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สรุปผลการประเมินผลโครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย  

กิจกรรม  “ขยะ วาระชาติ วาระโลก” ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 13 มีนาคม 2560  ณ ท่ีทําการชุมชนทากลาง 
 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 

 เทศบาลนครตรัง  ไดดําเนินการโครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย  ภายใตกิจกรรม   

“ขยะ วาระชาติ วาระโลก” ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี 13 มีนาคม 2560  ณ ท่ีทําการชุมชนทากลาง  เพ่ือเปดโอกาสให

ประชาชน  องคกรภาครัฐ/เอกชน  และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตาม

หลักธรรมาภิบาล  และเพ่ือนําประเด็นปญหาขอเสนอแนะและความคิดเห็นตางๆ ไปกําหนดแนวทางในการพัฒนา

เทศบาลนครตรัง  อีกท้ังเปนการรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังไปสูการแกไข

ปญหาอยางเปนรูปธรรม  โดยไดรับเกียรติจากผูรวมเสวนา  ประกอบดวย  ดร.สรอยสุวรรณ  พลสังข   

นายกฤษณะ อักษรถึง  น.ส.เพ็ญประไพ หมานมาด และผูบริหารเทศบาลนครตรัง  นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง  โดยในการจัดกิจกรรม “ขยะ วาระชาติ  

วาระโลก” ครั้งท่ี 2  ในครั้งนี้มีกลุมเปาหมายในการดําเนินกิจกรรม จํานวน 100 คน  ซ่ึงมีผูเขารวมกิจกรรม

ท้ังสิ้น  100  คน 
 

2. วิธีการดําเนินการ 

 2.1 การจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกิจกรรม “ขยะ วาระชาติ วาระโลก”ครั้งท่ี 2  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 

3 
5 

11 
22 
34 
25 

3 
5 

11 
22 
34 
25 

รวม 100 100 
3. การศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

34 
20 
9 

28 
8 
1 

34 
20 
9 

28 
8 
1 

รวม 100 100 
4. อาชีพหลัก รับราชการ 

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

17 
14 
23 
23 
4 
1 

18 

17 
14 
23 
23 
4 
1 

18 
รวม 100 100 
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  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ  จํานวน 7 ประเด็น รายละเอียดดังตาราง 

 1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 70 70 
ปานกลาง 29 29 

นอย 1 1 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.69 
 

 2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 58 58 
ปานกลาง 40 40 

นอย 2 2 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.56 
 

 3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 65 65 
ปานกลาง 33 33 

นอย 2 2 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.63 
 

 4. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 58 58 
ปานกลาง 38 38 

นอย 4 4 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.54 
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 5. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 64 64 
ปานกลาง 34 34 

นอย 2 2 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.62 
 

 6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 62 62 
ปานกลาง 35 35 

นอย 3 3 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.59 
 

 7. สถานท่ีในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมาก 61 61 
ปานกลาง 34 34 

นอย 4 4 
รวม 100 100 

คาเฉล่ียความพึงพอใจ 2.88 
 

 สรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ระดับ 
1 สถานท่ีในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.88 มาก 
2 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.69 มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.63 มาก 

4 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.62 มาก 

5 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.59 มาก 

6 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.56 มาก 

7 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.54 มาก 

คาเฉล่ียโดยภาพรวม 2.64 มาก 
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 สรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอโครงการ  มีคาเฉลี่ยรวม  2.64  จากคาเฉลี่ยสูงสุด  3.00  สามารถคิด

เปนรอยละของความพึงพอใจตอโครงการได  ดังนี้ 

  =  2.64 X 100 =  88.00 

             3  

 ดังนั้น  ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมเวทีสาธารณะคิดเปนรอยละ  88.00 

 

 ความตองการใหมีการจัดเสวนาเรื่องใดในครั้งตอไป 

 1. เรื่องการคัดแยก การจัดเก็บ และการบริหารจัดการขยะ 

 

  ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 1. ควรสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ท้ังราชการ เอกชน ประชาชน เพ่ือใหแกไขปญหาไดอยาง

แทจริง 

 2. จัดใหมีธนาคารขยะในทุกชุมชน 

 3. ควรมีการดําเนินการใหมีชุมชนตนแบบเพ่ือเปนตัวอยางแกชุมชนอ่ืนๆ 

 4. สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมกับกิจกรรมมากกวานี้ 
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สรุปเนื้อหาจากกิจกรรม “ขยะ วาระชาติ วาระโลก” ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 13 มีนาคม 2560  ณ ท่ีทําการชุมชนทากลาง 

 

น.ส.อรทัย  แกวพุม 

- สวัสดีผูเขารวมเสวนาและผูรับฟงการเสวนาทุกทานคะ การเสวนาในครั้งนี้เปนครั้งท่ี 2 ซ่ึงกอง

วิชาการและแผนงานไดจัดข้ึน เพ่ือท่ีจะหาทางออกรวมกันในการแกไขปญหาขยะ ซ่ึงทุกประเทศประสบปญหา

การจัดการขยะ  ปจจุบันเทศบาลนครตรังจะตองรับขยะเขาสูบอขยะวันละประมาณ 100 – 120 ตัน ซ่ึง

รวมท้ังขยะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนนํามาท้ิงดวย  ถามีการจัดการท่ีไมดีอาจจะมีปญหาตามมา วันนี้จึง

มารวมพูดคุยกับผูเขารวมเสวนาท้ัง 3 ทาน เพ่ือดูแนวทางการแกไขปญหาของแตละทาน จะมีวิธีการอยางไร 

สําหรับผูรวมเสวนาในวันนี้ประกอบดวย ดร.สรอยสุวรรณ พลสังข อาจารยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อาจารยกฤษณะ  อักษรถึง  ครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  และคุณเพ็ญประไพ  หมานมาด  อสม.ในพ้ืนท่ี จึง

ขอเรียนถาม ดร.สรอยสุวรรณ วาขยะเกิดข้ึนไดอยางไรมีท่ีมาอยางไร 

 

ดร.สรอยสุวรรณ  พลสังข 

- ขยะมาจากไหน  ทุกคนคงทราบเม่ือมีความเจริญรุงเรือง ทําใหการใชชีวิตมีความสุขสบายมากข้ึน สิ่ง

ท่ีตามมาก็คือขยะ ท้ังในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม เพราะเม่ือเรามีความเจริญรุงเรือง

ข้ึน การบริโภคก็จะมากข้ึนและมีการท้ิงขยะท่ีมากข้ึนตามดวย ถาคิดกลับกัน ถาไมท้ิงและนําขยะมาแปลงเปน

เงิน ก็จะทําใหมีความสุข ถามตออีกวาเปนหนาท่ีใคร คนก็จะบอกวา “เทศบาล” แลวเทศบาลคือใคร ก็คือทุก

คน ถาทุกคนอยากใหบานเมืองเราสะอาด นาอยู  เม่ือเราคิดวาสิ่งท่ีท้ิงไปนั้นมีคา ถามีการคัดแยกขยะท่ีดี จาก

ท่ีเคยพาคณะไปดูงานท่ีเทศบาลตําบลกําแพงเพชร จ.สงขลา ท่ีไดรับรางวัล เนื่องจากมีการดําเนินการมา

ประมาณ 15 ป  ไดมีโอกาสคุยกับคุณยายทานหนึ่ง ทานมีเงินเก็บจากการคัดแยกขยะแลวนําไปขายเปนเงินถึง 

หกหม่ืนกวาบาท  จึงทําใหเห็นวาทุกอยางท่ีท้ิงไปนั้นมีคุณคา  สําหรับความคิดท่ีเริ่มดําเนินการเก่ียวกับการ

จัดการขยะ  คิดวาจําทําอยางไรใหคนเก็บขยะมีความสุข เพราะคนท่ีมาทําหนาท่ีเหลานี้ไดจิตใจพวกเขาสูง เลย

คิดวาจะทําอยางไรใหคนเหลานั้นมีความสุข  จึงหาแหลงตนทุนในโครงการเสริมสรางคุณภาพ โดยได

งบประมาณมา 5 หม่ืนบาท  เวลาในการดําเนินการ 10 เดือน  ไปขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีนครตรังให

รับรองโครงการ  ทานเห็นชอบกิจกรรมท่ีทํา เพราะการดําเนินกิจกรรมนั้นจะตองมีสวนรวมของประชาชน โดย

เริ่มจากกลุมท่ีมีจิตอาสาไดมาประมาณ 30 คน เพ่ือมาประชุมกันวาจะทําอยางไรใหชุมชนมีความสะอาด 

จะตองมีแหลงรองรับขยะเหลานี้ โดยการแยกขยะออกเปน 4 ประเภท ในสวนของขยะท่ีสามารถนํามารีไซเคิล

จะมีผูรับซ้ือมารับไป  ขยะชีวภาพนํามาเปนน้ําหมักชีวภาพเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 

 

น.ส.อรทัย  แกวพุม 

- การคัดแยกขยะ จะชวยลดปริมาณขยะลงได โดยเริ่มจากชุมชน  ซ่ึงจะสงผลชวยใหเทศบาลลด

ปริมาณขยะลงได  ลําดับตอไปเรียนถาม อาจารยกฤษณะ ในสวนของทางโรงเรียนมีวิธีการอยางไร ในการ

ปลูกฝงเด็กๆ ใหคัดแยกขยะ 
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นายกฤษณะ  อักษรถึง 

- สิ่งแรก คือ การปลูกจิตสํานึก โดยผมจะตั้งคําถามวา ขณะท่ีเราขับรถตามรถยนตคันดานหนา 

นักเรียนเห็นอะไรบาง บางคนบอกเห็นคนท้ิงขยะ แลวนักเรียนรูสึกอยางไร และจะทําอยางไร สิ่งท่ีไดกลับมา 

นักเรียนตอบวา หนูไมท้ิงคนอ่ืนเขาก็ท้ิง ผมเลยบอกไปวา ทุกอยางเริ่มท่ีตัวเรา ไปยังชุมชน สถานศึกษาและ

สังคม ถาทุกคนรวมกันทําก็จะชวยลดปริมาณขยะลงได ปจจุบันทางโรงเรียนไดมีนโยบายนําภาชนะท่ียอยสลาย

ไดมาใชและมีการคัดแยกขยะของนักเรียน โดยการจัดทําเปนธนาคารขยะ เม่ือไดปริมาณท่ีสมควรก็จะโทรให

ผูรับซ้ือมารับไป และนําเงินท่ีไดมาจัดซ้ืออุปกรณใหกับหองเรียน และเม่ือมองไปในการรณรงคการใชถุงผา มี

คนจํานวนนอยมากท่ีใช  แตจะทําอยางไรใหการนําถุงพลาสติกท่ีใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ในสวน

ของทางโรงเรียนเลยตองมีการสรางจิตสํานึกเปนหลัก 

 

น.ส.อรทัย  แกวพุม 

- ในสวนของทางโรงเรียนจะเปนการสรางจิตสํานึกใหกับเด็ก แมจะเริ่มตนเพียงคนเดียว ก็ดีกวาไมมี

การเริ่ม การสรางจิตสํานึกอยูท่ีตัวบุคคล ในชวงเหตุการณน้ําทวมท่ีผานมาจะเห็นไดวามีขยะท่ีลอยมากับน้ํา 

เสียงท่ีตอบกลับมาเทศบาลทําไมไมดูแลขยะ ถามวาขยะเหลานี้เกิดจากใคร ก็คือคนในเทศบาลนครตรัง ลําดับ

ตอไปคุณเพ็ญประไพ ทานเปน อสม.ทานไมไดเนนแตในเรื่องสุขภาพ ผูสูงอายุ ผูปวย เพราะ อสม.เปนแกนนํา

หลัก แตจริงๆ แลวหนาท่ีของ อสม. มีมากกวานั้น ขอเรียนถามในฐานะท่ีเปน อสม. มีสวนรวมในการคัดแยก

ขยะอยางไรบาง และตอนนี้มีการคัดแยกขยะอยางไร 

 

คุณเพ็ญประไพ  หมานมาด 

- มีการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือน  แตบางบานก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง  โดยสวนตัวมีการคัด

แยกขยะและนํากลับมาใชใหม เชน ในปจจุบัน ไดมีการนําหลอดกาแฟมาสานเปนเสื่อ บางคนท่ีไมเขาใจก็หาวา

บา เก็บขยะมาไวท่ีบาน ปจจุบันทาง อสม. ไดมีโครงการขยะเอ้ืออาทร ของศูนยบริการสาธารณสุขฯ 1 โดย

การเก็บขยะเพ่ือมาจําหนายและนําเงินท่ีไดไปใหผูดอยโอกาส ผูพิการ สวนตัวดิฉันจะไมใชถุงพลาสติก ครั้งหนึ่ง

เคยไปซ้ือขนมจีน โดยพาปนโตไปใส แตแมคาคนนั้นไมขายให เลยไปซ้ือกับอีกเจา เขาก็ขายใหและยังบอกวาดี

แลว  เวลาวางก็จะหาขอมูลในอินเตอรเน็ตเพ่ือดูวาขยะชนิดตางๆ นั้น สามารถนําไปทําเปนอะไรไดบาง  และ

แบงปนขอมูลไปใหเพ่ือนในกลุม 

 

น.ส.อรทัย  แกวพุม 

- จะเห็นไดวาในปจจุบันสื่อออนไลนก็มีประโยชนสามารถท่ีจะสงแชรใหกับสมาชิกทานอ่ืนได  หากเรา

นําปนโตไปซ้ือกับขาวแทนการใชถุงพลาสติกก็จะชวยลดปริมาณขยะลงไดมาก อยางกลองกระดาษชานออย

ราคาก็สูง ถาเรานําปนโตไปเองก็นาจะเปนประโยชนมากกวา ในชวงตอไปจะใหทุกทานในท่ีนี้ ไดมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นในการคัดแยกขยะ ใครมีประสบการณอยางไรก็สามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นได ขอ

เรียนเชิญคะ 
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นายธนาวุธ  คงเอียด 

- ผมเปนประธานชมุชนบางรัก 1 ในชุมชนบางรักมีขยะท่ีคอนขางเยอะ แตละบานก็มีการคัดแยกแลว

ก็จะเปนขยะท่ีกองอยูหนาบาน ไมรูจะเอาไปไหนก็ตองขาย ถามีการรวมกันเพ่ือมาขายอยางถูกประเภท ก็จะได

ในราคาท่ีสูงข้ึน และจะทําอยางไรใหแนวทางเหลานี้ไปสูทุกชุมชน เพราะบางชุมชนไมไดมาประชุมในวันนี้ ผม

ไดมีการดําเนินการมา 2 ป รูถึงปญหา โดยมีชุมชนหนองยวนเปนผูนํา ผมอยากจะเห็นความกาวหนาโดยการ

นําไปตอยอด เชน ขวดพลาสติกก็สงไปยังชมรมผูสูงอายุท่ีชุมชนคลองน้ําเจ็ด จัดทําเปนโคมไฟ เพราะถาเปนแค

การนําขยะไปขายก็จะไมไดประโยชนท่ีมากพอ อยางชุมชนวัดกุฎยารามก็มีการนําเครื่องใชไฟฟามาซอม ผม

อยากใหเทศบาลเปนผูรับซ้ือขยะท่ีมีประโยชนเหลานี้แลวสงไปยังชุมชนตางๆ ท่ีมีการดําเนินการอยู เพ่ือใหมี

ความตอเนื่อง  

 

นายเซ้ียม  แซล้ิม 

- ผมเปนประธานชุมชนทากลาง 2 ขยะท่ีสําคัญในตอนนี้ คือ ถุงพลาสติก ซ่ึงมีเยอะและไมมีประโยชน 

ผมเคยแยกขยะถุงพลาสติกไดเปนกระสอบ แตไมรูจะเอาไปทําอะไร ไมสามารถท่ีจะขายได คิดวา ขยะของ

เทศบาล 100 ตัน ในนั้นมีถุงพลาสติกประมาณ 40 ตัน เครื่องทําลายก็ไมมี  ในแตละเดือน ขยะภายใน

ครัวเรือนอยางนอย 1 กระสอบ จะทําลายอยางไร อยางบางจังหวัดสรางเครื่องกําจัดถุงพลาสติกโดยเฉพาะ 

ควรจัดสรรงบประมาณมาเปนคาบริหารจัดการขยะในสวนนี้ 

 

นายกฤษณะ  อักษรถึง 

- อยากใหยอนไปดูในชวงเทศกาลกินเจมีการหิ้วปนโตไปรับอาหารจากศาลเจา ปริมาณของ

ถุงพลาสติกไดลดปริมาณลงมาก หลังชวงเทศกาลกินเจ ก็หันมาใชถุงพลาสติกกันอีก สงผลใหปริมาณขยะมาก

ข้ึนเหมือนเดิม ถาหากเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการนําปนโตไปใสอาหารเม่ือเราซ้ือกับขาวแกงถุงก็จะทํา

ใหปริมาณขยะลดลง โดยเริ่มตนท่ีตัวเรา 

 

นายวันชัย  มาลัยเล็ก 

- เราใชแนวธรรมชาติในการแกปญหา ซ่ึงเปนการแกปญหาท่ีไมไดเริ่มจากเหตุ  เราบอกเหตุท่ีเกิดจาก

ขยะ เราไปมองตรงการเพ่ิมรายไดจากขยะ เราควรทําใหประชาชนมีจิตสาธารณะ ใหมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ ควรมีกระบวนการเริ่มตน สวนกลาง และจุดสิ้นสุด ทุกภาคสวนตองมีสวนรวม ท้ังภาคประชาชนและ

สวนราชการ ซ่ึงหากทําแตสวนราชการแตประชาชนไมรวมมือ ก็ไมเกิดประโยชนอะไร ตองปลูกฝงจิตสํานึก

ตั้งแตเด็กๆ ปลูกฝงใหประชาชนในทุกชุมชน เพราะเปนเรื่องท่ีเก่ียวโยงกับสุขภาพ เรื่องการสาธารณะสุข 

เทศบาลเมืองกระบี่ไดทํา MOU กับเจาของตลาด ใหในตลาดตองไมใชถุงพลาสติกหรือใชวัสดุท่ียอยสลายได ถา

รานไหนไมทําตามจะโดนปรับ 
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ดร.สรอยสุวรรณ  พลสังข 

- เรื่องสุขภาพของพวกเราทุกคน เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมโดยท่ีเราไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเลย ปจจุบัน

คนมีปญหาสุขภาพกันมาก ถามวาเหตุเกิดจากอะไร ลองมองดูวา เราซ้ืออาหารใสถุงพลาสติก ซ่ึงอาจจะมี

สารพิษเจือปน ซ่ึงทําลายสุขภาพของเราโดยไมรูตัว อัตราการปวยของโรคมะเร็งสูงเปนอันดับตนๆ จากการ

ปวยจากโรคตางๆ และสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป บางคนเลิกใชถุงพลาสติก ก็จะมีความ

ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ดังนั้นถาเราอยากมีสุขภาพท่ีดี ก็ตองทําสิ่งแวดลอมใหดีเพ่ือเอ้ือใหสุขภาพดีข้ึนดวย จะ

เห็นไดวาคนในสมัยกอนมีอายุท่ียืนยาวกวาคนสมัยนี้ เพราะเขาอยูทามกลางสิ่งแวดลอมท่ีดีกวาในปจจุบัน หาก

เราตองการใหมีสุขภาพรางกายท่ีดี เราก็ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆ คือ ลด พฤติกรรมท่ีทําลาย

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีชีวิตท่ีดีมีสุขภาพท่ีแข็งแรง จะเห็นไดวาตามกองขยะหรือถังขยะจะมีเชื้อโรคท่ีมองไมเห็น 

ดังนั้นเม่ือเราเทขยะ ก็ตองลางมือใหสะอาดทุกครั้ง 

 

นางสุมาลี  ตาแหลม   

- ขอขอบคุณทุกทานท่ีมารวมเสวนาในครั้งนี้ ซ่ึงปญหาขยะในขณะนี้เกิดข้ึนท่ัวประเทศ ไมวาจะเปน

การเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ในครั้งนี้  ขอบคุณทุกความคิดเห็นและจะนําไปเปนขอมูล เพ่ือเสนอตอผูบริหาร

ใชเปนแนวทางในการแกปญหาขยะในพ้ืนท่ีของเทศบาลนครตรัง ซ่ึงผูบริหารไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปน

อยางยิ่ง โดยนโยบายของผูบริหารในเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนและชุมชนไหนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือดําเนินการ 

เก่ียวกับการจัดการขยะของชุมชน ก็จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ จึงอยากใหทุกคนในชุมชนรวมกันคิดวาจะ

นําเสนอโครงการอะไรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะ อีกเรื่อง คือ ในปนี้เทศบาลนครตรังไดรับรางวัลการ

บริหารจัดการท่ีดี จํานวน 400,000 บาท ซ่ึงท่ีประชุมผูบริหารมีมติให กองสาธารณะสุขฯใชงบประมาณสวน

นี้ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะของชุมชน ท้ัง 4 เขต เทาๆกัน โครงการเสวนาในครั้งนี้ เปนตัวขับเคลื่อน

อยางหนึ่งในการแกไขปญหาขยะ ซ่ึงกองวิชาการฯ มีหนาท่ีใหองคความรูแกประชาชน เพ่ือรับทราบและสราง

จิตสํานึกใหแกประชาชน ซ่ึงในการแกปญหาขยะจะตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเริ่มตนจากตัว

บุคคล ครัวเรือน ซ่ึงในข้ันตอนตอไปก็จะเปนหนาท่ีของกองสาธารณะสุขฯและสํานักการชางในเรื่องของการ

จัดเก็บและการกําจัดขยะตอไป อีกท้ังกองสวัสดิการสังคมจะเปนหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีประสานใหชุมชนเขา

มามีสวนรวมในการจัดการขยะของแตละชุมชน ในการเสวนาจะมีอีก 2 ครั้ง คือในวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ณ 

วัดควนขัน และวันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครตรัง 
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