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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษโดยมี นายณรงคชัย นาคะ
โยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงาน
ภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 56 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
56คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 30คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 83ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 17 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 47ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลา
นอยกวา 1 เดือน รอยละ 20ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา1-3 เดือน,มากกวา 3-6เดือน และรอยละ 10ทราบมา
เปนระยะเวลามากกวา 1ป ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 97 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางและรอยละ 3มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 80เห็นดวยกับการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ และรอยละ 20ไมแสดงความคิดเห็น โดย
ผูตอบแบบประเมินรอยละ 58เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิด รอยละ 18การหมักทําปุยและการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัด
มูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 63ยินดีรอยละ 20
ไมแสดงความคิดเห็นและรอยละ 17ไม
ยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 64ยินดี รอยละ 23ไม
แสดงความคิดเห็น และรอยละ 13ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใหความรูความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะใหกับคนใน
ชุมชนใหคําแนะนําเกี่ยวกับประโยชนและโทษของขยะอยางถูก ตอง เพื่อใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญ
และลงมือปฏิบัติจริง
2. ควรสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะและสงเสริมใหมีการทําน้ําหมักชีวภาพไวใชในครัวเรือน
3. ควรปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในเรื่องการจัดการขยะใหแกประชาชน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
4. ควรปลูกฝงการคัดแยกขยะในครัวเรือนอยางจริงจังและยั่งยืนควรมี สถานที่หรือเตาเผาขยะขนาดใหญใน

จังหวัด หรือนําขยะมาผลิตเปนพลังงานไฟฟา
5. ตองการ ใหทางเทศบาลทําปาย ประกาศ หามทิ้งขยะ มาติดตั้ง ตลอดแนวขางถนนสายเหนือและฝง
ตะวันออกเนื่องจากมี ผูลักลอบนําขยะมาทิ้งเปนจํานวนมาก ซึ่ง ไดมีการรองเรียนแลว แตไมมีการเขามา
แกไขปญหาใดๆ

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

จากตัวอยางโครงการบอขยะกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม แกสเกิดขึ้นจากขยะอินทรีย แกสที่เกิดขึ้นนําไป
การนําขยะมาผลิตเปนแกสชีวภาพ แก็ซชีวภาพที่ผลิตได เก็บที่ถังเก็บปริมานหนึ่งแตยังมีปริมาณไมมาก
นั้นถูกเก็บไวที่ใด
เพราะโครงการอยูในระหวางแผนทดลอง ใน
ตางประเทศระบบจะใชไดผลดีกวา เพราะมี
การคัดแยกขยะ
แผนดําเนินการเรื่องการนําขยะมาผลิตเปนแกสชีวภาพ
มีตัวอยางระบบผลิตปุยอินทรียและพลังงาน
จะขยายการดําเนินงานไปทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศหรือไม (กาซชีวภาพ ) จังหวัดระยอง แตกอนการนํา
ขยะมาผลิตเปนแกสชีวภาพ ตองพยายาม
สงเสริมการคัดแยกขยะที่ตนทางกอน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ ควรมีความ
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
โปรงใสสุจริตยุติธรรม สามารถ ตรวจสอบไดโดย การให
ประชาชนเขามามีสวนรวม

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสนั่นรักษมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน

38.40ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย

เทศบาลเมืองสนั่นรักษดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 40 ตัน
เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 40 ตัน ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 90 ของพื้นที่
เทศบาลทั้งหมดรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบันมีจํานวน 6 คัน เปนรถประเภทอัดทาย
• ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 2 ป สภาพดี
• ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 8 ป สภาพดี
• ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 8 ป สภาพซอมแซมบอย
• ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 9 ป สภาพซอมแซมบอย
• ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 10 ป สภาพซอมแซมบอย
• ความจุ 14 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน อายุการใชงาน 3 ป สภาพดี
ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) 30 กิโลเมตรจํานวนพนักงานทายรถ 4 คน อัตราการใช
งาน 1 เที่ยวตอวันอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอครัวเรือน 30 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร/โรงงาน/สถานประกอบการ จะขึ้นอยูกับปริมาณ
ขยะ
รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 2 ,011,930 บาทตอปคาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอย(เงินเดือน+คา
น้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา) 5,000,000 บาทตอป
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง สถานที่กําจัดมูลฝอยตั้งอยูหมูที่ 4
ตําบลบึงสนั่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน เปนการเทกองบนพื้น ( Open
Dumping)สถานที่กําจัดมูลฝอยมีพื้นที่ 4 ไร 2 งาน เทศบาลจัดซื้อที่ดินและเริ่มใชกําจัดมูลฝอยเมื่อป พ.ศ. 2545

สามารถรองรับขยะมูลฝอยจนถึงป พ.ศ. 2558สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากสํานักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ประมาณ
5 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดในสถานที่กําจัดมูลฝอยของเทศบาลรวมทั้งหมด 35,000 ตัน
• เฉพาะของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ นําขยะมูลฝอยมากําจัด ประมาณ40 ตันตอวัน
• หนวยงานอื่นๆนําขยะมูลฝอยมากําจัดประมาณวันละ 3 ตัน ไดแก อบต.บึงกาสาม 1 ตันตอวัน
อบต.บึงบา 1 ตันตอวันและบริษัท พรธิสาร คลองหก 1ตันตอวัน
เทศบาลคิดคากําจัดขยะมูลฝอยรวม ในอัตราเหมาจาย 10,000 บาทตอเดือน
 นโยบายหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ
• โครงการหมูบาน/ชุมชน ปลอดถังขยะ
• โครงการคัดแยกขยะจากจุดกําเนิด
• ปุยอินทรียน้ํา
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

