
 

บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 

       ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยัสี
เขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัย
ท าการศึกษาคน้ควา้ ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ 
 2.1 แนวคิดของการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
 2.2 การมีส่วนร่วมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3 การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  
2.1 แนวคดิของการเป็นมหาวทิยาลยัสีเขยีว 
 การศึกษาถึงแนวคิดของการท าให้มหาวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ซ่ึงในปัจจุบนัหลาย
มหาวิทยาลยัมีการรณรงค์ทั้ งพนักงานและบุคลากรในมหาวิทยาลยัให้มีการรักษา หรือเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมซ่ึง  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ( 2556) กล่าว ถึง  นโยบายด้าน ส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา 
ส่งเสริม คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในด้านวิชาการ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อคุณภาพท่ีดีของ นิสิต บุคลากร ตลอดจนชุมชน สงัคม และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม มิติของเสียและมลพิษ และมิติมนุษย์
และสงัคม เพ่ือเป็นแบบอยา่งสถาบนัการศึกษาชั้นน าท่ีมีความใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัอาเซียน และประชาคมโลก โดยมีนโยบาย ดงัน้ี 

1) การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชีวภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2) การส่งเสริมการลดการใชพ้ลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทนภายใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3) การสนบัสนุนกิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโลกจาก
สภาวะเรือนกระจกแก่นิสิต และบุคลากร 
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4) การสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการเพื่อลดปัญหาขยะ หรือ ของเสีย ดว้ยการลดการใช ้การ
ใชซ้ ้า และการแปรสภาพเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ รวมทั้งเร่งรัดการลดมลพิษภายใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

5) การส่งเสริมการลดการใชท้รัพยากรน ้ าและการสนบัสนุนการบริหารจดัการน ้ าภายใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

6) การเร่งรัด ปรับปรุง และสนบัสนุนระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริม
ก า ร ใช้แล ะก า ร ให้บ ริ ก า ร ร ะบบขน ส่ งมวลชน  รถจัก ร ย าน  และ เส้นท า ง เ ดิ น ภ า ย ใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

7) การสนบัสนุนการจดัการศึกษา และการวิจยั ดา้นส่ิงแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
8) การสนบัสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นตน้แบบและแหล่งเรียนรู้ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มสู่ชุมชน 
9) การสนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือดา้นวิชาการ การจดัการ การพฒันา และ

การสร้างเทคโนโลยแีละนวตักรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กบัองคก์รทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 

การศึกษาแนวคิดของการท าใหเ้ป็น Green University ซ่ึง UNBC (2015) กล่าวถึง University of 
northern British Columbia (UNBC) ไดเ้คยเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัสีเขียว รายช่ือน้ีมีการรวบรวมโดย
บรรณารักษ ์อนัดบัหน่ึงใน 100 นายจา้งของประเทศแคนนาดา การรับรู้ของนายจา้ง ซ่ึงมีการน าสู่การ
สร้างวฒันธรรมของการมีส่วนร่วมทางสภาพแวดลอ้มในองค์กร โดยนายจา้งมีการคดัเลือกท่ีอาศยัการ
เรียบเรียงแนวคิดในการพฒันาของการเป็นมิตรต่อโลก ต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีการดึงดูดบุคคลต่าง ๆ 
เน่ืองจากเหล่าบรรดาองคก์รต่าง ๆ มีความตอ้งการท่ีจะเป็นผูน้  าทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ี University 
of Northern British Columbia เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัตามรายช่ือ จากรายช่ือท่ีมาจากเว็บไซด์ปี 2015 
รายช่ือจากนายจา้งผูน้  าสีเขียวของประเทศแคนนาดา โดยมีแนวคิดรวมถึงเหตุผลของมหาวิทยาลยั 
University of Northern British Columbia ซ่ึงมหาวิทยาลยัสีเขียวประกอบดว้ย 

- กว่าหกปีท่ีผา่นมา มหาวิทยาลยัมีขอ้ผกูพนัการช่วยสร้างใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวในประเทศ
แคนนาดา มีแนวคิดถึงการบูรณาการในการสนับสนุนโปรแกรม และโครงการสอน การวิจัย การ
ด าเนินการ และการเขา้สู่สงัคม 

- University of Northern British Columbia เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีการยอมรับถึงโปรแกรมการน า
กลบัมาใชใ้หม่ในปี 1992 โดยทุกวนัน้ีองคป์ระกอบในพ้ืนท่ีกวา้งขวางของมหาวิทยาลยั มีโปรแกรมใน
การผสมผสานท่ีดี ดงัเช่น การท าเป็นศูนยก์ลางของการน ากลบัมาใชใ้หม่ภายในมหาวิทยาลยั โดยการ
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รวบรวม การแยกชนิด และอดัแน่นไปดว้ยวสัดุส าหรับการขนส่ง โดยโปรแกรมประกอบดว้ย แบตเตอร่ี 
การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และขยะอิเลคโทรนิค 

- การด ารงรักษา โดยท่ีคณะกรรมการการวางแผนมหาวิทยาลยัสีเขียว ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
อาวุโส คณะสมาชิก นกัศึกษาและกลุ่มต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการประชุมท่ียิ่งใหญ่ในการด าเนินการตาม
แนวทางพ้ืนท่ีเฉพาะในความสนใจ รวมถึงพลงังาน ความเป็นกลางทางคาร์บอน การสอนและอาหาร 

- ความปลอดภัยในการเก็บจักรยานและโรงซ่อมจักรยาน มหาวิทยาลยัต้องมีทางเดินให้
นักศึกษา มีการสร้างสถานีในการชาร์ตรถไฟฟ้า และมียานพาหนะให้บริการ โดยให้มีการวิ่งรอบ ๆ 
พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยั 

- University of Northern British Columbia มีการจดัเงินทุนสีเขียว ซ่ึงเป็นการมอบหมายเงินทุน
ท่ีมีความหลากหลายของโครงการผ่านพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยั จากการประหยดัด้วยการใชห้ลอดไฟ 
LED ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนทางโครงการวิจยั โดยเป็นคุณลกัษณะท่ีมีความเหมาะสมต่อทางเลือกในการ
ประหยดัพลงังานทั้งหมด 

- ทางมหาวิทยาลยัมีการด าเนินการเก่ียวกับก๊าซชีวภาพ เป็นการใช้เศษไมจ้ากโรงตัดไมสู่้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสะอาด การน าพลงังานมาใช้ใหม่ และมีความส าเร็จอย่า งน่าประทับใจ โดยมี
ใบรับรองมาตรฐาน LEED การอ านวยความสะดวกต่อการสร้างความร้อน ซ่ึงเป็นหลกัในการสร้าง 
รวมถึงลดความตอ้งการในการใชซ้ากพืช ซากสตัวม์าเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือลดความร้อนไดถึ้ง 70% 

การพิสูจน์ถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นวฒันธรรมขององค์กร ซ่ึงเป็น
ขอบเขตในการพิจารณาถึงสีเขียว ซ่ึง Richard Yerema ไดก้ล่าวไวว้่าโดยในหลงัเกา้ปีท่ีผ่านมา ผูว้่าจา้ง
ไดย้อมรับถึงการน าสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรมของส่ิงแวดลอ้ม โดยผูว้่าจ้างด าเนินการ
คดัเลือกแนวทางในการพฒันาท่ีดีต่อการริเร่ิมในการเป็นมิตรต่อโลก รวมถึงความน่าสนใจของแต่ละ
บุคคล เน่ืองจากตอ้งการท่ีจะมีภาวะผูน้  าทางสภาพแวดลอ้ม 
 การศึกษาแนวทางในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีหลากหลายแนวความคิดซ่ึง 
Topuniversities (2012) กล่าวถึงอะไรบา้งท่ีเป็นความแตกต่างซ่ึงสามารถท าให้สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว โดยทุกวนัน้ีหลายคนไดมี้การบอกเป็นนยัว่าอะไรบา้งท่ีสามารถช่วยสนับสนุน
ต่อการสร้าง และช่วยสร้างใหเ้ป็นสงัคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยระดบัของบุคคล ซ่ึงทุกคนตอ้งมี
การตระหนักรู้ถึงการน ากลับมาใช้ใหม่ ข้อจ  ากัดในการใช้พลงังาน ควรจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คาร์บอนต ่า โดยจากขอ้มูล โดยขอ้มูล คาดว่าธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ควรท าทีละเล็กทีละน้อย ใน
ปัจจุบนัน้ีส่วนมากแลว้จะมีนโยบายทางความย ัง่ยนื ซ่ึงจะเป็นค าพูดต่าง ๆ ดงัน้ี การวิเคราะห์ช่วงวงจร
ชีวิต การจดัการแบบองคร์วม และการบูรณาการจากล่างข้ึนมาสู่บน โดยทุกมหาวิทยาลยัจะไม่ไดรั้บการ
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ยกเวน้ ซ่ึงจะตอ้งกลายมาเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ในปี 2010 มีการใช้พลงังานจากแสงโซล่า มีการ
ก่อสร้างข้ึนท่ีอเมริกา ตามท่ี Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education 
(AASHE) มีระยะเวลาท่ีคลา้ยคลึงกบั AASAE  
 การศึกษาการรักษาส่ิงแวดล้อม Barnes กล่าวถึง AASHE ว่ายงัคงมีการพิจารณาถึง
ความกา้วหนา้ในการด าเนินการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอบเขตของการสนบัสนุน นอกจากน้ีอะไรบา้งท่ีจะ
ท าใหก้ลายมาเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวแบบย ัง่ยนื หลายมหาวิทยาลยั ยอมรับถึงความตอ้งการ การลงทุน
ก่อสร้างใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว การเป็นสีเขียวทั้งการปฏิบติั และการผลิตผลิตภณัฑ ์รวมถึงแนวทาง
ของพนกังานและนกัศึกษา ขอ้มูลดา้นล่างน้ีจะเป็นตวัอยา่งของแนวคิด : 
 - การออกแบบสนับสนุนการสร้าง มหาวิทยาลยัในเท็กซสั ประเทศอเมริกา ได้รับรางวลั
ชนะเลิศส าหรับนกัศึกษาท่ีมีการสร้างการบริการ ซ่ึงเป็นการออกแบบใหเ้ป็นธรรมชาติทั้งความเยน็และ
แสงสว่าง การด าเนินการตดัการใชพ้ลงังานส าหรับการใชแ้อร์ และการใชแ้สงสว่าง 
 - พลงังานทดแทน การสร้างแสงสว่างท่ีเป็นธรรมชาติภายใน ซ่ึงเป็นของมหาวิทยาลยัโคเปเฮ
เกน ความตอ้งการ การสร้างพลงังานใชเ้องจากแผงโซล่าเซลล ์และผนงัโซ่ล่าเซลล ์เก็บรักษาพลงังาน 
 - การน าขวดน ้ ากลบัมาใชใ้หม่ 
 ในบางวิทยาเขตมีการติดตั้งสถานีท่ีให้ความชุ่มช้ืน โดยจากพ้ืนฐานในการสร้างร้ัวแบบง่าย 
รวมถึงการน าขวดน ้ ากลบัมาใชใ้หม่ แนวคิดในการลดความสูญเสียจากบรรจุภณัฑ์ และการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการขนส่ง ในบางสาเหตุจากการขายขวดน ้ า 
 - ผลิตภณัฑอ์าหารในทอ้งถ่ิน 
 University of Northern British Columbia มีการสนบัสนุนใหมี้การท าอาหารในทอ้งถ่ิน โดยท า
ออกมาเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ในทุกวิทยาเขต ดงัเช่นในบางมหาวิทยาลยัมีการให้นักศึกษาปลูกผกัออร์
แกนิค 
 - กระบวนการก าจดัส่ิงของท่ีไร้ประโยชน์ 
 ในมหาวิทยาลยัหลุยส์เซียนา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีการจดัการกบัอาหารท่ีไร้ประโยชน์ 
โดยการส่งไปอยูใ่กลฟ้าร์ม ท่ีซ่ึงมีการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นปุ๋ยชีวภาพ และใชเ้ช้ือเพลิงจากก๊าซชีวภาพ การ
ใชค้วามร้อนรวมถึงการใชไ้ฟฟ้าจากฟาร์ม และจากกลุ่มเพื่อนบา้น ในมหาวิทยาลยัประเทศเปรู มีการน า
กระดาษมาใชใ้หม่ซ่ึงมีการขายกระดาษรีไซเคิลมาจากบริษทัต่าง ๆ  
 - การเดินทางขนส่งสีเขียว 
 หลายวิทยาเขตมีการจัดการท่ีเป็นวฏัจักรในการจ้าง หรือรายการยืม ในมหาวิทยาลยัดูกส์
ประเทศอเมริกา มีตวัอยา่งของนกัเรียนท่ีสามารถยมืจกัรยานได ้มีการใชร้ถรับส่งนักเรียน และมีการน า
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รถจกัรยานของตนเองมาซ่อม ดงัเช่นในมหาวิทยาลยัออสโร ประเทศจอร์เจีย บุคลากรและนักศึกษา
สามารถชาร์ตรถไฟฟ้าได ้เพื่อเป็นการโฆษณาถึงมหาวิทยาลยัสีเขียว 
 - การมีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 P and P กล่าวถึง 65% ของมหาวิทยาลยัในประเทศองักฤษ โดยในปัจจุบนัยงัมีแนวคิดทางดา้น
สภาพแวดลอ้ม หรือ Go Green week โดยไดรั้บความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขนั
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนทุกวนัตามประชากรในอเมริกาเหนือ การแข่งขนัในมหาวิทยาลยัมีความทา้ทายมากในการท า
ใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
 นอกจากน้ีแลว้ UNBC (2015) กล่าวถึงจะท าอย่างไรบา้งให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
มหาวิทยาลยัสีเขียว บทบาทของนกัศึกษาท่ีสามารถช่วยใหม้หาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว โดยจาก
หลายสาเหตุ นักศึกษาจะตอ้งมีความหลากหลาย และมีแนวทางในการพฒันาโครงการ ตวัอย่างเช่น 
นักศึกษาในวิทยาลยัในอินเดียคณะวิศวกรรม ไดมี้การริเร่ิมในการหมุนเวียนการใช้ดิน 5 เอเคอร์ท่ี
ปราศจากพืชผลในท่ีดี ท่ีมีการจดัแบ่งปลูกพืชให้เกิดเป็นผลส าเร็จ ในปัจจุบนัมีการปลูกผกัออร์แกนิค 
โดยนักศึกษาในมหาวิทาลัยซัคเซคในอเมริกา นักศึกษามีการใช้จักรยาน มีการด าเนินการ โดย
อาสาสมคัร ท่ีซ่ึงนกัศึกษาสามารถอุทิศตวัในส่ิงท่ีตนตอ้งการ รวมถึงมีการน ากลบัมาใชใ้หม่เม่ือมีความ
ตอ้งการ เช่น เส้ือผา้ หนงัสือ และเคร่ืองมือในการประกอบอาหาร หากไม่มีความตอ้งการแลว้สามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ทั้งการใชพ้ลงังาน การขนส่งผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ และการใชเ้งินอย่างประหยดัของ
นกัศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในมหาวิทยาลยัวิคตอเรียในประเทศแคนาดา นกัศึกษามีการด าเนินการกบั
จกัรยานเก่า มีจุดชาร์ตไฟฟรี ในมหาวิทยาลยักรุงโตเกียวประเทศญ่ีปุ่น ก็มีการท าคลา้ยกนั โดยมีการใช้
แลป็ท๊อปมือสองดว้ย 
 การศึกษาแนวทางในการช่วยใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว Nottingham (2016) โดยท่ีมหาวิทยาลยั 
Nottingham มีความมุ่งมัน่ในการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีมีความทา้ทาย โดยดูจาก 
 - เงินรางวลัชนะเลิศสภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยั และการออกแบบการปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้ม
ภายในวิทยาเขต 
 - มีงานวิจยัท่ีหลากหลาย และมีการก าหนดเป็นหลกัสูตร 
 - เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้ป็นผูรั้กษาส่ิงแวดลอ้ม กระทัง่มีการจดัตั้งเป็นสมาคม 
 - มีการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีมีความผกูพนัต่อกนั 
 การเรียนรู้สู่ส่ิงแวดลอ้มสีเขียว โดยนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลยัมีการรวมตัวกัน ส่งเสริมให้
นกัศึกษามีจริยธรรม และมีความเป็นเจา้ของในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายแนวทาง เช่น 
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 - สภาพแวดลอ้มและความเท่ียงตรงในสงัคมเครือข่าย มีการวางแผนโครงการ รวมถึงเหตุการณ์
ต่าง ๆ และการสนบัสนุนสงัคม มีการสนบัสนุนใหมี้การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จริยธรรมใน
สตัว ์และหลกัสิทธิมนุษยชน 
 - ชุมชนสวนในวิทยาเขต น าเสนอในการจดัการสวนท่ีวิทยาเขต 
 - ศูนยก์ลางอาสาสมคัรของนกัศึกษา ในการน าเสนอโอกาสท่ีหลากหลายของชุมชน รวมถึงการ
น าเสนอโครงการในการอนุรักษธ์รรมชาติ 
การน ากลบัมาใชใ้หม่ 
 โดยนักศึกษามีการด าเนินการท่ีจะลดจ านวนของส่ิงท่ีไร้ประโยชน์อย่างมีนัยส าคญั โดยการ
น าไปไวใ้นสถานท่ีจดัเก็บส่ิงของท่ีไร้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีจ  านวนของส่ิงท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
จ านวนมากในหลายวิทยาเขต รวมถึงความหลากหลายของส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ โดยมากแลว้มาจาก
กระป๋องน ้ าอดัลม กระป๋อง กระดาษ ขวดแกว้ และพลาสติก อาหารไร้ประโยชน์ เส้ือผา้ หลอดไฟฟลูออ
เรสเซนตแ์ละแบตเตอร่ี 
การบริการรถโดยสาร 
 ภายในวิทยาเขตมีการบริการรถโดยสารท่ีเช่ือมต่อกนัระหว่าง 3 วิทยาเขต และวิทยาเขตทั้งหมด 
โดยมีกิจกรรมในการเช่ือมต่อกนัในการเดินทางขนส่ง 
การข่ีจกัรยานสองลอ้ 
 ภายในมหาวิทยาลยัมีเส้นทางส าหรับการข่ีจักรยานสองลอ้ และสวนส าหรับการ ข่ีจกัรยาน
ตลอดทั้งวิทยาเขต โดยมีทางเดินของการข่ีจกัรยานท่ีเช่ือมต่อกนั มีศูนยบ์ริการซ่อมจักรยาน มีศูนย์
ตรวจเช็คสภาพจกัรยาน 

 การศึกษาถึงมหาวิทยาลัยสีเขียวซ่ึง  ภิรมย์ กมลรัตนกุล (2559, หน้า 7) อธิการบดี
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัด าเนินการในเร่ืองยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั
สีเขียวอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2547 โดยไดเ้ร่ิมท าแผนแม่บทจุฬา 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมี
โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการรณรงคเ์ร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และการประหยดัพลงังาน อาทิ การใชบ้ริการรถ
โดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus) โครงการผลิตปุ๋ยหมกัจากใบไม ้การลดปริมาณรถยนต์ท่ีสัญจร
ภายในมหาวิทยาลยัโดยจัดสร้างท่ีจอดรถ 4 มุมในจุฬาฯ เพื่อให้ประชาคมจุฬาฯ และผูม้าติดต่อ
มหาวิทยาลยัน ารถเขา้มาจอดในอาคารจอดรถและโดยสารรถ Shuttle Bus หรือเดินเขา้มาในจุฬาฯ
นอกจากน้ีแลว้ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (2559, หนา้ 9) กล่าวถึงจุดเด่นของ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงอยู่
ท่ีการจัดการน ้ าท่ีมีการพฒันาแหล่งน ้ า ภายในมหาวิทยาลยัเพียงพอกบัการผลิตน ้ าด่ืมและน ้ าใชท่ี้ได้
คุณภาพ มีการอนุรักษน์ ้ า ตลอดจนมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย และการน าน ้ าท่ีไดรั้บการบ าบดัแลว้กลบัมาใช้
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ประโยชน์ท าใหม้หาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงไดรั้บคะแนนดา้นน้ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั 
เช่นเดียวกบัคะแนนดา้นท่ีตั้งท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ของมหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวงในการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม ้และพฒันาสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษามหาราชา ใหเ้ป็นแหล่งรวบรวม และจดัแสดงพรรณไมใ้นรูปแบบของสวนท่ีแตกต่าง
กนั นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงยงัให้ความส าคญักบัการประหยดัพลงังาน และมีแผนเพ่ิมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเพื่อรองรับผลจากการปรับเปล่ียนภาคการศึกษา และการใชพ้ลงังานท่ี
เพ่ิมข้ึนในช่วงฤดูร้อน 
 การศึกษาท าความเขา้ใจถึงการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวซ่ึง มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา (2558, 
หน้า M4) กล่าวถึงภายใตแ้นวคิด “มหาวิทยาลยัเมืองในฝัน เมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสุขภาวะ” เร่ิม
ด าเนินการเมื่อ 7 ปีท่ีแลว้ ประสบความส าเร็จดว้ยการควา้รางวลัสถาบนัอุดมศึกษาสีเขียว จากทั้งหมด 
301 แห่ง โดยผลส ารวจ UI Green Metric World University Ranking ประเทศอินโดนีเซีย 2 ปีซอ้น (ปี 
2012 อนัดบั 36 ของโลก อนัดบั 11 ของเอเชีย ปี 2013 อนัดบั 31 ของโลก อนัดบั 4 ของเอเชีย) ส าหรับ
ประเทศไทย มหาวิทยาลยัแห่งน้ีลอยล าชนะเลิศ และไดก้ลายเป็นตน้แบบสถาบนัอุดมศึกษาท่ีน าเอาเป็น
เยี่ยงอย่าง ทั้งแนวคิดและการลงมือปฏิบติั ท่ีผ่านมาสานต่อหลายโครงการเป็นรูปธรรม เช่น เติมเต็ม
พ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ปรับภูมิทศัน์ของมหาวิทยาลยัให้แลดูงดงาม ลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ประจกัษพ์ยานท่ีด าเนินการส าเร็จ เช่นว่า “สร้างธนาคารขยะ” ลดภาระการจดัการขยะ
มูลฝอยและปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย “ท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ” วิจยัปุ๋ยท่ีมีกระบวนการย่อยสลายเร็วข้ึน 
และไม่ส่งผลต่อสภาพอากาศ “เปิดศูนยจ์กักา้เซ็นเตอร์” ลดการใชร้ถยนต์และรถจกัรยานยนต์ภายใน
มหาวิทยาลยั หนัมาใชบ้ริการรถรางแทนและกา้วสู่การเป็น “มหาวิทยาลยัเชิงนิเวศ” อย่างเต็มรูปแบบปี
หนา้น้ี ล่าสุด “คาร์บอนฟุตพรินต”์ (Carbon Footprint) หน่ึงโครงการดี ๆ ท่ีไดรั้บการต่อยอด โดยความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักบัองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผ่านการลง
นามกนัเรียบร้อยทั้งสองฝ่าย 
 การศึกษาถึงแนวทางหรือตัวอย่างมหาวิทยาลยัสีเขียวซ่ึง คึกฤทธ์ิ พลเยี่ยม (2558, หน้า 20) 
กล่าวถึง ธนาคารขยะ ฝึกนักศึกษาเรียนรู้การดูแลโลก ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ.. ! ขยะเป็นหน่ึงใน
หลายปัญหาท่ีก่อมลภาวะเป็นพิษในหลายจงัหวดัอยู่ในขณะน้ี “ธนาคารขยะ” (MFU Dormitory Waste 
Bank) เป็นอีกหน่ึงในโครงการตามแนวนโยบายการจดัสรรสภาพแวดลอ้ม ให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้
และการใชชี้วิตของ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ท่ีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวอย่างย ัง่ยืน 
โดยเฉพาะการบริหารจดัการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งในดา้นความสวยงาม ส่ิงอ  านวยความสะดวก การใช้
ทรัพยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า การใช้ขนส่งมวลชนปลอดมลพิษ ท่ีไดท้ าต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
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รวมถึงการจดัการขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ท่ีสามารถตอบโจทยไ์ดใ้นหลายมิติ ทั้งปลูกจิตส านึกการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และยงัไดฝึ้กกระบวนการท างานของนักศึกษา ท่ีเปรียบเสมือนไดล้งมือปฏิบติั
จริงในบริษทัเลก็ ๆ ท่ีมีหวัใจรักษโ์ลกใบใหญ่ 
 น.ส. จินต์จุฑา ประสานพนัธ์ (ฝัน) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการ
บริการ ส านกัวิชาการจดัการ ท าหนา้ท่ีทั้งเป็นกรรมการหอพกั และเป็นเจา้หนา้ท่ีธนาคารขยะดว้ย เล่าถึง
ความเป็นมาของธนาคารขยะ มฟล. ว่าจ  านวนนกัศึกษาและบุคลากรท่ีพกัอาศยัอยูใ่นหอพกัมหาวิทยาลยั
มีมากกว่า 5 พนัคน ดงันั้นจึงเกิดขยะเป็นจ านวนมากตามมา และในขยะเหล่าน้ีมีวสัดุรีไซเคิลท่ีสามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้หากคดัแยกอยา่งถูกวิธีจะลดจ านวนขยะไร้ค่า และเป็นการง่ายต่อการน าไปรีไซเคิล 
“ธนาคารขยะเป็นกิจกรรมปลูกจิตส านึกใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัของการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ผ่านการ
คดัแยกขยะรีไซเคิลภายในหอพกั 
 น.ส. เกษนภา บ ารุงสุช นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว ส านักวิชาการ
จดัการ กรรมการหอพกัเจา้หนา้ท่ีธนาคารขยะเล่าถึงงานของเธอว่า เมื่อนกัศึกษาน าขยะมาฝาก อยา่งแรก
ตอ้งตรวจดูความเรียบร้อย ว่าขยะรีไซเคิลท าความสะอาดมาหรือยงั  คดัแยกประเภทไดถู้กตอ้งหรือไม่ 
เพราะเวลาน าไปขายต่อก็จะไดร้าคาดี จากนั้นก็ท าการชัง่น ้ าหนกั จดบนัทึกและค านวณราคาหรือชัว่โมง
ตามท่ีผูฝ้ากตอ้งการ ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนหรือราคาขยะจะเปล่ียนแปลงข้ึนลงทุกสปัดาห์ ตอนน้ีรับฝากอยู่
สามชนิดคือ พลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม และกระดาษ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ใชอ้ยู่แลว้ และ
ยงัสามารถจดัเก็บไดง่้าย “หลายคนพูดว่าเราตอ้งช่วยลดโลกร้อน แต่ไม่รู้จะเร่ิมยงัไง การเอาขยะใส่ถุง
รวมๆ กนัไปท้ิงมนัง่ายมาก แต่มนัไม่ช่วยอะไร ถา้หากเรายอมเสียเวลาอีกนิดเพ่ือจดัการคดัแยก มนั
ไม่ใช่เร่ืองยุ่งยากอะไรเลย และท าให้กระบวนการน าไปรีไซเคิลง่ายข้ึน ขยะท่ีไร้ประโยชน์จะลดลง 
ส่ิงแวดลอ้มก็จะดีข้ึน...” เกษนภา กล่าว 
 ดา้นผูใ้ชบ้ริการธนาคาร น.ส.นสัธชา สุขเก้ือ (น ้ าขา้ว) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการจดัการ
อุตสาหกรรมการบริการ ส านกัวิชาการจดัการ เธอเล่าว่ามาเขา้ร่วมโครงการเพราะเพื่อนชวน โดยปกติ
แลว้ขยะท่ีเธอเก็บไวฝ้ากจะเป็นขวดน ้ าท่ีด่ืมบ่อยๆ และกระดาษชีทท่ีไม่ใชแ้ลว้ เธอบอกว่าการคดัแยก
ขยะไม่ใช่เร่ืองยากอะไรเลย ไม่ตอ้งใชเ้วลาหรือพ้ืนท่ีมากมาย แค่แยกใส่ถุงหรือกล่องตามแต่ละชนิด เมื่อ
ผา่นไป 2-3 เดือนก็ไดจ้  านวนมากพอท่ีจะแลกเป็นเงินหรือแลกชัว่โมงกิจกรรม ถือเป็นโครงการดีๆ ท่ี
นักศึกษาหอพกัสามารถท าได้ง่ายๆ และอยากให้จัดโครงการต่อไปเร่ือยๆ เพราะถือว่าได้ช่วยดูแล
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
 ส่วน น.ส.ศศนนัท ์ชนะเลิศกุญชร (แอนนา) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการจดัการ เธอเล่าว่า
ส าหรับนกัศึกษาทุนอยา่งเช่นเธอ สามารถน าขยะรีไซเคิลมาฝากเพ่ือแลกชัว่โมงบ าเพญ็ประโยชน์ไดด้ว้ย 
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เพราะถือเป็นหนา้ท่ีอีกอยา่งหน่ึงของนกัศึกษาทุน ท่ีตอ้งร่วมสร้างประโยชน์ใหก้บัมหาวิทยาลยั สมกบัท่ี
ไดรั้บโอกาสในการศึกษา 
 “มฟล. เป็นมหาลยัสีเขียว นอกจากท่ีเราจะปลูกตน้ไมก้นัทุกปีแลว้ ธนาคารขยะก็เป็นส่วนหน่ึง
ท่ีมหาวิทยาลยัส่งเสริมให้นักศึกษาได้ช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ ถา้พูดว่าช่วยดูแลโลก
อาจจะไกลตวั แต่ท่ีจริงคือส่ิงท่ีเราท ารวมกนัมนัช่วยโลกให้ดีข้ึนได ้ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ดีกว่าเราท า
เฉยแลว้ไม่เร่ิมตน้ท าอะไรเลย ถา้มองแบบใกลต้วัขยะท่ีเอาไปฝากสามารถถอนออกมาเป็นเงินได ้เอาไป
แลกขนมกินได ้มนัเป็นส่ิงท่ีท าไดไ้ม่ยากเกินถา้เราตั้งใจ หากเราท าไดแ้ลว้ อย่าลืมชวนเพื่อนท าดว้ยนะ
คะ เพราะถา้เราจบัมือกนัก็จะไปถึงจุดหมายไดเ้ร็วข้ึนค่ะ” ศศนนัท ์กล่าวปิดทา้ย 
 ปัจจุบันปัญหาขยะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การท่ี
นกัศึกษาช่วยกนัก าจดัขยะ ยอ่มท าให้สภาพแวดลอ้มดีข้ึน ถา้ผูค้นทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกนัอีกแรง
อยา่งจริงจงั ประเทศไทยจะดูสวยงามน่าอยูย่ิง่ข้ึนขนาดไหน..? คึกฤทธ์ิ พลเยีย่ม/รายงาน 

ภาวิณี ปุณณกนัต์ (2558, หน้า 14) เมื่อวนัท่ี 7 ก.ย. นางภาวิณี ปุณณกนัต์ อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มเปิดเผยว่า ทางกรมได้ด  าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัประเทศสู่การเป็นมหาลยัสีเขียว (Green University) โดยน าตวัแทนนิสิตนกัศึกษาจาก
ชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ มาร่วมแลกเปล่ียนหารือการด าเนินกิจกรรม
ภายในร้ัวสถาบนัการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวเมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม ท่ีผ่าน
มา ท่ี ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 
 นางภาวิณี กล่าวต่อว่า จึงขอยกตวัอยา่งการจดัตั้ง “จกักา้ เซ็นเตอร์” มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีกลุ่ม
นกัศึกษาและมหาวิทยาลยั ร่วมกนัผลกัดนัจนประสบผลส าเร็จในการพฒันามหาวิทยาลยัมหิดล ให้เป็น
เมืองแห่งจกัรยานได ้ 
 ดา้นนายวดิษ บุญค าภาว ์ผูช่้วยผูอ้  านวยการกองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล 
เปิดเผยว่า ค  าว่า “จกักา้” เป็นศพัทส์แลงท่ีใชก้นัในมหาวิทยาลยัมหิดลเพื่อใชเ้รียกจกัรยาน โดย “จกักา้ 
เซ็นเตอร์” มีจุดเร่ิมตน้มาจาก ปี 2553 มหาวิทยาลยัมหิดล ไดริ้เร่ิมโครงการ “จกัรยานสีขาว” โดยน า
จกัรยานเก่าท่ีไดรั้บบริจาคมาซ่อมแซมเพื่อท าเป็นรถจกัรยานสาธารณะ ให้นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัใชส้ัญจรในร้ัวมหาวิทยาลยั แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากปัญหาดา้นการบริหาร
จดัการ และสภาพของอุปกรณ์ไม่เอ้ืออ  านวย จึงมีการพฒันาปรับปรุงระบบ กระทั่งกลายเป็นระบบ
จกัรยานครบวงจรในมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศไทย มีระบบสมาชิก การยืม การคืนการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนจกัรยานเก่า การดูแลรักษา และศูนยบ์ริการการซ่อมบ ารุงอยา่งเต็มรูปแบบ 
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 วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2558, หนา้ B11) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไดแ้สดงถึงความมุ่งมัน่ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมดว้ยภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นการน าร่องของ “มหาวิทยาลยัสีเขียว” เมื่อ
หลายเดือนก่อน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศว่ า 
“มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีความมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในทุกมิติรวมถึงการจดัการดา้นพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย โดยไดพ้ฒันาสวนสาธารณะในช่ือ “สวน 80 ปี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ : Thammasat 
Solar Park” ภายใตแ้นวคิดท่ีจะน านวตักรรมเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียน และการอนุรักษ์พลงังานมา
ประยกุตใ์ชพ้ื้นท่ีสวนสาธารณะ เพ่ือใหส้วน 80 ปี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นสวนตน้แบบของการ
ใชพ้ลงังานหมุนเวียนของสวนสาธารณะในเขตเมือง” ท่านอธิการบดีย  ้าว่า “สวน Thammasat Solar Park  
เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในประเทศท่ีใชร้ะบบพลงังานหมุนเวียน 100% จากพลงังานแสงอาทิตย ์
ภายในสวนมีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจหลากหลายมุม ร่มเงาจากตน้ไมใ้หญ่พรรณไมน้านาชนิด รวมทั้ง
ทางจกัรยานยาว 800 เมตร ทางเดินส าหรับออกก าลงักาย โดยใชเ้ทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียนส าหรับ
เมืองยคุใหม่ พร้อมๆ กบัการสร้างจิตส านึกและการเรียนรู้ดา้นพลงังาน และส่ิงแวดลอ้มให้กบันักศึกษา
และสาธารณชนทัว่ไป” แนวคิดหลกัในการออกแบบสวนจะเน้นการใชป้ระโยชน์ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งในลานกิจกรรมในอาคารห้องเรียนธรรมชาติ ซ่ึงการ
ออกแบบสวนจะผสมผสานองค์ความรู้ดา้นสถาปนิกร่วมกบัระบบ Solar Cell ให้เป็นสวนในรูปแบบ
ของ Dark Park ท่ีไม่มีความสว่างมากเกินไป ตวัอย่างของนวตักรรมพลงังานหมุนเวียนในสวนไดแ้ก่ 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บนหลงัคาอาคารห้องเรียนธรรมชาติ 3 หลงั และหลงัคาชานพกั
ริมน ้ าจ  านวน 1 หลงัก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 5,000 วตัต ์เพื่อเป็นไฟส าหรับโคมแสงสว่างตามเส้นทาง
เดินเทา้ ในสวนสาธารณะและไฟฟ้าในอาคารห้องเรียนธรรมชาติ ชานพกัริมน ้ า ท่ีพกัผ่อนริมน ้ า และ
ลานกิจกรรม 2 นอกจากน้ี ยงัมีประติมากรรมรวมแสงแห่งโดม ซ่ึงเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลัง
แสงอาทิตย ์เพื่อใชเ้ป็นไฟประดบั (LED) ส าหรับ ประติมากรรมพลงัโคมขนาด 600 วตัต์ จ  านวน 2 ชุด 
ซ่ึงจะเป็นตน้แบบส าหรับการออกแบบไฟฟ้าประดบัเวทีกลางแจง้ (ลานกิจกรรม) ท่ีสามารถใชพ้ลงังาน
หมุนเวียนได้ทั้ งหมด ท่ีกล่าวมาทั้ งหมดน้ีเพียงต้องการแสดงให้เห็นว่า ความหมายของ “ความ
รับผดิชอบต่อสงัคม” (Corporate Social Responsibility) จึงไม่ใช่การจ ากดัอยูท่ี่การบริจาคหรือใหทุ้นแก่
องคก์ร หรือหน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ แต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีมอบให้กบัชุมชน หรือมอบให้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการให้
ความรู้ด้านต่างๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชนและอ่ืนๆ โดยเฉพาะการคืน
ก าไรหรือความสุขใหก้บัสงัคม โดยรวมในทุกรูปแบบ ครับผม! 
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 การมีส่วนร่วมในส่ิงแวดลอ้ม หรือการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว เป็นการด าเนินการเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมในการร่วมรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีการร่วมมือปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมต่าง 
ๆ การร่วมกนัรับผดิชอบในกิจกรรมท่ีมีส่วนช่วยในการท าใหเ้กิดเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว การสร้างการ
รับรู้ การมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั โดยส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีลว้นมีส่วนช่วยใหเ้กิดการพฒันาใหเ้กิดเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีดี 
 

2.2 การมส่ีวนร่วมต่อการเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
 การศึกษาถึงแนวทางในการมีส่วนร่วมต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มจะดีได ้ทุก
คนตอ้งมีส่วนร่วม การร่วมมือกนัสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีเป็นการร่วมรณรงคใ์ห้แต่ละคนมีจิตส านึกใน
การใช้ส่ิงแวดลอ้มให้เกิดคุณค่าสูงสุด ซ่ึง ยุวฒัน์ วุฒิเมธี (2526 หน้า 20) กล่าวถึง การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติั
และร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึง  ตวัประชาชน นอกจากน้ีแลว้ Cohen and Uphoff 
(1980) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามีดงัน้ี  
 1) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)  
 2) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหา (Decision Making)  
 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา (Implementation)  
 4) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits)  
 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยท่ี สมลกัษณา ไชยเสริฐ (2549 หน้า 142-149) ไดแ้บ่งแนว
ทางการจดัการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 3 ดา้นหลกั คือ ดา้นประชาชน (Public) ดา้นการมีส่วน
ร่วม (Participation) และดา้นภาครัฐ โดยการมี ส่วนร่วม (Participation) มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้
ประชาชนท่ีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมใน  ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการพฒันา 
ช่วยเหลือ สนับสนุนท าประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล เพื่อใหเ้กิดการยอมรับ และก่อใหเ้กิดผลประโยชน์
สูงสุดกนัทุกฝ่าย ดงัน้ี  
 1) การรับรู้ (Perception) ตอ้งสร้างส านึกใหท้ั้งภาครัฐและประชาชน มีความตระหนัก การรับรู้ 
การยอมรับในสิทธิหนา้ท่ีและส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่าย  
 2) ทศันคติ (Attitude) ต้องสร้างความเข้าใจและปรับทศันคติของบุคลากรภาครัฐและภาค 
ประชาชนทั้งสองฝ่าย ใหม้ีทศันคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วม  
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 3) การเป็นตวัแทน (Representation) การสรรหาและคดัเลือกตวัแทน จะตอ้งค านึงถึง ประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ท่ีหลากหลายทุกกลุ่มนั้นมีตวัแทนเขา้ไปร่วมดว้ย จะได  ้
ประสานผลประโยชน์กนัจนลงตวัและเกิดความเป็นธรรมข้ึน  
 4) ความเช่ือมัน่และไวว้างใจ (Trust) การมีส่วนร่วมนั้น ตอ้งสร้างใหส้มาชิกมีความเขา้ใจและมี 
ความจริงใจในการเขา้ร่วม มีความเช่ือมัน่ ความเช่ือถือศรัทธา ความไวว้างใจกนัและกนั เป็นเง่ือนไข
ส าคญั  
 5) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร (Information-sharing) สร้างกลไกเพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ข่าวสาร เพราะ การมีส่วนร่วมเป็น กระบวนการท่ีท าใหข้อ้มูลข่าวสาร ทั้งดา้นท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและดา้น
ท่ีเป็น ความคิด ความรู้สึก ความคาดหวงั ได้ถูกแสดงออกมาอย่างหลากหลายลุ่มลึกและสมบูรณ์ 
ครบถว้นมากข้ึน ซ่ึงจะท าใหก้ารวินิจฉยัปัญหาและการเสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหามีหลากหลาย
และตรงกบัความตอ้งการ  
 6) ฉนัทามติ (Consensus) โดยการใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเขา้ร่วม ในการหา
วิธีแกไ้ขปัญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้นร่วมกนั หาทางออกส าหรับการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในทางสันติ เป็นท่ี 
ยอมรับ  
 7) การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) องค์กรการมีส่วนร่วมต้องสร้างให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกนัเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two Ways Communication) ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนั  
 8) ความประสงคห์รือความมุ่งหมาย (Purpose) ตอ้งก าหนดความประสงคห์รือความมุ่งหมาย 
ในการมีส่วนร่วมไวอ้ยา่งชดัเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร ผูเ้ขา้ร่วมจะไดต้ดัสินใจถูกว่า ควรเขา้ร่วมหรือไม่  
 9) การประเมินผล (Appraisal) การประเมินผลเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการมีส่วนร่วม และ
ถือ เป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการส่ิงต่าง ๆ จะมีแนวทางหรือหลกัในการสร้าง  
คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (2557, หน้า 16-17) กล่าวถึง
หลกัการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ภาคส่วนของสงัคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐ ซ่ึงสามารถแบ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 1) การเขา้ถึงขอ้มูล (Access to Information) เป็นระดบัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการ
ท่ีภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุม รวมถึงกลุ่มผูห้ญิงและคนเปราะบาง เขา้สู่กระบวนการมี
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ส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร ส่ิงพิมพ์ เว็บไซด ์
จดหมาย ป้ายประกาศ การจดันิทรรศการ การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ เป็นตน้ 
 2) การรับฟังความคิดเห็น (Consultation) เป็นกระบวนการท่ีเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
ใหข้อ้มูล ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การจดัเวทีสาธารณะ การส ารวจความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซด ์เป็นตน้ 
 3) การเก่ียวขอ้ง (Engagement) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
หรือร่วมเสนอแนะ แนวทางท่ีน าไปสู่การตดัสินใจ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนว่า ขอ้มูลความ
คิดเห็น และความตอ้งการของประชาชน จะถูกน าไปพิจารณาเป็นทาง เลือกในการบริหารงานของ
ภาครัฐ เช่น ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ 
 4) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการใหก้ลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะ มีส่วนร่วมกบั
ภาครัฐในทุกขั้ นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง เช่น 
คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 
 5) การเสริมพลงัอ  านาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็นระดบัท่ีให้บทบาทประชาชนสูง
ท่ีสุด กล่าวคือ ให้ประชาชนเป็นผูต้ ัดสินใจอย่างมีเหตุผล เช่น การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ ซ่ึงมอบอ านาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด ภาครัฐท าหนา้ท่ี
เสมือนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) 
 นอกจากน้ี คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (2557, 
หนา้ 16-17) กล่าวถึงหวัใจของการจดัการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ประกอบดว้ย 
 1) การเร่ิมตน้ตั้งแต่ระยะแรก ใหข้อ้มูลก่อนการด าเนินโครงการเพื่อใหชุ้มชนทราบแนวทางการ
ด าเนินงาน และกระตุน้ใหเ้กิดการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และชุมชนก่อนการตดัสินใจ อนัจะ
ช่วยใหมี้เวลาพิจารณาทางเลือกหรือแนวทางแกปั้ญหาของชุมชนท่ีเหมาะสมมากข้ึน 
 2) เป้าหมายของการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างหลกัประกนัใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ถึงขอ้มูลร่วมคิด
ร่วมตดัสินใจและมีขอ้ตกลงร่วมกนั 
 3) ครอบคลุมผูม้ีส่วนไดเ้สีย ค  านึงถึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทุกฝ่าย ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม 
และเปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม โดยจะต้องรับฟังขอ้มูล หรือปรึกษาหารือ ผูไ้ด้รั บ
ผลกระทบทางตรงเป็นอนัดบัแรก 
 4) ความจริงใจ จดักระบวนการอย่างจริงใจ เปิดเผย ซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และมีการส่ือสาร
สองทางอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และเพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสัย
ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
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 5) วิธีการท่ีเหมาะสม เลือกเทคนิค หรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนท่ี
เหมาะสมโดยพิจารณาลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของพ้ืนท่ี และของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีหลกัประกนั
ใหผู้ห้ญิง และกลุ่มเปราะบางเขา้ถึงขอ้มูลการมีส่วนร่วม ตลอดจนความแตกต่างดา้นวฒันธรรม สังคม
และค่านิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็น หรือโครงการ ความสามารถและความพร้อม 
รวมทั้งขอ้จ  ากดัของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดักระบวนการมีส่วนร่วม  
 การท าความเขา้ใจถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซ่ึง จินตวีร์ เกษมศุข (2554) กล่าวถึง
รูปแบบของการมีส่วนร่วม การท่ีประชาชนภายในพ้ืนท่ีมีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน 
ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชนและสงัคม โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกไ้ขปัญหา ซ่ึงการแกไ้ขปัญหานั้นจ  าเป็นตอ้งมีความร่วมมือท าพร้อม ๆ กนัในทุก
ระดบั ตอ้งระดมทุกองคป์ระกอบในสงัคม โดยเฉพาะชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนให้มีความ
เขม้แข็ง สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้้วยตนเอง รูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีด าเนินอยู่โดยทัว่ไป 
สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ 
 1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการ
แจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี การ
ไดรั้บการแจง้ข่าวสารดงักล่าว จะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนินโครงการ 
 2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมมีการจดัการหารือ
ระหว่างผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ตรวจสอบขอ้มูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงการและกิจกรรมมากข้ึน 
 3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชน และฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม และมีผูมี้อ  านาจตดัสินใจในการท าโครงการ หรือกิจกรรมนั้นไดใ้ช้
เวทีสาธารณะในการท าความเขา้ใจ และคน้หาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้น 
ซ่ึงมีหลายรูปแบบไดแ้ก่ 

3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดข้ึนในชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ โดยเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ร่วม เพื่ออธิบายให้ท่ี
ประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและตอบขอ้ค าถาม 

3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรับโครงการท่ีมี
ขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ จ  าเป็นจะตอ้งเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบาย และให้
ความเห็นต่อโครงการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย 
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3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอย่างเปิดเผยไม่มีการ
ปิดบงัทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการ และฝ่ายผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียจากโครงการ ซ่ึงจะตอ้งมีองค์ประกอบของ
ผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑแ์ละประเด็นในการพิจารณาท่ีชดัเจน และแจง้ให้ทุกฝ่ายทราบทัว่
กนั 

4) การร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่ก ับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพ้ืนท่ี 

ลกัษณะท่ีส าคญัของการมีส่วนร่วมว่าเป็นเร่ืองของกระบวนการ ซ่ึงไดส้รุปถึงขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมได ้4 ขั้นตอนหลกั ๆ ดงัน้ี (จินตวีร์ เกษมศุข, 2554) 

1) มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นควา้ หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนความ
ตอ้งการของชุมชน 

2) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อลดและแกไ้ขปัญหา 
3) มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดั หรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
4) มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการท างาน  
การมีส่วนร่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยสรุปแลว้ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนไดส่้วนร่วมกบัการ

สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี โดยเฉพาะนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ตอ้งร่วมกนัปฏิบติั ร่วมรับผดิชอบในสภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั การมีส่วนร่วมท่ีดีต่อ
การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยสรุปแลว้ ประกอบดว้ย  

 1) การมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม เป็นการให้แต่ละภาคส่วน บุคคลทัว่ไปมีส่วนร่วมในการคิด
ริเร่ิม เร่ิมจากความคิดท่ีดีในการสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มภายในท่ีดี การร่วมกนัจุดประกายความคิด ให้
แต่ละคนมีแนวความคิดร่วมกนัในการสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มท่ีดี 

2) การร่วมปฏิบัติในการรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นการร่วมมือกระท า หรือช่วยกันท า
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูใ่หดี้ยิง่ข้ึน 

3) การร่วมกันรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงมี การรับผิดชอบในการสร้าง
สภาพแวดลอ้มรอบตวัเรา ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้มภายในบา้นขอเราเอง จะตอ้งมีความรับผิดชอบใน
การเก็บกวาด มีความรับผดิชอบในการช่วยปลูกตน้ไม ้ตดัแต่งก่ิง 



 23 

 4) การรับรู้ การรับรู้เป็นส่ิงท่ีตอ้งมีการสร้างจิตส านึก รวมถึงตอ้งให้ความรู้ในการช่วยสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี การตระหนักว่าตนเองต้องมีความร่วมมือกันในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี การ
ตระหนกัถึงสิทธิและหนา้ท่ีในการร่วรณรงคท์างดา้นสภาพแวดลอ้ม 

5) ทศันคติ การสร้างทศันคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวทาง
ใหแ้ต่ละคนมีแนวทางการร่วมท าความเขา้ใจ รวมถึงพยายามปรับทศันคติของแต่ละคนให้มีแนวคิดท่ีดี
ต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนพยายามท าความเขา้ใจต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

6) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร เป็นการมีส่วนร่วมอยา่งหน่ึงในการแบ่งปันขอ้มูลทางดา้นการ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การส่งขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั การแลกเปล่ียนความรู้สึกนึกคิดในการร่วม
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการแลกเปล่ียนแนวทางในการร่วมสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

2.3 การเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
 การศึกษาและท าความเขา้ใจถึงแนวทางในการส่งเสริมให้มีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
เป็นการด าเนินการ หรือการด าเนินกระบวนการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึง Hooi, Hassan and Mat (2012) 
กล่าวถึงแนวทางโดยทัว่ไปในการลงมือปฏิบติัการริเร่ิมการท ามหาวิทยาลยัสีเขียว ประกอบดว้ย แนวคิด
ริเร่ิมของนกัศึกษา โดยอา้งอิงงานวิจยัของ Helferty and Clarke (2009) โดยกว่า 65 วิทยาเขตในประเทศ
แคนาดา พบถึงความสมัพนัธร์ะหว่างกนัของแนวคิดริเร่ิมแต่ละชนิด รวมถึงจ านวนของวิทยาเขตท่ีมีการ
ปฏิบติั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1  
ตารางที่ 2.1 แนวคิดในการชกัจูงนกัศึกษาในการด าเนินการ Green Campus 

แนวคดิริเร่ิมแต่ละประเภท ตวัอย่าง 
จ านวนของ 
วทิยาเขต 

การสร้างความตระหนกั การรับรู้ทัว่ไป 
สปัดาห์สีเขียว 
การประชุม 
การท าใหส้ามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
การกระท า 
จกัรยานและโรงซ่อมรถจกัรยาน 

45 
15 
15 
13 
8 
6 

การประเมินผล การพฒันาวิทยาเขตท่ีย ัง่ยนื 
การประเมินกรอบการท างาน 
GHG ทรัพยสิ์น 

31 
0 
20 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

แนวคดิริเร่ิมแต่ละประเภท ตวัอย่าง 
จ านวนของ 
วทิยาเขต 

ความย ัง่ยนืในแหล่งเงินทุน การสร้างแหล่งเงินทุน 8 
ความทา้ทายของท่ีตั้ง ความทา้ทายดา้นท่ีตั้ง 6 
การติดตั้ งเพ่ิมเติมหรือท า
ใหม่ในวิทยาเขต 

ติดตั้งเพ่ิมเติมหรือท าใหม่ในวิทยาเขต 5 

การผลิตพลงังานในวิทยา
เขต 

การผลิตพลงังานใชเ้อง 2 

การท างานร่วมกนัในหลาย
ภาคส่วน 

การวางแผนกลยทุธ ์
ด าเนินการท่ีเหนือกว่า (British Columbia) 

5 
3 

พนกังาน/คณะ-พุ่งเป้าไปท่ี
โปรแกรม 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืทางการทูต 1 

นโยบายท่ีมีการพฒันา ลดการใชก้ระดาษ 
ส่ิงท่ีน ามาชดเชย 
นโยบายสหภาพนศัึกษา 
U Pass (การขนส่งโดยรถโดยสาร) 

6 
3 
3 
3 

ท่ีมา Helferty and Clarke (2009) 
 
 การศึกษาแนวทางในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีแนวทางในการด าเนินการหลายดา้น การ
ด าเนินการช่วยเหลือหรือเป็นมิตรส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญัซ่ึง Hooi, Hassan and Mat (2012) กล่าวถึง 
กรณีศึกษาการท าโฟกสักลุ่มในสองมหาวิทยาลยัของประเทศมาเลเซีย จากการสัมภาษณ์ คน้พบบาง
ค าตอบท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในส่ีกลุ่ม ขณะท่ีในบางค าถามก็มีขอ้แตกต่างท่ีหลากหลาย ดงัตาราง 2.2 
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ตารางที่ 2.2 แนวค าตอบจากขอ้ค าถาม 
หมวด ค าถาม แนวค าตอบ 

ระดบัของ
ความรู้ 

ค าถามท่ี 1 : การริเร่ิมในการท า
มหาวิทยาลยัสีเขียวมีความหมาย
อะไรบา้งกบัคุณ? 

- น าระบบนิเวศมาพิจารณา ลกัษณะท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การใชแ้สงสว่าง
จากธรรมชาติมาทดแทนการใชไ้ฟฟ้า
ตลอดทั้งวนั 
- หมายถึง มหาวิทยาลยัจะมีการลงมือ
ปฏิบติัใหม้ีแนวคิดสีเขียวในทุกคนท่ีอยู่
ในมหาวิทยาลยั 
- การเร่ิมตน้สีเขียวสู่มหาวิทยาลยั 
- การท าใหม้หาวิทยาลยัสู่ความย ัง่ยนื 
ตวัอยา่งเช่น การลดการใชก้ระดาษ การ
ทดลองใชค้าร์บอน สภาพแวดลอ้มท่ี
ย ัง่ยนื 

ค าถามท่ี 1.1 ค าว่าความย ัง่ยนืมี
ความหมายอะไรบา้งกบัคุณ? 

- หมายถึงบางส่ิงซ่ึงเป็นการใชก้าร
พิจารณาสู่อนาคต 
- การสร้าง ความสะดวกและทุกส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตใน
สภาพแวดลอ้มโดยใชเ้วลาท่ียาวนาน 
- ในมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นวิธีการในการ
รักษาสภาพแวดลอ้มสู่การรักษา และ
ความสะดวกสบายของนกัศกึษาและ
พนกังาน 
- การรักษาสภาพแวดลอ้มซ่ึงสามารถ
กลายเป็นความสะดวกสบายของมนุษย ์
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
หมวด ค าถาม แนวค าตอบ 

 ค าถามท่ี 2 : คุณรู้หรือไม่ว่าบรรดา
กิจกรรม มีความสมัพนัธไ์ปกบั
ความย ัง่ยนืในวิทยาเขตของคุณ? 

- เท่าท่ีฉนัรู้ ส่ิงเหล่าน้ีคือบางเหตุการณ์ท่ีมี
การด าเนินการอยูใ่นวิทยาเขต/ ซ่ึงดูเหมือน
บางเหตุการณ์ก็เกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี/ไม่เคยรับ
ฟังเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเลย 
- ฉนัรู้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบางกิจกรรมท่ี
ด าเนินการโดยคณะ/ สโมสร/ องคก์รต่าง ๆ 
ท่ีอยูใ่นวิทยาเขต/ ฉนัรู้ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นบาง
กิจกรรมทางสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
กระบวนการ แต่ฉนัก็รู้เพียงบางส่ิงท่ีเก่ียวกบั
ความย ัง่ยนื 

ค าถามท่ี 2.1 : คุณรู้หรือไม่ว่า
มหาวิทยาลยัของคุณมีแนวคิดริเร่ิม
ทางการกระท าเพื่อใหก้ลายมาเป็น
มหาวิทยาเขตท่ีมีความย ัง่ยนื 

- ในบางกิจกรรม เช่น การท าเวร์ิคช๊อป และ
การกล่าวสุนทรพจน์ทางจรรยา บรรณ แต่ส่ิง
เหล่าน้ีก็ปราศจากขอ้มูล ข่าวสารท่ีเก่ียวกบั
การฝึกปฏิบติั 
- ฉนัคิดว่ามหาวิทยาลยัมีการลงมือปฏิบติั 
ตามโครงการมหาวิทยาลยัสีเขียว โดยมกีาร
น าแนวคิดสีเขียวมาสู่มหาวิทยาลยั 

ระดบัของการ
รับทราบ 

ค าถามท่ี 2.2 ถา้ใช่, อะไรบา้งท่ี
เป็นของคุณในการไดม้าของ
ข่าวสาร 

- ใช่, มหาวิทยาลยัเป็นท่ีฝึกปฏิบติัสู่การ
กลายเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว : หลากหลาย
พืช  และกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นการ
ด าเนินการต่อไปท่ีดี 
- ฉนัมขีอ้สงัเกตว่าขอ้มูลข่าวสารท่ีมาจาก
การแจง้ใหท้ราบ/ จากค าพูด/จากการท าเวิร์ค
ช๊อป/ จากเหตุการณ์การด าเนินงานโดย
มหาวิทยาลยั/ จากบางสโมสร 

 
 



 27 

ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
หมวด ค าถาม แนวค าตอบ 
 ค าถามท่ี 2.3 ในความคิดเห็นของ

คุณอะไรบ้างทีเป็นผลต่อการท า
กิจกรรมส าหรับความย ัง่ยืนของ
มหาวิทยาลยัสีเขียว 
 
 

- โดยแท้จ ริ งแล้ว ไม่ เ ป็นผลอะไร เลย 
เพราะว่าบรรดากิจกรรมไม่ไดม้ีจุดเน้นอะไร
เลยต่อความย ัง่ยนืในมหาวิทยาลยัสีเขียว 
- ไม่มีความชดัเจนทางการมีประสิทธิผลเลย 
เพราะว่าแนวความคิดของความย ัง่ยืนใน
มหาวิทยาลยัสีเขียวไม่ได้มีการรับรู้อย่าง
กลา้งขวางต่อบุคคลทัว่ไปในมหาวิทยาลยั 
- มนัคงเป็นการกล่าวเร็วเกินไปว่า บรรดา
กิจกรรมจะมีผลหรือไม่ เราควรจะมองว่าแต่
ละบุคคลจะมีปฏิกริยาอย่างไรต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ และมีผลในระยะยาวอยา่งไรบา้ง 
- ไม่ไดเ้ป็นผลเลย ดงัเช่นกิจกรรมจะไม่เป็น
ท่ีประทับใจเลยต่อแต่ละคนในวิทยาเขต 
รวมถึงการกระท าของนักศึกษาไม่ไดม้ีการ
เปล่ียนแปลงเลยในหนทางสีเขียวภายหลงั
กิจกรรม 

ระดบัของ
ความส าคญั 

ค าถามท่ี 3 อะไรบา้งท่ีเป็น
แนวความคิดของคุณ จากการใช้
ประโยชนข์องความย ัง่ยนืภายใต้
วิทยาเขต? คุณมีแนวคิดอะไรบา้ง
เก่ียวกบัความย ัง่ยนืท่ีเป็นแนวคิดท่ี
มีความส าคญัต่อมหาวิทยาลยัของ
คุณ? 

- ใช่ มนัเป็นส่ิงส าคญั เพราะว่าเป็นส่ิงท่ีมีผล
ต่ออนาคต 
- แน่นอนมนัเป็นส่ิงส าคญั เพราะว่าสามารถ
สร้างความสะดวกสบาย และช่วยรักษา
สภาพแวดลอ้ม เป็นการป้องกนั
สภาพแวดลอ้มระยะยาว 
- ใช่ เพราะว่าในค าว่าสภาพแวดลอ้มมีแง่มุม 
ท่ีเป็นความสามารถในการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้ม และสุขภาพแวดลอ้มท่ีดี การ
รักษาพลงังานและการเงินในอนาคตของคน
รุ่นต่อไป และการช่วยใหม้หาวิทยาลยั 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)  
หมวด ค าถาม แนวค าตอบ 
  มีความย ัง่ยนืในอนาคต 

- ความย ัง่ยนืเป็นส่ิงส าคญัส าหรับมหา 
วิทยาลยัสู่การด าเนินงานท่ีดี เพราะว่า
สภาพแวดลอ้มท่ีดี จะมีสภาพท่ีสะดวกสบาย 
ท่ีจท่ีจะเป็นแรงดึงดูดท่ีดีจากมหาวิทยาลยั 
- ส่ิงเหล่าน้ีจะมีความส าคญัต่อการน าแนวคิด
ทางความย ัง่ยนืและมหาวิทยาลยัสีเขียว ซ่ึง
จะเป็นผลประโยชน์ทั้งมหาวิทยาลยัและ
สภาพแวดลอ้ม 

องคป์ระกอบ
ของความย ัง่ยนื 

ค าถามท่ี 4 : ปัจจยัดงัต่อไปน้ีท่ีมี
อิทธิพลต่อทศันคติของคุณในการ
สนบัสนุนการริเร่ิมความย ัง่ยนืใน
วิทยาเขต (1-นอ้ยท่ีสุด  2-นอ้ย  3-
ปานกลาง 4-มาก 5-มากท่ีสุด) 

ปัจจยั 1 2 3 4 5 
ความสะดวก  1 1 5  
ตน้ทุน(ค่าไฟฟ้าฯลฯ)   1 5 1 
คุณค่าในแต่ละคน   4 2 1 
นิสยัใจคอแต่ละคน   2 4 1 
ความส านึก  1 3 3  
ผลกระทบต่อ
ครอบครัว 

1 3 3   

นโยบายวิทยาเขต   2 3 2 
การสนบัสนุนจาก
เพื่อน 

  2 5  

การบริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั 

   4 3 

การสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ 

   2 5 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
หมวด ค าถาม แนวค าตอบ 
ระดบัของความ
ย ัง่ยนื 

ค าถามท่ี 5: ตวัช้ีวดัจากความ
คิดเห็นของคุณในแต่ละระดบั เป็น
แนวคิดส าคญัต่อความย ัง่ยนืตาม
อนัดบั 

ตวัช้ีวดัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั 4 และ 5 

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ความย ัง่ยนืของ
แต่ละคน 

ค าถามท่ี 6 : คุณมีส่วนร่วม/การ
ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธไ์ปกบัมหาวิทยาลยัสี
เขียวบ่างหรือไม่? 
 
 
ค าถามท่ี 6.1 : ถา้หากใช่ คุณไป
บ่อยไหมในการมีส่วนร่วมติดตาม
กิจกรรมในความย ัง่ยนื 

- ไม่เคยคิดท่ีจะมีส่วนร่วมกบักิจกรรมเลย 
ฉนัไม่สนใจ 
- ฉนัเพียงแค่มีส่วนร่วมกิจกรรมถา้หากเป็น
การด าเนินการเป็นท่ีสาธารณะหรือหอ้งโถง
ใหญ่ 
- บางคร้ังก็ไปกบัเพ่ือนท่ีไปร่วมกิจกรรม 
- ฉนัเพียงแค่มองดูค าแนะน าในการปิด
ประกาศบ่อยคร้ัง แต่ไม่เคยมีส่วนร่วม 
- ฉนัเพียงมองดูกิจกรรม แต่ไม่เขา้ไป
เก่ียวขอ้ง 

 ค าถามท่ี 7 : ตามความคิดเห็นของ
คุณแลว้ พวกเราจะส่งเสริมแต่ละ
บุคคลใหม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมความย ัง่ยนือยา่งไร? 

- ฉนัคิดว่าตอ้งใหทุ้กคนมคีวามตระหนกั
เกิดข้ึนก่อน 
- เปล่ียนแปลงวฒันธรรมจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 
- ความย ัง่ยนืยงัเป็นส่ิงท่ีแต่ละคนยงัไม่มี
ความเขา้ใจ ควรจะมีบางเวิร์คช๊อป หรือมี
บทเรียนท่ีเขม้แข็งในการอธิบาย ดงันั้นแต่
ละคนควรจะมคีวามรู้พ้ืนฐานสู่ความย ัง่ยนื 
-การก าหนดเสน้ทางสู่ความย ัง่ยนืในวิทยา
เขต เช่น การข่ีจกัรยาน การกกัเก็บปริมาณ
น ้ าฝน การลดของไร้ประโยชน์ ลดการใช้
พลงังานในทุกภาคส่วน และความเช่ือมัน่ใน
การส่ือสารในวิทยาเขต  
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)  
หมวด ค าถาม แนวค าตอบ 
  - ในปัจจุบนัน้ี ความส าคญัของกิจกรรม

นกัศกึษาไม่ไดม้ีความตระหนกัท่ีจะใชค้วาม
พยายามในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะ 
- การช่วยสนบัสนุนแนวความคิดในความ
ย ัง่ยนืใหดี้ข้ึน จากทศันคติท่ีดีของชุมชน
มหาวิทยาลยัสีเขียว 
- การจดัการทั้งกิจกรรมภายในและภายนอก
สู่แนวคิดท่ีง่าย ของการท าความเขา้ใจใน
ความย ัง่ยนื 
- การแนะน า/โปสเตอร์ การท าความเขา้ใจ
ในความย ัง่ยนื 

อุปสรรคต่อ
ความย ัง่ยนื 

ค าถามท่ี 8: อะไรบา้งท่ีจะเป็น
ความแตกต่างในการเผชิญหนา้
โดยอาศยัความพยายามของ
มหาวิทยาลยัสู่ความย ัง่ยนืของ
มหาวิทยาลยัสีเขียว 
 
 
 
ค าถามท่ี 8.1 : บทบาทอะไรบา้งท่ี
จะเป็นการเอาชนะต่ออุปสรรค 

- มุมมองทางวฒันธรรม นิสยัความ
สะดวกสบาย 
  นกัศกึษา  ไดรั้บความรู้และความ
พยายามในการฝึกปฏิบติั 
  พนกังาน  ควรก าหนดกฎเกณฑแ์ละ
วางขอ้ก  าหนด 
  สมาชิกสโมสร  บ่งบอกถึงระบบความ
ย ัง่ยนื 
- การจดัการของมหาวิทยาลยัมกีารฝึกปฏิบติั 
และความเก่ียวพนัทางกิจกรรมในการ
สนบัสนุนถึงความย ัง่ยนืในวิทยาเขตท่ีแสดง
ถึงบทบาทท่ีดี หรือตวัอยา่งท่ีดีของนกัศกึษา 
- นิยามตน้ทุน และติดตามพฤติกรรม รวมถึง
ความตอ้งการในปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่น การ
น าเขา้ และการเสียสละท่ีดิน รวมถึงพ้ืนท่ีสี
เขียว 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)  
หมวด ค าถาม แนวค าตอบ 
  - ตน้ทุน แรงตา้นในการเปล่ียนแปลง 

(ทศันคติ) วฒันธรรมและอิทธิพลจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูง 
- บาทบาทของนกัศึกษาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพวกเขา้
ตอ้งการความรู้ท่ีเพียงพอต่อการมีส่วนร่วม
ในการป้องกนัพ้ืนท่ีสีเขียว รวมถึงแนวคิดใน
การสนบัสนุน 

 
 การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีส่วนช่วยให้สภาพแวดลอ้ม หรือบรรยากาศรอบตวัเราเกิดมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน การร่วมมือกนัสร้างสรรคต่์อส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อเรามากในยุคปัจจุบนั 
การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งอาศยัความรู้ การรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีดี การให้ความส าคญัต่อการ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาองคป์ระกอบทางความย ัง่ยนื และกิจกรรมท่ีส่งเสริมต่อความย ัง่ยนื 
 การศึกษาถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยสรุปแลว้เป็นการศึกษาแนวทาในการร่วมเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธีการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย 
 1) ความรู้ในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นความรอบรู้ หรือองคค์วามรู้ในการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การหาความรู้เพ่ือให้ไดม้านั้นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ อาศยัส่ือ หรือขอ้มูลต่าง ๆ ในการเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีจะส่งผลให่มีความเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 2) การรับทราบขอ้มูลในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการทราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้
นกัศึกษารับรู้ถึงการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม จะมีหลายลกัษณะ ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลทางสารสนเทศ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ข้อมูลแผ่นพับ ใบปลิว หรือจากข่าว
ประชาสมัพนัธจ์ากท่ีต่าง ๆ  
 4) องคป์ระกอบความย ัง่ยนืในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการศึกษาถึงแนวทางในการท า
ใหก้ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเกิดเป็นความย ัง่ยนื สามารถด าเนินการไดโ้ดยตลอดอยา่งมีประสิทธิภาพ การ
เสาะแสวงหาแนวทาง อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยนื โดยท่ีไม่ขาดช่วงในการด าเนินกิจกรรม ความย ัง่ยืนจะ
ช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มดีข้ึนในอนาคต 



 32 

 5) กิจกรรมความย ัง่ยนื เป็นการท ากิจกรรมใหแ้ต่ละคนไดมี้ส่วนร่วมเพ่ือใหเ้กิดความย ัง่ยนื การ
สร้างกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความย ัง่ยืนในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยสร้างให้
ส่ิงแวดลอ้มมีความย ัง่ยนื รวมถึงการแนะน าให้ผูอ่ื้น หรือเพื่อนร่ววมงานไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อความ
ย ัง่ยนื 
 
2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
 Yuan, Zuo and Hulsingh (2013) ไดว้ิจยัเร่ือง มหาวิทาลยัสีเขียวในประเทศจีนโดยกล่าวถึงเคยมี
ระดับของประเด็นความสนใจท่ีจะรักษาระดับการศึกษาท่ีสูงโดยทางบรรดาผูน้  าวิชาการ รวมถึง
นโยบายในการด าเนินงานท่ีเป็นสาธารณะ โดยมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ จากกิจกรรมใน
มหาวิทยาลยัซ่ึงมีสงัคมส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีระดบัการรวมกลุ่มกนัทางสังคมในระยะสั้นและระยะยาว 
ตลอดระยะเวลาภายหลงัรอบสิบปีมาน้ี การประชาสมัพนัธใ์นเร่ืองของ “มหาวิทยาลยัสีเขียว” ท่ีประเทศ
จีนมีวตัถุประสงคใ์นการดูแลรักษาการพฒันาทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดยมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีรวมเป็น
กลุ่มทั้งหมด 7 หมวดหมู่ ประกอบด้วย ระบบทางการจัดการ การรักษาไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้ม การ
สนบัสนุนหลกัสูตร การวิจยัและการพฒันา การพฒันาพนกังานและการให้รางวลั โอกาสของนักศึกษา
และความรับผดิชอบต่อสงัคม การวิจยัน้ีเป็นการเปรียบเทียบแนวคิดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งสามกลุ่ม
จากทศันคติของนกัศึกษา ท่ีซ่ึงไดจ้ากการวิจยัในมหาวิทยาลยัชาดง มีการน าเสนอถึงการพฒันาให้เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยนกัวิจยัคน้หาการใชป้ระโยชน์โดยอา้งอิงไปสู่การพิสูจน์ทั้ง
การปฏิบติังานจากการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 
 Geng, Liu, Xue and Fujita (2013) ไดว้ิจยัเร่ือง การสร้างมหาวิทยาลยัสีเขียวในประเทศจีน: 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั Shenyang กล่าวถึงการเคล่ือนผา่นสู่มหานครส่ิงแวดลอ้ม โดยในมหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ ควรจะมีการด าเนินการท ากิจกรรมตามบทบาท ในการสร้างมหาวิทยาลยัสีเขียวซ่ึงจะเป็นหน่ึงใน
ความพยายามทั้งหมดของคณะต่าง ๆ ทั้งพนกังานและนกัศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในความพยายามท่ีจะ
ท าใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อยา่งไรก็ตาม จะมีแนวคิดอยา่งไรบา้งในการท าใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
ซ่ึงยงัคงเป็นแนวค าถามในประเทศจีน ความพยายามท่ีหลากหลายของมหาวิทยาลยัเซนยางจะเป็น
รายละเอียด ดงัเช่น การใชต้น้ก  าเนิดป้ัมความร้อนผิวดิน ระดบัการน ากลบัมาใชใ้หม่ภายในวิทยาเขต 
การจดัการบูรณาการของแข็งท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ (เช่น การรวบรวม PET (Polyethylene Terephthalate) 
ขวด ฯลฯ) การศึกษาท่ีเป็นสีเขียวและการวิจัย โดยทั้งหมดน้ีเป็นความพยายามอย่างมีนัยส าคญัทาง
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม และผลประโยชน์ทางสังคมท่ีเคยได้รับมา ดงัเช่นความพยายามในการใช้
วตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้พลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ การประหยดัต้นทุนจากการ
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รับประกนัในการใชต้น้ทุนต ่า รวมถึงการลดค่าปรับทางส่ิงแวดลอ้ม การลดการปล่อยก๊าซปฏิกิริยาเรือน
กระจก การลดการระบายน ้ าเสียและของแข็งท่ีใชแ้ลว้ การหลีกเล่ียงใชว้ตัถุท่ีมีพิษ เพ่ิมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ภาพของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 
 Wang et al. (2013) ไดว้ิจยัเร่ือง การเคล่ือนยา้ยสู่เสียงทางสงัคมแห่งนิเวศน์วิทยาจะท าอย่างไร? 
เร่ิมตนจากมหาวิทยาลัยสีเขียว และการรักษาสภาพแวดล้อมในการศึกษาระดับสูง กล่าวถึงการ
เคล่ือนยา้ยในระบบนิเวศวิทยาสงัคมท่ีเรียกร้องการสนับสนุนท่ีมีความแข็งแกร่งจากสถาบนัการศึกษา 
โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา The Journal of Cleaner Production มีการตีพิมพม์ากกว่า 150 
บทความ อนัจะเป็นจุดเน้นถึงความกา้วหน้าทางการศึกษา จากการศึกษาถึงผลลพัธ์ทั้ง 16 บทความ ผู ้
แต่งไดค้น้พบหลกัท่ีเป็นขอ้แตกต่างท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจสู่การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทางสภาพแวดลอ้มท่ีมากจากพฤติกรรมทางสภาพแวดลอ้ม ในบางประเด็นมีลกัษณะท่ี
คลา้ยกนัโดยผูแ้ต่งไดส้รุปใจความส าคญัไดถึ้งแรงจูงใจ การรับรู้ถึงความมีประสิทธิผล การศึกษาเป็น
แบบทางการและประเด็นทางสภาพแวดลอ้มความรู้ รวมถึงปัจจยัทางดา้นเพศ ซ่ึงผูแ้ต่งสรุปไดถึ้งการ
สนับสนุนท่ีมาจากมหาวิทยาลัยท่ีเป็นผูน้  า การป้องกันแหล่งเงินทุนระยะยาว การพัฒนาทาง
ความสามารถของผูน้  าท่ีเหมาะสม และการบูรณาการในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืสู่โครงสร้างทางการศึกษาท่ีมี
อยู ่
 Hongwei, Min and Zuoren (2009) ไดว้ิจยัเร่ืองการวิจยับนกระบวนการในการประเมินผลของ
พ้ืนฐานมหาวิทยาลยัสีเขียวโดยจากการวิเคราะห์ กล่าวถึงงานวิจัยน้ีได้ให้แนวทางวิธีการในการ
ประเมินผลกระบวนการของพ้ืนฐานมหาวิทยาลยัสีเขียว การวิเคราะห์ถึงความสอดคลอ้ง โดยท่ีเอกสาร
น้ีเป็นกระบวนการตามเป้าหมายของการสร้างมหาวิทยาลยัสีเขียว โดยจะเป็นบทสรุปการประเมิน
กระบวนการท่ีมีความสมบูรณ์โดยระบบของตัวช้ีวดัท่ีเป็นโครงสร้างจากพ้ืนฐานในการวางแผน 
การศึกษาสีเขียว วิทยาเขตสีเขียว การวิจยัทางวิทยาศาสตร์สีเขียว และการบริการสังคมสีเขียว ภายหลงั
จากกระบวนการในการสร้างจะเป็นการสงัเคราะห์ระบบอตัโนมติั ส าหรับบรรดามหาวิทยาลยัซ่ึงมีการ
ประยกุตสู่์การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ทั้งท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ และขอ้เสียเปรียบท่ีเป็นขอ้เปรียบเทียบโดย
ศึกษาจากดชันีท่ีมีคุณค่าระหว่างการเปรียบเทียบในแต่ละมหาวิทยาลยัในการค านวณความเป็นสีเขียว
จากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง 
 Ming-qiao et al (2012) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการศึกษามนุษยใ์นมหาวิทยาลยัทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการพัฒนาวิทยาเขตให้เป็นสีเขียว  กล่าวถึงสังคมสีเขียวเป็นสังคมท่ีซ่ึงมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติมีการพฒันาไปดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน ซ่ึงเป็นรูปธรรมท่ีปรากฏใหเ้ห็นทางการพฒันาสงัคมท่ีมี
ความย ัง่ยืน วิทยาเขตสีเขียวมีความส าคญัอนัจะเป็นองค์ประกอบของสังคมสีเขียว โดยท่ีบทความน้ี
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ประการแรกเป็นการน าเสนอเบ้ืองต้นถึงสภาพท้องท่ีและธรณีสัณฐานของวิทยาเขตใหม่ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์ ประการท่ีสองเป็นการสังเคราะห์ถึงความเป็นไปไดท้างการ
ปฏิบติัทางโครงสร้างภายนอกท่ีเป็นสีเขียว ประการท่ีสามพุ่งเป้าไปบนทรัพยากรป้ัมน ้ าความร้อนของ
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ การก าจดัระบบนิเวศวิทยาของน ้ าเน่าเสีย และระบบน ้ ากินน ้ าใช ้สุดทา้ยก็จะ
เป็นแนวทางในการแนะน ามาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพในการพิสูจน์ 
 Panjaitan and Sutapa (2010) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ความรู้ของผลิตภณัฑ์สีเขียว 
พฤติกรรมสีเขียว และผูบ้ริโภคสีเขียวของนักศึกษาประเทศอินโดนีเซีย กล่าวถึงในปัจจุบันน้ี 
สภาพแวดลอ้มถูกท าลายไปมากจึงเป็นปัญหาท่ีหนกัในการแกไ้ข ซ่ึงเกิดข้ึนโดยหลากหลายปัจจยัซ่ึงกย็งั
ขาดขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑสี์เขียว การใชชี้วิตของมนุษยซ่ึ์งไม่ทนัรู้ตวั หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่
สามารถดูแลไดเ้ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม รวมถึงยงัคงเป็นตวัอย่างเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคจากต้นทุนท่ีสูงเกินไป การศึกษาคร้ังน้ีแสดงถึงความรู้ท่ีพอเพียงของนักศึกษาท่ีมี
ความสมัพนัธไ์ปกบัผลิตภณัฑสี์เขียว พฤติกรรมสีเขียวของนักศึกษาเป็นแนวโน้มในการปรับปรุงโดย
เร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายในกิจกรรมแต่ละวนั อยา่งไรก็ตามเม่ือท าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ก็ตอ้งมีส่วนร่วมใน
การใชผ้ลิตภณัฑสี์เขียว 
 Zhao and Zou (2015) ไดว้ิจยัเร่ือง การริเร่ิมมหาวิทยาลยัสีเขียวในประเทศจีน : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยั Tsinghua กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของงานวิจยัช้ินน้ี เป็นการทดสอบถึงการริเร่ิมการท า
มหาวิทยาลยัสีเขียวตามบริบทของประเทศจีน โดยเป็นการคน้หาแนวทางในกรตอบรับตามแนวกลยุทธ์
เฉพาะของมหาวิทยาลยั Tsinghua จากเป้าหมายของทิศทางท่ีแน่นอนในการตอบรับในการช่วยเหลือ
ทางสงัคมท่ีดีข้ึน Tsinghu มีการใชห้ลกัพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลยัสีเขียว) รวมถึงสามมิติมุมมอง (การศึกษา
สีเขียว การวิจยัสีเขียว และวิทยาเขตสีเขียว) สู่การริเร่ิมกรอบแนวคิดมหาวิทยาลยัสีเขียว โดยท่ี Tsinghu 
มีการริเร่ิมถึงแนวคิดมหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีมีไดรั้บผลส าเร็จ แต่ก็ยงัมีแรงทางการเผชิญหน้าท่ีมีความทา้
ทาย ดงัเช่น ความเพิกเฉยในสงัคม ความพยายามในการร่วมมือท่ีมีความแตกแยกกนัอยู่ รวมถึงการขาด
การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพต่อกนั และการประเมินวิธีการท างาน 
 กล่าวโดยสรุปในเร่ืองของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะกล่าวถึงเร่ือง การด าเนินงานภายใตน้โยบาย
มหาวิทยาลยัสีเขียว การจดัหมวดหมู่การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การใชผ้ลิตภณัฑ์สีเขียว การมองถึงท่ีตั้งเพ่ือ
เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็น
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การรักษาส่ิงแวดลอ้มสามารถกระท าไดใ้นทุกส่วนงาน ไม่ว่า
จะเป็นภายในบา้นของแต่ละคน ภายในองคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชน ลว้นให้ความส าคญักบัธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มกนัมากข้ึน อนัจะเป็นแนวโนม้ท่ีดีในอนาคตขา้งหนา้ 


