การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร โดยมี
นายสมพร กฤตศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวม
ประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก ทน. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดาน
สิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 62 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 62 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น
14 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 93 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 7 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 36 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลา
นอยกวา 1 เดือน รอยละ 22 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน และรอยละ 21 ทราบมาเปนระยะเวลา
มากกวา 1 ป ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 79 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นใน
ระดับมาก รอยละ 14 มีความรูเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และรอยละ 7 มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 100 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 29 เห็นวาชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน รอยละ 22
จากผูนําชุมชนและสื่อเอกสาร และ รอยละ 21 จากที่ปรึกษาและสื่อเอกสาร โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 93
เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด และรอยละ 7
การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50
ยินดี รอยละ 36 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 14 ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวม
กําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50 ยินดี และรอยละ 50 ไมแสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1) เปนโครงการที่ดีมีประโยชน ไดรับความรู ความเขาใจ ไดทราบถึงปญหาและแนวทางการจัดการขยะในชุม
จะนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติตอไป โดยเริ่มตนจากครัวเรือนและขยายผลออกสูชุมชน
2) ตองการใหมีโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนอยางตอเนื่อง มีการรณรงคและ
ประชาสัมพันธ ปลูกจิตสํานึกใหแกคนในชุมชน เพื่อกระตุนใหประชาชนตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญ และใหความ
รวมมือในการจัดการขยะ
3) ตองการใหทางเทศบาลฯ ดูแลเรื่องความสะอาดในพื้นที่ใหมากขึ้น จัดสรรพื้นที่สําหรับทิ้งขยะใหเปนระเบี
มีการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี จะชวยลดปริมาณขยะในพื้นที่ได
4) การแสดงความคิดเห็นตองมาจากทุกภาคสวน ผูเขารวมประชุมในครั้งนี้มีจํานวนนอย ความคิดเห็นของคน
สวนนอย อาจไมเปนผลและอาจไมครอบคลุมปญหาที่เกิดขึ้น หากจะดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จ ตองไดรับความรวมมื
จากทุกภาคสวน
5) ควรประชาสัมพันธและรณรงคลดการใชถุงพลาสติก โดยใชวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่สามารถยอยสลายไดทด
6) บางชุมชนมีจํานวนถังขยะไมเพียงพอ เทศบาลฯ ควรสนับสนุนหรือจัดหาถังขยะใหเพียงพอในแตละชุมชน
7) ตองการใหจัดทําคูมือวิธีการทําปุยหมักและวิธีการคัดแยกขยะมีพิษ ใหแกประชาชนในพื้นที่ เพื่อให
ประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกตอง
8) ตองการใหมีโครงการนําขยะไปแปรรูปเปนพลังงาน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

4.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ชุมชนซอยรังสิต-ปทุมธานี 4 มีกิจกรรมการทําน้ําหมัก
ชีวภาพจากเปลือกสับปะรด โดยนําเปลือกสับปะรดมา
จากรานคา ทําการหมักเปนระยะเวลา 1 เดือน นํามาใช
ลางหองน้ํา กําจัดกลิ่น โดยทางเทศบาลนครรังสิตมาให
ความรูและใหหัวเชื้อจุลินทรียในการทําน้ําหมักชีวภาพ
โรงเรียนวัดแสงสรรค เขารวมการประชุมโครงการสงเสริม
การจัดการขยะโดยชุมชนหลายครั้ง ทางโรงเรียนมีการ
ดําเนินงานโครงการขยะมีคา โดยใหนักเรียนแตละหอง
รวบรวมขยะประเภท กระดาษ ขวดน้ํา แตละเดือนใหรถ
มารับซื้อ นํารายไดจากการขายขยะมาเปนคาใชจายใน
การทํากิจกรรมตางๆของนักเรียน
โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ
คัดแยกขยะจากทางโครงการฯ ทางโรงเรียนสอนให
นักเรียนคัดแยกขยะ นําขยะมาใชประโยชน เชน ในงาน
กีฬาสี มีการนําขวดน้ํามาใชเปนอุปกรณกีฬาสี และทํา
สิ่งประดิษฐตางๆ สรางรายไดและมอบเปนของขวัญปใหม
ใหแกผูปกครอง เปนตน ขยะประเภทเศษอาหาร จะขาย
ใหกับผูที่รับซื้อ นํารายไดมาเปนคาใชจายในการทํา
กิจกรรมตางๆของนักเรียน
การสรางวินัยของคนในชาติเปนสิ่งสําคัญ รัฐบาลตองมี
การรณรงคประชาสัมพันธ ทางเทศบาลฯและหนวยงาน
ทองถิ่นที่รับผิดชอบตองรวมมือกัน จึงจะสามารถแกไข
ปญหาเรื่องการจัดการขยะอยางไดผลดีและตรงจุด ควร
เริ่มตนจากครัวเรือน ขยายออกสูชุมชน โรงเรียน สถาน
ประกอบการตางๆ ขยะสามารถนํามาผลิตเปนพลังงานได

คําชี้แจง

ตัวอยางการนําขยะมาผลิตเปนพลังงาน เชน
โรงงานทีพีไอโพลีน จังหวัดสระบุรี มีโครงการ
สรางโรงไฟฟาพลังงานขยะ โดยขยะที่ทาง
โรงงานตองการควรมีการคัดแยกและมีความ
สม่ําเสมอของปริมาณขยะที่รับซื้อ หากจังหวัด
ปทุมธานีมีการคัดแยกขยะ จะสามารถขาย
ใหกับทางโรงงานทีพีไอโพลีนได เปนแนวทาง
การจัดการขยะอีกทางเลือกหนึ่ง

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครรังสิต มีพื้นที่ รับผิดชอบในปจจุบัน 20.80 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลนครรังสิตดําเนินการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม , สํานักการชาง) และจางเหมาเอกชน เทศบาลสามารถ
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณ 130 ตันตอวัน คาใชจายรวมเฉลี่ย 735 บาทตอตัน คาใชจายในการ
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย 1,110 บาทตอตัน เทศบาลนครรังสิตมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน ดังนี้
• รถคอนเทนเนอร จํานวน 5 คัน เก็บขนเฉลี่ย 33 ตันตอวัน คาใชจาย 194 บาทตอตัน
• รถแบบอัดทาย จํานวน 13 คัน เก็บขนเฉลี่ย 35 ตันตอวัน คาใชจาย 949 บาทตอตัน
• รถบริษัทเอกชน จํานวน 8 คัน เก็บขนเฉลี่ย 62 ตันตอวัน คาใชจาย 902.50 บาทตอตัน

ถังขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตจะนําไปกําจัดโดยวิธีฝ

งกลบ ณ สถานที่กําจัดขยะของ

เอกชน ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณขยะมูลฝอยที่ขนไปกําจัดเฉลี่ย 113 ตันตอวัน
คาใชจาย 375 บาทตอตัน
 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ
เทศบาลนครรังสิต มีนโยบายและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้
 การจัดการมูลฝอยดวยหลัก 3R
 โครงการคัดแยกมูลฝอย
 โครงการลดความสูญเปลาฯ (ใชกระดาษ 2 หนา)
 โครงการทําน้ําหมักชีวภาพ
 โครงการเลี้ยงไสเดือน

นโยบายและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต

นโยบายและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต
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