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โครงการการด�าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้ให้ความส�าคัญ
กับการด�าเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม และให ้
การหนุนเสริมการท�างานของเยาวชนผ่าน 

ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือชมรมด้านส่ิงแวดล้อมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้ให้ 
การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบโครงการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต ่
ปี พ.ศ. 2559 โดยมีการก�าหนดและพัฒนาเกณฑ์เพื่อจะน�ามาประเมินโครงการ 
Green Youth ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาจารย ์
ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ฯ มาโดยตลอด และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง
กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมกบัมหาวทิยาลยัท่ัวประเทศ เพือ่ยกระดบัแนวทาง
การด�าเนนิกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมในมหาวทิยาลยั โดยมุง่เน้นการสร้างความเข้ม
แข็งให้กับชมรมอนุรักษ์ฯ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อน�าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว (Green University) ต่อไป

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้น�าเกณฑ์ประเมินโครงการด�าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) มาใช้
ประเมินผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมของมหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณาคดัเลอืก 
โครงการด�าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม Green Youth ที่มีผลงานชัดเจน 
 เป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ของโครงการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน�ามาขยายผล
หรอืเผยแพร่สูส่าธารณะชนได้ เพือ่มอบรางวลัเชดิชเูกยีรติในการรบัรองตามเกณฑ์
มาตรฐาน Green Youth ในแต่ละปีต่อไป
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กรอบแนวคิดโครงการ Green Youth

 โครงการการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย Green Youth มีกรอบแนวคิดประเด็นส�าคัญท่ีเกี่ยวข ้อง   
ประกอบด้วย 4 แนวคิดหลัก ได้แก่

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการพลังงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย

1 2 3 4
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ระดับทอง (ดีเยี่ยม)

ร้อยละ 85 ขึ้นไป

ระดับเงิน (ดีมาก)

ร้อยละ 75-84

ระดับทองแดง (ดี)

ร้อยละ 60-74

ไม่ผ่านการรับรอง

ต�่ากว่าร้อยละ 60

ระดับเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินโครงการ Green Youth
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เกณฑ์มาตรฐานโครงการการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

1. นโยบายด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
2.  แผนงาน/เป้าหมาย 
3. โครงการ/กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
 3.1  การส�ารวจสภาพปัญหาและที่มาของโครงการ
 3.2  การด�าเนินงานตามแผนงาน/เป้าหมาย
 3.3  การติดตามและประเมินผล 
 3.4  ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินโครงการ
4. การมีส่วนร่วม 
5. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6.  การเผยแพร่และการขยายผล

5
10

10
20
10
10
15
10
10

100รวมคะแนน
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
ชมรม UBU Green Club
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รัชวุฒิ   โคตรลาค�า

We Care We Share  
และวิ่งเก็บขยะ (Plogging Run)

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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We Care We Share เป็น 
การรณรงค์ให ้
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
บุคลากรช่วยกัน

ลดการใช้แก้วน�้าพลาสติกจากร้านค้า ผ่านระบบสแกน QR Code โดยสามารถ 
ถ่ายภาพตัวเองกับแก้วน�้าส่วนตัวและอัพโหลดเข้าสู่ระบบ เพื่อเก็บสถิติของแต่ละ
บุคคล เช่น ปริมาณขยะพลาสติกท่ีลดได้ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดได้ 
ชั่วโมงกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับ (1 แก้วต่อ 9 นาที) ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงาน 
มีจ�านวนนกัศกึษาสมัครเข้าร่วมโครงการ 610 คน และสามารถลดขยะพลาสตกิลงได้ 
691 แก้ว หรอืเท่ากบั 10,365 กรมั ซึง่สามารถลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ 17,477.46 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ 

วิ่งเก็บขยะ 
(Plogging Run) เป็นการรณรงค์ 
ให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะและ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมวิ่ง

ออกก�าลังกาย โดยผู้ท่ีร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียมถุงพลาสติกและขวดน�้าดื่มของ
ตนเอง และเมือ่ว่ิงพร้อมเกบ็ขยะแล้วสามารถน�ามาแลกกบัเหรยีญรางวลั พร้อมทัง้ 
ร่วมสนุกจับฉลากรางวัล จากการจัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
รวมทั้งสิ้น 739 คน โดยมีปริมาณขยะที่เก็บได้มากถึง 141.80 กิโลกรัม

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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เราอยากบอกว่า

We Care We Share เป็นโครงการที่มีการน�าเทคโนโลยี
สื่อออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการท�ากิจกรรม โดยที่ 
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเน้นการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา โดยการน�าชั่วโมงกิจกรรมที่นักศึกษา

ได้รับเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการท�ากิจกรรม รวมถึงคณะผู้บริหารทั้งระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในการท�ากิจกรรมนี้ 

วิ่ง
เก็บขยะ (Plogging Run) เป็นโครงการที่อยู ่ในกระแสของ 
การออกก�าลังกาย (การว่ิง) โดยประยุกต์การเก็บขยะเข้ามาเป็น 
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมท�าให้ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์ 
หลายอย่าง เช่น ได้ออกก�าลังกายสุขภาพแข็งแรง ภูมิใจที่ได้ช่วย

รกัษาสิง่แวดล้อมในมหาวทิยาลยั ได้ชัว่โมงกจิกรรม ได้เหรยีญท่ีระลกึสวยๆ เป็นต้น  
และภูมิใจที่ได้มีโอกาสเผยแพร่กิจกรรมตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ข่าวนอกลู่ทาง
ช่อง 3, หนังสือพิมพ์ต่างๆ หรือสกู๊ปข่าว ที่นี่ ม.อุบล หลังจากที่ได้ท�ากิจกรรมและ 
ที่ส�าคัญผู ้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมทุกครั้ง ได้แก่ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัย รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อ�านวยการส�านัก 
หอสมุด เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชมรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

น�้าใส-ไร้ขยะสู่หนทางแห่งมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(URU Green University)

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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ชมรมได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมด้านรักษา 
สิ่งแวดล้อม รวม 4 กิจกรรม ได้แก ่
1)รณรงค์และประชาสัมพันธ ์การ 
คัดแยกขยะ : เสริมสร ้างความรู ้ 

ความเข้าใจเพ่ือกระตุ้นจิตส�านึกในการคัดแยกขยะ รวมถึงการใช้ประโยชน์ 
จากขยะให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอก ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เขตทุ่งกะโล่ 2) อบรมคัดแยกขยะโดยจัดอบรม 
ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะแก่สมาชิกชมรม ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เขตทุ ่งกะโล่ 3) เปล่ียนขยะ 
เป็นปุ๋ย : เป็นการท�าเสวยีนและการหมกัปุย๋โดยใช้ใบไม้แห้งวัชพืชในคูคลองมาเป็น
วสัดหุมักลงบ่อหมกัด้านหลงัอาคารครศุาสตร์กบัฝ่ายภมูทิศัน์ ภายในมหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 4) น�้าใสไร้มลพิษ : ทางสมาชิกชมรมจึงได้จัดท�ากิจกรรมทดลอง
บ�าบัดน�้าเสียจากโรงอาหารโดยเลือกวิธีการบ�าบัดน�้าเสียมา 3 วิธี ได้แก่ ระบบ
บ�าบัดน�า้เสยีแบบรางน�า้ไหล ระบบบ�าบดัแบบพชืลอยน�า้โดยใช้ผักตบชวา และระบบ
บ�าบัดแบบบึงประดิษฐ์ เพื่อเลือกวิธีการบ�าบัดที่ดีที่สุดมาใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย 
จากโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เขตทุ่งกะโล่ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้งหมด 406 คน  โดยมีหน่วยงานภายในที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย อย่างเช่น ร้านค้า 
ในโรงอาหาร หน่วยงานภูมิทัศน์ และแม่บ้านประจ�าอาคาร นอกจากน้ัน ยังให้ 
บริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลต�าบลหัวดง และ อบต. 
บ้านด่านนาขาม 

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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เราอยากบอกว่า

ชมรมได้หาวธิกีารลดขยะอนิทรย์ีจากเปลอืก 
ทุเรียน โดยการน�าเปลือกทุเรียนจาก 
ร้านขายทุเรียนในตลาดผลไม้หัวดง 
มาท�าการแปรรูปท�าเป ็นกระถาง

ชีวภาพจากเปลือกทุเรียนส�าหรับปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับชุมชน รวมถึง
สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ และได้รับเชิญให้ไปจัดอบรมวิธีการท�ากระถาง
ให้กับชาวบ้านและคนในพื้นที่ เพื่อที่จะได้น�าความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ต่อไป 
จากการคดิค้นน�าขยะอนิทรย์ีมาใช้ประโยชน์ได้มกีารเผยแพร่ความรูก้ารจดัการขยะ
อินทรีย์ในงานประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand และนิทรรศการ
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ รวมถึงได้ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการเผยแพร่
ความรู้การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ (เปลือกทุเรียน) โดยการน�าไปท�ากระถาง
ชีวภาพส�าหรับปลูกต้นไม้และการท�าปุ๋ยหมักให้กับชุมชน 2 แหล่ง  ได้แก่  เทศบาล
ต�าบลหัวดง  อ�าเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดติถ์ และ อบต.บ้านด่านนาขาม  อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเผยแพร่ผ่านทางข่าวทีวีและเว็บไซต์ต่างๆ 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชมรม พิทักษ์ทะเล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร

โครงการหอพักสีเขียวปีที่ 4

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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ชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์
และเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก
ด้านสิง่แวดล้อมในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

กับการจัดการปัญหาขยะและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมภายในเขต
มหาวิทยาลัยเช่ือมโยงสู่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการปัญหาขยะ
ทะเล (Marine debris) ตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดหลัก 3Rs: Reduce (ลดใช้)  
Reuse (ใช้ซ�้า) และ Recycle (น�ากลับมาใช้ใหม่) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 
ภายในมหาวิทยาลัยภายใต้กิจกรรม “โครงการหอพักสีเขียว” อย่างต่อเน่ืองเป็น 
ปีท่ี 5 เพ่ือการให้ความรู ้ถึงผลกระทบของขยะทะเลที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อมทางทะเล การส่งเสริมการคัดแยกขยะ การเพิ่มมูลค่าและการใช้
ประโยชน์ของขยะเหล่านี้ ในลักษณะกิจกรรมการแสดงบนเวทีเพื่อการรณรงค์ 
สื่อสาร ควบคู ่กับกิจกรรมการส�ารวจการคัดแยกขยะก่อนและหลังกิจกรรม 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการคัดแยกขยะภายในหอพัก และในปีที่ผ่านมาได้เกิด
กิจกรรม Wash Station (Plastic Bag Wash station) เพ่ือถ่ายทอดความรู้
แนวทางในการเพิ่มมูลค่าของขยะ (ถุงพลาสติก) ต่อยอดไปยังชุมชนชายฝั่งทะเล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ที่สนใจทั่วไป

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า

26



2727



28



เราอยากบอกว่าเราอยากบอกว่า

กิจกรรมที่ทางชมรมได ้วางแผนไว ้
ได้ด�าเนินงานตามแผนและ 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้บางส่วน 
และมีการปรับเปลี่ยนแผน 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ  
ทางชมรมยังมีการติดตามผลโดยการท�ากิจกรรมของโครงการหอพักสีเขียวจะ 
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกจะส�ารวจและคัดแยกปริมาณขยะภายในหอพัก 
ของมาหาวิทยาลัยก่อนการอบรม ช่วงที่สองคือการด�าเนินกิจกรรมอบรมให ้
ความรูเ้กีย่วกบัการคดัแยกขยะและความส�าคญัของการคดัแยกขยะให้แก่นกัศกึษา
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และช่วงที่สามคือการส�ารวจปริมาณขยะและ 
คัดแยกขยะภายในหอพักของมหาวิทยาลัย และจากการติดตามผลของกิจกรรม
ภายในหอพักของมหาวิทยาลัย พบว่าหลังจากมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการคัดแยกขยะและความส�าคัญในการคัดแยกขยะ จากการติดตามผล 
พบว่าปริมาณขยะภายในหอพักของมหาวิทยาลัยมีปริมาณลดลง โดยจาก 
การส�ารวจในช่วงที่สามคือ หลังจากการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้ ดังนั้น 
การจัดกิจกรรมของโครงการหอพักสีเขียวได้เพ่ิมหรือสร้างความตระหนักใน 
การคัดแยกขยะและมองเห็นถึงความส�าคัญของการคัดแยกขยะของนักศึกษา 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้โครงการที่ได้จัดท�าขึ้น
มาได้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถน�ามาต่อยอดได้ คือ กิจกรรม wash station 
(Plastic Bag Wash station) ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการหอพักสีเขียว
และได้น�ากิจกรรมน้ีออกมาเผยแพร่และให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียนและรวมถึง
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการที่จะช่วยส่งเสริมให้เห็นถึงสภาพปัญหา
ของขยะ และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติกได้ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชมรม อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  แทนบุญช่วย 

SAY NO THANK YOU 
ลดพลาสติกปั๊บ แลกรับรางวัล Season 3

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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ผลการด�าเนินงานของโครงการ SAY NO THANK YOU  
ลดพลาสติกปั๊บ แลกรับรางวัล Season 3 สามารถ 
ลดขยะพลาสติกจากร้านค้า 46 ร้าน ได้จ�านวนทั้งสิ้น 
18,462 ชิ้น ซึ่งประกอบด้อย แก้วพลาสติก 4,652 ชิ้น  

ฝาพลาสติก 4,357 ชิ้น หลอดพลาสติก 4,269 ชิ้น และถุงพลาสติก 5,184 ชิ้น 
จากจ�านวนพลาสติกที่สามารถลดได้เ ม่ือน�ามาค�านวณเพ่ือหาค่าปริมาณ 
ก๊าซเรอืนกระจก (GHG Emission) จากผลการด�าเนินโครงการในระยะเวลาด�าเนิน
โครงการ 3 เดือน สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 440.6031 kgCo

2
e 

จากจ�านวนขยะพลาสติก  18,462 ชิ้น 

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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ผลส�าเร็จท่ีทางชมรมภาคภูมิใจของโครงการนี้คือ  
การขยายเป้าหมายการด�าเนินโครงการจาก Say No 
Thank You Season 2 โดยเพิ่มจ�านวนร้านค้า 
ที่เข้าร่วมโครงการภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ 
ยังมีร้านค้านอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ

ด้วย (รวม 46 ร้าน จากเดิม 11 ร้าน) และเพิ่มประเภทของพลาสติก ส่งผลให ้
โครงการ Say No Thank You Season 3 สามารถลดขยะพลาสติกได้มากถึง 
11.64 เท่า (18,462 ชิ้น) เมื่อเทียบกับโครงการใน Season 2 ที่ลดถุงพลาสติก
ได้ 1,586 ใบ 

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ชมรม กองก�าลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ�านาจ รักษาพล

UDRU Green Youth

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย
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ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การใช้ทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร โดยการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการเรียน

การสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 1) ด้านขยะอินทรีย์ภายในโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยฯ 2) ด้านการใช้พลังงาน (น�้ามันเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า) ส�าหรับ
การเรียนการสอน 3) ด้านปริมาณขยะแห้งและขยะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ   
4) ด้านคุณภาพน�้าจากกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
พร้อมทั้งน�าเสนอข้อมูลเพ่ือให้เกิดปฏิบัติการระหว่างนักศึกษา ผู ้บริหาร 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้แผนการปฏิบัติการร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
ด้วยแนวคดิป่าสามอย่างประโยชน์สีอ่ย่าง ภายใต้กจิกรรม ชมรมกองก�าลงั “เทีย่ว” 
รับใช้สังคม ก่อ “มหกรรม” การท่องเที่ยว 

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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เป็น
ชมรมขนาดเล็กที่การด�าเนินกิจกรรมมีความสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้มีบางกิจกรรม  
“น�านโยบาย”  โดยทีน่โยบายมหาวทิยาลยัฯ มุง่เน้นการพฒันา
ด้านกายภาพ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2569)  เป้าหมายหลกัของการพฒันาในภาพรวมคอื 
การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะสร้าง
ชีวิตที่ดีมากกว่าการสร้างวัตถุโดยชีวิตที่ดีหมายถึง ชีวิตของชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร 
นักศึกษา บัณฑิต และชุมชน ต้องเป็นชีวิตที่ยึดถือการเกษตรเป็นรากฐานของ 
การพัฒนา ชีวิตที่เคารพและให้ความส�าคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัด พิษณุโลก
ชมรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์

พิบูลร่วมใจก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

43



44

การด�าเนินงานของชมรมมี  4  กิ จกรรม ดั ง น้ี  
1) การรณรงค์การคัดแยกขยะในงานว่ิง PSRU 
RUN 2019 เป็นครั้งแรกในการให้ผู้เข้าร่วมงานวิ่ง 
ได้ช่วยกันคัดแยกขยะของตนเองตั้งแต่ต้นทาง 

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความตระหนักในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับ 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ในภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 2)การท�ากระถางรกัษ์โลก 
โดยใช้เศษใบไม้ภายในมหาวิทยาลัยมาท�ากระถาง เพื่อใช้ในการเพาะกล้าไม ้
และกระถางสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  3) การท�าหมอนรักษ์โลกและ 
ทีน่วดมือรปูช้างจากหลอดทีใ่ช้แล้ว โดยจะน�ากลบัมาใช้ในห้องสมุดของมหาวทิยาลยั 
4) ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะผ่านการออกบูทประชาสัมพันธ์การรณรงค ์
การจัดการขยะ โดยจะสอนท�าหมอนรักษ์โลก ที่นวดมือ “ช้างน้อย” กระปุกออมสิน 
และการท�าถังดักไขมัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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เราอยากบอกว่า

จุดเด่นของการด�าเนินโครงการนี้คือกิจกรรมการท�า 
หมอนรักษ์โลกและที่นวดมือ “ช้างน้อย” จาก 
หลอดพลาสตกิซึง่เป็นการน�าขยะท่ีใช้ครัง้เดียวทิง้ 
น�ากลับมาท�าให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งาน 

ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหมอนรักษ์โลกในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมในบูทประชาสัมพันธ์ 
เรื่องการจัดการขยะในงานต่างๆ เช่น งานวันวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ  
และกิจกรรมขององค์กรภายนอก เช่น  กิจกรรมโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ  
ณ เทศบาลต�าบลบ้านคลอง  อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชมรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์

 Green & Clean University 2019 

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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โครงการ
ประกอบไปด้วย 2 กจิกรรมหลกั คอื 
กิจกรรมที่ 1 การจัดการน�้าเสีย 
ด้วยถังดักไขมัน เน่ืองมาจาก
มหาวิทยาลัยของสวนดุสิต 

มีอัตลักษณ์ด้านอาหาร จึงเกิดมลพิษทางน�้า มีปริมาณน�้ามันและไขมันมาก  
ชมรมฯ จึงต้องการสร้างถังดักไขมันที่ราคาถูก ท�าได้ง่าย และใช้ได้จริงทั้งภายใน 
และภายนอกศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีผลส�าเร็จของกิจกรรม คือ ร้านอาหารทั้ง  
7 แห่ง มกีารจดัการน�า้เสยีทีถู่กต้อง ถงัดกัไขมันมปีระสิทธภิาพในการบ�าบดัน�า้เสยี
ได้ ร้อยละ 85.78-98.03 (≥ร้อยละ 80) และความคงทนปกติ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 95.00-98.00 (≥ร้อยละ 80) และ 
กจิกรรมที ่2 การลดปรมิาณขยะเศษอาหารและผกัผลไม้ให้เป็นปุย๋น�า้ EM เน่ืองจาก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรอง Green Office ระดับทอง พบว่า มีปริมาณ 
ขยะเศษอาหารมากทีส่ดุ จงึมีแนวคดิในการน�าเศษอาหารดงักล่าวมาเป็นปุย๋น�า้ EM 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.00  (≥ร้อยละ 80) และสามารถ 
ลดปริมาณขยะเศษอาหารและผักผลไม้ ร้อยละ 13.04 (≥ร้อยละ 10) โครงการ 
ดังกล่าวมีประโยชน์ในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและเป็นต้นแบบการบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความมุ ่งมั่นท่ีจะเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่รักษาสิ่งแวดล้อม จึงม ี
นโยบายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์น�าร่อง
และต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้

บูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมจากความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา 
ในศูนย์วิทยาศาสตร์ จึงได้มีการวางแผนบูรณาการการท�ากิจกรรมร่วมกัน  
จนท�าให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรอง Green Office ระดับทอง ในปี 2561  
และมีกลไกที่ส�าคัญในการด�าเนินการตามนโยบาย คือ ชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เพื่อเป็นนักศึกษาต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Youth)

ชมรมฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากกรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ด�าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมในศูนย์วิทยาศาสตร์ด้วย 
ความมุ่งม่ัน จึงท�าให้เกิดความส�าเร็จของการด�าเนินการโครงการด้านส่ิงแวดล้อม 
อีกทั้งนักศึกษายังได้ประโยชน์จากการร่วมกันคิดและปฏิบัติเป็นการฝึกทักษะ 
ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

เราอยากบอกว่า
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Zero Waste

ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัด  ปทุมธานี
ชมรม รักเรา รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว

Zero Waste (ลดขยะให้เป็นศูนย์)

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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กิจกรรมหลักของชมรมรักเรา รักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมมทีัง้ส้ิน 3 กจิกรรม 
คือ 1) กิจกรรมถังแยกขยะ
ภาย ในมหาวิทยาลั ย เดิ ม  

เพ่ิมกรงขอขวดที่แยกขวด ฝา และหลอด ซึ่งท�าเพิ่มขึ้นอีก 3 กรง เพื่อกระตุ้น 
ให้นักศึกษาทิ้งและแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 2) กิจกรรม Zero Waste มีการเขียน 
บทละคร Mr. Green Youth  ผู้พิทักษ์โลก  เพิ่มเนื้อหาที่ใหม่และทันสมัยมากขึ้น 
กว่าบทละครเดิม เปลี่ยนแปลงฉาก  ชุดการแสดง เพิ่มตัวละคร พลาสติก และ 
ป้ายชื่อใหม่ และ 3) กิจกรรมแพผักตบชวาบ�าบัดน�้าเสีย และจักรยาน DO Bicycle 
คือ กิจกรรมแพผักตบชวาบ�าบัดน�้าเสีย เดิมใช้ท่อพีวิซีต่อเป็นกรอบสี่เหลี่ยม 
เป็นทุ ่นลอยครอบผักตบชวาแทนขวดน�้า และใช้จักรยานน�้า (DO Bicycle) 
ช่วยในการเติมออกซิเจนในน�้า ช่วยเก็บขยะและผักตบชวาภายในสระ เพิ่มจาก 
เดิมเป็น 2 คัน

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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กิจกรรมของชมรมรกัเรา รกัษ์สิง่แวดล้อม 
ประจ�าปี 2562 นี้ มีการขยาย 
ผลไปจดักิจกรรมตามโรงเรยีน 
ต ่ างๆ  รอบมหาวิทยาลัย 

และพ้ืนที่ใกล้เคียง ท�าให้ครูและศิษย์เก่าช่วยบอกเล่าถึงกิจกรรมและเกม 
ต่างๆ ท�าให้เราได้รับการติดต่อจากเทศบาลและโรงเรียนมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
โดยเริ่มตั้งปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ในขณะนี้มีโรงเรียนที่ทางชมรมได้เข้าไป 
จัดกิจกรรมประมาณ 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนท่าโขลง โรงเรียนชลประทานฯ 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ โรงเรียนวัดพืชนิมิต โรงเรียนผส่ีแยกบางเตย 
โรงเรยีนสหราษฎ์บ�ารงุ  โรงเรยีนบวัแก้วเกสร โรงเรยีนคลองสระ (สภาวทิยาอทุศิ) 
โรงเรียนกระจาดทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนคลองกระทุมราษฎร์อุทิศ เป็นต้น  
และในส่วนของเทศบาล 3 แหล่ง คือ เทศบาลท่าโขลง เทศบาลด่านส�าโรง และ
องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองควาย เป็นต้น

เราอยากบอกว่า
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การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชมรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร

โครงการธนาคารขยะ ปีที่ 2 
(โลกสวยด้วยมือเรา และแลกขยะนี้เพื่อน้อง)
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การจัดโครงการโลกสวยด้วยมือเรา และแลก
ขยะน้ีเพื่อน้อง ปีที่ 2 ได้มีการขยายผล
การด�าเนินงาน คือให้สมาชิกหรือตัวแทน
ของชมรม จ�านวน 50 คน ไปศึกษาดูงาน

เกีย่วกบัการคดัแยกขยะรีไซเคลิ ณ บรษิทัวงศ์พาณชิย์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึง่เป็น 
บริษัทเอกชนที่รับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 
ได้ถูกประเภทมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู ้สนใจต่อไป รวมทั้งมีการเดินเก็บขยะ 
ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ร้านค้า 
ในงานเปิดโลกกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ป่าต้นน�้าอ�าเภอคีรีรัฐนิคม 
เป็นต้น น�าขยะที่เก็บได้มาคัดแยกตามประเภท แล้วน�าไปขายให้ร้านรับซื้อขยะ
รีไซเคิล ส�าหรับเงินที่ได้จากการขายขยะทั้งหมด รวมทั้งเงินที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการต่างๆ ของชมรมฯ น�าไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและของขวัญมอบให้เด็กๆ 
ตามโรงเรียนด้อยโอกาส บริเวณใกล้มหาวิทยาลัย จ�านวน 7 แห่ง เนื่องในโอกาส 
วันเด็ก ประจ�าปี 2563 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป และกิจกรรม 
ยังต่อยอดไปยังปีที่ 3 คือการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการจัดตั้งสถานี 
ถุงผ้าและจัดตั้งร้านสถานีเติมน�้ายาต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันต่อไป
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จุดเด่นของโครงการโลกสวยด้วยมือเรา และแลกขยะนี ้
เพ่ือน้อง ปีที่ 2 คือการได้รับความร่วมมือจาก
สมาชิกที่สังกัดชมรมจ�านวนมากกว่า 500 คน  
ต่อปี รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการเพิ่มจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
โดยมีนักศึกษาแกนน�ารมชมฯ คอยด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปีน้ีทางชมรมฯ ได้น�าขยะที่รวบรวมได้ทั้งหมด 
ไปขาย แล้วน�าเงนิทีไ่ด้ไปจดัซือ้อปุกรณ์การเรยีนการสอนให้กบัโรงเรยีนใกล้บรเิวณ
มหาวิทยาลัยที่ขาดแคลน บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเล็กๆ มีนักเรียน
เพียง 12 คน หรือโรงเรียนประจ�าที่มีนักเรียนยากจนเรียนอยู่ จนท�าให้รู้สึกได้ว่า 
การได้เป็นผู้ให้แล้วมีผู ้รับที่อยากได้ของจริงๆ นั้นมันมีความสุขมากๆ ได้เห็น 
รอยย้ิมของเด็กๆ ที่บอกว่าไม่เคยมีของขวัญมาก่อนในชีวิต ท�าให้เกิดภาพ 
ความประทับใจจากกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการ หรือแม้แต่การได้เดินออกเก็บขยะ 
ยงัสถานทีต่่างๆ ท�าให้รูว่้าปัญหาขยะเกดิตัง้แต่ในบ้านของต้นเอง จนต้องอาศยัการ
สร้างจิตส�านึกให้รักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางของชมรมฯ เราต่อไป
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชมรม เพื่อนสิ่งแวดล้อม (FOTEC)
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิลาสินี ศรีพรหม

Green University ครั้งท่ี 4

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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จากที่ ไ ด ้ ว า ง น โ ย บ า ย แ ล ะ จั ด โ ค ร ง ก า ร ด ้ า น 
ส่ิงแวดล้อมไว้น้ัน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและ
บุคลากรทั้งภายในและบุคลากรภายนอกที ่
เข้ามายังมหาวิทยาลัย รวมไปถึงร้านค้าโดย

รอบมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าผลตอบรับหลังจากที่วางนโยบายไปน้ันไปในทางที่ดี 
ขยะในมหาวิทยาลัยลดน้อยลง นักศึกษามีการแยกขยะกันเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด นอกจากนี้ทางชมรมได้มีโครงการธนาคารขยะของมหาวิทยาลัยมีจ�านวน
นักศึกษาและบุคลากรมาขายหรือแลกเปล่ียนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่า  
เพิ่มมากขึ้น จ�านวนสมาชิกในธนาคารขยะเพิ่มมากขึ้น เกิดจากการท�าเว็บไซต ์
ของทางชมรมท�าให้บุคคลทั่วไปง่ายต่อการเข้าถึงและสะดวกต่อการเข้าร่วม 
โครงการเป็นจ�านวนมาก และมีโครงการ Green University ครั้งที่ 4 รณรงค์และ 
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการบริโภคให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้ 
หลัก 3Rs ซึ่งโครงการปลูกป่าชายเลน นักเรียนและอาจารย์จากภายนอก 
มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม และน�าไปเผยแพร่ความรู ้ที่ได ้
ไปพัฒนาต่อที่โรงเรียนของเด็กนักเรียนและอาจารย์ภายนอกต่อไป
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จากโครงการที่ทางชมรมฯ ได้จัดขึ้นมานั้นสมาชิก
ภายในชมรมมีส ่วนร่วมในทุกกิจกรรมและ 
ทุกนโยบายมากกว่าร้อยละ 50 บุคคลท้ังใน 
และนอกหน ่วยงานมหาวิทยาลัย เข ้ ามา 

มส่ีวนร่วมด้วยร้อยละ 26 ของท้ังหมด และมสีมาชกิในโครงการธนาคารขยะเพ่ิมขึน้ 
ในทุกๆ สัปดาห์ จากการสมัครและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ทางชมรมได้สร้าง
ข้ึนมาเพ่ือสะดวกต่อการเข้าถึง นอกจากน้ีปริมาณขยะที่รับซื้อในแต่ละสัปดาห ์
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให ้เห็นว ่า สมาชิกและนักศึกษาบุคลากร 
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่วม 
โครงการในการแยกขยะและลดการใช้ขยะมากยิ่งขึ้นจากเดิมมาก และนักเรียน 
จากโรงเรียนบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมเต็มที่ในการท�ากิจกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Green University และโครงการปลูกป่า สร้างโลก 
ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ล้วนบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทางชมรมได้วางเอาไว้ 
ทั้งหมดไปในทางที่ดีขึ้น ซ่ึงทางชมรมจะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่างๆ 
ให้มีความส�าคัญต่อสังคมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชมรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาสุนทรา ชัยรัตน์ 

WE CARE ท�าหมอนจากหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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ชมรมอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล ้อมได ้มีการจัดกิจกรรม  
We Care  ท� าหมอนจากหลอด 
เพื่อผู ้ป ่วยติดเตียงทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมภายในเป็นกิจกรรมท่ีเชิญชวนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้กระบวนการการท�าหมอนจากหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง 
และผู้สูงอายุ และกิจกรรมภายนอก ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม
สู่น้อง เราพ้องนักอนุรักษ์ (Send smile to young, we are conservatism 
2019 camp) และโครงการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน (Community Relations)  
ซึ่งการด�าเนินโครงการทั้ง 2 โครงการได้มีน�ากิจกรรม We Care ท�าหมอนจาก
หลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง เป็นส่วนหนึ่งในโครงการทั้ง 2 โครงการด้วย ซึ่งกิจกรรม 
ในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท�าหมอนจากหลอดให้กับเด็กๆ  
ในโรงเรียนบ้านควนตานี ต�าบลส�านักแต้ว อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอท่าศาลา จังหวดันครศรธีรรมราช 
เพื่อน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตประวัน จากการด�าเนินโครงการ We Care ท�าหมอน
จากหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ประสบผลส�าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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กิจกรรม We Care ท�าหมอนจากหลอด 
เพือ่ผูป่้วยติดเตียง เป็นกจิกรรม 
ที่สนับสนุนนโยบาย Green 
a n d  C l e a n  C a m p u s 

มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการน�าขยะหลอดพลาสติกที่มีอยู ่ในมหาวิทยาลัย 
และนอกมหาวิทยาลัยมาต่อยอดและสร้างมูลค่า ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะและ 
ต่ออายุการใช้งานให้กับหลอดพลาสติกที่ใช ้แล้วทิ้ง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรม 
ที่สร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะและ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการน�าขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง
จังหวัด ตรัง
ชมรม คนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ

ครอบครัวสุขใจลดขยะได้เป็นศูนย์ : กิจกรรม ขยะยิ้มได้

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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การด�าเนินโครงการของชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
ให้กับนักศึกษา และจัดกิจกรรมหลักๆ  2 กิจกรรม
คือ 1) การคัดแยกขวดพลาสติกและขวดแก้ว  

โดยทางชมรมฯ ได้จัดท�าตะแกรงที่ท�าจากท่อพีวีซีส�าหรับใส่ขวดพลาสติก  
และตะแกรงเหล็กซึ่งจะรับน�้าหนักได้มากกว่าส�าหรับใส่ขวดแก้ว และ 2)  กิจกรรม
ธนาคารขยะ โดยชมรมฯ จะเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง แต่หากเป็น 
ช่วงสอบหรือมีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก�าหนดก็อาจจะเลื่อนไปเป็นสัปดาห์อ่ืน   
จากการประเมินผลการท�ากิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม โดยมีการเก็บข้อมูลปริมาณ 
ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ตามจุดต่างๆ ที่ไปวางถัง และปริมาณขยะที่รับซื้อ 
ได้ของธนาคารขยะ พบว่านักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ้
และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกและขวดแก้ว 
ได้เป็นอย่างดี และทุกเดือนจะมีนักศึกษาและบุคลากรน�าขยะรีไซเคิลประเภท 
ต่างๆ มาขายกับธนาคารขยะเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ขยะจ�าพวกขวดพลาสติก  
ขวดแก้ว และขยะรีไซเคิลประเภทอ่ืนๆ ท่ีปะปนอยู่ในถังขยะท่ัวไปมีจ�านวนน้อยลง  
ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระในการจัดการขยะของมหาวิทยาลัย 
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เราด�าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ และผลที่ ได ้จาก 
การด�าเนินโครงการเห็นเป็นรูปธรรม คือ นักศึกษา 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให ้ความร ่วมมือ 
เป็นอย่างดีและสามารถคัดแยกขยะจ�าพวกขวดพลาสติก

และขวดแก้วลงในถังที่ก�าหนดตามจุดต่างๆ รวมถึงการน�าขยะรีไซเคิลมาขาย 
กับธนาคารขยะ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณขยะประเภทน้ีในถังขยะทั่วไปมีจ�านวนน้อย
ลงอย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความส�าคัญในการคัดแยก 
ขวดพลาสติกและขวดแก้วมากขึ้น โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรร 
งบประมาณท�ากรงเหล็กเพิ่มเติม แล้วน�าไปวางตามจุดต่างๆ เพื่อให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการ และมอบหมายให้ชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ 
เก็บข้อมูลปริมาณขยะ และไม่เพียงแต่การท�าโครงการภายในมหาวิทยาลัย   
แต่ทางชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ได้มีการจัดโครงการออกค่ายไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี โดยกิจกรรมในการจัดโครงการ เช่น การปลูกป่า 
การท�าฝายชะลอน�้าให้กับชุมชน ซึ่งผลที่ได้รับจากการท�าโครงการนี้ก็เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ และส่ิงที่ทางสมาชิกภายในชมรมคนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ได้รบั  คอืการปลกูจิตส�านึกและทุกคนเป็นจติอาสาในการดแูลและรกัษาสิง่แวดล้อม 
ให้มีความสมบูรณ์ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
ชมรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ

Plogging  PSU Hatyai

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จัดท�าโครงการ Plogging PSU Hatyai  
วิ่งเก็บขยะรอบๆ มหาวิทยาลัย จากการ 
ด�าเนินงานแต่ละครั้งมีผู ้เข้าร่วมในการจัด 

กิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง มีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทุกคนให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมเป็นอย่างดี จึงท�าให้จ�านวนขยะที่เก็บได ้
แต่ละครั้งเก็บได้เยอะขึ้น และเข้าใจถึงความส�าคัญของการแยกแยะขยะได้ รวมถึง 
คุณค่าของขยะบางประเภทก็สามารถท่ีจะขายได้ เพ่ือท่ีจะน�ารายได้มาใช ้
ในการด�าเนินกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป 

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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จากการด�าเนินงานท�าให้ 1)  ภูมิทัศน์ภายในบริเวณ 
มหาวทิยาลัยดขีึน้ 2) เกดิจติส�านกึในการแยกขยะ 
และและท�าให้ปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย
ลดลง 3) ได้เก็บขยะและออกก�าลังกายไปในตัว 

เป็นโครงการที่ช่วยรณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจส่ิงแวดล้อมมากขึ้นผ่านกิจกรรม 
ที่สามารถกระท�าได้ง่าย

เราอยากบอกว่า
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SNRU ปลอดโฟม

รักษ์ สิง่แวดล้อม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัด  สกลนคร
ชมรม SNRU รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง

SNRU ปลอดโฟมรักษ์ส่ิงแวดล้อม

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากการด�าเนินโครงการเพ่ือลดปริมาณการใช้โฟม 
และพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย โดยได ้
ท�าการแจกภาชนะบรรจุอาหารและกระบอกน�า้ 
พลาสติก และได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ 

ขอความร่วมมือจากร้านค้างดใช้กล่องโฟมและหันมาใช้กล่องชานอ้อยแทน  
และได้ลงพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ ร้านภูหวาน ร้าน 7-11 โรงอาหารใหม่ และ 
โรงอาหารทานตะวัน เพื่อท�าการส�ารวจปริมาณขยะก่อนและหลังด�าเนินโครงการ 
พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงถังขยะให้น่าใช้มากขึ้น ผลปรากฏว่าบริเวณโรงอาหาร
ทานตะวันภาพรวมมีปริมาณขยะลดลงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12.18 โดยเฉพาะ 
กล่องโฟมและขวดน�้าพลาสติก โดยจะพบว่ามีปริมาณขยะที่เป็นกล่องชานอ้อย  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 เน่ืองจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ที่เราได้แจกบรรจุภัณฑ์ให้และเป็นบริเวณที่เรามีการรณรงค์มากที่สุด ดังนั้น 
ในการด�าเนินการครั้งต่อไปควรเพิ่มการการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทั่ว
ถึงมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตส�านึกในการลดใช้โฟมและพลาสติก 
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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จากการด�าเนินงานพบว่า 1)  สามารถท�าตามนโยบาย 
ลดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยได้ และท�า 
ตามมาตรฐานการลดปริมาณขยะพลาสติก 
แบบครั้งเดียวทิ้งของชมรม SNRU รักษ ์ 

สิ่งแวดล้อมได้ 2) ท�าให้ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยลดการใช้โฟม และใช้กล่อง 
บรรจอุาหารแบบชานอ้อยแทน  3)  ท�าให้นกัศกึษาและบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั
มีนิสัยในการลดการใช้โฟม และมีการน�าภาชนะมาใส่อาหารและน�้าดื่มมากขึ้น   
4) ท�าให้ได้แนวทางในพัฒนาในการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตส�านึก 
ในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชมรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง

UDRU Green Youth

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

การจัดการพลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
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1. การก�าจดัขยะอินทรย์ีในมหาวทิยาลัย โดยการน�าเศษใบไม้และเศษกิง่ไม้ 
ที่เก็บรวบรวมภายในมหาวิทยาลัยน�ามาผลิตปุ๋ยหมัก โดยจะท�าการ
เชญิชวนสมาชกิชมรมฯ ร่วมกนัท�ากจิกรรมทกุวนัพธุ ในชัว่โมงกจิกรรม 

2. รณรงค์การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้  
เพ่ือส่งเสริมการลดใช้พลังงาน และการใช้จักรยานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ในการขบัขีใ่ห้กบันกัศกึษา และในกจิกรรมยงัมกีารเพิม่กจิกรรมปลกูต้นไม้ร่วมด้วย  
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วย

3. รณรงค์ใช้กล่องพลาสติกใส่อาหารและกระบอกน�้า เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก 
โดยมีร้านค้าในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม และให้สมาชิกชมรม
รวบรวมกล่องอาหารน�าไปให้ร้านค้า เมื่อมีการสั่งอาหารเวลาท�ากิจกรรมต่างๆ 
และจะได้รับส่วนลดจากร้านค้า 5 บาท เมื่อน�ากล่องใส่อาหารและกระบอกน�้า 
มาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

4. ตรวจสอบคุณภาพน�้าดื่มในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลการตรวจสอบ
คุณภาพน�้าจากเครื่องท�าน�้าดื่ม จากตู้กดน�้าด่ืมในมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์การศึกษา 
สามพร้าว พบว่าทุกจุดเก็บตัวอย่างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน�้าดื่มของ 
กรมอนามัย สามารถดื่มน�้าได้เป็นปกติและมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย 

5. การจัดการขยะรีไซเคิลโดยจัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มีนักศึกษา 
อาจารย์ แม่บ้าน สมัครเป็นสมาชิก 137 คน พบว่ามีปริมาณขยะรีไซเคิล รวม  
1,391.40 กิโลกรัม ค�านวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ได้จากการ 
คัดแยกขยะรีไซเคิล สามารถค�านวณได้ 1,024.33 กิโลกรัม

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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โครงการ  
UDRU Green Youth ได้ด�าเนนิ
งานอย่างต่อเน่ือง สามารถ
ขยายผลไปสู่โรงเรียนและชุมชน 
โดยจัดนิทรรศการให้ความรู ้

เกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยแก่โรงเรยีน นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การก�าจัดขยะ
อินทรีย์ด้วยการท�าปุ๋ยหมักและเลี้ยงไส้เดือน และธนาคารขยะรีไซเคิล

นอกจากนั้น ยังเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น�าชุมชน 
ในเขตเทศบาลต�าบลหนองบัว อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง การจัดการ 
ขยะอินทรีย์ การเป็นพี่เล้ียงให้กับโรงเรียนบ้านโคกล่าม ต�าบลกุดหมากไฟ  
อ�าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี สู่แนวทางโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)

เราอยากบอกว่า
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การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
จังหวัด เพชรบุรี
ชมรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุวิมล ชินกังสดาร

ส่งเสริมการคัดแยกขยะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
และน�าไปใช้ประโยชน์
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จาก การที่ชมรมได้ด�าเนินการท�าปุ ๋ยหมัก โดยใช้
กล่องชานอ้อยซ่ึงเป็นกล่องบรรจุอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นวัสดุหลัก นอกจากน้ียังใช้
มูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ รวมถึงเศษใบไม้  

ทีส่ามารถหาได้จากฟาร์มปฏิบตักิารของทางคณะฯ จึงช่วยให้เกดิการประหยดัต้นทุน 
ในการผลติและการด�าเนนิงานสามารถท�าได้ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีต่ัง้ไว้  
แม้จะมีปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น มีการเปล่ียนแปลงก�าหนดการที่จะน�าแก้ว 
ไบโอพลาสติกมาใช้ ท�าให้ทางชมรมไม่ได้จัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับแก้วไบโอพลาสติก 
ซึ่งทางชมรมได้แก้ไขโดยการจัดให้มีการแยกกล่องชานอ้อยเพียงอย่างเดียว  
และอกีปัญหาส�าคญัคอื ปัญหาจากการหมกัปุ๋ย เนือ่งจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ�านวย 
ท�าให้ปุ๋ยไม่แห้งตามระยะเวลาที่ก�าหนด ท�าให้การท�างานล่าช้าออกไป แก้ปัญหา 
โดยการน�าปุ๋ยออกมาตากเพื่อให้แห้งเร็วขึ้น ในการด�าเนินงานทางชมรมได้รับ 
ความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากแม่บ้านท�าความสะอาดโรงอาหาร สมาชิกชมรมและ
ปราชญ์ชาวบ้าน ท�าให้การด�าเนินการท�าปุ๋ยหมักให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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จุดเด่น  ของโครงการคือการที่สามารถเพิ่มมูลค่าของ 
สิ่งของเหลือใช้ และการน�าสิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัว  
มาท�าให ้ เกิดประโยชน ์มากขึ้น เช ่น กล ่อง
ชานอ้อย มูลสัตว์ เศษใบไม้ แกลบ เป็นต้น  

โดยสิง่เหล่านีส้ามารถหาได้รอบตวัไม่จ�าเป็นต้องซือ้หา และสามารถช่วยลดปัญหา
ขยะในมหาวิทยาลัยได้อีกทางหน่ึง ในอนาคตทางชมรมฯ มีแผนจะจัดท�าโครงการ 
ที่ต่อเนื่องจากโครงการเดิม โดยการน�าแก้วไบโอพลาสติกและหลอดไบโอพลาสติก
ซึง่เป็นอีกหนึง่ ขยะส�าคญัของมหาวทิยาลัย โดยการน�าองค์ความรูแ้ละประสบการณ์
ที่ได้รับจากกิจกรรมเดิมมาต่อยอดและสร้างประโยชน์ต่อไป

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
ชมรม วิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุขใจ สมพงษ์พันธุ์

อินทนิลปลุกใจ รักษ์มหาวิทยาลัย รักษ์โลก

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย
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ด�าเนินโครงการ 5 กิจกรรม  ได้แก่ 1. แก้วพกพา 
ล่าแต้ม ลดการใช้แก้วพลาสติกได้ 705 ใบ  
มีผู ้เข้าร่วม 45 คน 2. รณรงค์ลดใช้ถุง
พลาสติกนักศึกษา 40 คน เข้าร่วมเดิน

รณรงค์ในขบวนมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัยและพึงพอใจ
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) กิจกรรมสัมมนาอินทนิลปลุกใจ รักษ์มหาวิทยาลัย  
รักษ์โลก นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน ได้น�าเสนอนโยบายวิสัยทัศน์ของชมรม และ
ให้สมาชิกแสดงความเห็น สมาชิกพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48) 3. ประกวด
ภาพถ่ายพร้อมแคปชั่น มีผู้เข้าร่วมหลากหลายสาขาวิชา จ�านวน 24 คน ได้รับ
รางวัล 6 คน ผลงานที่เข้าประกวด รวมยอดกดไลค์ 847 ไลค์ กดแชร์ 1,765 ครั้ง  
4. เก็บขยะในพืน้ท่ีสาธารณะปลกุจิตส�านึกรกัษ์โลก สร้างสิง่แวดล้อมท่ีดใีนสถานที่ 
ท่องเที่ยว ณ อ่างน�้าตา ห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ มีผู ้เข้าร่วม 78 คน เป็น
ขยะพลาสติก จ�านวน 21 ถุง น�้าหนัก 42 กิโลกรัม คิดเป็นช่วยลดคาร์บอนได้  
8.4 กิโลกรัม 5. กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ณ บ้านหนองแสง 
อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้ส่ิงแวดล้อม ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  
ช่วยชุมชนท�าความสะอาดจัดสภาพสิ่งแวดล้อม

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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นักศึกษาได้บ� า เพ็ญประ โยชน ์ ต ่ อ 
สาธารณะในการให้ความรู ้
เดินรณรงค์ลดใช้พลาสติก 
ร ่ วมจัดนิทรรศการในวัน 

สิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และได้ช่วยลดขยะพลาสติกเก็บขยะ 
ในพ้ืนที่สาธารณะ และในมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมแก้วพกพาล่าแต้มเป็น 
การช่วยลดโลกร้อน ช ่วยลดคาร์บอนได้ 8.4 กิโลกรัม นักศึกษาได้ร ่วม 
กิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดหมู่บ้าน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ให้ความรู ้
สนับสนุนพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัวให ้กับชุมชนบ้านหนองแสง ต�าบล 
กุดหวาย อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการจุดประกายด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้กับชุมชนด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง จนชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด 
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ชมรม รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์

บัวสวย น�้าใส ใจสัมพันธ์ ครั้งท่ี 2

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย
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โครงการ
บวัสวย น�า้ใส ใจสมัพนัธ์ ครัง้ที ่ 2 
จดัในวนัที ่10 กมุภาพันธ์  2562 
ณ คูน�้าหน้าหอพักนิสิต อาคาร 
สัมมนาคาร และโรงฝึกพละ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จากการจัดกิจกรรมพบว่ามีนิสิตอาจารย ์
และบุคลากรให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 85 มากกว่า
ที่ ได ้ตั้งเป้าหมายไว ้ ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีได ้มีการปลูกบัวบริเวณคูน�้า
หน้าหอพักนิสิต อาคารสัมมนาคาร และโรงฝึกพละ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง สามารถปลูกบัวได้มากกว่า 100 ต้น หลังจากการจัดกิจกรรม 
พบว่าผู ้ เข ้าร ่วมสามารถน�าความรู ้ที่ ได ้ไปใช ้ในกิจกรรมอื่นๆ ได้มีความรัก 
และหวงแหนสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการท�างานต่อไป

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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นิสิต อาจารย์ และบคุลากรทีเ่ข้าร่วมมกีารพฒันาบคุลิกภาพ 
ความเป็นผู ้น�า ความคิดริเริ่ม ตลอดจนสามารถ 
น�าประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ 
และบัวท่ีปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดี ให้ดอกสวยงาม 

เพิ่มสีสันให้พื้นที่ที่จัดกิจกรรม

เราอยากบอกว่า
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โครงการคลองสวยน�้าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และโครงการ
ปลูกป่าสร้างฝาย สายสัมพันธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จังหวัด  อุบลราชธานี
ชมรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วัฒนาชัย  มาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย
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ด�าเนินการทัง้หมด 2 โครงการ 
ได ้แก ่  โครงการ
ค ล อ ง ส ว ย น�้ า ใ ส 
ใส ่ใจส่ิงแวดล้อม 

เป็นโครงการต่อเนื่องของทางชมรมฯ เป็นโครงการบ�าบัดน�้าเสียด้วยพืชลอยน�้า  
คือ ผักตบชวา ท�าให้น�้ามีคุณภาพดีขึ้น แต่เมื่อผักตบชวามีการเจริญเติบโตมากขึ้น  
เราจึงได้ท�าการสร้างแปลง เพื่อให้ผักตบชวาอยู่ในแปลงท่ีเราท�าไว้ ซึ่งเป็นการ
ควบคุมไม่ให้ผักตบชวาเกิดการล้นบ่อ ซึ่งในปีนี้มีการน�าผักตบชวามาท�าปุ๋ยหมัก 
เพ่ือใช้เป็นปุ๋ยบ�ารุงต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากจะได้ช่วยบ�าบัด 
น�้าเสียแล้วยังมีปุ๋ยใช้ภายในมหาวิทยาลัยของเราด้วย และอีก 1 โครงการ คือ  
โครงการปลูกป่า สร้างฝาย สายสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งโครงการ 
ที่ทางชมรมฯ ได้ร ่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานภูสระดอกบัว เพื่อไปท�า 
การสร้างฝายชะลอน�า้และปลูกป่า เพ่ือฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน�า้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ สี เ ขียวให ้กับป่าไม ้  ซึ่งเป ็น 
แนวพระราชด�าริทฤษฎีการพัฒนาและฟื ้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่ 
เอือ้อ�านวยและสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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จุดเด่นของโครงการคลองสวยน�้าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ท�าให้คลองที่ท�าการบ�าบัดน�้าเสียน้ัน มีคุณภาพ
น�้าท่ีดีขึ้น มีทัศนียภาพท่ีดีขึ้น และยังมีปุ๋ยจาก
ผักตบชวาที่สามารถใช้ได ้จริง เกิดประโยชน ์

ต่อมหาวิทยาลัย ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ได้รับปุ๋ยด้วย และจุดเด่น
ของโครงการปลกูป่าสร้างฝาย สายสมัพนัธ์อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ระบบนิเวศมคีวาม
หลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ผืนป่าได้รับการฟื้นฟู และ
นักศึกษาในชมรมฯ ยังเกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เราอยากบอกว่า
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Envi Reduce

Reuse Recycle
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชมรม รู้รักษ์ถิ่น
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา

เปล่ียนขยะเป็นประโยชน์ Envi 3R

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย
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การด�าเนินงานของโครงการ
เปลี่ ยนขยะ เป ็ น
ประ โยชน ์  Env i 
3R ด�าเนินการลด

ปริมาณขยะในรูปแบบการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อน�าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเหลือขยะที่ต้องก�าจัดทิ้งน้อยที่สุด ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 คิดให้ดีเริ่มแยกให้มีประโยชน์
จัดอบรมการคัดแยกขยะให้กับสมาชิกชมรมและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งถังคัดแยกขยะจ�านวน 4 ชุด
 กิจกรรมที่ 2 น�้าหมักหมักสารพัดนึก
น�าขยะอินทรีย์ต่างๆ ไปหมักเพื่อท�าน�้าหมักชีวภาพในถังขนาด 60 ลิตร จ�านวน 
2 ถัง และใช้ขวดน�้าดื่มพลาสติกที่แยกจากถังขยะมาใช้บรรจุน�้าหมักชีวภาพ  
ซ่ึงสามารถน�าน�า้หมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น น�าไปรดน�า้ต้นไม้ น�าไป 
ล้างห้องน�า้เพือ่ลดกลิน่เหม็น นอกจากน้ันยงัน�าไปแจกให้กบัชาวบ้านในพ้ืนทีใ่กล้เคยีง
 กิจกรรมที่ 3 สร้างร่มเงาด้วยกล่องนม
จัดท�าและติดต้ังจุดรับบริจาคกล่องนม 1 จุด เพื่อเก็บรวบรวมน�าไปบริจาคที ่
ห้างสรรพสินค้าบิก๊ซี ซึง่เป็นการส่งเสรมิให้เกดิการคดัแยกกล่องเครือ่งดืม่ทีใ่ช้แล้ว
อย่างเป็นประโยชน์ โดยน�ามารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา
 กิจกรรมที่ 4 Green Mission ภารกิจพิชิตขยะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
น�าขวดน�้าดื่มขนาด 1.5 ลิตร มาประดิษฐ์เป็นกระถางส�าหรับปลูกต้นไม้รวมจ�านวน 
มากกว่า 150 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและใช้ประโยชน์จากขยะ 
อย่างสงูสดุ

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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สมาชิกชมรมร่วมกบัสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีิง่แวดล้อม ในการด�าเนนิการ 
ลดปรมิาณขยะในรปูแบบการคดัแยกขยะ 
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ 

ขยะพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม UHT ขยะรีไซเคิลอื่นๆ และขยะทั่วไป เพื่อน�าไป 
ใช้ให้เกิดประโยชน์และเหลือขยะที่ต้องก�าจัดทิ้งน้อยที่สุด ซึ่งได้มีการจัดอบรม 
การคัดแยกขยะให ้กับสมาชิกชมรมและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ในภาชนะที่ดัดแปลงจากขวดน�้าดื่ม 
รวมจ�านวน กว่า 150 ต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและใช้ประโยชน์จากขยะ 
อย ่างสูงสุด การเก็บรวบรวมกล่องนม ซึ่งได ้น�้าหนักรวม 62 กิโลกรัม 
มากกว่า 3,200 กล่อง ก่อนน�าไปบริจาคให้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพื่อท�า 
หลงัคาสเีขียว การน�าขยะอนิทรย์ีมาท�าน�า้หมักชวีภาพ 

 สมาชิกชมรมและนักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ตระหนักถึงความส�าคัญ และประโยชน์ของ
การคัดแยกขยะ

เราอยากบอกว่า
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การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี
ชมรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล

ขยะปลอดภัย มหาวิทยาลัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เริ่มทองแดง
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โครงการ
ขยะปลอดภัยมหาวิทยาลยั ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือรณรงค์การท้ิงขยะภายใน
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง และ

ส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ีสามารถน�าไปรีไซเคิลได้ อีกท้ังยังรณรงค์ลดการใช้ 
ถงุพลาสติกและกล่องโฟมจากร้านค้าในตลาดนัดของมหาวิทยาลยั เพือ่ส่งเสรมิการ
บรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยการรณรงค์ผ่านการประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้ 
ของสมาชิกในชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังมีการสร้างแรงจูงใจในการเก็บ
และคัดแยกขยะ โดยให้ชั่วโมงจิตอาสาแก่ผู้กู้ยืมการศึกษา (กยศ.)

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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โครงการ  
ขยะปลอดภัย มหาวทิยาลยัใส่ใจ 
สิง่แวดล้อม รณรงค์ให้นกัศกึษา 
และบคุลากรภายในมหาวทิยาลยั 
มีความรู ้  ความเข ้าใจ และ

ตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยการลงมือ 
ปฏิบัติจริง และเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจ�าวันให้เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้กับโรงเรียน 
และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

เราอยากบอกว่า
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การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัด ลพบุรี
ชมรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ขวัญชัย  ชัยอุดม

 Re : ลด ละ เลิก พลาสติก
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ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีจ�านวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้น ท�าให้จ�านวนปริมาณ
ของขยะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะขยะประเภท
พลาสติก ชมรมรักษ ์ ส่ิ งแวดล ้อมจึง มี 

ความสนใจที่จะจัดโครงการลดปัญหาขยะโดยการแจกถุงผ้า สร้างจิตส�านึกลด
ใช้พลาสติก เพ่ือลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัย การด�าเนินโครงการแบ่งออก 
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์โครงการและเดินรณรงค์การลดการใช้ 
ถุงพลาสติก และเชิญชวนให้น�าขวดน�้าเปล่าใช้แล้วน�ามาแลกถุงผ้าจ�านวนทั้งสิ้น  
380 ใบ 2. สมาชิกชมรมช่วยกันท�าขวด Eco-Brick และ 3. น�าขวด Eco-Brick  
ไปท�าเป็นร้ัวส�าหรับใส่เศษใบไม้ให้ต้นไม้ ส่วนการประเมินโครงการ พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้มหาวิทยาลัยติดตั้งตู้บริการน�้าด่ืมที่ถูกสุขอนามัย 
บริการอย่างทั่วถึง เพื่อลดปริมาณขวดน�้าพลาสติกมากที่สุด รองลงมา คือ  
ให ้มีการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย 
และต้องการให้ทุกร้านค้าใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 4.62 และ 4.61 ตามล�าดับ สรุปภาพรวมของ 
โครงการอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเท่ากับ 4.53

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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ประชาคมภายในมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเทพสตรีให้
ความสนใจและ
ตระหนักถึงปัญหา

ขยะในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกโดยการน�าเอาถุงผ้าที่ได้จาก
การน�าขวดพลาสตกิเปล่ามาแลก และน�ามาใช้ภายในมหาวทิยาลยั นอกจากนีช้มรม
ได้มีการน�าขวดน�้าพลาสติกที่ใช้แล้ว มาจัดท�าเป็นขวด Eco-Brick และน�ามาใช้
ประโยชน์แทนวสัดกุ่อสร้างรัว้เพือ่ใช้ใส่เศษใบไม้ให้เป็นปุย๋ต่อไปตามแนวคดิ การน�า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รีไซเคิลเพ่ือลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็น 
การเผยแพร่และการขยายผลจากขยะเหลือใช้ให้มาเป็นประโยชน์

เราอยากบอกว่า
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ศึกษานโยบาย แนวคิด และรูปแบบการลดปริมาณ
ขยะประเภทพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชมรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ  แก้วชินดวง
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มหาวิทยาลัยมีแนวคิด
ในการลด
ปริมาณขยะ
ป ร ะ เ ภ ท 

พลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร แต ่มิ ได ้ประกาศเป ็นนโยบายที่ชัดเจน  
เมื่อสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27  

       ในเรื่องความรู้ และความตระหนักรู้ในพิษภัยจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารพบว่า  
กลุ ่มตัวอย่างมีความรู ้และความตระหนักรู ้อยู ่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 93.28  
โดยบุคลากรมีความรู้ร้อยละ 96.70 ส่วนนักศึกษามีความรู้ร้อยละ 89.85 

       ส�าหรบัเรือ่งพฤติกรรมในการใช้พลาสตกิและภาชนะโฟมบรรจอุาหาร กลุม่ตวัอย่างเลอืกใช้ 
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพราะความสะดวกสบาย และใช้งานง่าย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ 
กลุม่ตัวอย่างไม่สามารถเลอืกภาชนะได้ เพราะผูข้ายใช้ภาชนะดงักล่าวอยูแ่ล้ว กลุ่มตวัอย่าง 
เพียงร้อยละ 57 เท่านั้น ที่พยายามเลี่ยงการซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะโฟม

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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จุดเด่นของโครงการ คือ เป็นโครงการที่ท�าต่อเน่ืองจาก 
ผลของโครงการในปี 2561 (โครงการลด ละ  
คดัแยกขยะกนัเถอะ) ซึง่ท�าหลายกจิกรรม แต่ขยะ 
ก็มิได้ลดน้อยลง โดยเฉพาะภาชนะโฟมบรรจ ุ

อาหาร ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศ 
ROAD MAP การจัดการขยะ ชมรมจึงเกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใด ขยะภายใน 
มหาวิทยาลัยจึงไม่ลดลง จึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาในหัวข้อดังกล่าว

เราอยากบอกว่า
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การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชมรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร  องอาจ

น�้าจ๋า... พี่มาแล้วจ้า... ตอนบ�าบัดน�้าเสียด้วยผักตบชวา
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ทางชมรมได ้มีการส�ารวจสภาพปัญหาภายใน
มหาวิทยาลัย ที่มีการจัดตลาดนัดทุกวัน
เสาร์-อาทิตย์ ผู้ประกอบการ คนที่มาซ้ือของ  
ตลอดจนนักศึกษามีการทิ้ งของเสีย ขยะ 

และสิ่งปฏิกูลต ่างๆ ลงในแหล่งน�้า ท�าให ้แหล่งน�้าเน ่าเสีย มีกลิ่นเหม็น  
มีสีเขียวขุ่นไม่มีคุณภาพและขาดการดูแลรักษา ทาง“ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม”  
จึงคิดที่จะท�าโครงการ “น�้าจ๋า...พี่มาแล้ว...ตอนบ�าบัดน�้าเสียด้วยผักตบชวา” 
โดยนักศึกษาร่วมกันเก็บขยะ วัชพืช และน�าผักตบชวา มาใส่ในแหล่งน�้า พร้อม
ตั้งเครื่องเติมอากาศ เพื่อบ�าบัดน�้าที่เน่าเสียให้มีคุณภาพน�้าดีขึ้น ท�าการรณรงค์
และสร้างจิตส�านึก ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน�้า มีการอบรมการวิเคราะห์น�้าเบื้องต้น  
เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาสามารถท�าการวิเคราะห์คุณภาพน�้าด้วยตนเองได้  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังแหล่งน�้าในมหาวิทยาลัย จากการด�าเนินกิจกรรม 
พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าเบื้องต้น มีแนวโน้มดีขึ้นปริมาณออกซิเจน 
ละลายมากขี้น ปริมาณซีโอดี ของแข็งทั้งหมด และของแข็งแขวนลอย มีปริมาณ 
ลดลง ตลอดจนทัศนวิสัยส่ิงแวดล้อมของแหล่งน�้าดีขึ้น น�้าใส น่ามอง ไม่ส่งกล่ิน 
เน่าเหม็นเหมือนเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ต่อไป และได้มีกิจกรรมค่ายท�าฝายมีชีวิต ณ วัดป่าอ�านวยผล ต�าบลหนองน�้าแดง 
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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เป็นกิจกรรม
ที่ประทับใจ 
ในเร่ืองของ
การร่วมมือ  
ร ่วมใจและ

สร้างความสามัคคีในชมรม และผลส�าเร็จที่ เด ่นชัดก่อนและหลังเห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจน

เราอยากบอกว่า
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3ข
รวมพลัง
รักษ์โลก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชมรม เส้นใบและสายธาร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผุสดี ภุมรา

โครงการ 3ข รวมพลังรักษ์โลก

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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ชมรมเส้นใบและสายธาร มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ราชนครินทร์ ได้ด�าเนินโครงการ 3ข 
รวมพลังรักษ์โลก ซึ่งประกอบด้วย  
3 กิจกรรม ดังน้ี 1) กิจกรรมอบรม 

ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตส�านึกด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลการ 
ด�าเนินการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหา 
ขยะพลาสติก และมีความรู ้เรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
หลังจากเข้าร่วมโครงการ                  

 2) กิจกรรมสะสมแสตมป์ แลกกระบอกน�้า เพื่อลดการสร้างขยะพลาสติก 
ผลการด�าเนินการพบว่า ชมรมฯ แจกแสตมป์ ไปจ�านวนทั้งสิ้น 5,379 ดวง  
สรุปได้ว่า สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้จ�านวน 5,379 ชิ้น

 3) กิจกรรมรณรงค์ผ่านเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย แม้ไม่ได้วัดผล  
แต่คาดว่าผู้ที่ได้รับฟังเสียงตามสายจะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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ชมรมฯ มีการด�าเนินการด้านปลูกจิต
ส� า นึ ก ด ้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งในปี 2562 ชมรมฯ มีความภูมิใจที่ได้ท�าโครงการ 3ข รวมพลังรักษ์โลก  
เพ่ือปลกูจติส�านกึให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการทัง้นกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยัและเยาวชน
ในโรงเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และมีความ
ตระหนกัถงึผลกระทบของขยะพลาสติกและท�าให้ทกุคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกนั
ลดปริมาณขยะพลาสติก

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาช่วยกัน
พกถุงผ้า

เราไม่ใช้โฟม

อย่าลืมแก้วน�้าส่วนตัว

มหาวิทยาลัย
ไร้ขยะ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช

จัดการขยะพลาสติก ด้วย 3Rs

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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การใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทั้งขวดน�้าพลาสติก 
ถงุพลาสติก แก้วน�า้พลาสตกิ และหลอดพลาสตกิ 
ท�าให้เกิดปัญหาขยะพลาสติก แต่ก็มีบุคลากร 
ส่วนหน่ึงที่รับรู ้และมีความตระหนักที่จะร่วม

กันลดการใช้พลาสติก โดยการพกแก้วน�้ามาเองเมื่อมาซื้อเครื่องดื่ม การใช้ถุงผ้า 
ถือตะกร้า แทนการใช้ถุงพลาสติก ดังน้ันการจัดโครงการขยะพลาสติก ด้วย 3Rs 
คือ Reduce (ลดการใช้/ใช้เท่าที่จ�าเป็น) Reuse (การใช้ซ�้า) Recycle (การน�า
ขยะพลาสติกมาแปรรูป) เป็นการรณรงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ ้นให้บุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันลดใช้พลาสติกให้มากขึ้น ผลของ 
การด�าเนินงานของโครงการจากการจัดกิจกรรมต่างๆ คือ การผลิตส่ือการเรียนรู้  
การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู ้จัดการขยะพลาสติกด้วย 3Rs รณรงค์การใช้ 
ถุงผ้า ถือตะกร้า ใช้แก้วน�้าส่วนตัว การส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านขายอาหาร 
ใช้ภาชนะจากเยื่อพืชและสีธรรมชาติ การมอบถังขยะใสใส่ขวดพลาสติกให้กับ 
ร้านค้า ผลท่ีได้รับจากการด�าเนินโครงการคร้ังน้ี ท�าให้นักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมถึงการจัดการ 
ขยะพลาสติกด้วย 3Rs ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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โครงการ
จัดการขยะพลาสติก ด้วย 3Rs 
เป็นโครงการที่เพิ่มองค์ความรู ้
ในแหล ่งเรียนรู ้ เพื่อลดขยะ 
พลาสติก ท�าให้นักเรยีนสามารถ 

น�าความรูค้วามเข้าใจจากการเข้าร่วมฐานกิจกรรมการเรยีนรู้มาต่อยอดจดักจิกรรม 
ในโรงเรียน คือ การรณรงค์ใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า มาร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง 
และกิจกรรมตลาดนัดมือสอง ส่วนนักศึกษาน�าความรู ้ความเข้าใจมาพัฒนา 
ต่อยอดโครงงานวิจัยด้านการลดขยะพลาสติก 

ส่วนร้านค้าและร้านอาหาร มีส่วนร่วมในการใช้ภาชนะจากเยื่อพืชและสีธรรมชาติ 
และโครงการดงักล่าวสามารถน�าไปต่อยอดและขยายผลโดยการจดักิจกรรมบรกิาร
วิชาการสู่สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่น

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัด ชลบุรี
ชมรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม

โครงการเปล่ียนขวดเพื่อโลกใบใหม่

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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ผลของโครงการนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของโครงการ โดยผ่านกิจกรรมหลัก คือ การให้ผู้เข้าร่วม 
โครงการเปลี่ ยนจากการใช ้ขวดพลาสติกมาเป ็น 
ขวดอะลูมิเนียม ในด้านการลดการใช้จากระดับปัจเจก   

แต่ไม่สามารถขยายต่อไปถึงภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมด�าเนินการ เนื่องจากไม่สามารถ
ด�าเนินเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายให้บรรลุเป้าหมายได้เท่าที่ควร 
เป็นผลให้เม่ือเสร็จสิ้นการด�าเนินโครงการแล้วยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ร่วมด�าเนินการ 
ยังสานต่อการด�าเนินงาน และขยายผลสู่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและบุคคล
ในสังคมภายนอกต่อไป ผ่านกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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1. สร้างความตื่นตัวของคนในสังคมเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติก 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านเพจชมรมฯ มีการเข้าถึงและผู้ร่วมกิจกรรม
เป็นจ�านวนมาก แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยในมหาวิทยาลัย 
 2. สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากขยะพลาสติกที่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านเพจชมรมฯ โดยผู้คนไม่เข้าใจผลกระทบ
ของขยะจากมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อพื้นที่หาดบางแสน ซึ่งเป็นพื้นมีที่มีขยะเป็น
จ�านวนมาก นิสิตจึงตื่นตัวกับขยะริมหาดมากกว่าขยะในมหาวิทยาลัย
 3. สร้างแนวร่วมในการท�างานด้านส่ิงแวดล้อมในประเด็นต่างๆ จาก
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพร้อมที่จะร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  
รวมถึงผู้บริหารและกองกิจการนิสิตก็ได้ให้การสนับสนุน
 4. ส่งเสริมความร่วมมือของคนในสังคมให้ช่วยกันลดการใช้ขยะพลาสติก 
จากยอดผู้บริจาคท�าให้เห็นได้ว่า มีผู้คนสนใจและมีส่วนร่วมในการน�าส่ิงของมา 
บริจาคเป็นจ�านวนมาก
 5. ส่งเสริมให้คนในสังคมได้มีพื้นที่การแสดงออกผ่านการท�ากิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่จัดไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกที่มากพอ ท�าให้ไม่เห็น 
การแสดงออกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เราอยากบอกว่า
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การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

การจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร
จังหวัด ก�าแพงเพชร
ชมรม รักสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
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ปริมาณขยะมลูฝอยลดลงและมกีารคดัแยก 
ขยะทีถ่กูต้องหลงัการอบรม และ 
การลงพื้นที่ในการเก็บขยะรอบ
มหาวิทยาลัย และผลทดสอบ

ความรู ้ก่อนและหลังการอบรมและร่วมกิจกรรมของโครงการ คะแนนเฉล่ีย
ก่อนและหลัง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร 
จ�านวน 60 คน คะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 6.75 และ คะแนน
เฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 11.10 จากการค�านวณร้อยละความรู ้
ที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 39.45 คิดเป็น
คะแนน 3.94 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ คือ ระดับ 4  
ภายหลังการร่วมโครงการพบว่า โดยรวมเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อม เร่ืองการคัดแยกขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษจากขยะ  
ควรให้ความส�าคัญกับปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเร่งแก้ไข  

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ 
ในการแก้ไขปัญหา 
สิง่แวดล้อมในชมุชน 
ของตนเอง และ

สามารถน�าความรู้ด้านการจัดการขยะไปแนะน�าแก่คนในครอบครัว และชุมชนได้ 
เช่น นักศึกษาในชมรมที่เข้าร่วมโครงการที่อาศัยอยู่ในหอพัก ก็มีการแยกขยะ 
ที่ตนเองใช้ เช่น ขวดพลาสติก กระป๋อง ก็สามารถแยกน�าไปขายได้ เป็นต้น

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชมรม อนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง

ถุงผ้าลดขยะในชีวิตประจ�าวัน

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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โครงการ
ถุงผ้าลดขยะในชีวิตประจ�าวันได้
มีการอบรมเสริมสร้างความรู ้ 
ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ ที่ ต ้ น ท า ง  
โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
ส ่งเสริมให ้ ใช ้ถุงผ ้าแทนถุงพลาสติก และด�าเนินกิจกรรมถุงผ ้าลดขยะ 
ในชีวิตประจ�าวัน ผลจากการด�าเนินโครงการท�าให้ผู้ร่วมโครงการและบุคลากร 
ภายในและภายนอกสถานศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
ที่ต้นทางและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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ผู้ร่วมโครงการโดยเฉพาะนกัเรยีน
สนใจและตั้งใจที่
จะเรียนรู้ในเร่ือง 
ของการคัดแยก

ขยะที่ต้นทาง และนักเรียนเหล่านั้นจะน�าความรู้ที่ได้ปรับไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

เราอยากบอกว่า
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การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชมรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิมพวัฒน์  ธีรฐิตยางกูร

Green Heart Smart Youth ปี 2
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ทางช ม ร ม อ นุ รั ก ษ ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว  
จึงได้มีการน�ากรงคัดแยกขยะไปวางไว้ตามจุด
ต่าง ๆ  (โครงการ Green Heart Smart Youth 

ปี 1) ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแยก
ประเภทขยะอย่างถูกวิธี จากการเก็บรวบรวมขยะบางประเภททางชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เช่น เก้าอี้ 
ถังขยะจากขวดพลาสติก เป็นต้น โดยได้จัดท�าโครงการ “Green Heart Smart 
Youth ปี 2” และได้มีการน�าสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์
ของโครงการในครั้งนี้

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และซักถามจาก
รุ่นพ่ีที่จบไปแล้วและรุ่นพี่ Senior ให้กับน้องๆ 
ที่ก�าลังศึกษาอยู่

การได้น�าขยะจ�าพวกขวดพลาสติก มาท�าให้เกิด
ประโยชน์ (กิจกรรม “Plastic Design”) โดยการน�ามาท�าเป็นส่ิงประดิษฐ์
ตามจินตนาการของเราเพื่อส่งเข้าประกวด เช่น ถังขยะพลาสติก เก้าอี้ เป็นต้น

  การท�าคลิปสร้างสรรค์ “Plastic Overflowing” เป็นเหมือนแนวทาง
ตัวอย่างในการปฏิบัติตนในการลดใช้ถุงและแก้วพลาสติก

เราอยากบอกว่า
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ขยะทัว่ไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์
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การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
จังหวัด ล�าปาง
ชมรม ต้นกล้าพันธุ์ใหม่หัวใจสีเขียว
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อภิศักดิ์  จักรบุตร

โครงการการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมทีส่�าคญั ทางชมรม
จึงจัดโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการ 
ขยะในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและ

บุคลากร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ ้นจิตส�านึกของนักศึกษาให้เห็นความส�าคัญ 
ของนโยบายชุมชนสีเขียว และเพื่อยกระดับชุมชนเป็นชุมชนสิ่งแวดล้อม 
ในอนาคต และได้ด�าเนินการโครงการภายใต้ชมรมต้นกล้าพันธุ์ใหม่หัวใจสีเขียว  
โดยด�าเนินกิจกรรมจัดอบรมความรู้ ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
ให้กับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาผู ้สนใจในมหาวิทยาลัย  
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
น�าไปสู่การปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป 
ขยะรีไซเคิลที่สามารถท�าได้จริงภายในมหาวิทยาลัย

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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โครงการ
การจัดการขยะในมหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฎ ล� า ป า ง  โ ด ย ช ม ร ม 
ต้นกล้าพันธุ ์ใหม่หัวใจสีเขียว 
ท�าให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้าน

การจดัการขยะเพิม่ขึน้ มีศกัยภาพในการเรยีนรู ้การคดิวเิคราะห์ สามารถน�าความรู ้
ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและส่วนรวม เกิดความ
ตระหนักในรั้วมหาวิทยาลัย และสามารถขยายไปยังชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบของกิจกรรมเยาวชนอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เราอยากบอกว่า
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Waste Bank
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มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชมรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อรัญญา นนทราช

โครงการธนาคารขยะ WASTE BANK

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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โครงการ
ธนาคารขยะ รวบรวมขยะเพื่อ 
ท�าการขายใน 1 เดือน ขาย
ให้แก ่ร ้านรับซื้อขยะรีไซเคิล  
โดยท�าการขายไปแล้วในเดือน 

กรกฎาคม - กันยายน 2562 เพ่ือน�าไปแลกกับอุปกรณ์การเรียนและผลิตภัณฑ์ 
ที่จ�าเป็นต้องใช้

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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จัดท�าสถติกิารรบัซือ้-ขาย ขยะรไีซเคลิในมหาวทิยาลยั
กาฬสินธุ์

เราอยากบอกว่า
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Bio          Bottle
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การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย

มทส.รุ่นใหม่ แก้ ไขปัญหา พัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัด นครราชสีมา
ชมรม อนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประภาวดี  ธนาบูรณ์
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จากการด�าเนินงานของโครงการ มทส.รุ ่นใหม่ 
แก้ไขปัญหา พัฒนานวัตกรรม พบว่านักศึกษา                      
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใส่ใจเรื่อง
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก  

แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดแกนน�าในการจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ีอย่างจริงจัง 
ชมรมอนรุกัษ์สภาพแวดล้อม จงึขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานธนาคารขยะของ
มหาวิทยาลยัมาช่วยอบรม ในโครงการดงักล่าว ท�าให้นกัศกึษาได้รบัความรูเ้กีย่วกบั
การคดัแยกขยะ การเพ่ิมมลูค่าของขยะ และเป็นการจดุประกายความคดิสร้างสรรค์
ของนกัศกึษาว่าจะน�าขยะเหล่าน้ีมาพฒันาให้เกดินวตักรรมได้อย่างไร ชมรมอนุรกัษ์
สภาพแวดล้อมจึงริเริ่มให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดน�าเสนอไอเดีย 
โดยการน�าขวดน�้าพลาสติกกับฝาขวดน�้าพลาสติกมาท�าเป็นโมเดล อธิบายว่าได ้
แรงบันดาลใจมาจากอะไร ท�าไมถึงเป็นชิ้นงานนี้ จากนั้นชมรมให้เวลานักศึกษา 
ผู้เข้าร่วมโครงการไปท�าสิ่งประดิษฐ์จริง และมาน�าเสนอให้คณะกรรมการตัดสินว่า 
นวัตกรรมไหนน่าสนใจ และเป็นไอเดียที่สามารถน�าไปต่อยอดได้จริงในอนาคต 

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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ผลส�าเร็จ
ของโครงการ คือ ชมรมอนุรักษ์ 
สภาพแวดล ้อมได ้ริ เริ่มท�า
โครงการสร้างสรรค์และพฒันา 
นวัตกรรม โดยเร่ิมจากการ 

คัดแยกขวดน�้าพลาสติกและฝาน�้า เพื่อน�ามาต่อยอดท�าสิ่งประดิษฐ์ โดยม ี
นกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารเีป็นผูเ้ข้าร่วมโครงการ เป็นโครงการ
ที่ช่วยลดขยะ ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้เกี่ยวกับขยะ และน�าขยะเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ 
โดยการท�าสิ่งประดิษฐ์ เป็นการบูรณาการท้ังความรู้และนวัตกรรมการรักษา 
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

เราอยากบอกว่า
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Big Cleaning Day
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การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย

โครงส่งเสริมการจัดการขยะด้วยหลัก  3Rs

มหาวิทยาลัยนครพนม
จังหวัด นครพนม
ชมรม นักศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปิติณัช  ไศลบาท

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย
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ผลการด�าเนินกิจกรรม
1)  เริ่มจัดท�าขึ้นในซุ้มกิจกรรมชมรม  และค่อยขยายออก
ไปตามคณะต่าง ๆ  ก่อนที่จะด�าเนินกิจกรรมให้สมบูรณ์ได้  
2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส�านึกแก่นักศึกษาใหม่  

ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  การลดใช้ถุงพลาสติก  ลดการใช้กล่องโฟม  
 3)  จัดท�ากิจกรรม  Big  Cleaning  Day  และเดินรณรงค์บริเวณ 
ริมโขง งานประเพณีไหลเรือไฟ  
 4)  จัดท�าแนวคิดขยายองค์ความรู้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม 
เพื่อเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
 5)  จัดการอบรมนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึง 
การใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการใช้ คัดแยกขยะ และจัดท�ากระเป๋าผ้า 

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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1)  มีการด�าเนินงานกจิกรรมด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์เชงิสาธารณะทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
2) มีการส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมฯ 
เพื่อขยายสมาชิกให้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคการศึกษาต้น  

วันเปิดโลกกิจกรรมและวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

 3) มีการประเมนิระดบัความคดิเห็นและความพงึพอใจแบบมีส่วนร่วมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละครั้ง เพ่ือน�าผลจากการประเมินมาปรับปรุง
ระบบและกลไกการท�างานของชมรม

 4) มีการสรุปและถอดบทเรียนการด�าเนินกิจกรรมในรอบปีอย่างน้อย   
1  ครัง้ต่อปี ในช่วงปิดภาคการศกึษาปลาย เพือ่ส่งมอบภารกจิให้กบัคณะกรรมการ
บริหารชมรมชุดต่อไป

 5) มีการมอบหมายภารกิจและถ่ายโอนการด�าเนินงานจากรุ ่นสู ่รุ ่น   
โดยมีการคัดเลือกจากนักศึกษาสมาชิกภายในชมรมมีจิตอาสาเข ้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการท�างานของชมรมฯ  เพื่อก�าหนดทิศทางกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 6) การด�าเนินกิจกรรมทั้งหมดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ได้ผลส�าเร็จ
จริง และได้รับการตอบรับที่ดีจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  

เราอยากบอกว่า
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ท�าดีด้วยหัวใจ คัดแยกขยะ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชมรม สิ่งแวดล้อมราชภัฏนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ไพศาล แถวไธสง

มหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยการคัดแยกขยะ

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

คัดแยกขยะ
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประสบ
กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดคือ 
ป ัญหาขยะ ได ้แก ่  ขยะจากบรรจุภัณฑ์  
ขยะจากการอุปโภคบริโภคของบุคลากร 

และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ขยะอันตรายจากสารเคมีและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี 
เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้และจิตส�านึกในการคัดแยก 
ขยะที่ ถูกต ้อง เ พ่ือเป ็นการป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหา จึงได ้ จัดโครงการ 
มหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยการคัดแยกขยะขึ้น เพ่ือเป็นการให้ความรู้ และสร้าง 
จิตส�านึกในการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อันจะท�าให ้
ปัญหาขยะของมหาวิทยาลัยลดลง อีกทั้งยังท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการน�าความรู ้
ที่ได้เผยแพร่ไปสู่ชุมชนภายนอกต่อไป

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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 1.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้และจิตส�านึกในการคัดแยกขยะ

          2. สภาพปัญหาขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดีขึ้น 
 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะไปสู่ผู้อื่น 

         4.พื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการจัดการขยะเป็นระเบียบมากขึ้น

เราอยากบอกว่า
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การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
ชมรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์

ลดถุง (พลาสติก) แลกถุง (ผ้า)

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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ผลจากการด�าเนินงานของโครงการ ลดถุง (พลาสติก)
แลกถุง(ผ้า) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาพลาสติก 
ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางชมรมฯ ได้จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 

ในมหาวิทยาลัยทราบถึงการจัดกิจกรรม โดยกติกาการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษา
และบุคลากรทีไ่ปใช้บริการซือ้อาหารจากร้านอาหารในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลยั 
ต้องลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนพร้อมรับสมุดสะสมแสตมป์ และเม่ือโพสต์ 
เกี่ยวกับโครงการแล้วติดแฮทแท็กชื่อโครงการ (#Green University BRU)  
มาที่เพจของโครงการจะได้รับแสตมป์ 1 ดวง เพื่อน�ามาแลกของรางวัลต่อไป

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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ผลส�าเร็จ
ของการจดัโครงการฯ ทางชมรม 
จึงจัดท�าโครงการน้ีมาเพื่อ 
การลดปัญหาในการใช้พลาสติก 
ภายในมหาวิทยาลยั โดยการลด 

ใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อให้เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจาก 
ด�าเนินโครงการได้มีการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ทางชมรม 
มีแนวคิดนี้น�าไปขยายผลในภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม
ชุมนุม รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชมภู่  เหนือศรี

RMU ร่วมใจลดขยะ

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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โครงการ 
RMU ร่วมใจลดขยะได้ด�าเนินการ
รณรงค์การงดรับ งดให้ งดใช ้
ถุงพลาสติก โดยมีสมาชิกใน
ชุมนุมเข ้าร ่วมและนักศึกษา 

ในรายวชิามลพษิและมหนัตภยัโลกร้อนเข้าร่วมกจิกรรมการรณรงค์ และมกีจิกรรม
การขอความร่วมมือจากร้านค้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการร่วมโครงการ 
โดยร่วมแจกแสตมป์ 1 ดวง เม่ือลูกค้าปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหรือน�าแก้วน�้า 
แบบเติมมาใส ่ เครื่องเดิมเอง โดยชุมนุมได ้ท� าการติดตามผลกิจกรรม 
โดยการสอบถามข้อมูลการแจกแสตมป์คงเหลือที่ให้ไว้แต่ละร้านค้า พบว่า  
ร้านค้าที่ร่วมรายการจ�านวน 8 ร้าน ทางชุมนุมได้แจกแสตมป์ไว้ร้านละ 200 ดวง 
และเพ่ิมแสตมป์ให้ในทุกสัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมท�าการส�ารวจจ�านวน
แสตมป์ที่แจกไปทั้งหมด 2,037 ดวง แสดงให้เห็นว่าสามารถลดขยะจากกิจกรรม
ดงักล่าวได้ 2,037 ชิน้ และยงัจะให้นักศกึษาทีส่ะสมแสตมป์ไว้แล้วสามารถสะสมไว้
ในปีการศกึษา 2563 โดยจะมกีจิกรรมงดรบัแลกแสตมป์ต่อไปและหาความร่วมมอื
ในการด�าเนินกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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โครงการ  
RMU ร่วมใจลดขยะ สามารถ
ลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย 
ได้ถึง 2,037 ช้ิน โดยแสตมป์
ที่ ใช ้ ในกิจกรรมเป็นแสตมป์ 

ที่ผลิตจากกระดาษท่ีใช้แล้ว จึงยังเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะได้อีกทางหนึ่ง  
จากกิจกรรมดังกล่าวยังมีหน่วยงานท่ีเห็นความส�าคัญประสานความร่วมมือ 
ในการด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

เราอยากบอกว่า

RMU
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชมรม ดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียว
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ยุทธพันธ์  ค�าวัน

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยสัญจร

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย
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โครงการ
นีเ้ป็นโครงการทีจ่ดัการขยะมลูฝอย 
และเพิ่มพื้นที่สี เขียวภายใน 
มหาวิทยาลัย จึงได้น�าโครงการ
คกัแยกขยะมลูฝอยเป็นกจิกรรม

ภายในชมรม คือ การคัดแยกขยะและได้มีการน�าถังที่มีเครื่องหมายประเภทของ 
ขยะชัดเจนไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารเรียน ก่อนน�าไปรวมเพื่อน�าไปขายเป็น 
ต้นทุนแก่ชมรม ผลสรุปจากการคัดแยกขยะพบว่าขยะส่วนใหญ่ที่อยู ่ภายใน
มหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
 1. ขวดน�้าพลาสติก ร้อยละ 50 
 2. กระดาษ ร้อยละ 20
 3. ขวดแก้ว 15 
 4. กระป๋องโลหะ ร้อยละ 5
 5.ขยะที่ไม่ถูกประเภท ร้อยละ 15

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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สิ่งที่
ทางชมรมภาคภูมิใจ คือ การได้เห็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎร้อยเอ็ดมีจิตส�านึก และสามารถน�าความรู ้ที่ได้รับ  
ไปปฏิบัติในเรื่องของการทิ้งขยะลงถังอย่างถูกประเภท 
ในชีวิตประจ�าวันได้

เราอยากบอกว่า
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การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัด  เลย
ชมรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง

โครงการท�าปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
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โครงการ
ท�าปุ ๋ยหมักจากเศษใบไม ้ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชมรม
ได้ด�าเนินโครงการร่วมกันท�า 
ปุ ๋ ยหมัก  และได ้มีการร ่วม

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการท�าปุ ๋ยหมักจากเศษใบไม้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และส�ารวจท�าแบบสอบถาม โดยประเมินแบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 3 ด้าน จาก 132 คน มคีวามพงึพอใจ ด้านวิชาการอยูร่ะดบัมากทีสุ่ด 
4.37 ด้านการน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์อยูท่ีร่ะดบัมากทีส่ดุ 4.36 และความพงึพอใจ
ด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร อยู่ระดับมากที่สุด 4.28

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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ผลส�าเร็จ
ของโครงการน้ี ทางชมรมของเรา
มคีวามภาคภมูใิจและประทบัใจ
ในความสามัคคีของทางชมรม
เพราะสมาชิกในชมรมของเรา 

มีส่วนร่วมท�ากิจกรรมด้วยกันทุกคน และมีความซาบซึ้งในทุกกิจกรรมที่ทางชมรม
ของเราจดัขึน้ และสมาชกิชมรมของเราทกุคนยงัได้รบัรูถ้งึความส�าคญัของกจิกรรม
ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม
ชมรม สานฝันคนสร้างป่า
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  เพ็งมีศรี

MSU Green Youth Tree Dome

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย
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การด�าเนินการโครงการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. เพื่อเพาะ
พันธุ์กล้าไม้ส�าคัญ น�าไปใช้ในการออกค่ายอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป และ 3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย 
ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการด�าเนิน
โครงการพบว่า ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และจากการประเมินผล
โครงการ โดยวิธกีารประเมนิโครงการจากภาพถ่าย  สัมภาษณ์ สงัเกตและสอบถาม 
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับดี  
นิสิตและบุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน และ
สงัคม โดยการวางแผนการปฏบิตังิานและได้รบัความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติ
และการด�ารงชวีติ การเพาะพนัธุก์ล้าไม้ส�าคญั การท�าอโุมงค์ต้นไม้ และการรณรงค์ 
การอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และได้รบัความรู ้ประสบการณ์ การแลกเปลีย่น 
เรียนรู้เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า

248



249249



250



ได้มีการจั ด ก า ร อ บ ร ม ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ ด ้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและการด�ารง
ชีวิต การท�าเรือนเพาะช�า และการ
เพาะช�าพันธุ์ไม้ เก็บรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ เกี่ยวกับต้นไม้ ความประทับใจ ความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ  
คอื การน�าต้นไม้ทีเ่พาะพนัธุ์ได้ไปใช้ในการออกค่าย หรอืกจิกรรมต่างๆ ของทางชมรม 
ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและป่าไม้ต่อไป อีกทั้งยังมี
การสร้างฝายชะลอน�้า เพื่อให้มีน�้าไว้ใช้ในบริเวณโดยรอบของฝายนานขึ้น และยังมี 
กิจกรรมอื่นๆ เช่น ท�าแนวป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูร้อน ท�าโป่งเทียมในบริเวณที่มี 
สัตว์ป่าอาศัย และปลูกป่าในฤดูฝน เป็นต้น

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
จังหวัด สงขลา
ชมรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พินิจ ดวงจินดา

“ส่ืออนุรักษ์”

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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ชมรมอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล ้ อ ม  จึ ง ส ร ้ า ง เ พ จ   

Facebook : Anurak TSU Songkhla  ขึ้นมา เพื่อต้องการสร้างจิตส�านึก 
ให ้กับนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม และต้องการให้ทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา สวยงามขึ้น และผลการด�าเนินกิจกรรมท�าให้ปริมาณขวดพลาสติก 
และถุงพลาสติกมีปริมาณที่ลดลง

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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นักศึกษาใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ค ว า ม
ส น ใ จ ใ น โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ
ได้เข ้ามาร่วมกิจกรรมของ
โครงการสื่ออนุรักษ ์  ทั้งนี้ 

มีบุคคลภายนอกให้ความสนใจในเพจของทางชมรม ในการให้ความรู้ทางด้าน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท�าให้ได้รับข่าวสารท่ีหลากหลาย 
เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

เราอยากบอกว่า
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ใบไม้แห้ง

ถุงด�าถ่านไฟฉาย
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การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชมรม ผู้พิทักษ์สีเขียว
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุทธิณี  พรพันธุ์ไพบูลย์

โครงการผู้พิทักษ์สีเขียว : อบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ถุงด�า
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ชมรมผู้พิทักษ ์สี เ ขี ยวด� า เนิน โครงการ 
ผู้พิทักษ์สีเขียว: อบรมเยาวชนรักษ ์
สิ่งแวดล้อม (การลดและการคัดแยก 
ขยะ)  โดยมี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือให  ้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ผ่านการลดและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกภายในชมรม มีผู ้เข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งสิ้น  
100 คน การด�าเนินโครงการเน้นการเรียนรู ้ผ ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 การลดการใช้ เรียนรู้เก่ียวกับ
การลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองหรือใช้ครั้งเดียวทิ้ง  ฐานที่ 2 ของดีมีประโยชน์ 
เรียนรู้เก่ียวกับขยะเป็นเงิน ฐานที่ 3 เป็นหูเป็นตา เรียนรู้เกี่ยวกับการรณรงค ์
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ ฐานที่ 4 กู้ขยะกู้โลก เรียนรู้เกี่ยวกับ
การคดัแยกขยะอย่างถกูวธิ ีและฐานที ่5 ตาดไีด้ตาร้ายเสยี เรยีนรูเ้กีย่วกบัการใช้ซ�า้ 
และการน�ากลับมาใช้ใหม่ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.6 และ
สมาชิกในชมรมมีความสัมพันธ์อันดีเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2 

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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การออกแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อ ให ้สร ้าง
ประสบการณ์และความรู ้ความเข ้าใจให ้แก ่ 
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งท�าให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได ้รับความสนุกสนาน ความเข ้าใจเกี่ยวกับ 

การลดและการคัดแยกขยะได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และให้ความสนใจ 
มากกว่ารูปแบบการอบรมอื่นๆ 

เราอยากบอกว่า
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จังหวัด ยะลา
ชมรม GREEN EARTH
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

การจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัย

การมีส่วนร่วมของเยาวชน  GREEN EARTH   
ด้านการจัดการมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
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ด้วยชมรม GREEN EARTH ได ้ด�าเนินการจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของเยาวชน GREEN EARTH ด้าน
การจัดการมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญดังน้ี  

1) เพื่อส�ารวจปริมาณ และประเภทของมูลฝอยจากจุดรวบรวมมูลฝอยของ
มหาวิทยาลัย 2) เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากมูลฝอยภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ 3) เพื่อรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยภายใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  พบว่า  มปีรมิาณมลูฝอยเกดิข้ึนจากจดุรวบรวมมลูฝอย 
จ�านวน 9 จุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 626.9 กิโลกรัม/วัน ประเภทของมูลฝอย 
ที่พบมากที่สุดคือ มูลฝอยทั่วไป ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ มูลฝอยอินทรีย์  
มูลฝอยรีไซเคิล  และมูลฝอยอันตราย คิดเป็นร้อยละ 28.7 ร้อยละ 1.4 และ  
ร้อยละ0.7 ตามล�าดบั ปรมิาณคาร์บอนทีเ่กดิขึน้จากมลูฝอยอนิทรย์ีทีย่่อยสลายได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.04305 DOC สัดส่วนของคาร์บอนอินทรีย์ที่ย่อยสลายได ้
ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน มีค่าเท่ากับ  0.5 DOC

f
 ระยะเวลาของการย่อยสลาย   

13  เดอืน  และทัง้นีน้กัศกึษาและบคุลากรได้มส่ีวนร่วมในการคดัแยกมลูฝอยเพ่ิมขึน้

ส่ิงท่ีเราช่วยกันท�า
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นักศึกษาชมรม GREEN EARTH  
มีส ่วนร ่วมในการวางแผน 
เพื่อด�าเนินการอย ่างเป ็น
ระบบ

ชมรม GREEN EARTH เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ได้น�าข้อมูลทีไ่ด้จากการส�ารวจ และการรณรงค์ เสนอต่อทางมหาวทิยาลยั  เพือ่เป็น 
แนวทางด้านการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย

เราอยากบอกว่า
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ตดิต่อประสานงานโครงการ Green Youth

กลุม่ส่งเสรมิกจิการเยาวชนและลกูเสอื กองส่งเสรมิและเผยแพร่ กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม
เบอร์ตดิต่อประสานงาน 02 2788400 ต่อ 1839 /1840 
E-mail : deqp.youth@gmail.com
Page Facebook = Green Youth : กรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม

นางสาวโศภษิฐ์ รตันพนัธุ์ 
นกัวชิาการสิง่แวดล้อมช�านาญการ ผูร้บัผดิชอบหลกัโครงการ  
เบอร์ตดิต่อ 089 1271004

นายอนชุา โยธี   
นกัวชิาการเผยแพร่ ผูป้ระสานงานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
เบอร์ตดิต่อ 081 6127191

นายเมธา ตูเ้พชร 
นกัวชิาการเผยแพร่ ผูป้ระสานงานภาคเหนอื
เบอร์ตดิต่อ 099 2830807

นางสาวกญัญาภัค แย้มขยาย 
นกัวชิาการสิง่แวดล้อม ผูป้ระสานงานภาคกลาง ตะวนัออกและตะวนัตก 
เบอร์ตดิต่อ 085 7789464

นางสาวธญัญารัตน์ รตันถาวร 
นกัวชิาการเผยแพร่  ผูป้ระสานงานภาคใต้ 
เบอร์ตดิต่อ  098 0492815





กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 022788400 – 19 ต่อ 1839, 1840 
โทรสาร 02-2985616 
อีเมล deqp.youth@gmail.com  
เว๊บไซต์ www.deqp.go.th
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