การวิเคราะห์ ข้อมูลขยะ
เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด
จังหวัด สุราษฏร์ธานี
1

ขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล
STEPs
1) VC / CSF
2) Data Analysis

3) ข้อเสนอแนะนโยบำย หรือ โครงกำรสำคัญ
4) Project Idea

Tasks
ปรับ VC และ กำหนด CSF
วิเครำะห์แบบ Infographic และ GIS พร้อม
สรุปประเด็นสำคัญต่อยุทธศำสตร์
เสนอโครงกำรหรือมำตรกำรจำกผลกำรวิเครำะห์
ในขั้นตอน 3
เสนอกรอบแนวคิดโครงกำรสำคัญ

2

ตัวแบบการจัดทาข้อมูล ด้านขยะ
STEP 1

Generic Value Chain
กำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี
กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
 กำรจัดกำรมลพิษ (คุณภำพ
อำกำศ/ขยะและของเสีย อันตรำย
ชุมชนและอุตสำหกรรม)
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมือง
และชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิ
ทัศน์)
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งธรรมชำติ แหล่งธรณีวิทยำ
แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดก
ทำงธรรมชำติและศิลปวัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยว

สร้ำงควำมมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรทีด่ ีจำกทุกภำคส่วน
 กำรสร้ำงจิตสำนึกรับผิดชอบ
ของทุกภำคส่วนต่อสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำและกระตุ้นบทบำท
ของภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำร
ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำระบบกำกับ ป้องกัน
ปัญหำ กำรติดตำมประเมินผล
ตรวจสอบ และควบคุมกำรดำเนินงำน
 กำหนดและจำแนกเขตพื้นที่ปัญหำและ/หรือมี
แนวโน้มที่จะเกิดปัญหำขึ้นในอนำคต
 คัดเลือกมำตรกำรจัดกำรป้องกัน แก้ไข หรือฟื้นฟู
พื้นที่ตำมควำมเหมำะสม
 ป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำซ้ำ
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้เหมำะสม
และมีประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้โดยเฉพำะในพื้นที่
วิกฤติ - เร่งด่วน
กำหนดมำตรกำรเชิงรุกในกำรติดตำมและ
ตรวจสอบสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จัดทำระบบประเมินผลกำรดำเนินงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรในระดับพื้นที่

3

ห่วงโซ่มูลค่ามาตรฐาน ด้านขยะ
STEP 1

4

รายการสถิติทางการที่สาคัญจาเป็น ด้านขยะ
สรุป
รายการสถิติทางการทั้งหมด 176 รายการ
/ 5 จังหวัด
รายการสถิติทางการ
Common 22 รายการ
รายการสถิติทางการที่ตรงกับ
รายสาขา 3 รายการ / 1 สาขา
(ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)

รายการสถิติทางการที่สาคัญจาเป็น 10 รายการแรก
จานวนจังหวัดทีม่ ี
ข้อมูลเหมือนกัน

ที่

รายการสถิติทางการ

1.

จานวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

3

2.

จานวนข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

3

3.

จานวนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

3

4.

จานวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

3

5.

จานวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

3

6.

ปริมาณการกาจัดขยะต่อวัน จาแนกตามประเภทของขยะ และเขตการปกครอง

3

7.

ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

3

8.

ปริมาณขยะต่อวัน จาแนกตามประเภทของขยะ และเขตการปกครอง

3

9.

ปริมาณขยะสะสมต่อปี จาแนกตามประเภทของขยะ และเขตการปกครอง

3

10. แผนการบูรณาการการจัดบริหารการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

2
5

ผังรายการสถิติ ด้านขยะ
ตัวอย่ำง

ผังรำยกำรสถิติทำงกำร “กำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียและขยะ” จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ห่วงโซ่คุณค่ำ (VC) และปัจจัยสู่
ควำมสำเร็จ (CSF)
CSF 2.1
กำรบริหำรจัดกำรน้ำเสียและขยะ
ชุมชน/น้ำเสียและขยะจำกภำค
เกษตร/น้ำเสียและขยะและของเสีย
อุตสำหกรรม

CSF 3.1
กำรส่งเสริมกำรลดปริมำณน้ำเสีย
และขยะต่อครัวเรือน

ตัวชี้วัด
KPI 2.1.1
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะ

ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น

Data 2.1.1-1
ปริมาณขยะต่อวัน จาแนกตามประเภท
ของขยะ และเขตการปกครอง
Data 2.1.1-2
ปริมาณการกาจัดขยะต่อวัน จาแนกตาม
ประเภทของขยะ และเขตการปกครอง
Data 2.1.1-3
ปริมาณขยะสะสมต่อปี จาแนกตาม
ประเภทของขยะ และเขตการปกครอง
Data 2.1.1-4
ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น(เที่ยว/
วัน)
KPI 3.1.1
Data 3.1.1-1
ปริมาณขยะมูลฝอยต่อ
จานวนครัวเรือนจาแนกตามเขตการ
ครัวเรือนลดลง
ปกครอง
Data 3.1.1-2
ปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมแล้วเก็บ
ขนได้ จาแนกตามเขตการปกครอง
KPI 3.1.2
Data 3.1.2-1
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเทียบ จานวนประชากรตามทะเบียนจาแนก
กับจานวนประชากรต่อวัน
ตามเขต
การปกครอง

ตัน

มี/ไม่มี
ฐำน
ข้อมูล
มี

ตัน

มี

ตัน

มี

ตัน

มี

เอกสารของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น.
เอกสารของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น.
เอกสารของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น.
-

ครัวเรือน

มี

ทะเบียน

รายปี

ตัน

มี

สารวจ

รายปี

คน

มี

ทะเบียน

รายปี

หน่วย

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ควำมถี่
ของข้อมูล
รายปี

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รายปี

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รายปี

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รายปี

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

“กำรแก้ไข
ปัญหำน้ำเสีย
และขยะ”

สนง.สถิติจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สนง.สถิติจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
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การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านขยะ
แผนภูมิแสดงปริมำณขยะต่อวัน ปี 2555 – 2557 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ปริมำณขยะต่อวัน จำแนกตำมประเภทของขยะ และเขตกำรปกครอง (ตัน)
ปริมำณกำรกำจัดขยะต่อวัน จำแนกตำมประเภทของขยะ และเขตกำรปกครอง

938.18

898.45

978.19

130

130

130

2555

2556

2557

สถำนะ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลเกาะสมุย (ปิดปรับปรุง)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเต่า (เปิดดาเนินการ)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ปิดปรับปรุง)
ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตาบลดอนสัก (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภูมิ
จำกแผนภู มิ จะเห็ น ว่ ำ ปริ ม ำณขยะต่ อ วั น มี
ปริมำณเพิ่มขึ้น ในขณะที่ควำมสำมำรถในกำรกำจัด
ปริมำณขยะไม่ได้เพิ่มขึ้น (ปริมำณกำรกำจัดขยะต่อ
วันเพียง 130ตัน/ต่อวัน)
ระบบการจัด การขยะมูล ฝอยของจัง หวั ด ทั้ ง 4
แห่ง พบว่าสามารถดาเนินการได้เพียง 1 แห่ง
ดังนั้น จะทำอย่ำงไรเพื่อให้ระบบกำรกำจัดขยะ
มู ล ฝอยสำมำรถด ำเนินกำรได้ อ ย่ำงเต็ ม กำลั งกำร
กำจัดขยะ เพื่อให้สำมำรถรองรับขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละวั น เช่ น โครงกำรสนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ ำ ง
สมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยจำก
ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ การ
สร้ า งฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มั่ น คง และมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวอย่ำง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

“กำรแก้ไข
ปัญหำน้ำเสีย
และขยะ”
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การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านขยะ
ควำมหนำแน่นของประชำกรต่อปริมำณขยะ ปี 2557
4,000

180

168.12

ความหนาแน่นของประชากร

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)

3,500

160

3,338.03

140

3,000
2,649.83
2,500

120

2,351.09
2,160.77

100

2,000
1,500
47.98

60

1,110.49

1,000
500

80

1,578.00
1,499.36

832.49
20.16

376.64

1.63

483.94

483.10

241.19
1.01

1.01

7.24 10.01

411.00 371.39
3.05

40

639.95 626.62

636.58

1.76

-

15.64

12.09
1.51

-

หมายเหตุ ข้อมูลเฉพาะเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล

ที่มา : สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ 9 มิถุนายน 2557

1.79

5.50

15.07

20
-

วิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภูมิ
จากแผนภูมิ จะเห็นว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นนั้น
โดยส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นเมื อ งหลั ก ที่ มี ก ารท่ อ งเที่ ย ว
เช่ น เกาะสมุ ย เมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี ซึ่ ง มี ค วาม
หนาแน่ น ประชากรไม่ ม าก แต่ ก ลั บ มี ป ริ ม าณขยะ
มูลฝอยจานวนมาก
ในขณะที่เขตที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง
เช่น กาญจนดิษฐ์ พนม เวียงสระ ซึ่งเป็นเขตสาหรับ
การอยู่อาศัย กลับมีปริมาณขยะมูลฝอยไม่มาก
ดังนั้น เพื่อให้ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลักมี
สภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์
ที่ 5 ควรมีกำรส่งเสริมอย่ำงไรในกำรจัดกำรขยะที่
เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนและเมื อ งท่ อ งเที่ ย ว เช่ น
โครงกำรจัดกำรขยะในพื้นที่

ตัวอย่ำง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

“กำรแก้ไข
ปัญหำน้ำเสีย
และขยะ”

STEP 2
8

การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านขยะ
ตัวอย่ำง

วิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภูมิ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จากแผนภูมิ เศษอำหำรเป็นองค์ประกอบ
ข อ ง ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ที่ มี ป ริ ม ำ ณ ม ำ ก ที่ สุ ด
ร อ ง ล งม า เ ป็ น ก ร ะด า ษ แ ล ะ พ ล า ส ติ ก
ตามลาดับ
จะเห็ น ได้ ว่ า ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเกำะ
สมุ ย มี ข ยะประเภทเศษอำหำรมำกที่ สุ ด
พื้ น ที่ เ ขตอ าเภอเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ข ยะ
ประเภทพลาสติกมากที่สุด ซึ่งทั้งสองอาเภอ
เป็นเขตพื้นที่แหล่งชุมชนเมืองทั้งสิ้น
ดังนั้น จึงควรมีกำรสนับสนุนกำรนำขยะ
กลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ของขยะประเภท
เศษอำหำร และ พลำสติก เพื่ อลดปริ มำณ
ขยะ และควรมีกำรวำงแผนกำรบริหำรกำร
จั ด กำรขยะในเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งและ
สถำนที่ท่องเที่ยว เช่น โครงกำรเสริมสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยในพื้นที่จังหวัด ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะ
ในชุ ม ชน/สถำบัน ส่ งเสริ ม ให้มี ก ำรนำขยะ
ย่อยสลำยได้มำทำขยะอินทรีย์

“กำรแก้ไข
ปัญหำน้ำเสีย
และขยะ”
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือโครงการสาคัญ (Flagship Project)
ตัวอย่ำง

สรุปประเด็นสำคัญต่อยุทธศำสตร์
(Strategic Issues) (กำรวิเครำะห์ข้อมูล Step 2)

เพื่อให้ระบบกำรกำจัดขยะมูลฝอยสำมำรถดำเนินกำรได้
อย่ำงเต็มกำลังกำรกำจัดขยะ เพื่อให้สำมำรถรองรับขยะที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
เพื่อให้ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลักมีสภำพแวดล้อมที่ดี
ซึ่งเป็นเป้ำประสงค์ในยุทธศำสตร์
เพื่อให้เกิดกำรสนับสนุนกำรนำขยะกลับมำใช้ใหม่
(Recycle) ของขยะประเภทเศษอำหำร และ พลำสติก
เพื่อลดปริมำณขยะ

โครงกำรสำคัญ / มำตรกำร

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

“กำรแก้ไข
ปัญหำน้ำเสีย
และขยะ”
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เสนอกรอบแนวคิดโครงการสาคัญ (Project Idea)
1. โครงกำร.................................................................

ตัวอย่ำง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย
1. ............................
2. ............................
กิจกรรม หรือ แนวทำงโครงกำร
1. ............................
2. ............................

“กำรแก้ไข
ปัญหำน้ำเสีย
และขยะ”
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เสนอกรอบแนวคิดโครงการสาคัญ (Project Idea)
2. โครงกำร.....................................................................

ตัวอย่ำง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย
1. ............................
2. ............................
กิจกรรม หรือ แนวทำงโครงกำร
1. ............................
2. ............................

“กำรแก้ไข
ปัญหำน้ำเสีย
และขยะ”
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เสนอกรอบแนวคิดโครงการสาคัญ (Project Idea)
3. โครงกำร.................................................................

ตัวอย่ำง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย
1. ............................
2. ............................
กิจกรรม หรือ แนวทำงโครงกำร
1. ............................
2. ............................

“กำรแก้ไข
ปัญหำน้ำเสีย
และขยะ”
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านขยะ

14

