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 หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง อยู่ในพื้นที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 7.17 ตารางกิโลเมตร มี
จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 29,595 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 4,128 คนต่อตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาล 9,521 ครัวเรือน (ข้อมูลทะเบียนราษฏรเทศบาลเมืองทุ่งสง 31 
พฤษภาคม 2554) มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียที่เกิดข้ึนมีการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพิ่มจ านวนมากข้ึน แต่เดิมน้ าเสียที่เกิดข้ึนจะระบายลงท่อระบายน้ า ปล่อยทิ้งลงคลองธรรมชาติ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ในปี พ.ศ.2547 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาบริษัทอีแพ็ค จ ากัด จัดท าการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย โดยได้ออกแบบให้มีระบบรวบรวมน้ าเสีย
และบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่เกิดข้ึนได้จนถึงปี พ.ศ.2567 
 ในปี พ.ศ.2550 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ระยะที่ 1 จากผลการศึกษาออกแบบของบริษัทที่ปรึกษา บริษัทอีแพ็คจ ากัด ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.
2554 ส าหรับโครงการระยะที่ 1 ระบบรวบรวมน้ าเสียสามารถรองรับน้ าเสียที่เกิดข้ึนได้ประมาณร้อยละ 50 
ของน้ าเสียทั้งหมด ส่วนระบบบ าบัดน้ าเสีย ก่อสร้างไว้ส าหรับรองรับน้ าเสียทั้งหมด ปัจจุบันน้ีจึงเหลือน้ าเสีย
ชุมชนที่ไม่สามารถรวบรวมมาเช้าระบบบ าบัดน้ าเสียได้อีกร้อยละ 50 น้ าเสียส่วนน้ีจะระบายสู่ท่อระบายน้ า
และคลองธรรมชาติ ดังนั้นในการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียที่เหลือทั้งหมดจ าเป็นต้องท าการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียระยะที่ 2 เพื่อทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารดังกล่าวจัดหางบประมาณในการก่อสร้างระบบต่อไป จะท าให้ได้ระบบรวบรวมน้ าเสีย
ที่สมบูรณ์ สามารถรวบรวมน้ าเสียที่เกิดข้ึนในพื้นที่ศึกษาเพื่อเข้าไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งก่อสร้างไว้
แล้ว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการระบายน้ า การรวบรวมน้ าเสียและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจากน้ าเสีย
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการศึกษาทบทวน          
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย (ระยะที่ 2)   

2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย (ระยะที่ 2)  รวมทั้งความเดือดร้อนหรือ         
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 
 

งบประมาณท่ีใช้ด้าเนินการ 
700,000 บาท 
 

 

 

๗. โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน้้าเสียชุมชน  ระยะที่ 2 
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วิธีด้าเนินการ 
  1. ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามสถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานภาครัฐและสถานที่ที่จะด าเนินโครงการ 
  2. จัดท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ 
  3. ด าเนินการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- น าเสนอวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนการด าเนินงานของโครงการ และน าเสนอภาพรวมของโครงการศึกษาและการจัดท ารายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

- น าเสนอแนวการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบระบายน้ าและระบบ
รวบรวมน้ าเสีย (ระยะที่ 2) ดังนี ้
    -  งานศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่นข้อมูลประชากร 
ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และแผนที่ต่างๆ 
    -  ผลการส ารวจปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ าเสีย  
    -  ผลการคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียในอนาคต  
    -  การออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง  
    -  การน าเสนอวีดีทัศน์ตัวอย่างวิธีการดันท่อลอด ( Pite Jacking) 

-  น าเสนอแนวทางการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
-  น าเสนอการศึกษาทัศนคติ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นของประชาชนต่อ

โครงการ 
-  ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ โดย คณะที่

ปรึกษา (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และเทศบาลเมืองทุ่งสง 
  4. สรุปผลการประชุมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
 

ผลการด้าเนินงาน 
เนื่องจากเทศบาลก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากระบบบ าบัด

น้ าเสียที่สร้างเสร็จนี้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตเมืองเท่านั้น เทศบาลมีความประสงค์จะก่อสร้างให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้การบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จึงด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

 ด าเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

 ระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องราชาวดี สวนพฤกษาสิรินธร 
 ที่ปรึกษาศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและรายงานผลการศึกษา 
 จัดประชุมประชาพิจารณ์วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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ประมวลภาพการด้าเนินงาน 
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หลังจากวิทยากรน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้วจึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าร่วม
ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอต่างๆ ส าหรับการซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการ
ต่างๆ ทางที่ปรึกษาได้ช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบ และเสนอแนะถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยสรุปผลการ
ประชุมออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
ส่วนที่ 2 การส ารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม  
ส่วนท่ี 1 การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ผลสรุปการประชุมมีรายละเอียดดังนี้  แสดง

รายละเอียดดังนี้ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ชี้แจง 

คุณปิยะนาถ กลิ่นภักดี 
(บรรณารักษ์ห้องสมุด

ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในส่วนของโครงการศึกษา
ทบทวนความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสีย (ระยะที่ 2) นี้ ได้ท าการ
รวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงหรือไม่  
 

 
 
 
 
 
 

 ระบบระบายน้ าและระบบ
รวบรวมน้ าเสียในระยะที่ 2 ซึ่งจะมีจุด
รวบรวมน้ าเสียที่จะก่อสร้างเพิ่มข้ึน
ใหม่ ซึ่งทั้ง 7 จุดน้ีจะสามารถรองรับ
น้ าเสียในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือ
พื้นที่ที่จ าเป็นได้หรือไม่ 
 
 
 จุดที่ต้ังบ่อพักน้ าเสียที่ระบุใน
หัวข้อที่ 5.3.2 ในเอกสารการจัด
ประชุม จะสามารถรองรับน้ าเสียที่มา
จากท่อระบายน้ าตามแนวถนนที่ระบุ
ในหัวข้อที่ 5.3.1 ได้หรือไม่ 

 ในการศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย (ระยะ
ที่ 2) นี้จะท าการศึกษาครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งจะท า
การติดตั้งท่อรวบรวมน้ าเสียในพื้นที่อีก
ร้อยละ 50 ที่ยังไม่มีระบบรวบรวมน้ า
เสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียที่เกิดข้ึนทั้งหมด
ภายในเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมที่ทางเทศบาลได้
ก่อสร้างไว้แล้ว 
 
 
 จุดรวบรวมน้ าเสียทั้ง 7 จุดที่จะ
ก่อสร้างขึ้นใหม่นั้นจะสามารถรองรับน้ า
เสียที่เกิดข้ึนได้ทั้งหมด 

 
 
 
 
 

 บ่อพักน้ าเสียที่ก าหนดไว้จะ
สามารถรองรับน้ าเสียที่มาจากจากท่อ
ระบายน้ าตามแนวถนนต่างๆได้  
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ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ชี้แจง 

คุณปรีชา ปันใส 
 (เจ้าหน้าที่จาก 

โรงพยาบาลเมืองทุ่งสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย (ระยะ
ที่ 2) เป็นโครงการที่ดี ไม่ว่าหน่วยงาน
ราชการ เทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงก็เห็นด้วย ซึ่งเป็น
การลดมลพิษทางน้ าก่อนที่ปล่อยออก
สู่แห่ลงน้ าธรรมชาติควรท าการส ารวจ
พื้นที่ในชุมชนอย่างละเอียดว่า ภายใน
ชุมชนมีสถานประกอบการอะไรบ้างที่
เป็นแหล่งก าเนิดของโลหะหนัก เพื่อจะ
ได้ทราบแหล่งก าเนิดของสารพิษหรือ
โลหะหนักต่างๆ แล้วท าการตรวจ
วิเคราะห์น้ าเสีย 
 
 ในการตรวจวิเคราะห์
คุณสมบัติของน้ าเสีย อยากให้ทางที่
ปรึกษาท าการตรวจวิเคราะห์พวก
สารพิษหรือโลหะหนักด้วย เพราะว่า
ถ้าในเมื่อสิ่งของต่างๆ มีโลหะหนัก
ปนเปื้อนอยู่ เมื่อฝนตกน้ าฝนก็จะชะ
ล้างสารพิษหรือโลหะหนักต่างๆลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ และตกตะกอนอยู่
ใต้ท้องน้ า ซึ่งอาจจะไม่ตงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
 
 จุดก าเนิดน้ าเสียที่มีค่าความ
สกปรกสูงๆ เช่น ชุมชนหนาแน่นหรือ
ตลาดสด เป็นไปได้หรือไม่จะติดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดอยู่กับที่  

 
 
 

 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณา
น าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยส่วนมากน้ าเสียที่มาจาก
ชุมชนจะมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่น้อย
มาก แต่ส่วนใหญ่จะตรวจพบโลหะหนัก
ในน้ าเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม 
จึงมีกฎหมายให้ทางผู้ที่ก่อให้เกิดโลหะ
หนักเป็นผู้ก าจัดของเสียอันตรายเหล่าน้ี
เอง 
 
 
 
 
 
 เป็นไปได้ที่จะติดตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสียแบบติดอยู่กับที่ ซึ่งในปัจจุบันทาง
เทศบาลทุ่งสงก็ได้สร้างระบบบ าบัดน้ า
เสียแบบติดอยู่กับที่ไว้ที่ตลาดสดเทศบาล
เมืองทุ่งสง และบริเวณถ้ าตลอด ซึ่ง
ตอนนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติ 
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คุณพิเชษฐ์ อุษาสุมงคล 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในเรื่องการก่อสร้าง ทาง
เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล
ความปลอดภัยและความสะดวกให้กับ
ประชาชน  อยากจะฝากถึงบริษัท
ผู้รับเหมาก่อสร้างงานเมื่อมีการ
ก่อสร้าง หรือขุดเจาะถนนควรติด
สัญญาณไฟเตือนงานก่อสร้าง และท า
ป้ายประกาศที่ระบุช่ือโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ภาพประกอบ
โครงการ และเบอร์ติดต่อในกรณีที่มี
เหตุขัดข้องกับประชาชน 
 
 ต้องการทราบว่ามีท้องถ่ิน
ใดบ้างที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 ต้องการให้ทางทสจ.
นครศรีธรรมราช หางบประมาณมา
ช่วยเหลือทางเทศบาลในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย ไม่อยาก
ให้ผลักภาระทั้งหมดให้เทศบาลฯ
รับผิดชอบฝ่ายเดียว 
 
 ต้องการให้หน่วยงานราชการ
กลางเข้ามาแก้ไขปัญหาน้ าเสียอย่าง
จริงจัง โดยเสนอแนะให้จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเรื่องการจัดการ
น้ าเสีย ในทุกภาคทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย แล้วจึงด าเนินการแก้ไข

 
 ที่ปรึกษารับไปพิจารณา
น าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่างท้องถ่ินที่มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสียใน
ประเทศไทย เช่นเทศบาลนครภูเก็ต 
เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมือง
พัทยา เป็นต้น แต่หากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจะข้ึนอยู่กับข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานท้องถ่ินกับประชาชน
ในพื้นที่ และได้รับการอนุมัติจากผู้
ราชการในการประกาศเรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
ที่ปรึกษารับไปพิจารณาน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 ที่ปรึกษารับไปพิจารณา
น าเสนอ 
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ปัญหาตามล าดับความเดือดร้อนจริงๆ 
เพราะไม่อยากเห็นว่าเมื่อก่อสร้าง
ระบบไปแล้วแต่ใช้งานไม่ได้ 
 ในขณะนี้ทางเทศบาลมีปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการดูแลระบบบ าบัด
น้ าเสีย และระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย จึงอยากฝากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยจัดหาบุคลากร 
 

 
 
 
 ที่ปรึกษารับไปพิจารณา
น าเสนอ 
 
 

คุณคติ  เวสนุสิทธ์ิ 
อสม.ชุมชนบ้านพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณระเบียบ จันทรมาศ 
ผู้น าชุมชนบ้านพัฒนา 

 
 

 
 

 ต้องการให้เทศบาลเข้ามา
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าจะไป
แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ โดยเริ่มจาก
คลองท่าโลนจนถึงชุมชนบ้านพัฒนา ที่
มีปัญหาโรงงานท าขนมจีนทิ้งน้ าเสียลง
คลองท่าโลนโดยตรงและล่วงล้ าพื้นที่
เข้ามาให้ล าคลองท าให้ล าคลองแคบ 
การระบายน้ าจึงไม่สะดวกเป็นปัญหา
น้ าขังเน่าเสียเกิดกลิ่นและเป็นแหล่ง
พาหะน าโรค 
 
 
 ต้องการให้ทางเทศบาลฯ 
ลอกคลองน้ าทุกคลองที่ไหนผ่านชุมชน 
เพราะตอนน้ีมีปัญหาเรื่องการล่วงล้ า
พื้นที่เข้ามาให้ล าคลองท าให้ล าคลอง
แคบ การระบายน้ าจึงไม่สะดวกเป็น
ปัญหาน้ าขังเน่าเสียเกิดกลิ่นและเป็น
แหล่งพาหะน าโรค 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลฯ รับไปพิจารณา
น าเสนอ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 เทศบาลฯ รับไปพิจารณา 
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คุณอาจิน หนูสม 
ตัวแทนชุมชนเสริมชาติ 

 
 
 
 
 
 

คุณวันเพ็ญ จันทร์ทิพย ์
ประธานชุมชนท่าแพใต้ 

 
 
 
 
 

 บริเวณหน้าบ้านมีบ่อพักน้ า
เสียอยู่ 1 จุด มีปัญหาเรื่องฝาท่อหลวม
เวลาที่รถว่ิงเหยียบฝาท่อจะเกิดเสียง
ดังรบกวนประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น 
จึงอยากให้ทางเทศบาลฯ ช่วยเข้ามา
ด าเนินการแก้ไขปัญหาตรงจุดน้ีด้วย 
 
 
 พื้นที่ชุมชนท่าแพใต้ยังไม่มีท่อ
ระบายน้ าเสีย จึงอยากของฝากให้ทาง
ที่ปรึกษาท าการออกแบบแนววางท่อ
ให้กับชุมชนลงในโครงการระยะที่ 2 นี้
ด้วย 
 
 
 

 เทศบาลฯ รับไปพิจารณา 
 
 
 
 
 

 
 
 ที่ปรึกษารับไปพิจารณา
น าเสนอ 

 
 
 
 
 

คุณราตรี ชนะศักดิ์ 
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 
 
 
 
 
 

คุณศราวุธ สายสิงห ์
เทศบาลเมืองทุ่งสง  

 
 
 
 
 
 
 

 ช้ีแจงเพิ่มเติมจากคุณวันเพ็ญ 
จันทร์ทิพย์ บริเวณชุมชนท่าแพใต้ มี
โรงเรียน และมีประชาชนอาศัยอยู่มาก
จึงเห็นด้วยที่จะให้ที่ปรึกษาท าการการ
ออกแบบแนววางท่อให้กับชุมชนท่า
แพใต้ด้วย 
 
 
 
 
 การจัดการน้ าเสียในบริเวณ
ตลาดสด มีปัจจุบันมีระบบบ าบัดน้ า
เสียเฉพาะอาคารในตลาดสดเท่านั้น 
เนื่องจากสามารถเดินระบบได้วันละ 2 
ชม.เท่านั้น เพราะบริเวณที่ตั้งระบบอยู่
ในแหล่งชุมชน หากด าเนินการเดิน
ระบบอย่างเต็มที่จะเกิดปัญหาเรื่อง
กลิ่นที่เกิดจากกระบวนการบ าบัดน้ า
เสีย และในช่วงหน้าฝนมีปริมาณ

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณา
น าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ปรึกษารับไปพิจารณา
น าเสนอ 
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น้ าฝนมากการระบายน้ าจึงไม่ทันเกิด
ปัญหาน้ าไหลเข้าระบบ จึงอยากจะ
ฝากแนวคิดว่าหากจะดึงน้ าที่เกิดจาก
อาคารในตลาดสดที่มีการวางท่อ
ระบายน้ าเรียบร้อยแล้วในบริเวณถนน
บรมราช เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาใน
ส่วนน้ี 

 
ส่วนท่ี 2 การส ารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม  

จากแบบส ารวจความคิดเห็นในการประชุม ทั้ง 49 ชุด จากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 82 
คน ที่ทางผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นไว้นั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 สถานภาพของผู้เข้าร่วมประชุม  

สถานภาพ จ านวน (ร้อยละ) 

1.ผู้น าชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน  

ได้แก่ ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด ชุมชนเขาปรีดี ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ชุมชนหลังโรงพยาบาล ชุมชนบ้านใน
หวัง ชุมชนตันออกวัดชัยชุมพล และชุมชนพัฒนา  

12(40.8) 

2.ประชาชนทั่วไป 

ได้แก่ ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด ชุมชนเสริมชาติ ชุมชนท่าแพใต้ ชุมชนเขาปรีดี ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ชุมชน
หลังโรงพยาบาล ชุมชนบ้านในหวัง ชุมชนตันออกวัดชัยชุมพล และชุมชนพัฒนา  

12(24.5) 

3.เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง  11(22.4) 

4.หน่วยงานระดับอ าเภอ 

ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
2(4.1) 

5.หน่วยงานส่วนกลาง  

ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2  และโรงเรียนวัดท่าแพ 
3(6.1) 

รวม 49(100) 
(2) ทัศนคติของผู้ตอบแบบประเมิน 

 สถานที่บ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันของเทศบาลเมืองทุ่งสง พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วน
ใหญ่ทราบว่าสถานที่บ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันของเทศบาลเมืองทุ่งสง อยู่บริเวณหลังเขาวัดชัยชุมพล คิดเป็นร้อย
ละ 91.8 ไม่เคยทราบมาก่อน ร้อยละ 6.1 และไม่ระบุ ร้อยละ 20 
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 ผลกระทบจากสถานที่บ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสถานที่บ าบัดน้ าเสีย คิดเป็นร้อยละ 69.4 ได้รับผลดี คือน้ าสะอาดข้ึน ร้อยละ 
18.4 ได้รับผลเสีย คือ มีปัญหาเรื่องกลิ่นจากทางระบายน้ า และเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง ร้อยละ 10.2  

 ปัญหาด้านการรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัด พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่
ทราบว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง ประสบปัญหาด้านการรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัด โดยทราบจากทางเทศบาล 
เอกสารการประชุม และเอกสารประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 69.4 และไม่ทราบว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประสบปัญหาด้านการรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัด ร้อยละ 20.4 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง มีโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวม น้ าเสียระยะที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังไม่สามารถรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลฯ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ ทราบว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง มีโครงการดังกล่าว โดยทราบจากเทศบาล 
เอกสารการประชุม และการจัดประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 81.6 และไม่ทราบว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง มี
โครงการดังกล่าว ร้อยละ 10.2  

 หากเทศบาลเมืองทุ่งสง จะมีการปรับปรุงทางระบายน้ าเสีย เพื่อให้สามารถรวบรวม
น้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดได้ทั้งหมด พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการน้ าแบบครบวงจร และท าให้คุณภาพน้ าดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 95.9 และไม่เห็นด้วยหากเทศบาล
เมืองทุ่งสง จะมีการปรับปรุงทางระบายน้ าเสีย ร้อยละ 4.1 

 การด าเนินงานของโครงการ ฯ จะส่งผลกระทบต่อท่าน / ชุมชนของท่าน พบว่า 
ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่คิดว่าการด าเนินงานของโครงการ ฯ จะเป็นผลดีกับชุมชน เพราะช่วยแก้ปัญหาน้ า
เสีย และท าให้คุณภาพน้ าดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 42.9 เป็นผลเสีย ร้อยละ 2.0 ไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 38.8 
ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.3  

 การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
น้ าเสียของเทศบาลเมืองทุ่งสง มากน้อยเพียงใด พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ มีความรู้เพิ่มข้ึนจากเดิมใน
ระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ 53.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 36.7 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 10.2 

 
(3) การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 
หัวข้อที่แสดงความคิดเห็น 

จ านวน (ร้อยละ) 
มาก ค่อนข้าง 

มาก 
พอใช้ ค่อนข้าง

น้อย 
น้อย ไม่ระบุ รวม 

1. เนื้อหาการประชุม        
   1.1 เน้ือหาที่เสนอในการจัดประชุม  13(26.5) 22(44.9) 8(16.3) 0(0) 0(0) 0(0) 49(100) 
   1.2 กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

9(18.4) 20(40.8) 13(26.5) 0(0) 2(4.1) 5(10.2) 49(100) 

2. การจัดประชุม        
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   2.1. วิธีการติดต่อประสานงานร่วม
ประชุม   

14(28.6) 15(30.6) 13(26.5) 2(4.1) 0(0) 5(10.2) 49(100) 

   2.2. สถานที่จัดประชุม 17(28.6) 16(32.7) 9(18.4) 0(0) 0(0) 7(14.3) 49(100) 
   2.3. การใช้ส่ืออุปกรณ์ประกอบการ
ประชุม 

11(22.4) 20(40.8) 10(20.4) 1(2.0) 0(0) 7(14.3) 49(100) 

   2.4. เอกสารและข้อมูลประกอบการ
ประชุม 

13(26.5) 22(44.9) 7(14.3) 0(0) 0(0) 7(14.3) 49(100) 

   2.5. ระยะเวลาการประชุม 9(18.4) 22(44.9) 9(18.4) 0(0) 0(0) 9(18.4) 49(100) 
   2.6. บรรยากาศทั่วไปของการประชุม 10(20.4) 21(42.9) 10(20.4) 0(0) 0(0) 8(16.3) 49(100) 

จากตารางการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสรุปได้ว่า 
ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจค่อนข้างมากในการจัดประชุม ในเรื่องเนื้อหาการประชุม ได้แก่ 
เนื้อหาที่เสนอในการจัดประชุม และกระบวนการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และภาพรวมใน
การจัดประชุม ได้แก่ วิธีการติดต่อประสานงานร่วมประชุม การใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการประชุม เอกสารและ
ข้อมูลประกอบการประชุม ระยะเวลาการประชุม และบรรยากาศทั่วไปของการประชุม ส่วนในเรื่องสถานที่จัด
ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในเรื่องสถานที่  

(4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  - เป็นโครงการที่ดี เพราะจะท าให้เทศบาลเมืองทุ่งสงมีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
น้ าไม่ท่วมขัง แหล่งน้ าธรรมชาติสะอาดสดใส 

- ควบคุม ให้ทางสถานบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร มีการบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะ
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
  - ควรจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียในระดับชุมชนทุกชุมชน เพื่อแก้ปัญหามลภาวะทาง
น้ าที่เป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดโรคระบาดต่อประชาชน 

- ปัญหาของชุมชนพัฒนา ซึ่งคลองที่ไหลผ่านมีลักษณะแคบ น้ าไหลไม่สะดวก และ
สิ่งของขัดขวางทางน้ า ประชาชนส่วนมากทิ้งขยะลงในคลอง  

- ต้องการ ให้ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงวางท่อรวบรวมน้ าเสียให้ทั่วทั้งตัวเทศบาลเมืองทุ่ง
สง เพื่อที่จะสามารถรองรับน้ าเสียจากครัวเรือนได้ทั้งหมด 

- ต้องการ ให้ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงออกระเบียบหรือเทศบัญญัติ หรือขอความร่วมมือ
ให้ครัวเรือนริมคลอง หรือร้านจ าหน่ายอาหารริมฟุตบาทมีการใช้บ่อดักไขมันก่อนระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

- เมื่อมีการขุดคลองระบายน้ า อาจท าให้ตลิ่งพัง และที่อยู่อาศัยติดริมคลองซึ่งเสี่ยงต่อ
การช ารุด จึงอยากให้ทางเทศบาลช่วยระมัดระวังในการขุดและควรรับผิดชอบต่อการช ารุดเสียหาย 
  
 
 
 
 

 




