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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่เกิดภาวะวิกฤตอันเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกซึ่งมี 

ปัญหาสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต แต่ผลพวงเหล่านั้นส่งผล
กระทบโดยก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและกระทบต่อมวลมนุษย์และ
ส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะปัญหาส่ิงแวดขยะ ถือเป็นส่ิงส าคัญต่อสุขภาพของบุคลากร ในองค์กรต่าง เพราะขยะเป็นท่ี
สะสมของเช้ือโรคเพื่อรอการแพร่กระจาย อีกท้ังยังส่งกล่ินไม่พึง ประสงค์มากขึ้นหากมองข้ามการบริหาร
จัดเก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม เป็นปัญหาท่ีต้องการความร่วมมือร่วม
ใจในการแก้ไขจากทุกคนในทุกระดับ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐท่ีมีนโยบายอย่างชัดเจนในการท่ีจะก่ อให้เกิด
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี โดยมีเป้าหมายและหลักการท่ีจะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีการ
จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชนได้น าไปปฏิบัติและขยายผลต่อไปยัง
ครอบครัวและชุมชน จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
เป็นการช่วยดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อมอีกทางหนึ่ง เช่นสามารถน าขยะน ากลับมาใช้ ประโยชน์ได้อีก ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และน าขยะเศษอาหารมาท าปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ส าหรับใส่ ต้นไม้เพื่อคืนความสมบูรณ์กลับสู่
ธรรมชาติอีกทางหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมตาว
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยท่ีวางไว้   

 
1.1 วัตถุประสงค์  

1.1.1 เพื่อให้งานจัดเก็บและจัดการขยะ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
1.1.2 เพื่อปลูกจิตส านึกให้ทุกคนร่วมกันบริหารการจัดเก็บและจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง  

ๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามระบบการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ระบบผู้ท้ิง  เป็นผู้คัดแยกขยะตาม
ประเภท  

1.1.3 เพื่อเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
1.1.4 เพื่อบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

1.2 ขอบเขตของกำรบริกำรจัดเก็บและจัดกำรขยะ  
1.2.1 การจัดเก็บและจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตาม

ระบบการจัดการ ขยะของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ระบบผู้ท้ิงเป็นผู้คัดแยกขยะตามประเภท โดยแบ่งขยะออกเป็น 4
ประเภท คือ ขยะท่ัวไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย์ และขยะพิษ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามด าเนินการเก็บ
และจัดการขยะประจ าทุกวัน พนักงานจัดการเก็บขยะจะต้องเก็บขยะตามจุดวางถังขยะภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามท้ัง 26 จุด  
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1.2.2 การรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบจุดวางถังขยะ จัดอุปกรณ์ท าความสะอาดให้พนักงานเกบ็
ขนขยะประจ ารถทุกคัน โดยท าการเก็บกวาดและท าความสะอาดบริเวณโดยรอบจุดวางถังขยะทุกครั้ง รวมถึง
การท าความสะอาดถังขยะอย่างสม่ าเสมอ 

1.2.3 ความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนขยะ จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานเก็บ
ขนขยะทุกคน ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ร้องเท้าเซฟตี เป็นต้น  
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บทที่ 2 
กระบวนกำรจัดกำรขยะ 

 
การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกระบวนการและขั้นตอนการจัดการต้ังแต่ต้นทาง

ตลอดการจัดการขั้นสุดท้าย กระบวนการคัดแยกขยะท่ีเกิดขึ้นโดยอิงประเภทของการจัดแยกขยะตามวิธี
มาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนดขึ้น  
2.1 กำรจ ำแนกประเภทขยะ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล 
ขยะอินทรีย์ และขยะพิษ ซึ่งเกณฑ์การคัดแยกขยะและชนิดของขยะแต่ละประเภทได้แสดงไว้ดังตารางท่ี  2.1 
และได้แสดงแผนผังการคัดแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ไว้ในรูปท่ี 2.1 ตารางท่ี 2.1 แสดงเกณฑ์การ
คัดแยกขยะ 
ตารางท่ี 2.1 เกณฑ์การคัดแยกขยะ 

ล ำดับที่ ประเภทขยะ เกณฑ์กำรคัดแยก ตัวอย่ำง 
1 ขยะทั่วไป ขยะ ท่ีย่อยสลายไม่ ไ ด้

หรือย่อยสลายยาก 
ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่า
กับการ รีไซเคิล 
เช่น โฟม ฟอยล์ 
กระดาษ ท่ีปนเป้ือน 
แ ล ะ ไ ม่ คุ้ ม กั บ ก า ร
น ามาใช้ใหม่ 

โฟม ฟอยล์ ท่ีใช้แล้วหรือเปื้อนอาหาร พลาสติกใส่อาหาร ถุงก๊อบ
แก๊บ ซองบะหมี่ส าเร็จรูป พลาสติกห่อลูกอม/ห่อของขบเค้ียว 
พลาสติกหุ้มอาหาร กระดาษ กระดาษช าระ กระดาษเคลือบมัน 
กระดาษท่ีเป้ือนส่ิงสกปรกโลหะกระป๋องเหล็กเคลือบดีบุก เช่น 
กระป๋องบรรจุอาหารหรือเครื่องด่ืมบางประเภท แก้ว แก้วน้ า 
กระจก หลอดไฟ เซรามิก แก้วทุกประเภทท่ีไม่ใช่ภาชนะบรรจุ 
 
 
 

2 ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีสามารถน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ 
ใหม่ รีไซเคิล หรือขายได้ 
เช่น กระดาษ 
แก้ว พลาสติก โลหะ/
กระป๋อง, กล่อง 
นม 

กระดาษ เอกสาร หนังสือพิมพ์ รูปภาพสมุด กล่องกระดาษ แผ่น
พับ แก้ว ขวดแก้ว หรือภาชนะแก้วส าหรับบรรจุอาหารและ
เครื่องด่ืมทุกชนิด ท้ังท่ีมีสีใส น้ าตาลเขียว หรืออื่นๆ กล่องนม 
กล่องบรรจุน้ าผลไม้พลาสติก กล่อง ลัง ถัง ขวด กระป๋อง กะละมัง 
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีสัญลักษณ์รีไซเคิลโลหะ/กระป๋อง เศษเหล็ก 
อลูมิเนียม สังกะสี สเตนแลส ทองแดง ทองเหลือง ท่อแป๊ปน้ า 
กระป๋องนมผง กระป๋อง น้ าอัดลม กระป๋องเบียร์กระป๋องน้ าผลไม้ 
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ล ำดับที่ ประเภทขยะ เกณฑ์กำรคัดแยก ตัวอย่ำง 
3 ขยะอินทรีย์ ขยะท่ีมาจากธรรมชาติ

หรือส่ิงมีชีวิตท่ี 
ย่อยสลายและเน่าเสีย
ง่ายและส่งกล่ิน 
เหม็น เช่น เศษซากพืช 
เศษอาหาร ซาก 
สัตว์ ผักผลไม้ 
 

เศษซากพืช ข้าวขนมเปลือกผลไม้ ผลไม้เน่า ผักใบตองสดแห้ง 
ใบตองห่อขนม นึ่งหรือปิ้งเศษอาหาร แกงต้มผัก ใบไม้ใบ 
หญ้า กระดาษท่ีเปียกชุ่มเลอะเทอะ (ไม่รวมกิ่งไม้) เศษซากสัตว์ นม 
เนย เนื้อสัตว์ เปลือกไข่ไข่ เปลือกกุ้ง กระดองปู ก้างป ูก้างปลา 
กระดูกสัตว์ 
 
 
 
 

4 ขยะพิษ ขยะท่ีมีสารพิษ หากท้ิง
ไม่ระมัดระวัง 
จะมีอันตรายต่อคน สัตว์ 
ส่ิงแวดล้อม 
ชุมชน เช่น หลอดไฟ 
กระป๋องสเปรย์ 
แบตเตอรี่ ยาหมดอายุ 
บรรจุภัณฑ์ใส่ 
น้ ายาต่างๆ น้ ามัน 

หลอดไฟ หลอดไฟธรรมดา หลอดฟลูออเรสเซนส์ กระป๋องสเปรย์ 
สีสเปรย์ สเปรย์เซ็ทผม สเปรย์ยาฆ่าแมลง สเปรย์ท าความสะอาด 
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่หมดอายุท่ีใช้กับ ไฟฟ้า วิทย ุ
โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป รถยนต์ของเล่นหรือนาฬิกา เครื่องเสียง 
น้ ายาท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ น้ ายาขัด สารฆ่าแมลง สาร
ก าจัดวัชพืช สารฆ่าหนู แมลงสาบ ยุง แมลงวัน ปุ๋ยเคมี น้ ายา 
ล้างเล็บ กัดสีผม ย้อมผม น้ ามัน น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรค 
น้ ามันหล่อล่ืน 
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รูปท่ี 2.1แสดงระบบการคัดแยก/จัดการขยะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คัดแยกขยะ 

ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ย่อย

สลาย 

ขยะรีไซเคิล 

รวบรวมไว้ ณ โรง

คัดแยกขยะ 
น้ าหมักชีวภาพ 

ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ปุ๋ยไส้เดือน 

กล่องรวบรวมขยะ

อันตรายตามหน่วยงาน

ใน มมส. 

รวบรวมตามจุดบริการท่ีท้ิงขยะ 

เก็บขนและขนถ่ายไปยังเทศบาลหนองปลิง 

ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

เผา ฝังกลบ 

เก็บรวบรวมไว้ ณ 

โรงคัดแยกขยะ

เพื่อขนถ่ายไป

หนองปลิง 
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2.2 กำรแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะให้เป็นไปตามประเภทของขยะท่ีคัด

แยกเป็น 4 ประเภท โดยใช้ถังขยะสีต่างๆ ซึ่งมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อความสะดวกในการรวบรวมและไม่ตก
หล่นพร้อมท้ังติดสัญลักษณ์ไว้ท่ีถัง ซึ่งก าหนดให้ถังขยะสีเขียว สีน้ าเงิน สีเหลือง และสีแดง ใช้ส าหรับรองรับ
ขยะประเภทขยะอินทรีย์ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ แสดงดังรูปท่ี 2.2 ตามล าดับ ซึ่งสีของถังขยะท่ี
ใช้เป็นระบบสีท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามกรมควบคุมมลพิษและมีเฉพาะสีเทาเท่านั้นท่ีเป็นขยะประเภท
พิเศษท่ีรองรับขยะเศษวัสดุอันเกิดจากกิจกรรมด้านการเรียนการสอนในโรงประลองของมหาวิทยาลัย  โดยมี
สัญลักษณ์ส าหรับติดท่ีถังขยะแต่ละประเภทดังแสดงไว้ในรูปท่ี 2.3 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 ถังขยะแต่ละประเภท 
 
2.3 สัญลักษณ์ส ำหรับติดถังขยะแต่ละประเภท 
 

 
ขยะรีไซเคิล 

 

ขยะอินทรยี ์

 

ขยะทั่วไป 

 

ขยะอันตราย 
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บทที่ 3  
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อื่น ๆ ก าหนด

ช่วงการปฏิบัติงาน 08.30 – 16.30 นาที ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดเก็บและจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามในระดับปฏิบัติการ ดังนี้ แผนการปฏิบัติงานประจ าวัน แผนการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ ดังมี
รายละเอียดและขั้นตอนดังนี้  
3.1 รถเก็บขนขยะ 
 การด าเนินจัดเก็บและจัดการขยะของมวิทยาลัยมหาสารคามใช้รถในการปฏิบัติงานท้ังหมด  3 คัน 
ได้แก่  

รถขยะแบบอัดท้าย   ขนาดความจุ  5 ตัน    
รถขยะคอนเทนเนอร์ (สีเขียว)   ขนาดความจุ  4-5  ลบ.ม 
รถขยะแบบปิคอัพ(เปิดข้างเทท้าย)   ขนาดความจุ  3 ตัน   

ตามรายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 3.1, 3.2, 3.3  
 

 
รูปท่ี 3.1 แสดงรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ขนาดบรรจุ  5  ตัน (หมายเลขทะเบียน 81-1967 มค.) 

 

 

 

  

รูปท่ี 3.2  แสดงรถขยะคอนเทนเนอร์ (สีเขียว)  ขนาดบรรจุ  4-5   ลบ.ม. 
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รูปท่ี 3.3  แสดงรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ (เปิดข้างเทท้าย)  ขนาดบรรจุ  3.2   ลบ.ม. 

(หมายเลขทะเบียน 81-5419 มค.) 

3.2 แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน  
แผนการปฏิบัติงานประจ าวันแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บขยะ และ การ

คัดแยกขยะ มีรายละเอียดดังนี้  
3.2.1 การจัดเก็บขยะท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ า  
การจัดเก็บขยะท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวัน คือ ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทุก

วัน เช่น ขยะจากการรับประทานอาหาร ขยะจากกิจกรรมภายในส านักงาน เป็นต้น การจัดเก็บขยะท่ีเกิดขึ้น
ประจ าทุกวันจะใช้ระบบการก าหนดจุดวางถังขยะ เพื่อใช้รองรับขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 
โดยต าแหน่งท่ีต้ัง ปริมาณ ขนาดและประเภทของถังขยะจะพิจารณาตามกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในแต่ละสถานท่ีท้ัง
ภายใน และภายนอกอาคาร การเก็บขยะจะแบ่งเส้นทางตามความต่อเนื่องของจุดวางถังขยะของมหาวิทยา
แสดงไว้ในตารางท่ี 3.1, 3.2, 3.3 และเส้นทางการเก็บขนขยะแสดงกังรูปท่ี 3.4, 3.5, 3.6 โดยพนักงาน
ด าเนินการเก็บขนขยะตามจุดวางถังขยะเป็นประจ าทุกวัน เมื่อปริมาณขยะเต็มรถขนขยะแล้วให้น าส่งไปยังโรง
คัดแยกขยะ โดยบางส่วนขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (ขยะจากถังสีเหลือง) ท าการคัดแยกเบื้องต้นไป
พร้อมกับการเก็บขน เมื่อด าเนินการเก็บครบทุกจุดแล้วหรือปริมาณขยะเต็มรถขนย้ายไปเทศบาลหนองปลิง
เพื่อก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็น 2 ช่วงเวลา มีดังนี้  

เวลา 08.30 – 12.00 นาที ด าเนินการเก็บขนขยะบริเวณภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นท่ีขามเรียง  
เวลา 13.00 – 16.30 นาที ด าเนินการเก็บขนขยะบริเวณพื้นท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นท่ีในเมือง 
 
3.2.2 การจัดเก็บขยะท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า 
การจัดเก็บขยะท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า คือ ขยะท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมหรือพิธีการต่างๆภายใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เช่น ขยะจากการจัดงานลอยกระทง ขยะจากการจัดงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  การจัดเก็บขยะท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวันใช้ระบบเสริมถังขยะ ซึ่งถังขยะท่ีใช้เป็นลักษณะกรงเหล็ก
ใช้ถุงด ารองภายในกรงเหล็กเพื่อความสะดวกต่อการเก็บขนขยะ งานจัดการขยะน าถังขยะไปวางบริเวณรอบๆงาน 
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จ านวนถังขยะขึ้นกับความเหมาะสมของการจัดงาน เมื่อเสร็จงานหรือพิธีการต่างๆแล้วงานจัดการขยะ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขยะมายังโรงคัดแยกขยะเพื่อรอส่งก าจัดต่อไป และเก็บรวบรวมถังขยะไว้ท่ีงานจัดการ
ขยะ การปฏิบัติการเก็บขนขยะท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ าโดยกองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประสานงานร่วมกับงานจัดการขยะให้ด าเนินการ ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
ตารางท่ี 3.1 พื้นท่ีด าเนินการเก็บขนขยะรถขยะคอนเทนเนอร์ 

ล าดับท่ี พื้นท่ีด าเนินการเก็บขยะ เวลาเก็บ (นาที) หมายเหตุ 
1 บริเวณตลาดน้อย 08.30 - 10.00 ม.ใหม ่
2 บริเวณหอพักโกสุมพิสัย 10.00 - 11.30 ม.ใหม ่
3 บริเวณโรงเรียนมัธยมสาธิต 13.00 - 14.30 ม.ใหม ่
4 ถังประจ าโรงคัดแยกขยะ 14.30 - 16.00 ม.ใหม ่

หมายเหตุ  เก็บขยะแต่ละจุดแล้วขนถ่ายไปสถานท่ีก าจัดขยะ ณ เทศบาลหนองปลิง 
 ตารางท่ี 3.2 พื้นท่ีด าเนินการเก็บขนขยะรถขยะแบบอัดท้าย 

ล าดับ
ท่ี 

พื้นท่ีด าเนินการเก็บขยะ เวลาเก็บ (นาที) เขต 

1 บริเวณสระว่ายน้ าและอาคารพละ 08.30 - 08.35 ม.ใหม ่
2 บริเวณด้านข้างอาคารราชนครินทร์ 08.35 - 08.55 ม.ใหม ่
3 บริเวณด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี 08.55 - 09.10 ม.ใหม ่
4 บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการยูนิเพียว 09.10 - 09.40 ม.ใหม ่
5 บริเวณด้านข้างอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร(คอนโด4) 09.40 - 10.00 ม.ใหม ่
6 บริเวณด้านข้างอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร(คอนโด1) 10.00 - 10.15 ม.ใหม ่
7 บริเวณลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ 10.15 - 10.45 ม.ใหม ่
8 บริเวณด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 10.45 - 11.20 ม.ใหม ่
9 บริเวณหลังอาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเก่า) 11.20 - 11.40 ม.ใหม ่
10 บริเวณหอพักนิสิต 13.00 - 13.40 ม.เก่า 
11 บริเวณหอประชุมเคียงคะคาง 13.40 - 13.50 ม.เก่า 
12 บริเวณบ้านพักอาศัยของบุคลากร 13.50 - 14.50 ม.เก่า 
13 บริเวณอาคารคณะสัตวะแพทย์ศาสตร์ 14.50 - 15.00 ม.เก่า 
14 บริเวณโรงอาหาร 15.00 - 15.20 ม.เก่า 

15 
บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
ประถม) 15.20 - 15.50 ม.เก่า 

16 บริเวณอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 15.50 - 16.20 ม.เก่า 
หมายเหตุ เมื่อเก็บครบทุกจุดแล้วขนถ่ายขยะไปยังท่ีก าจัดขยะ ณ เทศบาลหนองปลิง 
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ตารางท่ี 3.3 พื้นท่ีด าเนินการเก็บขนขยะรถขยะคันเล็ก 
ล าดับ

ท่ี 
พื้นท่ีด าเนินการเก็บขยะ เวลาเก็บ (นาที) 

หมาย
เหตุ 

1 บริเวณพลาซ่า 08.30 - 09.30 ม.ใหม ่
2 บริเวณสโมสรบุคลากรและผลิตภัณฑ์ 09.30 - 10.00 ม.ใหม ่
3 บริเวณตึกบรมราชกุมารี 10.00 - 10.30 ม.ใหม ่
4 บริเวณกึ่งกลางระหว่างตึกสาธารณสุขศาสตร์และอาคารดุรยาง 10.30 - 11.30 ม.ใหม ่
5 จุดวางตะแกรงตามศาลาด้านข้างกองกิจการนักศึกษา 13.00 - 14.30 ม.ใหม ่
6 จุดวางตะแกรงตามศาลาด้านข้างหอพักนิสิตนักศึกษา 14.30 - 15.00 ม.ใหม ่

หมายเหตุ : เมื่อเก็บครบทุกจุดแล้วน าขยะมารวมไว้ที่โรงคัดแยกขยะ เพื่อท าการคัดแยกเบื้องต้น 
                แล้วขนถ่ายท่ีไปก าจัดขยะ ณ เทศบาลหนองปลิง 

  3.3 ข้ันตอนกำรจัดกำรขยะและเส้นทำงกำรเก็บขนขยะภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 แสดงเส้นทางการเก็บขยะของรถขยะคอนเทนเนอร์ (สีเขียว) 

จุดท่ีเริ่มออกตัวคือ กองอาคาร

สถานท่ี  

จุดท่ี1 คือ บริเวณตลาดน้อย 

จุดท่ี2 คือ บริเวณหอพักโกสุมพิสัย น าขยะมารวบรวมไว้ ณ โรงคัดแยก

ขยะ เพื่อท าการคัดแยกในเบ้ืองต้น 

จุดท่ี3  คือ บริเวณโรงเรียนมัธยมสาธิต น าขยะมารวบรวมไว้ ณ โรงคัดแยก

ขยะ เพื่อท าการคัดแยกในเบ้ืองต้น 

น าขยะมารวบรวมไว้ ณ โรงคัดแยกขยะ เพื่อท าการ

คัดแยกในเบ้ืองต้นและรอขนถ่ายเพื่อไปส่งก าจัด  ณ   

เทศบาลเมืองมหาสารคาม(บ้านหนองปลิง) 
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รูปท่ี 3.5 แสดงเส้นทางการเก็บขยะของรถขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ  5  ตัน 

จุดท่ี 1  บริเวณสระว่ายน้ า และอาคารพลศึกษา จุดท่ีเริ่มออกตัวคือ โรงคัดแยกขยะ  บริเวณ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จุดท่ี 2  บริเวณด้านข้างอาคารราชนครินทร์ จุดท่ี 3  บริเวณด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี 

จุดท่ี 5  บริเวณด้านข้างอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร 

(คอนโด  4) 

จุดท่ี 4  บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการยูนิ

เพียว 

จุดท่ี 6  บริเวณด้านข้างอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร 

(คอนโด  1) 

จุดท่ี 7  บริเวณลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ 

จุดท่ี  9 บริเวณหลังอาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเก่า) จุดท่ี 8  บริเวณด้านข้างอาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ 

จุดท่ี  10 บริเวณหอพักนิสิตเขตพื้นท่ีในเมือง 

 

จุดท่ี  11 บริเวณหอประชุมเคียงคะคางเขต

พื้นท่ีในเมือง 

 
จุดท่ี  13  บริเวณอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ(เขต

พื้นท่ีในเมือง) 

 

จุดท่ี  12 บริเวณบ้านพักอาศัยของบุคลากร

(เขตพื้นท่ีในเมือง) 

 
จุดท่ี  14  บริเวณโรงอาหารเขตพื้นท่ีในเมือง 

 

จุดท่ี  15  บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 

 จุดท่ี  16  บริเวณอาคารคณะศึกษาศาสตร์(เขตพื้นท่ี

ในเมือง) 

 น าไปก าจัด  ณ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  (บ้านหนองปลิง) 
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รูปท่ี 2.6 แสดงเส้นทางการเก็บขยะของรถขยะแบบเปิดข้างและเปิดท้าย 
 

3.2.2 การคัดแยกขยะ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะท่ัวไป ขยะน า

กลับมาใช้ใหม่ ขยะอินทรีย์ และขยะพิษ ซึ่งเกณฑ์การคัดแยกขยะและชนิดของขยะแต่ละประเภทได้แสดงไว้
ดังรูปท่ี 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7 การคัดแยกขยะตามสีภาชนะรองรับ 

1.บริเวณพลาซ่า 

5.จุดวางตะแกรงตามศาลาด้านข้าง

กองกิจการนักศึกษา 

6.จุดวางตะแกรงตามศาลาด้านข้าง

หอพักนิสิตนักศึกษา 

3.บริเวณตึกบรมราชกุมารี 4.บริเวณกึ่งกลางระหว่างตึก

สาธารณสุขศาสตร์และอาคารดุรยาง 

2.บริเวณสโมสรบุคลากรและ

ผลิตภัณฑ์ 

คัดแยก 

ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ย่อย

สลาย 

ขยะรีไซเคิล 

ธนาคารรีไซเคิล 
น้ าหมักชีวภาพ 

ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ปุ๋ยไส้เดือน 

กล่องรวบรวมขยะ

อันตรายตามหน่วยงาน

ใน มมส. 

เข้าเครื่องคัดแยก

และสับย่อย เพื่อ

อัดแท่งเช้ือเพลิง

และหมักท าปุ๋ย 
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 กำรจ ำแนกประเภทขยะ 
ขยะทั่วไป ขยะท่ีย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่ากับการ รีไซเคิล เช่น โฟม 

ฟอยล์ กระดาษ ท่ีปนเป้ือนและไม่คุ้มกับการน ามาใช้ใหม่ 
ขยะเศษอินทรีย์ ขยะท่ีมาจากธรรมชาติหรือส่ิงมีชีวิตท่ีย่อยสลายและเน่าเสียง่ายและส่งกล่ินเหม็น  

เช่น เศษซากพืช เศษอาหาร ซากสัตว์ ผักผลไม้ 
ขยะน ำรีไซเคิล ขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รีไซเคิล หรือขายได้ เช่น กระดาษแก้ว 

พลาสติก โลหะ/กระป๋อง, กล่องนม 
ขยะอันตำย ขยะท่ีมีสารพิษ หากท้ิงไม่ระมัดระวังจะมีอันตรายต่อคน สัตว์ ส่ิงแวดล้อมชุมชน เช่น 

หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์แบตเตอรี่ ยาหมดอาย ุบรรจุภัณฑ์ใส่น้ ายาต่างๆ น้ ามัน 
 

กำรปฏิบัติงำนคัดแยกขยะ 
มีพนักงานประจ าโรงคักแยกขยะจ านวน 1 คน  เพื่อท าหน้าท่ีคัดแยกขยะประเภทรีไซเคิลและขยะ

อินทรีย์ ขณะปฏิบัติงานจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ผ้าปิดจมูก ร้องเท้าเซฟต้ี ถุงมือ เป็น
ต้น เพื่อสวมใส่เวลาปฏิบัติงาน ขยะรีไซเคิลท่ีคักแยกแล้วเก็บรวบรวมไว้เพื่อน าฝากธนาคารรีไซเคิลเพื่อเป็น
รายได้เสริมให้แก้พนักงานเก็บขนขยะ ส่วนขยะอินทรีย์ท่ีได้จากคัดแยกเก็บรวบรวมไปท าปุ๋ยหมักชีวภาพและ
น้ าหมักชีวภาพ ส่วนขยะท่ีเหลือจากการคัดแยกแล้วเก็บรวบรวมเพื่อส่งก าจัดไปยังเทศบาลหนองปลิงต่อไป  
 

3.4 กำรปฏิบัติงำนจัดเก็บและเก็บขนขยะ  
 3.4.1 กำรแบ่งประเภทของถังรองรับขยะ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะให้เป็นไปตามประเภทของขยะท่ีคัด
แยกเป็น 4 ประเภท โดยใช้ถังขยะสีต่างๆ ซึ่งมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อความสะดวกในการรวบรวมและไม่ตก
หล่นพร้อมท้ังติดสัญลักษณ์ไว้ท่ีถัง ซึ่งก าหนดให้ถังขยะสีเขียว สีน้ าเงิน สีเหลือง และสีแดง ใช้ส าหรับรองรับ
ขยะประเภทขยะอินทรีย์ ขยะน ารีไซเคิล ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย ซึ่งแสดงดังรูปท่ี 2.8 ตามล าดับ ซึ่งสีของถัง
ขยะท่ีใช้เป็นระบบสีท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามกรมควบคุมมลพิษ 

 

 
รูปท่ี 3.8 ถังขยะขนาดใหญ่ (ความจุ 240 ลิตร) ใช้รองรับขยะภายนอกอาคาร 
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3.4.2 กำรจัดวำงถังขยะ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก าหนดการจัดวางถังขยะให้เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในแต่ละสถานท่ี 

ซึ่งการจัดวางประเภทถังขยะตามสถานท่ีต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปดังตารางท่ี 3.4 จ านวน
ถังขยะท่ีวางแต่ละจุดขึ้นกับปริมารขยะในแต่ละวัน เมื่อจัดกิจกรรมหรือพิธีการต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม งานจัดการขยะจะน าถังขยะแบบตะแกรงเหล็กและรองด้วยถุงด าไปวางเสริมเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท้ิงขยะและง่ายต่อการเก็บขนบริเวณการจัดกิจกรรมหรือพิธีการ บางพื้นท่ีจะไม่มีถังขยะวางจะ
รวบรวมขยะด้วยถุงด าแล้วแล้วน ามาวางไว้ตรงจุดรวบรวม ซึ่งงานจัดการขยะจะด าเนินการเก็บรวบรวมทุกวัน
ไม่ให้เกิดขยะตกค้างและส่งกล่ินเหม็นรบกวน และก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมา 
ตารางท่ี 3.4 แสดงพื้นท่ีวางถังขยะ 
 

ล าดับ
ท่ี 

พื้นท่ีวางถังขยะ 
จ านวน (ถัง) สี 

รวม เขตพื้นท่ี 
แดง เหลือง น้ าเงิน เขียว 

1 บริเวณตลาดน้อย 2 3 3 11 19  ม.ใหม ่
2 บริเวณด้านข้างอาคารราชนครินทร์ 2 2   8 12  ม.ใหม ่
4 บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการยูนิเพียว 1 3 1 6  11 ม.ใหม ่
7 บริเวณด้านข้างอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร(คอนโด 2) 1 9 1 2  13 ม.ใหม ่
8 บริเวณด้านข้างอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร(คอนโด 3)   4 1 1  6 ม.ใหม ่
9 บริเวณลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ 1 2 5 3  11 ม.ใหม ่
10 บริเวณด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 6 6 5  18 ม.ใหม ่
11 บริเวณหลังอาคารบริการนิสิต (โรงอาหารเก่า)   3 1 3  7 ม.ใหม ่
14 บริเวณตึกบรมราชกุมารี   6 2 3  11 ม.ใหม ่
18 บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)   3 2 3 8  ม.ใหม ่
19 บริเวณหอพักนิสิต 4 15 1 8  28 ม.เก่า 
20 บริเวณหอประชุมเคียงคะคาง   2   1  3 ม.เก่า 
21 บริเวณบ้านพักอาศัยของบุคลากร 2 16 2 13  33 ม.เก่า 
22 บริเวณอาคารคณะสัตวะแพทย์ศาสตร์   2 2 2  6 ม.เก่า 
23 บริเวณโรงอาหาร   1 1 5  7 ม.เก่า 

24 
บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
ประถม) 1 5 2 3 11  ม.เก่า 

25 บริเวณอาคารคณะศึกษาศาสตร์       4  4 ม.เก่า 
26 บริเวณคณะส่ิงแวดล้อม 3 8 3 7  21 ม.เก่า 
27 บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลสัตว์เล็ก   2 1 4  7 ม.เก่า 
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3.4.3 กำรปฏิบัติงำนจัดเก็บและเก็บขนขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
เวลา 08.30 – 12.00 น. จัดเก็บขยะตามเส้นทางการเก็บขนขยะเขตขามเรียง มีพนักงานรับผิดชอบ 

จ านวน 8 คน ท าการเก็บขยะตามจุดวางถังขยะท่ีก าหนดพร้อมคักแยกขยะประเภทรีไซเคิลไปพร้อมๆกัน เมื่อ
ด าเนินการเก็บครบทุกจุดภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตขามเรียง พนักงานจัดเก็บขยะจะน ารถมาจอด
บริเวณโรงคัดแยกขยะเพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนออกปฏิบัติการเก็บขนขยะบริเวณมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเขตพื้นท่ีในเมืองต่อไป    

เวลา 13.00 – 16.30 น. ด าเนินการจัดเก็บขยะและขนส่งขยะตามเส้นท่ีก าหนดบริเวณมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเขตพื้นท่ีในเมือง ท าการเก็บขยะตามจุดวางถังขยะท่ีก าหนดพร้อมท าความสะอาดบริเวณจุดวาง
ถังขยะและโดยรอบไปพร้อมๆกัน เมื่อด าเนินการเก็บครบทุกจุดภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นท่ีใน
เมือง แล้วขนส่งไปยังจุดเทศบาลหนองปลิงเพื่อส่งก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมช่ังน้ าหนักและบันทึก
ข้อมูลทุกครั้ง เพื่อดูแนวโน้มปริมาณขยะแต่ละเดือนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการขยะต่อไป 

3.4.4 กำรปฏิบัติงำนจัดเก็บและเก็บขนขยะอันตรำย 
งานจัดการขยะและของเสีย จัดภาชนะเพื่อเก็บรวบรวมขยะพิษไว้ตามหอพักนิสิตนักศึกษาและตาม

หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมรณรงค์การคัดแยกพิษตามหอพักนิสิตนักศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ และก าหนดการเก็บขนขยะ 1 ครั้ง/เดือน เพื่อเก็บรวบรวมไว้โรงเก็บรวบรวมขยะพิษก่อนส่ง
ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป 
 
3.5 กำรท ำควำมสะอำดรถเก็บขนขยะ 

เมื่อปฏิบัติงานจัดเก็บและขนส่งขยะไปก าจัด ณ เทศบาลหนองปลิงเรียบร้อยแล้ว พนักงานจ าน ารถ
เก็บขนขยะมาจอด ณ โรงคัดแยกขยะเพื่อท าความสะอาดรถเป็นประจ าทุกวันพร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อย
อยู่เสมอ พร้อมต่อการใช้งาน หลังท าความสะอาดเสร็จเรียบร้อยน ารถมาจอดท่ีส านักงานจัดการขยะและน้ า
เสียทุกวัน ส่วนน้ าเสียท่ีเกิดจากการล้างรถต่อท่อระบายลงสู่บ่อบ าบัดน้ าเสียเพื่อบ าบัดก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม
ต่อไป 

 
3.6 กิจกรรม/แนวทำงกำรลดปริมำณขยะต้ังแต่ต้นทำง 
 3.6.1 โครงกำรปุ๋ยหมักชีวภำพมูลไส้เดือนจำกเศษอำหำร 
 3.6.2 โครงกำร MSU Green Product จำกน้ ำหมักชีวภำพ 
 3.6.3 โครงกำร มมส. รวมใจคัดแยกขยะรักษำสิ่งแวดล้อมด้วยธนำคำรรีไซเคิล 
 3.6.4 โครงกำร มมส. รวมใจลดขยะพิษ เพื่อคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 3.6.5 โรงคัดแยกขยะ 
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3.6.1 โครงกำรปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนจำกเศษอำหำร 

ไส้เดือนดิน จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ (Animalia) ศักด์ิแอนนิลิดา (Phylum: Annelida) ช้ัน (Class: 
Oligochaeta ) ตระกูล (Order: Opisthopora) โดยมีการจ าแนกวงศ์ (Family)ไว้ 21 วงศ์ และท่ัวโลกมี
มากกว่า 4,000 ชนิด สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อไส้เดือนดินได้แก่ ความช้ืนของดินหรืออาหารท่ีไส้เดือนอยู่
ประมาณ 60-80%, อุณหภูมิประมาณ 15-28 องศาเซลเซียส และมีความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง 

1. วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน 
 เป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน แต่การสืบพันธุ์เป็นแบบผสมข้าม (จับคู่ผสม) กับไส้เดือนดินตัวอื่น 

วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจึงประกอบด้วย ระยะถุงไข่ ระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย 

 

2. บทบำทของไส้เดือนดิน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีประโยชน์ต่อดินและพืช แต่ก็มีบางกลุ่มท่ีเป็นโทษ 

2.1 ด้ำนที่เป็นประโยชน์ 
 ช่วยในการปรับปรุงดินและสภาพแวดล้อม ท าให้ดินร่วนซุย 
 ช่วยกระจายเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
 ช่วยก าจัดขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
 เป็นแหล่งโปรตีนของอาหารสัตว์ 
 เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารพิษท่ีปนเป้ือนในดิน 
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2.2 ด้ำนที่เป็นโทษ 
 เป็นตัวน าพาเช้ือโรคพืชมาสู่พืช 
 เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดปรสิตสู่พืช 
 บางชนิดมีผลท าให้ดินจับตัวเป็นก้อนจนไม่สามารถปลูกพืชได้ เนื่องจากมีสารเคลือบอยู่ท่ีก้อนดิน  

3. กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนดิน 
ปัจจุบันไส้เดือนดินท่ัวโลกท่ีน ามาใช้ในการก าจัดขยะอินทรีย์หรือวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรใน

รูปแบบของการค้า เช่น จ าหน่ายพันธุ์ และมูลไส้เดือนเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น มีประมาณ 15 สายพันธุ์
เท่านั้น ส่วนในประเทศไทยมีการน ามาวิจัยประมาณ 8 สายพันธุ์ แต่ท่ีมีการส่งเสริมจนเป็นการค้ามีประมาณ 3 
สายพันธุ์คือ ไทเกอร์วอร์มหรืออายซิเนีย ฟูทิดา (Eisenia foetida),  อัฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์หรือยูดริลลัส ยูจิ
นิแอ (Eudrillus eugeniae) และ ขี้ตาแร่หรือฟีเรททิมา พีกัวนา (Pheretima peguana) 

3.1 รูปแบบของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดินในประเทศไทย 
 การเล้ียงไส้เดือนดินในตระกร้าหรือกระบะวางซ้อนกันเป็นช้ันๆ 
 การเล้ียงไส้เดือนดินในช้ันพลาสติก 
 การเล้ียงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ 
 การเล้ียงไส้เดือนดินในซองซีเมนต์หรือซองบล็อกประสาน 

ควรวางระบบระบายน้ าปุ๋ยหรือรองรับน้ าปุ๋ยท่ีมาพร้อมกับมูลไส้เดือนดิน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าปุ๋ยขัง เพราะ
อาจท าให้ไส้เดือนดินขาดอากาศและตายได้ 

3.2 อาหารส าหรับไส้เดือนดิน 
 ขยะอินทรีย์จากครัวเรือนหรือตลาด 
 มูลสัตว์ 
 เศษตอซังพืชจากภาคการเกษตร 

4. ปัญหำและอุปสรรคของกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนดิน 
4.1 การเก็บมูลไส้เดือนมักติดถุงไข่และตัวอ่อนเป็นจ านวนมาก  ท าให้มีจ านวนไส้เดือนลดลง 

ประสิทธิภาพในการผลิตมูลไส้เดือนลดลงด้วยเช่นกัน 
  4.2 ส้ินเปลืองพลังงานและต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่อง จักรมาแยกไส้เดือนดิน
ออกจากมูล เช่น การใช้แสงไฟไล่ หรือเครื่องคัดแยกตัวไส้เดือนดิน 

4.3 ไม่ควรใช้เศษพืช อาหาร และมูลสัตว์ ท่ีมีความเป็นกรด-ด่างสูง หรือเศษอาหารท่ีมีน้ ามันปนอยู่ 
เพราะเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน 

4.4 สัตว์ท่ีเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน เช่น ไก่ นก หนู และมด เนื่องจากเศษพืชผักเป็นอาหารของ
สัตว์เหล่านี้ รวมท้ังไส้เดือนดินด้วย 
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5. วิธีผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจำกเศษอำหำร 
 5.1 การท าฐานท่ีอยู่อาศัย   
 ท าฐานท่ีอยู่ด้วยวงบ่อซีเมนต์ ล้างบ่อซีเมนต์เพื่อลดความเค็มของปูนโดยการขังน้ าไว้  5 วัน 

วิธีท าฐานท่ีอยู่แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้         
  วิธีท่ี 1 ผสมดินกับมูลสัตว์ในอัตราส่วน 4:1 และปรับความช้ืนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ แล้ว

เกล่ียให้มีความสูประมาณ 5-10 เซนติเมตร ควรท าซองหรือคอกส าหรับกั้นสัตว์เล้ียงมาคุ้ยเขี่ยและตาข่ายคลุม
เพื่อกันนกหรือหน ู

วิธีที่ 2 เป็นวิทีท่ีทางมหาลัยใช้ น ามูลสัตว์ (มูลวัวนม) แช่น้ า 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน แล้วปล่อยน้ าท้ิง 
 

   
 
5.2 จ านวนไส้เดือนดินประมาณ 1 กิโลกรัมต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
 

   
(ไส้เดือนพันธ์ อัฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์หรือยูดริลลัส ยูจินิแอ (Eudrillus eugeniae) 

 
5.3 การเพิ่มประชากรไส้เดือนดิน เติมอาหาร เช่น มูลสัตว์ผสมกับเศษผักหรือผลไม้ โดยมีความหนา

ครั้งละไม่เกิน10 เซนติเมตร เมื่ออาหารหมดให้เติมอาหารใหม่ จนกระท่ังมีความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร 
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5.4 การย่อยเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆ รวมท้ังดินและจุลินทรีย์ท่ี ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่าน
กระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุเหล่านั้นภายในล าไส้ของไส้เดือนดิน แล้วจึงขับถ่ายเป็นมูลออกมา 
ระยะเวลาในการย่อยสลาย แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้ 

แบบท่ี 1 ย่อยเศษอาหาร ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 7 วัน เนื่องจากเศษอาหารท่ีใช้เป็นขยะสด
ต้องใหเ้วลาในการเน่าเป่ือยก่อนไส้เดือนจึงจะย่อยสลายสู่ล าไส้ได้  

แบบท่ี 2 ย่อยเศษวัสดุทางการเกษตร ใช้ระยะเวลาในการย่อย 100 วัน เนื่องจากเป็นใบไม้แห่ง หญ้า
แห้ง ต้องใช้เวลาในการเป่ือยยุ่ย ท าให้ใช้เวลาย่อยสลายนั้น ถ้าพรมน้ าหรือเศษอาหารจะช่วยย่อยเร็วขึ้น 

แบบท่ี 3 ย่อยเศษอาหารผสมกับใบไม้ ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จะใช้เวลาในการย่อยสลาย 45 วัน 
ไส้เดือนจะย่อยเศษส่วนท่ีเป็นอาหารหมดก่อนหลังจากนั้นค่อยย่อยส่วนท่ีเป็นใบไม้ 

   

5.5 การเก็บมูลไส้เดือน น าอาหารมาใส่เพียงหน้าเพียงด้านเดียวของบ่อ ให้มีความหนาประมาณ 5-10 
เซนติเมตร เมื่ออาหารหมดก็ทยอยเติมด้านเดียวไปเรื่อยๆ ส่วนอีกด้านของกองอาหารท่ีไส้เดือนกินหมดแล้ว 
ปล่อยให้ความช้ืนลดลงจนไม่มีไส้เดือนอาศัยอยู่ จึงปาดมูลของไส้เดือนดินออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือใช้ตาข่าย
ไนล่อนร่อนเอาเฉพาะปุ๋ย 

5.6 ผลผลิตท่ีได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน ซึ่งมูลท่ีได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีด า มีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปท่ีพืช

สามารถน าไปใช้ได้ในปริมาณท่ีสูงและมีจุลินทรีย์จ านวนมาก จากผลการศึกษาของ อานัฐ ตันโช, 2551 พบว่า 
ปริมาณปุย๋หมกัมูลไส้เดือนดินท่ีได้คือร้อยละ 12 จากปริมาณขยะสด 100 กิโลกรัม 
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2. น้ าหมักมูลไส้เดือน มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้า ตาลไม่มีกล่ินเหม็น เนื่องจากน้า หมักมูล
ไส้เดือนดินเป็นน้ าท่ีเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ท่ีใช้เป็นอาหารของไส้เดือน ไดแก่น้ า ในเซลล์
ของพืชผัก ผล และเศษอาหารต่างๆ จากผลการศึกษาของ อานัฐ ตันโช ท่ีไดร้ะบุสัดส่วนของผลผลิตท่ีได้จะมี
ปริมาณน้ าหมกัมูลไส้เดือนดินร้อยละ40 

   

5.7 คุณสมบัติของปุ๋ย 
  คุณสมบัติของปุ๋ยจะแตกต่างตามวัสดุท่ีน ามาใช้ผลิตปุ๋ย แต่โดยท่ัวไปจะมีโครงสร้างของปุ๋ยท่ี
คล้ายกันคือ จะมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชซึ่งอยู่ในรูปท่ีสามารถดูดไปใช้ได้ มีส่วนประกอบของธาตุ
อาหารรองและธาตุอาหารเสริมเกือบทุกชนิดท่ีพืชต้องการ ขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายด้วยไส้เดือนเดือนจะมีค่า 
pH ประมาณ 7- 8 การเติมปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนลงในดินจะท าให้ค่าความเป็นกรดในดินลดน้อยลง Buchanan 
et al., 1988 เนื่องจากดินท่ีผ่านการใช้สารเคมีจะมีสภาพความเป็นกรดสูง 
 
3.6.2 โครงกำร MSU Green Product จำกน้ ำหมักชีวภำพ 
 น้ าหมักชีวภาพ หรือ น้ าสกัดชีวภาพ หรือ ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ ตามแต่จะเรียก เป็นสารละลายเข้มข้นท่ีได้
จากการหมักเศษพืช เศษอาหาร หรือสัตว์ กับสารท่ีให้ความหวานจนถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อผ่าน
กระบวนการแล้วจะได้สารละลายเข้มข้นสีน้ าตาล ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลายชนิด ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

1. วิธีท าน้ าหมักชีวภาพโดยไม่ใช้เศษอาหารในการหมัก 
- น ากากน้ าตาลผสมกับน้ าประปาในอัตราส่วน 1 : 1  
- กวนผสมให้เข้ากัน 
- ปิดฝาถังให้สนิทแล้วหมักไว้ 7 วัน 
- น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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2. วิธีท าน้ าหมักชีวภาพโดยใช้เศษอาหารหรือวัสดุเหลือใช้ในการหมัก 
- รวบรวมเศษอาหาร เศษผัก และผลไม้ ท่ีเหลือใช้ 
- ผสมด้วยกากน้ าตาลในอัตราส่วน 1 : 3 โดยใช้กากน้ าตาล 1ส่วน ต่อเศษอาหาร เศษผัก 

และผลไม้ 3 ส่วน 
- ปิดฝาให้สนิท (หมักในสภาวะไร้อากาศ) 
- หมักท้ิงไว้เป็นเวลา 7 -10 วัน 
- ได้น้ าหมักชีวภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
3. การน าน้ าหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์ภายในมหาลัย 

- น าไปใช้บ าบัดน้ าเสีย 

- น าไปใช้กับงานแม่บ้าน เพื่อใช้ท าความสะอาดห้องน้ า ลดค่าใช้จ่ายสารเคมีในการท าความ

สะอาดห้องน้ า 

- น าไปใช้ดับกล่ินห้องน้ าและลดกล่ินบริเวณจุดต้ังถังขยะ 
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3.6.3 โครงกำร มมส. รวมใจคัดแยกขยะรักษำสิ่งแวดล้อมด้วยธนำคำรรีไซเคิล 
 
 กระบวนการด าเนินการธนาคารรีไซเคิล 

1. ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกโครงการ โดยเขียนใบสมัครสมาชิก 

2. น าขยะมาฝากกับโครงการ โดยเขียนใบน าฝาก 

3. เจ้าหน้าท่ีท าการบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก เสร็จเรียบร้อย 

4. เวลาเปิดให้บริการ 08.30 น. – 16.30 น. 

 

3.6.4 โครงกำร มมส. รวมใจลดขยะพิษ เพื่อคณุภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

  1.  น าถังขยะท่ีติดสติกเกอร์แสดงอันตรายไว้แต่ละหอเพื่อรวบรวมขยะพิษ 
  2.  น ากล่องรวบรวมขยะอันตรายไว้แต่ละคณะเพือ่เก็บรวบรวมขยะอันตรายในส านักงาน 
  3.  รณรงค์ให้นิสิต บุคลากร รู้จักคัดแยกขยะก่อนท้ิงภายในมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 4 
บทบำทหน้ำทีแ่ละคุณสมบัติของพนักงำนให้บริกำรเก็บและจัดกำรขยะ 

 
4.1 บทบำทหน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหำรจัดกำรขยะ 

จากกระบวนการจัดเก็บขยะตามระบบบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีกล่าวมา
ข้างต้น สามารถสรุปบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ผู้ทิ้ง 
มีหน้าท่ีคัดแยกขยะและท้ิงลงถังตามประเภทขยะ ส าหรับขยะท่ีอยู่ในส่วนของขยะท่ีเกิดขึ้นไม่ประจ า

ทุกวันให้ผู้ท้ิงหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายบริการขนส่งและคัดแยกขยะเพื่อนัดหมายวิธีการ
และเวลาจัดเก็บขยะ ผู้ท้ิงในคู่มือฉบับนี้ หมายถึง นักศึกษา, บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
บุคลากรอื่นใดท่ีเข้ามาด าเนินการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงผู้ปกครองและผู้เข้ามาด าเนินการทาง
ธุรกรรมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสามารถรับทราบระบบของการคัดแยกขยะจากป้ายท่ีติดอยู่บริเวณท่ี
วางถังขยะ 

 
4.1.2 ฝ่ำยท ำควำมสะอำด หมำยถึง งำนแม้บ้ำน 
ผู้ควบคุมงานท าความสะอาด มีหน้าท่ีควบคุมการจัดเก็บขยะให้เป็นไปตามระบบบริหารจัดการขยะ

ของมหาวิทยาลัย 
พนักงานท าความสะอาด มีหน้าท่ีท าจัดเก็บขยะใส่ถุงด าและมัดปากถุงด้วยเชือกสีตามประเภทขยะให้

เรียบร้อยและน าไปท้ิง ณ จุดท้ิงขยะตามเวลาท่ีก าหนด 
4.1.3 ฝ่ำยบริกำรเก็บขนและคัดแยกขยะ 
 ผู้จัดการฝ่ายบริการขนส่งและคัดแยกขยะมีหน้าท่ี ดังนี้ 

- จัดท ารายละเอียดขั้นตอนงานบริการเก็บและจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยระดับ
ปฏิบัติการ 

- ควบคุมให้มีการบริการเก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล 
- วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดขยะ (ขยะท่ีไม่เกิดขึ้นประจ าทุกวัน) ท่ีแจ้งมาเพื่อ

ก าหนด 
- ปริมาณและประเภทถังขยะให้เพียงพอ ส าหรับรองรับขยะแต่ละประเภทท่ีเกิดจาก

กิจกรรมต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานนั้นๆ แจ้งมาพร้อมท้ังก าหนดวันเวลาจัดเก็บ 
- จัดท ารายงานปริมาณขยะ และสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ส่งมายังส่วน

อาคารและสถานท่ีทุก ๆ เดือน เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานก่อนส่งรายงานปริมาณ
ขยะและผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
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- ประสานงานกับเทศบาลหนองปลิง เพื่อจัดส่งขยะไปก าจัดอย่างถูกวิธี โดยต้องขนขยะ
ออกนอกมหาวิทยาลัยทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเหม็นหรือการสะสมของขยะ 

 ผู้ควบคุมงานฝ่ายบริการขนส่งและคัดแยกขยะ 
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งขยะและพนักงานคัดแยกขยะให้มีการบริการ

เก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล 
- บันทึกและรวบรวมข้อมูลขยะ และสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และจัดส่ง

ให้กับผู้จัดการระบบบริการเก็บและจัดการขยะรับทราบทุกๆวัน 
 พนักงานเก็บและขนส่งขยะ 

- มีหน้าท่ีเก็บและขนส่งขยะท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ท้ังท่ีเป็นขยะ
ท่ีเกิดขึ้นประจ าทุกวัน และขยะท่ีเกิดขึ้นไม่ประจ าทุกวันไปส่ง มายังโรงคักแยกเพื่อท า
การคัดแยกก่อนส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

- มีหน้าท่ีขนส่งขยะท่ีคัดแยกแล้วส่งให้เทศบาลหนองปลิง น าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
- มีหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อยของถังขยะบริเวณโดยรอบท่ีต้ังถังขยะ  รวมถึงจุดพักขยะ

ประจ าอาคารทั้งในเรื่องของการรักษาความสะอาดและการซ่อมบ ารุง 
- มีหน้าท่ีรักษาความสะอาดถนนสายหลักของมหาวิทยาลัย 

 
 พนักงานคัดแยกขยะ 

- มีหน้าท่ีคัดแยกขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ออกเป็นประเภท ๆ เพื่อน าไปฝากกับธนาคารรี
ไซเคิล 

- มีหน้าท่ีคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อส่งให้โรงท าปุ๋ยชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ  
 พนักงานขับรถเก็บขนขยะ 

- มีหน้าท่ีขับรถเก็บขนขยะและปฏิบัติงานเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ขับรถด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ประมาท 

- มีหน้าท่ีท าความสะอาดรถเก็บขนขยะเป็นประจ าทุกวัน หลังส่งก าจัดเสร็จเรียบร้อย 
- ไม่ด่ืมสุราขณะปฏิบัติงานหรือในเวลาราชการ 
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานะผู้จ าหน่วย ผู้เสพ หรือมีไว้ในครอบครอง 

 ส่วนอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ส่วนอาคารสถานท่ี มีบทบาทหน้าท่ีควบคุมดูแลฝ่ายบริการขนส่งและคัดแยกขยะให้

ด าเนินงานเป็นไปตาม ข้อก าหนดด้านการจัดการขยะท่ีวางไว้ และดูแลความสะอาดราง
ระบายน้ าภายในมหาวิทยาลัยไม่ให้มีขยะกีดขวางการระบายน้ า  รวมถึงดูแลการ
ด าเนินงานของโรงท าปุ๋ยชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ 
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บทที่ 5 
จ ำนวนพนักงำนใหบ้ริกำรจัดเก็บและจัดกำรขยะ 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้มีผู้จัดการระบบบริการเก็บและจัดการขยะ ผู้ควบคุมงาน พนักงานขนส่ง

ขยะ และพนักงานคัดแยกขยะ รวมพนักงานท้ังส้ิน 14 คน โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน และ ภาระความ
รับผิดชอบ ดังตารางท่ี 5.1  

5.1 ท่ีปรึกงานระบบบริการและจัดการขยะ  จ านวน 1 คน  
5.2 ผู้จัดการระบบบริการเก็บและจัดการขยะ  จ านวน 2 คน  
5.3 ผู้ควบคุมงานบริการเก็บและจัดการขยะ  จ านวน 1 คน  
5.4 พนักงานขับรถเก็บขนขยะ   จ านวน 3 คน  
5.5 พนักงานจัดเก็บและคัดแยกขยะ   จ านวน 6 คน  
5.6 พนักงานประจ าโรงคักแยกขยะ   จ านวน 1 คน 

การให้บริการเก็บและจัดการขยะปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 7 วัน ต้ังแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ ซึ่งในวันเสาร์และ
อาทิตย์พนักงานจัดเก็บและจัดการขยะสลับกันหยุด 1 วัน  
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงบุคลากรงานจัดการขยะและต าแหน่ง 

ล าดับ ช่ือ - สกุล งานขยะ ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ 
1 นายธวัชชัย  ศรียศ หัวหน้างานจัดการขยะ ผู้ควบคุมงานบริการเก็บและจัดการขยะ 
2 นางศิริลักษณ์  อนุอัน นักวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการระบบบริการเก็บและจัดการขยะ 
3 นางสาวจุฬาลักษณ์  ปะวันนา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้จัดการระบบบริการเก็บและจัดการขยะ 
4 นายไชยา  จันทะเกตุ คนงาน พนักงานขับรถขยะคอนเทนเนอร์สีเขียว 
5 นายประวัติ  จันทะเกตุ คนงาน พนักงานขับรถขยะบีบอัดท้าย 
6 นายสมพร  เสนารักษ์ คนงาน พนักงานขับรถขยะคันเล็กแบบเปิดข้าง 
7 นายวุฒิชัย  พงษ์วงศ์ คนงาน พนักงานเก็บขนขยะ 
8 นายภานุมาศ  กานุมาร คนงาน พนักงานเก็บขนขยะ 
9 นายสมพร  บุญรักษา คนงาน พนักงานเก็บขนขยะ 
10 นายรัฐพล  จันทะเกตุ คนงาน พนักงานเก็บขนขยะ 
11 นายธวัชชัย  ศรียศ คนงาน พนักงานเก็บขนขยะ 
12 นายจักรกฤษ  จันทะเกตุ คนงาน พนักงานเก็บขนขยะ 
13 นายนิรุตย์  วงษ์ละคร คนงาน พนักงานเก็บขนขยะ 
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ล าดับ ช่ือ - สกุล งานขยะ ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ 
14 นายภานุชิต  ทองเนตร คนงาน คัดแยกขยะประจ าโรงคัดแยก 
15 นายทวีป  ไชยโสดา คนงาน คัดแยกขยะประจ าโรงคัดแยก 
16 นายเจษฎา  สุรีย์รัตน์ คนงาน คัดแยกขยะประจ าโรงคัดแยก 
17 นายสง่า  บุตราช คนงาน คัดแยกขยะประจ าโรงคัดแยก 
18 นายประนต  ทองเนตร คนงาน คัดแยกขยะประจ าโรงคัดแยก 
19 นายรัชกร  ไชยรัตน์ คนงาน (รายวัน) คัดแยกขยะประจ าโรงคัดแยก 
20 นายธนารักษ์  มูลพิมพ์ คนงาน (รายวัน) คัดแยกขยะประจ าโรงคัดแยก 
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บทที่ 6  
รำยละเอียดครุภัณฑ์ วัสดุ/อุปกรณ์  

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรปฏบิัติงำนบริกำรจัดเก็บและจัดกำรขยะ  
 

6.1 กำรปฏิบัติงำนเก็บขนส่งขยะ  
6.1.1 รถส าหรับบรรทุกและขนส่งขยะ มีจ านวน 3 คัน อยู่ในสภาพดีมีหลังคาปิดมิดชิดมีช่องแบ่ง

ประเภทขยะตามระบบ ได้แก ่
รถขยะแบบอัดท้าย   ขนาดความจุ  5 ตัน    
รถขยะคอนเทนเนอร์ (สีเขียว)   ขนาดความจุ  4-5  ลบ.ม 
รถขยะแบบปิคอัพ(เปิดข้างเทท้าย)   ขนาดความจุ  3 ตัน   
6.1.2 เครื่องช่ังน้ าหนักส าหรับช่ังขยะประจ ารถบรรทุกขยะ ขนาด 40 กิโลกรัม จ านวน 1 ตัว อยู่ในสภาพดี 
6.1.3 ถุงด ารองรับขยะจ านวน 1 ถุงต่อถังขยะ 1 ใบ เปล่ียนทุกวันเพื่อความสะดวกต่อการเก็บขนขยะ  
6.1.4 ถุงมือหนัง ท่ีมีลักษณะเหมาะสมส าหรับยกส่ิงของและจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับ จ านวน

พนักงานขนส่งขยะท่ีปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
6.1.5 ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันกล่ินและลดอันตรายต่อพนักงาน จ านวนเพียงพอส าหรับพนักงานท่ีเกบ็

ขนขยะ 
6.1.6 ร้องเท้าเซฟตี จ านวนเพียงพอส าหรับพนักงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง

เท้าขนะปฏิบัติงาน อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
6.1.7 ไม้กวาดคางมะพร้าว จ านวน 2 ไม้ต่อรถ เพื่อท าความสะอาดพื้นบริเวณจุดวางถังขยะ อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานได้ดี 
6.1.8 ท่ีตักขยะ จ านวน 2 ตัวต่อรถ เพื่อใช้เก็บกวาดขยะบริเวณพื้นท่ีท าการเก็บขนขยะ อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานได้ดี 
6.2 กำรปฏิบัติงำนคัดแยกขยะ  

6.2.1 ถุงมือยาง จ านวนท่ีเพียงพอส าหรับจ านวนพนักงานคัดแยกขยะท่ีปฏิบัติงาน และ อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีตลอดเวลา  

6.2.2 เครื่องช่ังน้ าหนักส าหรับช่ังขยะประจ า ณ ส่วนงานคัดแยกขยะของจุดรวมขยะ จ านวน 1 เครื่อง 
อยู่ในสภาพดี  

6.2.3 ร้องเท้าเซฟตี จ านวนเพียงพอส าหรับพนักงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง
เท้าขณะปฏิบัติงาน อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
6.2.4 ไม้กวาดคางมะพร้าว จ านวน 2 ไม้ เพื่อท าความสะอาดพื้นบริเวณโรงคัดแยกขยะ อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานได้ดี 
6.2.5 ท่ีตักขยะ จ านวน 2 ตัวต่อรถ เพื่อใช้เก็บกวาดขยะบริเวณพื้นท่ีบริเวณโรงคัดแยกขยะ อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานได้ดี 
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6.3 กำรปฏิบัติงำนรักษำควำมสะอำด  
5.3.1 เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง (High Pressure) เพื่อใช้ในการท าความ สะอาดถังขยะประจ าจุดวางถัง

ขยะและบริเวณโรงคัดแยกขยะ  
5.3.2 อุปกรณ์ท าความสะอาดอื่น ๆ เช่น ไม้กวาด ถังน้ า แปรงขัด สายยาง น้ ายาท าความสะอาด 

น้ ายาดับกล่ินขยะโดยเฉพาะ โดยต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาความสะอาดอย่างมี ประสิทธิภาพตลอด
สัญญาจ้าง  
 
6.4 อุปกรณ์ส ำนักงำน 
 6.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด ส าหรับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
เช่น การเก็บสถิติต่างๆ การรายงานผลการด าเนินงาน และ อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทที่ 7  
กำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

 
7.1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะต้องบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการ ตรวจสอบและ

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
7.2 ตรวจสอบความสะอาดให้ตรงตามข้อก าหนด  
7.3 เมื่อรับแจ้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการปฏิบัติงาน พนักงานต้องด าเนินการแกไ้ขทันที  

 

 


