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คานา
ตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดทาโครงการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทา และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย
และรู ป แบบในการพัฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่ในอนาคต เพื่อสร้างนครหาดใหญ่ให้เป็น “มหานครแห่ ง
ความสุข” (City of Happiness) และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
เทศบาล ทั้งร่วมคิด ร่วมทา ร่วมเสนอแนะ และร่วมตรวจสอบ ในฐานะความเป็นเจ้าของ โดยอยู่ในรูปแบบ
สมัชชาประชาชน ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้ส่วนราชการนาหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารกิจการเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม
ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทาง
การเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในทุกระดับ
ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ (2556) พบว่าในปี 2555 ประเทศไทยมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณ 24.73 ล้านตัน สามารถนาไปกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการได้ประมาณ
5.83 ล้านตัน และมีขยะมูลฝอยถูกนากลับไปใช้ประโยชน์รวมกันเพียงประมาณ 5.28 ล้านตันหรือเพียงร้อยละ
22 เท่านั้น ในจานวนนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ เพื่อนาไป
ทาปุ๋ยหมักอินทรีย์สาหรับใช้บารุงดินเพื่อการเกษตร และการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ รวมประมาณ
1.14 ล้านตันเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 13.62 ล้านตัน เป็นมูลฝอยตกค้าง เมื่อพิจารณาจากอัตรา
ตกค้างของขยะมูลฝอยในปริมาณสะสมของขยะมูลฝอยในสถานที่กาจัด และแนวโน้มทิศทางการพัฒนาใน
อนาคต ในปี 2556 จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างมากสูงสุดจากอันดับที่ 1 ของประเทศไทย
ปัจจุบันอยู่ในลาดับที่ 30 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 2.5 ล้านตัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของชุมชนในจังหวัดได้
การจัดทาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ในเดือน กันยายน 2557 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในเรื่องการจัดการขยะในขั้นตอนต่าง ๆ
น้อยมาก โดยเฉพาะชุมชนเมือง โดยพลเมืองส่วนใหญ่คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน อีกทั้งได้มีการจ่ายค่ากาจัดขยะ
ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปแล้ว เช่น เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องแก้ไขปัญหา ประชาชน และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงไม่ให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะลงถังที่จัดไว้
หรือทิ้งขยะในที่สาธารณะ ไม่ช่วยกันลดปริมาณขยะและแยกขยะก่อนทิ้ง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาขยะอย่าง
ยั่งยืนจึงจาเป็นจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างนิสัย ควบคู่กับการสร้างจิตสานึก และประชาสัมพันธ์ เพื่อ
รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การจัดการขยะจัดเป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคน เป็นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับขยะ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาให้ได้มาซึ่งข้อมูลของสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ
แนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ในด้านการ
จัดการขยะเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างยั่งยืน อันเป็นที่มาของโครงการนี้
คณะผู้จัดทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม เรียบเรียง และสังเคราะห์จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะด้านการจัดการขยะที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองมาอย่างรอบด้าน
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ นาไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป
คณะผู้จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะฯ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดทาโครงการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทา และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และ
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ในอนาคตซึ่งมาจากนโยบายของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ดร.ไพร พัฒ โน ในการมุ่งมั่ น ที่จ ะสานงานต่อ ก่องานใหม่ เพื่อสร้างนครหาดใหญ่ใ ห้ เป็น “มหานครแห่ ง
ความสุข” (City of Happiness) และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
เทศบาล ทั้งร่วมคิด ร่วมทา ร่วมเสนอแนะ และร่วมตรวจสอบ ในฐานะความเป็นเจ้าของ โดยอยู่ในรูปแบบ
สมัชชาประชาชน ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้ส่วนราชการนาหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารกิจการเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม
ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทาง
การเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในทุกระดับ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาโครงการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ควรมีฝ่ายวิชาการเพื่อทาหน้าที่ในการวิเคราะห์ประเด็น และการจัดทารายงานผลการศึกษาเรื่องราวตาม
ประเด็นปัญหาเสนอคณะอนุสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ และสภาสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเสนอโครงการ “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะและ
ทิศทางการพัฒนาเมืองสาหรับการดาเนินงานสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่”
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ สาเหตุ ปัญหา และแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบทุกภาคส่วน
2) เพื่อศึกษาแนวทางและทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ในอนาคต โดยศึกษาในประเด็นที่ต่อเนื่อง
จากการศึกษาของคณะอนุกรรมการวิชาการที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะและทิศทางการพัฒนาเมืองส าหรับการ
ดาเนินงานสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
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1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
1) ศึกษา สืบค้นข้อมูลประวัติภูมิหลัง ของสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขในอดีต เพื่อนา
ผลการค้นหา มาทาการเรียบเรียง หาข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็นการ
จัดการขยะ และทิศทางการพัฒนาเมือง
2) จัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นๆ
3) จัดทาผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ในประเด็นการจัดการขยะและทิศทางการพัฒนาเมือง มาจัดทา
เป็นร่างแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ พร้อมระบุหน่วยงานที่ต้อง/ควรมีหน้าที่รับผิดชอบ
4) จัดทาเอกสารสรุป เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริห ารสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ถึงการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
1.4 เป้าหมาย
1.4.1 รายงานผลการศึกษาประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะ โดยแต่ละหัวข้อจะ
ประกอบด้วยสาระสาคัญในแต่ละด้าน ดังนี้
1) เอกสารสรุปสถานการณ์/ปัญหา
2) เอกสารข้อเสนอแนวทางการแก้ไขสถานการณ์/ปัญหา
3) เอกสารร่างแนวทางการแก้ไขสถานการณ์/ปัญหา พร้อมระบุหน่วยงานทีม่ ีหน้าที่
รับผิดชอบ
1.4.2 รายงานผลการศึกษาประเด็นข้อ เสนอเชิง นโยบายด้า นทิศทางการพัฒ นาเมื อง โดยจะ
ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
1) เอกสารสรุปสถานการณ์/ปัญหา
2) เอกสารข้อเสนอทิศทางการพัฒนาเมืองในประเด็นศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาของ
คณะอนุกรรมการวิชาการที่ผ่านมา
1.4.3 รายงานผลทั้ง 2 ด้าน ที่ระบุในข้อ 1.4.1 และ 1.4.2 ให้จัดทาเป็นรูปเล่มด้านละ 2 ชุด
1.5 ระยะเวลาดาเนินงาน
การด าเนิ น การศึ ก ษาจะใช้ เ วลาทั้ ง สิ้ น 3 เดื อ น นั บ จากวั น ลงนามในสั ญ ญา โดยสามารถส่ ง ผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาภายใน 2 เดือน
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บทที่ 2
การจัดการขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่
2.1 ความหมาย
“ขยะ” หรือ “มูลฝอย” หมายถึง “สิ่งที่ผู้ทิ้งไม่ใช้แล้วหรือพิจารณาแล้วว่าไม่มีคุณค่า โดยส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นของแข็ง” (สุเมธ ไชยประพัทธ์ และพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2553) ได้แก่ “เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
อาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเก็บกวาด
จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น ” (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อ้างใน สมทิพย์ ด่านธีรว
นิชย์, 2541)
มูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548
อ้างใน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน, 2554)
1) มูลฝอยย่อยสลาย (Compostable waste) คือ “มูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
นามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น”
2) มูลฝอยรีไซเคิล (Recyclable waste) ได้แก่ “ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยาง
รถยนต์ เป็นต้น”
3) มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) คือ “มูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตราย
ชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะ
เป็ น เคมี ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ อ าจท าให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ บุ ค คล สั ต ว์ พื ช ทรั พ ย์ สิ น หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น
ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เ คลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์
บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น”
4) มูลฝอยทั่วไป (General waste) คือ “มูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนือจากมูลฝอยย่อยสลาย มูล
ฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เช่ น ห่ อ พลาสติ ก ใส่ ข นม ถุ ง พลาสติ ก บรรจุ ผ งซั ก ฟอก พลาสติ ก ห่ อ ลู ก อม ซองบะหมี่ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น”
“การจัดการมูลฝอย” หมายถึง “การดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการเกิด การรวบรวม กักเก็บ
การเก็บขน การขนถ่ายและขนส่ง การปรับแต่งเปลี่ยนรูป และการกาจัดมูลฝอย โดยมีวิธีการที่เหมาะสมกับ
หลั กสุ ขาภิบ าล เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ และประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ที่
จาเป็นต้องพิจารณา รวมทั้งกระแสท่าทีจากชุมชน การจัดการมูลฝอยจะครอบคลุมทั้งการบริหารงานของ
องค์กร การเงิน กฎข้อบังคับ การวางแผน และหลักทางวิศวกรรม ซึ่งจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมูล
ฝอยในทุกด้าน” (สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์, 2541)
“การจั ด การมูล ฝอยแบบผสมผสาน” หมายถึ ง “การด าเนินการจัดการมูล ฝอยที่เหมาะสมกั บ
ลักษณะสมบัติของมูลฝอยด้วยการคานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมทั้งการป้องกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยแนวคิดการจัดการที่เริ่มต้นตั้งแต่การลด
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การเกิดมูลฝอย (Reduction) การคัดแยก (Separation) การใช้ซ้า (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) ในรู ป แบบต่ า งๆ และการก าจั ด ที่ ป ลอดภั ย (Disposal)” (กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน, 2554) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แนวทางการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน
(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน, 2554)
2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยในประเด็นการจัดการมูลฝอย จะมุ่งเน้นการศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และ
แนวทางการจัดการมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดการมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม ในรูปแบบ “สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่” (ดังรูปที่ 2)
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การจัดการขยะ
เทศบาลนครหาดใหญ่

ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา
และแนวทางแก้ไข







การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ – ส่วนเสีย

การลดปริมาณจากแหล่งกาเนิด
การประชาสัมพันธ์
การนากลับมาใช้ใหม่
การเก็บรวบรวมและขนถ่าย
การกาจัดมูลฝอยปลายทาง

การติดตาม
ตรวจสอบ

ระเบียบ
กฎหมาย

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
การจัดการขยะในเขตพื้นที่
รูปเทศบาลนครหาดใหญ่
ที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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2.3 สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่
หลั ก การจั ด การขยะที่ ดี ควรเริ่ ม จากการจั ด การขยะที่ แ หล่ ง ก าเนิ ด ดั ง นั้ น การทราบชนิ ด ของ
แหล่งกาเนิดขยะจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ เพื่อการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชนิด ลักษณะ และปริมาณของขยะนั้นๆ
แหล่งกาเนิดขยะที่สาคัญของเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่น ชุมชน ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา
โรงแรม เป็นต้น ทั้งนี้ควรเริ่มจากการจัดการขยะระดับครัวเรือน/ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 การคัดแยกขยะระดับครัวเรือน/ชุมชน1
เทศบาลนครหาดใหญ่ประกอบด้วย 102 ชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน จากการ
ดาเนินโครงการการคัดแยกขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการในพื้นที่นา
ร่อง 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนป้อมหก ชุมชนริมควน ชุมชนหาดใหญ่ใน และชุมชนสุภาพอ่อนหวานทั้งนี้จะให้
ชุมชนเป็นผู้จัดการด้านการคัดแยกขยะเพื่อสร้างการเรียนรู้ และให้อิสระกับชุมชน โดยไม่เน้นรูปแบบที่ตายตัว
แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลจะทาหน้าที่โดยเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และจัดหางบประมาณสนับสนุน
ซึ่งการดาเนินโครงการจะดาเนินโครงการแบบต่อเนื่องและเริ่มทดลองกับชุมชนนาร่องประมาณ 5 – 10
ครัวเรือนก่อน หลังจากนั้นจะทาการขยายผล จากการดาเนินการพบว่า ชาวบ้านในชุมชนยินดีที่จะดาเนินการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยชุมชนจะดาเนินการคัดแยกขยะ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย แสดงตัวอย่างปริมาณและองค์ประกอบขยะของชุมชนป้อมหกดังรูปที่ 3 – 4

รูปที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนป้อมหก ปี 2556 – 2558
จากแผนภูมิแท่ง พบว่า เมื่อมีการคัดแยกขยะในชุมชนป้อมหก ทาให้ปริมาณขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตราย ถูกแยกเก็บและมีการบันทึกข้อมูลแสดงเป็นตัวเลขที่ชัดเจน แต่ปริมาณขยะทั่วไปที่เทศบาล
นครหาดใหญ่ ต้องนาไปกาจัดก็ยังไม่ลดลง ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ความต่อเนื่ องในการจดบั นทึก ขยะตกค้าง สภาวะทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการอุปโภค – บริโภคของ
ประชาชนในชุมชน และฤดูกาล

1

ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ (สัมภาษณ์) วันที่ 25 มิถุนายน 2558
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เปลือก
ขยะอันตราย,
หอย,
0.56
2.23 หินและเซรา
อืน
่ ๆ,
มิก, 5.59
6.13

กระดาษ, 4.46

กระดาษ
เศษอาหาร
ผ ้า

แก ้ว, 5.59

พลาสติก

โลหะ, 0.56
เศษอาหาร,
31.28

ผ ้าอ ้อม,
4.47

ผ ้าอ ้อม
โลหะ
แก ้ว

พลาสติก,
32.43

หินและเซรามิก
ผ ้า,
6.7

เปลือกหอย
ขยะอันตราย
อืน
่ ๆ

รูปที่ 4 แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละขององค์ประกอบขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนป้อมหก ปี 2557
จากแผนภูมิวงกลม พบว่า องค์ประกอบของขยะในชุมชนป้อมหกปี 2557 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
พลาสติก เศษอาหาร ผ้า แก้ว กระดาษ และอื่นๆ
หลั งจากที่ได้ทาการคัดแยกขยะเรียบรอยแล้ ว การเก็บรวมรวมขยะมูลฝอยได้กาหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมตามความเหมาะสมของพื้ น ที่ 2 วิธี คือ แบบบ้ านต่ อบ้ า นและแบบถั ง รวม โดยมีก ารชี้ แ จงและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและเวลาเพื่อให้ประชาชนนาขยะมูลฝอยมาทิ้งให้สัมพันธ์กับเวลา
จัดเก็บของเทศบาล ซึ่งส่วนใหญ่รณรงค์ให้มัดปากถุงก่อนทิ้งขยะ
เทศบาลดาเนินการเก็บขนขยะของชุมชน โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเก็บขยะตามจุดต่างๆ ของ
ชุมชนโดยเฉพาะขยะที่ชุมชนไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขยะอันตราย เทศบาลจะเป็นฝ่ายไปเก็บให้กับชุมชน
(สัปดาห์ละครั้ง) ไม่เพียงแต่ชุมชนนาร่องเท่านั้น แต่เทศบาลยังมีการขยายการจัดเก็บ ไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น
โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกาเนิด
การขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบของเทศบาลจะเข้าไปดูแล ประสานงาน
ภายในชุมชนเป็นประจา บางครั้งจะไปอบรมให้ ความรู้กับชาวบ้านในการคัดแยกขยะ โดยทาหน้าที่ในการ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม/ถุงพลาสติก การหิ้วตะกร้าไป
จ่ายตลาด การคัดแยกขยะอินทรีย์ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล กิจกรรมรณรงค์มัดปากถุงก่อนทิ้ง การประดิษฐ์
สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว กิจกรรมขยะอันตรายแลกน้ายาอเนกประสงค์
กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน กิจกรรมการนาน้าหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมร้านค้า “ศูนย์” บาท สัญจร กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมพัฒนาผู้คุ้ยขยะ
มาเป็นผู้ซื้อขยะในชุมชน จัดอบรมการสร้างสื่อสาธารณะประโยชน์/จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ในชุมชนนาร่อง
ชุมชนละ 1 ครั้งต่อเดือน
ชุมชนมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท โดยนาขยะไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณที่ต้องนาไปกาจัด
ลดปัญหามลพิษจากขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีแผนการจัดการขยะของชุมชน คนในชุมชนส่งเสริมคนใน
ชุมชนด้วยกันเองแบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ และเป็นชุมชนต้นแบบใน
ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
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ตลอดระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2554 – 2558) ของการดาเนินโครงการในชุมชนทาให้เทศบาลสามารถลด
ปริมาณขยะจากต้นทางลงได้ อีกทั้งประชาชนยังให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ มากขึ้น เช่น การแยกของที่ขาย
ได้ออกตั้งแต่ที่ครัวเรือน การทิ้งขยะใส่ภาชนะที่เหมาะสม หรือนาถุงขยะมาตั้งบริเวณหน้าบ้านให้สัมพันธ์กับ
เวลาการจัดเก็บที่เทศบาลประกาศไว้ เป็นต้น
2.3.2 ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่2
2.3.2.1 ปริมาณขยะ
จากการสัมภาษณ์ งานบริการรักษาความสะอาด เทศบาลนครหาดใหญ่ (ส่วนเก็บขน) พบว่า
ปี 2555 - 2557 มีปริมาณขยะโดยเฉลี่ย 160 – 180 ตันต่อวัน (เป็นปริมาณขยะที่ดาเนินการเก็บขนเอง และ
ให้เอกชนเก็บขนไม่รวมถึงขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใกล้เคียงที่ได้ขอความร่วมมือในการเก็บ
ขนและกาจัด) ซึ่งมีรายงานประจาวันบันทึกการชั่งปริมาณขยะดังกล่าว ทั้งนี้หากคิดเป็นอัตราการเกิดมูลฝอย
พบว่าเทศบาลนครหาดใหญ่มีอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย 1.1 กิโลกรัม/คน/วัน (จานวนประชากร 159,130 คน
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 ซึ่งไม่รวมประชากรแฝง)
นอกจากนี้ยังพบว่า จานวนประชากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ในปี 2555 – 2556 เพิ่มขึ้น
526 คน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นถึง 17.86 ตัน/วัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจานวน
ประชากรและปริมาณขยะ ส่วนปริมาณขยะรายปีแสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ปี 2557
จากแผนภูมิแท่ง พบว่า ปี 2557 ปริมาณขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เขตพื้นที่ที่มีปริมาณ
ขยะมากที่สุด คือ เขต 4, 3, 2 และเขต 1 ตามลาดับ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ปริมาณขยะมีจานวนมากในช่วงเดือน
ตุลาคม

2

งานบริการรักษาความสะอาด สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ (สัมภาษณ์) 12 มิถุนายน 2558.
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ตารางที่ 1 ปริมาณขยะ ประจาปีงบประมาณ 2557
เดือนปี :
ปริมาณ
ขยะ

รถเครน
(ตัน)

ตลาดสด
แหล่ง
รวมรถ
(ตัน)

เขต1
(ตัน)

เขต2
(ตัน)

เขต3
(ตัน)

เขต4
(ตัน)

ขยะ
เปียก
(ตัน)

รวม
(ตัน)

ต.ค. 56

1038.55

277.2

325.53

1055.87

1616.99

1435.62

27.72

5777.38

พ.ย. 56

881.35

463.42

238.31

979.78

1409.57

1248.42

32.96

5253.81

ธ.ค. 56

985.75

368.18

142.07

1015.11

1147.67

1291

38.22

4988.00

ม.ค. 57

913.44

315.08

8.25

1196.87

917.53

1170.54

36.44

4558.15

ก.พ. 57

1391.24

417.88

119.70

712.81

754.46

778.11

29.52

4203.72

มี.ค. 57

1034.18

521.09

211.52

802.29

1013.65

1000.45

27.59

4610.77

เม.ย. 57

1088.20

517.78

142.67

853.71

938.26

945.64

24.42

4510.68

พ.ค. 57

1156.81

553.10

122.62

951.58

940.83

974.76

24.18

4723.88

มิ.ย. 57

1353.49

614.78

106.80

891.43

778.35

950.22

20.18

4715.25

ก.ค. 57

1151.40

511.75

140.36

925.34

536.13

1006.47

21.18

4292.63

ส.ค. 57

1294.77

309.10

73.64

1164.07

970.95

1054.15

20.69

4887.37

ก.ย. 57

1232.67

503.86

12.96

1071.84

970.31

951

26.73

4769.37

13521.85 5373.12 1644.43 11620.70 11994.70 12806.38 329.83

57291.01

รวม

หมายเหตุ : จากการสัมภาษณ์ งานบริการรักษาความสะอาด เทศบาลนครหาดใหญ่ (ส่วนเก็บขน)
พบว่า ปีงบ 2558 ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะ 180 ตันต่อวัน (เป็นปริมาณขยะที่ดาเนินการเก็บขนเอง และให้เอกชน
เก็บขนไม่รวมถึงขยะจาก อปท.ใกล้เคียงที่ได้ขอความร่วมมือในการเก็บขนและกาจัด ) ซึ่งมีรายงานการชั่งขยะ
เป็นลายลักษณ์อักษร วันต่อวัน
2.3.2.2 รูปแบบภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
สืบเนื่องจากนโยบาย “เมืองปลอดถังขยะ” จึงมีมาตรการให้ประชาชนมัดปากถุงขยะมูลฝอย
และทิ้งขยะเป็นเวลาในบริเวณจุดพักขยะใกล้บ้าน ส่วนบริเวณห้างสรรพสินค้าและตลาด มีการจัดวางถังคอน
เทนเนอร์สาหรับรองรับมูลฝอย (หากชารุดสถานประกอบการต้องดาเนินการซ่อม)
2.3.2.3 การคัดแยกขยะ
มีพื้นที่นาร่องที่เป็นต้นแบบด้านการคัดแยกขยะที่เป็นรูปธรรมทั้งสิ้น 6 แห่ง โดยดาเนินการ
มากว่า 10 ปีแล้ว ได้แก่ ชุมชนกลางนา ชุมชนหลังอาเภอ สาครมงคล ป้อมหก ห้างสรรพสินค้า และโรงเรียน
ซึ่งจะมีรถขยะอินทรีย์ไปเก็บขนโดยเฉพาะ ปัจจุบันกาลังดาเนินโครงการเพิ่มเติมบริเวณตลาดสด ซึ่งมีขยะ
อินทรีย์ประมาณ 1 – 2 ตัน/วัน เพื่อนาไปหมักทาปุ๋ยและหรือน้าหมักชีวภาพ
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2.3.2.4 การเก็บขน
พื้นที่เขต 1, 2 และเขต 3 (ศรีภูวนารถ/ทุ่งเสา) เทศบาลนครหาดใหญ่ดาเนินการเก็บขน
พื้นที่เขต 3 (ที่เหลือ) และเขต 4 (ทิศตะวันตกทางรถไฟ/อุโมงค์) เทศบาลนครหาดใหญ่จัดจ้างเอกชน (บริษัท
ซุ่นเฮง) ในการดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่งมีขยะประมาณ 800 – 900 ตัน/เดือน โดยต้องจ่ายค่าบริการ
เก็บขนให้เอกชนในอัตรา 1,075 บาท/ตัน
หากพิจารณาจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นดังข้อมูลข้างต้น พบว่า เทศบาลนครหาดใหญ่จะต้อง
จ่ายค่าบริการเก็บขนขยะให้แก่เอกชนมีมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท/ปี
2.3.2.5 การแบ่งพื้นที่และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย
เพื่อไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ จึงจาเป็นต้องจัดบริการเก็บขนให้เหมาะสม
กับพื้นที่ และสภาพการจราจรของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเก็บขนออกเป็น 4 เขต เพื่อ
กระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) มีปริมาณขยะหรือปริมาณงานในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลจานวน
ประชากร
2) เขตการเก็บขนต้องไม่ซ้าซ้อนกัน
3) สามารถจัดเส้นทางการเก็บขนขยะภายในเขตได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถเลือกใช้รถเก็บขนขยะที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ให้บริการ
5) ไม่กีดขวางทางจราจร โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น
6) พื้นที่แบ่งเขตการเก็บขนขยะ มีความสัมพันธ์กับปริมาณขยะ คือไม่มีปริมาณขยะมากเกิน
ขีดความสามารถของรถเก็บขนขยะประจาเขตที่เก็บขน
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ตารางที่ 2 เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครหาดใหญ่
พื้นที่

เส้นทางการเก็บขน

เขต 1 - เริ่มจากถนนกาญจนวนิช ถึงสวนสาธารณะและในบริเวณสวนสาธารณะ และในค่ายเสนา
ณรงค์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
- เริ่มจากถนนรัชการ ซอย 7 ไปถึงริมทางรถไฟ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 หลังโรงแรมเพรสซิ
เดนท์ ไปถึงริมทางรถไฟ และตรอกซอย ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 หน้าสนามกีฬากลางด้าน
ขวามือถึงริมทางรถไฟ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 หลังสนามกีฬากลาง ด้านซ้ายมือไปถึงริมทาง
รถไฟและตรอกซอยทั้งหมด
- เริ่มจากถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ในสนามกีฬากลางด้านซ้ายมือถึงวงเวียนน้าพุ ซอยสีนิล
ทั้งหมด บริเวณสานักงานเทศบาล ถนนริมทางรถไฟ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ด้านขวามือถึง
ริมทางรถไฟและตรอกซอยทั้งหมด
- เริ่มจากถนนประชาอุทิศ ด้านทิศเหนือ จากวงเวียนน้าพุถึงริมทางรถไฟ ถนนถัดอุทิศตลอด
สาย ถนนรัถการจากป้อมไฟหน้าโรงแรมทัวร์ ถึงถนนสัจกุลและซอยทั้งหมด
- เริ่มจากถนนเพชรเกษม จากโรงเรียนกอบกาญจน์ ด้านซ้ายมือ ไปถึงหมู่บ้านภาสว่างและ
ตรอกซอยทั้งหมด ซอย10 เพชรเกษมไปถึงริมคลองและตรอกซอยทั้งหมด
- เริ่มจากถนนเพชรเกษม ซอยนิพทั ธ์สงเคราะห์ 4 ด้านขวามือไปถึงริมทางรถไฟ และตรอก
ซอยทั้งหมด ถนนเพชรเกษม ซอยนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ซ้าย - ขวา ไปถึงริมทางรถไฟและตรอก
ซอยทัง้ หมด ในหมู่บ้านไทยสมุทร และในหมู่บ้านสุรตั น์ ถนนอาจารย์ทองและตรอกซอย
ทั้งหมด ไปถึงริมทางรถไฟ
- เริ่มจากซอย 4 ถนนเพชรเกษมถึงสามแยกคอหงส์ จากสามแยกคอหงส์ด้านซ้ายมือ ถนน
กาญจนวนิช และตรอกซอยทั้งหมดถึงทักษิณเมืองทอง

จานวนเจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดถนน
และทางเท้า 36 คน
- เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดคู
ระบายน้า 10 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 2 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 2 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 3 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 3 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 1 คน
- หัวหน้าเขตและหัวหน้าพื้นที่ 4
คน

จานวนยานพาหนะ/
เครื่องจักร

- รถบรรทุกน้า 2 คัน
- รถบรรทุกขยะจร
(ขยะตกค้างหรือขยะ
ใหม่ ช่วงเวลา 07.0017.00น.) 3 คัน
- รถดูดโคลน 2 คัน

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบดาเนินการ
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
งานบริการรักษาความ
สะอาด เทศบาลนคร
หาดใหญ่
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พื้นที่

เส้นทางการเก็บขน

เขต 2 - ถนนประชาอุทิศ ถนนรัถการ ถนนเพชรเกษม (ฝั่งด้านหอนาฬิกา) ถนนฉัยยากุลถนนเชื่อม
อนุสรณ์ ถนนเชื่อมรัตน์ ถนนพูลสุวรรณ ถนนมุสลิม ถนนมนตรี
- ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ตลอดสายและซอยทั้งหมด ซอย ส.ธรรมโรจน์ทั้ง 3 ซอย ถนนนิพัทธ์อุทิศ
2 และซอยทั้งหมด
- ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 และซอยตลอดสาย ถนนเสน่หานุสรณ์และซอยทั้งหมด ถนนกิมประดิษฐ์
ถนนชีอุทิศ ถนนธรรมนูญวิถี
- ถนนแสงศรีตลอดสาย และซอยทั้งหมด ถนนแสงจันทร์ ถนนแสงอาทิตย์ ถนนทิพย์รัตน์
ถนนประชารักษ์ ถนนประชาธิปตั ย์ 1 หลังตลาดกิมหยง
- ถนนคลองเรียน 1 ถนนศุภสารรังสรรค์ ถนนราษฎร์ยินดี ถนนธรรมนูญวิถี ถนนบ้านจ่า
- ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนวนิช หมู่บ้านกลางนา
- ถนนสามชัย ถนนเพชรเกษม ถนนศุภสารรังสรรค์ สวนหย่อมเซียนตึ้ง บ้านพักรถไฟ
- บริเวณตลาดกิมหยง (08.00น. – 16.00น.)
- บริเวณตลาดกิมหยง (17.00น. – 24.00น.)
- ถนนเพชรเกษม จากถนนประชาธิปัตย์ ถึงวงเวียนน้าพุ ด้านทิศใต้และซอยทั้งหมด บริเวณ
ถนนจุติทั้งหมด ถนนจิระนครและซอยทั้งหมด
- ถนนกิมประดิษฐ์ ถนนแสงจันทร์ ถนนละม้ายสงเคราะห์ ถนนชีอุทิศ ถนนธรรมนูญวิถี ถนน
ประชาธิปัตย์ ถนนประชารักษ์ ถนนศุภสารรังสรรค์
- ถนนประชาธิปัตย์ ถนนสามชัย ถนนแสงจันทร์ ถนนศุภสารรังสรรค์ ถนนประชาลม บริเวณ
ตลาดโก้งโค้ง ถนนชลธารา บริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลสุวรรณวงศ์ และโรงเรียนธิดานุเคราะห์
- สวนอาหารบนเขา ถนนกาญจนวนิชตั้งแต่ที่พักผู้โดยสาร หน้าศูนย์วิจัยการยางถึงหน้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบริเวณบ้านพักศูนย์วิจัยการยาง โรงเรียนโสตศึกษา ไปรษณีย์
คอหงส์
- ห้างโอเดียน ห้างเซนทรัล โรงแรมเซนทรัลสุคนธา
- ถนนเพชรเกษม จากวงเวียนน้าพุถึงตลาดกิมหยง ถนนศุภสารรังสรรค์ ถนนสามชัย ถนน
ธรรมนูญวิถี ถนนคลองเรียน ถนนราษฎร์ยินดี ถนนประชายินดี

จานวนเจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดถนน
และทางเท้า 43 คน
- เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดคู
ระบายน้า 7 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 3 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 2 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 4 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 6 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 3 คน
- หัวหน้าเขตและหัวหน้าพื้นที่ 5
คน

จานวนยานพาหนะ/
เครื่องจักร

- รถบรรทุกน้า 3 คัน
- รถบรรทุกขยะจร 4
คัน
- รถดูดโคลน 1 คัน

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบดาเนินการ
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
งานบริการรักษาความ
สะอาด เทศบาลนคร
หาดใหญ่
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พื้นที่

เส้นทางการเก็บขน

เขต 3 - ถนนทุ่งเสา 1 จากไฟแดงถึงริมทางรถไฟ ถนนทุ่งเสา 2 จากไฟแดงถึงซอยขาอุทิศ 1 ถนนโชติวิทยกุล 1, 2,

3, 4, 5 ถนนเทียนจ่ออุทิศ 1, 2, 3 และซอยต่างๆ
- ถนนกาญจนวนิช ด้านทิศตะวันออกจากถนนปุณณกัณฑ์ถึงสะพานแม็คโคร ด้านทิศตะวันตกจากถนนศรีภวู
นาถ ถึงถนนธรรมนูญวิถี จากถนนกาญจนวนิช ถึงถนนราษฎร์ยินดีดา้ นทิศใต้
- จากหน้าดับเพลิงศรีภูวนาถด้านซ้ายและขวา ตลอดถึงสามแยกคลองเรียน ถนนศรีภูวนาถ ซอย 8, 10, 12,
14 และ 16 ถนนราษฎร์ดาริและซอยทัง้ หมด แฟลตนราทิปถึงไทยซอยมอเตอร์ สถานีขนส่ง ถนนทุ่งเสา 2
ซอย 8, 10, 12 และ 14 ศูนย์การค้าไดอาน่า หมู่บ้านปรางทอง คอนโดศรีภู ป.ณัฐพล ซอย1, 2, 3
- ถนนจันทร์นิเวศน์และซอยทั้งหมด ถนนศรีภูวนาถด้านทิศใต้ จากถนนไทยอาคารถึงอุโมงค์และซอย ถนนทุ่ง
เสา 1 ตลอดสายและซอยทั้งหมด รพช.จังหวัด
- ถนนละม้ายสังเคราะห์ ถนนผดุงภักดี ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนอานวยวิทย์ ถนนฉัยยากุลอุทิศ ถนนรัตนากร
และบริเวณสนามบิน ถนนศรีภวู นาถและซอยต่างๆ
- ถนนเพชรเกษมซอย 39 ไปจนถึงสี่แยกสนามบิน ถนนเทศาพัฒนา ซอย 10, 11, 12, 13 และฝั่งตะวันตก
ทั้งหมด
- ถนนพลพิชัย ด้านขวามือจากถนนเพชรเกษม ถึงสี่แยกท่าเคียน บริเวณที่หลังที่ว่าการอาเภอหาดใหญ่ ถนน
เพชรเกษมจากสะพานคลองอู่ตะเภาถึงซอย 39 บริเวณตลาดพ่อพรหม ถนนเทศาพัฒนาจากซฮย 1-7 ซอย
จันทร์ถาวรร 1, 2, 3 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
- โรงแรมพิมานถึงคอนโดนภาลัย ถนนราษฎร์ยินดี ซอย 8 - 9 ถนนคลองเรียนซอย 1 - 10 ซอยร่มเย็น 1
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
- ด่านกักกันสัตว์ ถนนศรีภวู นาถใน สีแ่ ยกท่าเคียน หมู่บ้านดีแลนด์ หมู่บา้ นไทยเจริญ หมู่บา้ นแก้วสมิท
หมู่บ้านจันทร์นิเวศน์ หมู่บ้านจันทร์ประทีป ซอยอนุสาร
- ถนนรัตนวิบูลย์ซอย 1 - 2 ถนนจันทร์นิเวศน์ซอย 1 - 3 ถนนทุ่งเสา 1 ซอย 1 - 3 ถนนศรีภูวนาถ 2 ถนน
ไทยอาคาร

จานวนเจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดถนน
และทางเท้า 30 คน
- เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดคู
ระบายน้า 13 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 2 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 2 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 4 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 1 คน
- หัวหน้าเขตและหัวหน้าพืน้ ที่ 3
คน

จานวนยานพาหนะ/
เครื่องจักร

- รถบรรทุกน้า 2 คัน
- รถบรรทุกขยะจร 2
คัน
- รถดูดโคลน 1 คัน

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบดาเนินการ
เอกชน (บริษัทซุ่นเฮง)
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พื้นที่

เส้นทางการเก็บขน

เขต 4 - ถนนเพชรเกษมซอย 21, 23, 25 ถนนราษฎร์อุทิศซอย 16, 18, 20 ถนนประชาอุทิศ
ด้านซ้าย ถนนศรีภูวนาถ บ้านพักรถไฟ แฟลตเคหะ
- จากสามแยกไฟแดงโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา ถนนพลพิชัยถึงสี่แยกท่าเคียน เลี้ยว
ซ้ายไปถนนศรีภูวนาถ ถึงไฟแดงหน้าอุโมงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนราษฎร์อุทิศมาสี่แยกสะพานดา
ไปโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กลุ กัลยาทั้งหมด
- ถนนราษฎร์อุทิศมาสี่แยกสะพานดาไปถึงหรรษาใหม่ โลตัสและในซอย ถนนสาครมงคลและ
ในซอย ถนนราษฎร์บรู ณะและในซอย ถนนมงคลประชาซอย 1 - 2 หมู่บ้านไทยเจริญ 2
คอนโดคันทรีโฮม และบริเวณหน้าโรงเรียนพลวิทยา
- ถนนเพชรเกษมสี่แยกสนามบินถึงหน้าอาเภอหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษมซอย 32, 34, 36, 38,
30, 28, 26, 24, 22 หลังวัดหาดใหญ่ในซอย 1 - 3 ซอยราษฎร์อุทิศ 17/3 โรงเรียนเทศบาล 5
โรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนอานวยวิทย์ โรงเรียนบริหารธุรกิจสากล
- ถนนโชคสมาน 5 จากปากซอย 18 - 22 และในซอย 10, 19 - 22 ถนนสัจกุล จากสะพานสัจ
กุลถึงถนนราษฎร์อุทิศ ทั้ง 2 ข้าง หมู่บ้านมั่นคง ถนนราษฎร์อุทิศจากปากซอย 32 - 34 และ
ในซอยถนนรัตนอุทิศจากปากซอย 18 - 21 และในซอย
- ถนนโชคสมาน 5 จากปากซอย 8 - 18 และในซอย ถนนรัตนอุทิศจากปากซอย 1 - 14 และ
ในซอย ถนนจันทร์สุวรรณ ถนนราษฎร์อุทิศซอย 6, 28, 30 ซอยเลื่อนอนุสรณ์ ซอยบุญเลิศ
อุทิศ
- ถนนโชคสมาน 5 จากปากซอย 5 - 7 และในซอย 2 - 8 ถนนโชคสมาน 1 - 6 ถนนสาลี
ถนนราษฎร์อุทิศซอย 22, 24 ถนนเพชรเกษม ถนนราษฎร์อุทิศถึงบ้านพักตารวจด้านทิศเหนือ
และซอยทั้งหมด

จานวนเจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดถนน
และทางเท้า 22 คน
- เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดคู
ระบายน้า 8 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 2 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 2 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 3 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 2 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
- เจ้าหน้าที่ประจารถ 3 คน
- หัวหน้าเขตและหัวหน้าพื้นที่ 4
คน

จานวนยานพาหนะ/
เครื่องจักร

- รถบรรทุกน้า 2 คัน
- รถบรรทุกขยะจร 3
คัน
- รถดูดโคลน 2 คัน

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบดาเนินการ
เอกชน (บริษัทซุ่นเฮง)
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จานวนยานพาหนะ งานบริการรักษาความสะอาด สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
นครหาดใหญ่ ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย (6 ล้อ) รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก (4 ล้อ)
รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ (6 ล้อ) รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ (10 ล้อ) รถบรรทุกอัดขยะ (ปริมาณขยะ 3
– 4 ตัน) รวม 85 คัน และอื่นๆ ได้แก่ รถกระบะบรรทุกดั้ม รถกระบะบรรทุกเปิดข้าง 3 ด้าน รถกระบะ
บรรทุกมีหลังคา มีที่นั่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกน้า รถตักหน้าขุดหลัง รถกวาดดูดฝุ่น รถสุขาเคลื่อนที่ รถดูด
โคลน รถผลิตน้าดื่ม รถตรวจการณ์ รถกระบะบรรทุก (ช่วงสั้น - ช่วงยาว) รถจักรยานยนต์ รวม 65 คัน
ส่วนยานพาหนะในการเก็บขนขยะของ เขต 3 และเขต 4 รับผิดชอบโดยเอกชน (บริษัทซุ่นเฮง
รับ เหมาเก็บขน) ประกอบด้ว ย รถขยะแบบเปิดข้างเทท้ายเล็ ก จานวน 2 คัน รถเก็บขยะแบบอัดท้าย 8
ลูกบาศก์เมตร จานวน 12 คัน รถบรรทุกดั้ม จานวน 2 คัน รถบรรทุกน้าจานวน 2 คัน รถจักรยานยนตร์สาม
ล้อพ่วงข้าง จานวน 6 คัน รวมทั้งสิ้นจานวน 24 คัน
จากตารางที่ 1 เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า เขต 1 และ เขต 2 มี
เส้นทางเก็บขนประมาณ 22 เส้นทาง (ไม่ทราบจานวนเที่ยวในการเก็บขน) ซึ่งใช้รถในการเก็บขนขยะจร
จานวน 7 คัน โดยความรับผิดชอบของเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนเขต 3 และ เขต 4 มีเส้นทางเก็บขน
ประมาณ 17 เส้นทาง (ไม่ทราบจานวนเที่ยวในการเก็บขน) ซึ่งใช้รถในการเก็บขนขยะจรจานวน 5 คัน แม้ว่า
จะมีจานวนยานพาหนะในการเก็บขนค่อนข้างมากและหลากหลายประเภทแต่ก็ยังมีการร้องเรียนเรื่องขยะ
ตกค้างเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้จึงควรพิจารณาประสิทธิภาพการทางานของพนักงานรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจใน
การทางานที่มีประสิทธิผล ตลอดจนการติดตามตรวจสอบและซ่อมแซมยานพาหนะที่ชารุดอย่างต่อเนื่อง
2.3.2.5 เวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย
พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่มีพื้นที่ย่านธุรกิจ ย่านท่องเที่ยว มีอาคารและสถานประกอบการหนาแน่น
เพื่อลดปัญหาการจราจร ดังนั้นการเก็บขนขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการจราจร ดังนั้นการ
เก็บขนขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการจราจร จึงแบ่งห้วงเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็น 3
ห้วงเวลา ดังนี้
1. ห้วงเวลา 20.00 – 00.00น. ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน ซึ่งไม่อยู่ในย่าน
ธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยวที่ไม่มีการจราจรหนาแน่น
2. ห้วงเวลา 00.00 – 06.00น. ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยในย่านธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยว
หรือย่านที่มีการจราจรหนาแน่น
3. ห้วงเวลา 06.00 – 17.00น. เป็นการเก็บขนขยะมูลโดยใช้รถบรรทุกขยะแบบกระบะ เพื่อเก็บขยะ
ตกค้าง (ขยะใหม่ที่ทิ้งหลังจากห้วงเวลาที่รถเก็บขนได้ผ่าน) ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
2.3.2.6 ค่าบริการในการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครหาดใหญ่จัดเก็บค่าบริการการเก็บขนมูลฝอยจากสถานประกอบการเท่านั้น ซึ่งมีปริมาณ
500 - 1,000 กก./วัน โดยมีค่าใช้จ่ายอัตราตามเทศบัญญัติกาหนด ซึ่งยังมีสถานประกอบการบางแห่งยังไม่
ยอมรับ เทศบาลยังต้องทางานหนักในส่วนนี้ ยังคงต้องรณรงค์ในเรื่องความสะอาด และจิตสานึกอย่างต่อเนื่อง
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2.3.2.7 ขยะจากนอกพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นาหม่อม คลองแห และน้าน้อย จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้ เทศบาลนครหาดใหญ่ด าเนิ น การเก็บ ขน ซึ่งต้อ งจ่า ยค่าธรรมเนีย มตามระเบียบ โดยมูล ฝอยที่เ กิดขึ้ น
ประมาณ 2 – 3 ตัน/วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการเก็บขน 2,000 บาท/ตัน
2.3.2.8 เรื่องร้องเรียน ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่
ประชาชนร้ อ งเรี ย นผ่ า นช่ อ งต่ า งๆ เช่ น โทรศั พ ท์ สื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ จดหมาย จดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) เว็บไซต์เทศบาล ฯลฯ เทศบาลมีการจัดการข้อร้องเรียนได้ 100 % เมื่อมีข้อร้องเรียน
ไม่ว่าช่องทางใด จะมีการตรวจสอบโดยทันที ภายใน 2 ชั่วโมง ยกเว้นเรื่องการรอกคูระบายน้าซึ่งต้องเข้าแผน
โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ได้แก่ การเก็บขนขยะมูลฝอย/ขยะตกค้าง และการรื้อลอกท่อระบายน้า/ท่อระบาย
น้าอุดตัน การเก็บกิ่งไม้/ตู้/เตียง/เบาะนอน/เฟอร์นิเจอร์ การขอถังขยะและการขอย้ายถังขยะ ปัญหากลิ่นน้า
ชะขยะ การกวาดทางเท้า การขอป้ายประชาสั มพันธ์ห้ามทิ้งขยะ และพนักงานขับรถเร็ว นอกจากนี้ยังมี
รายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
- จากมาตรการ “มัดปากถุง ทิ้งเป็นเวลา” จะสังเกตเห็นได้ว่าบนถนนสายหลักจะไม่มีถังขยะ หาก
ประชาชนเรียกร้องถังขยะ ก็จะนาไปวางหน้าบ้านของผู้ร้องขอ อย่างไรก็ตามยังมีการวางถังขยะ
บริเวณในซอย ส่วนถังที่ไม่ได้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ บางส่วนก็ชารุด สถานการณ์ปัจจุบันชาวบ้านเริ่ม
ปฏิบัติตามมาตรการมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ “ขยะจร” หมายถึงขยะที่ชาวบ้าน
นามาทิ้ง ณ จุดพักขยะในช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. ซึง่ เป็นเวลาหลังการเก็บขนของเทศบาลฯ
- มีการวาง container รองรับขยะในตลาด และห้างสรรพสินค้า
- บริ เวณข้างห้ างสรรพสิ นค้าโลตัส มอ. มีช าวบ้านแอบทิ้งศาลเจ้า เป็นจานวนมาก ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวเป็นที่ดินของเอกชน ทาให้สร้างความหนักใจกับเจ้าหน้าที่เก็บขยะ (เนื่องจากเป็นความ
เชื่อส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเก็บไปทาลาย จึงต้องทาพิธีก่อนเก็บ)
- ปัจจุบันมี “Hat Yai City Cope” คือ เจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
คอยสอดส่องดูแลการทิ้งขยะไม่ถูกที่ (มีลักษณะคล้ายชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งเร็วกว่าเทศกิจ ช่วยดูแล
ในเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วย)
- ชุมชนใกล้สถานีรถไฟ ใต้อุโมงค์ ให้ความร่วมมือในเรื่องความสะอาด เรื่องขยะ เนื่องจากกลัว
ภาพพจน์ของชุมชนตนเองจะเป็นเหมือนดั่งสลัม (ชุมชนแออัด) ซึ่งคนในชุมชนไม่อยากให้เป็น
เช่นนั้น จึงค่อนข้างให้ความร่วมมือและตระหนักในเรื่องดังกล่าว
- ข้อจากัดของเมืองหาดใหญ่ คือ รูปแบบของชุมชนเมืองที่เป็นความท้าทายในการมีส่วนร่วมต่อ
กิจกรรมต่างๆ จึงอาศัยแกนนาชุมชนเพื่อสะท้อนปัญหาของพื้นที่ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุด
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2.3.3 ระบบการกาจัดมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่3
2.3.3.1 การหมักทาปุ๋ย
ดาเนินการโดยนาขยะอินทรีย์ที่ได้จากการเก็บขนในแต่ละวันมาหมักทาปุ๋ย โดยปุ๋ยที่ได้จาก
การหมักแล้วนั้น จะนาไปใส่ต้นไม้บริเวณบ่อฝังกลบขยะและหรือแจกให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการ ทั้งนี้ระบบถูก
ออกแบบให้รองรับขยะได้ถึง 1.5 ตัน/วัน แต่ขยะอินทรีย์ที่ถูกป้อนเข้าสู่โรงหมักมีเพียง 0.3 – 0.6 ตัน/วัน ซึ่ง
ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการ JICA (ปี 2543) แต่ในขณะนี้ (มิถุนายน 2558) พื้นที่โรงหมักปุ๋ยกาลังอยู่
ในช่วงปรังปรุงจึงหยุดดาเนินการชั่วคราว และคาดว่าจะสามารถเริ่มดาเนินการได้อีกครั้งในเดือนสิงหาคม
2558
2.3.3.2 การฝังกลบ (Landfill)
ที่ผ่านมาเทศบาลนครหาดใหญ่กาจัดขยะมูลฝอยทั่วไปที่ได้จากการเก็บขนในแต่ละวันโดยการฝังกลบ
แต่ ปั จ จุ บั น จ านวนประชากรเพิ่ม ขึ้ น กอปรกั บเมื องหาดใหญ่เ ป็ นแหล่ ง การศึ ก ษา แหล่ ง การค้า และการ
ท่องเที่ยวทาให้มีจานวนนักท่องเที่ยวและประชากรแฝงเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการอุปโภค – บริโภคสินค้าและ
บริการที่สูงขึ้นตามมา และเป็นสาเหตุของปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นจนเกินขีดจากัดของบ่อฝังกลบขยะ และ
เต็มในที่สุด
2.3.3.3 การเผา
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดจ้างเอกชนในการดาเนินการเผาขยะเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดย
เทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ จะเก็บขนขยะมูลฝอยในแต่ละวันและนาไปกาจัดที่
โรงเผาขยะ โดยเริ่มจากการชั่งน้าหนักขยะมูลฝอย และจ่ายค่าบริการในอัตรา 290 บาท/ตัน อย่างไรก็ตามใน
ขณะนี้ (มิถุนายน 2558) กาลังอยู่ในช่วงปรังปรุงระบบส่วนหน้าจึงอาจทาให้เดินเครื่องได้ไม่เต็มกาลัง และคาด
ว่าจะสามารถเริ่มดาเนินการได้อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2558 นอกจากนี้ยังมีแผนในการนาขยะสะสมจากหลุม
ฝังกลบขยะมารื้อร่อนและเผาเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่บ่อฝังกลบขยะนั้น
ด้วย
หากพิจารณาจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นดังข้อมูลข้างต้น พบว่า เทศบาลนครหาดใหญ่จะต้องจ่ายค่า
กาจัดขยะให้แก่เอกชนมีมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท/ปี
2.3.3.4 การจัดการขยะอันตราย
ที่ผ่านมากองช่าง (ปี 2554 – 2555) เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะอันตรายโดยจัดเตรียม
พื้นที่จัดเก็บ และจัดจ้างเอกชนในการกาจัด แต่ในช่วง ปี 2556 – 2557 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้จัดทาโครงการศูนย์รวบรวมขยะอันตรายและดาเนินการจัดจ้างเอกชนในการกาจัด
ดังนั้นเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆจึงนาส่งขยะอันตรายไปยังศูนย์ดั งกล่าว ทั้งนี้
ขยะอันตรายที่เทศบาลนครหาดใหญ่รวบรวมได้ประมาณ 1 ตัน/ปี งบประมาณที่ใช้ในการกาจัดประมาณ
70,000 บาท/ปี

3

สานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล (สัมภาษณ์) วันที่ 12 มิถุนายน 2558
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2.3.3.5 การจัดการขยะติดเชื้อ
ในอดีตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดาเนินการติดตั้งระบบเตาเผาขยะติดเชื้อขึ้นและได้ยกเลิกในปี 2555
ปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งในและนอกเขตได้จัดจ้างเอกชนในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งมีปริมาณ 1.2
ตัน/วัน โดยเฉลี่ย ทั้งนี้โรงพยาบาลในพื้นที่จะดาเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นเอง โดยทาการนึ่งมูล
ฝอยติดเชื้อและนาไปฝังกลบรวมกับมูลฝอยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบขยะที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิ D เมื่อ ปี 2549 ซึ่งการ
ออกแบบเตาเผาขยะอาจใช้ข้อมูลภาพรวมระดับภาค/ประเทศ
- เนื่ องจากปั จ จุ บั น (มิถุนายน 2558) ระบบเตาเผาขยะยัง ไม่ส มบูรณ์จึง อาจยั งไม่ส ามารถ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการได้ อีกทั้งข้อมูลจากการชั่งน้าหนักก็อาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนได้ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายตาชั่งและขาดการบันทึกข้อมูลที่ต่อเนื่อง
- เตาเผาขยะมูลฝอยทั่วไปมีอายุสัญญา 25 ปี หากครบสัญญาโรงงานจะตกเป็นของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ทั้งนี้ยังไม่มีแผนในการกาจัดขยะหลังโรงงานครบสัญญา
- ปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่ยังไม่มีเทศบัญญัติที่ใช้บังคับในการกาจัดขยะ
2.4. กฎหมาย/ข้อบังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยชุมชน
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มีการได้กาหนด
มาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจกรรมรับเก็บขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องปฏิบัติ รวมทั้งการ
กาหนดอัตราค่าบริการ
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
กาหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า มีหน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน
ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ และห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
5) พระราชบัญญัติโ รงงาน พ.ศ.2535 การควบคุมการปล่อยของเสี ย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งการกาจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและวัส ดุที่ไม่ใช้ โดยต้องรักษาโรงงานให้สะอาด
ปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ และจัดให้มีที่รองรับ หรือที่กาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจาเป็นและ
เหมาะสม (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน, 2554)
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2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะทางานโครงการวิจัยร่วมไทย – ญี่ปุ่น (2549) ศึกษาระบบการจัดการขยะเพื่อพัฒนาระบบคัด
แยกวั ส ดุ ใ ช้ แ ล้ ว ณ แหล่ ง ก าเนิ ด และก าหนดระบบการรวบรวมและเก็ บ ขนมู ล ฝอยที่ เ หมาะสมผ่ า น
ประสบการณ์จริง โดยดาเนินโครงการใน 3 ชุมชนนาร่อง ประกอบด้วย ชุมชนกลางนา เทศบาลนครหาดใหญ่
ชุมชนปาล์มซิตี้ เทศบาลตาบลคอหงส์ และชุมชนควนสันติ เทศบาลตาบลควนลัง จากการศึกษาพบว่า อัตรา
การก่อมูลฝอยต่อวันของประชาชนในชุมชนกลางนา มีค่า 823.4 กรัม ชุมชนควนสันติ 831.1 กรัม และชุมชน
ปาล์มซิตี้ 366.5 กรัม ภาชนะสาหรับการคัดแยกและรองรับมูลฝอย ที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ ถุงกระสอบมีความ
ยืดหยุ่นเพื่อรองรับวัสดุรีไซเคิลวางไว้หน้าบ้าน ภาชนะสาหรับใส่มูลฝอยอินทรีย์พร้อมตะแกรงเพื่อคัดแยกกาก
และน้า รวมทั้งภาชนะพิเศษเพื่อรองรับมูลฝอยอินทรีย์วางไว้ข้างถังขยะทั่วไป ผลจากการสารวจข้อมูลจาก
แบบสอบถามในระยะแรกของโครงการนาร่อง พบว่า ปริมาณมูลฝอยที่ทิ้งในถังขยะลดลง (28%-59%) บริเวณ
โดยรอบถั ง ขยะสะอาดขึ้ น กว่ า เมื่ อ ก่ อ น (23%-50%) ช่ ว ยแก้ ปั ญ หามู ล ฝอยของชุ ม ชนได้ (15%-36%)
ประชาชน 62-92 % ในชุมชนนาร่องแสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการขยายโครงการนาร่อง ดังนั้นจึงดาเนิน
โครงการนาร่องในระยะที่สอง โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเก็บขนวัสดุรีไซเคิลโดยเพิ่มจานวนครั้งในการเก็บ
ขนจาก 1 ครั้งต่อสัปดาห์เป็น 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ทาให้ประชาชนก็มีความสะดวกสบายในการคัดแยกมูลฝอย
มากขึ้น ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย เสียงดนตรี และข้อความประกาศ ซึ่งรถเก็บขน จะต้อง
เปิดทุกครั้งเมื่อเข้าไปเก็บในชุมชนนาร่อง ผลจากการปรับปรุงระบบ ส่งผลให้ปริมาณของวัสดุรีไซเคิลและมูล
ฝอยอินทรีย์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิดต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากประชาชนในการรวบรวมมูลฝอยแบบใหม่ซึ่งอาจทาให้ได้รับความไม่สะดวกสบาย นอกจากนี้ อาจ
เชื่อว่าระบบการจัดการมูลฝอยจากต่างประเทศไม่น่าจะได้รับการยอมรับจากประชาชนในประเทศไทย อย่างไร
ก็ตาม คณะทางานโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า อย่างน้อยที่สุดการแนะนาระบบการคัด
แยก ณ แหล่งกาเนิดในพื้นที่นาร่องนั้นสามารถทาได้หากมีการวางแผนอย่างระมัดระวัง เมื่อประชาชนและ
กลุ่มธุรกิจท้องถิ่นเกิดความตระหนักในความสาคัญของการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่ง กาเนิดทาให้เกิดความ
ร่ว มมือในการคัดแยกมูลฝอยได้เป็ น อย่างดี นอกจากนี้ โครงการฯยังสามารถสรุปให้ ประชาชนและผู้ร่ว ม
สังเกตการณ์ความก้าวหน้าในกระบวนการดาเนินโครงการฯได้เห็นว่า มูลฝอยสามารถถูกคัดแยกและรีไซเคิลได้
ซึ่งหากได้ประยุกต์ดาเนินการทั่วทั้งพื้นที่เทศบาล จะสามารถยืดอายุการใช้งานสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของ
เทศบาลได้อย่างมีนัยสาคัญ และยังได้ผลประโยชน์จากการลดการใช้วัสดุหายากและ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีราคาแพงได้ในเวลาเดียวกัน
ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ (2553) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ และการพัฒนาองค์ความรู้ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการ
จัดการขยะมูล ฝอยและพัฒนาการมีส่ว นร่วมของภาคเอกชนในกิจการด้านการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 6 องค์ประกอบ คือ (1) การคัดแยกขยะมูลฝอย (2) การนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ (3)
เทคโนโลยีที่ใช้ในศูนย์คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย (4) ศูนย์คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย (5)
เทศบาล (6) ภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
คือ การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอันจะมีผลทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกาจัดมีจานวนน้อยลง กล่าวคือ การลด
ปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยและการนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จาเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนี้
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1. การคัดแยกขยะมูลฝอย ประกอบด้วย (1) การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งที่พักอาศัย (2) การคัด
แยกขยะมูลฝอยรวมในชุมชน (3) รูปแบบของการคัดแยกขยะมูลฝอย (4) การดาเนินงานในการคัดแยกขยะ
2. การนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประกอบด้วย (1) ขบวนการนากลับคืนวัสดุเหลือใช้ (Waste
Recovery) ในชุมชน (2) ระบบเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล (3) อุตสาหกรรมท้องถิ่นที่จะรองรับการแปรรูปสภาพ
วัสดุเหลือใช้
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในศูนย์คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย ประกอบด้วย (1) เทคโนโลยีสาหรับ
ชุมชน ที่ดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ใช้ได้ใหม่ทุกประเภท (2) เทคโนโลยีสาหรับชุมชนที่คัด แยกขยะรี
ไซเคิล (3) เทคโนโลยีสาหรับชุมชนที่คัดแยกขยะย่อยสลายและขยะทั่วไปรวมกับขยะรีไซเคิล
4. ศูนย์คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย จะต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับปริมาณขยะ
มูลฝอยโดยรวม ปริมาณขยะมูลฝอยที่รีไซเคิล (Recyclable Waste) และสถานที่ตั้งใกล้สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยบริเวณพื้นที่ฝังกลบของเทศบาล เพื่อความสะดวกในการจัดการเศษที่เหลือจากการคัดแยก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2553) อ้างใน ลัฆวี ปรีชัย (2557) ศึกษาการนา
ร่องการจัดการขยะระบบองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีพื้นที่ศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้มี 2.5 ตันต่อวัน ประกอบด้วยเศษผักผลไม้ ร้อยละ 31.12 พลาสติก
ร้อยละ 20.62 เศษอาหารร้อยละ 11.48 กระดาษร้อยละ 11.43 ที่เหลือเป็นเศษผ้า โลหะ แก้ว และขยะอื่นๆ
และแบ่งทางเลือกในการจัดการขยะออกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่ประชาชนสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลและ
ขยะอินทรีย์ได้ร้อยละ 25 ของขยะทั้งหมด พบว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ การผลิตปุ๋ยหมักสาหรับขยะเปียก
และใช้เตาเผาแบบควบคุมอากาศร่วมกับเทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลงสาหรับขยะแห้ง 2) กรณีที่ไม่
สามารถคัดแยกมูลฝอย เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ การผลิตขยะเชื้อเพลิงด้วยวิธีทางชีวภาพ – กล นอกจากนี้
พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสาคัญมากที่สุดในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
รณบรรจบ อภิรติกุล และอาณัติ ต้ะปินตา (2553) อ้างใน ลัฆวี ปรีชัย (2557) ศึกษาการจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาอย่างครบวงจรและเหมาะสม พบว่า ขยะย่อยสลาย มีปริมาณเฉลี่ย
300 กิโลกรัมต่อวัน เพียงพอต่อการนามาใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ การทาปุ๋ยหมักโดยใช้
ออกซิเจน พบว่าได้ผลผลิตปุ๋ยที่มีค่า N, P, K ร้อยละ 3.52, 0.90 และ 1.71 และค่า pH 6.33 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน
วัสสา คงนคร และคณะ (2554) อ้างใน ลัฆวี ปรีชัย (2557) ศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบ
ครบวงจรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าเทศบาล
เมืองท่าข้ามมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 17 ตันต่อวัน องค์ประกอบหลักของมูลฝอย คือ ขยะอินทรีย์ พลาสติก
และกระดาษ ร้อยละ 60, 20 และ 7 มีค่าความชื้นร้อยละ 60 ค่าความร้อน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการมูลฝอย คือ การผสมผสานระบบคัดแยก และการบาบัดทางชีวภาพ
เช่น การหมักปุ๋ย หรือก๊าซชีวภาพ แต่ไม่เหมาะสาหรับการนาไปกาจัดในเตาเผา เพราะมีค่าความร้อนต่า
จากการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล พบว่ า จ านวนประชากรมี ผ ลโดยตรงต่ อ ปริ ม าณมู ล ฝอย และลั ก ษณะ
องค์ ป ระกอบมู ล ฝอยในแหล่ ง ก าเนิ ด แต่ ล ะประเภทมี ป ริ ม าณแตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น ในการจั ด การมู ล ฝอย
จาเป็นต้องทราบปริมาณ ลักษณะ และองค์ประกอบของมูลฝอยในแหล่งกาเนิดนั้นๆ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
จัดการและการพิจารณานามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนสาคัญต่อการ
ดาเนินการจัดการมูลฝอยให้ประสบผลสาเร็จ ทั้งนี้จึงจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสีย และรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อการจัดการมูลฝอยแบบยั่งยืน

22
2.6.การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะ
จากการจัดเวทีครั้งที่ 14 และ ครั้งที่ 2 5ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะ ดังนี้
1) การลดปริมาณขยะ (Reduce)
2) การคัดแยกขยะ (Redistribution)
3) การใช้ซ้าและนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse & Recycle)
4) การกาจัดขยะ (Refuse)
5) กฎหมายและข้อบังคับ (Regulate)
6) การตรวจติดตามผล (Review)
7) การประชาสัมพันธ์ (Relate)

4

การแสดงความคิดเห็นในเวทีประชุมการจัดการขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก
โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5
การแสดงความคิดเห็นในเวทีประชุมการจัดการขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบตู ิก
โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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บทที่ 3
บทสรุป การจัดการขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่
3.1 กระบวนการทางาน
กระบวนการทางานในการพิจารณาพัฒนาการจัดการขยะ มีลาดับขั้น ดังนี้

รูปที่ 7 ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะเทศบาลนครหาดใหญ่
1. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ หารือร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ เพื่อ
วางแผนขับเคลื่อน โครงการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็น
รูปธรรม โดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นาเสนอแนวทางเบื้องต้นในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสมัชชาฯ ใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
2. การประชุมคณะทางาน/ทีมงาน
ประชุมคณะทางาน และทีมงาน เพื่อชี้แจงการดาเนินการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ
จัดการขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อการ
ดาเนินงาน เช่น การทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์ และการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
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3. การประชุมเตรียมงาน
นาเสนอความก้าวหน้าการทบทวนเอกสาร การวางแผนการเก็บข้อมูล ระบุผู้ให้การสัมภาษณ์ /คาถาม
ในการสั มภาษณ์ และการจัดเวทีระดมความคิดเห็ น ตลอดจนสรุปสถานการณ์เบื้องต้น รวมทั้งร่างกรอบ
แนวคิดการวิจัย และเพิ่มเติมการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ Heating Value ของขยะ เส้นทางและรูปแบบการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2558
4. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสียที่มีผลต่อโครงการ ( Stakeholder Analysis)
ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการ โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งใน
แง่พื้นที่การศึกษา สายอาชีพ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ-สังคม กระบวนการทางานของโครงการ พิจารณาหา
ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลดีและผู้ที่จะได้รับเสียจากโครงการ หรืออาจได้รับผลกระทบจากทั้งสองอย่าง ในโครงการ
ครั้งนี้ กาหนดผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการเป็น 13 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1 เจ้าของโครงการ
2. ผู้รับจ้างทาโครงการ
3. ทีมทางาน
4. หน่วยงานราชการ
5. โรงพยาบาล/สถานีอนามัย
6. สถานศึกษา
7. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว/พาณิชย์
8. โรงแรม ที่พัก
9. ชุมชน
10. การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ
11. การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
12. ศาสนสถาน/มูลนิธิ/สมาคม
13. ร้านรับซื้อของเก่า
ขัน้ ตอนที่ 2 ทาความเข้าใจพันธกิจ ขอบเขตการทางาน อิทธิพลและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสีย ให้รู้ว่าใครที่ควรจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญ เพื่อจัดลาดับความสาคัญผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ตาราง
ความสัมพันธ์ระหว่างความสาคัญและการมีอิทธิพล ดังรูปที่ 1
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สาคัญ
High

กลุ่มที่ 1
สาคัญมาก/
มีอิทธิพลน้อย

กลุ่มที่ 2
สาคัญมาก/
มีอิทธิพลมาก

Low

กลุ่มที่ 3
สาคัญน้อย/
มีอิทธิพลน้อย

กลุ่มที่ 4
สาคัญน้อย/
มีอิทธิพลมาก

Low

High

อิทธิพล

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความสาคัญและการมีอิทธิพล
ขั้นตอนที่ 3

ประเมินแนวโน้มความร่วมมือที่กลุ่มมีส่วนได้เสียต่อโครงการ

สาคัญ
High

Low

กลุ่มที่ 1 สาคัญมาก/มีอิทธิพลน้อย
ผู้รับจ้างทาโครงการ
ทีมทางาน
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว/พาณิชย์
โรงแรม ที่พัก
สถานศึกษา
ร้านรับซื้อของเก่า
กลุ่มที่ 3 สาคัญน้อย/มีอิทธิพลน้อย
การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใกล้ ใ กล้ เ คี ย งพื้ น ที่
โครงการ
ศาสนสถาน/มูลนิธ/ิ สมาคม

กลุ่มที่ 2 สาคัญมาก/มีอิทธิพลมาก
เจ้าของโครงการ
หน่วยงานราชการ
การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ

Low

High

กลุ่มที่ 4 สาคัญน้อย/มีอิทธิพลมาก
โรงพยาบาล/สถานีอนามัย
ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
อิทธิพล

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความสาคัญและการมีอิทธิพลต่อโครงการ
กลุ่มที่ 1 สาคัญมาก/มีอิทธิพลน้อย
1. ผู้รับจ้างทาโครงการ ประกอบด้วย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ทีมทางาน ประกอบด้วย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว/พาณิชย์ จานวน 30 แห่ง
4. โรงแรม ที่พัก จานวน 25 แห่ง
5. สถานศึกษา จานวน 34 แห่ง
6. ร้านรับซื้อของเก่า จานวน 3 แห่ง
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กลุ่มที่ 2 สาคัญมาก/มีอิทธิพลมาก
1 เจ้าของโครงการ ประกอบด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่
2. หน่วยงานราชการ จานวน 74 แห่ง
3. การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย
เทศบาลเมือง จานวน 1 แห่ง
เทศบาลตาบล จานวน 3 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 แห่ง
กลุ่มที่ 3 สาคัญน้อย/มีอิทธิพลน้อย
1. การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย
เทศบาลตาบล จานวน 3 แห่ง
เทศบาลเมือง จานวน 2 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 4 แห่ง
2. ศาสนสถาน/มูลนิธิ/สมาคม จานวน 48 แห่ง
กลุ่มที่ 4 สาคัญน้อย/มีอิทธิพลมาก
1. โรงพยาบาล/สถานีอนามัย จานวน 44 แห่ง
2. ชุมชน ประกอบด้วย
ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 1 จานวน 28 ชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2 จานวน 27 ชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3 จานวน 27 ชุมชน และ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 จานวน 20 ชุมชน
5. การประชุมร่วมกับเทศบาล สรุปสถานการณ์
การประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในเทศบาลนครหาดใหญ่ กับคณะทางานด้านการจัดการขยะ
เพื่อวางแผนการสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง ปัญหา/อุปสรรคที่อาจจะเป็นไปได้ รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นต่างๆ ในเดือน พฤษภาคม 2558 สาหรับการนาเสนอในเวทีการระดมความ
คิดเห็น ซึ่งวางแผนจัดขึ้นภายในเดือน มิถุนายน 2558
6. การสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปสถานการณ์
สัมภาษณ์ผู้แทนงานบริการรักษาความสะอาด สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
หาดใหญ่ เกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอย และผู้แทนสานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่
เกี่ยวกับกาจัดมูลฝอย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
สัมภาษณ์ผู้แทนส่วนส่งเสริมสาธารณสุข สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่
เกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และผู้แทนสถานประกอบการร้านรั บซื้อ
ของเก่า เกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
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7. การจัดเวทีระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1
การประชุมการจัดการขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบุรี
ศรีภูบูติคโฮเต็ล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานราชการอื่นๆ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากโรงพยาบาล ผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ผู้แทนจากชุมชน สื่อมวลชน และทีมงานจากคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
ข้อสรุปเบื้องต้น - การจัดการขยะต้องทาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการที่ดี และจาเป็นต้องอาศัย
ความศรัทธา ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินการ ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
8. การจัดเวทีระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2
การประชุมการจัดการขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบุรี
ศรีภูบูติคโฮเต็ล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานราชการอื่นๆ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากโรงพยาบาล ผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ผู้แทนจากชุมชน สื่อมวลชน และทีมงานจากคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ โดยคณะทางานนาเสนอสถานการณ์การจัดการขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่
ในปัจจุบัน จากนั้นร่วมระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่
รายละเอียดในการประชุมการจัดการขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ
โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีดังนี้
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /หน่วยงานราชการอื่นๆ ผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากโรงพยาบาล ผู้แทนจากสถานประกอบการ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ผู้แทน
จากชุมชน สื่อมวลชน และทีมงานจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ นาเสนอภาพรวมแนวทางการจัดการขยะ
ในรูปแบบ 7Rs ได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การคัดแยกขยะ (Redistribution) การใช้ซ้าและนา
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) การกาจัดขยะ (Refuse) กฎหมายและข้อบังคับ (Regulate) การตรวจ
ติดตามผล (Review) และการประชาสัมพันธ์ (Relate) จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร่วมระดมความคิดเห็นต่อ
แนวทางการจัดการขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยข้อเสนอตามแนวทาง 7Rs ประกอบด้วยรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5 ประกอบด้วย
1) การลดปริมาณขยะ (Reduce)
2) การคัดแยกขยะ (Redistribution)
3) การใช้ซ้าและนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse & Recycle)
4) การกาจัดขยะ (Refuse)
5) กฎหมายและข้อบังคับ (Regulate)
6) การตรวจติดตามผล (Review)
7) การประชาสัมพันธ์ (Relate)
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ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะ
นโยบาย
โครงการ/มาตรการแก้ไข
1. การลดปริมาณจาก แหล่งกาเนิด (Reduce)
1.1 ลดการ
- การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม/ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
สร้างขยะ/
โฟม/พลาสติก

2. การคัดแยกขยะ (Redistribution)
2.1 แยกขยะ - สร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (อาจแบ่งเป็นขยะเผาได้
ต้นทาง
และเผาไม่ได้) โดยเริ่มจากชุมชน แล้วขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ใกล้เคียง
สร้างกลุม่ เครือข่าย และสร้างกระบวนการมีการส่วนร่วมกับชุมชน

2.2 รูปแบบ
การแยกระบบ
เก็บขน

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ผลักดันเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
- เก็บภาษีโฟม
- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้โฟม ตั้งแต่กระบวนการผลิต
การได้มาของวัตถุดิบ การใช้และการทิ้งโฟม
- ดึงราคาโฟมชานอ้อย หรือใช้วัสดุทดแทนโฟม เช่น ใบตอง ปิ่นโต
พลาสติกทนร้อน เป็นต้น ในการบรรจุอาหาร

เทศบาลนครหาดใหญ่
ผู้ประกอบการ ร้านค้าราย
ใหญ่และย่อย
สถาบันการศึกษา

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึก
- ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เป็นต้น
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดจ้างสถาบันการศึกษาทาการวิจัย

เทศบาลนครหาดใหญ่
สถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ

- ศึกษาเพิ่มเติมถึงข้อจากัดที่จะส่งผลต่อการพัฒนาให้เกิดการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 102 ชุมชน เช่น งบประมาณ บุคลากร
ยานพาหนะ หรือแผนปฏิบตั ิการ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์เส้นทาง
การเก็บขน เป็นต้น
- โครงการ “เก็บขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต” ระดับครัวเรือนและ - จัดทา MOU ในชุมชน เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกแต่ละ
ระดับท้องถิ่น
ครัวเรือนจาหน่ายขยะหากสมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตสามารถได้รับ
เงินจากกองทุนธนาคารขยะ
- การสนับสนุนงบประมาณและการประสานงานของเทศบาล
ขยะอินทรีย/์ ย่อยสลายได้
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
- เครื่องมือกาจัดกิ่งไม้สาเร็จรูป (ทา Wood Chip)
การจัดซื้ออุปกรณ์/บารุงรักษา
ขยะอันตราย
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
- ศึกษาด้านการจัดการขยะอันตรายในส่วนความปลอดภัยของพื้นที/่
การจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะอันตราย/การประชาสัมพันธ์
อาคารจัดเก็บ และจัดตั้งศูนย์รับทิง้ ขยะอันตรายเพิ่มเติมรวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/สถานประกอบการทราบและนามาทิ้งที่ศูนย์ฯ

เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่
ประชาชน/ชุมชน
เทศบาลนครหาดใหญ่
เอกชน (โรงไฟฟ้าฯ)
เทศบาลนครหาดใหญ่
สิ่งแวดล้อมภาคฯ
(เจ้าภาพร่วม)
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นโยบาย

2.3 รูปแบบ
การกาจัดขยะ
ปลายทาง

โครงการ/มาตรการแก้ไข
ที่จัดตั้งขึ้น พร้อมกาหนดระเบียบวิธีการเก็บรวบรวม/ภาชนะที่ใช้บรรจุ
กากไขมัน
- ประสานสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการวิจัยร่วม
หาแนวทางในการนากากไขมันไปใช้ประโยชน์
ขยะติดเชื้อ
- ศึกษาเพิ่มเติมในการตรวจสอบการดาเนินงานของเอกชนต่อการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ และแนวทางแก้ไข
- สร้างเตาเผาขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน
ขยะจากสิ่งก่อสร้าง
- การประสานเพื่อนาขยะจากสิ่งก่อสร้างมาใช้ประโยชน์ (แนวคิด
Industrial Ecology)
- เก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะจากสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ช่วงทีข่ ออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร เพื่อนาเงินทีไ่ ด้ไปจัดหาพื้นที่ในการเก็บรวบรวม/กาจัดขยะ
จากการก่อสร้าง และกาหนดบทลงโทษผู้ลักลอบทิ้งขยะ
ขยะทั่วไป
- จัดทาทีพ่ ักขยะก่อนเก็บขน ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ (ปี 2556) เพื่อ
ลดปัญหาน้าชะขยะ และความสกปรก โดยมีการติดป้ายบอกประเภทขยะ
ที่ชัดเจน
- การใช้ประโยชน์บ่อฝังกลบขยะหลังการรื้อร่อนขยะ/การศึกษา สารวจ
พื้นที่รองรับขยะในอนาคต
- ซ่อมแซม/เพิม่ ประสิทธิภาพโรงหมักปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร
- เพิ่มกาลังการผลิตขยะเป็นพลังงาน

3. การใช้ซ้าและนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse & Recycle)
- จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดจ้างสถาบันการศึกษาทาการวิจัย

สถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดจ้างสถาบันการศึกษาทาการวิจัย
- การมีส่วนร่วมของประชาชน/ประชามติ

เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาคเอกชน
นักวิชาการ
ภาคประชาสังคม
เทศบาลนครหาดใหญ่
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดตั้งคณะทางานประสานงาน
- ดาเนินการออกเป็นกฎหมายท้องถิ่น
- จัดทาวัฒนธรรมการขายหรือกาจัดของเหลือใช้ (Garage sale)
- จัดทาและประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้ประโยชน์/ต้องการขยะ
เพื่อให้ 1559 แจ้งข้อมูลกับผู้ที่โทรเข้ามา
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
เทศบาลนครหาดใหญ่
การดาเนินการสารวจ ศึกษา และก่อสร้างที่พักขยะในชุมชน
- จัดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ เพื่อโทรแจ้ง 1559 กรณีเก็บขน
ขยะชิ้นใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ฟูก ที่นอน เป็นต้น และผูล้ ักลอบทิ้ง
ขยะ
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
เทศบาลนครหาดใหญ่
การจัดจ้างสถาบันการศึกษาทาการวิจัย
เอกชน (โรงไฟฟ้าฯ)
- ออกกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการกาจัดขยะ
- Subsidize การรื้อร่อน ทา Landfill Mining ให้กับเอกชนผู้กาจัด
ขยะ
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดตั้งธนาคารขยะให้มีการทางานอย่างต่อเนื่อง

สถาบันการศึกษา/โรงเรียน

30
นโยบาย

โครงการ/มาตรการแก้ไข
- กิจกรรมธนาคารขยะเคลื่อนที่
- ศึกษาแนวทางในการเพิ่มช่องทางชนิดขยะรีไซเคิลทีม่ ีการรับซื้อ
- ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุม้ ทุนระหว่างการคัดแยกขยะเพื่อนาไปรี
ไซเคิล กับการคัดแยกขยะเพื่อนาไปเผาและผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
- การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ระหว่างชุมชนที่ประสบ
ความสาเร็จด้านการจัดการขยะให้แก่ชุมชนอื่นๆ

4. การกาจัดขยะ (Refuse)
-การจัดการขยะเก่าที่หลุมฝังกลบ
5. การบังคับใช้กฎหมาย (Regulate)
- หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle) โดยกาหนด
บทลงโทษผู้ทิ้งขยะไม่ถูกที่ (เทศบาลต้องมีที่ทิ้งขยะที่ชัดเจน) และให้
รางวัล ยกย่องแก่ผู้ที่ทาดี (Push & Pull)

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
- จัดทา MOU ความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับร้านรับซื้อของเก่า
- จัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะรีไซเคิล
- การกาหนดราคามาตรฐานในการซื้อ – ขายขยะรีไซเคิล
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดจ้างสถาบันการศึกษาทาการวิจัย
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดจ้างสถาบันการศึกษาทาการวิจัย
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูข้ องชุมชน
- ประสานขอความร่วมมือจากเอกชน (CSR)
- จัดเวทีสาธารณะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครหาดใหญ่
ร้านรับซื้อของเก่า
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่
ประชาชน/ชุมชน
สภาอุตสาหกรรม
สมาคมโรงแรม
บริษัท หาดทิพย์ จากัด
โรงพยาบาล
อนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์สมัชชาฯ

- ร่วมกันหารือการดาเนินการเผาขยะให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่
- สร้างรั้วกั้นบริเวณบ่อขยะ เพื่อป้องกันสัตว์รุกล้าบ่อขยะ
เอกชน (โรงไฟฟ้าฯ)

- ความร่วมมือของชุมชน/สมัชชาประชาชน
- ดาเนินการออกกฎหมายท้องถิ่น
- เก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ (ประมาณ 30 บาท/เดือน)
- จัดเวทีร่างกฎหมายที่มีข้อเสนอเป็นเทศบัญญัติ และนาไปใช้ได้จริง
- การจัดประกวดชุมชนที่มีการจัดการขยะที่ดี โดยให้ชุมชนทั้ง 102 ชุมชน - ความร่วมมือของชุมชน/สมัชชาประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ นาเสนอการจัดการขยะที่ดีของชุมชน
นั้นๆ โดยอาจมีรางวัลตอบแทนเป็นการงดเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ
ขยะ

เทศบาลนครหาดใหญ่
สถาบันการศึกษาด้าน
กฎหมาย
ตัวแทนชุมชน
เทศบาลนครหาดใหญ่
ประชาชน/ชุมชน
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โครงการ/มาตรการแก้ไข
- ชุมชนคัดเลือกคนกวาดขยะประจาชุมชน และนาเงินที่ได้จากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คนกวาดขยะ (เป็นกลไกการเพิม่
จานวนคนกวาดขยะ)
- ระบบบริหารด้าน “เงินพัฒนาชุมชน”

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
- ความร่วมมือของชุมชน/สมัชชาประชาชน

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การดาเนินการ
- มาตรการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะระดับโรงเรียน และจัดทาคู่มือ - ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติทกุ ระดับชั้นสนใจปฏิบัตติ ามระบบ
การดาเนินกิจกรรม
นโยบายการจัดการขยะของโรงเรียน
- หลักสูตรการจัดการขยะภายในโรงเรียน
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การดาเนินการจัดทาหลักสูตร
- โครงการ “ทิ้ง จับ ปรับ”
- ความร่วมมือของชุมชน/สมัชชาประชาชน/การประชาสัมพันธ์
- ดาเนินการออกกฎหมายท้องถิ่น
- จัดเวทีร่างกฎหมายที่มีข้อเสนอเป็นเทศบัญญัติ และนาไปใช้ได้จริง
- แผนการจัดการมูลฝอยควรมีความต่อเนื่อง และดาเนินการได้ในระยะ
ยาว
6. การตรวจติดตามผล (Review)
- ตรวจสอบการใช้ขยะอินทรีย์เป็นอาหารเลี้ยงสุกร กาหนดมาตรฐานต่างๆ
ที่ชัดเจน และรับรองมาตรฐานความสะอาด/ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
- การจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม (ถนนสายเอเชียทางไปสนามบิน) ใน
เหตุการณ์เฉพาะกิจ (รับเสด็จฯ)
- การปรับปรุงระบบสายด่วน 1559 ให้เชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเพิ่มเติมระบบติดตามผล
- สร้างตัวชี้วัดการจัดการขยะ
- การจัดการบ่อฝังกลบขยะ และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าบาดาล
- ศึกษาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขององค์กร

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การดาเนินการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครหาดใหญ่
ประชาชน/ชุมชน
เทศบาลนครหาดใหญ่
ประชาชน/ชุมชน
สถาบันการศึกษา/โรงเรียน
สถาบันการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลนครหาดใหญ่
สถาบันการศึกษาด้าน
กฎหมาย
ตัวแทนชุมชน
เทศบาลนครหาดใหญ่

- ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

- ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เทศบาลเมืองควนลัง

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit)

เทศบาลนครหาดใหญ่
สถาบันการศึกษา
หน่วยประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การติดตาม ตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดจากบ่อฝังกลบขยะ
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน

เทศบาลนครหาดใหญ่
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โครงการ/มาตรการแก้ไข
- เพิ่มบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ในการพบปะ ปรึกษา และ
ชี้แจงปัญหาของพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาทีต่ รงจุด สอดคล้อง
กับพื้นที่
- การปรับปรุงประสิทธิภาพยานพาหนะในการเก็บขน (กรณีชารุด) เพื่อ
ป้องกันปัญหาน้าชะขยะ และกลิ่นเหม็น

7. การประชาสัมพันธ์ (Relate)
- การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ทิ้งขยะ ซาเล้ง และผูเ้ ก็บขน เกี่ยวกับเวลา
และเที่ยวในการจัดเก็บขยะทุกประเภท/บทลงโทษผู้กระทาความผิด

- ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงนโยบายการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ (ถ้ามี)
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานสายด่วน 1559
- รณรงค์เกี่ยวกับการงดใช้โฟม/“ขยะมีคณ
ุ ค่า สามารถสร้างรายได้”/การ
ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกเวลา
- การปลูกจิตสานึก การอบรม และจัดนิทรรศการให้ความรูด้ ้านการคัด
แยกขยะ/การอุปโภค – บริโภคที่ถูกวิธี
- โครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง”
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางการซื้อ – ขายขยะรีไซเคิล

ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
การติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit)
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การดาเนินการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครหาดใหญ่

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การซ่อมบารุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ

เทศบาลนครหาดใหญ่

- ความร่วมมือของชุมชน
- ใช้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น วิทยุ เสียงตามสาย
รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ใบปลิว และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- จัดทาแอพพลิเคชัน (Application) แสดงเส้นทางเก็บขน วัน เวลา
และจานวนเทีย่ วในการเก็บขนแยกตามประเภทของขยะ
- บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสื่อสารที่ดี

เทศบาลนครหาดใหญ่
ประชาชน/ชุมชน
สถานประกอบการ

- ใช้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น วิทยุ เสียงตามสาย
รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ใบปลิว และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดกิจกรรมการอบรม/นิทรรศการ
- ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่น สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นต้น
- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจาปี เพื่อจัดงบประมาณประจาใน
การจัดโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง”
- ใช้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น วิทยุ เสียงตามสาย
รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ใบปลิว และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่
สถาบันการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่
สถาบันการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่
ประชาชน/ชุมชน
เทศบาลนครหาดใหญ่
สถานประกอบการ
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9. การนาเสนอคณะอนุกรรมการสมัชชาฯ (พรีสมัชชาฯ)
ข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการระดมความคิดเห็นจากทั้งสองเวที ถูก
นามาประมวล สังเคราะห์และสรุปเป็นสถานการณ์การจัดการขยะ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งรูปแบบ
การดาเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องใน 7 ด้าน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสมัชชา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมความคิดเห็นผลการดาเนินงานและหาข้อสรุปทางวิชาการ คณะกรรมการสมัชชาประชาชนนคร
หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
สรุปรายละเอียดผู้เข้าร่วมเวทีประชุมระดมความคิดเห็นทั้งสองครั้ง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จานวนผู้เข้าร่วมในเวทีการประชุม
ครั้งที่ 1 (29 มิ.ย. 58)
ครั้งที่ 2 (4 ส.ค.58)
ห้าง
1
โรงแรม
6
4
ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า
1
หน่วยงานราชการ
8
1
ชุมชน
21
30
สถานศึกษา
8
13
โรงพยบาลเอกชน
4
3
โรงพยาบาลของรัฐ
4
3
บริษัท
8
3
ผู้สื่อข่าว
1
รวม
62
55
10. การนาเสนอในเวทีใหญ่ สมัชชาฯ
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการสมัชชาฯ จากการประชุมในวันที่ 7 สิงหาคม
2558 ถูกนามาสังเคราะห์อีกครั้ง เพื่อนาเสนอสถานการณ์และข้อเสนอแนะการจัดการขยะ ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมระดมความคิดเห็นทั้งในเวทีที่ 1 และ 2 จะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชา ในวันที่ 7 กันยายน
2558 เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างยั่งยืน
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3.2 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะแยกตามหน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง
จากการระดมความคิ ด เห็ น และประชุ ม กลุ่ ม ย่ อย สามารถจ าแนกผู้ ที่ มีบ ทบาทส าคัญ 5 อั น ดั บ
ประกอบด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ประชาชน / ชุมชน และ ร้านรับซื้อ
ของเก่า โดยแต่ละภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เทศบาลนครหาดใหญ่
 การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/เก็บภาษีโฟม
 จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การสื่อความด้านการแยกขยะ
(ประจาวัน) อาจจาแนกเป็นขยะแห้ง เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
 ศึกษาข้อจากัดที่จะส่งผลต่อการพัฒนาให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
103 ชุมชน เช่น งบประมาณ บุคลากร การสื่อสาร ยานพาหนะ หรือแผนปฏิบัติการ การ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเก็บขน เป็นต้น
 โครงการ “เก็บขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต” ระดับครัวเรือนและระดับท้องถิ่น
 ลดขนาดกิ่งไม้เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงที่เตาเผาขยะ
 การจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะอันตราย
 ประสานสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดาเนินการวิจัยร่วมหาแนวทางในการ
นากากไขมันไปใช้ประโยชน์
 ศึกษาเพิ่มเติมในการตรวจสอบการดาเนินงานของเอกชนต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ
แนวทางแก้ไข
 ประยุกต์แนวคิดวัฒนธรรมการขายหรือกาจัดของเหลือใช้ (Garage sale)
 จัดทาและประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้ครอบครองขยะก่อสร้าง เพื่อให้ 1559 แจ้งข้อมูลกับผู้
ที่มีความประสงค์ต่อไป
 เก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะก่อสร้างตั้งแต่ช่วงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อนาเงินที่ได้
ไปจัดหาพื้นที่ในการเก็บรวบรวม/กาจัดขยะจากการก่อสร้าง และกาหนดบทลงโทษผู้ลักลอบ
ทิ้งขยะ
 การจัดการระบบจัดเก็บขยะ (ประจาวัน) ควรแยกถังเก็บ/รถ วิธีเก็บขน และช่วงเวลา
 การเข้าถึง ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ/จัดทาบัญชีรายชื่อร้านค้ารับซื้อของเก่า
 การใช้ประโยชน์บ่อฝังกลบขยะหลังการรื้อร่อนขยะ/การศึกษา สารวจพื้นที่รองรับขยะใน
อนาคต
 ศึกษาแนวทางในการเพิ่มช่องทางชนิดขยะรีไซเคิลที่มีการรับซื้อ
 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มทุนระหว่างการคัดแยกขยะเพื่อนาไปรีไซเคิล กับการคัดแยก
ขยะเพื่อนาไปเผาและผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
 การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ระหว่างชุมชนที่ประสบความสาเร็จด้านการจัดการ
ขยะให้แก่ชุมชนอื่นๆ
 จัดเวทีสาธารณะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความคิดเห็น
 หารูปแบบการใช้ซ้าและการติดตามผลที่เหมาะสม
 การจัดการขยะเก่าที่หลุมฝังกลบ เช่น ร่วมกันหารือการดาเนินการเผาขยะให้บรรลุผลและมี
ประสิทธิภาพ สร้างรั้วกั้นบริเวณบ่อขยะ เพื่อป้องกันสัตว์รุกล้าบ่อขยะ
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 ศึกษารูปแบบการลงโทษ/บังคับใช้/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสม
 ศึกษาค่าจัดเก็บขยะที่เหมาะสมต่อครัวเรือน
 หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle) โดยกาหนดบทลงโทษผู้ทิ้งขยะไม่
ถูกที่ (เทศบาลต้องมีที่ทิ้งขยะที่ชัดเจน) และให้รางวัล ยกย่องแก่ผู้ที่ทาดี (Push & Pull)
 จัดเวทีร่างกฎหมายที่มีข้อเสนอเป็นเทศบัญญัติ และนาไปใช้ได้จริง
 การจัดประกวดชุมชนที่มีการจัดการขยะที่ดี โดยให้ชุมชนทั้ง 103 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล
นครหาดใหญ่ นาเสนอการจัดการขยะที่ดีของชุมชนนั้นๆ โดยอาจมีรางวัลตอบแทนเป็นการ
งดเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ
 โครงการ “ทิ้ง จับ ปรับ”
 แผนการจัดการมูลฝอยควรมีความต่อเนื่อง และดาเนินการได้ในระยะยาว
 ปรับปรุง Hotline 1559 เช่น เพิ่มช่องทางและความรวดเร็ว ในการตรวจติดตามการรับแจ้ง
ปัญหาโดย 1559 เป็นต้น
 สร้างตัวชี้วัดการจัดการขยะ
 โครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง”
 เทศบาลจัดงบประมาณให้คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ใช้สื่อที่มีขับเคลื่อน
ทุกกิจกรรม พร้อมสร้างจิตสานึก ปรับพฤติกรรมการบริโภค การใช้ซ้า จัดกิจกรรมนอก
หลักสูตร และอื่นๆ
 Subsidize การรื้อร่อน ทา Landfill Mining ให้กับเอกชนผู้กาจัดขยะ
2. สถานประกอบการ
 ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งดใช้โฟม ดึงราคาโฟมชานอ้อย หรือใช้วัสดุทดแทน
เช่น ใบตอง ปิ่นโต พลาสติกทนร้อน เป็นต้น ในการบรรจุอาหาร
 แจ้งความประสงค์การจัดการขยะก่อสร้าง/กิ่งไม้/ขยะอันตราย และอื่นๆ ผ่านช่องทาง 1559
 ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
 ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
3. สถาบันการศึกษา
 ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โฟม ตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ใช้และการทิ้งโฟม
 จัดทาหลักสูตรการจัดการขยะ และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
 ประสานสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อดาเนินการวิจัยร่วมหาแนวทางในการ
นากากไขมันไปใช้ประโยชน์
 มาตรการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะระดับโรงเรียน และจัดทาคู่มือให้ความรู้และ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับชั้นสนใจปฏิบัติตามระบบนโยบายการจัดการขยะของโรงเรียน
 จัดตั้งธนาคารขยะ
 ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งดใช้โฟม ดึงราคาโฟมชานอ้อย หรือใช้วัสดุทดแทน
เช่น ใบตอง ปิ่นโต พลาสติกทนร้อน เป็นต้น ในการบรรจุอาหาร
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 แจ้งความประสงค์การจัดการขยะก่อสร้าง/กิ่งไม้/ขยะอันตราย และอื่นๆ ผ่านช่องทาง 1559
 ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
 ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
4. ประชาชน/ชุมชน
 ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ
 จัดประกวดการคัดแยกขยะ
 จัดพื้นที่รวบรวมขยะรีไซเคิลในชุมชน
 ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
 ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
 ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งดใช้โฟม ใช้วัสดุทดแทน เช่น ใบตอง ปิ่นโต พลาสติก
ทนร้อน เป็นต้น ในการบรรจุอาหาร
 แจ้งความประสงค์การจัดการขยะก่อสร้าง/กิ่งไม้/ขยะอันตราย และอื่นๆ ผ่านช่องทาง 1559
 ชุมชนคัดเลือกคนกวาดขยะประจาชุมชน และนาเงินที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้คนกวาดขยะ (เป็นกลไกการเพิ่มจานวนคนกวาดขยะ)
5. เอกชน (โรงไฟฟ้าฯ)
 ดาเนินการแปรรูปขยะกิ่งไม้เป็นเชื้อเพลิง
 ซ่อมแซม/เพิ่มประสิทธิภาพโรงหมักปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร
 เพิ่มกาลังการผลิตขยะเป็นพลังงาน
 ร่วมกันหารือการดาเนินการเผาขยะเก่าจากหลุมฝังกลบให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพ
 ทารั้วกั้นบริเวณบ่อขยะ เพื่อป้องกันสัตว์รุกล้าบ่อขยะ
 แจ้งความประสงค์การจัดการขยะก่อสร้าง/กิ่งไม้/ขยะอันตราย และอื่นๆ ผ่านช่องทาง 1559
 ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
 ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
6. ร้านรับซื้อของเก่า
 ดาเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา/ชุมชน
 ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
 ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
 แจ้งความประสงค์การจัดการขยะก่อสร้าง/กิ่งไม้/ขยะอันตราย และอื่นๆ ผ่านช่องทาง 1559
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3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะในระยะเร่งด่วน
ขอให้เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพหลัก ในการรับผิดชอบดาเนินการ ตามนโยบาย ดังนี้
1. ประกาศยกเลิกการใช้กล่องโฟมใส่อาหาร
เทศบาลนครหาดใหญ่ควรมีประกาศยกเลิกการใช้กล่องโฟมใส่อาหาร กาหนดช่วงเวลาชัดเจนเป็น 1
มกราคม 2559 และจะประกาศเป็นเทศบัญญัติในปีต่อมา คือ 1 มกราคม 2560 หลังจากประกาศแล้วควร
ส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การใช้กล่องชานอ้อย การใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง รวมทั้งการนา
ภาชนะใส่อาหารมาใส่อาหารเอง ด้านการติดตามผลต้องลงพื้นที่เดือนละเขต โดยเตรียมเอกสารประกาศยกเลิก
แจ้งให้ผู้ขายอาหารทราบว่าจะต้องยกเลิก ขณะเดียวกั นควรให้ข้อมูลแหล่งจาหน่ายกล่องชานอ้อย เพื่อความ
สะดวกในการซื้อมาทดแทน
2. จัดทาโครงการแยกขยะต้นทางในรูปแบบธนาคารขยะ
ชุมชนทั้ง 103 ชุมชน จัดทาโครงการแยกขยะต้นทางให้สอดรับกับรูปแบบการเก็บขนของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ โดยเขียนโครงการและยื่นพร้อมกันต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรับการสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการธนาคารขยะของชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท เป็นเงินเริ่มต้น ซึ่งเมื่อจัดทาแล้ว คาดว่าจะมีเงินเพิ่ม
จากการขายขยะ และสามารถจัดซื้อสิ่งที่ต้องการของชุมชนได้ในอนาคต โครงการธนาคารขยะจะมีการบันทึก
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการรับซื้ อ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี อาจนาไปสู่การจัด
ประกวด โดยผู้ ช นะที่ผ่ านเกณฑ์ควรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็ บขนที่จะบังคับใช้ในอนาคต
นอกจากนี้เปิดรับผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม โรงงาน โรงเรียน สถานศึกษา วัด สุเหร่า และผู้สนใจ จัด ตั้งเป็น
ธนาคารขยะโดยทาในรูปแบบเดียวกัน
3. การเก็บขนขยะ
 เทศบาลนครหาดใหญ่และโรงไฟฟ้าเตาเผาขยะควนลัง ควรจัดซื้อเครื่องทา Wood chip เพื่อให้สาย
ด่วนกุญชร สามารถแจ้งผู้ที่ต้องการทิ้งกิ่งไม้ว่าให้นาไปส่งที่โรงไฟฟ้า หรือเข้าคิวการเก็บขนโดยเทศบาลนคร
หาดใหญ่
 เทศบาลนครหาดใหญ่ปรับปรุงโรงหมักปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร เพื่อให้ชุมชนที่แยกขยะอินทรีย์มีช่อง
ทางการส่งผ่านการเก็บขนของเทศบาลนครหาดใหญ่
 เทศบาลนครหาดใหญ่สร้างพื้นที่เก็บขยะเฟอร์นิเจอร์ เพื่อนัดวันเก็บขนขยะเฟอร์นิเจอร์ และเปิดให้ผู้ที่
สนใจมารับไปซ่อมหรือปรับปรุง
 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดประชุมผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อชี้แจงจุดทิ้งขยะจากการก่อสร้างที่
เตรียมไว้ และเปิดให้ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อการถมที่มานาไปใช้
 เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 แจ้งข้อมูลระบบการเก็บขนและส่งกาจัด
ที่ถูกต้องให้ชุมชนทั้ง 103 แห่งทราบ เพื่อการดาเนินงานที่ถูกต้อง
 เทศบาลนครหาดใหญ่แจ้งข้อมูลถึง 103 ชุมชนว่ากากไขมันหรือน้ามันที่ใช้แล้ว สามารถกาจัดได้ โดย
ส่งให้กับโรงผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เทศบาลนครหาดใหญ่ทบทวนประสิทธิภาพรถเก็บขนเพื่อป้องกันปัญหาน้าชะขยะและกลิ่นเหม็น
4. ศึกษารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขยะ สถาบันการศึกษาควร
ศึกษาวิธีการบังคับใช้บทลงโทษผู้ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ศึกษาผลเสียด้านสุขภาพจากการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
ศึกษาความคุ้มค่าในการนาขยะไปรีไซเคิลหรือเผาเพื่อผลิตเป็นพลังงาน ศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขน
ขยะที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อเทศบาลนครหาดใหญ่
5. ปรับปรุงสายด่วนกุญชร
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สายด่วนกุญชร 1559 ควรเพิ่มบทบาทการเป็นผู้ประสานงาน โดยมีรายชื่อผู้ต้องการได้ขยะจากการ
ก่อสร้าง ผู้ต้องการกิ่งไม้ ผู้ต้องการเฟอร์นิเจอร์ หรืออื่นๆ เพื่อในกรณีที่มีการร้องขอให้เก็บขน ก็สามารถลด
ภาระงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในการเก็บขน
6. ประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อวิทยุ อีเมล เว็บไซต์ โทรทัศน์ เคเบิล และสื่อที่มี เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้สอดรับกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ชี้แจงวิธีคัดแยก และเก็บขนขยะแต่ละประเภท รณรงค์การ
ยกเลิกการใช้โฟม ปลูกจิตสานึกการบริโภคเท่าที่จาเป็น โครงการหน้าบ้าน น่ามอง ช่องทางการซื้อ – ขาย ขยะ
รีไซเคิล
นอกจากนั้น เทศบาลนครหาดใหญ่ ควรขยายผลกิจกรรมการลดถุงพลาสติกทุกวันที่ 15 ของเดือน ที่
รัฐบาลประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงแก่ประชาชนทั่วไป และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากส่วนกลาง
ด้านส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง
3.4 ข้อเสนอแนะและข้อสงสัยของชาวหาดใหญ่ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ข้อเสนอที่ได้จากการประชุมสมัชชาประชาชน นครหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ดังนี้
1. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษ และอันตรายต่อสุขภาพที่ได้รับจากการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
เนื่องจากโฟมมีความเป็นพิษสูงทั้งต่อสุขภาพและต่อสิ่งแวดล้อม
2. ขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ปัจจุบันถูกนาไปกาจัดที่ จ.ภูเก็ตนั้น ทางเทศบาล ไม่ควร
ปฏิเสธความรับผิดชอบ ในการกาจัดขยะติดเชื้อตามหลักวิชาการ จาเป็นต้องมีเตาเผาขยะติดเชื้อ
3. หากผู้บ ริโ ภคนากล่ อง ภาชนะ หรือปิ่นโตที่ใช้บรรจุอาหารมาเอง ถือเป็นการลดต้นทุนการผลิ ตของ
ร้านอาหารควรให้ร้านอาหารลดราคา หรือเพิ่มปริมาณอาหารให้ลูกค้าเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเลิกใช้โฟม
4. น้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว ควรมีการกาจัดอย่างเหมาะสม เช่น สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถไฟที่ใช้เครื่องจักรไอ
น้า
5. เรื่องเตาเผาขยะติดเชื้อที่ถูกต่อต้านนั้น มีสาเหตุหนึ่งจากการขาดการประสานความรู้ ความเข้าใจ อยากให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปให้คาแนะนา และให้ความรู้แก่ชาวบ้าน หรือผู้นาชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านหรือคนใน
พื้นที่เข้าใจถึงความจาเป็ฯและประโยชน์ของโครงการ เพราะผู้นาชุมชนบางคนยังไม่ทราบข้อมูล ก่อนจัดทา
ประชาพิจารณ์
6. การจัดการขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ควรให้โรงพยาบาลและเทศบาล ร่วมมือกัน โดยควรให้โรงพยาบาลมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเทศบาลไม่สามารถ
รู้เรื่องขยะติดเชื้อดีเท่ากับโรงพยาบาล ควรมีการศึกษาเรื่องให้ถ่องแท้ และเริ่มต้นที่โรงพยาบาล เพื่อศึกษาว่า
จะจัดการอย่างไรจึงปลอดภัย
7. การทิ้งเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ เป็นต้น ควรมีการจัดเวลาและสถานที่ เพื่อให้ประชาชนนา
เฟอร์นิเจอร์ของตนที่ไม่ต้องการใช้แล้วมาทิ้ง และเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการนาไปซ่อม หรือไปใช้ใหม่ สามารถ
มารับของได้ ในที่ที่ทางราชการจัดเตรียมไว้
8. ควรให้วิศวกร หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น คิดค้นเครื่องมือในการย่อยเศษไม้
เคลื่อนทีไ่ ด้ เพื่อนาไปบริการภายในชุมชน ซึ่งมีคนเสนอต่อว่า เศษไม้ ใบไม้ สามารถนาไปทาปุ๋ยหรือไปหมักได้
แต่การหมักอาจเกิดก๊าซ สามารถนาก๊าซไปใช้ในการผลิตก๊าซหุงต้มได้ หรือมีกระบวนการจัดการกับก๊าซที่เกิด
จากกระบวนการหมักอย่างไร
9. การเก็บขนขยะในเขตเทศบาล ยานพาหนะไม่เพียงพอ ตรงข้ามกับความต้องการของประชาชนให้บ้านเมือง
สะอาด ดังนั้น หากการจัดเก็บต้นทางมีการจัดการเรียบร้อย โดยให้จัดทา และทบทวนความมีส่วนร่วมของ
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ชุมชน การมัดปากถุง การจัดเก็บแต่ละชุมชน จัดการขยะแฝงในยามวิกาล เทศบาลควรประสานกับชุมชนใน
การวางระบบจัดเก็บขยะให้ดี
10. บริเวณบ่อขยะ หรือที่ทิ้งขยะ อาจมีสัตว์เลี้ยงที่ชาวบ้านเลี้ยง เช่น หมู ไก่ เข้าไปกินเศษขยะได้ ซึ้งเมื่อสัตว์
พวกนั้นกินขยะที่เป็นอันตรายเข้าไป ก็อาจจะสะสม และอาจจะส่งผลกระทบมายังสมนุษย์ ควรทารั้วกันบริเวณ
รอบบ่อขยะ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไป
11. การทา MOU ให้แต่ละชุมชนร่วมมือกัน
12. การจัดเก็บขยะ ไม่มีการมัดปากถุง หรือมีการมัดปากถุงแล้วแต่เทศบาลใช้เวลานานกว่าจะมาเก็บขยะ ทา
ให้มีสุนัขเข้ามาคุ้ยเขี่ยถุงก่อน จึงควรบอกเวลาทิ้ง เพื่อให้ทิ้งได้เป็นเวลา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง
13. เสนอว่าอยากเห็นตัวตนที่จับต้องได้ เช่น
- ผู้ประกอบการ ใครควรเป็นเจ้าภาพหลัก ประชาชนเสนอว่า ให้หอการค้าเข้ามาช่วยดูแลได้ไหม
- สถาบันการศึกษา อาจจะเป็น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ชุมชน ควรเป็นหน้าที่ใคร
- ร้านรับซื้อของเก่า ควรเป็นใคร เช่น ร้านวงศ์พาณิชย์
14. โรงผลิตไฟฟ้าจากขยะที่ควนลัง มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ควรมีการจัดการอย่างไร
15. รถขนขยะ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
16. ให้ความรู้ตั้งแต่รากหญ้า ในสถานศึกษา ในเรื่องขยะ ควรปลูกฝังจิตสานึกเด็กและเยาวชน
17. การเอาน้ามันจากร้านค้าที่ขายอาหารตามสั่ง หรือร้านอาหารต่างๆ ไป modify หรือสามารถใช้ทาอะไรได้
อีกหรือมีใครรับซื้อหรือไม่ ควรค้นหาแหล่งซื้อและแหล่งรองรับ by-product
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