดเก็บ ปญหาที่พบคือ ถังขยะในชุมชนมี
ปริมาณไมเพียงพอ บางสวนสูญหายไปในชวงน้ําทวม
หากทางเทศบาลมีงบประมาณ ควรใหการสนับสนุน
ถังขยะแกชุมชนอยางเพียงพอ
ขยะประเภทเฟอรนิเจอรเกาในพื้นที่หมูบานสัมพันธวิลลา
มีการประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากคนในชุมชน
และจากทางเทศบาลเมืองลําสามแกว ใหนําขยะมาทิ้ง
รวมกันเพื่อสะดวกตอการจัดเก็บ มีโครงการหนาบาน
นามอง โดยเปนโครงการนํารองในปแรกและจะ
ดําเนินการรวมกับทางเทศบาลในปถัดไป
ตองการใหทางเจาหนาที่หรือวิทยากรเขามาใหความรู
ใหคําแนะนําและสงเสริมเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการ
ขยะในชุมชน การนํากิ่งไมมาทําปุยหมักอินทรีย การทํา
น้ําหมักชีวภาพ เปนตน
ปญหาขยะตกคางที่กองสะสมและสงกลิ่นเหม็นรบกวน
ชุมชน จะมีวิธีการจัดการหรือแกไขปญหาอยางไร

คําชี้แจง
ทางเทศบาลสามารถจัดหาเครื่องยอยกิ่งไม
ขนาดเล็ก ราคาถูก มาใชประโยชนในพื้นที่
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

เนื่องจากทางสถานที่กําจัดขยะที่จังหวัดสระบุรี
มีการดําเนินการซอมแซมเตาเผาขยะ สงผลให
มีการจํากัดปริมาณขยะที่นําไปกําจัดเพียง
วันละ 1 ตูคอนเทนเนอร ทําใหในพื้นที่มี
ปริมาณขยะตกคาง ทางเทศบาลขอชี้แจงให
ทราบถึงปญหาในสวนนี้

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองลําสามแกว มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลเมืองลําสามแกวดําเนินการ เองทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ
60 ตัน เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณ วันละ 60 ตัน เทศบาลเมืองลําสามแกว
มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 10-20 คัน ใชงานอยูในปจจุบัน ประมาณ 10 คัน อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บตอครัวเรือน 250 บาทตอป

ถังขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําสามแกว

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําสามแกว

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลเมืองลําสามแกวไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง แตมีสถานีขนถายขยะมูลฝอยเพื่อ
รวบรวมขยะมูลฝอยที่เก็บขนในพื้นที่และสงไปกําจัดยัง โรงงานทีพีไอโพลีน ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของ โรงงานทีพีไอโพลีน จะใชวัตถุดิบจากขยะภายในโรงงาน ชุมชนรอบโรงงานในเขตจังหวัด
สระบุรีและจังหวัดใกลเคียง ทั้งขยะฝงกลบและขยะไมมีอันตรายผานกระบวนการคัดแยกยอยและนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิง
RDF เพื่อใชเปนพลังทดแทนภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต

ใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับยางรถยนตที่ยอยเปนชิ้นเล็กๆ

เพื่อทดแทนการนําเขาถานหินเพื่อเผาวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต และเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงงานไฟฟาขนาด
60 เมกะวัตต ของบริษัท

สถานีขนถายขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําสามแกว
 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองลําสามแกว มีนโยบายและกิจกรรมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ไดแก โครงการรณรงค
คัดแยกขยะรีไซเคิล
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

