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โครงการ
การด�าเนนิกจิกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลยั 
(Green Youth)

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน

กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมและ 
ใหก้ารหนนุเสรมิการท�างานของเยาวชนผา่นทางชมรมอนรุกัษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหรือชมรมด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องภายใน

มหาวิทยาลัย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุน 
งบประมาณในรูปแบบโครงการการดำำาเนินิิกิจกรรมด้ำานิสิิ่�งแวดำล้้อมของ

เยาวชนิภายในิมหาวิทยาลั้ย (Green Youth) มาอย่างต่อเนื่องตั�งแต่ป ี

พ.ศ. 2559 โดยมีการก�าหนดและพัฒนาเกณฑ์เพื่อจะน�ามาประเมิน

โครงการ Green Youth ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมอนรุักษ์ฯ มาโดยตลอด และได้มกีารลงนาม

บนัทึกขอ้ตกลงระหว่างกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมกับมหาวิทยาลัย

ท่ัวประเทศ เพื่อยกระดับแนวทางการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ในมหาวิทยาลัย โดยมุง่เนน้การสรา้งความเข้มแขง็ใหกั้บชมรมอนรุกัษ์ฯ 

ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ อน�าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  

(Green University) ต่อไป 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้น�าเกณฑ์ประเมินโครงการ 
การด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย  
(Green Youth) มาใช้ประเมินผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการการด�าเนินกิจกรรม 

ด้านสิง่แวดล้อม Green Youth ท่ีมผีลงานชดัเจน เปน็รูปธรรม ได้ผลลัพธ์

ของโครงการท่ีมปีระสทิธภิาพ และสามารถน�ามาขยายผลหรอืเผยแพร่ 

สู่สาธารณชนได้ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในการรับรองตามเกณฑ์

มาตรฐาน Green Youth ในแต่ละปต่ีอไป

กรอบแนวคิด
โครงการ 
Green Youth

 โครงการการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน

มหาวิทยาลัย (Green Youth) มกีรอบแนวคิดประเด็นส�าคัญท่ีเก่ียวขอ้ง  

ประกอบด้วย 4 แนวคิดหลัก ได้แก่

การบริโภคท่ีเปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม

ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสีย

ภายในมหาวิทยาลัย

การเพิ่มพื�นท่ีสีเขียว

ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการพลังงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

แนวคิดที ่1

แนวคิดที ่2

แนวคิดที ่3

แนวคิดที ่4
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ระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
การประเมิน
โครงการ 
Green Youth

ระดับทอง (ดีเยีย่ม)

ระดับเงิน (ดีมาก) 

ระดับทองแดง (ดี)

ไม่ผ่านการรับรอง

ร้อยละ 85 ขึ�นไป

ร้อยละ 75 - 84

ร้อยละ 60-74

ต�ากว่า ร้อยละ 60

เกณฑ์มาตรฐาน
โครงการ
การด�าเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลัย 
(Green Youth)

1. นโยบายด�าเนนิการด้านสิ่งแวดล้อม

2. แผนงาน/เปา้หมาย

3. โครงการ/กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

   3.1 การส�ารวจสภาพปญัหาและท่ีมาของโครงการ

   3.2 การด�าเนนิงานตามแผนงาน/เปา้หมาย

   3.3 การติดตามเปา้หมายและประเมนิผล

   3.4 ผลสัมฤทธิข์องการด�าเนนิโครงการ 

4. การมสี่วนร่วม

5. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

6. การเผยแพร่และการขยายผล 

รวมคะแนน

คะแนนเต็ม

5

10

10

20

10

10

15

10

10

100
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 UBU รวมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

ชมรม UBU Green Club
ช่อ่อาจารย์ทีป่รึกษา นายรัชวุฒิิ โคตรลาคำา 

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 พวกเราจัดกิจกรรมการลดขยะอินทรีย์หรือขยะท่ีสามารถ 

ย่อยสลายได้ตามครัวเรือนด้วยการท�าถังหมักรักษ์โลกทั�งหมด  

40 ถัง และน�าไปติดตั�งในแต่ละครวัเรอืน เพื่อเปน็การลดปรมิาณ

ขยะท่ีจะส่งไปก�าจัดท่ีหลุมฝัังกลบของเทศบาลเมืองวารินช�าราบ 

นอกจากนี�เรายังสามารถน�าขยะท่ีผ่านการหมักแล้วไปท�าเป็น 

ปุ�ยอินทรยีเ์พื่อใชใ้นการปลกูพชืต่อไปได้ หลังจากท่ีได้ท�าการติดตั�ง

ถังหมกัรกัษ์โลกพวกเราติดตามบนัทึกผลตั�งแต่เดือนสงิหาคมและ

กันยายน พบว่าถังหมกัรกัษ์โลกชว่ยลดขยะอินทรยีไ์ปได้ 2 เดือน

รวมกันทั�งหมด 928.55 กิโลกรมั

 เป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ท่ีเข้าร่วมโครงการการว่ิงเก็บขยะบนเส้นทางรอบมหาวิทยาลัย 
ได้รกัษาสุขภาพ และพัฒนาสิง่แวดล้อมไปพร้อมกันได้โดยไม่ต้อง 
รวมกลุ่มใหญ่ตามแบบวิถี New Normal ผ่านแอปพลิเคชัน  

ด้วยการบันทึกระยะทางท่ีว่ิงพร้อมจ�านวนขยะท่ีเก็บได้ ซ่ึงม ี
ผูเ้ขา้รว่มโครงการทั�งหมด 103 คน ระยะทางว่ิงทั�งหมด 222.94 

กิโลเมตร สามารถเก็บขยะทั�งหมด 83 ชิ�น (กระดาษ 5 ชิ�น,  
ถงุพลาสติก 50 ชิ�น, ขวดพลาสติก 23 ชิ�น และขวดแก้ว 2 ชิ�น) 

ถังหมักรักษ์โลก
วิ่งเก็บขยะแบบ New Normal 
(Plogging New Normal) 
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 เปน็โครงการท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยได้เข้ามาเปน็สว่นหนึง่ใน

การจัดกิจกรรม ซึ่ ง เป็นการขยายผลในการด�าเนินงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อมจากมหา วิทยา ลัยสู่ ชุมชนอย่างแท้จ ริง 
ท�าให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการท�างานร่วมกับชุมชนเพิ่มขึ�น  
ออกไปค้นหาปัญหาในชุมชนและได้ลงมือปฏิบัติจริง

 เป็นการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 

(COVID-19) ดังนั�นชมรม UBU Green Club จึงได้ท�างานร่วมกับ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดท�าแอปพลิเคชันท่ีใช ้

ในการบันทึกข้อมูลการว่ิงและจ�านวนขยะท่ีเก็บได้ ซึ่งนับว่า 
เป็นการประยุกต์กิจกรรมการว่ิงเก็บขยะจากปีก่อนเข้ากับ

เทคโนโลยีบนสื่ อออนไลน์ เพ่ือให้การท�ากิจกรรมสามารถ 

เข้าถึงได้ง่าย ทันสมัยและเหมาะกับสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน 

มากยิ่งขึ�น ซึ่งกิจกรรมนี�ได้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการท�ากิจกรรมด้วย อาทิ รองคณบดีฝั่ายกิจการนักศึกษา 

ผูบ้รหิารจากแต่ละคณะ เปน็ต้น

ถังหมักรักษ์โลก
ว่ิงเก็บขยะแบบ New Normal 
(Plogging New Normal) 
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การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

ธนาคารขยะ ปีที่ 3 (สถานีถุงผ้า 
และร้านสะดวกป๊ัมน�้ายา SRU Refill Shop)

ชมรมรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



2120

จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของพวกเราได้ด�าเนินกิจกรรม

ธนาคารขยะอย่างต่อเนื่อง โดยในปีท่ีสามนี�เป็นโครงการ สถาน ี

ถุงผ้า และร้านสะดวกปั� มน�ายา SRU Refill Shop ซึ่งเป็น 
การรณรงค์ลดการสร้ างขยะ ท่ี ต้นทาง  โดยเป็นการลด 

การใช้ถุงพลาสติก เน้นการน�ากลับมาใช้ซ�าตามหลัก 3Rs  

โดยการจัดตั�งเสาสถานถีงุผา้ตามจุดต่าง ๆ  จ�านวน 17 เสา ภายใน

มหาวิทยาลัย นอกจากนี�ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้เตาเผาขยะ 

ไร้ควัน โดยมีนักศึกษาจ�านวน 30 คน ให้ความรู้แก่เจ้าอาวาส  

ณ วัดโมกขธรรมาราม จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีและได้มอบเตาเผาขยะ

ไร้ควันในการน�าไปใช้ โดยเจ้าอาวาสได้กล่าวว่า “ควันท่ีเกิดขึ�น 

จากการเผาขยะมีน้อยลงและไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียง  

และชุมชนใกล้เคียงก็ได้มาใชบ้รกิารเตาเผาขยะไร้ควันอีกด้วย”



2322

สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 ชมรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมของเรามีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก

เพิ่มมากขึ�นในทุกปี ท�าให้กิจกรรมท่ีเราจัดท�าในแต่ละปียิ่งได้รับ

ความร่วมมือและความสนใจจากเหล่าสมาชิกเพิ่มขึ�นตามไปด้วย 
ด้วยเหตุผลนี�ท�าให้เรามองเห็นถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการขยะของเหล่าสมาชิกจึงได้ขยายพื�นท่ีในการจัด

กิจกรรมของชมรมให้ออกไปสู่ภายนอกรั� วมหาวิทยาลัย  

เพื่อชว่ยแก้ไขปญัหาขยะพลาสติกในครวัเรอืนและแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีเกิดขึ�นในชุมชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปลี่ยนรูปแปลงร่าง : บีกเกอร์พลาสติก
จากฝาเครื่องดื่มบรรจุขวด

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ร่วมกับนักศึกษาสาขาเคมีสิง่แวดล้อม

อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.กลิน่สุคนธ์ สุวรรณรัตน์ 

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 ชมรมจัดกิจกรรมและคิดค้นนวัตกรรมท่ีช่วยลดปริมาณขยะ 

รวมถึงการตรึงปริมาณคาร์บอนท่ีจะปลดปล่อยในระยะยาว 

จากการแปรรูปขยะท่ีเกิดขึ�นภายในมหาวิทยาลัยด้วยการรวบรวม 

ฝัาพลาสติกของเครื่องด่ืมบรรจุขวดท่ีไม่ใช้แล้วน�าไปขึ�นรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้โดยน�ามาหลอม 

และฉีีดขึ�นรูปเป็นบีกเกอร์และถ้วยขนาดเล็ก โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้ 

จะท�าการส่งให้กับผู้ร่วมบริจาคฝัาขวด แจกเป็นของท่ีระลึก 

แก่นกัเรยีน นกัศกึษาในกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและบางสว่น 

น�าไปใชใ้นหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมการขึ�นรูปบีกเกอร์ด้วยวัสดุรีไซเคิลจากฝัาขวด

เครื่องด่ืม ถือว่าเปน็อีกหนึ่งทางในการน�ากลับมาใชป้ระโยชนใ์หม่

ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากเมื่อได้ผลิตภัณฑ์จากการน�าฝัาขวด 

มาขึ�นรูปแล้วน�าไปแจกจ่ายให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและ 

บุคคลท่ัวไป เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้รับได้มองเห็นถึงประโยชน ์

ของการ Recycle วัสดุเหลือใช้ และอาจช่วยท�าให้ผู้ได้รับหันมา

ใส่ใจถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากยิ่งขึ�น ซึ่งกิจกรรมนี�

นอกจากเปน็การชว่ยลดขยะแล้ว สมาชกิในชมรมยงัได้พฒันาทักษะ

การคิดวิเคราะห ์แก้ไขปญัหา การสื่อสาร และการท�างานรว่มกัน 

เปน็ทีมอีกด้วย
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การบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

Green & Clean University 2020

ชมรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 โครงการ Green & Clean University 2020  ในปนีี�ชมรม

ได้มองเห็นถึงปัญหาขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์จ�านวนมาก

ภายในศนูยวิ์ทยาศาสตรท่ี์มนี�าหนกัเฉีล่ีย 923.90 กิโลกรมัต่อเดือน 

ทางชมรมจึงจัดท�า ‘ถังปั� นปุ�ย’ จากเศษอาหารเพื่อลดปริมาณขยะ

อินทรีย์ซึ่งมีเป้าหมายในการลดขยะอินทรีย์อยู่ท่ีร้อยละ 80  

ด้วยการน�าขยะอินทรีย์มาท�าปุ�ยหมักโดยใช้ถัง ซึ่ งสมาชิก 

จะคอยเติม EM และกลับกองปุ�ยหมักทุก 2 วัน เป็นระยะเวลา  

1 เดือน เพื่อใหจุ้ลินทรย์ีท�างานได้ดียิง่ขึ�น โดยปุ�ยหมกัจากกิจกรรม

ถังปั� นปุ�ยผ่านการทดสอบแล้วว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ปุ�ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงสามารถช่วยลดปริมาณ 

ขยะอินทรีย์ไปได้ร้อยละ 87 และสามารถน�าปุ�ยหมักท่ีได้ไปใช้

ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้เพื่ อช่วยให้เกิดการเจริญเติบโต 

ได้อย่างดีอีกด้วย
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 โครงการ Green & Clean University 2020 เปน็โครงการ

ท่ีด�าเนนิการมาเป็นระยะเวลา 3 ปติีดต่อกัน โดยปแีรกท�าโครงการ

น�าขยะพลาสติกมาแลกแก้วน�าส่วนตัว ปีท่ีสองท�ากิจกรรม 

น�าขยะอินทรีย์มาท�าน�า EM ส่วนในปีนี�เราได้จัดท�า ‘ถังปั� นปุ�ย’  

เพื่อต่อยอดจากน�า EM และลดปริมาณขยะอินทรีย์ ซึ่งทุกปี

สามารถลดขยะอินทรีย์ได้ตรงตามเป้าหมายและในปีนี�ก็เช่นกัน 

พวกเราตั�งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องลดขยะอินทรีย์ให้ได้ร้อยละ 80 

แต่เมื่ อติดตามผลจึงพบว่าถังปั� นปุ�ยนั�นสามารถช่วยลดขยะ

อินทรย์ีไปได้ถึงร้อยละ 87 เลยทีเดียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โลกสดใส 
ด้วยมหาวิทยาลัยสีเขียว SRRU

ชมรมวิทยาศาสตร์รักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.สุขใจ สมพงษ์พันธุ์ 

การบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 ชมรม วิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ด�าเนินโครงการ  
3 โครงการด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1.  กิจกรรมมหัศจรรย์แก้วพกพาล่้าแต้้มยกกำาลั้งสิ่อง  

กิจกรรมนี�ได้ช่วยลดการใช้แก้วพลาสติกได้จ�านวน 1,284 ใบ 

โดยมนีกัศกึษาท่ีใหค้วามสนใจถึง 93 คน 

 2. กิจกรรม ENV สิ่ญัจร เปน็การบรกิารวิชาการสูชุ่มชนรว่มกับ 

สสวท. เพื่อใหค้ณะครู นกัเรียนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจ 

สามารถตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามหลักการของ GLOBE และ

ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา ณ โรงเรียน  
5 แห่ง มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 84 คน ได้แก่ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สรุนิทร ์โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรยีน

บา้นหนองสนมดอนติ�ว  

 3. กิจกรรมอบรมสัิ่มมนิารักษ์์โล้กรักชีวิต้รักษ์์สิ่ิ�งแวดำล้้อม  

เปน็กิจกรรมท่ีจัดขึ�นเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทักษะการลดขยะและ

การน�าขยะไปใช้ประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการชมรมและ 

ดร.สขุใจ สมพงษ์พนัธุ ์เปน็วิทยากรในการจัดกิจกรรม
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมมหัศจรรย์แก้วพกพาล่าแต้มยกก�าลังสองนี�  

ช่วยให้นักศึกษา บุคคลภายนอกและร้านค้าท่ีเข้าร่วม ได้ปรับ

พฤติกรรมและลดการใช้แก้วพลาสติกในแต่ละวันลง จากการปรับ

พฤติกรรมก็ท�าให้ชมรมได้รับค�าชมจากหลายภาคส่วนว่า   

“เป็นสิ่งท่ีดี ลดทั�งขยะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย แล้วยังช่วย 
ปลูกจิตส�านึกให้กับผู้ ท่ีเข้าร่วม” ซึ่งค�าชมนี�แปลเปล่ียนเป็น 

แรงกระตุ้นให้ทุกคนน�าแก้วส่วนตัวมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

เพื่อลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ�น จากกิจกรรมนี�

ท�าให้เราสามารถลดขยะพลาสติกลงได้ถึง 4,846 ชิ�น และคิดเปน็ 
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.6864 kgCO2eq
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น

SAY NO THANK YOU 
ลดพลาสติกป๊ับ แลกรับรางวัล Season 4

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย 

การบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย



4140

จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 โครงการ  SAY NO THANK YOU ลดพลาสติกปั� ป  

แลกรบัของรางวัล Season 4 สามารถชว่ยลดปรมิาณขยะพลาสติก

ในชีวิตประจ�าวันท่ีใช้เกินความจ�าเป็นของนักศึกษาแต่ละคนได้

อย่างนอ้ย 1 ชิ�น และยังชว่ยปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก

ได้ด้วย โดยแต่ละคนหนัมาใช้วัสดท่ีุน�ากลับมาใช้ใหม่ใหม้ากขึ�นแทน 

จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนี�ช่วยให้ตลอดการด�าเนินโครงการ

สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือ GHG ท่ีไม่ได้ถูกปล่อย 

ออกมาเท่ากับ 28.9143 kgCO2eq ซ่ึงลดพลาสติกไปได้ทั�งหมด 
1,525 ชิ�น นบัเปน็น�าหนกัรวมได้ 7,025.6 กรัม
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมในครั�งนี�ท�าให้เราได้เห็นถึงการเปล่ียนเเปลงพฤติกรรม 

ท่ียิง่ใหญจ่ากการตระหนกัและมุง่มัน่ท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปญัหา

ขยะพลาสติกในชีวิตประจ�าวันของแต่ละคนโดยมีจุดประสงค์ร่วมกันคือ 

เพื่อช่วยกันลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม จุดตรงนี�ท�าให้ทางชมรมดีใจ 
เป็นอย่างยิ่งท่ีได้จัดกิจกรรมครั�งนี�ขึ�นมาร่วมกัน เนื่องจากแต่ละขั�นตอน 
ของกิจกรรมได้ถูกปรับปรุงและพัฒนามานับครั�งไม่ถ้วน ดังนั�นผลส�าเร็จ 
ของโครงการจึงแสดงให้ เห็นความกระตือรือร้นของทั� งทางชมรม 

เหล่านักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอกท่ีร่วมมือกัน 

แก้ไขปญัหาขยะพลาสติกในชุมชน 

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

หลอดพลาสติกเพ่ือผู้ป่วยติดเตียง

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา นางประภาวดี ธนาบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 ผล้การดำำาเนิินิงานิของโครงการการจัดการขยะ

พลาสติกในมหาวิทยาลัยนั�นเปน็ไปตามเปา้หมายท่ีชมรมได้วางไว้ 

โดยต้องการให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื�นท่ี 

ใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม

ท่ีเกิดขึ�นในปัจจุบัน ด้วยการช่วยลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย

และชุมชนในพื�นท่ีใกล้เคียง โดยน�าหลอดพลาสติกท่ีใช้แล้ว 

ซึ่งรวบรวมได้ 9.5 กิโลกรัม มาแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมท่ี 

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น นัน่ก็คือ เบาะท่ีนอนเพื่อผูป้ว่ยติดเตียง

และวางแผนท่ีจะน�าเบาะท่ีนอนไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและ 

จะด�าเนนิการท�าเบาะท่ีนอนเพิม่ไปเรื่อย ๆ 
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 จุดำเด่ำนิของโครงการหลอดพลาสติกเพื่อผู้ป่วยติดเตียง  

คือ โครงการนี�ได้รับการให้ความรู้และความช่วยเหลือจากสถานี

กาชาดท่ี 4 จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาดไทย ซึ่งเปน็หนว่ยงาน

กลุ่มอาสาท�าเบาะท่ีนอนเพ่ือผูป้ว่ยติดเตียงอยูแ่ล้ว จึงท�าใหม้ั่นใจ

ได้ว่าเบาะท่ีนอนท่ีเราท�าจะมมีาตรฐาน และสามารถใชง้านได้จริง 

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยติดเตียงท่ีเราจะมอบเบาะท่ีนอนให ้

นอกจากนี�โครงการหลอดพลาสติกเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ยังได้รับ

ความร่วมมือจากร้านค้าภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย และ 

ผลส�าเร็จคือสามารถก�าจัดหลอดพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 

ได้จ�านวนมาก และยังได้มอบเบาะท่ีนอนเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียง 

ท่ีจ�าเปน็ต้องใชแ้ต่ขาดแคลนทนุทรพัยอี์กด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การมีส่วนร่วมของเยาวชน GREEN EARTH 
ด้านการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

ชมรม GREEN EARTH
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 ชมรม GREEN EARTH ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

เยาวชน GREEN EARTH ด้านการจัดการมูลฝัอยภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยกิจกรรม 

ดังกล่าวประกอบไปด้วย

 1. สิ่ำารวจปรมิาณแล้ะประเภทของมลู้ฝอยภายในิมหาวิทยาลั้ย

ราชภัฏยะล้า เปน็การประเมนิผลจากการส�ารวจและจัดเก็บขอ้มลู

ของปริมาณมูลฝัอย และประเภทของมูลฝัอยจากจุดรวบรวม

มลูฝัอย พบว่ามปีรมิาณขยะมลูฝัอยเฉีล่ีย 560.75 กิโลกรมัต่อวัน 

 2. สิ่รา้งมูล้ค่าจากมูล้ฝอยที�เกิดำขึ้นิภายในิมหาวิทยาลั้ยราชภัฏ

ยะล้า

 พบว่าขยะมูลฝัอยท่ีสามารถน�ากลับมาสร้างมูลค่าได้ คือ 

ประเภทมลูฝัอยอินทรีย์ โดยทางชมรมได้น�ากากชาและกากกาแฟ

มาแปรรูปเปน็กระถางเพาะช�าต้นกล้า เพื่อใชส้�าหรบัการเพาะพนัธุ์

ต้นกล้าต่อไป
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 จากการด�าเนนิกิจกรรมโครงการดังกล่าว  ท�าใหส้มาชิกชมรมได้รบัประสบการณ์

เก่ียวกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการการท�างานเป็นทีมทั�งผู้น�าและผู้ตาม  

ในการรว่มกันคิดวิเคราะหส์ภาพปญัหาส�ารวจขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู และน�าขอ้มลูท่ีได้ 

จากการส�ารวจมาท�าประโชยน์ในรูปแบบของนวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่า ซึ่งเป็น 

การลดปริมาณขยะมูลฝัอยจากแหล่งก�าเนิดได้ดี พร้อมทั�งได้มีการน�าความรู้ 

ความสามารถมาใชผ้า่นกิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมลงสูเ่ยาวชนในพื�นท่ีด้วย

การบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพ่ิมพ้่นทีส่ีเขียว
ภายในมหาวิทยาลัย

UDRU Green Youth 2020

ชมรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา นายกฤษฎา นามบุญเร่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี 
ได้ด�าเนนิโครงการ UDRU Green Youth 2020 โดยด�าเนินกิจกรรม

ทางสิง่แวดล้อมในมหาวิทยาลัย ดังนี� 

 1. การจัดำการนิำาเสิ่ียจากโรงอาหารแล้ะการจัดำการขยะ 

ในิมหาวิทยาลั้ย โดยมกีารคัดแยกขยะแต่ละประเภท

 2. ธนิาคารขยะรีไซเคิล้ เปน็การต่อยอดจากกิจกรรมข้างต้น 

ซึ่งขยะรไีซเคิลท่ีได้จากการคัดแยก สามารถน�ามาสรา้งมลูค่าและ

รายได้ใหกั้บนกัศกึษาและบุคลากร 

 3. จัดำทำาถัังขยะท้ิงเฉพาะขวดำพล้าสิ่ติ้กขึ้นิมา เพื่อเพิม่ความ

ชดัเจนในการทิ�งและง่ายต่อการแยกเฉีพาะขวดพลาสติก พบว่าใน

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ธนาคารขยะรีไซเคิลมีปริมาณขยะรีไซเคิล 

ท่ีสมาชกิน�ามาขายใหท้างชมรมฯ ปรมิาณ 1,406.15 กิโลกรมั 

 4. พัฒนิาเว็บแอป (Web Application) ของธนาคารขยะ

รีไซเคิลเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิล ค�านวณปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และรับฝัากขยะรีไซเคิล 

 5. วิเคราะห์คุณภาพนิำาดืำ�ม การเพาะพันธุก์ล้าไม้ และมีการ

เผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนภายใต้โครงการ

รวมพลังแกนน�าลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียน 
ประจักษ์ศลิปาคาร จังหวัดอุดรธานี
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมเหล่านี�ชว่ยใหน้กัศกึษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

เกิดความตระหนักในการแยกขยะเพื่อท�าให้ขยะรีไซเคิลมีมูลค่าเพิ่ม 
และไม่เพียงแต่ด�าเนินงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั�น ยังได้มีเผยแพร่ 

ความรู้ออกสู่โรงเรียนเครือข่าย โดยมีการให้ความรู้ในการจัดการขยะ 

ให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียน เพื่ อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมตั�งแต่เด็ก และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนหรือหน่วยงานท้องถ่ิน 
ท่ีสนใจในกิจกรรมเพื่ อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการกับปัญหา 

สิง่แวดล้อมต่อไป
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หอพักสีเขียวปีท่ี 5

ชมรมพิทักษ์ทะเล
อาจารย์ทีป่รึกษา นายภูสิต ห่อเพชร

การบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพ่ิมพ้่นทีส่ีเขียว
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการพลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 ชมรมพทัิกษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม

เก็บขยะทะเลในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา “พานิอ้งเก็บขยะทะเล้” 

ชมรมได้มีการให้ความรู้สอดแทรกในเรื่องการลดใช้พลังงานและ

การลดขยะด้วยตัวเอง ด้วยการน�าหลัก 3Rs มาใชใ้นชวิีตประจ�าวัน 

และการอธิบายถึงผลกระทบของขยะทางทะเลต่อสิ่งแวดล้อม  
เพื่ อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด โดยน�าขยะทางทะเล 

จากกิจกรรมมาท�าเปน็ผลงานทางศลิปะในกิจกรรม Garbage Art  

เพื่อเผยแพรแ่ละสรา้งมลูค่าของขยะ รวมถึงสรา้งความตระหนกัรู ้

ถึงการลดขยะได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี�ยังได้มีการจัดกิจกรรม

ภายในมหาวิทยาลัยทั�งในด้านการให้ความรู้ การเดินรณรงค์ 

การสันทนาการให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

โดยเน้นการลดใช้พลาสติกใช้ครั�งเดียวทิ�ง จากกิจกรรมดังกล่าว

ท�าให้นักศึกษาภายในชมรมได้ตระหนักถึงผลกระทบขยะ 

ด้านสิง่แวดล้อมทางทะเลและการลดขยะท่ีต้นทางมากขึ�น
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 จากการด�าเนินการของนักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล ท�าให้ทางชมรมภูมิใจ 

ท่ีได้ลงมือท�ากิจกรรมทางด้านสิ่งเเวดล้อม ซึ่งได้ร่วมกันคิดเเละสร้างสรรค์ 
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาของขยะ ว่าปัญหาขยะ 

แท้จริงแล้วไมไ่ด้สง่ผลกระทบแค่บนบก แต่ยงัสง่ผลกระทบในทะเลเปน็อยา่งมาก 

ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในทะเล ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ�นคือนักศึกษา 
รวมถึงบุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นอกจากนี�ยังได้รับประสบการณ์ชี วิต 
จากการเรียนรูผ้า่นกิจกรรมท่ีจัดขึ�นอีกด้วย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพ่ิมพ้่นทีส่ีเขียว
ภายในมหาวิทยาลัย

Green University

ชมรมรักเรารักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 กิจกรรมหลักของชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อมม ี 
3 กิจกรรมประกอบไปด้วย 

 1. กิจกรรมถัังแยกขยะภายในิมหาวิทยาลั้ย โดยออกแบบ 

ถังขยะให้น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแยกขยะ นอกจากนี� 

ยั งน�าหลอดพลาสติกท่ีใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใช้จาก 

วัสดุเหลือใช้ พบว่าส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมของการแยกขวด 

สงูท่ีสดุ คิดเปน็รอ้ยละ 74.73  

 2. กิจกรรม Zero Waste ด�าเนนิการ ณ โรงเรยีนวัดดาวเรอืง 

จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้สอดแทรกกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

เขา้ไปด้วย 

 3. กิจกรรมแพผักต้บชวาบำาบัดำนิำาเสีิ่ย แล้ะจักรยานิ  

DO Bicycle เปน็การชว่ยเติมออกซเิจนในน�า ท�าใหแ้หล่งน�าภายใน

มหาวิทยาลัยมคีณุภาพดีขึ�นและเปน็ไปตามมาตรฐาน นอกจากนั�น

ทางชมรมได้ท�าการต่อยอด โดยการน�าผักตบชวามาสร้าง 

เปน็งานฝัมีอื เชน่ กระเป�า ตะกรา้ เปน็ต้น
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมของชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดจากความคิด 
ของรุ่นพี่ท่ีส่งต่อให้กับรุ่นน้อง โดยท่ีรุ่นน้องก็ได้ต่อยอดกิจกรรมใหม ่

เพิ่มลงไปด้วย ท�าให้การจัดกิจกรรมในครั�งนี�ได้เห็นน้อง ๆ นักเรียน

สนกุสนานกับเกมท่ีทางชมรมจัดขึ�น จากตรงนี�ท�าใหท้างชมรมได้เหน็

รอยยิ�ม เสยีงหวัเราะ และได้ใชเ้วลารว่มกันท�ากิจกรรมท่ีเปน็ประโยชน ์
น้องนักเรียนถึงกับบอกให้พี่ ๆ กลับมาจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนของ 

หนูอีกนะคะ/นะครับ เท่านี�สมาชิกชมรมทุกคนก็หายเหนื่อยและ 

มคีวามสขุมาก ๆ แล้ว
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ครอบครัวสุขใจ ลดขยะเป็นศูนย์

ชมรมคนรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันที่
เพาะเมล็ดพันธุ์

 ชมรมคนรกัษ์สิง่แวดล้อมได้ด�าเนนิโครงการครอบครวัสขุใจ 

ลดขยะเป็นศูนย์ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ 

คัดแยกขยะให้กับนักศึกษาภายในและนอกมหาวิทยาลัย และ

กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อรบัซื�อขยะรไีซเคิล โดยจัดท�าตะแกรงเหล็ก

ส�าหรับรองรับขวดพลาสติก ขวดแก้ว ฝัาขวดและหลอดไปไว้ 

ตามจุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเก็บข้อมูลปริมาณขยะ 

ในถังขยะท่ัวไป โดยพบว่าปริมาณขยะประเภทขวดพลาสติก 

และขวดแก้วในถังขยะของมหาวิทยาลัยมีปริมาณน้อยลง 

เนื่องจากอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทิ�งขยะทั�งสองประเภท 
ลงในตะแกรงท่ีจัดวางไว้แต่ละจุด พร้อมทั�งมีการแยกหลอด 

และฝัาขวด โดยจะเห็นว่าการจัดโครงการของชมรมได้ส่งผลให ้

มกีารจัดการขยะท่ีดีขึ�น และเป็นการช่วยลดภาระการจัดการขยะ

ในถังขยะท่ัวไปอีกด้วย
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สู่วันที่
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมของชมรมคนรกัษ์สิง่แวดล้อมช่วยใหก้ารบริหาร

จัดการขยะของมหาวิทยาลัยท�าได้ง่ายขึ�น ช่วยประหยัดเวลา 

ในการคัดแยกขวดพลาสติกและขวดแก้วจากถังขยะรวม นอกจากนี�

ยังช่วยให้ปริมาณขยะท่ีต้องก�าจัดมีน้อยลง และลดจ�านวนเท่ียว

ของรถขนขยะและพื�นท่ีทิ�งขยะ  จากกิจกรรมดังกล่าวยังท�าให้

นกัศกึษาภายในมหาวิทยาลัยได้มสีว่นรว่มในการรกัษาสิง่แวดล้อม 

พรอ้มทั�งสรา้งจิตส�านกึท่ีดีในเรื่องการจัดการขยะได้อีกด้วย

73
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

SAY NO PLASTIC 
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ชมรมสานฝัันคนสร้างปา่
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.ธายุกร พระบำารุง

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมสานฝันัคนสร้างปา่ ได้ด�าเนนิโครงการ MSU SAY NO 

PLASTIC ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่ อลดปริมาณขยะมูลฝัอย โดยเฉีพาะประเภทถุงและ 

แก้วพลาสติก พื�นท่ีส�าหรับใช้ด�าเนินกิจกรรมคือโรงอาหารกลาง

ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในแต่ละวันจะมีบุคลากรและนิสิต

จ�านวนมาก เขา้มาใชบ้ริการ โดยทางชมรมได้มกีารจัดอบรมนสิติ

แกนน�าด้านการจัดการขยะเชิงบูรณาการ การประชาสัมพันธ์

ขอ้มลู และการสรา้งการมสีว่นรว่มในการลดถงุและแก้วพลาสติก

ในรูปแบบของการสะสมแสตมป์เพื่อน�ามาแลกของสมนาคุณ  

ท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั�งร้านค้าและนิสิตจากหลายคณะได้รับ

ประโยชน์และการรับผิดชอบร่วมกัน ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน

จากการซื�อบรรจุภัณฑ์ ลดการใช้ทรัพยากร และลดการเกิดขยะ 

ได้ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดขยะประเภทถุงและ 

แก้วพลาสติกได้ 578 ชิ�น คิดเป็นร้อยละ 4.3 จากขยะท่ีเกิดขึ�น 
ตลอดชว่งระยะเวลาด�าเนนิโครงการ อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี�ยงัได้

สะท้อนบทเรียนในหลายส่วนท่ีชมรมต้องน�ามาปรับปรุงและ

พฒันาเพื่อใหก้ารจัดการขยะท่ีต้นทางยั่งยนืมากขึ�น
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 การดำำาเนิินิกิจกรรมของชมรมได้รับ 

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั�งองค์กร นิสิต และร้านค้า

ภายในมหาวิทยาลัย ซึง่การรว่มใจครั�งนี�สะท้อนถึงความใสใ่จ

และเข้าใจในปัญหาและเห็นความส�าคัญต่อการก�าจัดขยะ

พลาสติกตั�งแต่ต้นทาง เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกท่ีเป็น 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง 

ซึ่งการจะบรรลุวัตถปุระสงค์ของโครงการจะเป็นไปไมไ่ด้เลย

หากขาดความสามัคคีของนสิติแกนน�าท่ีร่วมกันแก้ไขปญัหา

และด�าเนนิโครงการภายใต้สถานการณป์จัจุบนั

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

พิบูลสดใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

ชมรมรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิิมจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการพิบูลสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

ได้ด�าเนนิ 3 กิจกรรมดังนี� กิจกรรมรณรงค์ให้เกิดำการคัดำแยกขยะ ลดการใช้

พลาสติกครั�งเดียวทิ�ง โดยจัดประกวดคลิปสั�น และได้น�าขยะประเภทหลอด

มาท�าเป็นหมอนรักษ์โลกให้ผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้งานจริง กิจกรรมต่อมาคือ 

“Plogging วิ�งไปเก็บไป” โดยผูท่ี้เขา้รว่มกิจกรรมนี�จะได้ชว่ยจัดการปญัหา

ขยะในพื�นท่ีสาธารณะ ขณะท่ีว่ิงในงาน PSRU RUN 2020 โดยขยะท่ีได้จาก

งานดังกล่าวจะน�ามาแยกประเภท ในส่วนขยะอินทรีย์ท่ีได้จะน�ามารวมกับ

เศษอาหารจากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพ่ือ 

ท�าปุ�ยหมักต่อไป นอกจากนี�ทางชมรมยังมองเห็นถึงปัญหาปริมาณขยะ 

ติดเชื�ออย่างหน้ากากอนามัย จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดำอบรม 

ทำาหนิา้กากอนิามยัจากผา้ เพื่อลดปรมิาณขยะดังกล่าว อีกทั�งสามารถน�าไป 

ใชง้านได้จรงิในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19 อีกด้วย
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ชมรม  รักษ์สิ่งแวดล้อมของเราได้มองเห็นถึงต้นตอ 
ของปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม เราจึงอยากช่วยแก้ไขอย่างถูกวิธีและเหมาะสม 

เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยชมรมได้ร่วมกัน 

สร้างจิตส�านึกพร้อมทั�งการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้กับผู้คนท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี�ยังพัฒนา 

เพื่อต่อยอดขยะท่ีได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ต่อไปได้ อย่างการน�าปุ�ยหมักจากขยะอินทรีย ์

ไปปลูกต้นไม้ และการน�าหลอดไปท�าเป็นหมอนรักษ์โลก โดย 

ทางชมรมได้ส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลพลายชุมพล 

ได้ใชง้านจรงิอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปล่ียนขยะเป็นประโยชน์ 
Envi 3R Season 2

ชมรมรู้รักษ์ถิ่ิน่
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมรูร้กัษ์ถ่ินได้จัดท�าโครงการเปล่ียนขยะเปน็ประโยชน ์

Envi 3R Season 2 ขึ�น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 

ในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สมาชิกของชมรมได้มีส่วนร่วมใน 

การคัดแยกขยะในชีวิตประจ�าวัน และน�าไปบริจาคต่อไปให้องค์กร 

ต่าง ๆ ได้ใช้เป็นวัสดุในการรีไซเคิล โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี� 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย กิจกรรม Envi Publicized 3R : วิถี

เปล่ียนสิง่แวดล้อมเปล่ียน เปน็การรณรงค์ใหค้วามรูก้ารคัดแยกขยะ

รวมถึงการใช้ประโยชน์จากขยะ และกิจกรรม BSRU Circular Way :  

คนแยกขยะ ขยะสร้างประโยชน ์โดยรวบรวมกล่องเครื่องด่ืม UHT 

และส่งมอบให้บิ�กซีเพื่อส่งต่อมูลนิธอิาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก 

จ�านวน 2,360 ใบ น�าหนัก 17.7 กิโลกรัม และได้ส่งมอบถุงยืด 

ใหกั้บส�านกังานเขตคลองสานเพื่อส่งต่อโครงการในจ�านวน 27.9 

กิโลกรัม ซึ่ งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปล่อย 

ลงได้ 111.46 kgCO2eq จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เล็งเหน็ถึงการมสี่วนร่วมในการเปน็จิตอาสา

ให้แก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจใน 

การคัดแยกขยะท่ีมากยิ่งขึ�น และมคีวามพงึพอใจในการเขา้รว่ม

กิจกรรมต่าง ๆ ในภาพรวมระดับมาก
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมของชมรมรู้รักษ์ถ่ินครั�งนี�ได้เผยแพร่ความรู้ 
ในเรื่องของการคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ การแบ่ง

ประเภทของขยะ และสัญลักษณ์รวมถึงสีของถังขยะแต่ละประเภท

ใหกั้บผูท่ี้สนใจ ซึง่ทางชมรมเหน็ว่าการสรา้งจิตส�านกึในการทิ�งขยะ

เป็นส่วนส�าคัญในการด�ารงอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งจากกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อน�าไปสง่ต่อเขา้สูก่ระบวนการ

รีไซเคิลของชมรมได้ พบว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลด

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกได้ โดยคาดว่าได้ลดลงจากการคัดแยกขยะ

ประเภทกล่องเครื่องด่ืม UHT และถุงพลาสติกเพื่อการรีไซเคิล 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่สามารถด�าเนินต่อไปได้หากขาด 

ความร่วมมือและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉีพาะหน้า 

ของนักศึกษาแกนน�าชมรมจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีิง่แวดล้อมท่ีท�าใหกิ้จกรรมดังกล่าวส�าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยดี
การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

New Normal for Green Society

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 สิ่าขา วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดท�าโครงการ  
New Normal for Green Society ในรูปแบบออนไลนเ์นื่องจาก

สถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่ 2019  โดยปรบัแบบแผน

กิจกรรมให้เข้ากับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปและสร้างความตระหนัก

ถึงการใช้ชี วิตวิถีใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยด�าเนิน  
3 กิจกรรมดังนี� 

 1. กิจกรรม 15 Days Challenge ver. New Normal Vol.1  

โดยผู้ เข้าร่วมจะต้องปรับพฤติกรรมของตนในด้านการใช ้

บรรจุภัณฑ์ต่อวันใหเ้กิดขยะนอ้ยท่ีสดุ 

 2. กิจกรรมการประกวดำบรรจุภัณฑ์์รักษ์์โล้ก ซึ่งผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจะต้องน�าวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งของ

โดยสิง่ของชิ�นนั�นต้องสามารถน�ามาใชใ้นชวิีตประจ�าวันได้ด้วย 

 3. กิจกรรมที�ยดึำหลั้กการจัดำการขยะด้ำวยหลั้ก 3Rs ซึง่มกิีจกรรมยอ่ย 

2 กิจกรรม คือ กิจกรรมบอรด์เกม 3Rs คิดพิชติขยะ และกิจกรรม

จ�าลองสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝัอยภายในมหาวิทยาลัย  

โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างความตระหนักถึงสิง่แวดล้อมให้

กับเยาวชนและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการได้ นอกจากนี�กิจกรรม

ต่าง ๆ ของชมรมยังได้รับความสนใจในเฟซบุ๊กเพจของชมรม 

ท่ีชื่ อว่า New Normal For Green Society ด้วยสถิติการ 

like & share กิจกรรมจากผูเ้ข้ารว่มโครงการมากกว่า 10,000 ครั�ง 
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 จากการด�าเนินโครงการ New Normal for Green Society พบว่า 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของแต่ละคนนั�น เป็นส่วนส�าคัญในการช่วย 

ลดโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางชมรมได้คิดค่าคาร์บอนฟุตพริ�นท์ 
ท่ีลดลงจากกิจกรรม 15 Day Challenge Ver.New Normal Vol.1  

มีค่าเฉีล่ียต่อวันเท่ากับ 0.056 kgCO2eq ต่อคน และในกิจกรรมประกวด 

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม

จากธรรมชาติไปพร้อมกับได้ตระหนักถึงการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม นอกจากนี�ยงัปฏิบติัหลักการคัดแยกขยะแบบ 3Rs ได้อยา่งถกูวิธี

โดยระหว่างการด�าเนนิกิจกรรมก็เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ภายในกลุ่ม

ของผูท่ี้เขา้รว่ม สง่ผลใหเ้กิดความสามคัคีซึ่งกันและกันอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การพัฒนาเพ่ือน�าพา UBRU 
สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา นายวัฒินาชัย มาลัย

การจัดการพลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการการพัฒนาเพื่อน�าพา UBRU สู่มหาวิทยาลัย 

สเีขยีวได้ด�าเนนิการทั�งหมด 4 กิจกรรม ดังนี� 

 1. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี�ยวกับการท้ิงขยะแล้ะ 

การคัดำแยกขยะภายในิมหาวิทยาลั้ย โดยสอนวิธกีารคัดแยกขยะ

แต่ละประเภทใหกั้บผูท่ี้สนใจเขา้ร่วม 

 2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ิ โดำยใช้พื้นิที�บริเวณบ่อนิำาข้าง

อาคาร 3 แห่งภายในิคณะวิทยาศาสิ่ต้ร์ ซึ่งกิจกรรมนี�สามารถ 

ชว่ยใหค้ณุภาพของน�าดีขึ�น ไมส่ง่กล่ินเหมน็ และน�าท่ีไหลออกจาก

มหาวิทยาลัยเปล่ียนเป็นน�าท่ีสะอาดและไม่เป็นมลพิษหลังจบ

กิจกรรม 

 3.  กิจกรรมล้ดำปริมาณขยะอินิทรีย์เปลี้�ยนิเป็นิแก๊สิ่ชีวภาพ  

ทางชมรมได้มองเห็นถึงปัญหาขยะอินทรีย์ภายในมหาวิทยาลัย 

จึงได้เข้าไปแก้ไขโดยเปล่ียนขยะอินทรีย์ ให้ เป็นพลังงาน  

ซึ่งพลังงานนี�สามารถน�ามาใช้ประกอบอาหารได้อีกด้วย 

 4. กิจกรรม ปลู้กป่าสิ่ร้างฝาย สิ่ายสัิ่มพันิธ์ อนุิรกัษ์์สิิ่�งแวดำล้้อม 

เนื่องจากชมรมได้เหน็ถึงความส�าคัญของปริมาณปา่ไมท่ี้เปน็แหล่ง

ต้นน�าและช้างป่าซึ่งเป็นช้างป่าโขลงสุดท้ายของอีสานใต้ จึงได้ 

จัดกิจกรรมนี�ขึ�นเพื่อปลกูฝังัจิตส�านกึใหค้นหนัมารกัปา่ 

 นอกจากนี�ทางชมรมยังได้มีการสร้างฝัายเพื่อกักเก็บน�าให้ 

สิ่งมีชีวิตในป่าได้ใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งต่อไป จากกิจกรรมนี� 
พบว่าชมรมสามารถเพิม่พื�นท่ีสเีขียวและสรา้งแหล่งอาหารใหกั้บ 
ช้างป่าได้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าได้แจ้งว่าหลังจากทางโครงการ 

ได้ท�ากิจกรรมเสรจ็สิ�น พบว่ามชีา้งมาใช้ประโยชนจ์ากผลผลิตของ

กิจกรรมด้วย
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 การดำำาเนิินิกิจกรรมของชมรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมในครั�งนี� ทางชมรมได้เผยแพรค่วามรูเ้รื่องการทิ�ง

และแยกขยะให้ถูกต้องกับผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งความเข้าใจ 

ในเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้ทุกคนจัดการกับขยะของตนได้อย่าง 

ถูกวิธีในอนาคต และทางชมรมได้ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์

ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งขยะท่ีได้มานั�นทางชมรมได้น�ามาต่อยอด

ด้วยการเปล่ียนเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร และ 

ทางชมรมยังช่วยกันบ�าบัดน�าเสีย โดยเปล่ียนเป็นน�าท่ีมีคุณภาพ  

เพ่ือให้ภายในคณะวิทยาศาสตร์มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามมากยิ่งขึ�น  
โดยกิจกรรมท่ีพวกเราภมูใิจท่ีสุดคือ ปลกูปา่สร้างฝัาย สายสมัพันธ ์

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากชมรมได้มีส่วนช่วยอนุรักษ์ช้างป่า

โขลงสดุท้ายของอีสานใต้ และปา่ไมท่ี้เปน็แหล่งต้นน�าอีกด้วย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

ราชนครินทร์รวมพลังรักษ์์โลก

ชมรมเส้นใบและสายธาร
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.ผุสดี ภุมรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมเส้นใบและสายธาร ด�าเนินโครงการราชนครินทร ์

รวมพลังรกัษ์โลก ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี�  

 1. กิจกรรม 3Rs นิ่ารู้ ในกิจกรรมนี�ชมรมได้จัดอบรมเพื่อ 

ให้ความรู้พร้อมปลูกฝัังจิตส�านึกด้านการลดขยะจากต้นทางและ 

การคัดแยกขยะ 

 2. กิจกรรมอิฐรักษ์์โล้ก เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โดยเนน้ด้านการสง่เสริมใหค้วามรูใ้นการท�าอิฐจากวัสดเุหลือใช้

  3. กิจกรรมสิ่ะสิ่มแสิ่ต้มปแ์ล้กแก้วนิำา ซึ่งมจุีดประสงค์เพื่อลด

การสร้างขยะพลาสติกจากการปรับพฤติกรรมของผู้ท่ีเข้าร่วม

โครงการ

 4. กิจกรรมประชาสิ่ัมพันิธ์รณรงค์ด้ำานิสิ่ิ�งแวดำล้้อม พร้อมกับ

การสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างป้ายไวนิลและเสียงตามสายของ

มหาวิทยาลัย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการลดขยะ

ต้นทางและการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ�น โดยความรู้ดังกล่าว 
จะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการช่วยลดขยะภายใน

มหาวิทยาลัยและในพื�นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ชมรมเส้นใบและสายธารของพวกเราภูมิใจท่ีได้ด�าเนิน

กิจกรรมโดยใช้วัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นก้อนอิฐรักษ์โลก  

ซึ่งเปน็การเพิม่มลูค่าและน�าขยะกลับมาใชใ้หมไ่ด้อยา่งสรา้งสรรค์ 

จนได้มาเป็นนวัตกรรมอิฐจากขุยมะพร้าวท่ีสามารถช่วยลด 

ของเสยีทางการเกษตรได้ อีกทั�งยงัสามารถน�าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จรงิ 

รวมไปถึงการน�าอิฐดังกล่าวไปต่อยอด พัฒนาและจ�าหน่าย  

เพื่อเพิม่รายได้ใหกั้บคนในชุมชนได้อีกด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยสัญจร

ชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียว
อาจารย์ทีป่รึกษา นายยุทธพันธ์ คำาวัน

การเพ่ิมพ้่นทีสี่เขียว
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย



107106

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมดาวดวงใหม่หัวใจสีเขียวได้ด�าเนินกิจกรรมตาม

วัตถปุระสงค์เพื่อลดปญัหาขยะมลูฝัอย และเพิม่พื�นท่ีสเีขยีวใหแ้ก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ดของเรา 2 กิจกรรม ดังนี� 

 1. กิจกรรมเพิ�มมูล้ค่าให้กับขยะ ชมรมได้ส�ารวจปรมิาณขยะ 

ในพื�นท่ี พบว่าขยะประเภทขวดแก้วคิดเปน็รอ้ยละ 31 จากปริมาณ

ขยะทั�งหมด ชมรมจึงได้น�าขยะประเภทแก้วมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยการน�ามาผา่นกระบวนต่าง ๆ เพื่อผลิตเปน็แก้วน�า แจกัน ขวด 

และจ�าหนา่ยภายในมหาวิทยาลัยในราคาถกู เพื่อสรา้งความตระหนกั 

ถึงสิง่แวดล้อมใหกั้บผูท่ี้ซื�อ และเปน็การชว่ยลดขยะได้อีกด้วย 

 2. กิจกรรมทางนิีม้ผีล้ ผูค้นิรกั เปน็กิจกรรมท่ีมจุีดประสงค์เพื่อ

เพิ่มพื� นท่ีสีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยด้วยการน�าไม้ผลท่ีเป็น 

ไม้ท้องถ่ินมาปลูก อาทิ ล�าไย มะม่วง มะพร้าว ในบริเวณ 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัย หลังจากจบกิจกรรม 

ทางชมรมได้ติดตามผลและพบว่าต้นไม้ดังกล่าวมีอัตราการรอด 

ในรอ้ยละ 70 ของทั�งหมด
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 การดำำาเนินิิ กิจกรรมของชมรมดาวดวงใหม่หวัใจสีเขียวส�าเรจ็ได้

ก็ด้วยการช่วยเหลือซึง่กันและกันเปน็อยา่งดีของสมาชิก นอกจากนี�ยงัได้ 

ผู้ท่ีให้ความสนใจและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่าง ศาสตรา จารย์ พิเศษ    
นายแพทย์ สมพร โพธนิาม นายกสภามหาวิทยาลัย พลโทกมล สวุภาพ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธกิารบดี รองอธกิารบดี และผูบ้รหิารท่ีร่วมแรง

ร่วมใจปลูกต้นไม้ในกิจกรรมส่งเสริมการด�าเนินงานตามเกณฑ์ 

มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสเีขยีว   (UI GREEN METRIC WORLD)

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

“How to deal with trash.
สร้างอย่างไรให้สรรค์”

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

มหดิล ด�าเนนิโครงการ “How to deal with trash. สรา้งอยา่งไร 

ใหส้รรค์” ผา่นการโพสต์ภาพของกิจกรรมลงเฟซบุ๊กของนกัศกึษา 

และเพจเฟซบุ๊ก ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมหดิล โดยติดแฮชแท็กดังนี� #Howtodealwithtrash 

#GreenYouth #เครอืขา่ยเยาวชนด้านสิง่แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม #MUEnviromentalLitercy 

#MahidolHIDEF พบว่ามผีูเ้ขา้รว่มกิจกรรมถึง 112 คน โดยการ

รว่มกิจกรรมดังกล่าวท�าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมได้เรยีนรู้ และร่วมกัน

แบ่งปันวิถีชีวิต แนวคิด และไอเดียเก่ียวกับการจัดการขยะ 

รวมถึงแนวทางในการชว่ยกันรักษาสิง่แวดล้อมด้วยตัวเอง สง่ผลให้

เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม นอกจากนี� 
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อมเรื่องขยะ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ต่อไป
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความ

ประทับใจในวิธีการจัดการขยะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากเนื่องจาก

แต่ละคนมีวิธีท่ีแตกต่างกันไป ท�าให้ทางชมรมเองก็ได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะ 

ใหม ่ๆ  ไปด้วย นอกจากนี�ยงัได้น�าขยะไปสรา้งสรรค์ต่อด้วยการน�าไปรไีซเคิล และ

น�ากลับมาใชใ้หม ่ซึ่งทางชมรมก็ได้รวบรวมขอ้มลูและน�าความรู้ในเรื่องประเภท

ขยะ การจัดการขยะ และปัญหาในการจัดการขยะ มาต่อยอดและน�าเสนอ 

ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกเพื่ อให้ผู้ อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ�น ผ่านทาง 

แฟนเพจเฟซบุ๊กชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  
เพื่อให้ทั�งสมาชิกชมรมและบุคคลภายนอกได้เข้าใจในเรื่องการจัดการขยะ 

ประเภทของขยะ รวมถึงปญัหาในการจัดการขยะมากยิง่ขึ�น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คนรุ่นใหม่ ใส่ใจลดขยะ

ชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ 

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมอนรุกัษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมได้ด�าเนนิโครงการคนรุน่ใหม ่ใสใ่จลดขยะ เพื่อลด

ปญัหาพลาสติกท่ีเกิดขึ�นในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัยแ์ละชุมชน 3 กิจกรรม ดังนี�

 1. กิจกรรมเดิำนิวิ�งเก็บขยะ 

 2. กิจกรรมออกค่ายสิ่ิ�งแวดำล้้อมอาสิ่าพฒันิา 

 3. กิจกรรม BRU Say No Plastic 

 ซึ่งหลังจากการด�าเนินโครงการได้มีการตอบรับจากผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี 

โดยวัดการประเมนิความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม ซึง่พบว่าผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมคีวามพงึพอใจ 

ในระดับมาก นอกจากนี�จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางชมรมได้จัดขึ�นก็มีจ�านวนมากกว่า 

ร้อยละ 50 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้ทางชมรมอยากจะขยายผลโครงการต่อไป 

เพื่อสิง่แวดล้อมท่ีดีขึ�นทั�งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัยแ์ละชุมชนใกล้เคียง
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 การจัดโครงการคนรุน่ใหม ่ ใสใ่จลดขยะทั�ง 3 กิจกรรมนี� เพื่อลดปญัหา

พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัยแ์ละชุมชนใกล้เคียง ชมรมได้จัดท�า  

QR Code ขึ�นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมได้สมัคร 

ผา่นชอ่งทางไลน ์ โดยท่ีผูเ้ข้ารว่มจะได้สะสมชัว่โมงจิตอาสาผา่นกิจกรรมได้อีกด้วย 

นอกจากนี�แต่ละภาคเรยีนก็จะมกีารสรุป รายงานผล และรวบรวมชัว่โมงจิตอาสา

จากการร่วมกิจกรรมของนักศกึษา โดยชมรมพบว่ามผีูส้นใจเข้าร่วมกิจกรรม

มากกว่าเป้าหมายท่ีตั�งไว้ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยท่ีทุกคน 
เริม่ตระหนกัและชว่ยกันใสใ่จปญัหาขยะพลาสติก

NENE 
(Nature Earth Nourish 

and Environment)

ชมรมเพ่่อนสิง่แวดล้อม (FOTEC)
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.วิลาสินี ศรีพรหม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วิทยาเขตภูเก็ต

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพ่ิมพ้่นทีสี่เขียว
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการพลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 การดำำาเนินิิ โครงการ NENE (Nature Earth Nourish and 

Environment) ครั�งนี�เพื่อรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต

และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ�น พร้อมทั�งฟ้� นฟู

ทรพัยากรธรรมชาติใหส้วยงาม ซึ่งกิจกรรม Green University ครั�งท่ี 5 

ด�าเนินการโดยทางชมรมจะรับซื�อขยะท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม ่

จากบุคคลท่ัวไปท่ีมาขายให้กับธนาคารขยะของทางชมรม ซ่ึงได้ 
จัดกิจกรรมซื�อ-ขายในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยกิจกรรมท่ีชมรม 

เพื่อนสิง่แวดล้อมจัดท�าขึ�น ได้เพิม่การตระหนักรูใ้นเรื่องการจัดการขยะ

ใหกั้บผูท่ี้เขา้รว่มกิจกรรมใหเ้ปน็ไปในทิศทางท่ีดีขึ�นได้อีกด้วย
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรม ของชมรมเพื่อนสิง่แวดล้อมสร้างความพงึพอใจ

ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี�สมาชิกชมรม 

ยงัได้รว่มแรงร่วมใจในการจัดท�ากิจกรรม และแก้ไขปญัหาเฉีพาะหนา้

ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นการใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีประโยชน ์ 

ส่งผลให้ได้รับค�าชมจากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ท�าให้สมาชิกในชมรม

ทุกคนภูมิ ใจและประทับใจในกิจกรรมท่ีตนได้ร่วมกันจัด 

มากยิง่ขึ�นไปอีก
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่

PSU Green Youth

ชมรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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 โครงการPSU Green Youth เปน็โครงการท่ีจัดท�าขึ�นในรูปแบบสื่อออนไลน ์ทั�งการใหค้วามรู้

เก่ียวกับขยะและปญัหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งชมรมได้จัดกิจกรรมผา่นเฟซบุ๊กเพจ “ชมรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

ม.อ.หาดใหญ”่ ท่ีเปน็เพจของชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

เหตุผลท่ีจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 

ท่ีส่งผลให้ผู้คนต้องปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ได้เล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี�ขึ�นมานั�นเป็นสิ่งท่ีสมควรอย่างยิ่ง ดังนั�นกิจกรรมท่ีจัดขึ�นมา 
จึงเป็นกิจกรรมการร่วมแชร์ประสบการณ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบฉีบับของแต่ละคน พร้อมแนบ 
รูปประกอบ และติด Hashtag #PSUGREENYOUTH โดยผูเ้ขา้ร่วมจะได้รบัของรางวัลในการร่วมกิจกรรม 

PSU Green Youth โดยพบว่าผูท่ี้สนใจและเข้าร่วมท�ากิจกรรมนี�ได้ตระหนกัถึงปญัหาสิง่แวดล้อมมากขึ�น

หลังจากจบกิจกรรมอีกด้วย

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมของชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท�าให้ผู้เข้าร่วม 
ได้ตระหนกัถึงปญัหาส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จรงิ โดยมบีางกลุ่มสนใจ 
เขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของกระบอกเสียงร่วมกับชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

ของเราอีกด้วย ซึง่ทางชมรมได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็ รวมไปถึง 

รวมกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ 
ทางชมรม เชน่ การ Plogging Run ภายในมหาวิทยาลัย  ซึง่เปน็ 

ความประทับใจของทางชมรมท่ีเราได้สร้างเครือข่ายเพิม่มากขึ�น และ

ได้เปน็ส่วนหนึง่ในการสรา้งการตระหนกัถึงปญัหาของสิง่แวดล้อม 
ในปจัจุบนั

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

รักษ์์น�้า รักอนามัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

ชมรมฅนรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.เอกชัย ญาณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมฅนรกัษ์สิง่แวดล้อมได้ส�ารวจสภาพปญัหาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง โดยพบว่าแหล่งน�าในมหาวิทยาลัยบางแห่งเป็นพื�นท่ีรองรับน�าเสียจากอาคาร

โดยรอบ จนเกิดปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรัง่ท่ีเปน็เหตุใหอ้อกซิเจนในน�าต�าลง สง่ผลให้

สตัว์น�าตายจ�านวนมากและเกิดปรมิาณสารอินทรยีส์งู ชมรมจึงน�าแนวคิดการประยุกต์

ใช้กังหันน�าในการเพิ่มออกซิเจน เพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�าและลดปัญหา 
การเกิดปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่ง นอกจากนี�ชมรมได้ตรวจวัดคุณภาพน�าเป็น 

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าแนวโน้มของคุณภาพน�าดีขึ�น และไม่พบปรากฏการณ์

สาหร่ายสะพรั่งอีก จากผลการด�าเนินการดังกล่าวทางโครงการจึงเผยแพร่ข้อมูล 

แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้อาศัยโดยรอบแหล่งน�า เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันรักษาคุณภาพ 

ของน�าเอาไว้ต่อไป
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 โครงการรกัษ์น�า รกัอนามยั ใสใ่จสิง่แวดล้อม ด�าเนนิกิจกรรมโดยใช้หลักการ

จากวิชาชลธีวิทยา และได้ปรับประยุกต์ใช้จากสิ่งท่ีตนมี ด้วยการน�ากังหันน�า 
เติมออกซเิจนซึ่งเปน็นวัตกรรมอยูก่่อนแล้วมาประเมนิเบื�องต้น จากนั�นทางชมรมจึงได้

ออกแบบขนาดของกังหนัขึ�นใหม ่โดยใชห้ลักการมาประเมนิความเปน็ไปได้ของขนาด

กังหนัว่าจะสามารถเติมออกซิเจนได้อย่างเพยีงพอกับปริมาณน�าในแต่ละพื�นท่ีหรอืไม ่

ซึ่งหลังจากเปล่ียนกังหนัน�าเติมออกซเิจนท่ีทางชมรมออกแบบมาแล้ว พบว่าคณุภาพ

น�าในบรเิวณดังกล่าวดีขึ�นอยา่งเหน็ได้ชดั 
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

การจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ชมรมกองกำาลัง “เทีย่ว” รับใช้สังคม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำานาจ รักษาพล

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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 ชมรมกองก�าลัง “เท่ียว” รบัใช้สงัคม ได้ลงพื�นท่ีส�ารวจและ

ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร  
โดยมีผู้ร่วมติดตามผลจากการศึกษาดังกล่าวผ่านการประชุม 

เชงิปฏิบติัการ “ธรรมความจริงใหป้รากฏ” จ�านวน 80 คน ซ่ึงมทัี�ง

นกัศกึษา คณาจารย์และผูบ้รหิาร ของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 

และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร มีการศึกษา

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี� 

 1. ปญัหาขยะอินิทรยีภ์ายในิโรงอาหาร   

 2. การใชพ้ลั้งงานิ (นิำามนัิเชื้อเพลิ้ง พลั้งงานิไฟฟา้) 

 ส�าหรบัการเรยีนการสอน 

3.  ปริมาณขยะแหง้แล้ะขยะอื�นิ ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

4. คุณภาพนิำาจากกิจกรรมการเรียนิการสิ่อนิแล้ะการบริหาร

จัดำการ 

5. การพัฒนิาพื้นิที�สิ่ีเขียวด้ำวยแนิวคิดำป่าสิ่ามอย่างประโยชนิ์ 

สิ่ี�อย่าง โดยมุ่งเน้นการปลูกพืชอาหารและพันธุ์ไม้ท้องถ่ิน และ 
พืชผักสวนครัวจากเมล็ดพันธุแ์ท้ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

กับการจัดการผลกระทบสิง่แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ชมรมประยุกต์องค์ความรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับการจัดการผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมอย่างเปน็ระบบ  ได้แก่ 

 1. การจัดำการคณุภาพนิำา โดยการใชจุ้ลินทรยีน์�า-ก้อน

 2. การจัดำการคณุภาพดิำนิ  โดยการหม่ดินและปรบัปรุงดิน 

 3. การจัดำการขยะแห้ง แล้ะขยะอินิทรยี ์ โดยการคัดแยกและเพิม่มลูค่า การเลี�ยงไสเ้ดือนดินเพื่อก�าจัด 
ขยะอินทรยี ์

 4. การเพิ�มพื้นิที�สิ่เีขยีวอยา่งมปีระสิ่ทิธภิาพ เพื่อความมัน่คงทางอาหารและอาหารปลอดสารพิษ เชน่  

ส้มจี�ด มะม่วงหิมพานต์ เหลียง หมาก กล้วยท้องถ่ิน และพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจาก 
บา้นดินพอเพยีงและขยายต่อไปยงัอาคารแมโ่จ้สามคัคี ควบคูกั่บสรา้งการรบัรู ้การจัดการกับผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยแมโ่จ้–ชุมพร และมหาวิทยาลัยในเครอืขา่ย คือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 

วิทยาเขตชุมพร นอกจากนี�ยงัสง่เสริมการสร้างจิตส�านกึแก่นกัศกึษา บุคลากร และผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งให้ 

เกิดการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบต่อผลกระทบสิง่แวดล้อม

การเพ่ิมพ้่นทีสี่เขียว
ภายในมหาวิทยาลัย

เร่ิมต้นใหม่ ด้วยใจรักษ์์

ชมรมพลังรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒินณรงค์ มากพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรม ได้มองเหน็ถึงปญัหาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ท่ีมลีดนอ้ยลง เนื่องจากการสรา้งตึกหรอือาคารเพื่อเพิม่พื�นท่ีใหม้ากขึ�น ตลอดจนต้นไมท่ี้มอีายุมาก

ก็ตายไปตามกาลเวลา จึงจัดกิจกรรมเริ่มต้นใหม่ ด้วยใจรักษ์ ขึ�นมา เพื่อให้สมาชิกในชมรมฯ  
ได้มีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนทัศนียภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรักและความสามัคคีกันในหมู่คณะ ซ่ึงสมาชิก 

จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงทัศนียภาพให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ให้มีความร่มรื่นและน่ามองยิ่งขึ�น โดยการปรับแต่งก่ิงต้นไม้ การเก็บขยะและการปลูกต้นไม ้ 
โดยกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้มีแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ�น  
นอกจากนี�ชมรมได้จัดท�า QR Code ไว้ท่ีต้นไม้แต่ละต้นเพื่อท�าการวิจัยและเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูต่าง ๆ อีกด้วย 
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ชมรมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ากิจกรรมดังกล่าว 
เพื่อให้สมาชิกของชมรมได้ตระหนัก และเห็นถึงความส�าคัญของ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการเพิ่มพื�นท่ีสีเขียวให้กับ

มหาวิทยาลัย ซึ่งการลงมือปลูกต้นไม้นั�นช่วยให้ผู้ท่ีลงมือปลูก 
เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์พื�นท่ีสีเขียวตามอัตลักษณ์ นักคิด 

นกัปฏิบติั และเป็นผูม้จิีตสาธารณะ ซึง่แนวคิดดังกล่าวจะไม่อยูเ่พียง

ในมหาวิทยาลัยเท่านั�น แต่ยังสามารถฝัังลึกให้กลายเป็นนิสัย 

ในการช่วยอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติของสมาชกิชมรมได้อีกด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

URU ร่วมใจ แยกขยะ
เพ่ือมหาวิทยาลัยสีเขียว

ชมรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมองเห็นถึงปริมาณขยะมูลฝัอยท่ีเพิ่มขึ�น อีกทั�งภายใน

มหาวิทยาลัยยังมีระบบการคัดแยกขยะท่ีไม่ชัดเจน และนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาใหม ่

ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเรื่องการคัดแยกขยะ ทางชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จึงจัดท�าโครงการ 

URU รว่มใจ แยกขยะ โดยมกิีจกรรมส�ารวจขยะ  รณรงค์ประชาสัมพนัธ ์ อบรมการคัดแยกขยะ 

และกิจกรรมอาสาคัดแยกขยะ เพื่ อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจเก่ียวกับการบริโภค 

ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจะสามารถลดปริมาณขยะ และเกิดการ 
คัดแยกขยะได้นั�น จะต้องอาศยัความรว่มมอืจากนกัศกึษาในการทิ�งขยะใหถ้กูต้องตามสหีรอื 
ตราสัญลักษณ์ ซึ่งจะท�าให้การก�าจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยสะดวกต่อการขนไปก�าจัด 

จากจุดนี�สามารถน�าไปเชื่อมกับการท�ากิจกรรมการใช้ประโยชนจ์ากขยะ พร้อมทั�งสามารถน�าไป

ปรบัใชกั้บชวิีตประจ�าวันได้ เพื่อใหน้กัศกึษาได้มองเหน็คณุค่าและการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมมากขึ�น

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมอบรมเรื่องการแยกขยะท�าให้นกัศกึษาสามารถคัดแยกขยะ

ประเภทต่าง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง ดังนั�นทางชมรมจึงเหน็ว่าเปน็กิจกรรมท่ี 

ควรจัดขึ�นเปน็ประจ�าทกุป ี เพื่อใหน้กัศกึษาท่ีเขา้ใหมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ในเรื่องการแยกขยะต่อไป นอกจากนี�ทางชมรมได้น�าขยะอินทรีย ์ท่ีได้จากการ 

คัดแยกขยะของนักศึกษามาท�าเป็นปุ�ยหมัก โดยดัดแปลงจากหลักการ 

ของโครงการพระราชด�าริของรัชกาลท่ี 9 สว่นขยะประเภทหลอด ทางชมรม 

ได้น�ามาต่อยอดเปน็เตียงและบล็อกปูพื�น เพื่อเพิม่มลูค่าต่อไป

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

ค่ายทูตเยาวชน zero waste

ชมรม SNRU รักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.ทรงพล ประโยชน์มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมSNRU รักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดค่ายทูตเยาวชน zero waste โดยมีกิจกรรม ดังนี� 

อบรมในหัวข้อการจัดการขยะ ท�าการประชาสัมพันธก์ารจัดการขยะเหลือศูนย์ ปรับปรุงและ

ติดป้ายบอกตัวอย่างขยะแต่ละประเภท รวมถึงแนะน�าวิธกีารทิ�งขยะให้ถูกประเภท หลังจาก 
จัดกิจกรรมทางชมรมได้ติดตามผลพบว่าปริมาณขยะในศนูย์อาหารทานตะวัน และศนูย์อาหาร 

Canteen ลดลงรอ้ยละ 17.50 และ 11.19 ตามล�าดับ นอกจากนี�ทางชมรมยงัได้น�าขยะรีไซเคิล

ไปต่อยอดท�าใหป้รมิาณขยะรีไซเคิลจากศนูยอ์าหารทานตะวันลดลงจาก 5.30 กก. เหลือ 2.11 กก. 

และศูนย์อาหาร Canteen ขยะรีไซเคิลลดลงจาก 3.60 กก. เหลือ 1.31 กก. และยังสามารถ 

ลดขยะอินทรยีไ์ด้อีกด้วย ซึง่ลดลงจาก 15.10 กก. เหลือ 12.70 กก. เมื่อสามารถลดปรมิาณขยะ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางชมรมจึงอยากเผยแพร่และขยายผลไปยังโรงเรียนด่านม่วงค�า 

พทิยาคมอีกด้วย
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 การเผยแพร่ และขยายผลการผลิตต้นแบบ 

ทตูเยาวชน Zero waste แก่นกัเรยีนโรงเรยีนด่านมว่งค�าพิทยาคม 

พบว่านักเรียนมีความใส่ใจและกระตือรือร้นในการอบรม โดย 

ผลการเรียนรู้ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉีล่ียรอ้ยละ 63.40 และหลัง

การอบรมเฉีล่ียรอ้ยละ 70.20 โรงเรียนมกีารส�ารวจและปรบัปรุง

จุดทิ�งขยะให้ชัดเจนยิ่งขึ�น และได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
สง่เสริมการจัดการขยะเหลือศนูยโ์ดยใช้เสียงตามสายในช่วงเท่ียง

ของทุกวัน เพื่อให้มีความตระหนักในการลดใช้และคัดแยกขยะ

เพิ่มมากขึ�น การติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมภายหลังจากการ

ด�าเนินโครงการ พบว่าท่ีโรงเรียนด่านม่วงค�าพิทยาคม สามารถ 

ลดปริมาณขยะได้รอ้ยละ 30.73 และโรงเรียนได้ด�าเนนิการสง่เสรมิ

พฤติกรรมการทิ�งขยะของนักเรียนต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

และต่อเนื่อง
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มหาวิทยาลัยพะเยา

ONLY ONE EARTH : CARE AND SHARE 
เพียงโลกใบเดียวท่ีดูแลและแบ่งปัน

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ�

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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 โครงการ ONLY ONE EARTH : CARE AND SHARE  

เพียงโลกใบเดียวท่ีดูแลและแบ่งปัน ได้ด�าเนินการตามนโยบาย 

ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มด�าเนินการ

ออกแบบกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้กรอบแนวคิด  

“ONLY ONE EARTH : CARE AND SHARE เพียงโลกใบเดียว 

ท่ีดูแลและแบ่งปัน” โดยผู้ เข้าร่วมจะต้องอธิบายภาพถ่าย 

ของตนเองท่ีสะท้อนมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมออกมา รวมถึง 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งม ี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมดังกล่าว 

ผ่านสื่อออนไลน์ทั�งเพจเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมของชมรม

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

จากทั�งบุคคลภายนอกและในมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะพลังงานและ 

สิง่แวดล้อม ซึ่งทางชมรมได้ท�าการคัดเลือกภาพถ่ายท่ีได้รบัรางวัล 

และน�าภาพมาสกรีนติดกระเป�าจ�าหน่าย โดยน�าเงินท่ีได้มาเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและจัดซื�อถังขยะเพิ่มเติม นอกจากนี� 
ทางชมรมได้จัดท�ากิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้ความรูเ้รื่องการคัดแยกขยะ

ให้กับบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยเคียน ต.แมก่า  

อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีคณะผู้ จัดท�าโครงการ 

ได้ด�าเนินการส�ารวจเจอปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ 

ในด้านการจัดการขยะภายในโรงเรยีน

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมด�าเนนิไปได้ด้วยการขบัเคล่ือนของกลุม่เครอืขา่ยนสิติ

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และกลุม่ตัวแทนนกัเรยีนภายในโรงเรยีน

บา้นหว้ยเคียน ซึง่เปน็ต้นแบบในการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

อีกด้วย นอกจากนี�กิจกรรมของชมรมยังช่วยให้นักเรียนโรงเรียน 

บา้นหว้ยเคียนได้ตระหนกัในการคัดแยกขยะ และได้รบัประโยชน ์

จากการคัดแยกขยะ เช่น ได้รบัการอ�านวยความสะดวกในการก�าจัดขยะ 

และสรา้งรายได้จากการจ�าหนา่ยขยะรีไซเคิล
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การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

TSU For All 

ชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.สุนิสา คงประสิทธิ�

มหาวทิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการ รณรงค์การคัดแยกขยะ TSU For All ได้มกีาร

จัดกิจกรรมประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนนสิติสง่ผลงานเขา้ประกวดส่ือ 

และวิดีโอเก่ียวกับการคัดแยกและลดปริมาณขยะภายใน

มหาวิทยาลัยในหวัขอ้ “TSU reduce for the better” ผา่นทาง 

เฟซบุ๊กเพจชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นอกจากนี�ทางชมรมได้มกีารประชาสัมพันธ์

ผา่นเสยีงตามสายภายในหอพกันสิติอีกด้วย ซ่ึงทางชมรมได้รวบรวม

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดให้คณะกรรมการตัดสินและให้คะแนน 

โดยมกีารประกาศผลงานท่ีได้รบัรางวัลทางเพจเฟซบุก๊ของชมรม 

นอกจากนี�ยังมีกิจกรรมบรรยายท่ีสอดแทรกองค์ความรู้เก่ียวกับ

ปญัหาขยะและการจัดการขยะ และกิจกรรมคัดแยกขยะคว้ารางวัล 

โดยจากการจัดกิจกรรมพบว่า กิจกรรมของชมรมได้มีส่วนท�าให้

นิสิตมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน สามารถคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 

และนิสิตมี จิตส�านึกท่ี ดีในการคัดแยกขยะก่อนทิ� งภายใน

มหาวิทยาลัย
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 จากกิจกรรมท่ีชมรมรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้จัดขึ�น 

ท�าให้ผู้ เข้าร่วมได้มีโอกาสการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน 

ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มีเพียงนิสิต

ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั�น แต่รวมถึงท่ีมาจากหลายสถาบนัด้วย  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประสบการณ์ และไอเดียความคิด

สรา้งสรรค์ดี ๆ  ต่อกัน นอกจากนี�กิจกรรมยังสามารถสร้างจิตส�านกึ

ท่ีดีในการคัดแยกขยะได้อีกด้วย ซึ่งทางชมรมมีความประทับใจ

และถือว่าเปน็กิจกรรมท่ีดีอยา่งมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัย

ชมรมวิทยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม  
อาจารย์ทีป่รึกษา นายณรงค์ศักดิ� พิทักษ์ตันสกุล

การเพ่ิมพ้่นทีสี่เขียว
ภายในมหาวิทยาลัย
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 จากการท�าโครงการเพิม่พื�นท่ีสเีขยีวภายในมหาวิทยาลัย ทางชมรมของเราได้ท�าการปลูกต้นสกัและ

ต้นพะยูงจ�านวน 100 ต้น โดยมีผู้ท่ีร่วมแรงร่วมใจ ได้แก่ สมาชิกของชมรมจ�านวน 68 คน บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และนักศกึษาท่ีร่วมโครงการเพิม่พื�นท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งแมว่้าการด�าเนินโครงการ

จะไมส่ามารถเปน็ไปตามแผนท่ีวางไว้ เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

จึงท�าให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนเป็นจ�านวนมากได้ ทางชมรมจึงต้องก�าหนดจ�านวนต้นไม้และจ�านวน 

ผู้เข้าร่วมโครงการในการท�ากิจกรรมดังกล่าว โดยหลังจากแจกจ่ายต้นกล้าให้กับสมาชิกในชมรม  

เพื่อน�าไปปลกูในพื�นท่ีของมหาวิทยาลัยเรยีบรอ้ยแล้ว ก็ได้น�าต้นกล้าไปแจกจ่ายใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุร ีและชาวบ้านในพื�นท่ี เพื่อน�ากลับไปปลกูในพื�นท่ีของแต่ละคนได้อีกด้วย โดยทางชมรม

มองว่ากิจกรรมนี�เปน็การปลกูฝังัการดแูล รกัษา และอนรุกัษ์ทรพัยากรปา่ไมไ้ด้เปน็อยา่งดี

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 การด�าเนินกิจกรรมของชมรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ปลูกฝัังความคิดพร้อมกับ 

สรา้งความตระหนกัในด้านของการอนรุกัษ์ปา่ใหกั้บผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  

ด้วยการน�าหลักการอย่าง ‘ปา่ 3 อย่าง ประโยชน ์4 อย่าง’ มาปรบัใช ้

กับกิจกรรมของชมรม ก็เพื่อใหเ้ด็กรุน่ใหมอ่ย่างนกัศกึษา บุคลากร  

และชาวบ้านในพื�นท่ีได้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 

ท่ีเรามอียูอ่ยา่งคุ้มค่าท่ีสดุ
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การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

อีโคบริคส์ อิฐก่อสร้าง

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.อรัญญา นนทราช

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการอีโคบริคส์ อิฐก่อสร้าง ของชมรมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการแข่งขันประกวด 
อีโคบริคส์ อิฐก่อสร้าง โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ซึง่วัสดุท่ีใชท้�าสิง่ประดิษฐใ์นการแข่งขันนั�น

จะต้องมาจากขวดอีโคบรคิส ์หรอืขยะพลาสติกและขวดพลาสติก

นั่นเอง นอกจากนี�ทางชมรมได้น�าสิ่งประดิษฐ์อย่างอุปกรณ ์ 
หรอืส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากการแขง่ขนัไปมอบใหแ้ก่โรงเรยีน 
ศนูย์เด็กเล็กสงเปลือย ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสนิธุ ์ อีกด้วย  

ซึ่งหลังจากจัดกิจกรรม ทางชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมพบว่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก  
และขวดพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 จากการจัดกิจกรรมอีโคบริคส์ อิฐก่อสร้าง ของชมรมอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะ 
ประเภทพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยลดลงได้ นอกจากนี�ผูเ้ขา้รว่ม

กิจกรรมยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน�าขวดอีโคบริคส ์

ท่ีท�าจากขยะกับขวดพลาสติกมาท�าเปน็อุปกรณห์รอืเฟอรน์เิจอร์

ใหเ้กิดประโยชน ์รวมถึงยงัเปน็การสร้างจิตส�านกึในการจัดการขยะ

ใหแ้ก่นกัศกึษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

ช่วยสร้าง ช่วยธรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิม่

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย



177176

 ผล้ของโครงการช่วยสร้าง ช่วยธรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเปา้หมายท่ีชมรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมวางไว้ 

โดยผ่านกิจกรรมหลักคือ การให้ผู้เข้าร่วมโครงการเปล่ียนจากการใช้ 

ขวดพลาสติกเปน็ขวดอะลมูเินยีม ซึ่งเปน็การลดขยะพลาสติกในระดับ

ปจัเจก แต่ยงัไมส่ามารถขยายต่อไปถึงภาคส่วนต่าง ๆ  ให้รว่มด�าเนินการได้ 

เนื่องจากไม่สามารถด�าเนินการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงนโยบาย 

ใหบ้รรลเุปา้หมายได้เท่าท่ีควร เปน็ผลใหเ้มื่อเสรจ็สิ�นการด�าเนนิโครงการ

แล้วยงัไมส่ามารถผลักดันใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเชงิมหาวิทยาลัยได้ 

แต่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ร่วมด�าเนินการยังสานต่อการด�าเนินงาน  

เพื่อขยายผลสู่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

ผ่านกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทั�งในแบบ 

ท่ีเปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ผล้สิ่ำาเร็จของการด�าเนินโครงการ ชว่ยสรา้ง ชว่ยธรรม  

ท่ีทางชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรา 
ประทับใจคือ นอกจากจะได้รับความสนใจจากนิสิตคณะต่าง ๆ  

ท่ีมาร่วมด้วยช่วยกันในการลดปริมาณขยะพลาสติก และ 

การคัดแยกขยะแต่ละประเภทบริเวณภายในมหาวิทยาลัยแล้ว 

ยงัมบุีคลากรในมหาวิทยาลัย และชาวบา้นท่ีอาศยัในชุมชนบรเิวณ 

รอบมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเรื่องของการจัดการขยะไม่แพ้กัน 

ซึ่งทุกคนต่างช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติก และให้ความสนใจ 

กิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมของชมรมเราอีกด้วย
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การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

ลดใช้ถุงพลาสติก

ชุมนุมรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวชมภู่ เหน่อศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการลดใช้ถุงพลาสติก ของชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ด�าเนินการจัดอบรม 

ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ คัดแยกขยะ แก่นักศึกษา และ 

ผูจ้�าหนา่ยอาหารในมหาวิทยาลัย พร้อมสรา้งจิตส�านกึใหล้ดการใช้

วัสดุท่ีไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
โดยเชญิวิทยากรจากส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 10 (ขอนแก่น) 

ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มอบรมมากกว่าเปา้หมายท่ีตั�งไว้ ทั�งนกัศกึษา บุคลากร 

รวมทั�งสิ�น 311 คน ผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมท�าให้ผู้เข้าร่วม

อบรมมีความรู้ด้านการจัดการขยะเพิ่มขึ�นโดยมีคะแนนจาก 

การท�าแบบทดสอบก่อนเรยีนเฉีล่ียอยู่ท่ี 6.02 คะแนนจากคะแนน

เต็ม 10 และมีความรู้หลังเข้ารับการอบรม โดยมีคะแนนเฉีล่ีย 

อยู่ท่ี 9.68 จากคะแนนเต็ม 10 กิจกรรมการรณรงค์การลดใช้ 

ถงุพลาสติก โดยเมื่อนกัศกึษาซื�อสนิค้าจากรา้นค้าท่ีเขา้รว่มโครงการ

และปฏิเสธการรับถุงพลาสติก จะได้รบัแสตมป์เพื่อสะสมและน�ามา

รับของรางวัล ผลจากการด�าเนินกิจกรรมพบว่า ไม่มีนักศึกษา 

ท่ีสะสมแสตมป์ได้ครบตามจ�านวน แต่สามารถนบัแสตมปท่ี์ร้านค้า

แจกไปได้จ�านวน 1,215 ดวง ดังนั�น กิจกรรมได้แสดงให้เห็นว่า

สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 1,215 ชิ�น
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 โครงการลดใชถ้งุพลาสติก ได้รบัความร่วมมือเปน็อย่างดี

จากทั�งร้านค้า และนักศึกษา ซึ่งจากความร่วมมือนี�ท�าให้เกิด 
การลดใช้ถุงพลาสติกไปได้มากถึง 1,215 ชิ�น โดยนักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะ 

ท่ีเหมาะสมมากขึ�นร้อยละ 100 นอกจากนี�ยังได้ด�าเนินกิจกรรม 

การลดใช้ถุงพลาสติกในรูปแบบกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจะด�าเนินการ 

ในปกีารศกึษาต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คืนน�้าใส มหาวิทยาลัยสีเขียว

ชมรมรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา นายกมลนาวิน อินทนูจิตร

การจัดการพลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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 โครงการคืนน�าใส มหาวิทยาลัยสีเขียว ของชมรม 

รักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด�าเนินไปเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพน�าภายในมหาวิทยาลัยด้วยการผสมผสาน

ระหว่างพืชน�ากับระบบเติมอากาศ ในบรเิวณทางระบายน�าขา้งตึก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวคือทางชมรมได้จัดท�า

กระสอบทรายกั�นเพื่อเพิ่มระดับชั�นความลึกของน�า แบ่งเป็น 
ขั�นบันได ท�าใหม้กีารแบง่สว่นน�าเสยีเพื่อบ�าบดัเปน็ขั�นตอน อีกทั�ง

ยังเพิ่มอัตราการตกตะกอน และเพิ่มประสิทธิภาพการบ�าบัด 
ภาระบรรทุกไนโตรเจนและคาร์บอนในทางระบายน�าแบบเปิด 

ทางชมรมได้ใช้ เครื่ องเติมอากาศตามความเหมาะสมของ 

สภาพพื�นท่ี ส่วนแรกเป็นการบ�าบัดน�าเสียด้วยพืชน�าโดยใช้ 

ผักตบชวา ซึ่ ง เป็นรากลอยท่ีมีคุณสมบัติในการดักจับ 

สารแขวนลอยได้ โดยดัดแปลงรางไม้ไผ่กั�นเป็นสี่เหล่ียม 

เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของผักตบชวาและมีการเปล่ียน 

อยู่สม�าเสมอ ส่วนท่ีสองเป็นการใช้การเติมอากาศด้วย 

เครื่ องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เกิดกระบวนการ 

ย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ท่ีใช้อากาศ ส่วนท่ีสาม

เป็นการปลูกพืชน�าขนาดใหญ่ท่ีมีราก เช่น ต้นกก ธูปฤๅษี  

เพื่ อเพิ่มอัตราการตกตะกอนและเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
การบ�าบัดภาระบรรทุกก่อนลงสู่รางระบายน�าเปิดสาธารณะ 

โดยคณุภาพน�าในพื�นท่ีท่ีด�าเนนิการมคีณุภาพดีขึ�น

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 โครงการคืนน�าใส มหาวิทยาลัยสเีขยีว เปน็การบูรณาการรว่มกัน

ระหว่างรายวิชาสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และชมรมรักษ์สิง่แวดล้อม 

โดยท่ีกิจกรรมของชมรมได้ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษา 

ในด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และ 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา ท้องถ่ินเรา 
โดยเฉีพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้มหาวิทยาลัย 
เล็งเห็นคุณค่าของกิจกรรมนักศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อม 
จนได้รบัการสนับสนนุด้านเทคโนโลยีการเติมอากาศด้วยเครื่องเติมอากาศ

พลังงานแสงอาทิตยจ์�านวน 5 เครื่อง ตลอดชว่งทางระบายน�า จนคณุภาพน�า 

ในพื�นท่ีท่ีด�าเนนิการมคีณุภาพดีอยา่งยัง่ยนื
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การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

แยกก่อนท้ิงรักษ์าส่ิงแวดล้อมกับ
ธนาคารขยะรีไซเคิล

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา นายทรงศักดิ� วิชุมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการแยกก่อนทิ�งรักษาสิ่งแวดล้อมกับธนาคารขยะ

รีไซเคิล ด�าเนินโดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ได้มองเห็นถึงปัญหาการทิ�งขยะของนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยท่ีไมไ่ด้มกีารคัดแยกขยะอยา่งถูกวิธ ีท�าใหส้มาชกิ

ในชมรมร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องเหมาะสม 

โดยมีสมาชิกตัวแทนนักศึกษาท่ีเคยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง 

เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ น�าแนวคิด 
จากการได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาปรับและต่อยอดให้เข้ากับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท�าให้กิจกรรม 

ได้มีการปรับเปล่ียนจากการด�าเนินโครงการคัดแยกขยะ 

ภายในมหาวิทยาลัย เปน็การด�าเนนิการคัดแยกขยะท่ีบ้าน ท่ีพกั

ของสมาชิกชมรม รวมทั�งได้มีการเพิ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ในช่วง  
Work From Home และการจัดท�าสื่อประชาสมัพนัธก์ารด�าเนนิ

กิจกรรม รวมทั�งได้น�าความรูแ้ละประสบการณ์ถ่ายทอดสูนั่กศกึษา

ภายในมหาวิทยาลัย สมาชิกชมรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ด้วยการปฏิบติักิจกรรมตามแผนท่ีวางเอาไว้ สง่ผลให้กิจกรรมของ

โครงการแยกก่อนทิ�งรักษาสิ่งแวดล้อมกับธนาคารขยะรีไซเคิล

สามารถส�าเร็จไปได้ด้วยดี
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 โครงการการแยกก่อนทิ�งรักษาสิ่งแวดล้อมกับธนาคาร

ขยะรีไซเคิลได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกในชมรม 

โดยการรว่มมอืกันท�ากิจกรรมคัดแยกขยะรไีซเคิลระหว่างมาตรการ 

เว้นระยะหา่งทางสังคม ในขณะท่ีอยู่ในช่วง Work From Home 

พร้อมทั�งได้เพิ่มกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และออกแบบสื่ อ

ประชาสัมพนัธโ์ครงการออนไลน์ โดยเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกชมรม

ได้มีส่วนร่วม และได้ความรู้ ประสบการณ์ ความสุขจากการ 

ท�ากิจกรรม จากนั�นได้มโีอกาสน�าผลท่ีได้จากการด�าเนนิกิจกรรม

มาจัดนิทรรศการ อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการ 

พร้อมทั�งเชิญวิทยากรพิเศษในเครือข่ายมาร่วมจัดกิจกรรม 

โดยมีนักศึกษาภายนอกชมรมท่ีสนใจเข้าฟังและร่วมกิจกรรม

มากกว่า 250 คน ท�าให้สมาชิกชมรมมีความภาคภูมิใจกับ 

การด�าเนนิกิจกรรมครั�งนี�อยา่งยิง่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยการคัดแยกขยะ

ชมรมสิง่แวดล้อมราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ทีป่รึกษา นายไพศาล แถิ่วไธสง

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพ่ิมพ้่นทีสี่เขียว
ภายในมหาวิทยาลัย
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 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขยีวด้วยการคัดแยกขยะเกิดขึ�น

จากชมรมสิ่งแวดล้อมราชภัฏนครราชสีมาได้มองเห็นถึงปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างปัญหาขยะ เนื่ องจากบุคลากรยังขาด 
ความรู้ และจิตส�านึกในการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง ดังนั�นชมรมจึง

ได้ด�าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี�  ในขั�นตอนแรกคือการเตรียมแผน 

การปฏิบัติงาน โดยประชุมสมาชิกในชมรมเพื่อวางแผนในเรื่อง

การด�าเนนิการท�ากิจกรรม ลงพื�นท่ีเพื่อไปหาสาเหตแุละเก็บข้อมลู

เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานในขั�นตอนต่อไป ขั�นตอนต่อมา 
คือการด�าเนนิงาน ซึง่ในขั�นตอนนี�ทางชมรมได้แบ่งสมาชกิในชมรม

ออกเปน็ 2 ทีม ซึ่งทีมแรกจะท�ากิจกรรมในสปัดาหท่ี์ 1 ของเดือน 

และทีมท่ี 2 จะท�ากิจกรรมในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน โดยท�าการ 

แบง่จ�านวนคนลงเรอืเพื่อเก็บขยะ โดยเรือ 1 ล�า ไปได้สงูสดุ 12 คน  

นอกจากนั�นยังต้องแบ่งคนไว้เพ่ือรอคัดแยกขยะและชั่งน�าหนัก

ของขยะท่ีเก็บมา ส่งต่อขยะให้กับฝั่ายกองอาคารและสถานท่ี 

ของมหาวิทยาลัย และขั�นตอนสุดท้ายคือการสรุปกิจกรรม 

โดยทางชมรมได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับสมาชิก 

ท่ีเขา้รว่มการท�ากิจกรรมในครั�งนี� จากนั�นจึงจัดการประชุมระหว่าง

คณะอาจารยแ์ละสมาชกิในชมรม เพื่อสรุปและประเมนิโครงการ

แผนกิจกรรมทั�งหมดตลอดระยะเวลาท่ีท�ากิจกรรม 

 จากการท�ากิจกรรมของชมรมครั�งนี� พบว่า มขียะพลาสติก 107 

กิโลกรัม ขวดน�า 65.4 กิโลกรัม ขวดแก้ว 51 กิโลกรัม และ 

ขยะประเภทโฟม 4.8 กิโลกรัม รวมขยะท่ีได้จากกิจกรรมทั�งสิ�น 

229 กิโลกรมั

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ



199198

สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ผล้สิ่ำาเร็จจากการด�าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ด้วยการคัดแยกขยะ ของชมรมสิ่งแวดล้อมราชภัฏนครราชสีมา 
ในครั�งนี� ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยชมรม 

ได้สร้างจิตส�านึกในการคัดแยกขยะ และสภาพปัญหาขยะ 

ผา่นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา อีกทั�งยงัท�าให้ 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถเผยแพร่ความรูแ้ละการจัดการขยะไปสู ่

ผูอ่ื้นได้อีกด้วย



201200

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

น�้าใสใจบ�าเพญ็ กับ เพาะรักษ์์ คร้ังท่ี 10

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิม้สมบุญชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



203202

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการ ค่ายเพาะรัก(ษ์) ครั�งท่ี 10 ของชมรม 

อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติได้จัดท�าขึ�น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการได้รบัความรูด้้านการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึงสร้างความเข้าใจใน 
ความหมายและเหตุผลของการอนุรักษ์ โดยท่ีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

ในครั�งนี�จะต้องมคีวามเขา้ใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีดียิ่งขึ�น เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนขาดความรู้และ 
ความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธ ี 

ทางชมรมจึงมกีารใหค้วามรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดความรู ้
เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวด ล้อม 
มากยิง่ขึ�น เปน็การชว่ยเหลือและรกัษาสิง่แวดล้อมสบืต่อไป 

 โครงการน�าใสใจบ�าเพ็ญท่ีจัดขึ�นได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้

ก�าหนดไว้ คือ ท�าความสะอาดบริเวณทางเดิน บริเวณคูคลอง 

ภายในมหาวิทยาลัย และใหค้วามรูเ้รื่องการจัดการขยะอยา่งถกูวิธ ี 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน

และใช้ เวลาว่างในวันหยุดให้ เ กิดประโยชน์ต่อสังคมและ 

สิง่แวดล้อม



205204

สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 การได้จัดกิจกรรมโดยทางชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ทรัพยากรธรรมชาติได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส�าคัญ

ของการอนรุกัษ์นั�น ก็เพื่อจะปลกูฝังัเมล็ดพนัธุแ์หง่การเหน็คณุค่า

ของการอนุรักษ์ให้ ต้นกล้าต้นนั�น ได้เพาะเมล็ดพันธุ์และ 

เพาะรัก(ษ์)ให้เกิดขึ�นในใจของทุกคน โดยกิจกรรมท่ีชมรมภูมิใจ 

น�าเสนอคือ การเดินปา่ศกึษาเส้นทางธรรมชาติ โดยในระหว่างทาง 

ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เก่ียวกับประเภทและลักษณะต่าง ๆ  

ของทรพัยากรธรรมชาติ นอกจากนี�นสิติท่ีเขา้รว่มจะได้ท�ากิจกรรม 

เก็บเศษขยะตามบรเิวณทางเดินและคลองน�า ท่ีไมไ่ด้รบัการจัดการ

อย่างถูกวิธี รวมถึงให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธ ี 

และผลกระทบของการจัดการขยะท่ีไม่ถูกวิธี เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน และท�าให้มหาวิทยาลัย 

นา่อยูม่ากย่ิงขึ�น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Re : ลด ละ เลิก EP.2

ชมรมรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม 

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย



207206

 ชมรมรกัษ์สิง่แวดล้อมได้แบ่งกิจกรรมออกเปน็ 3 ชว่ง ได้แก่ 

 1. การประชาสิ่ัมพันิธ์โครงการโดำยให้สิ่มาชิกเดิำนิรณรงค์ 

การล้ดำการใชพ้ล้าสิ่ติ้ก บรเิวณซุม้สาขาต่าง ๆ  และโรงอาหารหลัก

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการเผยแพร่วิดีโอบนสื่อออนไลน์ผ่าน 

เพจเฟซบุก๊ของชมรมรักษ์สิง่แวดล้อม กติกาคือใหน้�าแก้วสว่นตัว

ของตนเองไปซื�อเครื่องด่ืมและจะได้รบัแสตมป ์เมื่อสะสมครบ 10 

ดวงจะได้รับแก้วเก็บความเย็น หากครบ 15 ดวง รับถุงใส่แก้ว 

และถงุผา้ใสข่อง 

 2. เก็บขอ้มลู้ปรมิาณขยะก่อนิเริ�มกิจกรรมแล้กแก้ว

 3. เก็บขอ้มลู้ปริมาณขยะหลั้งดำำาเนินิิกิจกรรมแล้กแก้วเสิ่รจ็สิิ่น้ิ 

โดยพบว่าปริมาณขยะมูลฝัอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ท่ีเพิ่มขึ�นมี 2 ประเภท มากท่ีสุด คือเศษอาหาร ผัก และผลไม้  
เพิ่มขึ�นจากเดิมร้อยละ 32 รองลงมา คือขยะประเภทพลาสติก  
ร้อยละ 17 และขยะประเภทท่ีมีการลดลงมากท่ีสุด คือกระดาษ 

ร้อยละ 29 รองลงมา คือขยะประเภทอ่ืน ๆ เช่น แก้ว โลหะ  

ลดลงร้อยละ 19 ซึ่งสาเหตุท่ีปริมาณขยะพลาสติกยังเพิ่มขึ�น  
เนื่องมาจากร้านค้าต่าง ๆ  ยงัคงใชพ้ลาสติกประเภท ชอ้นและถ้วย

ส�าหรบับรรจุอาหารใหบ้รกิารแก่นกัศกึษาและบุคลากร

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ



209208

สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 จากการจัดกิจกรรม Re : ลด ละ เลิก EP.2 ท�าใหบุ้คลากร 

และนักศึกษาได้รู้สึกต่ืนตัวต่อการช่วยกันลดปริมาณขยะภายใน

มหาวิทยาลัย รวมถึงการใหค้วามรว่มมอืกันเปน็อยา่งมากในการน�าขวด

มาแลกแก้วเก็บความรอ้น อีกทั�งแก้วเก็บความรอ้นยงัเปน็ของรางวัลท่ี

หมดอยา่งรวดเรว็ ท�าใหเ้หน็ว่าผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมคีวามกระตือรอืรน้

ในกิจกรรมนี�อีกด้วย ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวชมรมสามารถสร้าง 

ความตระหนกั และได้ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการใช้แก้วพลาสติก 

ของนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มกิจกรรมได้บา้ง โดยทางชมรมได้สงัเกตเหน็ว่า 

มีการน�าแก้วของตนเองไปใช้ในการซื�อน�า ซึ่งเป็นการใช้ซ�าและ 

สามารถชว่ยลดปริมาณขวดพลาสติก



211210

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

ลดขยะ ด้วยมือเรา

ชมรมนักศึกษาพัฒินาสังคมและสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.ปิติณัช ไศลบาท

มหาวิทยาลัยนครพนม



213212

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมนักศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการจัดค่ายอาสาพัฒนาสังคม  
โดยพื�นท่ีในการด�าเนินกิจกรรมคือ บ้านนากระแต้ หมู่ ๓ ต�าบลหนองแวง อ�าเภอบ้านแพง 

จังหวัดนครพนม ซึ่งทางชมรมได้มีการลงพื�นท่ีเพื่อส�ารวจข้อมูลพบว่า ภายในชุมชนมีแต่ 

โรงเรยีนประถมศกึษาซึง่มสีภาพค่อนข้างเก่าและทรุดโทรม และอาจก่อใหเ้กิดอันตรายแก่เด็กได้  

ทั�งยังขาดสื่อการเรียนการสอนส�าหรับเด็กนกัเรยีน และภายในชุมชนยังไมม่กีารจัดการคัดแยกขยะ

ภายในครัวเรือน ดังนั�นทางชมรมจึงส่งเสริมด้านการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน 

ซึง่ทางชมรมก็สามารถลดปริมาณขยะภายในชุมชนลงได้ นอกจากนี�ชมรมได้รวมตัวกันปรบัปรุง

และทาสีเครื่องเล่นท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านนากระแต้ รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 

โดยรอบชุมชนใหม้คีวามสะอาดและมคีวามเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย  



215214

สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ชมรมนักศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชพส.) รวมตัวกัน 

เพื่อท�ากิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยการปรับปรุงและทาสี

เครื่องเล่นท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านนากระแต้ ให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ 

รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบชุมชนให้มีความสะอาด

และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั�งนี�นักศึกษาในชมรมพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อมยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
ซึ่งกระบวนการท�างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและชาวบ้าน 

ย่อมมีส่วนในการสร้างพื�นฐานการเรียนรู้และจะสามารถผลิตบัณฑิต 

ออกไปท�างานในสังคมได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าน

Way of Green RMUTL

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
อาจารย์ทีป่รึกษา นายอริยะ แสนทวีสุข

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพ่ิมพ้่นทีสี่เขียว
ภายในมหาวิทยาลัย



217216

 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั�งหมด 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการคือ

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชมรมมีวิธีการด�าเนินกิจกรรม 

โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ท่ีตนปลูก แล้วโพสต์ 

ลงเฟซบุก๊ พร้อมค�าคมและติดแฮชแท็ก #Anuruknan

 ทางชมรมได้แบ่งชนิดขยะเพ่ือหาจุดหมายปลายทางท่ีสร้าง 

ความคุ้มค่าท่ีสดุ โดยสามารถแบง่ชนดิขยะได้ดังนี� ขยะพลาสติก  

ถกูส่งไปยังชุมชนบ้านมหาโพธิเ์พื่อน�าไปประดิษฐส์ิง่ของต่างๆ ได้แก่ 

กล่องนม โดยท�าการแยกกระดาษออกจากฟอยล ์แล้วน�าไปท�าเปน็ 

กระดาษสา สว่นฟอยล์จะถูกส่งต่อไปยังมลูนธิเิพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก

เพื่อสรา้งขาเทียม และอีกสามชนดิคือ ขยะท่ัวไป ขยะอินทรยีแ์ละ

ขยะอันตรายจะถูกสง่ใหกั้บเทศบาลเมอืงนา่น 

 มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั�งหมดจ�านวน 6 ร้าน และท�าการ 

ออกแบบสแตมปข์นาด 1.5 X 1.5 เซนติเมตร แจกใหกั้บร้านค้า

จ�านวนรา้นละ 150 ดวงต่อสปัดาห ์โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการ ได้แก่ 

นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย แจ้งกติกาว่า 

หากปฏิเสธรบัพลาสติก 1 ชิ�น จะได้รบัแสตมป ์1 ดวง ทางชมรม

ได้รับแสตมป์จากการน�ามาแลกของรางวัลทั�งหมด 4,564 ดวง 

ซึ่งถือได้ว่าสามารถลดขยะได้ 4,564 ชิ�น ทั�งนี�ไม่นับรวมแสตมป ์
ท่ียงัไมไ่ด้น�ามาแลกรบัของรางวัล

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

ปลูกต้้นไม้ประกวดคำำ�คำม

ขยะ 5 เลน

สะสมแสต้มป์จ�กก�รลดใช้้พล�สติ้ก
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

   จากการด�าเนนิกิจกรรม Way of Green RMUTL  

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นา่น พบว่า

มผีูส้นใจเข้ารว่มท�ากิจกรรมของชมรมอนุรกัษ์สภาพแวดล้อม

และทรพัยากรเปน็จ�านวนมาก ซึ่งทางชมรมของเราได้น�า 

ความประทับใจนี�มาเปล่ียนเป็นแรงผลักดันในการสร้าง

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความตระหนักถึง 
การใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ร่วมกิจกรรม 
ต่อไป
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การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

ไส้เดือนเพ่ือนรักษ์์ดิน

ชมรมรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร องอาจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ทางชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินกิจกรรมไส้เดือน 
เพื่อนรักษ์ดินด้วยการท�าการทดลองเลี�ยงไส้เดือนดิน บริเวณ 

โรงเรือนหลังอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อลดปริมาณของเสียจ�าพวกเศษผัก ผลไม้ และเศษอาหาร 

ท่ีได้จากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยไปท�าปุ�ยจากมูลไส้เดือนดิน  

โดยสมาชิกชมรมได้เก็บทั�งมูลไส้เดือนและน�าของเสียจาก 

ไสเ้ดือน แล้วน�าไปใชป้รบัปรุงดิน บ�ารุงต้นไม ้ไมด้อกและไมป้ระดับ 

ในมหาวิทยาลัยใหเ้จรญิงอกงาม อีกทั�งยงัเปน็การอนรุกัษ์ดินด้วย 

นอกจากนั�นยังได้จัดอบรมการเลี�ยงไส้เดือนดิน และรณรงค์ 

การบรโิภคท่ีเปน็มติรกับสิง่แวดล้อม ตลอดจนการจัดการขยะ และ 
ของเสียอย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนมัธยมในท้องถ่ินคือ โรงเรียน 
บางเสด็จวิทยาคม ต.บางเสด็จ อ.ปา่โมก จ.อ่างทอง โดยถ่ายทอด 

วิธีการเลี�ยงไส้เดือนดินเพื่อท�าปุ�ยมูลไส้เดือน ทั�งแบบเม็ดและ 

แบบน�า เพื่อน�าไปใชบ้�ารุงต้นไม ้ทั�งไมด้อกและไมป้ระดับในบรเิวณ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี�ยังเป็นการสร้างจิตส�านึกในการจัดการ

ขยะอินทรย์ีใหแ้ก่สมาชิกในชมรมและนักเรยีนรวมถึงบุคคลท่ัวไป
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 สิ่มาชิกชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้เวลาว่างได้อย่าง 
มีประโยชน์ เนื่องจากสมาชิกได้รวมกลุ่มกันเพื่อมาช่วยกันเลี�ยง

ไส้เดือนในตอนเช้าและตอนเย็น ท�าให้ได้รับทั�งประสบการณ์  

และความรูใ้นการเลี�ยงไส้เดือน จากการด�าเนินกิจกรรมทางชมรม 

ได้เห็นถึงการเสียสละและช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิกชมรม  

ถึงแม้ว่ากิจกรรมไส้เดือนเพื่อนรักษ์ดินจะไม่ใช่กิจกรรมหลัก 

ของสมาชิกในแต่ละสาขาวิชาก็ตาม

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพ่ิมพ้่นทีสี่เขียว
ภายในมหาวิทยาลัย

MFU go green together

ชมรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวอริศรา เหล็กคำา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า้หลวง
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมได้จัดท�าโครงการ MFU go green 

together โดยทางชมรมได้จัดกิจกรรมทั�งสิ�น 2 กิจกรรมด้วยกัน 

ประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ  

‘HOW TO THINK ทิ�งอยา่งไรใหถ้กูวิธ’ี และกิจกรรมการแขง่ขนั 

HACKATHON โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม 

ในการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาขยะ หรือแนวทางในการจัดการ

ขยะภายในมหาวิทยาลัย ผลตอบรับจากการเขา้รว่มกิจกรรม พบว่า

ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้รับความรู้ และได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 

ในการคัดแยกขยะก่อนทิ�ง ท�าให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทิ�งขยะเพ่ิมขึ�น และจากการส�ารวจ

ติดตามผล โดยการท�าแบบประเมินการเข้าร่วมหลังจบกิจกรรม 

พบว่า ถังขยะแต่ละประเภทภายในมหาวิทยาลัยได้มีการทิ�งและ

คัดแยกได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ�น ซ่ึงถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามท่ีชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมจัดท�ากิจกรรมดังกล่าวนี�ขึ�น
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ผล้สิ่ำาเรจ็ของการด�าเนนิกิจกรรมท่ีชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมได้จัดท�าขึ�นคือ พบว่าชมรม

สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มกิจกรรมใหส้ามารถแยกขยะก่อนทิ�งได้มากขึ�น 

ซึ่งกิจกรรมทั�ง 2 ของชมรม เป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการแยกขยะได้เป็นอย่างดี 
จากผลลัพธ์ดังกล่าวท�าให้สมาชิกรุ่นต่อไปของชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมองเห็นว่ากิจกรรมนี� 
มสีว่นชว่ยสิง่แวดล้อมได้อยา่งแท้จรงิ ดังนั�นจึงอยากใหจั้ดกิจกรรมนี�ต่อไปเรื่อย ๆ เปน็ประจ�าทุกป ี 
โดยมจุีดประสงค์เพื่อสรา้งภาพจ�าของชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ในการจัดกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อม 

การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากการท่ีชมรมสามารถช่วยสร้าง 

ความตระหนกั และปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหกั้บนกัศกึษาภายในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งถือเปน็จุดเด่น

และความภาคภมูใิจท่ีเกิดขึ�นของทางชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมของเรา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เยาวชนคนสร้างสรรค์ไปด้วยกัน
กับพลังสีเขียว Green Youth Go Green

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.พิมพวัฒิน์ ธีรฐิตยางกูร

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

การเพ่ิมพ้่นทีสี่เขียว
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการเยาวชนคนสรา้งสรรค์ไปด้วยกันกับพลังสเีขยีว 

Green Youth Go Green มีแนวคิดท่ีมาจากสถานการณ์ 

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท่ีท�าให้คนในพื�นท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับผลกระทบและมีความยากล�าบากในการหาเลี�ยงชีพ 

ทางชมรมจึงได้ขอความเห็นจากสถาปนิกจากกลุ่มใจบ้านสตูดิโอ 

โดยทางสถาปนิกได้เสนอให้น�าพื�นท่ีรกร้างกลางเมืองประมาณ 

3 ไร่ ท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่มาปรับปรุง 

เปน็สวนผกัคนเมอืงเชยีงใหมเ่พื่อบรรเทาความเดือดรอ้น ซึง่เดิมที 

เป็นพื�นท่ีทิ�งเศษขยะประเภทวัสดุก่อสร้าง เมื่อทางชมรมเข้าไป

ด�าเนินกิจกรรมจึงกลบด้วยดินเพาะปลูกซึ่งมาจากการขุดลอก 

แมน่�าปงิ ตามมาด้วยชั�นถ่านชวีภาพ ชมรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีสมาชิกชมรม 

ท่ีมีความเชี่ยวชาญ จึงใช้กิจกรรมของชมรมเป็นสื่อกลางในการ 

ให้บริการและเผยแพร่ความรูเ้รื่องการใช้ประโยชน์ และฟ้� นฟดิูน 

เพื่อการเกษตรกรรม โดยจะท�าการสุ่มตัวอย่างดินไปวิเคราะห ์

ค่าโลหะหนกั ได้แก่ แคดเมยีม ทองแดง ตะก่ัว และสังกะส ีรวมไปถึง

ความ organic matter (อินทรยีวัตถ)ุ ในดินเพาะปลกู พบว่าไมเ่กิน

ค่ามาตรฐานการปนเป้� อนท่ีเป็นอันตราย ซึ่งกิจกรรมถูกน�าไป 

เผยแพร่ใหกั้บบุคลากรท่ีมสีว่นเก่ียวขอ้งในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปน็

จุดเริม่ต้นในการสรา้งความตระหนกัและจิตส�านกึด้านสิง่แวดล้อม

ในระดับท่ีกว้างขึ�นในสถานการณโ์รคระบาดในปจัจุบนั
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่ มสีมาชกิชมรมท่ีมคีวามเชีย่วชาญ 

และความตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการเก่ียวกับ 

การปนเป้� อนและปริมาณธาตุอาหารในดินดังกล่าว ท�าให ้

ทางชมรมดีใจเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาสใช้ความเชี่ยวชาญนี� 
ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็น 

สิง่ท่ีตรงกับความต้องการของท้องถ่ินในปจัจุบนั และเปน็จุดเริม่ต้น

ในการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดับท่ีกว้างขึ�น

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

เพ่ิมมูลค่าขยะด้วย 3R plus Upcycle

ชมรม RMUTTO green Bangpra
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ�

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
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 โครงการเพิม่มลูค่าขยะด้วย 3R plus Upcycle จัดขึ�นโดย

ชมรม RMUTTO green Bangpra ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี�  

ทางชมรมได้ลงส�ารวจพื�นท่ีทิ�งขยะบริเวณภายในมหาวิทยาลัย 

และพบปญัหาการไมคั่ดแยกขยะ อีกทั�งมลิีงมาคุ้ยถังขยะท่ีวางอยู่ 

จึงท�าให้ขยะล้นและผสมกันระหว่างขยะพลาสติกกับเศษอาหาร

หรือขยะท่ัวไป ท�าให้การคัดแยกขยะไม่สะดวก ทางชมรมจึง 

จัดท�าถังคัดแยกขึ�นมา เพื่อใหม้กีารคัดแยกขยะประเภทขวดแก้ว  

ขวดพลาสติก และกระป�องจ�านวน 2 จุด นอกจากขยะดังกล่าว 

จะมมีลูค่าจากการน�าไป Recycle แล้วยงัสามารถน�าไป Upcycle  

ได้อีกด้วย 

นอกจากนั�นทางชมรมยังได้มกีารจัดอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์

จากขยะ โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้สมาชิกชมรมมีความรู ้

ความเข้าใจมากขึ�น อีกทั�งยังได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เก่ียวกับขยะ

แต่ละประเภท เพื่อสรา้งความตระหนกัถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ�ง 

นอกจากนี�ทางชมรมยังได้มีการสร้างเพจเฟซบุ๊กเพื่อแชร์ข้อมูล 

ด้านการรกัษาสิง่แวดล้อมต่อไปอีกด้วย

จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ



239238

สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

    การนิำา ถังคัดแยกขยะท่ีทางชมรมจัดท�าขึ�น 

ไปประจ�าจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 2 จุด ได้แก่ อาคาร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และอาคารคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ อท�าให้นักศึกษา และบุคลากร

สามารถทิ�งขยะลงถังได้ถูกประเภทมากขึ�น ซึ่งสะดวกใน 
การคัดแยกขยะเพื่อน�าไป Recycle และ Upcycle ต่อไป  

โดยผลตอบรับจากจัดกิจกรรมของชมรมเป็นท่ีน่าพอใจ 

เนื่องจากนกัศกึษาใหค้วามรว่มมอืในการทิ�งขยะลงถังคัดแยก

เป็นอย่างดี
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มหาวทิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เส้ือผ้าเก่า เราให้น้อง

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ดร.พินิจ ดวงจินดา

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการเสื�อผา้เก่า เราใหน้อ้ง ด�าเนนิกิจกรรมภายใต้ชมรมอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดท�าขึ�นเพื่อเป็น

ส่ือกลางใหน้สิติ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้มสีว่นรว่มในการบรจิาค

เสื� อผ้าและสิ่งของท่ีไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพท่ีดี โดยทางชมรม 
จะน�าไปมอบใหน้อ้ง ๆ ณ สถานสงเคราะหเ์ด็กบ้านสงขลาต่อไป โดยโครงการ

ได้เปดิรับบริจาคเสื�อผา้และสิง่ของตั�งแต่ วันท่ี 1 มถินุายน – 25 สงิหาคม 2563 
ซึ่งทางชมรมได้สง่มอบของเหล่านี�ใหน้อ้ง ๆ  ณ สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นสงขลา 

เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 พร้อมทั�งมอบของท่ีระลึกให้แก่ผู้ร่วมบริจาค 

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งของ โดยโครงการดังกล่าว 
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั�งนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีม ี

ความตั�งใจในการส่งมอบเสื�อผา้และสิง่ของเพื่อน�าไปใช้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 จากโครงการเสื�อผา้เก่า เราให้นอ้ง ของชมรมอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ท่ีพวกเราได้น�าเสื�อผา้และสิง่ของท่ีไมไ่ด้ใชแ้ล้วสง่ต่อใหกั้บ 
ผูท่ี้ต้องการ เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชนต่์อไป ท�าใหพ้วกเราเหล่าสมาชกิชมรม

ภมูใิจเปน็อย่างมากท่ีได้เปน็สื่อกลางในการมอบความรูส้กึดี ๆ โดยกิจกรรมนี� 

ทางชมรมได้รบัการตอบรบัเปน็อยา่งดี ทางชมรมอนรุกัษ์ต้องขอขอบคณุนสิติ  

และบุคลากรท่ีให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในครั�งนี� 
สง่ผลใหก้ารด�าเนนิกิจกรรมส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

5 วัน 5 ไลฟ์ส์ไตล์การท้ิงขยะ

ชมรมเกษตรต้องเทีย่ว
อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวสุทธิณี พรพันธ์ุไพบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมเกษตรต้องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ด�าเนิน

โครงการ 5 วัน 5 ไลฟ์สไตล์การทิ�งขยะ โดยเนน้การประชาสมัพนัธ์

ให้ข้อมูลความรู้ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยชักชวนผู้สนใจ 

โพสต์ภาพการทิ�งขยะของตัวเองจ�านวน 5 ภาพ ผ่านทางเฟซบุ๊ก 
และติด hashtag #เกษตรต้องเท่ียว #pkrugreenyouth เพื่อลุ้นรบั

ของรางวัลรกัษ์โลก อาทิ แก้วน�า กล่องขา้ว และถุงผา้ เปน็ต้น อีกทั�ง

จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก PKRU Green Youth  

ในการใหข้อ้มลูเก่ียวกับการทิ�งขยะท่ีถกูวิธ ีและตอบค�าถามชิงรางวัล 

นอกจากนี�ยงัมกีารศึกษาพฤติกรรมการทิ�งขยะของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

พบว่า ส่วนใหญ่มีการทิ�งขยะลงถัง น�าถุงผ้าไปใช้ในร้านสะดวกซื�อ  
น�าถงุพลาสติกกลับมาใชใ้หม ่และพฤติกรรมท่ีมกีารท�านอ้ยท่ีสดุคือ 

การแยกขยะเศษอาหารส�าหรบัท�าปุ�ยหมกั
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 โครงการ 5 วัน 5 ไลฟส์ไตล์การทิ�งขยะ ได้ด�าเนนิกิจกรรม

ในรูปแบบออนไลน ์โดยเนน้ใหข้อ้มลูผา่น social media อยา่งเฟซบุก๊ 

จากการด�าเนนิงานบนโลกออนไลนท์�าใหน้กัศกึษาและบุคคลท่ัวไป

สามารถเขา้ถึงชุดขอ้มลูความรูไ้ด้ง่ายมากยิง่ขึ�น นอกจากนี�ยงัท�าให้

มผีูท่ี้สามารถเข้าถึงขอ้มลูได้มากกว่าการจัดโครงการแบบออฟไลน์ 

โดยทางชมรมได้พบว่าหลังเสร็จสิ�นโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทิ�ง และการคัดแยกขยะร้อยละ 

81.35 ซึ่งจากการท่ีผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ�น 

ท�าให้ทางชมรมภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ช่วยให้คนท่ัวไป 
ได้เขา้ใจและใสใ่จในสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึ�น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

NSRU ลด แลก รับ

ชมรม Freedom
อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวชำามะเลียง เชาว์ธรรม

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรม Freedom  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ด�าเนนิ

กิจกรรม NSRU ลด แลก รับ โดยทางชมรมได้ลงพื�นท่ีส�ารวจ 

ร้านค้าในมหาวิทยาลัย และพบว่าร้านค้าต่าง ๆ ใช้ภาชนะเป็น

พลาสติกในการจ�าหน่ายให้กับนักศึกษา ซึ่งท�าให้ชมรมมองว่า 

จะเป็นการดีหากชมรมสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ 

ดังนั�นชมรมจึงได้ออกแบบสติกเกอร์ขนาด 1.5 X 1.5 เซนติเมตร  

รวมทั�งออกแบบแก้วท่ีมีชื่อชมรม Freedom เพื่อเตรียมเป็น 

ของรางวัลในกิจกรรม จากนั�นน�าไปแจกจ่ายใหกั้บรา้นค้าจ�านวน 

31 รา้น ภายในมหาวิทยาลัยรา้นละ 100 ดวง โดยชมรมได้ก�าหนด

กติกาของกิจกรรมนี�ว่า เมื่อลกูค้าน�าภาชนะ แก้ว ปิ่นโต หรอืถงุผา้ 

มาใสอ่าหารและเคร่ืองด่ืมเอง หรอืมกีารปฏิเสธการรบัถงุพลาสติก

จะได้สติกเกอรจ์ากทางร้านค้า 1 ดวง

เมื่อผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมสะสมสติกเกอร์ครบจ�านวน 30 ดวงแล้ว 

สามารถน�ามาแลกแก้วได้ 1 ใบ กิจกรรมนี�ด�าเนนิไปเปน็ระยะเวลา 

3 เดือน ทางชมรมได้ติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ พบว่า

มีผู้มาแลกรับแก้วท่ีชมรมออกแบบไปทั�งหมด 30 ใบ ทางชมรม 

จึงได้ประเมนิว่ากิจกรรมนี� สามารถลดการใชภ้าชนะพลาสติกได้ถึง 

2,100 ชิ�น จากการท่ีร้านค้าได้แจกสติกเกอร์ประมาณ 2,100 ดวง 

นอกจากนี�ยงัไมน่บัรวมผูท่ี้สะสมสติกเกอร์ไมค่รบอีกด้วย
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 จากการด�าเนนิกิจกรรม NSRU ลด แลก รบั ของชมรม Freedom ท�าใหป้รมิาณขยะพลาสติก

ภายในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลดลงไปได้ ซึง่เปน็ความภาคภมูใิจของสมาชิกชมรม

เปน็อยา่งมาก ท่ีเปน็สว่นหนึง่ในการชว่ยปริมาณขยะพลาสติกใหกั้บสิง่แวดล้อม และยงัได้ชว่ยปรับ

พฤติกรรมการใชภ้าชนะพลาสติกของนกัศกึษาภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ยงัไมเ่คยมกีารจัดกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมในรูปแบบนี�มาก่อน จึงท�าใหกิ้จกรรม 
ของชมรมเป็นท่ีน่าสนใจส�าหรับนักศึกษา และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการลดใช้แก้วและ 

ถงุพลาสติกในมหาวิทยาลัยเปน็อย่างดีอีกด้วย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

การบริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

ปุ�ยหมักจากขยะเปียกและเศษ์ใบไม้ ก่ิงไม้ 
โดยใช้ถังและถุงก�าจัดขยะอินทรีย์ให้เป็น

วัสดุอินทรีย์พร้อมปลูกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชมรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 โครงการปุ�ยหมกัจากขยะเปยีกและเศษใบไม ้ ก่ิงไม ้ โดย 
ใช้ถังและถุงก�าจัดขยะอินทรีย์ให้เป็นวัสดุอินทรีย์พร้อมปลูก 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ของชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมก�าเนดิขึ�น 
จากการท่ีทางชมรมมองเห็นถึงปญัหาขยะเศษอาหารจากโรงอาหาร 

และเศษใบไม้ท่ีมีในทุกวันภายในมหาวิทยาลัย แต่กลับไม่ได้ 

มีการจัดการด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั�น 

ชมรมจึงได้น�าขยะเศษอาหาร และเศษใบไม้มาต่อยอดเปน็ปุ�ยหมกั

จากขยะอินทรีย์ โดยเมื่อได้ปุ�ยหมักจากขยะอินทรีย์แล้ว ชมรม 

ได้น�าไปปลกูต้นไมภ้ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป นอกจากนี�

ทางชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมยงัได้มกีารต่อยอดจากเดิม ด้วยการ 
ท�าอิฐบล็อกจากถุงพลาสติกและขวดน�า โดยการน�ามาประดิษฐ ์

ผสมกับปูนซเีมนต์ น�า และทราย แล้วน�ามาเทใสใ่นบล็อกแมพ่มิพ ์ 

ซึง่กิจกรรมนี�เปน็องค์ความรู ้และนวัตกรรมใหม่ของชมรมอนุรกัษ์ 

สิ่งแวดล้อมท่ีท�าให้นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกในชมรม 
ได้ใช้องค์ความรู้ท่ีได้รับจากทั�งวิชาเรียน และการแลกเปล่ียน 

ความคิดเหน็ภายในชมรมไปปรับประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด 

รวมถึงการท่ีได้ลงมือท�าจริง ท�าให้สมาชิกชมรมสามารถเผยแพร่ 

องค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไปได้อีกด้วย นอกจากนี�ยังท�าให้ผู้เข้าร่วม 

ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 

เพื่อลดขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกและขยะท่ัวไป อีกทั�งหลังจาก

กิจกรรมเสร็จสิ�นได้มีการน�าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ และขยายผล 
ของกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต่อไป
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต
สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมปุ�ยหมกัจากขยะเปยีกและเศษใบไม ้ก่ิงไม ้โดยใชถั้งและถงุก�าจัด

ขยะอินทรยีใ์หเ้ปน็วัสดอิุนทรยีพ์รอ้มปลกูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด�าเนนิโดย

การท่ีสมาชิกชมรมลงมือปฏิบัติจริง ท�าให้สมาชิกแต่ละคนมีความรู้ท่ีลึกซึ�ง 

ในกระบวนการ และสามารถน�าความรู้เรื่องการท�าปุ�ยหมักจากขยะอินทรีย ์

ไปเผยแพร่ความรู้ต่อให้กับชุมชนใกล้เคียงได้ ท�าให้ชาวบ้านได้มีความรู้เก่ียวกับ

การท�าปุ�ยหมกัและประโยชน์ของการใช้ปุ�ยหมกัมากยิง่ขึ�น อีกทั�งยงัได้ท�าทางเดิน

จากอิฐบล็อกถุงพลาสติกแทนการใช้สารเคมี ท�าให้ทางเดินเท้านี�กลายเป็นสิ่งท่ี 
ชมรมภมูใิจท่ีได้น�าขยะพลาสติกเหลือใชม้าใชป้ระโยชนแ์ละยงัได้ชว่ยลดปรมิาณ

ขยะภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

เพาะเพ่ือโลก ปลูกเพ่ือเรา

ชมรมรักสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ

การเพ่ิมพ้่นทีสี่เขียว
ภายในมหาวิทยาลัย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 กิจกรรมเพาะเพื่อโลก ปลูกเพ่ือเรา เป็นการเพิ่มพื�นท่ี 
สีเขียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร เป็นกระบวนการ

ทางการศึกษาท่ีชมรมรักสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก�าแพงเพชรจัดขึ�น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใกล้ชิด 

ปรึกษาหารือร่วมกัน และได้ท�ากิจกรรมเพื่ อช่วยเหลือกัน 

ทางด้านวิชาการ โดยมีอาจารย์ ท่ีปรึกษาคอยแนะน�าและ 

ให้ค�าปรึกษา เพื่อให้กิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปในทิศทาง 

ท่ีถูกต้องและมีประสิทธภิาพ นอกจากกิจกรรมด้านวิชาการแล้ว

มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จักคิด 

ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

พรอ้มทั�งเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ  ท่ีได้รบัจากการท�ากิจกรรม

และเปน็ประโยชนต่์อการใชช้วิีตในอนาคตต่อไป ดังนั�น แนวทาง

การจัดการพื�นท่ีสีเขียวในสถาบันศึกษาจึงควรก�าหนดขอบเขต

ประเภทของพื�นท่ีสเีขยีวใหช้ดัเจน พฒันาการบรหิารจัดการพื�นท่ี

สีเขียวท่ีใช้งานไม่เต็มศักยภาพ ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาได้รับความรู้ และเกิดความตระหนักในการดูแลรักษา 

ป่าไม้มากยิ่ งขึ�น  ซึ่ งการจัดกิจกรรมในครั� งนี� เป็นไปด้วย 
ความเรยีบรอ้ย และบรรลตุามจุดประสงค์ท่ีวางไว้เปน็อยา่งดี
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 กิจกรรมเพาะเพื่อโลก ปลูกเพื่อเราท่ีทางชมรมจัดขึ�นนั�นก็เพ่ือเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจ และท�าให้เกิดความตระหนักในกลุ่มเยาวชนเก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของกิจกรรมชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยมุง่หวังท่ีจะเสริมด้านการมสีว่นร่วมของเยาวชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติให้ด�าเนินการเพิ่มพื�นท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก�าแพงเพชร อีกทั�งยงัเปน็การกระตุน้จิตส�านกึของนกัศกึษาใหเ้หน็ความส�าคัญของนโยบาย

มหาวิทยาลัยสีเขียว และยกระดับสถานศกึษาเปน็มหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
ยงัได้มกีารน�าเทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบั เขา้มาส�ารวจพื�นท่ีเพื่อวางแผนการด�าเนนิการ 

นอกจากนี�ทางชมรมได้มสีว่นร่วมเข้าไปช่วยอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

ด�าเนนิกิจกรรมเขา้รบัการประเมนิ Green Office ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

ถุงผ้าลดขยะในชีวิตประจ�าวัน

ชมรมอนุรักษ์เพ่่อสิง่แวดล้อม
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึง้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มองเห็นถึงปัญหาการใช้ 
ถุงพลาสติกครั�งเดียวทิ�ง ซึ่งก่อให้เกิดขยะพลาสติกจ�านวนมาก  
ดังนั�น ทางชมรมจึงจัดท�าโครงการถุงผา้ลดขยะในชีวิตประจ�าวัน 

โดยในเบื�องต้นได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อใหค้วามรู้ด้านสิง่แวดล้อม

และเพื่อสรา้งจิตส�านกึในการชว่ยกันรกัษาสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

ให้กับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี�ชมรมยังได้รับ 

ความร่วมมือจากเทศบาลต�าบลบ้านดู่  ในการจัดกิจกรรม 

เดินรณรงค์ของสมาชิกชมรม เพื่ อส่งต่อความรู้ความเข้าใจ 

ในเรื่องการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะให้กับนักศึกษา และ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั�งมกีารแจกจ่าย

ถุงผ้าท่ีสมาชิกในชมรมจัดท�าขึ�นให้กับร้านค้า นักศึกษา และ

บุคลากรเพื่อใหใ้ชแ้ทนถงุพลาสติก โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถ

สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ท่ีได้รับถุงผ้าได้เห็นถึงความส�าคัญ 

ของการรว่มกันลดขยะพลาสติกได้
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 ชมรมอนุรักษ์เพื่ อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ได้จัดท�ากิจกรรมถุงผ้าลดขยะในชีวิตประจ�าวันขึ�น 

เพื่ อให้สมาชิกชมรมและผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึง 

การใช้ถุงพลาสติกเพียงครั�งเดียวแล้วทิ�ง ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณ 
ขยะพลาสติกในระยะยาว รวมถึงเห็นความส�าคัญของการใช้

สิ่งของเครื่องใช้ท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติแทนการใช้ถุงพลาสติก 

พร้อมทั�งให้ความส�าคัญของการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ  

ซึง่กิจกรรมของทางชมรมได้ท�าใหผู้เ้ขา้รว่มได้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ

การคัดแยกขยะเพิม่ขึ�น จนสามารถน�าไปใชใ้นการด�าเนนิชวิีตได้
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การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย

ลด รักษ์์ โลก

ชมรมสร้างเสริมสุขภาวะ
อาจารย์ทีป่รึกษา นางสาวชิตาพัณณ์ แปงตำา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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จากวันท่ี
เพาะเมล็ดพันธ์ุ

 ชมรมสรา้งเสริมสุขภาวะได้ด�าเนนิการและประชาสัมพันธ ์

โครงการลด รักษ์ โลก บนส่ือออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กสโมสร

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการกระจาย

ข่าวสารให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมท่ี 

ชมรมจัดขึ�นคือ กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด 

CMU Green Youth มช. รักษ์โลก เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษา 

รว่มด้วยชว่ยกันลดปรมิาณขยะยอ่ยสลายยากภายในมหาวิทยาลัย  

ซึ่งกติกามีดังนี�  ผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพตนเอง  

หรือกลุ่มเพื่อน กับภาชนะใส่อาหารท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ไมว่่าจะเปน็ปิ่นโต ถงุผา้ หรอืแก้วสว่นตัว ซึ่งเปน็ภาชนะท่ีสามารถ

น�ากลับมาใช้ซ�าใหม่ได้ จากนั�นโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมกับ 

ติด #CMUGreenYouth โดยทางชมรมได้เปิดรับภาพถ่ายตั�งแต่ 

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2563 - 10 กันยายน พ.ศ. 2563  

หลังจากปิดรับภาพถ่ายทางชมรมได้น�าภาพจากท่ีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมส่งมาทั�งหมดไปคัดเลือกว่าภาพใดท่ีมีการสื่ อสาร 

เรื่องการลดขยะย่อยสลายยากได้ดีท่ีสดุจ�านวน 10 คน  ซึ่งผูช้นะ

จะได้รับของรางวัลเป็นหม้อทอดไร้น�ามัน และโต๊ะท�างาน

อเนกประสงค์ จากกิจกรรมประกวดถ่ายภาพของชมรม ได้ท�าให้

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลดการสร้างขยะท่ีย่อยสลายยากได้จริง 

และมแีนวคิดท่ีเปน็การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม เชน่ การใชบ้รรจุภัณฑ์

ท่ีใชซ้�าได้ บง่บอกถึงการตระหนักด้านการบริโภคส่ิงของท่ีเปน็มติร

ต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการน�าขวดพลาสติกท่ีใช้แล้วไป 
สรา้งประโยชนอ่ื์น ๆ ต่อไป
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สู่วันท่ี
ต้นกล้าเติบโต

 จากกิจกรรมประกวดถ่ายภาพท่ีชมรมสร้างเสริมสุขภาวะ  

ได้จัดท�าขึ�นนี� ท�าให้ทางชมรมได้พบว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ท่ีได้ให้ความส�าคัญ รวมถึงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย 

เนื่ องจากกิจกรรมท่ีชมรมจัดขึ�นมีผู้เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก  

ซึ่ งผู้ ท่ี เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนก็สามารถสะท้อนแนวคิด 

เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบฉีบับของตนเองได้เป็นอย่างดี  
ท�าให้ชมรมได้เห็นถึงมุมมองด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
หลายมุมมองมากยิ่งขึ�น นอกจากนี�ยังท�าให้เกิดความตระหนัก 
ในเรื่องการร่วมกันลดขยะย่อยสลายยากได้เปน็วงกว้าง เนื่องจาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนต้องโพสต์ภาพบนเฟซบุ๊กส่วนตัว  

ซึ่งท�าให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในการใช้

ภาชนะท่ีใสใ่จสิง่แวดล้อมกันมากยิง่ขึ�น

กลุ่มสง่เสริมกิจการเยาวชนและลกูเสอื กองสง่เสริมและเผยแพร่ กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม

เบอรติ์ดต่อประสานงาน 02 2788400 ต่อ 1839 /1840 

E-mail : deqp.youth@gmail.com

Page Facebook = Green Youth – Green University

นางสาวโศภิษฐ ์รตันพนัธุ ์

นกัวิชาการเผยแพรช่�านาญการ ผูร้บัผดิชอบหลักโครงการ เบอรติ์ดต่อ 089 1271004

นายอนชุา โยธ ี  

นกัวิชาการเผยแพร ่ผูป้ระสานงานภาคตะวันออกเฉียีงเหนอื เบอรติ์ดต่อ 081 6127191

นายเมธา ตู้เพชร 

นกัวิชาการเผยแพร ่ผูป้ระสานงานภาคเหนอื เบอรติ์ดต่อ 099 2830807

นางสาวกัญญาภัค แยม้ขยาย 

นกัวิชาการสิง่แวดล้อม ผูป้ระสานงานภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก เบอรติ์ดต่อ 085 7789464

นางสาวจุฑามาศ ศริปิระทมุ 

นกัวิชาการเผยแพร ่ ผูป้ระสานงานภาคใต้ เบอรติ์ดต่อ  084 3118685

ติดต่อประสานงาน
โครงการ Green Youth




