
                                                      
หมวดที ่4 การจัดการของเสีย 

4.1  การจัดการชองเสีย 

4.1.1  มีการด าเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และก าจัดขยะอย่างเหมาะสม  

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดท ามาตรการจัดการขยะ เพื่อให้มีการจัดการขยะ/สิ่งเหลือใช้จากกิจกรรมต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน และมีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรม ลดปริมาณขยะ 

(reduce) การใช้ซ ้า (reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ดังนี้ 

1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในส านักงานและจัดวางถังขยะตามพื้นที่ 

ท างานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ 

       
 

        . 

                            

 

จุดทิ้งขยะที ่1 บริเวณหน้าหอ้งน้้านสิิต ชั้น 3 

จุดทิ้งขยะที่ 2 ถังขยะในหอ้งครัว

ส้านักงาน 

จดุทิง้ขยะที่ 3 ทางเดินเขา้คณะ ชัน้ 1 



การก าหนดจุดวางถังขยะประเภทต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม    รวมถึงการให้ความรู้แก่บุคลากร 

ภายในส านักงานและพนักงานท าความสะอาดประจ าคณะ โดยการให้ความส าคัญในการคัดแยกขยะแนวทางการลด

ปริมาณขยะ ความหมายของถังขยะแต่ละประเภท และการน ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีการมอบหมายหน้าที่ให้

คณะกรรมการหมวดที่ 4 การจัดการของเสียให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกขยะ การชั่งปริมาณขยะ

ของพนักงานท าความสะอาดในแต่ละวัน ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์ได้แบ่งประเภทขยะออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1) ขยะทั่วไป  พนักงานท าความสะอาดจะท าการจัดเก็บแล้วน ามาชั่งและบันทึกน ้าหนักทุกวัน 

เวลา 15.00 - 16.30 น. และน าไปยังจุดพักขยะ เพื่อรอบริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะมาเก็บขยะ โดยมีการจัดเก็บทุกวัน 

เวลาประมาณ 15.00 – 16.00 น.  บริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะจะน าไปรวบรวมไว้ที่โรงจัดการขยะของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

      
 

 

 
 

 

พนักงานท้าความสะอาดชั่งขยะและบันทีกน้้าหนัก 

จุดพักขยะทั่วไปของคณะสหเวชศาสตร์ 



2) ขยะรีไซเคิล  เช่น ขวดน ้าพลาสติก กล่องกระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม ขวดแก้ว พนักงานท า 

ความสะอาดจะท าการชั่งและบันทึกน ้าหนัก  เพ่ือรอจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการวงษ์พาณิชย์ สาขาหน้า ม.พะเยา 

  กระดาษ A4 ที่ใช้แล้วของบุคลากรภายในส านักงาน จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กระดาษ

ใช้แล้วหนึ่งหน้าและกระดาษใช้แล้วทั้งสองหน้า โดยกระดาษใช้แล้วหนึ่งหน้าจะบันทึกน ้าหนักแล้วใส่กล่องเพื่อใช้

งานต่อไป ส่วนกระกาษ A4 ที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า จะรวบรวมไปเก็บที่จุดเก็บขยะรีไซเคิล เพื่อรอจ าหน่ายให้แก่

ผู้ประกอบการวงษ์พาณิชย์ สาขาหน้า ม.พะเยา 
 

     
 

 
 

 

 

 

 

3) ขยะอันตราย  เช่น  หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  ปากกาเคมี  ปากกกาลบค าผิด  พนักงานท าความ 

สะอาดจะท าการชั่งและบันทึกน ้าหนักก่อนน าไปจัดเก็บไว้ที่จุดพักขยะอันตราย เนื่องจากส านักงานคณะมีปริมาณ

ขยะอันตรายจ านวนไม่มากและไม่ได้มีทุกวัน จึงรวบรวมเก็บไว้ และส่งไปยังโรงเก็บของเสียอันตรายของ

มหาวิทยาลัยพร้อมกับของเสียสารเคมีอันตราย จากห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีแผนการขนไปยังโรงเก็บของเสียอันตราย

และทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตก าจัดต่อไป 

 

พนกังานท าความสะดาดชั่งน า้หนกัและยนัทกึน้้าหนัก 



          
 

 

 

4) ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ไขมันจากถังดักไขมัน   

4.1 เศษอาหาร  พนักงานท าความสะอาดจะท าการจัดเก็บใส่ถุงขยะ  แล้วน ามาชั่งและบันทึก 

น ้าหนักทุกวัน เวลาประมาณ 15.00-16.00 น. และน าไปยังจุดพักขยะเพ่ือรอบริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะมาเก็บขยะที่

จัดพักขยะ โดยมีการการจัดเก็บขยะทุกวัน เวลาประมาณ 15.00-16.00 น. บริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะจะน าไป

รวบรวมไว้ที่โรงจัดการขยะของมหาวิทยาลัย 

       4.2 ไขมันจากถังดักไขมัน พนักงานท าความสะอาดจะท าการจัดเก็บใส่ถุงขยะแล้วน ามาชั่งและ

บันทึกน ้าหนัก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และน าไปยังจุดพักขยะเพื่อรอบริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะมาเก็บขยะที่จุดพักขยะ

ของคณะ โดยมีการจัดเก็บทุกวัน เวลาประมาณ 15.00-16.00 น. บริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะจะน าไปรวบรวมไว้ที่โรง

จัดการขยะของมหาวิทยาลัย 

 

                       
 

พนกังานท าความสะอาดท าการชั่งขยะอนัตรายและจดบนัทกึ 

พนักงานท้าความสะอาดจัดเก็บใส่ถุงขยะ 



 
 

                   
 

 

 

5) ขยะติดเชื้อ  

          ขยะติดเชื ้อในส านักงาน   รวบรวมขยะติดเชื ้อบรรจุใส่ถุงสีแดงส่งต่อขยะติดเชื ้อไปยังห้อง

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อพักขยะติดเชื้อจัดเก็บขยะในภาชนะที่ปิดสนิท ชั่งและจดบันทึกข้อมูล บริษัท

รับเหมาจัดเก็บขยะจะน าไปรวบรวมไว้ที่โรงจัดการขยะของมหาวิทยาลัย 

 

              
 

 

 

 

บริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะรวบรวมไว้ที่โรงจัดการขยะของหมาวิทยาลัย 

ขยะตดิเชื้อ 



2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถังท่ีสุ่มตรวจสอบ 

คณะสหเวชศาสตร์ได้จักท าสติกเกอร์/ป้าย เพ่ือใช้ง่ายต่อการจัดเก็บและน าไปจัดการอย่างเหมาะสม 

คณะสหเวชศาสตร์แบ่งประเภทภาชนะของขยะภายในส านักงานเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1) ถังขยะสีน ้าเงินส าหรับขยะทั่วไป    คือ   ขยะที่มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับ 

การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงขนมพลาสติก ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่อง

พลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องพลาสติกเปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภค ไม้เสียบ

ลูกชิ้น หลอดกาแฟ กระดาษช าระ ถ้วยใส่บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ช้อนพลาสติก แก้วกาแฟร้อน เป็นต้น 

2) ถังขยะสีเขียวส าหรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 

3) ถังขยะสีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ 

เหลือใช้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้   เช่น  ขวดพลาสติก   กระป๋องอลูมิเนียม  ขวดแก้ว  กระดาษ 

กระดาษลัง 

4) ถังขยะสีแดงส าหรับขยะอันตราย คือ วัตถุท่ีท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน 

หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 

5) ถังขยะสีเขียวฝาสีแดงขยะตดิเชื้อ คือ มูลฝอยที่มเีชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรอืมีความ 

เข้มข้น  ถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับขยะนั้นสามารถท้าให้เกิดโรคได้  เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ 

COVID-19 ด้วยตัวเอง (Antigen Test Kit) 

             
 

             
 

ป้ายบ่งชีป้ระเภทของขยะ 



3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ 1 

อย่างเพียงพอ 

  คณะสหเวชศาสตร์มีพื้นที่พักขยะ มีที่กั้นเพื่อป้องกันขยะปลิวออกสู่ภายนอก อยู่ในที่ร่มที่สามารถ

กันแดดกันฝนได้ อยู่บริเวณด้านหลังคณะสหเวชศาสตร์ เป็นจุดพักก่อนที่บริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะ (โดย หจก.ชัย

วิวัฒน์ก่อสร้าง) เป็นผู้มาจัดเก็บไปด าเนินการต่อทุกวันเวลาประมาณ 15.00-16.00 น. และน าไปส่งโรงจัดการขยะ

ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 
 

จดุพกัขยะคณะสหเวชศาสตร ์บรเิวณหลงัหลงัคณะ 

บรษัิทรบัเหมาจดัเก็บขยะ โดย หจก.ชยัวิวฒันก์่อสรา้ง 



4) มีการท้ิงขยะถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ 

        
 

 
 

     
 

 

 

ขยะของส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ พบว่าถังขยะชั้น 3 มีการทิ้งขยะผิดประเภทบ้าง แต่ส่วนใหญ่ทิ้ง 

ได้ถูกประเภท ส าหรับปัญหาที่พบคือ บุคลากร นิสิต  ส่วนน้อยทิ้งขยะผิดประเภท  

5) มีการส่งขยะให้ อปท.หรือผู้รับจ้างท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

เส้นทางการจัดการขยะ 

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะ 

1. ส ารวจข้อมูลและจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะ 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการ หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย ด าเนินการจัดหา ท าป้าย และน าถังขยะไปจัดวางให้

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

สุม่ตรวจการทิง้ขยะใหถ้กูประเภท 

มกีารท้ิงท่ีขยะที่ถูกต้อง 



4. คณะกรรมการ หมวดที่ 4 ด าเนินการจัดท าการคัดแยกขยะและได้ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการหมวด

ที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ตามหลัก 3 R ได้แก่ 

-Reduce ลดการใช้ 

-Reuse การน ากลับมาใช้ใหม่ 

-Recycle การน าไปย่อยสลายเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ท าสื่อรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังโดยการติดประกาศตามบอร์ดของ 

คณะ ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook กลุ่ม Line คณะ 

5. พนักงานท าความสะอาดด าเนินการจัดเก็บและบันทึกน ้าหนักขยะทุกประเภทในเวลา 15.00 -

16.00 น. ของทุกวัน โดยขยะทั่วไป 

ประเภทขยะที่คัดแยก 

1. ขยะทั่วไป 

2. ขยะรีไซเคิล 

3. ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 

4. ขยะอันตราย 

5. ขยะติดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เสน้ทางการทิง้ขยะ 



   เสน้ทางการทิ้งขยะตดิเชื้อ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



คณะสหเวชศาสตร์ได้รวบรวมขยะทุกประเภทไว้ที่จุดพักขยะคณะสหเวชศาสตร์  บริเวณด้านหลังคณะโดย 

บริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะ  โดย (หจก.ชัยวิวัฒน์ก่อสร้าง)   เป็นผู้มาจัดเก็บไปด าเนินการทุกวันและน าส่งต่อให้โรง

จัดเก็บขยะมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

                                      

               
 

                 
 

 

 

 

 

 

โรงเก็บขยะของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยพะเยา

พะเยา 



6) มีการติดตาม ตรวจสอบการก าจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลัก 

วิชาการ (กรณีส่งให้ อปท. ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

         

 

           

                                                                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

เวลา 15.00 – 16.00 น. แม่บ้านท้าความสะอาด

จัดการเก็บขยะทุกประเภทในถังขยะ 

ขยะท่ัวไป ขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคิล 

 

ขยะอันตราย 

จุดพักขยะบริเวณ

ด้านหลังคณะ 

ตรวจสอบการท้ิงขยะถูกต้อง

ตามประเภทของถังขยะ 

ชั่งน้้าหนักและบันทึก 

จัดเก็บขยะโดยรถเก็บขยะของมหาวิทยาลัย

และน้าไปคัดแยกซ้้าที่โรงคัดแยกขยะของ

มหาวทิยาลัย 

จุดรวบรวม ณ จุดพักขยะบริเวณ

ด้านหลังอาคารคณะ 

จ้าหนา่ยออกโดยการขายให้

ผู้ประกอบการวงษ์พาณิชย์ 

รวบรวม ณ จุดพักขยะ

บริเวณดา้นหลังอาคาร 

ขนย้ายไปยังโรงเก็บของ

เสียอันตายมหาวิทยาลัย 

จัดเก็บเพื่อสง่ออกก้าจัด

โดยบริษัทท่ีได้รับอนุญาต

ไปก้าจัดตอ่ไป 



 ขยะทั่วไปและขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นในบริเวณคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะถูกด าเนินการ

จัดเก็บโดยบริษัทรับเหมาจัดเก็บขยะ โดยมีการจัดเก็บขยะทุกวัน เวลาประมาณ 15.00-16.00 น. แล้วน าไปเข้าสู่

กระบวนการจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีการบ าบัดขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกลชีวภาพ ณ โรงจัดการขยะมูลฝอยระบบ

คัดแยกขยะต้นแบบเทคโนโลยีการแปรรูปขยะด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ 

 กระบวนการจัดการขยะของระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการแปรรูปขยะด้วยวิธีการเชิงกล

ชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ทั้งนี้ระบบการจัดการขยะด้วยวิธี MBT จะท าให้สามารถลดระยะเวลาในการหมักเหลือเพียง 1 เดือน โดย

อาศัยเทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรูในแนวตั้ง ซึ่งจะท าให้กองขยะที่อยู่ทางด้านล่างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศ

ได้มากขึ้นท าให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพได้ดีขึ้น และยังป้องกันการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนทาง

ด้านล่างของกองขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น คุณสมบัติของขยะที่ผ่านกรรมวิธีการบ าบัดโดยวิธี MBT จะมีน ้าหนัก

ลดลงประมาณ ร้อนละ 80 ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะน ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF และเศษท่ีเหลือคืออินทรียวัตถุ 

หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณคาร์บอนสูง สามารถน าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการช

ยะชุมชนแบบครบวงจรและเป็นรูปธรรมทั้ง การคัดแยก การก าจัด และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมี

ประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

           
 

       
 

 
การจัดการขยะของระบบคัดแยกขยะต้นแบบเทคโนโลยี 

การแปรรูปขยะด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ 



 
 

 







 
 

 

 

      

 

 



7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของส านักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่าง 

ถูกต้อง) 

  จากการส ารวจรอบอาคารคณะสหเวชศาสตร์ ไม่พบร่อยรอยการเผาขยะในบริเวณพื้นที ่ของ

คณะสหเวชศาสตร์ 

             
 

 

 

 

            
 

บรเิวณดา้นหนา้คณะสหเวชศาสตร ์ บรเิวณด้านข้างคณะสหเวชศาสตร ์

บรเิวณดา้นขา้งคณะสหเวชศาสตร ์ บรเิวณดา้นหลงัคณะสหเวชศาสตร ์


