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สรุปผลการประเมินผลโครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย กิจกรรม  “ขยะ วาระชาติ วาระโลก”  

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560  ณ ชุมชนหนองยวน 4 
 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 

 เทศบาลนครตรัง  ไดดําเนินการโครงการนครตรงัประสานใจรวมคิดรวมคุย  ภายใตกิจกรรม  “ขยะ วาระ

ชาติ วาระโลก”  ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560  ณ ชุมชนหนองยวน 4  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน  องคกร

ภาครัฐ/เอกชน  และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล  

และเพ่ือนําประเด็นปญหาขอเสนอแนะและความคิดเห็นตางๆ ไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  

อีกท้ังเปนการรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังไปสูการแกไขปญหาอยางเปน

รูปธรรม  โดยไดรับเกียรติจากผูรวมเสวนา  ประกอบดวย  ดร.สรอยสุวรรณ  พลสังข  นายสถาพร  มุงเพียรม่ัน  

นายศุภชัย  วัฒนาสันติกุล  และคณะผูบริหารเทศบาลนครตรัง  นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  รอง

นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง  และนายจิระศักดิ์  ควนจันทร  เลขานุการ

นายกเทศมนตรีนครตรัง  โดยในการจัดกิจกรรม “ขยะ วาระชาติ วาระโลก”  ในครั้งนี้มีกลุมเปาหมายในการ

ดําเนินกิจกรรม จํานวน 100 คน  ซ่ึงมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น  120  คน 

 

2. วิธีการดําเนินการ 

 2.1 การจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกิจกรรม “ขยะ วาระชาติ วาระโลก”  จํานวน 

100 ชุด เพ่ือใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย ขอมูล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ลักษณะคําถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) 

  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ โดยมีประเด็นในการใหแสดงความคิดเห็น 

7  ประเด็น ดังนี้ 

  1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

  2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

  3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

  4. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

  5. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  7. สถานท่ีในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

โดยกําหนดลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ 

   3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

   2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

   1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดบันอย 

  สวนท่ี 3 ใหแสดงความคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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3. การวิเคราะหขอมูล 

 3.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย ขอมูลเพศ อายุ  การศึกษา และอาชีพ  ใชสถิต ิ

เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentages) 

  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentages) และคาเฉลี่ย (Mean) 

  สวนท่ี 3 ใหแสดงความคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล 

 3.2 ขอมูลจากผูเขารวมกิจกรรมการเสวนา  เก่ียวกับปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและขอเสนอแนะใน

การดําเนินการโครงการ 

4. เกณฑการประเมิน 

 สําหรับคําถามปลายปดในสวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ ซ่ึงใชวิธีการหาคาเฉลี่ย 

(Mean) โดยการแปลคาไดกําหนดคาอันตรภาคชั้น น้ําหนักคะแนนในการแบงชวงชั้น 3 ระดับ ดังนี้คือ 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  2.34 - 3.00 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมาก 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  1.67 - 2.33 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00 – 1.66 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจนอย 
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5. ผลการประเมิน 

 5.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย ขอมูลเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ใชสถิติเชิงบรรยาย 

(Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentages) 

 

รายการ จํานวน รอยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
30 
70 

30 
70 

รวม 100 100 
2. อายุ ต่ํากวา 20 ป 

20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 – 60 ป 
มากกวา 60 ป 

0 
14 
11 
25 
27 
23 

0 
14 
11 
25 
27 
23 

รวม 100 100 
3. การศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

17 
24 
11 
40 
6 
2 

17 
24 
11 
40 
6 
2 

รวม 100 100 
4. อาชีพหลัก รับราชการ 

เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 
รับจาง 
นักเรียน / นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

13 
5 

29 
19 
9 
2 

23 

13 
5 

29 
19 
9 
2 

23 
รวม 100 100 
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  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ  จํานวน 7 ประเด็น รายละเอียดดังตาราง 

 1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 68 68 
ปานกลาง 32 32 

นอย 0 0 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.68 
 

 2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 71 71 
ปานกลาง 28 28 

นอย 1 1 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.70 
 

 3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 69 69 
ปานกลาง 27 27 

นอย 4 4 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.65 
 

 4. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 69 69 
ปานกลาง 28 28 

นอย 3 3 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.66 
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 5. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 73 73 
ปานกลาง 26 26 

นอย 1 1 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.72 
 

 6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 55 55 
ปานกลาง 41 41 

นอย 4 4 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.51 
 

 7. สถานท่ีในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 49 49 
ปานกลาง 45 45 

นอย 6 6 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.43 
 

 สรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ระดับ 
1 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 2.72 มาก 
2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.70 มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.68 มาก 

4 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.66 มาก 

5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.65 มาก 

6 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.51 มาก 

7 สถานท่ีในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.43 มาก 

คาเฉล่ียโดยภาพรวม 2.62 มาก 
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 สรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอโครงการ  มีคาเฉลี่ยรวม  2.62  จากคาเฉลี่ยสูงสุด  3.00  สามารถคิด

เปนรอยละของความพึงพอใจตอโครงการได  ดังนี้ 

  =  2.62 X 100 =  87.33 

             3  

 ดังนั้น  ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมเวทีสาธารณะคิดเปนรอยละ  87.33 

 

 ความตองการใหมีการจัดเสวนาเรื่องใดในครั้งตอไป 

 1. เรื่องการคัดแยก การจัดเก็บ และการบริหารจัดการขยะ 

 2. เรื่องยาเสพติด 

 3. เรื่องสุนัขจรจัดและแมวจรจัด 

 4. เรื่องสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปา  ภาวะโลกรอน ฯลฯ 

 

  ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 1. การจัดเก็บขยะอินทรียทําไดยากในชุมชนเมืองเนื่องจากไมมีท่ีเก็บและท่ีหมัก 

 2. ควรอบรมพนักงานกวาดขยะใหกวาดขยะใสถุงดํา และแยกขยะแตละชนิด มีบางคนกวาดขยะประเภท

ถุงพลาสติกหรือขวดน้ําลงไปในคูน้ํา  และมีการฉีดยาฆาหญาริมถนนทําใหโดนตนไมหนาบานชาวบาน  และอบรม

มารยาทของคนกวาดขยะดวย 

 3. ควรจะมีกิจกรรมลงขันทอดผาปาขยะแปรเปนเงิน 

 4. ควรใหความรวมมือกับประชาชนในการรวมกําจัดขยะครัวเรือน กําจัดรถท่ีชาวบานไมใชแลวใหพน

ถนน ไมใหเปนท่ีท้ิงขยะ ซ่ึงเปนภาระของชาวบาน 
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สรุปเนื้อหาจากกิจกรรม “ขยะ วาระชาติ วาระโลก” 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560  ณ ชุมชนหนองยวน 4 

 

นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ   

-  กราบเรียนนายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร

ตรัง  ผู เข ารวมเสวนา ตลอดถึงผู ร วมฟง เสวนาทุกทาน ทุกหนวยงาน วันนี้ เปนการเสวนาในหัวขอ  

“ขยะ วาระชาติ วาระโลก”  ซ่ึงปญหาขยะเปนปญหาท่ีใกลตัวเราและเปนปญหาใหญ ในการแกปญหาเรื่องขยะไม

สามารถท่ีจะแกไขปญหาดวยคนเพียงคนเดียว ทุกคนจะตองมารวมมือกัน จึงมีการจัดเสวนาข้ึน เพ่ือมาระดม

ความคิดกันวาจะมีวิธีการแกปญหาอยางไร  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการทองเท่ียว

และการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรก็มีสวนท่ีทําใหขยะเพ่ิมข้ึน และท่ีสําคัญการเสวนาครั้งนี้ จะไมเกิดผลถาทุก

คนท่ีมาในวันนี้ไมไดมาแสดงความคิดรวมกัน  เพราะฉะนั้นทุกทานท่ีมาในวันนี้มีประเด็นปญหาใดหรือจะพูดคุยใน

เรื่องใดก็สามารถเสนอได   ในวันนี้ มีผู เสวนาท้ังหมด 5 ทาน  คือ 1. นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง 2. นายจิรศักดิ์ ควนจันทร  เลขานุการ

นายกเทศมนตรี  3. ดร.สรอยสุวรรณ พลสังข  ประธานชุมชนหนองยวน 4  4. นายสถาพร มุงเพียรม่ัน 

ขาราชการบํานาญ อดีตครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ   5. นายศุภชัย  วัฒนาสันติกุล รองประธานชุมชนหลังสนามกีฬา  

ซ่ึงในตอนนี้เรามีชุมชนหนองยวน 4 เปนชุมชนตนแบบในการเริ่มตนการคัดแยกขยะ  ผมขอพูดคุยกับทานแรก 

คุณเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท  เนื่องจากมีการประชุมในระดับจังหวัด ในฐานะท่ีเทศบาลนครตรังเปนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาขยะในเขตเทศบาลนครตรัง เปนอยางไรบาง รวมถึงนโยบายและการแกปญหาภายใน

เขตเทศบาลนครตรังเปนอยางไร  

 

นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครตรัง 

- โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย กิจกรรม“ขยะ วาระชาติ วาระโลก” เปนการพูดคุยเก่ียวกับ

ปญหาขยะ ซ่ึงเปนปญหาระดับชาติ ท่ีมอบใหกับทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการ เพราะทุกจังหวัดมี

ปญหาในเรื่องของการจัดการขยะ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดมอบนโยบายในการคัดแยกขยะและดูแลบอขยะไมให

ลน เพราะถาเกิดวาจังหวัดไหนมีปญหาเรื่องบอขยะอาจจะตองมีการปดบอขยะนั้น ซ่ึงตอนนี้บอขยะของเทศบาล

นครตรังยังไมถึงกับข้ันวิกฤต แตก็จะตองมีการรับมือโดยมีแนวทางในการคักแยกขยะจากตนทางเพ่ือลดปริมาณ

ขยะในปลายทางท่ีไปยังบอขยะ หรืออาจจะมีวิธีการมากกวานั้นท่ีจะดําเนินการ วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในปญหา

ขยะ และปญหาขยะยังเปนบอเกิดของโรคภัยตางๆ กอใหเกิดมลพิษ และยังเปนสาเหตุของภาวะโลกรอน ปญหา

ของขยะมาจากมือคน จึงตองมีการแกปญหาท่ีตัวคนเปนสิ่งแรก โดยการหาวิธีรวมกันในการลดขยะไมใหลนเมือง 

จึงเปนท่ีมาในการเสวนาในวันนี้เพ่ือแกปญหารวมกัน  จังหวัดไดมีการแตงตั้งคณะทํางานโดยมีผูวาราชการเปน

ประธาน มีหัวหนาสวนราชการรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัดเปนกรรมการ ปญหาเรื่องขยะใน

เทศบาลนครตรัง เปนปญหาท่ีทําความรวมกันแกไข เพราะบอขยะเราไมไดท้ิงขยะเทาแตเรา แตเปนขยะจาก

ทองถ่ินอ่ืนดวย ปจจุบันท่ีรับเขามาในแตละวัน วันละ 100 – 120 ตัน เปนขยะจากทองถ่ินอ่ืนเกือบครึ่ง 
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ดังนั้นถามีการคักแยกขยะกอนจะมีการท้ิงลงถัง ก็จะสามารถลดปริมาณขยะลงได ถามีการคัดแยกขยะท่ีสามารถ

นํากลับมาใชไดออกจากถัง จะเหลือขยะท่ีท้ิงลงถังประมาณ 1 ใน 3 ของขยะท้ังหมด ถาทุกชุมชนทําได จะลดขยะ

ท่ีไปยังบอขยะไดจํานวนมาก ซ่ึงเปนการแกปญหาท่ีตนทาง และในปจจุบันชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง ไดมี

การรับเอาเครื่องใชไฟฟาเกามาซอมแซมเพ่ือนํากลับมาใชใหม ถามีการหมุนเวียนกลับมาใชขยะก็จะลดปริมาณลง 

บางคนอาจจะคิดวาบานเรามีขยะไมก่ีชิ้นกวาจะเก็บไวขายก็ไดไมก่ีบาท แตถามีการรวมกันหลายครัวเรือนวิธีการท่ี

ดีท่ีสุด คือ ทุกชุมชนมารวมมือกัน โดยชุมชนจะเปนสวนกลางในการรวบรวมขยะเหลานั้นเพ่ือนํามาขาย ในสวน

ของคําถามท่ีวาอนาคตจะมีการคัดแยกขยะอยางไรในอนาคต ผมก็ไดมอบนโยบายใหกับทางโรงเรียนในการคัดแยก

ขยะ คือ โครงการธนาคารขยะ  สวนในการจัดการบอขยะจะนําเอาขยะเดิมมาจัดการใหได เพ่ือท่ีจะทําใหบอขยะมี

พ้ืนท่ีวางมากข้ึนและขยะท่ีฝงอยูเดิมนอยลง สิ่งแรกจะตองมีการจัดการขยะเดิมออกไปกอนและเม่ือมีการกําจัด

ขยะเกาได ขยะใหมท่ีนําเขาไปก็จะมีการจัดการไดไมยากครับ 

 

นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ   

-สิ่งท่ีทานรองเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท รองนายกเทศมนตรี กลาวมา จิตใตสํานึกของเรา เปนสิ่งท่ีสําคัญ 

การแกปญหาเริ่มตนจากครอบครัว ชุมชน ปญหาเหลานี้เปนการแกปญหาท่ีตนเหตุ เพราะตอนนี้เปนการแกปญหา

กันท่ีปลายเหตุ โดยวิธีการตางๆ ดังนั้นตองมีการมาแกไขกันท่ีตนเหตุของปญหา วาเกิดจากสาเหตุอะไร ประโยชน

ท่ีไดรับก็จะไดกับตัวของทานเอง  ตอไปขอพูดคุยกับคุณจิรศักดิ์ ควนจันทร เลขาฯนายกเทศมนตรี วามีแนวคิด

อยางไรท่ีจะใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะเหลานี้ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ควนจันทร  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

-จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบมาในเรื่องของ “ขยะ วาระชาติ วาระโลก” เนื่องจากปญหาขยะเปนปญหา

ใหญในขณะนี้ เพราะเนื่องจากมีประชากรท่ีมากข้ึน จึงมีการออกกฎหมายในเรื่องของการเก็บขยะเปน 150 บาท/

ครัวเรือน/เดือน  จากเดิม 8 บาท/ครัวเรือน/เดือน  แสดงใหเห็นถึงปญหาในงบประมาณการจัดการขยะ  เพราะ

การจัดการขยะจะตองมีการใชจายงบประมาณ ประมาณตันละ 1,000 บาท  ถาวันละ 100 ตัน  คิดเปนวันละ 

100,000 บาท  เดือนละ 3 ลานบาท  ยังไมรวมคารถเก็บขยะ ไมรวมคาบริหารจัดการคน ฯลฯ  จะมีการจัดการ

ขยะในบออยางไร การจัดการบอขยะจะตองมีการคัดแยกขยะไปสูบอขยะใหเหลือนอยท่ีสุดถามีการจัดเก็บท่ีดีขยะ

จะไมตกคางเม่ือรูวาบอขยะจะเต็มจะมีวิธีการยืดอายุของบอขยะอยางไร ก็จะตองมีการควบคุม  โดยปจจุบันมีบอ

ยอย 4 บอ  จะตองใชใหเต็มทีละบอเพ่ือท่ีจะทําใหบริหารจัดการไดงาย สวนบอไหนเต็มก็จะมีการนํามาใช

ประโยชนใหได เรื่องขยะเปนเรื่องท่ีสําคัญ การฝงกลบ ณ ปจจุบัน เปนการแกปญหาเฉพาะหนา โดยใช

งบประมาณ ครั้งละประมาณ 7 ลานบาท ดังนั้นการทํางานแบบบูรณาการจึงมีความจําเปน ในเรื่องของการคัด

แยกขยะ จึงขอความรวมมือกับทางชุมชน โดยรวมไปถึงขยะตกคางในถังก็ตองไมมีอีกตอไปครับ 
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นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ   

-  ขอบคุณทานเลขาฯครับ จะเห็นไดชัดเจนข้ึนวาปญหาขยะมีความสําคัญอยางไร เรื่องของงบประมาณ

ในการจัดการขยะในแตละป เราคุยถึงภาพรวมของเทศบาล การมีสวนรวมของชุมชน จะชวยเหลือในการคัดแยก

ขยะ การรณรงค เพ่ือท่ีจะใหการมองปญหาของขยะนั้นแคบลง เพ่ือใหเห็นวิธีการใหชัดเจนมากข้ึน เราจะมาคุยกัน

กับ คุณสถาพร มุงเพียรม่ัน อยากจะถามอาจารยถึงวิธีในการแกปญหาขยะ ท่ีเริ่มจากครอบครัว  การรณรงคใน

โรงเรียน ท่ีอาจารยเคยทํา มีอะไรบางครับ 

 

นายสถาพร  มุงเพียรม่ัน   

-  ผมไดเริ่มเห็นปญหาและลงมือทํามาตั้งแตป พ.ศ.2550 ถึงปจจุบัน พ.ศ.2560 ผมทํามา 10 ปแลว 

โดยใชงบประมาณจาก สสส. ประมาณ 60 ลานบาท เรื่อง ลูกเสือเสริมสรางศึกษาชีวิต ในแผนซีดีท่ีผมถืออยู จะมี

เรื่องขยะมีคุณคา เหมือนกับทางโรงเรียนเทศบาล 5 ทําเรื่องขยะรีไซเคิล ทุกเรื่องจะเริ่มท่ีบาน สานตอท่ีโรงเรียน 

ปรับเปลี่ยนท่ีชุมชน ผมจะพูดในประเด็นเริ่มตนท่ีบาน สานตอท่ีโรงเรียน โดยการนําเอาคําสอนพระราชทาน 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” บนความมีสวนรวมของทุกภาคีเครือขาย และตั้งบนเศรษฐกิจพอเพียง ผมเคยไปประเทศ

ญี่ปุน ประมาณหนึ่งอาทิตย ผมไมเจอถังขยะสักใบ เพราะเด็กญี่ปุนเวลาไปโรงเรียนจะสะพายกระเปา และนําขยะ

มาท้ิงท่ีบาน โดยจะมีรถมาเก็บขยะหนาบานเปนเวลา รถท่ีมาเก็บจะมีการคัดแยกขยะ แตในประเทศไทยมีถังขยะ

ท่ีแยกเปนสีๆ แตก็มีการท้ิงขยะไมตรงกับสี ไมมีการคัดแยก จึงเปนตนเหตุของการสรางจิตสํานึกโดยตองเริ่มจากท่ี

บานและสานตอท่ีโรงเรียน จะตองมีการสานตอและสงตอใหกับชุมชนเปนผูสานตอทุกอยางตองไปดวยกันถาตาง

คนตางทําไมสําเร็จครับ 

 

นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ   

-  จะเห็นไดวาจิตสํานึกเปนทางแกปญหาอันดับแรก  เรื่องของการคัดแยกขยะตองเริ่มจากตัวเองจาก

ครัวเรือน  ลําดับตอไปจะคุยกับ  ดร.สรอยสุวรรณ  ซ่ึงทานเปนคนตนคิดตนแบบในการคัดแยกขยะของชุมชน

หนองยวน 4 ซ่ึงตอนนี้ไดประสบความสําเร็จ  อยากทราบวาทานคิดอยางไรในการคิดแนวทางนี้มีแรงบันดาลใจ

อยางไรบาง 

 

ดร.สรอยสุวรรณ  พลสังข 

-  เดิมในชุมชนหนองยวน 4 มีถังขยะอยู 6 ถัง ความจุถังประมาณ 200 กิโลกรัม ทุกวันท่ีขับรถผานจะ

เห็นไดวาขยะเต็มถังทุกวัน  แตไมไดหมายความวารถเก็บขยะไมมาเก็บขยะเหลานั้น  เลยมีความคิดวาทําไมคนไทย

ถึงชอบไปในประเทศท่ีมีความสะอาด ประเทศท่ีเรียบรอย ทําไมไมทําบานเมืองของตนเองใหเปนเมืองนาอยู จึงได

ทําการศึกษาวาทําไมบานเมืองเขาถึงสะอาด ทําไมบานเมืองเราทําไมได โดยเริ่มจากท่ีบานกอน จําไดวาตอนเด็ก

พอไดสอนใหมีการแยกขยะ โดยมีถัง 4 ใบ โดยมีครั้งหนึ่งดิฉันท้ิงขยะลงผิดถังผิดประเภท พอไดเรียกไปหาและพา

มาดูท่ีถังขยะนั้นวาท่ีทําไปคืออะไร จึงไดรูวาท้ิงขยะผิดถัง ดิฉันก็เลยหยิบขยะนั้นมาใสในถังท่ีถูกตอง พอจึงให

ออกไปเลนได จึงเริ่มจากความคิดในสวนนี้พอหลังจากมีการคัดแยกขยะจะเห็นไดวาขยะท่ีนําไปท้ิงมีปริมาณ 
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ท่ีลดลงมาก  การทําโครงการเริ่มจากการใชงบประมาณของตนเองกอน พอทําไปงบประมาณยิ่งมากข้ึน จึงไดขอ

งบประมาณจากทางเทศบาลนครตรัง  โดยการจัดทําเปนโครงการ นําวิทยากรมาสอน จัดสถานท่ี และหาแกนนําท่ี

มีการคิดแยกขยะอยูแลว ซ่ึงตอนนี้มีเครือขายประมาณ 30 กวาคน มีการประชุมรวมกันเพ่ือใหความรูกับชาวบาน

เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย  การจัดการสิ่งแวดลอม  โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีตรัง มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง สุดทายงบประมาณหมดจึงหาแหลงงบประมาณใหม คือ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพหรือ สสส. ไดงบประมาณ 50,000 บาท  ในครั้งแรกหากทํา

สําเร็จปตอไปก็สามารถขอสนับสนุนงบประมาณไดอีก  มีการไปศึกษาดูงานการจัดการขยะของเทศบาลตําบล

กําแพงเพชร จังหวัดสงขลา  ซ่ึงสามารถนําความรูท่ีไดมาตอยอดจากงานท่ีไดทําอยูแลว  จากการศึกษาวิจัย พบวา

ประชาชนท่ีไมสามารถแยกขยะไดเพราะขาดองคความรู  ขาดการมีสวนรวม  ซ่ึงจะตองมีการจัดอบรมใหความรู

เปนระยะ โดยควรมีสมาชิกจากทุกครัวเรือนอยางนอยครัวเรือนละ 1 คน  อบรมเสร็จก็ฝกปฏิบัติ  และยังมี

กิจกรรมท่ีใหประชาชนท่ีสนใจมารวมกันเก็บขยะทุกสัปดาหท่ีสองของเดือนและนําไปขายเงินท่ีไดก็จะเอาเขาเปน

กองทุนของชุมชน  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2559  ขยะท่ีเราท้ิง เชน ขวดแกว พลาสติก กระดาษ สามารถขาย

ได  ถาเปนขยะอินทรียใชทําปุย ทําน้ําหมักชีวภาพ  แตยังมีขยะท่ีไมสามารถบริหารจัดการไดคือขยะอันตราย 

 

นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ   

ลําดับตอไป คุณศุภชัย  วัฒนาสันติกุล  รองประธานชุมชนหลังสนามกีฬา  ปญหาเรื่องขยะท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนเปนอยางไรบาง ณ ปจจุบันมีความรุนแรงมากนอยแคไหน และมีวิธีการจัดการขยะท่ีตางจากชุมชนหนอง

ยวน 4 อยางไร  

 

นายศุภชัย  วัฒนาสันติกุล 

- ขอแสดงความดีใจกับพ่ีนองชุมชนหนองยวน 4 ในวันนี้โดยการนําของ ดร.สรอยสุวรรณ ท่ีจะทําขยะให

เปนทอง  ซ่ึงเปนชุมชนนํารอง ถามวาขยะคืออะไรขยะคือสิ่งท่ีเราไมใชแลวไมตองการแลวแลวขยะมาจากไหนขยะ

มาจากสองแหลงคือ จากธรรมชาติ  และจากโรงงานอุตสาหกรรม  การแกปญหาขยะตองแกท่ีบานท่ีตัวเราเองใช

คําวาสามประสาน  คือครอบครัว  ชุมชน  และเทศบาล  คือตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา  เราตองรวมมือกัน 

ท้ัง 3 ทาง และตองเริ่มแกท่ีตนทาง 

 

นายจารุวัฒน  บุญประเสริฐ   

-  ในวันนี้ มีผูเขารวมเสวนา คือชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงมีการนําขยะไปรีไซเคิล เปนขยะ

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีเราอาจจะยังมองวาเปนเรื่องใกลตัว  จึงขอคุยกับประธานชมรมคนพิการ  

คุณสุกานดา สุริยะรังสี  เรื่องการนําแนวคิดรวมถึงวิธีการท่ีนําขยะอิเล็กทรอนิกสไปแปรสภาพและสรางรายได  

มีหลักการอยางไรและวิธีการอยางไร  
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คุณสุกานดา สุริยะรังสี 

- ดิฉัน น.ส สุกานดา สุริยะรังสี ประธานชุมชนคนพิการเทศบาลนครตรัง คือชมรมคนพิการเทศบาลนคร

ตรัง มีโครงการรับบริจาคอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดท่ีเสียแลว เพ่ือปนน้ําใจใหคนพิการ เครื่องใชไฟฟาตัวไหน

ท่ีซอมไดก็ซอม ตัวไหนซอมไมไดก็ขาย เพ่ือยืดระยะเวลาในการท่ีนําไปท้ิงถังขยะ โดยทํามาประมาณ 2 เดือนแลว 

คือขยะทุกวันนี้ท่ัวโลกมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน แตจะทําอยางไรใหปริมาณขยะลดนอยลงก็ตองเริ่มจากตัวเรา และท่ี

สําคัญเทศบาลนครตรังไดใหความรวมมือกับชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังเปนอยางดี  โดยมีท่ีทําการอยูท่ี  

ถนนสังขวิทย ซอย 2 หมูบานเมืองตรังวิลเลจ  ในหมูบานก็จะมีชาวบานในหมูบานและคนขางนอกเห็นถึงโครงการ

และอยากจะชวยดวย  เงินท่ีไดจะแบงเปน 3 สวน สวนหนึ่งใหผูท่ีซอม สวนหนึ่งชวยเหลือคาน้ําคาไฟชมรม และ

อีกสวนหนึ่งไปชวยผูพิการท่ีนอนติดเตียง 

 

นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครตรัง 

 -  ปญหาขยะเปนปญหาระดับโลก  ปญหาของชาติตอนนี้เปนนโยบายของรัฐบาลท่ีใหคัดแยกขยะ   

ในสวนของการดําเนินการก็เปนหนาท่ีของเทศบาลนครตรังท่ีจะตองลดปริมาณขยะลงใหได  อยางเรื่องขยะท่ี

นําเขาไปจัดการในบอขยะ  คํานวณแลวคาใชจายของเทศบาลในการกําจัด ประมาณปละ 36 ลานบาท  ถาเรา

สามารถลดจํานวนขยะไดก็จะประหยัดเงินไปไดมาก  ซ่ึงเราสามารถนําเงินไปบริหารจัดการในเรื่องอ่ืนๆไดอีกมาก  

แตท้ังนี้ท้ังนั้นจะตองใชเวลาในการทําใหชาวบานรวมกันลดขยะใหไดโดยสวนหนึ่งตองข้ึนอยูกับความรวมมือของ

ชุมชนเปนหลัก  

 

นายจิรศักดิ์  ควนจันทร  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 -  ท้ิงทายไว 3 เรื่อง คือเรื่องคัดแยกขยะ เรื่องการจัดเก็บขยะ และเรื่องของการกําจัดขยะ เรื่องการคัด

แยกขยะคุณศุภชัย ใหคําวาตนทาง การคัดแยกขยะตนทาง ทานรองนายกเทศมนตรีนครตรังบอกวามีงบประมาณ

อุดหนุนใหชุมชนทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน แตถาหากเราเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนโดย

การมีสวนรวมคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะใหไดนําไปสูการท่ีเทศบาลสามารถลดตนทุนการจัดการขยะได  ทาน

รองเกรียงศักด์ิ รัตนสิมานนท ใหนโยบายวาทุกโรงเรียนตองมีธนาคารขยะ คัดแยกขยะจากตนทางคือท่ีบานของ

นักเรียน แลวเอามาฝากไวกับท่ีธนาคารขยะโรงเรียน แลวมาแปรเปนรายได สองคือเรื่องของการจัดเก็บขยะ 

จะตองจัดการกับรถท่ีมาเก็บขยะ กําหนดเวลาท่ีจัดเก็บขยะใหชัดเจน และตองมีแผนท่ีจัดเก็บขยะ  ชุมชนก็

เชนเดียวกันตองท้ิงขยะตามเวลาท่ีเทศบาลกําหนด สวนการกําจัดขยะ ควรลดปริมาณบอขยะท่ีทุงแจงใหนอยลง 

ตองมีการกําหนดเปนโซนในการท้ิงขยะ กําหนดเปนบอ วาท้ิงขยะท่ีเขตไหนได เขตไหนท้ิงไมได 
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