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ช่ือ ชุมชนนักปฏิบัติ ขยะรักษโลก 
รายช่ือ สมาชิก 
 งานรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 คน 
 งานอาชีวะอนามัย จํานวน 1 คน 
 งานชาง จํานวน 1 คน 
 งานแมบานจํานวน 8 คน 
 งานสวน จํานวน 1 คน 
 ครูแมบาน จํานวน 1 คน 
 งานพาหนะ จํานวน 3 คน 
 งานประชาสัมพันธและพิธีการ ผูรับผิดชอบงานสถานศึกษาปลอดภัย จํานวน 1 คน  
 
1. จุดประสงคการทํา Km  
 1. เพ่ือนําขยะเศษอาหารมาใชประโยชนบํารุงดิน 
 2. เพ่ือลดปญหาขยะเศษอาหาร มีกลิ่นเหม็นรบกวนผูคนรอบขาง 
 

2. ผลลัพธท่ีตองการหรือตัวช้ีวัดท่ีตองการ 
ลําดับ รายการตัวช้ีวัด คาเปาหมาย สูตรคํานวณ แหลงอางอิง 

1 รอยละของบุคลาท่ีเก่ียวไดรับการ
ประชุมชี้แจงตามแนวปฏิบัติกําหนด 

100 % จํานวนบุคลากรท่ีเก่ียวของท่ี
เขารวมประชุม*100/จํานวน
บุคลากรท้ังหมด 

รูปภาพการเขา
ประชุมหนางาน 

2 จํานวนอุบัติการณของบุคลากรท่ี
ไมไดปฏิบัติตามหนาท่ีและหรือ
แนวทางท่ีกําหนด 

≤ 1 ครั้ง/เดือน นับจํานวนครั้งการเกิด
อุบัติการณ 

รายงานอุบัติการณ 

3 จํานวนอุบัติการณการเกิดกลิ่นเหม็น
จากขยะเศษอาหาร 

0 ครั้ง/เดือน นับจํานวนครั้งการเกิด
อุบัติการณ 

รายงานอุบัติการณ 

4 จํานวนอุบัติการณการถูกรองเรียน
จากปญหาขยะท่ีมีกลิ่นเหม็น 

0 ครั้ง/เดือน นับจํานวนครั้งการเกิด
อุบัติการณ 

รายงานอุบัติการณ 
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ข้ันตอนกระบวนการจัดการความรู 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา    
ลําดับ สภาพปญหา สาเหตุ แนวทางการแกไข 

1. ปริมาณ ขยะเศษอาหาร จากหอพัก จํานวน
มากสงผลใหบอท้ิงขยะมีไมเพียงพอ 

มีการซ้ืออาหารจากขางนอก
วิทยาลัยมารับประทานใน
หอพัก 

1.ลดปริมาณขยะ 
2.ประสานใหผูรับขยะเศษ
อาหารเอาไปเลี้ยงสัตว 

2. ขยะเศษอาหารมีเศษไมเสียบ เศษพลาสติก  
เศษอาหารยอยยาก ติดไปดวย สงผลตอการ
ยอยสลายของเศษอาหารลาชา 

ไมแยกขยะกอนท้ิงเศษ
อาหารลงในถัง 

1.แจงนักศึกษาใหความรวมมือ 
2.แยกขยะกอนท้ิง 

3. บอท้ิงขยะ เปนบอซีเมนต มีฝาซีเมนตปด
และทําชองใหท้ิงขยะลงไปสงผลใหการท้ิง
เศษอาหารลงในบอลําบากและไมสามารถ
เกลี่ยเศษอาหารไดท่ังถึง บอขยะเต็มเร็ว 
และการใสน้ําหมักชวยยอยลงไปไมท่ัวถึง
ขยะ ทําใหการยอยสลายลาชา สงกลิ่นเหม็น
ออกมารบกวน 

การศึกษาระบบการทํางาน
ยังไมเพียงพอ 

1.จัดหาภาชนะแบบใหมท่ียอย
สลายไดเร็ว 

4. น้ําหมักชวยยอยสลายมีไมตอเนื่อง การผสม
ไมไดมาตรฐาน ไมมีสวนผสมของกากน้ําตาล 
และไมไดใชน้ําหมักชวยยอยสลาย 
อยางตอเนื่อง สงผลตอเศษอาหารยอยสลาย
ชา และมีกลิ่นเหม็นออกมากรบกวน 

ไมไดมอบหมายท่ีชัดเจน  
ไมไดศึกษาวิธีการผสมและ
การเตรียมท่ีเพียงพอ 

1.กําหนดมาตรการการเตรียม
น้ําหมัก  
2.กําหนดใหมีผูรับผิดชอบ 

5. บอท้ิงขยะเศษอาหารสงกลิ่นเหม็นรบกวน 
สงผลคุณภาพชีวิตของอาจารย  บุคลากร
และนักศึกษาท่ีใชประโยชนจากลานออก
กําลังกายหลังกวานเสี่ยงตอการถูกฟองรอง
จากผูประกอบการ รีสอรท 

จากปญหาขอ 1-4  1.จัดหาภาชนะแบบใหมท่ียอย
สลายไดเร็ว  

 
2. ข้ันตอนแสวงหาความรู 

2.1 ศึกษาวิธีการจัดการขยะเศษอาหารจาก YouTube (ทีมยามรักษาการณ) 
 2.2 ศึกษาวิธีการทําถังขยะรักษโลกจาก YouTube (ทีมยามรักษาการณและทีมชาง) 
 2.3 ศึกษาระบบการทํางานของขยะรักษโลกจาก YouTube (ทีมยามรักษาการณ) 
 2.4 ศึกษาวิธีการผสมน้ําหมักยอยสลายเศษอาหาร (งานอาชีวอนามัย) 
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3. ข้ันนําเอาแนวทางปฏิบัติไปปฏิบัติการแกปญหาในงาน 

1) แมบานใสถุงมือยาง คัดแยกเอาเศษพลาสติก เศษไมเสียบ หรือเศษวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมยอยสลาย ออกใหหมด 
2) แมบานนําเศษอาหารในถังมาท้ิง ถังขยะท่ีจัดไวให โดยกําหนด การท้ิง ดังนี้ 

  วันท่ี 1-10 ใหท้ิงถังหมายเลข 1-3  
  วันท่ี 11-20 ใหท้ิงถังหมายเลข 4-6  
  วันท่ี 21-30,31  ใหท้ิงถังหมายเลข 7-9 

3) กรณีเปนเศษผลไมขนาดใหญ เชนเปลือกขนุนใหนําไปท้ิงดานนอก บริเวณกองเศษใบไม ดานในสุด  
4) การท้ิงเศษอาหาร ใหท้ิงเฉพาะถังดานใน หามใหมีเศษอาหารลนออกมาดานนอกถังดานใน และให

เหลือพ้ืนท่ีวางจากปากถัง อยางนอย 1 ฝามือ 
5) หลังท้ิงทุกครั้ง ใหนําน้ํายาหมักชีวภาพ เทลงไปท่ีถังบนเศษอาหาร และใชไมคนใหน้ํายาเขาถึงเศษ

อาหาร ปดฝาใหสนิท และเช็ดฝาปดถังใหสะอาด กรณีปนเปอน 
6) กรณีท่ีเศษอาหารมีมากเกิน 3 ถังใน 10 วัน ใหครูแมบานประสานบุคคลภายนอก มารับเศษอาหาร 

เอาไปเลี้ยงสัตว จนกวาจะครบวันท่ีจะท้ิงถังถัดไป 
7) ใหงานสวนดูแลตัดหญาบริเวณทางเขาตลอดแนวและบริเวณรอบถังเพ่ือใหสะดวกในการเขาไปใชงาน  
8) ใหงานอาชีวอนามัย ตรวจสอบเบิกน้ํายา EM และเตรียมน้ําหมักยอยสลายเศษอาหารใหพรอมใชตลอด  
9) ใหยามรักษาการณตรวจสอบประเมิน การยอยสลายของเศษอาหาร ตลอดจนสภาพปญหาของการ

จัดการขยะเศษอาหาร รายงานรองฝายบริหารเพ่ือรวมกันในการแกไขปญหาตอไป  
 

4. ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการจัดการ 
ปญหาอุปสรรค การจัดการแกไข 

1. พบวามีเศษอาหารท่ียอสลายไมไดท้ิงในถัง คือ 
กะลามะพราว เปลือกทุเรียน ลูกสมโอ  ดําเนินการสอบถาม
จากแมบานทุกตึกพบวาไมไดนําไปท้ิง อาจเปนบุคลากรท่ีอยูใน
แฟลต บานพักในวิทยาลัย 

ดําเนินการสื่อสารขอความรวมมือในการท้ิงเศษอาหารให
เปนไปตามท่ีกําหนด 

2. มีเศษวัสดุ ไมเสียบตาง ๆ หลุดลงไปในถัง หยิบออกยาก ซ้ือคีมคีบ จํานวน 1 อัน สําหรับใชคีบ 
แจงนักศึกษาใหแยกไมเสียบออกกอนท้ิงขยะ 

3.มีหญาข้ึนทางเดินสูงข้ึนเร็วเนื่องจากเปนชวงฤดูฝน กระตุนใหดําเนินการ ตัดหญา 
4. น้ําหมักบอยสลาย เกือบหมดในชวงวันหยุด  กระตุนใหดําเนินการ จํานวน 2 ครั้งโดยแนะนําใหเพ่ิม

ปริมาณถังอีก จํานวน 1 ถัง 
5.ท้ิงขยะเศษอาหารในถังไมตรง ทําใหเลอะปากถังไมลาง สงผล
ใหเศษอาหารแหงติดปากถังทําใหปากถังสกปรก 

ถายภาพแจงในไลนกลุมใหปรับปรุงแกไข 

6. ปริมาณขยะจะเพ่ิมในชวงท่ีมีผลไมเยอะ ติดตามการยอยสลายและการเต็มของถังตอเนื่องถามี
โอกาสเต็ม 9 ถังท่ีเตรียม และกําหนดใหมีการแยกขยะ
เศษผลไมจากเศษอาหารโดยเตรียมตระกลาแยกท้ิงเฉพาะ
และใหนําไปไปท้ิงคอกทําปุยหมัก 
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7. นักศึกษาไมแยกขยะเศษอาหารออกจากกลองอาหาร ถายรูปภาพ สื่อสารตอเนื่อง กําหนดมาตรการใหนักศึกษา
ลงมาแยกขยะเศษอาหารเอง  

8. นักศึกษารับประทานอาหารบนหอพัก ท้ิงเศษอาหารในถุงดํา
เวลานํามาท้ิงไมแยกขยะเศษอาหารลงถัง 

ถายรูปภาพ สื่อสารตอเนื่อง กําหนดมาตรการใหนักศึกษา
ลงมาแยกขยะเศษอาหารเอง 

 

5. ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 1. เสาะหาความรู ท่ีจําเปนจากสื่อออนไลน โดยใหสมาชิกไดเขามาเรียนรู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
ความเปนไปไดในการดําเนินการ 

2. มีบุคลากรท่ีมีทักษะ ประสบการณดานชาง ชวยใหการจัดหา จัดทํา ถังรักษโลกท่ีมีประสิทธิภาพ  
3. มีการใชศักยภาพของบุคลากรใหตรงกับความชํานาญของแตละคนและสอดคลองกับลักษณะงานท่ี

รับผิดชอบ 
 4. มีการสื่อสารแนวปฏิบัติในหนางานจริงและทดสอบความเขาใจท่ีตรงกัน และไดรูบทบาทของแตละคน
แตละตําแหนงในการมีสวนรวมในการจัดการขยะเศษอาหาร 
 5. มีการเตรียมอุปกรณ น้ําหมักยอยสลาย สภาพแวดลอมในเอ้ือตอการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 
 6. การติดตาม ตรวจสอบ สื่อสาร แกไข ท่ีตอเนื่อง 
 7. การถายภาพใหเห็นสภาพปญหารวมกัน และสื่อสารในกลุมไลนท่ีตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงแกไขไดรวดเร็วข้ึน 
 

6. ขอจํากัดท่ีพบในการทํางาน 
 1. ปริมาณขยะจะเพ่ิมตามจํานวนนักศึกษาท่ีเขามาและไมสามารถลดปริมาณไดเนื่องจากรานคาไม
จําหนายอาหารในตอนเย็นและหรือนักศึกษาตองการเปลี่ยนรับประทานอาหารจากรานขางนอก  
 2. ความรวมมือในการคัดแยกขยะของนักศึกษายังมีนอย ทําใหแมบานตองใชเวลามาแยกขยะท่ียอยสลาย
ไมไดออกจากเศษอาหาร 

3.ความมีวินัย ความรับผิดชอบในหนาท่ีของบุคลากรในแตละหนาท่ี ในบางตําแหนงยังไมสมํ่าเสมอ
ตอเนื่องจําเปนตองใชการนิเทศ ติดตามอยางใกลชิด 

 

7. การประเมินผล 
7.1 ผลการศึกษาปริมาณขยะเศษอาหารท่ีนําไปท้ิงถังรักษโลก 
หอ ขยะเศษอาหาร (ถัง) ขยะแหง (ถุงดําขนาดใหญ) 

 ก.ค.64  13 ส.ค.64   ก.ค.64  13 ส.ค.64 
หอ 1 37 14 134 45 
หอ 2 42 18 160 78 
รวม 79 32 294 123 
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7.2 ผลการศึกษาระบบการยอยสลายเศษอาหารในถัง  

เดือน สป.1 สป.2 สป.3 สป.4 
พ.ค.64 กนถัง  

(15ซม.) 
กนถัง(15ซม.) 

(พบกะลามะพราว) 
กนถัง (15ซม.) 

(พบเปลือกทุเรียน) 
กนถัง 

(15ซม.) 
มิ.ย. 64 กนถัง  

(15ซม.) 
กนถัง(15ซม.) 

 
กนถัง (15ซม.) 

 
กนถัง 

(30-45ซม.)  
ถัง 7-9 

ก.ค. 64 กนถัง  
(10-20ซม.) 

กนถัง(10-20ซม.) 
 

กนถัง (10-20ซม.) 
 

กนถัง 
(30-50ซม.) ถัง 7-9 

 
สรุปผลการ การยอยเศษอาหารมีประสิทธิ ปริมาณถังเพียงพอกับปริมาณเศษอาหาร ไมมีกล่ิน แตพบวาถังท่ีมี
เศษผลไมจะมีการยอสลายชากวาถังท่ีมีเฉพาะเศษอาหาร  
 
7.2 ผลการดําเนินการตามตวัช้ีวัด 
ลําดับ รายการตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค 
1 รอยละของบุคลาท่ีเกี่ยวไดรับการ

ประ ชุม ช้ีแจงตามแนวปฏิ บั ติ
กําหนด/ส่ือสารการแกไขปญหา
ในไลนกลุมตอเนื่อง 

100 % 100 % 100 % 100 % 

2 จํานวนอุบัติการณของบุคลากรท่ี
ไมไดปฏิบัติตามหนาท่ีและหรือ
แนวทางท่ีกําหนด 

≤ 1 ครั้ง/เดือน 0 ครั้ง 3 ครั้ง 
-หญาข้ึน 
-ท้ิงเศษอาหาร
เลอะปากถัง 
-น้ําหมักหมด 

1 ครั้ง 
-หญาข้ึน 
 

3 จํานวนอุบัติการณการเกิดกล่ิน
เหม็นจากขยะเศษอาหาร 
 

0 ครั้ง/เดือน 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

4 จํานวนอุบัติการณการถูกรองเรียน
จากปญหาขยะท่ีมีกล่ินเหม็น 

0 ครั้ง/เดือน 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

5 จํานวนอุบัติการณถังลน  0 ครั้ง/เดือน 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 
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8. สรุปองคความรูท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู 
 1.การทําปุยจากขยะเปยกดวยถังรักษโลก มีอุปกรณ  คือ ตะกราพลาสติกมีรู  ถังขยะใบเล็กท่ีสามารถ
สวมปากตะกรา ถังขยะขนาดใหญซอนทับถังขยะเล็กพอดีกับตะกรา ขนาดของอุปกรณข้ึนอยูกับปริมาณขยะและ
คุณภาพของอุปกรณ  โดยกลไกการทํางาน คือใหถังใบเล็กสวมปากตะกราได และถังใบใหญวางซอนทับถังขนาด
เล็กเกิดชองวางระหวางถังขนาดใหญกับถังขนาดเล็ก และถังขนาดใหมมีฝาท่ีปดสนิท เพ่ือไมใหอากาศหมุนวน
ออกไป แตจะชวยในการหมักในถังกระบวนหมักใชออกซิเจนในการยอยสลายและจุลินทรีย ธรรมชาติในการ
จัดการดังนั้นกลิ่นจากกระบวนการยอยจะไมมีและรูของตะกราจะเปนทางเขาออกของสิ่งมีชีวิตท่ีดี เชน หนอน 
ไสเดือน เขามาชวยยอยสลายได เม่ือเกิดกระบวนยอยสลายแลว ก็จะเกิดปุยทําใหสามารถปลูกตนไมโดยรอบได 
โดยไมตองใสปุยอีก    

2. พ้ืนท่ีตั้ง ถัง ตองอยูในท่ีโลง เพราะตองการพลังความรอนแสงอาทิตย มาชวยในการหมุนเวียนอากาศ 
เวลาท่ีแสงอาทิตยสองลงมากระทบตัวถังขนาดใหญ จะเปน ผนังปองกันความรอยใหถังใบเล็กดานใน เม่ือพ้ืนดิน
ไดรับความรอนจากแสงอาทิตยจะทําอากาศในชองวาลอยตัวข้ึนไมสามารถออกจากถังท่ีมีฝาปดสนิทไดก็จะกลับ 
หมุนเวียนเขามาดานในถังใบเล็กดานในท่ีมีความเย็นกวาจะเกิดกลั่นเปนหยดน้ําลดอุณหภูมิลดลงสูไปในเศษอาหาร  
ประกอบกับอากาศดานนอกจะไหลเขาในชองวางของเม็ดดิน ผานไปท่ีชองวางของตะกรา เกิดการหมุนเวียน
อากาศภายในถัง  

3. การผสมน้ําหมักยอยสลายเศษอาหารน้ําหมัก EM จํานวน 1 ลิตร และกากน้ําตาล จํานวน 1 ลิตร ตอน้ํา
จํานวน 20 ลิตร 
 4. จํานวนถังขยะ ท่ีจะทํารองรับปริมาณขยะ ใชปริมาณขยะ และระยะเวลาในการยอยสลายเปนปจจัยท่ี
นํามาพิจารณา ในการดําเนินการครั้งนี้ใช 9 ถัง กําหนดการท้ิงขยะ ชุดละ 3 ถังระยะเวลา ชุดละ 10 วัน ตอเนื่อง
เพ่ือใหเวลาในการยอยสลาย 
 5.ประเภทขยะเศษอาหาร ใชระยะเวลาในการยอยสลายตาง ๆ กัน เศษอาหารท่ีแข็งขนาดใหญจะใชเวลา
ในการยอยสลายตางกัน  
 6. ความมีวินัยของนักศึกษา ผู เก่ียวของทุกตําแหนง มีความสําคัญตอระบบการจัดการขยะ ใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

9. เผยแพรองคความรูภายในและภายนอกวิทยาลัย 
          1. เผยแพรครั้งท่ี 1 เวที KM สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วันท่ี 19 พ.ค. 2564 
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10. ส่ิงท่ีพัฒนาตอไป 
 1. ติดตามประสิทธิภาพของถังรักษโลก ปญหาอุปสรรค อยางตอเนื่อง ในชวงท่ีมีจํานวนนักศึกษาท่ีเขามา
อยูในหอพักเต็มทุกชั้นป 
 2. เก็บขอมูลปริมาณขยะเศษอาหารท่ีนําไปท้ิงเพ่ือนํามาวิเคราะหสภาพสถานการณขยะและวางแผนการ
จัดการขยะเศษอาหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3. จัดทําสื่อ VDO ใหนักศึกษาเห็นกระบวนการจัดการขยะเศษอาหาร ขยะประเภทอ่ืน ๆ ตั้งแตตนน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู และใหความรวมมือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 
 4. ขยายถังรักษโลกไปยัง พ้ืนท่ีอ่ืน เชน บานพักอาจารย แฟลต 
 

 

        ชุมชนนักปฏิบัติ ขยะรักษโลก 
         ผูสรุปองคความรู 


