
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  (ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี 

รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดข้ึนเม่ือ

วันท่ี 6 มกราคม 2559 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมบัวแกว เทศบาลเมืองลําสามแกว โดยมี                              

นายบุญไกร  บุญคุม นายกเทศมนตรีเมืองลําสามแกว เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 

หนวยงานภาครัฐ เจาหนาท่ี/สมาชิก ทม. ผูนําทองถ่ิน/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และ

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี รวมท้ังสิ้น 61 คน 

วัตถุประสงคการจัดประชุม 

 1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ

ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโครงการ 

 2)เพ่ือใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา

การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน 

 3) เพ่ือ ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรและชุมชนตางๆท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานโครงการ 

 4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆจากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพ้ืนท่ีโครงการ เก่ียวกับ

ปญหา(ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานท่ีกําจัด)

สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพ้ืนท่ี  รวมท้ังเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีการใชงานใน

ปจจุบัน 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองลําสามแกว 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)  

“เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลเมืองลําสามแกว” 
 

บรรยากาศการจัดประชุม 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน 

 จากจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 61 คน มีผูตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 35 คน โดยผูตอบแบบประเมิน              

รอยละ 57.1 ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ การดําเนินงานโครงการ  รอยละ 22.9 ไมระบุ และรอยละ 20 ไมทราบ

รายละเอียดเก่ียวกับ การดําเนินงานโครงการ   ผูตอบแบบประเมินรอยละ 34.3 ทราบรายละเอียดการดําเนินงาน

โครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 22.9 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน และรอยละ  

20 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา  1 ป ซ่ึงผูตอบแบบประเมินรอยละ 57.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ                  

การดําเนินงานโครงการเพ่ิมข้ึนในระดับมาก รอยละ 22.9 มีความรูเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง และรอยละ 17.1     

ไมระบุ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 77.1 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองลําสามแกว รอยละ 20 ไมระบุและรอยละ 2.9 ไมเห็นดวย ผูตอบแบบประเมินรอยละ 43.5 เห็นวา

ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการท่ีเหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน  รอยละ 26.1 จากสื่อเอกสาร เชน                  

แผนพับ จดหมายขาว และรอยละ 21.7 จาก เจาหนาท่ี บริษัท/ท่ีปรึกษา โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ  45.7               

เห็นวาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 34.3     

ไมระบุ และรอยละ 8.6 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หากมีการจัดสรางสถานท่ีกําจัดมูลฝอยในพ้ืนท่ี ผูตอบ

แบบประเมินรอยละ 48.6 ยินดี รอยละ 34.3 ไมระบุ และรอยละ 14.3 ไมแสดงความคิดเห็น  โดยหากพ้ืนท่ีหรือ

บริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 42.9  ยินดี รอยละ 40 ไมระบุ และรอยละ 11.4 

ไมแสดงความคิดเห็น  

หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน(ตอ) 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1) ตองการใหมีการประชาสัมพันธรายละเอียด โครงการ เก่ียวกับการจัดการขยะใหประชาชนในพ้ืนท่ีได

ทราบและเขาใจอยางท่ัวถึง 

2) ตองการใหมีโครงการและกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะในชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุนให

ประชาชนตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญ และใหความรวมมือในการจัดการขยะ 

3) เทศบาลตองออกเปนขอกฎหมาย ขอบัญญัติหรือขอบังคับ เก่ียวกับการจัดการขยะ โดยบังคับใชอยาง

จริงจังในชุมชน 

4) เปนโครงการท่ีดีมีประโยชน ไดรับความรู ความเขาใจไดทราบถึงปญหาและแนวทางการจัดการขยะในชุม 

5) ควรจัดหาถังขยะแตละประเภท มีสัญลักษณแยกประเภทขยะติดไวท่ีถังใหถูกตองและชัดเจน                

จํานวนถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน โดยวางตามจุดสําคัญตางๆในชุมชน 

6) ตองการใหหนวยงานราชการมีโครงการนํารองเก่ียวกับการจัดการขยะ เชน การคัดแยกขยะแตละ

ประเภท การลดปริมาณขยะตั้งแตแหลงกําเนิด การนําขยะกลับมาใชใหม เปนตน เพ่ือเปนตนแบบท่ีดีใหแกชุมชน 

7) การจัดการขยะในชุมชนถาไดรับการดูแลจากภาครัฐอยางจริงจังในดานการสนับสนุนในสวนของ

งบประมาณมายังหนวยงานราชการในทองถ่ินและใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ

แตละประเภทอยางถูกตอง จัดหาวิทยากรท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะเรื่องมาอบรมใหความรู การดําเนินงานจึง

จะประสบผลสําเร็จดี 

8) ตองการใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือรถเก็บขนขยะ ดําเนินการจัดเก็บขยะใหตรงเวลา ตามวันและเวลา

ท่ีกําหนด อยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห โดยพิจารณาจากปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คําช้ีแจง 

6. หมูบานชื่นสุขวิลลา เปนหมูบานท่ีไดรับการคัดเลือกให

ไดรับการสนับสนุนอุปกรณการคัดแยกขยะจากโครงการ

สงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน โดยการจัดการขยะใน

ชุมชนตองอาศัยความพรอม ความสามัคคี ความรวมมือ

กันของคนในชุมชน อาศัยกลยุทธท่ีหลากหลาย สิ่งสําคัญ

คือหนวยงานทองถ่ินตองใหความรวมมือและสนับสนุนใน

ดานตางๆ ปจจุบันหมูบานชื่นสุขวิลลาดําเนินกิจกรรมการ

จัดการขยะในชุมชน โดยมีการทําน้ําหมักชีวภาพสําหรับ

ใชในครัวเรือนและแจกจายภายในชุมชน มีโครงการหนา

บานนามอง เปนชุมชนปลอดถังขยะ แตจะใหถุงขยะ                

แตละครัวเรือน 4 เดือนตอครั้ง เพ่ือลดปริมาณขยะ                    

ในอาทิตยตนเดือนจะมีการติดตอรานรับซ้ือขยะมาท่ี

ชุมชน โดยอุปกรณท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมไดรับการ

สนับสนุนจากเทศบาลเมืองลําสามแกว ทางหมูบานจะ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และหวังวาชุมชนอ่ืนๆจะให

ความรวมมือ ดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน

ตอไป 

ทางท่ีปรึกษาแนะนําใหทางหมูบานชื่นสุขวิลลา

จัดตั้งศูนยการเรียนรูเก่ียวกับการจัดการขยะใน

ชุมชน เพ่ือเปนชุมชนตนแบบในการดําเนิน

กิจกรรมใหแกชุมชนอ่ืนๆในพ้ืนท่ี  

7. หมูบานสัมพันธวิลลาตองการมีสวนรวมในการจัดการขยะ

ชุมชน ตองการถังขยะแยกประเภทและอุปกรณในการ

ดําเนินกิจกรรม หากไดรับการสนับสนุนจะไดดําเนินการ

ประชาสัมพันธใหคนในหมูบานไดมีสวนรวม 

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา 

8. พ้ืนท่ีกําจัดขยะเดิมท่ีไมมีการใชประโยชน จะมีการ

ดําเนินการปรับปรุงอยางไร ซ่ึงทางจังหวัดปทุมธานีตอง

รับผิดชอบรวมกัน การจัดการขยะในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง                        

ลําสามแกวในเบื้องตน ทางเทศบาลตองมีจุดท้ิงขยะแยก

ประเภทตางๆตามชุมชน ปญหาเรื่องการจัดการขยะเปยก

หรือขยะอินทรีย เนื่องจากเปนชุมชนเมือง พ้ืนท่ีและ

บริบทไมเหมาะแกการนําขยะอินทรียไปทําปุยหมัก              

อาจใหทางเทศบาลเปนตนแบบในการดําเนินการจะเห็น

ผลมากกวาใหประชาชนดําเนินการเอง 

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประเด็น  คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คําช้ีแจง 

1. ขยะประเภทก่ิงไมไมมีสถานท่ีท้ิงหรือกําจัด ควรมี                

การรวบรวมนําไปทําเปนปุยหมักอินทรีย  

ทางเทศบาลสามารถจัดหาเครื่องยอยก่ิงไม

ขนาดเล็ก ราคาถูก มาใชประโยชนในพ้ืนท่ี 

2. ขยะประเภทเฟอรนิเจอรเกาในพ้ืนท่ีหมูบานรินทรทอง    

เม่ือรวบรวมจนไดปริมาณมาก จะใหทางกรรมการหมูบาน 

ประสานงานไปยังเทศบาลเมืองลําสามแกว ใหเจาหนาท่ี

นํารถเขาไปจัดเก็บ ปญหาท่ีพบคือ ถังขยะในชุมชนมี

ปริมาณไมเพียงพอ บางสวนสูญหายไปในชวงน้ําทวม   

หากทางเทศบาลมีงบประมาณ ควรใหการสนับสนุน                  

ถังขยะแกชุมชนอยางเพียงพอ 

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา 

3. ขยะประเภทเฟอรนิเจอรเกาในพ้ืนท่ีหมูบานสัมพันธวิลลา 

มีการประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากคนในชุมชน

และจากทางเทศบาลเมืองลําสามแกว ใหนําขยะมาท้ิง

รวมกันเพ่ือสะดวกตอการจัดเก็บ มีโครงการหนาบาน          

นามอง โดยเปนโครงการนํารองในปแรกและจะ

ดําเนินการรวมกับทางเทศบาลในปถัดไป 

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา 

4. ตองการใหทางเจาหนาท่ีหรือวิทยากรเขามาใหความรู                  

ใหคําแนะนําและสงเสริมเก่ียวกับการดําเนินการจัดการ

ขยะในชุมชน การนําก่ิงไมมาทําปุยหมักอินทรีย การทํา 

น้ําหมักชีวภาพ เปนตน 

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา 

5. ปญหาขยะตกคางท่ีกองสะสมและสงกลิ่นเหม็นรบกวน

ชุมชน จะมีวิธีการจัดการหรือแกไขปญหาอยางไร 

เนื่องจากทางสถานท่ีกําจัดขยะท่ีจังหวัดสระบุรี

มีการดําเนินการซอมแซมเตาเผาขยะ สงผลให

มีการจํากัดปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดเพียง           

วันละ 1 ตูคอนเทนเนอร ทําใหในพ้ืนท่ีมี

ปริมาณขยะตกคาง ทางเทศบาลขอชี้แจงให

ทราบถึงปญหาในสวนนี้ 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม 



 
 
 
 
 
 

การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองลําสามแกว  อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  
 

 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

  เทศบาลเมืองลําสามแกว  มีพ้ืนท่ี ท้ังหมดประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร   การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย  

เทศบาลเมืองลําสามแกวดําเนินการ เองท้ังหมด   ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ                 

60 ตัน เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณ  วันละ 60 ตัน เทศบาลเมืองลําสามแกว                   

มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 10-20 คัน  ใชงานอยูในปจจุบัน ประมาณ 10  คัน อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ

เก็บขนขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บตอครัวเรือน 250 บาทตอป 

 

 

 

 

 

 

ถังขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําสามแกว 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําสามแกว 



 
 
 
 
 
 

 

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย 

  ปจจุบันเทศบาลเมืองลําสามแกวไมมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง แตมีสถานีขนถายขยะมูลฝอยเพ่ือ

รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนในพ้ืนท่ีและสงไปกําจัดยัง โรงงานทีพีไอโพลีน ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของ โรงงานทีพีไอโพลีน  จะใชวัตถุดิบจากขยะภายในโรงงาน ชุมชนรอบโรงงานในเขตจังหวัด

สระบุรีและจังหวัดใกลเคียง ท้ังขยะฝงกลบและขยะไมมีอันตรายผานกระบวนการคัดแยกยอยและนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิง 

RDF เพ่ือใชเปนพลังทดแทนภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต  ใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับยางรถยนตท่ียอยเปนชิ้นเล็กๆ                   

เพ่ือทดแทนการนําเขาถานหินเพ่ือเผาวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต และเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงงานไฟฟาขนาด  

60 เมกะวัตต ของบริษัท 

  

 

 

 

 

สถานีขนถายขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําสามแกว 

 

 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ 

  เทศบาลเมืองลําสามแกว  มีนโยบายและกิจกรรมเก่ียวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  ไดแก โครงการรณรงค

คัดแยกขยะรีไซเคิล 

 
ติดตอขอมูลเพ่ิมเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลขท่ี 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 


