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คานา
ปั จจุ บั น วิทยาการก้าวหน้ าประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่ อผลิ ต
เครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นเหตุให้มีเศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่ง ก่อให้เกิดปัญหา
ของขยะมูลฝอย ขยะหรือมูลฝอย หรือของเสีย เป็นเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
และมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป ขยะมูลฝอยหรือของเสียนี้กาลังมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี
เพราะสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรภายในประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นปัญหาของชุมชนที่ต้องได้รับการแก้ไข
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ได้เห็นความสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอยหรือของเสีย
ที่นับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ทางกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีจึงได้ขออนุมัติจัดซื้ อเตาเผาขยะ
ชุมชนไร้ควัน เพื่อใช้บ ริห ารจัดการขยะภายในวิทยาเขตเพชรบุรีให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เป็น
ปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
แต่การจัดการขยะที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน มีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นลาดับขั้นตอน รวม
ไปถึงวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคัดแยกและเผาขยะชุมชน ได้ตระหนักถึงความ
ยุ่งยากดังกล่าว จึงได้จัดทา “คู่มือการปฏิบัติงานการคัดแยกขยะและเผาขยะชุมชน” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถนามาศึกษาและปฏิบัติงานทดแทนกันได้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการให้ความรู้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่
อาจารย์หรือผู้ที่มาศึกษาดูงาน
ผู้จัดทาคู่มือหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขเพชรบุรี โดยกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้มอบหมายให้งานสวน
สนามและภูมิทัศน์ดาเนินการสารวจปริมาณขยะ พบว่าในแต่ละวั นจะมีปริมาณขยะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 9001,000 กิโลกรัม โดยยังไม่ได้ทาการคัดแยกขยะที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ เมื่อดาเนินการคัดแยกขยะที่สามารถ
นากลับมาใช้ใหม่ พบว่ามีจานวนประมาณ 200 กิโลกรัม เท่านั้น ที่เหลืออีกประมาณ 800 กิโลกรัมจะ
เป็นขยะทั่วไปเช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กล่องโฟมใส่อาหาร เศษอาหาร ผัก
ผลไม้ เปลือกผลไม้ เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้หากดาเนินการจัดการไม่ดี จะก่อให้เกิดมลพิษได้และเป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรค ซึ่งในอนาคตขยะอาจจะล้นมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น โดยในอดีตนั้น
การจัดการขยะจะดาเนินการขุดเป็นหลุมแล้วนาขยะทิ้งลงไปในหลุมจนกว่าจะเต็มหลุมจึงดาเนินการกลบหลุม
ซึ่งท าแบบนี้ ในทุ กๆปี ท าให้ ไม่ มี พื้ น ที่ ในการขุด ฝั งกลบขยะแล้ ว ดั งนั้ น กองงานวิท ยาเขตเพชรบุ รีจึงได้
ดาเนินการขอจัดซื้อเตาเผาขยะไร้ควันเมื่อปี 2560 เพื่อนาขยะที่เหลือจากการคัดแยกนามาเผาเพื่อลดขนาด
พื้นที่ในการบริหารจัดการขยะ
แต่การเผาขยะชุมชนนั้นมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น การคัด
แยกขยะชุมชนก่อนนาเข้าเตาเผาขยะ การเตรียมจุดกองขยะ การยัน กองขยะ การกลับกองขยะ การเก็บ
ขี้เถ้า เป็นต้น หากการปฏิบัติงานเผาขยะชุมชนนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องในแต่ละขั้นตอนก็จะ
สามารถเผาขยะชุมชนนั้นหมดได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้าม หากการปฏิบัติงานมีขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งที่ล่าช้าหรือมีการปฏิบัติงานที่เกิดความผิด พลาดขึ้น จะส่งผลให้การเผาขยะชุมชนเป็นไปด้วยความล่าช้า
และไม่เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ส่งผลให้เกิดขยะชุมชนสะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือ
ขยะล้นมหาวิทยาลัยได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การปฏิบัติงานการคัดแยกและเผาขยะชุมขน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย
3.3 เพื่อนาขยะที่ได้จากการคัดแยกไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น จัดทาปุ๋ยหมัก จาหน่ายเพื่อ
สร้างรายได้ เป็นต้น
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4. ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานการคัดแยกและเผาขยะชุมชนเล่นนี้ ได้อธิบายถึงขั้นตอนเริ่ มแรกตั้งแต่การ
คัดเลือกขยะที่จะนามาเข้าเตาเผาขยะ การจุดไฟเผากองขยะ การยันกองขยะ การกลับกองขยะ จนถึง
สิ้นสุดการเผาขยะ
คู่มือฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับใช้ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรีและ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่เผาขยะชุมชนเป็นประจาทุกครั้งเมื่อมีการเผาขยะชุมชนและ
ท่านอื่นที่สนใจ
5. คาจากัดความเบื้องต้น
5.1 ขยะมูลฝอยทั่วไป หมายถึง ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
อาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก
ชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ขยะ หรือ มูลฝอย หรือมูลฝอยชุมชน เป็นคาที่ มี ความหมายเดียวกัน ยกเว้น
มูลฝอยมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยากหรืออาจจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ แต่ไม่คุ้มกับต้นทุนในการนา
กลับมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น กล่องบรรจุนมพร้อมดื่ม ซอง
หรือถุงพลาสติกสาหรับบรรจุอาหารด้วยวิธีสุญญากาศ ซองหรือถุงพลาสติกสาหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธี
รีดความร้อน เป็นต้น
5.2 ขยะมูลฝอยที่สามารถนามาใช้ได้ หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนากลับมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ได้
ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก พลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ โฟม เป็นต้น
5.3 ขยะอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีส่วนประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้
5.3.1 วัตถุระเบิดได้
5.3.2 วัตถุไวไฟ
5.3.3 วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
5.3.4 วัตถุมีพิษ
5.3.5 วัตถุที่ทาให้เกิดโรค
5.3.6 วัตถุกัมมันตรังสี
5.3.7 วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
5.3.8 วัตถุกัดกร่อน
5.3.9 วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
5.3.10 วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทาให้เกิด
อั น ตรายแก่ บุ ค คล สั ต ว์ พื ช หรื อ ทรั พ ย์ เช่ น หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ถ่ า นไฟฉายหรื อ แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกาจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี
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บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. โครงสร้างการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึง
ขยายเขตการศึกษาไปตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี ใช้ชื่อว่า วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ตั้งอยู่บนเลขที่1 หมู่ที่3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ 621 ไร่ เริ่มก่อสร้าง
เมื่อปี พุทธศักราช 2540 ที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ แห่ งนี้มีความเหมาะสมทั้งทางภูมิศาสตร์ และ
ศักยภาพของสภาพแวดล้อมทางกายภาพทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้น
ที่ดิน ตลอดจนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ เพราะอยู่ติดถนนใหญ่
เส้นทางสาคัญจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภาคใต้ ในพื้นที่มีบึงน้าจืดขนาดใหญ่ อุดมด้วยพันธุ์ไม้นานาพรรณ
พื้น ที่ โดยรอบข้างเคียง มีโรงเรีย นวิทยาลั ย เกษตรกรรมและเทคโนโลยี กรมปศุสั ตว์ ฯลฯ อีกทั้ ง
จังหวัดเพชรบุรี ยังเป็นศูนย์กลางบริเวณภาคกลางตอนล่างที่ติดต่อกับภาคใต้ตอนบน เป็นจังหวัดที่มี
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒ นธรรมมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าหลายแห่ง ชี วิต
ความเป็ น อยู่ ของ ประชาชนในพื้ นที่ สอดคล้ องกับ เป้ าหมายในการเปิดบริการทางการศึกษาใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ซึ่งมีหลักการที่สืบเนื่อง มาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีการเปิด
ดาเนินการมาแล้ว สามารถร่วมเปิดสอนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปได้ สร้างความพร้อมให้ สาขาวิชาที่จะเปิด
ขึ้น ใหม่ เจริญ พัฒ นาได้อย่ างรวดเร็ว การดาเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแห่ งนี้ใช้
รูปแบบผสมผสาน ระหว่างวิทยาเขตสารสนเทศกับ มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม คือมีทั้งด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการเรียน
การสอน และกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุ คลากร รวมทั้งเป็นศูน ย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมตามพันธกิจ
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1.1 โครงสร้างองค์กร (Organization chart)
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการกลาง

งานพัฒนานักศึกษา

งานบริการการสอน

1.2 โครงสร้างการบริหาร (Administration chart)
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน โดยมี
หัวหน้างานทั้ง 4 งาน ดังนี้
ผู้อานวยการ
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

หัวหน้างาน

หัวหน้างานบริการ

หัวหน้างานพัฒนา

หัวหน้างานบริการการ

บริหารงานทั่วไป

กลาง

นักศึกษา

สอน
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1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน(Activity chart)
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน โดยมี
รายชื่อหัวหน้างานทั้ง 4 งาน ดังนี้
นายสอาด ศรีจันทร์
ผู้อานวยการ
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
นางสาวแสงจันทร์ คงอิ่ม

นายสุริยะ เชาว์วัย

นางกิ่งกาญ วันเพ็ญ

นางสาวฐิติยา สมยา

นักวิชาการอุดมศึกษา

นักวิชาการอุดมศึกษา

นักวิชาการอุดมศึกษา

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

1. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล

1. นายธราธร อินทรกาแหง

1. นายนิรันดร ขุนณรงค์

1. นายวิชัย จันทร์ทอง

หารงานทั
่วไป
นักวิบริ
ชาการอุ
ดมศึกษาปฏิ
บัติการ

นายช่างปฏิบัติการ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

2. นางสาวชลลดา เจริญลาภ

2. นายประเสริฐ ชัยชนะปราณ

2. นิพนธ์ เรืองหิรัญวนิช

นายช่างปฏิบัติการ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

3. นายปรีดา ปลั่งกิติกุล

3. นายประทีป รูปเหมาะดี

นายช่างปฏิบัติการ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

4. นายชลากร ศัพทะเสวี*

4. นางสาวโกสุม ยิ้มรอด

ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
3. นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
4. นางสาวกมลวรรณ อิทธีธณานนท์

บริการกลาง

พัฒนานักศึกษา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
3. นายกฤษฎา ทรัพย์มา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

พยาบาลปฏิบัติการ
5. นางสาวริญญากานต์ กล้าหาญ

5. นางสาวนภัสวรรณ แก้วสะอาด

5. นางสาวสุวิมล ชาพรมมา

5. สุภาพร เต็งสกุล

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

6. นางสาวประภาศรี ยินดี

6. ภัทราวดี กลีบสุวรรณ์

นักพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

2. นายวีระยุทธ สว่างจิตต์

4. นายภควัต โรจนโพธิ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

6. นางสาวปรียาภรณ์ ก้อนทองคา

บริการการสอน

7. นางสาวปาริชาติ ชาพรมมา
นักพัสดุปฏิบัติการ
8. นางจุรีพร รอดพ้น
นักพัสดุปฏิบัติการ
9. นายวิทยา เภาจี๋
นักพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
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นางสาวแสงจันทร์ คงอิ่ม
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาววันเพ็ญ แสงพูล
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ นางสาวปรียาภรณ์ ก้อนทองคา
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนภัสวรรณ แก้วสะอาด
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัตกิ าร

นางสาวกมลวรรณ อิทธีธณานนท์ นางสาวชลลดา เจริญลาภ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
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นายสุริยะ เชาว์วัย
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการกลาง

นายธราธร อินทรกาแหง
นายช่างปฏิบัติการ

นายชลากร ศัพทะเสวี*
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ ชาพรมมา
นักพัสดุปฏิบัติการ

นายประเสริฐ ชัยชนะปราณ
นายช่างปฏิบัติการ

นายปรีดา ปลั่งกิติกุล
นายช่างปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล ชาพรมมา
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวประภาศรี ยินดี
นักพัสดุปฏิบัติการ

นางจุรีพร รอดพ้น
นักพัสดุปฏิบัตกิ าร

นายวิทยา เภาจี๋
นักพัสดุปฏิบัติการ
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นางกิ่งกาญ วันเพ็ญ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นายนิรันดร ขุนณรงค์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นายนิพนธ์ เรืองหิรัญวนิช
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นายประทีป รูปเหมาะดี
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวโกสุม ยิ้มรอด
พยาบาลปฏิบัติการ

สุภาพร เต็งสกุล
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบตั ิการ

ภัทราวดี กลีบสุวรรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

9

นางสาวฐิติยา สมยา
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการการสอน

นายวิชัย จันทร์ทอง
นายวีระยุทธ สว่างจิตต์
นายกฤษฎา ทรัพย์มา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบตั ิการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบตั ิการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นายภควัต โรจนโพธิ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นางสาวริญญากานต์ กล้าหาญ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
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2. ภาระหน้าที่ของงานบริการกลาง
จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบในการปรับโครงสร้างองค์กรของสานักงานอธิการบดี โดยสานักงาน
วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รีเป็ น หน่ ว ยงานภายในส านั กงานอธิการบดี ซึ่ งส านั กงานวิท ยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีได้ดาเนินการปรับโครงสร้างองค์กรจากหน่วยงานที่มีอยู่ 9 งาน ปรับลดลงมาให้
เหลือ 4 งาน และเปลี่ยนชื่อสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ซึ่งงานบริการกลางมีหน่วยงานย่อยแบ่งได้ ดังนี้
งานบริการกลางได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้
2.1 หน่วยงานช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบริการซ่อมแซมครุภัณ ฑ์ต่างๆ ภายใน
วิ ท ย าเข ต เพ ช รบุ รี เช่ น โต๊ ะ ตู้ เตี ยง ป ระตู ห น้ าต่ าง แล ะซ่ อ ม แซ ม อุ ป ก รณ์ ไฟ ฟ้ า
ประปา สุขาภิบาล ที่ชารุดภายในวิทยาเขตเพชรบุรี รวมถึงงานซ่อมบารุงในหอพัก นักศึกษาและ
เขียนแบบก่อสร้าง ตรวจงานและควบคุมงานก่อสร้าง
2.2 หน่วยงานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัสดุได้แก่การจัดซื้อ การจ้าง การ
จ้ างที่ ป รึ ก ษา การจ้ า งออกแบบและควบคุ ม งาน การแลกเปลี่ ย น การเช่ า การควบคุ ม การ
จาหน่าย การเบิกจ่าย ควบคุม วัสดุ ครุภัณฑ์และการดาเนินการอื่นๆ ให้กับคณะวิชา และกองงาน
วิทยาเขตเพชรบุรี ตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนา แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
2.3 หน่ ว ยงานสวนสนามและภูมิ ทัศน์ มี ห น้าที่รับผิ ดชอบในการดูแลรักษาความ
สะอาดของสถานที่ภายนอกและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของวิทยาเขตเพชรบุรี ให้คงไว้ซึ่งความ
สะอาดและสวยงาม สอดคล้องกับกิจกรรมทางการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ร่วมประสานงานกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ด้วย
หลักการทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และประเมินผลความพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ดูแลและควบคุมมลพิษ อาทิ การกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งดูแลสภาพคูคลอง ระบบ
บาบัดน้าเสียและระบบระบายน้าดี
2.4 หน่วยงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทาระบบและแผนการรักษา
ความปลอดภัยภายในวิทยาเขตเพชรบุรี เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
และความปลอดภัยของนักศึกษา รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อราชการภายในพื้นที่วิทยาเขตเพชรบุรี
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3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได้ มี ค าสั่ ง ที่ 68/2562 เรื่ อ งเปลี่ ย นชื่ อ ต าแหน่ ง พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ ลงวั น ที่ 14
มกราคม 2562 ซึ่งได้มอบหมายภาระงานตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ ดังนี้
3.1 ภาระงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ
จะมีลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้ครอบคลุมถึงตาแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายใน
สานักงานและการบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคาสั่งโดยไมจากัด
ขอบเขตหนาที่ ซึ่งอาจมีหนาที่ในงานใดงานหนึ่ง หรือหลายงานตามที่ไดรับมอบหมายก็ไดดังนี้
3.1.1 งานเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป มีลักษณะงานที่ต องปฏิบัติ เชน การศึกษา
วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติ การรายงาน ชวยวางแผน และติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงาน
รับ รองและงานพิธีต างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับ การประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทาเรื่องติดตอกับ หนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ ที่ประชุมหรือผลการ
ปฏิบัติงานตามคาสั่ง หรือมีลักษณะงานที่ต องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงาน หลายดาน
เชน งานสารบรรณและงานเอกสาร งานจัดระบบงาน งานประชุม งานเลขานุการ งานอาคาร สถานที่
งานระเบี ย บแบบแผน งานรวบรวมขอมู ล สถิ ติ งานสั ญ ญา เปนตน และปฏิ บั ติ ห นาที่ อื่น ที่ ไดรับ
มอบหมาย
3.1.2 งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน
ตางๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหเพื่อการกาหนดหนวยงานและความตอง
การอั ต ราก าลั ง การก าหนดและตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ต าแหนง เงิน เดื อ น การด าเนิ น งานดานงาน
บริหารงานบุ คคลตางๆ เชน การสรรหาและจัดสรรบุคคลเขาปฏิบัติงาน การ ดาเนินการเกี่ยวกับ
ตาแหนงและอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชนตางๆ ความตองการและการวางแผน พัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย ทุนพัฒ นาอาจารย การสงเสริมและพัฒ นาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การธารง
รักษา บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพและบรรยากาศ
การจัดทา ทะเบียนประวัติ การดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากงาน การติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย การจัดทาขอมูลและสารสนเทศดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เปนตน และ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
3.1.3 งานเกี่ยวกับวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและ
การวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน
พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทา แผนหรือโครงการ การวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร การบริหาร ทรัพยากร การวิเคราะหคาใช
จาย การติ ด ตามประเมิ น ผล การด าเนิ น งานตามแผนและโครงการตางๆ ของสวนงานและ
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มหาวิ ท ยาลั ย การจั ด ท าขอมู ล และสารสนเทศเพื่ อ การวางแผน และปฏิ บั ติ ห นาที่ อื่ น ที่ ไดรั บ
มอบหมาย
3.1.4 งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวม รับฟงความ คิดเห็นของบุคลากร นักศึกษาและประชาชน ศึกษา
วิเคราะหเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ เก็บรวบรวมขอมูลและขาวสารตางๆ จัด
ทาขาวสาร เอกสารความรูในดานตางๆ เพื่อประโยชนในการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิ ทรรศการ เปนตน เพื่อเผย
แพรขาวสาร ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือผลงานของสวนงาน หรือมหาวิทยาลัย
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
3.1.5 งานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธในดานการเรียนการ
สอน การวิจั ย บริ การทางวิช าการ และการ ทานุบ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่งมีลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ องค
กรระหวางประเทศ ผูเชี่ยวชาญ หรือเจาหนาที่ตางประเทศ หนวยชานาญ พิเศษตางๆ ตลอดจนการ
แปลเอกสาร และรางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับ มอบหมาย
3.1.6 งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เคราะหสั ง เคราะห วิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โปรแกรมการสอน
กระบวนการสอน และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่ อยูในความ ควบคุมของมหาวิทยาลัย การ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒ นานักศึกษา การบริการและสวัสดิการ นักศึกษา การให
บริการทางวิชาการ การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศิลปะ การประกันคุณภาพ การศึกษา
การปรับปรุงมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การจัดการความรู การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยี ทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา
การวิจัย ทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
3.1.7 ดานกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง การจัดการความรู การบริการและสงเสริมงานกิจการนักศึกษาโดย
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและ วิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนกิจการ
นักศึกษา การสงเสริมและเผยแพรกิจการการศึกษา งานศิษยเกา งานชุมชนสัมพันธและปฏิบัติหนาที่
อื่นที่ไดรับมอบหมาย
3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนาย ชลากร ศัพทะเสวี ตาแหน่ง นักวิชาการ
อุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้
3.2.1 ดูแลความสะอาดของสถานที่ภายนอกและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ของวิทยาเขตเพชรบุรี
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(1) ตรวจสอบสภาพสนามหญ้า ต้นไม้ กิ่งไม้ ทางสัญจรต่างๆ ให้อยู่ใน
ความเรียบร้อยเป็นระเบียบ ไม่ให้มีสภาพรก กีดขวางทางสัญจร
(2) ตรวจสอบสภาพต้นไม้และบารุงพันธ์ไม้ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ
(3) จดบันทึกและรายงานปริมาณต้นไม้ที่ได้ปลูกเพิ่มเติม
(4) ให้การบริการในด้านขนย้าย ติดตั้ง รื้อถอน ให้กับหน่วยงานต่างๆ
3.2.2 ดูแลควบคุมมลพิษ อาทิ การกาจัดขยะและสิ่งปฏิ กูลรวมทั้งดูแลสภาพคู
คลองระบบบาบัดน้าเสียและระบบระบายน้าดี
(1) ตรวจสอบสภาพพื้ น ที่ ภ ายนอกอาคาร สนาม สวน ให้ มี ค วาม
สะอาดปราศจากขยะ
(2) จัดเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆและนาไปกาจัดที่โรงคัดแยกขยะ
(3) จดบันทึก ทาสถิติ ปริมาณขยะที่กาจัดในแต่ละวัน
(4) ตรวจสอบรางระบายน้าเสี ยและน้าดีให้ มีความเรียบร้อย ไม่ให้ มี
สภาพรก กีดขวางทางไหลของน้า
จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาการปฏิบัติงานตัด
แยกและเผาขยะชุมชนมาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้
เริ่มต้น
จัดเก็บขี้เถ้าออกจากเตาเผาขยะและนาไปทิ้ง
รับถุงขยะจากเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะ
จดบันทึกปริมาณขยะที่เผาไปในแต่ละวันเพื่อทาเป็นสถิติ
จัดเรียงถุงขยะเพื่อเตรียมเข้าเตาเผาขยะ
เลือกขยะที่เป็นเศษกระดาษ พลาสติก หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้ได้มากที่สุดและนาเข้าเตาเผาขยะและทาการจุดไฟที่ถุงขยะ

สังเกตไฟที่ตดิ ถุงขยะว่าลุกดีหรือไม่
ไฟติดถุงขยะมาก
นาถุงขยะใส่เพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเต็มเตาเผาขยะ จนกว่ากองขยะหมด
เก็บกวาดลานเผาขยะให้เรียบร้อย
สิ้นสุด

ไฟติดถุงขยะน้อย
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงาน
1. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการคัดแยกและเผาขยะชุมชนเล่มนี้มีเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
- จัดเก็บขี้เถ้าออกจากเตาเผาขยะ
- รับถุงขยะจากเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะ
- จดบันทึกปริมาณขยะที่เผาไปในแต่ละวันเพื่อทาเป็นสถิติ
- จัดเรียงถุงขยะเพื่อเตรียมเข้าเตาเผาขยะ
- เลือกขยะที่เป็นเศษกระดาษ พลาสติก หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้ได้มากที่สุดและ
นาเข้าเตาเผาขยะและทาการจุดไฟที่ถุงขยะ
- สังเกตไฟที่ติดถุงขยะว่าลุกดีหรือไม่
- นาถุงขยะใส่เพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเต็มเตาเผาขยะหรือจนกว่ากองขยะหมด
- เก็บกวาดลานเผาขยะให้เรียบร้อย
1.1 จัดเก็บขี้เถ้าออกจากเตาเผาขยะ
วิธีการจัดเก็บขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาขยะชุมชนนั้น จะดาเนินการจัดเก็บขี้เถ้าใน
เช้าของวันรุ่งขึ้น เพระขี้เถ้าหมดความร้อนไปแล้ว สามารถดาเนินการนาออกจากเตาได้ง่าย

กองขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาขยะ ซึ่งต้องโกยออกจากเตาเป็นประจาทุกวัน
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ขี้เถ้าที่อยู่ภายในเตาหลังจากที่เผาขยะหมด ขี้เถ้านี้จะตกลงสู่ด้านล่างภายในตัว
เตาเผาขยะ เพราะหากไม่นาขี้เถ้าออกจากเตาเผาขยะจะทาให้การเติมอากาศในการเผาไหม้ขยะไม่ดี
อีกทั้งยังทาให้ขี้เถ้าเต็มเตาเผาขยะได้เร็วขึ้น

ขี้เถ้าที่ถูกโกยออกจากใต้เตาเผาขยะ
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วิธีการนาขี้เถ้าออกมาจากเตาเผาขยะ จะใช้คราดโกยออกมาใส่ถาด เพื่อนาไปทิ้ง
ต่อไป ในขั้นตอนนี้จะต้องระวังในเรื่องผงขี้เถ้าที่จะฟุ้งกระจายในขณะที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการโกยออก
จากเตาเผาขยะ เจ้าหน้าที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันผงขี้เถ้า เช่น หน้ากากอนามัย ผ้าคลุมหัว
เป็นต้น
การแต่งกายของเจ้าหน้าที่เผาขยะที่ถูกต้อง

ผ้าคลุมผมและผ้าปิดจมูก

เสื้อแขนยาว
ถุงมือ
กางเกงขายาว
รองเท้าบูท
หรือรองเท้า
ผ้าใบหุ้มส้น

1.2 รับถุงขยะจากเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะ

ถุงขยะทีเ่ จ้าหน้าที่คัดแยกวางกองไว้ให้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เผาขยะทาการ
จัดเรียงถุงขยะ เพื่อเตรียมเข้าเตาเผาขยะ

เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะจะดาเนินการคัดแยกขยะที่สามารถนาไปรีไซเคิลได้ ในส่วน
ที่ไม่สามารถนาไปรีไซเคิลได้ ก็จะใส่ถุงขยะแยกไว้อีกที
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1.3 จดบันทึกปริมาณขยะที่เผาไปในแต่ละวันเพื่อทาเป็นสถิติ

เจ้ าหน้ าที่เผาขยะจะดาเนินการจดบันทึกปริมาณถุงขยะที่ได้เผาไปในแต่ล ะวัน
เพื่อเป็นสถิติของแต่ละเดือนเพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาที่มีปริมาณขยะมากหรือน้อยตลอดทั้งปีของภาค
การศึกษา อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดปริมาณขยะที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้
1.4 จัดเรียงถุงขยะเพื่อเตรียมเข้าเตาเผาขยะ

นาขยะมาเรียง
โดยคัดเลือกขยะที่
แห้งมากที่สุดมาไว้
ลาดับแรก ซึ่งขยะ
ที่มีความชื้นมากๆ
จะไว้ลาดับสุดท้าย
ในส่วนขยะเปียก
เศษอาหารก็จะ
แยกลงถัง
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จัดเรี ยงถุงขยะเพื่อให้ ง่ายต่อการเผา โดยจะท าการคัดเลื อกขยะที่ มีความแห้ ง
นามาเข้าเตาเผาขยะก่อน เพื่อให้ไฟลุกไหม้กองขยะได้เร็วที่สุด
1.5 เลือกขยะที่เป็นเศษกระดาษ พลาสติก หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้ได้มากที่สุดและ
นาเข้าเตาเผาขยะและทาการจุดไฟที่ถุงขยะ
ขยะที่มีความแห้งและสามารถติดไฟได้ง่าย เพื่อให้เปลวไฟลุกไหม้ได้เร็ว

ในการคั ด เลื อ กขยะเพื่ อ จุ ด ไฟในเตาเผาขยะนั้ น เจ้าหน้ าที่ จ ะเลื อ กขยะจ าพวก
กระดาษ โฟม ใบไม้ เพราะขยะพวกนี้ติดไฟได้เร็วที่สุด
1.6 สังเกตไฟที่ติดถุงขยะว่าลุกดีหรือไม่

เปลวไฟ
ติดกอง
ขยะมาก
และมีควัน
ไฟน้อย
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เมื่อจุดไฟที่กองขยะแล้ว จะต้องสังเกตว่ าไฟลุกติดทั่วทั้งกองหรือไม่ เปลวไฟมี
ความแรงหรือไม่ ดังในภาพตัวอย่างนี้ เปลวไฟลุกติดทั่วทั้งกองและมีความแรง สามารถนาถุงขยะใส่
เพิ่มได้
1.7 นาถุงขยะใส่เพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆให้จนเต็มเตาเผาขยะและจนกว่ากองขยะหมด

เจ้าหน้าที่เผาขยะจะใส่ขยะเข้าเตาเผาขยะเรื่อยๆ โดยทาการคัดเลือกขยะที่แห้ง
ที่สุดมีความชื้นน้อยที่สุดใส่เข้าเตาเผาขยะจนกว่าขยะจะเต็มภายในเตาจึงจะทาการปิดหน้าตู้เผาขยะ
และรอขยะให้ติดไฟลุกจนทั่วทั้งเตาเผาขยะ
เจ้ าหน้ าที่เผาขยะจะดาเนินการจดบันทึกปริมาณถุงขยะที่ ได้เผาไปในแต่ล ะวัน
เพื่อเป็นสถิติของแต่ละเดือนเพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาที่มีปราณขยะมากหรือน้อยตลอดทั้งปีของภาค
การศึกษา อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดปริมาณขยะที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้
1.8 เก็บกวาดทาความสะอาดพื้นที่ลานเผาขยะ
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เมื่อเจ้าหน้าที่เผาขยะได้ดาเนินการเผาขยะเสร็จ จะต้องดาเนินการกวาดเศษขยะที่
เป็ น ชิ้น เล็ กๆที่ ห ลุ ด ออกมาจากถุ งขยะ มากองรวมกัน และดาเนิ น การใส่ เตาเผาขยะ เพื่ อความ
เรียบร้อยของพื้นที่ลานเผาขยะ
2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
2.1 ควันจากการเผาไหม้ของขยะ

ควันไฟจากกองขยะที่เปลวไฟยังไม่ลุกติดกองขยะ

ขณะที่เจ้าหน้าที่นาขยะใส่ภายในเตาเผาขยะนั้น เปลวไฟยังไม่ลุกไหม้ติดที่ขยะจึง
ทาให้มีควันเกิดขึ้นมากภายในเตาเผาขยะ ดังนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เผาขยะจะต้องเตรียมหน้ากากอนามัย
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ปิดจมูกเพื่อไม่ให้สูดดมเข้าไป แต่เมื่อไฟไหม้ลุกติดกองขยะแล้วควันจะเริ่ มน้อยลง
และหมดไปเอง
2.2 ความร้อนจากภายในเตาเผาขยะ
เปลวไฟทีล่ ุกไหม้กองขยะจะมี
ความร้อนหลายร้อยองศา
การเปิด/ปิดประตูเตาเผาขยะ
ควรต้องระวังเป็นพิเศษ

21

เมื่อขยะติดไฟลุกไหม้ทั่วทั้งกองขยะแล้วจะมีความร้อนที่บริเวณหน้าเตามาก
เจ้าหน้าที่เผาขยะต้องใช้ความระมัดระวังในการเปิดหน้าเตาเพื่อใส่ขยะ
2.3 ขยะที่เป็นอันตราย เช่น ไม้เสียบลูกชิ้น กระจก มีด ขยะที่สามารถระเบิดได้
เช่น กระป๋องสีหลอดไฟและสิ่งมีคมต่างๆ เป็นต้น

กระจก
กระป๋อง

หลอดไฟฟ้า

ขวดแก้ว

ก่อนที่จะใส่ขยะเพิ่มเข้าไปภายในเตาเผาขยะเจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบ
ภายในถุงขยะอีกครั้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะอาจจะคัดแยกขยะที่เป็นอันตรายออกไปไม่หมด
2.4 พื้นมีความลื่นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

พื้นมีน้าขังต้องทาให้พื้นปราศจากน้าขังก่อนปฏิบัติงานบริเวณหน้าเตาเผาขยะ

บริเวณพื้น ที่ห น้ าเตาเผาขยะอาจจะมีน้าไหลนอง โดยเกิดจากถุงขยะที่มีน้าอยู่
ภายในถุงฉีกขาดจึงทาให้มีน้าไหลออกมา ซึ่งอาจจะทาให้ลื่นล้มเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่เผาขยะได้
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เพราะต้องยืนใส่ขยะบริเวณหน้าเตาเผาขยะ หากพบว่ามีน้าไหลนองอยู่บริเวณหน้าเตาเผาขยะให้
ดาเนินการกวาดน้าออกไปให้แห้ง ก่อนที่จะใส่ขยะเข้าเตาเผาขยะ
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บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน
1. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม
1. จัดเก็บขีเ้ ถ้าออก
จากเตาเผาขยะและ
นาไปทิ้ง
2. รั บ ถุ ง ข ย ะ จ า ก
เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะ
3. จดบั น ทึ ก ปริ ม าณ
ขยะที่ เผาไปในแต่ ล ะ
วันเพื่อทาเป็นสถิติ
4. จัดเรียงถุงขยะเพื่อ
เตรียมเข้าเตาเผาขยะ
5. เลือกขยะที่เป็นเศษ
กระดาษ พลาสติก
หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
ให้ได้มากที่สุดและ
นาเข้าเตาเผาขยะและ
ทาการจุดไฟที่ถุงขยะ
6. สั ง เกตไฟที่ ติ ด ถุ ง
ขยะว่าลุกดีหรือไม่
7. นาถุงขยะใส่เพิ่ม
เข้าไปได้เรื่อยๆ
จนกว่าจะเต็มเตาเผา
ขยะ จนกว่ากองขยะ
หมด
8. เก็บกวาดลานเผา
ขยะให้เรียบร้อย

ระยะเวลาดาเนินการ
8.00 น.

9.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

13.00 น.

14.00 น.

15.00 น.

16.00 น.
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2. เทคนิคการปฏิบัติงาน
เทคนิคหรือวิธีในการปฏิบัติงานการคัดแยกและเผาขยะชุมชนนั้นจะอาศัยประสบการณ์
ของเจ้าหน้าที่นามาเป็นเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใดมาเป็นแนวทางในการคัด
แยกขยะและเผาขยะชุมชน เพราะขยะที่มีในแต่ละวันนั้นมีหลากหลายรูปแบบปะปนกันไป ดังนั้น
แล้วการคัดแยกและเผาขยะในแต่ละวันจะปรับเปลี่ยนเทคนิคในการปฏิบัติงานตามสภาพหน้างานใน
แต่ละวัน แต่ยังคงรูปแบบวิธีการเผาขยะเหมือนเดิมตามรูป Flow Chart ที่ได้นาเสนอในบทที่ 2
นั้น ซึ่งในบทนี้จะขออธิบายในเรื่องเทคนิควิธี การปฏิบัติงานการคัดแยกและเผาขยะชุมขนโดยมี
รูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ดังนี้
2.1 จัดเก็บขี้เถ้าออกจากเตาเผาขยะและนาไปทิ้ง
ตัวอย่างที่ถูกต้อง

ตัวอย่างที่ผิด

กองขี้เถ้าถูกโกยออกจากเคาเผาขยะทาให้มี

มีกองขี้เถ้าอยู่ภายในเตา ทาให้ไม่มีอากาศ

อากาศไหลเวียนได้ดภี ายในเตาเผาขยะ

ไหลเวียนภายในเตา และทาให้ขี้เถ้าเต็มเร็ว

จากภาพจะพบว่าเมื่อเปิดเตาเผาขยะมาจะพบกับเศษขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาขยะ
ต้องดาเนินการโกยออกทุกครั้งก่อนที่จะนาขยะเข้าเตาเผา
ถาม : หากไม่โกยขี้เถ้าออกจะสามารถเผาขยะได้หรือไม่
ตอบ : ได้ แต่จะทำให้ขี้เถ้ำภายในเตาเผาขยะเต็มเร็วขึ้นและขี้เถ้านี้จะตกลงไปปิดช่อง
เติมอากาศส่งผลให้กำรลุกไหม้ของเปลวไฟนั้นทำได้ไม่ดี ทำให้ขยะเผำไหม้ได้ไม่หมด
ดังนั้นแล้ว การนาขี้เถ้าออกจากตัวเตาเผาขยะนั้น จึงเป็นเทคนิคในการเปิดช่องลม
เพื่อให้ลมไหลเข้าตัวเตาเผาขยะได้มาก ส่งผลให้เปลวไฟลุกไหม้ขยะได้ดีขึ้น การเผาไหม้ของขยะก็จะ
สมบูรณ์
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2.2 รับถุงขยะจากเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะ

เมื่อดาเนินการโกยขี้เถ้าออกจากเตาขยะเสร็จแล้ว จึงรับถุงขยะจากเจ้าหน้าที่ที่ได้
ดาเนินการคัดไว้ให้แล้ว โดยขยะที่สามารถนาไปขายได้ก็จะแยกไว้ต่างหาก ในส่วนขยะที่ไม่สามารถ
นาไปขายได้ก็จะใส่ถุงรวมเอาไว้ ทั้งนี้ก่อนที่จะนาเข้าเตาเผาขยะ เจ้าหน้าที่เผาขยะจะดาเนินการคัด
แยกอีกรอบ เพราะอาจจะมีขยะที่เป็นอันตรายติดมาในถุงขยะ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่
เผาขยะได้
ถาม : ขยะสามารถเผาได้เลยหรือไม่ โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะ
ตอบ : ไม่ได้ เพราะขยะที่ยังไม่ได้ แยกประเภทนั้น อาจจะมีขยะอันตราย เช่น
กระป๋องสเปรย์ ขวดแก้ว ที่สามารถระเบิดได้เมื่อโดนความร้อนจากเปลวไฟ อีกทั้งการคัดแยกขยะ
ก่ อ นเข้ าเตาเผาขยะนั้ น จะช่ ว ยลดขยะที่ จ ะน าเข้ า เตาเผาขยะ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารลดขยะ ลดเวลา
ลดแรงงานคน
ถาม : เมื่อได้รับถุงขยะที่ได้รับการคัดแยกแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องดาเนินการ
อย่างไร
ตอบ : เจ้าหน้าที่เผาขยะจะนาถุงขยะมาวางเรียงให้เป็นระเบียงเพื่อให้ง่ายในการ
โยนใส่เตาเผาขยะ
2.3 จดบันทึกปริมาณขยะที่เผาไปในแต่ละวันเพื่อทาเป็นสถิติ
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการเผาขยะเสร็จในแต่ละวัน จะต้องลงบันทึกน้าหนักถุงขยะด้วย
ทุกครั้ง เพื่อจดเป็นสถิติเปรียบเทียบในแต่ละเดือนและช่วงเวลา
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ตัวอย่างใบลงปริมาณน้าหนักขยะในแต่ละวัน

ลาดับที่

ชื่อเจ้าหน้าที่

วัน/เดือน/ปี

ปริมาณน้าหนัก
ขยะที่เผาในแต่
ละวัน

ถาม : หากไม่ลงบันทึกปริมาณขยะที่เผาไปในแต่ละวันจะมีผลกระทบอย่างไร
ตอบ : เจ้ า หน้ าที่ จ ะไม่ ส ามารถรู้ร ะยะเวลาที่ มี ป ริม าณขยะมากหรื อ น้ อ ยได้
ประโยชน์ก็คือเจ้าหน้าที่จะสามารถคานวณช่วงระยะเวลาที่มีปริมาณขยะได้ หากช่วงเดือนไหนที่มี
สถิติปริมาณขยะมากก็จะขอกาลังคนเพิ่มได้
ถาม : ใบลงบันทึกปริมาณขยะจะนาไปใช้ประโยชน์อะไรอีกได้บ้างนอกจากทราบ
ถึงช่วงระยะเวลาปริมาณขยะมากหรือน้อย
ตอบ : ใบลงบันทึกปริมาณขยะนี้เมื่อครบหนึ่งเดือนจะสรุปปริมาณขยะ วันที่เผา
ขยะ ค่าเฉลี่ยในการเผาต่อเดือน จากนั้นจึงส่งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ ซึ่งจะเป็นข้อมูลใน
การบริหารขยะได้อีกทางเช่น หากมีปริมาณขยะมากๆติดกันหลายเดือน อาจจะต้องของบประมาณ
จัดซื้อเตาเผาขยะเพิ่มหรือไม่ เพื่อให้ทันต่อการเผาขยะ หรืออาจจะมีกฎระเบียบบังคับให้นักศึกษา
ช่วยลดปริมาณขยะ ซึ่งก็จะช่วยให้มีปริมาณขยะภายในมหาลัยลดลงได้
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2.4 จัดเรียงถุงขยะเพื่อเตรียมเข้าเตาเผาขยะ
ตัวอย่างที่ถูกต้อง

ตัวอย่างที่ผิด

ถุงขยะมีการคัดแยกและจัดเรียงเพื่อเตรียมเข้า

ถุงขยะไม่ได้รับการคัดแยก อาจจะมีขยะเปียกหรือ

เตาเผาขยะ ทาให้ง่ายต่อการลุกไหม้ของกองขยะ

ขยะอันตรายหลุดเข้าไปในเตาเผาขยะได้

เมื่อได้รับถุงขยะจากเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะเสร็จแล้ว ให้ดาเนินการจัดเรียงถุงขยะ
ที่จะนาเข้าเตาเผาขยะก่อนหลัง ซึ่งเทคนิควิธีการจัดเรี ยงถุงขยะนั้น เจ้าหน้าที่จะดาเนินการทดลอง
ยกถุงขยะด้วยมือเปล่า หากสามารถยกได้ด้วยมือข้างเดียวแสดงว่าเป็นขยะแห้ง จึงนามาเรียงไว้
แถวหน้ าสุ ด แต่ ห ากยกด้ ว ยมื อ เดี ย วไม่ ได้ ต้ อ งใช้ ล ากถุ ง ขยะแสดงว่ ามี ข ยะเปี ย กอยู่ ภ ายในถุ ง
เจ้าหน้าที่จะเรียงไว้ด้านหลังสุด แล้วจะเปิดถุงคัดแยกขยะในถุงอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีเศษอาหาร ผัก
ผลไม้ หรือขยะที่มีน้าหนักมากที่ไม่สามารถเผาได้ เช่น เหล็ก ขวดแก้ว
ถาม : หากไม่จัดเรียงขยะจะสามารถเผาได้หรือไม่
ตอบ : สามารถเผาได้ แต่อาจจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่เผาขยะได้ เพราะ
อาจจะมี ข ยะอั น ตรายที่ ส ามารถระเบิ ด ได้ ห ลุ ด เข้ าไปภายในเตาเผาขยะ ดั งนั้ น แล้ ว เพื่ อความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ จึงต้องทาการคัดแยกขยะอีกครั้งและเรียงถุงขยะที่แห้งที่สุดมาเผาก่อน
ถาม : ขยะที่จัดเรียงหากพบว่ามีขยะเปียกหลายถุงจะเผาได้หรือไม่
ตอบ : สามารถเผาได้ แต่ต้องรอให้ อุณหภูมิของเตาเพิ่มสูงขึ้นมากๆ ประมาณ
700-800 องศาเซลเซีย ส ซึ่งเวลาที่อุณ หภูมิสู งขึ้นประมาณนี้นั้นจะอยู่ในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป
เนื่องจากความร้อนภายในเตาเผาขยะจะสะสมมาตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการอีกอย่างในการ
เผาขยะเปียก
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2.4 เลือกขยะที่เป็นเศษกระดาษ พลาสติก หรือวัสดุที่ตดิ ไฟได้ง่ายให้ได้มากที่สุดและ
นาเข้าเตาเผาขยะและทาการจุดไฟที่ถุงขยะ
ตัวอย่างที่ถูกต้อง

ขยะแห้งและขยะที่ติดไฟได้ง่าย

ตัวอย่างที่ผิด

ขยะอันตรายและขยะที่ตดิ ไฟยาก

การจุดไฟเผาขยะในครั้งแรกนั้น อย่าเพิ่งใส่ขยะเข้าไปจนเต็มพื้นที่ภายในเตาเผา
ขยะ เพราะจะทาให้ขยะติดไฟได้ช้าและนานกว่าจะลามติดหมดทุกถุงขยะ ดังนั้นแล้วเทคนิคในการ
เริ่ ม ต้ น จุ ด ไฟเผาขยะนั้ น จะต้ อ งเริ่ ม จากขยะที่ แ ห้ ง ที่ สุ ด และใส่ ก องขยะไม่ ม าก ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ประสบการณ์ทางานของเจ้าหน้าที่เผาขยะจะรู้ว่าปริมาณขยะแค่ไหนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปไม่
น้อยเกินไป
ถาม : จะทราบได้อย่างไรว่าขยะไหม้หมดทั่วทั้งกองแล้ว
ตอบ : สำมำรถดูได้จำกช่องมองเปลวไฟที่หน้ำเตำเผำขยะ
ถาม : จะใส่ขยะเพิ่มเข้าไปอีกได้เมื่อไหร่
ตอบ : ให้สังเกตได้จากเปลวไปที่ลุกไหม้บนกองขยะ หากเปลวไฟลุกไหม้ทั่วทั้ง
กองขยะก็ให้ใส่ขยะเพิ่มได้
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ช่องมองขยะ
สามารถสังเกตขยะ
และเปลวไฟ
ภายในเตาเผาขยะ
ได้

2.5 สังเกตไฟที่ติดถุงขยะว่าลุกดีหรือไม่
เมื่อจุดไฟที่กองขยะแล้วเจ้าหน้าที่จะสังเกตเปลวไฟบนกองขยะจากช่องมองขยะที่
หน้าตู้ ซึ่งกองไฟที่ดีนั้นจะมีแค่เปลวไฟควันไฟจะมีน้อยมาก หากสังเกตพบว่ามีควันไฟมากกว่าเปลว
ไฟให้เปิดหน้าเตาแล้วดาเนินการจุดไฟซ้าอีกครั้งที่กองขยะ ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นจึงขอเปิด
หน้าเตาเผาขยะให้เห็นภาพทั้ง 2 ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ถูกต้อง
ตัวอย่างที่ผิด

เปลวไฟลุกไหม้กองขยะแรงและมีควันไฟน้อย

เปลวไฟลุกไหม้กองขยะน้อยและมีควันไฟมาก
อาจจะมีขยะเปียกอยูภ่ ายในกองขยะส่งผลให้
กองขยะติดไฟยาก

ถาม : หากต้องจุดขยะภายในเตาอีกเป็นครั้งที่ 2 ต้องนาขยะที่อยู่ภ ายในเตา
ออกมาก่อนหรือไม่
ตอบ : ไม่ต้องนาออกมา แต่ให้หากเศษขยะแห้งใส่เพิ่มเข้าไปอีกให้มากกว่าเดิม
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ถาม : สามารถใช้น้ามันเทไปบนกองขยะแล้วจุดไฟได้ห รือไม่เพื่อความรวดเร็วใน
การเผาขยะ
ตอบ : สามารถทาได้แต่ต้องระวังน้ามันไม่ให้กระเด็นโดนตัวผู้เทน้ามัน แต่เป็น
วิธีการที่สิ้ น เปลืองค่าใช้จ่ าย เพราะเพียงแค่ห าขยะแห้ งมาใส่ เพิ่มก็ส ามารถจุดไฟติดทั่วทั้งเตาได้
เหมือนกัน
เทคนิคอีกอย่างที่จะขอแนะนาในการจุดไฟเผาขยะนั้นก็คือ อย่านาขยะไปใส่ปิด
ช่องเติมอากาศ ซึ่งมีอยู่ 2 ช่อง เพราะจะทาให้ ไม่มีอากาศไหลเวียนเข้าไปในห้ องเผาขยะส่งผล
กระทบให้การติดไฟที่กองขยะทาได้ช้า

ช่ อ งเติ ม อากาศมี 2 ช่ อ ง ด้ า นบนใช้
ร่วมกับช่องสังเกตขยะกับช่องด้านล่าง
ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ สามารถเติมอากาศ
เข้าไปในเตาได้มาก 2 ช่องนี้ไม่ควรมี
สิ่งใดมาปิดกั้น เพราะจะทาให้ลมไม่
สามารถ ไหลเข้าไปภายในเตาเผาขยะ
ได้ ส่งผลให้การลุกไหม้ของเปลวไฟไม่
แรงพอที่ จ ะเผาขยะให้ ไ หม้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้

2.6 นาถุงขยะใส่เพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเต็มเตาเผาขยะและจนกว่ากองขยะหมด
เมื่อเปลวไฟในเตาเผาขยะลุกดีแล้วก็ให้ใส่ขยะเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆ เพราะขยะได้
ถูกจัดเรีย งเอาไว้แล้ ว ไม่ต้องเสีย เวลาในการคัดแยกอีก โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ประสบการณ์ ในการ
คานวณปริมาณขยะที่จะใส่เพิ่มเอง โดยสังเกตจากเปลวไฟ ซึ่งหากเปลวไฟลุกมากก็สามารถใส่ขยะ
เพิ่มเข้าไปในปริมาณที่มากได้ แต่ถ้าหากเปลวไฟลุกน้อยก็จะค่อยๆใส่ขยะเข้าไปจนกว่าเปลวไฟจะลุก
มาก แต่ต้องระวังไม่ให้ขยะไปบังช่องเติมอากาศเพื่อให้มีอากาศไหลเวียนเข้าไปในห้องเผาขยะและ
กองขยะ เปลวไฟจะติดลุกขยะได้รวดเร็วขึ้น
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ตัวอย่างการใส่ขยะเข้าเตาเผาขยะ

ถาม : หากพบขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น ขวดแก้ว กระป๋อง ผลไม้ จะ
ทาอย่างไร
ตอบ : เมื่ อ พบขยะที่ ไม่ ส ามารถเผาไหม้ ได้ เจ้ าหน้ าที่ จ ะใช้ ค ราดตั ก ออกมา
เพราะขวดแก้วเมื่อโดนความร้อนอาจจะระเบิดได้
ถาม : หากเจ้าหน้าที่ไม่นาขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ออกจากเตาเผาขยะ จะมี
ผลกระทบต่อการเผาขยะหรือไม่
ตอบ : ไม่มีผลกระทบต่อการเผาขยะ ขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้จะตกลงมากอง
รวมกับขี้เถ้าเอง ในวันถัดไปจึงดาเนินการโกยออกพร้อมขี้เถ้า
ถาม : หากพบว่ามีขยะอัดแน่นจนเกินไปจนอากาศไม่สามารถไหลเข้าตัวกองขยะ
ได้จะทาอย่างไร
ตอบ : ในกรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่เผาขยะจะดาเนินการใช้เหล็กแทงขยะ เสียบแทงเข้าที่กองขยะใน
ขณะที่เปลวไฟกาลังลุกไหม้ และดาเนินการกลับกองขยะขึ้นหรือแทงกองขยะให้เป็นรู ยิ่งแทงกอง
ขยะมากเท่าไหร่อากาศก็จะไหลเวียนเข้าไปภายในกองขยะมากเท่านั้น และยิ่งเป็นการช่วยให้เปลวไฟ
เผาไหม้กองขยะได้ดียิ่ งขึ้น เพราะในขณะที่แทงขยะในแต่ละครั้งนั้น จะเป็นการเขี่ยขี้เถ้าให้ตกลงไป
ใต้เตา จึงเป็นการเพิ่มพื้นที่วางภายในตัวเตาเผาขยะ เมื่อภายในเตาเผาขยะมีพื้นที่ว่าง อากาศก็
สามารถไหลเข้าไปแทนที่ว่างนั้นได้ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการเผาขยะอีกวิธีที่สามารถช่วยให้การเผาไหม้
กองขยะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ตัวอย่างวิธีการแทงขยะเพื่อเติมอากาศเข้าตัวกองขยะ

เจ้าหน้าที่เผาขยะจะใช้เหล็กแทงเข้าไปที่ใต้กอง

ขยะที่อยู่ข้างล่างเมื่อถูกกลับขึ้นมา จะถูกเผา

ขยะและพลิกกลับกองขยะขึ้นมา

ไหม้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพราะมีอากาศ
เข้าไปผสมกับเปลวไฟ
กับเปลวไฟ

2.8 เก็บกวาดลานเผาขยะให้เรียบร้อย
เมื่อเจ้าหน้าที่เผาขยะได้ดาเนินการเผาขยะเสร็จสิ้นและได้ลงบันทึกปริมาณขยะ
เสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว เจ้าหน้าที่เผาขยะจะดาเดินการกวาดขยะที่ตกหล่นหรือปลิวออกมาภายนอก
ถุงขยะใส่ถังหรือตะกร้า เพื่อนาเศษขยะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ใส่เตาเผาขยะอีกครั้งเป็นการสิ้นสุดใน
กระบวนการเผาขยะในแต่ละวัน
ตัวอย่างที่ถูกต้อง

เศษขยะเล็กๆน้อยๆถูกกวาดมากองรวมกันและ
เก็บเข้าเตาเผาขยะ เพื่อความสะอาดของพื้นที่

ตัวอย่างที่ผิด

เศษขยะที่ไม่ได้กวาดมากองรวมกัน ทาให้ไม่มี
ความเรียบร้อยของพื้นที่ลานเผาขยะ
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ถาม : หากไม่กวาดเศษขยะเล็กน้อยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการเผาขยะหรือไม่
ตอบ : ไม่มีผลกระทบต่อการเผาขยะแต่อย่างใด แต่จะส่งผลกระทบกับสภาพ
พื้นที่ภายในบริเวณลานเผาขยะที่ไม่มีความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นระเบียบวินัย
ของเจ้าหน้าที่เผาขยะไม่ให้ละเลยกับขยะเพียงเล็กน้อย
ถาม : ขยะเล็กน้อยพวกนี้จาเป็นต้องเผาภายในวันนั้นหรือไม่
ตอบ : ไม่จาเป็น เพราะขยะมีเพียงเล็กน้อยสามารถใส่ถังหรือตะกร้าเก็บรวม
เอาไว้เผาในวันถัดไปก็ได้ หรือจะใส่เตาเผาก็ได้แค่เพียงเก็บกวาดให้เรียบร้อยเท่านั้น
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานในการเผาขยะแต่ละครั้งนั้นจะประสบผลสาเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการ
เตรียมเตาเผาขยะ การคัดเลือกขยะที่จะนาเข้าเตาเผาขยะ เพื่อให้การเผาขยะหมดในแต่ละวันไม่ให้
มีปริมาณขยะตกค้าง
ดังนั้นแล้วการประเมินผลการปฏิบัติงานการเผาขยะนั้นจะประเมินที่จานวนถุงขยะในแต่ละ
วันจะต้องไม่มีถุงขยะตกค้าง เพราะหากมีขยะตกค้างจะทาให้มีขยะสะสมเกิดขึ้นในแต่ละวันจนทาให้
เจ้าหน้าที่เผาขยะไม่ทัน ส่งผลให้เกิดขยะล้นภายในโรงคัดแยกขยะและอาจจะเป็นแหล่งสะสมของ
เชื้อโรคได้
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บทที่ 5
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการคัดแยกและเผาขยะชุมขนเล่มนี้ ผู้จัดทาได้รวบรวมปัญหา/
อุป สรรค/แนวทางการแก้ไขและข้ อเสนอแนะเพื่ อการพั ฒ นาการคั ดแยกและเผาขยะชุ มชนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รวบรวมจากการสอบถาม การสังเกต การทดลอง ของเจ้าหน้ าที่เผา
ขยะซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการคัดแยกขยะและเผาขยะมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังต้องทาหน้าที่
ให้ความรู้แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรต่างๆในการคัดแยกขยะและเผาขยะชุมชน หรือผู้
ที่มาศึกษาดูงานการคัดแยกขยะและเผาขยะชุมชนอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา/
อุปสรรคในการคัดแยกขยะและเผาขยะชุมชน โดยผู้เขียนได้สรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังนี้
1. ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ขั้นตอนดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
- จั ด เก็ บ ขี้ เถ้ าอ อ ก จ า ก - ทุกครั้งที่มีการจัดเก็บขี้เถ้า - ต้ อ งควบคุ ม การคั ด แยก
เตาเผาขยะและนาไปทิ้ง
จะพ บ เศ ษ ข ว ด ก ระป๋ อ ง ขยะให้มีประสิทธิภาพมากกว่ า
เหล็ก โลหะ ที่ไม่สามารถเผา นี้ หรือใช้ ก ารคั ด แยกขยะซ้ า
ได้
อีกครั้งหลั งจากรับถุงขยะจาก
- ในการจั ด เก็ บ ขี้ เถ้ า แต่ ล ะ เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะ เพื่อลด
ครั้งจะมี ฝุ่ น จากขี้ เถ้ าปลิ ว เข้ า ปัญหาจากขยะที่ไม่สามารถเผา
หาตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง อาจจะ ไหม้ได้ให้เหลือน้อยที่สุด
ก่อ ให้ เกิด อั น ตรายกั บ สุ ขภาพ - ประชาสั มพั นธ์ห รือใช้สื่ อ
ของตัวเจ้าหน้าที่ได้
ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่
ในมหาวิทยาลัย ให้มีจิตสานึก
ในการแยกขยะจากต้ น ทาง
ก่อนที่จะนามาใส่ในถังขยะรวม
ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ เพื่อให้
ง่ายในการคัดแยกขยะ ก่อนที่
จะนาเข้าเตาเผาขยะ
- สวมชุดให้มิดชิด ใส่เสื้อแขน
ยาว ผ้ า คลุ ม ผม หน้ า กาก
อนามัย ถุงมือ และอาจจะใช้
พัดลมช่วยพัดฝุ่นขี้เถ้า
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ขั้นตอนดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข
และเมื่ อ เจ้ าหน้ าที่ น าขี้ เถ้ าไป
ทิ้งให้ ฉี ดน้ าลงบนกองขี้ เถ้าให้
เปียกชุ่ม เพื่อป้ องกัน ลมที่ จะ
พั ด ขี้ เ ถ้ า ให้ ฟุ้ ง กระจายปลิ ว
เข้าร่างกายของเจ้าหน้าที่

- รับถุงขยะจากเจ้าหน้าที่คัด - ถุ งข ย ะ ที่ ได้ รั บ ม า จ า ก
แยกขยะ
เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะนั้น บาง
ถุ งจะมี ร อยฉี ก ขาด ส่ ง ผลให้
ขยะปลิวออกมานอกถุงขยะได้
- ถุงขยะที่มีขนาดเดียวกันแต่
มี ป ริ ม าณขยะไม่ เท่ า กั น ซึ่ ง
ส่งผลให้ สิ้ นเปลืองถุงขยะมาก
ขึ้น

- เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ คั ด แยกขยะ
เสร็ จ ห้ า มลากถุ ง ขยะ เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ถุงขยะฉีกขาดและ
ไม่ ใ ห้ ใ ส่ ข ยะเข้ า มาในถุ ง เพิ่ ม
มากเกินไป
- ใส่ ข ย ะ ที่ คั ด แ ย ก แ ล้ ว ใน
ปริมาณที่เท่ากันทุกถุง
- ห้ามนาถุงขยะที่ฉีกขาดนามา
ใส่ ข ย ะ ให้ น าถุ งข ย ะ เข้ า
เตาเผาขยะหรื อ ให้ น าถุ งขยะ
นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

- จดบั น ทึ ก ปริ ม าณน้ าหนั ก - ไม่สามารถจดบันทึกปริมาณ
ขยะที่ เผาในแต่ ล ะวั น เพื่ อ ท า น้าหนักขยะได้อย่างถูกต้องทุก
เป็นสถิติ
ถุ ง ขยะ เนื่ อ งจากในถุ ง ขยะ
บางถุงอาจมีขยะที่ไม่ส ามารถ
เผาได้ปะปนมาในถุงขยะ เช่น
ขวดแก้ ว กระป๋ อ งนม เศษ
เหล็ก ทาให้มีปริมาณน้าหนัก
ขยะที่เพิ่มมากขึ้น

- ให้ เจ้ า ห น้ า ที่ เผ า ข ย ะ
ดาเนินการคัดแยกขยะอีกครั้ง
ก่อนนาขยะขึ้นชั่งกิโล เพื่อให้
ได้น้าหนั กขยะที่แท้จริง ก่อน
นาขยะเข้าเตาเผาขยะ
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ขั้นตอนดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
- จั ด เรี ย งขยะเพื่ อ เตรี ย มเข้ า - ถุ งข ย ะ ที่ ได้ รั บ ม า จ า ก
เตาเผาขยะ
เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะนั้น มีทั้ง
ขยะเปี ย กและขยะแห้ งปะปน
กัน ซึ่ งถุ งขยะเหล่ านี้ จ ะถู ก โยน
กองสุ ม ไว้ เจ้ า หน้ า ที่ เผาขยะ
ต้องดาเนินการจัดเรียงขยะใหม่
อีกครั้ง
- ถุ งขยะแต่ ล ะขนาด แต่ ล ะ
ชนิดไม่ได้ถูกคัดแยกไว้ในแต่ละ
ประเภท ซึ่งมีผลต่อการนาขยะ
เข้าเตาเผาขยะ
- เลื อกขยะที่เป็ น เศษกระดาษ - ขยะที่ เป็ น เศษกระดาษหรื อ
พลาสติ กบางหรื อ วัส ดุ ที่ ติด ไฟ ขยะที่ติดไฟง่าย ส่วนใหญ่แล้ ว
ง่ายให้ ได้ ม ากที่ สุ ด และน าเข้ า จะปะปนมากับ ขยะเปี ย ก ท า
เตาเผาขยะและจุดไฟพร้อมกับ ให้ใช้เวลานานในการจุดไฟเผา
ถุงขยะ
ขยะ
- สั ง เกตุ ไ ฟที่ ติ ด ถุ ง ขยะว่ า ลุ ก - เมื่ อ เจ้ าหน้ าที่ จุ ด ไฟที่ ถุงขยะ
ไหม้ถุงขยะดีหรือไม่
จะพบว่าถุงขยะในบางถุงนั้นจะ
มีขยะเปียกปะปนมา เช่น ผัก
ผลไม้ ห รื อ ขยะที่ ติ ด ไฟได้ ย าก
ซึ่งทาให้เสียเวลาในการนาขยะ
เหล่านั้นออกมาจากเตาเผาขยะ

แนวทางการแก้ไข
- ให้ เจ้ า หน้ า ที่ คั ด แยกขยะ
จั ด เรี ย งไว้ เป็ น แถวตั้ งแต่ คั ด
แยกขยะเสร็ จ ห้ า มโยนถุ ง
ขยะกองสุมไว้ เพื่อป้องกันถุง
ขยะฉีกขาด
- ควรแยกขนาดถุ งขยะเล็ ก
และใหญ่ให้อยู่ในแถวเดียวกัน
เพื่ อ โยนขยะเข้ า เตาเผาให้
ได้มากที่สุด

- ให้ เจ้ า หน้ า ที่ คั ด แยกขยะ
คั ด แยกขยะที่ ติ ด ไฟได้ ง่ า ย
ออกมากองรวมกั น ไว้ ก่ อ น
อย่าเพิ่ งใส่ ข ยะกลั บ เข้าไปใน
ถุงขยะ เพราะจะท าให้ ข ยะ
แห้งเหล่านั้นเปียกชื้นได้
- ให้ใส่ขยะแห้งเพิ่มเข้าไปใน
เตาให้ได้มากที่สุด
- เพิ่ ม กาลั งลม เพื่ อช่ วยเติ ม
อากาศเข้าไปในเตาเผาขยะ
- ให้ ต รว จ ส อ บ ดู ภ าย ใน
เตาเผาขยะว่ากาจัดขี้เถ้าออก
หมดแล้ วหรือไม่ หากพบว่า
ยั ง มี ขี้ เถ้ า หลงเหลื อ อยู่ ให้
ดาเนินการโกยขี้เถ้าออกจาก
เตาเผาขยะให้หมด เนื่องจาก
กองขี้เถ้าจะไปต้านลมได้ ทา
ให้เปลวไฟลุกไหม้ได้ไม่เต็มที่
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ขั้นตอนดาเนินงาน
- นาถุงขยะใส่เข้าไปในเตาเผา
ขยะได้ เรื่ อ ยๆจนกว่ า จะเต็ ม
เตาเผาขยะหรือจนกว่าถุงขยะ
หมด

ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่ ส ามารถใส่ ข ยะได้ อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพ ราะขยะมี ช่ ว ง
ระยะเวลาในการเผาไหม้ต่างกัน
ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการรอ
คอยจนกว่ าขยะจะถู ก เผาไหม้
หมด

- เก็ บ กวาดลานเผาขยะให้ - ไม่ ส ามารถด าเนิ น การล้ า ง
เรียบร้อย
ลานคั ด แยกขยะได้ ทั้ ง หมด
เพราะมีขยะมาส่งที่ลานคัดแยก
ขยะทุ ก วั น และมี ก ารคั ด แยก
ขยะอยู่ตลอดเวลา

แนวทางการแก้ไข
- ดาเนินการแทงขยะและ
กลั บ กองขยะภายในเตาเผา
ขยะอยู่ เ สมอ เพื่ อ ให้ ข ยะ
ด้ า นล่ า งกลั บ ขึ้ น มาด้ า นบน
เพื่ อ ให้ ข ยะด้ า นล่ า งนั้ น โดน
เปลวไฟเผาไหม้ได้อย่างเต็มที่
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ข ยะเผาไหม้ ไ ด้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ก าหนดให้ มี ก ารล้ า งลาน
เผาขยะอย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง และกาหนดขอบเขตของ
พื้นที่ที่จะล้างทาความสะอาด
เพื่ อ แบ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ ขยะที่
น ามาส่ งบนลานคั ด แยกขยะ
และในเดื อ นถั ด ไปให้ ส ลั บ
พื้ น ที่ ใน ก ารล้ าง เพื่ อ ให้
สามารถล้ างลานคัดแยกขยะ
และเผาขยะได้ครบทุกพื้นที่
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากปั ญ หา/อุ ป สรรคและการแก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ า ว ผู้ จั ด ท าได้ มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การ
พัฒนาการคัดแยกขยะและเผาขยะชุมชนดังนี้
2.1 ให้มีรถเข็นใส่ถุงขยะ เมื่อเจ้าหน้าที่คัดแยะขยะเสร็จ ก็ให้นาใส่รถเข็นแล้วเข็นรถใส่ถุง
ขยะไปจัดเรียง เพื่อลดการลากถุงขยะจนทาให้ถุงขยะฉีกขาด
2.2 ให้จัดทาถังหรือลูกกรงเพื่อใส่เฉพาะกระดาษแห้ง ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
และนาวัสดุเหล่ามาจุดไฟในเตาเผาขยะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการค้นหาในถุงขยะ
2.3 เตรียมจัดทาคาของบประมาณเพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะเพิ่ม เพื่อให้สามารถรองรับขยะที่
จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีสถิติที่ได้จดบันทึกไว้เป็นข้อมูล
2.4 ควรติดตั้งเครื่องสูบน้า เพื่อใช้รดกองขี้เถ้าไม่ให้ฟุ้งกระจายเมื่อเวลามีลมพัดแรง
2.5 ควรจัดหาพื้นที่วางในการรองรับปริมาณขี้เถ้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆปี
2.6 ขยะเปียกโดยเฉพาะที่เป็นเศษ อาหาร ผัก ผลไม้ ที่ได้คัดแยกไว้ ควรจะนามาจัดทา
ปุ๋ยหมักเพื่อใช้บารุงต้นไม้ในอนาคต
2.7 ส่ งเจ้าหน้ าที่คัดแยกขยะหรือเจ้าหน้าที่เผาขยะให้ ได้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน
ตามสถานที่ตา่ งๆที่เปิดเข้ารับการอบรม
อย่างไรก็ตามปัญหา/อุปสรรคในการคัดแยกและเผาขยะชุมชนนั้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ผู้จัดทายังมิได้กล่าวถึง สาหรับ
การที่จะเลือกวิธีใดเพื่อนามาแก้ไขปัญหานั้น ผลลัพธ์ที่ได้ คือการมีวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
ด้านการคัดแยกและเผาขยะชุมชน เพื่อให้การคัดแยกและเผาขยะชุมมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ผลจากการจัดทาคู่มือการคัดแยกและเผาขยะชุมชนฉบับนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาการปฏิบัติงานประจาจากงานด้านต่างๆ ที่ยังมีอีกมากมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก
ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวางความสาเร็จ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติห น้าที่
ราชการ
ผู้จัดทามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคู่มือฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ได้ หรือเป็นแนวทางในการจัด ทาคู่มือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานต่อไป
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ภาคผนวก ก
แนวปฏิบัติในการเผาขยะชุมชนและการจัดการของเสีย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
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แนวปฏิบัติในการเผาขยะชุมชนและการจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตเพชรบุรี
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและรัดกุมเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สวมเครื่องป้องกันที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่รางกาย ทุกครั้ง เช่น สวมถุงมือ แว่นตา ผ้าปิดจมูก
รองเท้าบูท เป็นต้น
3. จัดพื้นที่วางเพื่อให้สามารถยื่นปฏิบัติงานหน้าเตาเผาขยะได้
4. ทุกครั้งที่โยนถุงขยะเข้าเตาเผาขยะเสร็จสิ้น ต้องดาเนินการจัดเตรียมถุงขยะเพื่อโยนเข้าเตาขยะใน
ครั้งต่อไป
5. ต้องตรวจสอบเปลวไฟภายในเตาเผาขยะอยู่เป็นประจา
6. ห้ามปิดพัดลมช่วยเติมอากาศ หากพบว่าพัดลมหยุดการทางานให้เปิดโดยทันที
7. ต้องดาเนินการกลับกองขยะภายในเตาเผาขยะ หากพบว่ากองขยะมีความหนาแน่นเกินไป
8. ห้ามรับประทานอาหารขณะปฏิบัติงาน
9. ขยะที่ไม่สามารถเผาได้ให้คัดแยกออกใส่กรงแต่ละประเภท
10. ห้ามหยอก ล้อ เล่น ขณะปฏิบัติงาน
11. ห้ามทิ้งสารเคมีอันตรายหรือวัตถุไวไฟเข้าในเตาเผาขยะ
12. หากพบกองไฟภายนอกเตาเผาขยะให้นาถังเพลิงหรือน้าประปาเข้าฉีดดับกองเพลิงโดยทันที
13. ห้ามเปิดฝาเตาเผาขยะทิ้งไว้ ให้เปิดเฉพาะปฏิบัติงานเท่านั้น
14. เมื่อท าการโยนถุงขยะจนหมดให้ ท าการเปิด พัดลมเติมอากาศทิ้ งไว้อีก 2 ชั่วโมง เมื่อครบ 2
ชั่วโมงจึงจะสามารถปิดพัดลมได้
15. ต้องดาเนินการเก็บขี้เถ้าออกจากใต้เตาเผาขยะทุกครั้งก่อนจุดไฟเผาขยะ
16. ต้องเก็บเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วางเกะกะ
17. เมื่อเลิกงานทุกครั้งให้ทาการปิดประตูให้มิดชิดทุกครั้ง เพื่อกันไม่ให้สุนัขเข้าไปคุ้ยขยะภายในโรง
เผาขยะ
18. เมื่อเลิกงานทุกครั้งให้กวาดลานเผาขยะทุกครั้ง
19. หากพบว่าบริเวณหน้าเตามีคราบน้ามันหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้กวาดเช็ดให้แห้งก่อน
ดาเนินการโยนขยะ เพื่อป้องกันการลื่นล้ม
20. ทุกครั้งที่มีการโยนถุงขยะต้องดาเนินการยันถุงขยะให้เข้าไปด้านในสุดของเตาเผาขยะทุกครั้ง
จนกว่าจะเต็มเตาเผาขยะ
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แบบฟอร์มการขอให้งานบริการ
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แบบฟอร์มการลงบันทึกปริมาณขยะ
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