บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (มหาวิทยาลัย สี
เขี ยว) : กรณี ศึ ก ษามหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน วิ ทยาเขตสกลนคร ในครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย
ทาการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ได้แก่
2.1 แนวคิดของการเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
2.2 การมีส่วนร่ วมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3 การเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดของการเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
การศึกษาถึงแนวคิ ดของการทาให้มหาวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียว ซึ่งในปั จจุบนั หลาย
มหาวิทยาลัย มีก ารรณรงค์ท้ งั พนัก งานและบุค ลากรในมหาวิทยาลัยให้มีการรั กษา หรื อเป็ นมิต รกับ
สิ่ งแวดล้อ มซึ่ ง มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ (2556) กล่ า วถึ ง นโยบายด้ า นสิ่ งแวดล้อ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา
ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อมในด้านวิชาการ และการมีส่ว นร่ ว ม ตลอดจนการสร้ างจิ ต สานึ ก ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพที่ดีของ นิสิต บุคลากร ตลอดจนชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มิติของเสี ยและมลพิษ และมิติมนุ ษย์
และสังคม เพื่อเป็ นแบบอย่างสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีความใส่ใจด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับอาเซียน และประชาคมโลก โดยมีนโยบาย ดังนี้
1) การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) การส่งเสริ มการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกจาก
สภาวะเรื อนกระจกแก่นิสิต และบุคลากร
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4) การสนับสนุนและส่งเสริ มการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะ หรื อ ของเสีย ด้วยการลดการใช้ การ
ใช้ซ้ า และการแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเร่ งรัดการลดมลพิษภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) การส่งเสริ มการลดการใช้ทรัพยากรน้ าและการสนับสนุนการบริ หารจัดการน้ าภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ
6) การเร่ งรัด ปรับปรุ ง และสนับสนุนระบบขนส่ งมวลชนให้มีประสิ ทธิภาพ และการส่ งเสริ ม
ก า ร ใช้ แ ล ะ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ลช น ร ถจั ก ร ย า น แ ละ เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7) การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการวิจยั ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8) การสนับสนุนและส่งเสริ มให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นต้นแบบและแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ น
สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
9) การสนับสนุ นและส่ งเสริ มการสร้างความร่ วมมือด้านวิชาการ การจัดการ การพัฒนา และ
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กบั องค์กรทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
การศึกษาแนวคิดของการทาให้เป็ น Green University ซึ่ง UNBC (2015) กล่าวถึง University of
northern British Columbia (UNBC) ได้เคยเป็ นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสี เขียว รายชื่อนี้ มีการรวบรวมโดย
บรรณารักษ์ อันดับหนึ่งใน 100 นายจ้างของประเทศแคนนาดา การรับรู ้ของนายจ้าง ซึ่งมีการนาสู่ การ
สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่ วมทางสภาพแวดล้อมในองค์กร โดยนายจ้างมีการคัดเลือกที่อาศัยการ
เรี ยบเรี ยงแนวคิดในการพัฒนาของการเป็ นมิตรต่อโลก ต่อสิ่ งแวดล้อม รวมถึงมีการดึงดูดบุคคลต่าง ๆ
เนื่องจากเหล่าบรรดาองค์กรต่าง ๆ มีความต้องการที่จะเป็ นผูน้ าทางด้านสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ University
of Northern British Columbia เป็ นหนึ่งในมหาวิทยาลัยตามรายชื่อ จากรายชื่อที่มาจากเว็บไซด์ปี 2015
รายชื่ อจากนายจ้างผูน้ าสี เขียวของประเทศแคนนาดา โดยมีแนวคิ ดรวมถึงเหตุ ผลของมหาวิทยาลัย
University of Northern British Columbia ซึ่งมหาวิทยาลัยสีเขียวประกอบด้วย
- กว่าหกปี ที่ผา่ นมา มหาวิทยาลัยมีขอ้ ผูกพันการช่วยสร้างให้เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศ
แคนนาดา มีแนวคิ ดถึงการบู รณาการในการสนับสนุ น โปรแกรม และโครงการสอน การวิจ ัย การ
ดาเนินการ และการเข้าสู่สงั คม
- University of Northern British Columbia เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีการยอมรับถึงโปรแกรมการนา
กลับมาใช้ใหม่ในปี 1992 โดยทุกวันนี้องค์ประกอบในพื้นที่กว้างขวางของมหาวิทยาลัย มีโปรแกรมใน
การผสมผสานที่ดี ดังเช่น การทาเป็ นศูนย์กลางของการนากลับ มาใช้ใหม่ภายในมหาวิทยาลัย โดยการ
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รวบรวม การแยกชนิด และอัดแน่นไปด้วยวัสดุสาหรับการขนส่ง โดยโปรแกรมประกอบด้วย แบตเตอรี่
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และขยะอิเลคโทรนิค
- การดารงรักษา โดยที่คณะกรรมการการวางแผนมหาวิทยาลัยสี เขียว ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
อาวุโส คณะสมาชิก นักศึกษาและกลุ่มต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็ นการประชุมที่ยงิ่ ใหญ่ในการดาเนิ นการตาม
แนวทางพื้นที่เฉพาะในความสนใจ รวมถึงพลังงาน ความเป็ นกลางทางคาร์บอน การสอนและอาหาร
- ความปลอดภัยในการเก็บจัก รยานและโรงซ่ อมจัก รยาน มหาวิทยาลัยต้องมีทางเดิ น ให้
นักศึกษา มีการสร้างสถานี ในการชาร์ ตรถไฟฟ้า และมียานพาหนะให้บริ การ โดยให้มีการวิ่งรอบ ๆ
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
- University of Northern British Columbia มีการจัดเงินทุนสีเขียว ซึ่งเป็ นการมอบหมายเงินทุน
ที่มีความหลากหลายของโครงการผ่านพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จากการประหยัดด้วยการใช้หลอดไฟ
LED ซึ่งเป็ นแหล่งเงินทุนทางโครงการวิจยั โดยเป็ นคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมต่อทางเลือกในการ
ประหยัดพลังงานทั้งหมด
- ทางมหาวิทยาลัยมีการดาเนิ น การเกี่ ยวกับก๊าซชี วภาพ เป็ นการใช้เศษไม้จ ากโรงตัดไม้สู่
ผลิต ภัณ ฑ์ที่มีค วามสะอาด การน าพลังงานมาใช้ใ หม่ และมีค วามสาเร็ จ อย่า งน่ า ประทับใจ โดยมี
ใบรับรองมาตรฐาน LEED การอานวยความสะดวกต่อการสร้างความร้อน ซึ่งเป็ นหลัก ในการสร้าง
รวมถึงลดความต้องการในการใช้ซากพืช ซากสัตว์มาเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อลดความร้อนได้ถึง 70%
การพิสูจน์ถึงการมีส่วนร่ วมในการสร้างสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งเป็ น
ขอบเขตในการพิจารณาถึงสีเขียว ซึ่ง Richard Yerema ได้กล่าวไว้ว่าโดยในหลังเก้าปี ที่ผ่านมา ผูว้ ่าจ้าง
ได้ยอมรับถึงการนาสู่ การมีส่วนร่ วมในการสร้างวัฒนธรรมของสิ่ งแวดล้อม โดยผูว้ ่าจ้างด าเนิ นการ
คัดเลือกแนวทางในการพัฒนาที่ดีต่อการริ เริ่ มในการเป็ นมิตรต่อโลก รวมถึงความน่ าสนใจของแต่ละ
บุคคล เนื่องจากต้องการที่จะมีภาวะผูน้ าทางสภาพแวดล้อม
การศึ ก ษาแนวทางในการเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย ว โดยมี ห ลากหลายแนวความคิ ด ซึ่ ง
Topuniversities (2012) กล่าวถึงอะไรบ้างที่เป็ นความแตกต่างซึ่งสามารถทาให้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
เป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียว โดยทุกวันนี้หลายคนได้มีการบอกเป็ นนัยว่าอะไรบ้างที่สามารถช่วยสนับสนุ น
ต่อการสร้าง และช่วยสร้างให้เป็ นสังคมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยระดับของบุคคล ซึ่งทุกคนต้องมี
การตระหนัก รู ้ ถึงการน ากลับมาใช้ใหม่ ข้อจ ากัด ในการใช้พลังงาน ควรจะเลือกซื้ อผลิต ภัณ ฑ์ที่ มี
คาร์ บอนต่ า โดยจากข้อมูล โดยข้อมูล คาดว่าธุ รกิจ และองค์ก รต่ าง ๆ ควรทาที ละเล็ก ทีละน้อย ใน
ปัจจุบนั นี้ส่วนมากแล้วจะมีนโยบายทางความยัง่ ยืน ซึ่งจะเป็ นคาพูดต่าง ๆ ดังนี้ การวิเคราะห์ช่วงวงจร
ชีวิต การจัดการแบบองค์รวม และการบูรณาการจากล่างขึ้นมาสู่บน โดยทุกมหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับการ
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ยกเว้น ซึ่ งจะต้องกลายมาเป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียว ในปี 2010 มี การใช้พลังงานจากแสงโซล่า มีการ
ก่อสร้างขึ้นที่อเมริ กา ตามที่ Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education
(AASHE) มีระยะเวลาที่คล้ายคลึงกับ AASAE
การศึ ก ษาการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม Barnes กล่ า วถึ ง AASHE ว่ า ยัง คงมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง
ความก้าวหน้าในการดาเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอบเขตของการสนับสนุน นอกจากนี้อะไรบ้างที่จะ
ทาให้กลายมาเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวแบบยัง่ ยืน หลายมหาวิทยาลัย ยอมรับถึงความต้องการ การลงทุน
ก่อสร้างให้เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว การเป็ นสีเขียวทั้งการปฏิบตั ิ และการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทาง
ของพนักงานและนักศึกษา ข้อมูลด้านล่างนี้จะเป็ นตัวอย่างของแนวคิด :
- การออกแบบสนับสนุ น การสร้ าง มหาวิทยาลัยในเท็ก ซัส ประเทศอเมริ ก า ได้รับรางวัล
ชนะเลิศสาหรับนักศึกษาที่มีการสร้างการบริ การ ซึ่งเป็ นการออกแบบให้เป็ นธรรมชาติท้งั ความเย็นและ
แสงสว่าง การดาเนินการตัดการใช้พลังงานสาหรับการใช้แอร์ และการใช้แสงสว่าง
- พลังงานทดแทน การสร้างแสงสว่างที่เป็ นธรรมชาติภายใน ซึ่งเป็ นของมหาวิทยาลัยโคเปเฮ
เกน ความต้องการ การสร้างพลังงานใช้เองจากแผงโซล่าเซลล์ และผนังโซ่ล่าเซลล์ เก็บรักษาพลังงาน
- การนาขวดน้ ากลับมาใช้ใหม่
ในบางวิทยาเขตมีก ารติด ตั้งสถานี ที่ให้ค วามชุ่ มชื้น โดยจากพื้นฐานในการสร้างรั้วแบบง่าย
รวมถึงการนาขวดน้ ากลับมาใช้ใหม่ แนวคิดในการลดความสู ญเสี ยจากบรรจุภณ
ั ฑ์ และการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกจากการขนส่ง ในบางสาเหตุจากการขายขวดน้ า
- ผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น
University of Northern British Columbia มีการสนับสนุนให้มีการทาอาหารในท้องถิ่น โดยทา
ออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในทุกวิทยาเขต ดังเช่นในบางมหาวิทยาลัยมีการให้นักศึกษาปลูกผักออร์
แกนิค
- กระบวนการกาจัดสิ่งของที่ไร้ประโยชน์
ในมหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีการจัดการกับอาหารที่ไร้ประโยชน์
โดยการส่งไปอยูใ่ กล้ฟาร์ม ที่ซ่ึงมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นปุ๋ ยชีวภาพ และใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซชีวภาพ การ
ใช้ความร้อนรวมถึงการใช้ไฟฟ้าจากฟาร์ม และจากกลุ่มเพื่อนบ้าน ในมหาวิทยาลัยประเทศเปรู มีการนา
กระดาษมาใช้ใหม่ซ่ ึงมีการขายกระดาษรี ไซเคิลมาจากบริ ษทั ต่าง ๆ
- การเดินทางขนส่งสีเขียว
หลายวิทยาเขตมีก ารจัด การที่ เป็ นวัฏจัก รในการจ้าง หรื อรายการยืม ในมหาวิทยาลัยดู ก ส์
ประเทศอเมริ กา มีตวั อย่างของนักเรี ยนที่สามารถยืมจักรยานได้ มีการใช้รถรับส่ งนักเรี ยน และมีการนา
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รถจักรยานของตนเองมาซ่อม ดังเช่นในมหาวิทยาลัยออสโร ประเทศจอร์ เจีย บุคลากรและนักศึกษา
สามารถชาร์ตรถไฟฟ้าได้ เพื่อเป็ นการโฆษณาถึงมหาวิทยาลัยสีเขียว
- การมีส่วนร่ วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
P and P กล่าวถึง 65% ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ โดยในปัจจุบนั ยังมีแนวคิดทางด้าน
สภาพแวดล้อม หรื อ Go Green week โดยได้รับความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขัน
ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกวันตามประชากรในอเมริ กาเหนือ การแข่งขันในมหาวิทยาลัยมีความท้าทายมากในการทา
ให้เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
นอกจากนี้ แล้ว UNBC (2015) กล่าวถึงจะทาอย่างไรบ้างให้นัก ศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสีเขียว บทบาทของนักศึกษาที่สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยจาก
หลายสาเหตุ นักศึกษาจะต้องมีความหลากหลาย และมีแนวทางในการพัฒนาโครงการ ตัวอย่างเช่ น
นักศึกษาในวิทยาลัยในอิน เดีย คณะวิศวกรรม ได้มีก ารริ เริ่ มในการหมุน เวีย นการใช้ดิน 5 เอเคอร์ ที่
ปราศจากพืชผลในที่ดี ที่มีการจัดแบ่งปลูกพืชให้เกิดเป็ นผลสาเร็ จ ในปั จจุบนั มีการปลูกผักออร์ แกนิ ค
โดยนัก ศึ ก ษาในมหาวิท าลัยซัค เซคในอเมริ กา นัก ศึ ก ษามี ก ารใช้จ ัก รยาน มี ก ารด าเนิ น การ โดย
อาสาสมัคร ที่ซ่ึงนักศึกษาสามารถอุทิศตัวในสิ่งที่ตนต้องการ รวมถึงมีการนากลับมาใช้ใหม่เมื่อมีความ
ต้องการ เช่น เสื้อผ้า หนังสือ และเครื่ องมือในการประกอบอาหาร หากไม่มีความต้องการแล้วสามารถ
นากลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งการใช้พลังงาน การขนส่ งผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการใช้เงินอย่างประหยัดของ
นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมหาวิทยาลัยวิคตอเรี ยในประเทศแคนาดา นักศึกษามีการดาเนิ นการกับ
จักรยานเก่า มีจุดชาร์ตไฟฟรี ในมหาวิทยาลัยกรุ งโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ก็มีการทาคล้ายกัน โดยมีการใช้
แล็ปท๊อปมือสองด้วย
การศึกษาแนวทางในการช่วยให้เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว Nottingham (2016) โดยที่มหาวิทยาลัย
Nottingham มีความมุ่งมัน่ ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย โดยดูจาก
- เงินรางวัลชนะเลิศสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และการออกแบบการปฏิบตั ิต่อสิ่ งแวดล้อม
ภายในวิทยาเขต
- มีงานวิจยั ที่หลากหลาย และมีการกาหนดเป็ นหลักสูตร
- เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เป็ นผูร้ ักษาสิ่งแวดล้อม กระทัง่ มีการจัดตั้งเป็ นสมาคม
- มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความผูกพันต่อกัน
การเรี ย นรู ้ สู่สิ่งแวดล้อมสี เขี ย ว โดยนัก ศึก ษาทั้งมหาวิทยาลัย มีก ารรวมตัว กัน ส่ งเสริ มให้
นักศึกษามีจริ ยธรรม และมีความเป็ นเจ้าของในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแนวทาง เช่น
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- สภาพแวดล้อมและความเที่ยงตรงในสังคมเครื อข่าย มีการวางแผนโครงการ รวมถึงเหตุการณ์
ต่าง ๆ และการสนับสนุนสังคม มีการสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จริ ยธรรมใน
สัตว์ และหลักสิทธิมนุษยชน
- ชุมชนสวนในวิทยาเขต นาเสนอในการจัดการสวนที่วิทยาเขต
- ศูนย์กลางอาสาสมัครของนักศึกษา ในการนาเสนอโอกาสที่หลากหลายของชุมชน รวมถึงการ
นาเสนอโครงการในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การนากลับมาใช้ใหม่
โดยนักศึกษามีการดาเนิ นการที่จะลดจานวนของสิ่ งที่ไร้ประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญ โดยการ
นาไปไว้ในสถานที่จดั เก็บสิ่งของที่ไร้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีจานวนของสิ่งที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่
จานวนมากในหลายวิทยาเขต รวมถึงความหลากหลายของสิ่ งที่ ไร้ ประโยชน์ โดยมากแล้ว มาจาก
กระป๋ องน้ าอัดลม กระป๋ อง กระดาษ ขวดแก้ว และพลาสติก อาหารไร้ประโยชน์ เสื้อผ้า หลอดไฟฟลูออ
เรสเซนต์และแบตเตอรี่
การบริ การรถโดยสาร
ภายในวิทยาเขตมีการบริ การรถโดยสารที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 3 วิทยาเขต และวิทยาเขตทั้งหมด
โดยมีกิจกรรมในการเชื่อมต่อกันในการเดินทางขนส่ง
การขี่จกั รยานสองล้อ
ภายในมหาวิทยาลัยมีเส้นทางสาหรับการขี่ จ ักรยานสองล้อ และสวนสาหรั บการขี่ จกั รยาน
ตลอดทั้งวิทยาเขต โดยมีทางเดิน ของการขี่ จกั รยานที่เชื่อมต่ อกัน มีศูน ย์บริ การซ่อมจักรยาน มีศูน ย์
ตรวจเช็คสภาพจักรยาน
การศึ ก ษาถึ ง มหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย วซึ่ ง ภิ ร มย์ กมลรั ต นกุ ล (2559, หน้า 7) อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เปิ ดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดาเนินการในเรื่ องยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สี เขี ยวอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ ปี 2547 โดยได้เริ่ มทาแผนแม่บทจุฬา 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่ องสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน อาทิ การใช้บริ การรถ
โดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus) โครงการผลิต ปุ๋ ยหมักจากใบไม้ การลดปริ มาณรถยนต์ที่สัญจร
ภายในมหาวิทยาลัยโดยจัด สร้ า งที่ จ อดรถ 4 มุมในจุ ฬาฯ เพื่อให้ประชาคมจุ ฬาฯ และผูม้ าติ ด ต่ อ
มหาวิทยาลัยนารถเข้ามาจอดในอาคารจอดรถและโดยสารรถ Shuttle Bus หรื อเดิน เข้ามาในจุ ฬาฯ
นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2559, หน้า 9) กล่าวถึงจุดเด่นของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่
ที่การจัดการน้ าที่มีการพัฒนาแหล่งน้ า ภายในมหาวิทยาลัยเพีย งพอกับการผลิตน้ าดื่มและน้ าใช้ที่ได้
คุณภาพ มีการอนุรักษ์น้ า ตลอดจนมีระบบบาบัดน้ าเสีย และการนาน้ าที่ได้รับการบาบัดแล้วกลับมาใช้
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ประโยชน์ทาให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับคะแนนด้านนี้สูงที่สุดในประเทศไทยเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน
เช่นเดียวกับคะแนนด้านที่ต้งั ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงในการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้ และพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษามหาราชา ให้เป็ นแหล่งรวบรวม และจัดแสดงพรรณไม้ในรู ปแบบของสวนที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังให้ความสาคัญกับการประหยัดพลังงาน และมีแผนเพิ่มการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อรองรับผลจากการปรับเปลี่ยนภาคการศึกษา และการใช้พลังงานที่
เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน
การศึกษาทาความเข้าใจถึงการเป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียวซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา (2558,
หน้า M4) กล่าวถึงภายใต้แนวคิ ด “มหาวิทยาลัยเมืองในฝัน เมืองน่ าอยู่และเสริ มสร้างสุ ขภาวะ” เริ่ ม
ดาเนินการเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว ประสบความสาเร็ จด้วยการคว้า รางวัลสถาบันอุดมศึกษาสี เขียว จากทั้งหมด
301 แห่ ง โดยผลสารวจ UI Green Metric World University Ranking ประเทศอินโดนี เซีย 2 ปี ซ้อน (ปี
2012 อันดับ 36 ของโลก อันดับ 11 ของเอเชีย ปี 2013 อันดับ 31 ของโลก อันดับ 4 ของเอเชีย) สาหรับ
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ลอยลาชนะเลิศ และได้กลายเป็ นต้นแบบสถาบันอุดมศึกษาที่นาเอาเป็ น
เยี่ยงอย่าง ทั้งแนวคิดและการลงมือปฏิบตั ิ ที่ผ่านมาสานต่อหลายโครงการเป็ นรู ปธรรม เช่น เติมเต็ม
พื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็ นพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทศั น์ของมหาวิทยาลัยให้แลดูงดงาม ลดปั ญหา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ประจักษ์พยานที่ดาเนินการสาเร็ จ เช่นว่า “สร้างธนาคารขยะ” ลดภาระการจัดการขยะ
มูลฝอยและปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย “ทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ” วิจยั ปุ๋ ยที่มีกระบวนการย่อยสลายเร็ วขึ้น
และไม่ส่งผลต่อสภาพอากาศ “เปิ ดศูนย์จกั ก้าเซ็นเตอร์ ” ลดการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายใน
มหาวิทยาลัย หันมาใช้บริ การรถรางแทนและก้าวสู่การเป็ น “มหาวิทยาลัยเชิงนิ เวศ” อย่างเต็มรู ปแบบปี
หน้านี้ ล่าสุด “คาร์บอนฟุตพริ นต์” (Carbon Footprint) หนึ่งโครงการดี ๆ ที่ได้รับการต่อยอด โดยความ
ร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์ การมหาชน) ผ่านการลง
นามกันเรี ยบร้อยทั้งสองฝ่ าย
การศึกษาถึงแนวทางหรื อตัวอย่างมหาวิทยาลัย สี เขียวซึ่ง คึกฤทธิ์ พลเยี่ย ม (2558, หน้า 20)
กล่าวถึง ธนาคารขยะ ฝึ กนักศึกษาเรี ยนรู ้ การดูแลโลก ลดปั ญหามลภาวะเป็ นพิษ..! ขยะเป็ นหนึ่ งใน
หลายปัญหาที่ก่อมลภาวะเป็ นพิษในหลายจังหวัดอยู่ในขณะนี้ “ธนาคารขยะ” (MFU Dormitory Waste
Bank) เป็ นอีกหนึ่งในโครงการตามแนวนโยบายการจัดสรรสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้
และการใช้ชีวิต ของ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ มุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัย สี เขีย วอย่างยัง่ ยืน
โดยเฉพาะการบริ หารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งในด้านความสวยงาม สิ่ งอานวยความสะดวก การใช้
ทรั พยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่ า การใช้ขนส่ งมวลชนปลอดมลพิษ ที่ ได้ทาต่อเนื่ องมาโดยตลอด
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รวมถึงการจัดการขยะรี ไซเคิลของธนาคารขยะ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ในหลายมิติ ทั้งปลูกจิตสานึกการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และยังได้ฝึกกระบวนการทางานของนักศึกษา ที่เปรี ยบเสมือนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ งในบริ ษทั เล็ก ๆ ที่มีหวั ใจรักษ์โลกใบใหญ่
น.ส. จินต์จุฑา ประสานพันธ์ (ฝัน) นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ
บริ การ สานักวิชาการจัดการ ทาหน้าที่ท้งั เป็ นกรรมการหอพัก และเป็ นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะด้วย เล่าถึง
ความเป็ นมาของธนาคารขยะ มฟล. ว่าจานวนนักศึกษาและบุคลากรที่พกั อาศัยอยูใ่ นหอพักมหาวิทยาลัย
มีมากกว่า 5 พันคน ดังนั้นจึงเกิดขยะเป็ นจานวนมากตามมา และในขยะเหล่านี้ มีวสั ดุรีไซเคิลที่สามารถ
นากลับมาใช้ใหม่ได้ หากคัดแยกอย่างถูกวิธีจะลดจานวนขยะไร้ค่า และเป็ นการง่ายต่อการนาไปรี ไซเคิล
“ธนาคารขยะเป็ นกิจกรรมปลูกจิตสานึกให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญของการดูแลสิ่ งแวดล้อม ผ่านการ
คัดแยกขยะรี ไซเคิลภายในหอพัก
น.ส. เกษนภา บารุ งสุ ช นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ ยว สานักวิชาการ
จัดการ กรรมการหอพักเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะเล่าถึงงานของเธอว่า เมื่อนักศึกษานาขยะมาฝาก อย่างแรก
ต้องตรวจดูความเรี ยบร้อย ว่าขยะรี ไซเคิลทาความสะอาดมาหรื อยัง คัดแยกประเภทได้ถูกต้องหรื อไม่
เพราะเวลานาไปขายต่อก็จะได้ราคาดี จากนั้นก็ทาการชัง่ น้ าหนัก จดบันทึกและคานวณราคาหรื อชัว่ โมง
ตามที่ผฝู ้ ากต้องการ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนหรื อราคาขยะจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงทุกสัปดาห์ ตอนนี้รับฝากอยู่
สามชนิดคือ พลาสติก กระป๋ องอะลูมิเนียม และกระดาษ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่นักศึกษาส่ วนใหญ่ใช้อยู่แล้ว และ
ยังสามารถจัดเก็บได้ง่าย “หลายคนพูดว่าเราต้องช่วยลดโลกร้อน แต่ไ ม่รู้จะเริ่ มยังไง การเอาขยะใส่ ถุง
รวมๆ กันไปทิ้งมัน ง่ายมาก แต่มนั ไม่ช่วยอะไร ถ้าหากเรายอมเสี ยเวลาอีกนิ ดเพื่อจัดการคัดแยก มัน
ไม่ใช่ เรื่ องยุ่งยากอะไรเลย และทาให้กระบวนการน าไปรี ไซเคิลง่ ายขึ้ น ขยะที่ไร้ประโยชน์จะลดลง
สิ่งแวดล้อมก็จะดีข้ ึน...” เกษนภา กล่าว
ด้านผูใ้ ช้บริ การธนาคาร น.ส.นัสธชา สุขเกื้อ (น้ าข้าว) นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริ การ สานักวิชาการจัดการ เธอเล่าว่ามาเข้าร่ วมโครงการเพราะเพื่อนชวน โดยปกติ
แล้วขยะที่เธอเก็บไว้ฝากจะเป็ นขวดน้ าที่ดื่มบ่อยๆ และกระดาษชีทที่ไม่ใช้แล้ว เธอบอกว่าการคัดแยก
ขยะไม่ใช่เรื่ องยากอะไรเลย ไม่ตอ้ งใช้เวลาหรื อพื้นที่มากมาย แค่แยกใส่ถุงหรื อกล่องตามแต่ละชนิด เมื่อ
ผ่านไป 2-3 เดือนก็ได้จานวนมากพอที่จะแลกเป็ นเงินหรื อแลกชัว่ โมงกิจกรรม ถือเป็ นโครงการดีๆ ที่
นัก ศึกษาหอพัก สามารถทาได้ง่ายๆ และอยากให้จ ัด โครงการต่อไปเรื่ อยๆ เพราะถือว่าได้ช่วยดู แล
สิ่งแวดล้อมด้วย
ส่วน น.ส.ศศนันท์ ชนะเลิศกุญชร (แอนนา) นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ เธอเล่าว่า
สาหรับนักศึกษาทุนอย่างเช่นเธอ สามารถนาขยะรี ไซเคิลมาฝากเพื่อแลกชัว่ โมงบาเพ็ญประโยชน์ได้ดว้ ย
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เพราะถือเป็ นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของนักศึกษาทุน ที่ตอ้ งร่ วมสร้างประโยชน์ให้กบั มหาวิทยาลัย สมกับที่
ได้รับโอกาสในการศึกษา
“มฟล. เป็ นมหาลัยสีเขียว นอกจากที่เราจะปลูกต้นไม้กนั ทุกปี แล้ว ธนาคารขยะก็เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ที่มหาวิทยาลัย ส่ งเสริ มให้นัก ศึก ษาได้ช่ว ยกัน ดูแลสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ ถ้าพูด ว่าช่ วยดูแลโลก
อาจจะไกลตัว แต่ที่จริ งคือสิ่งที่เราทารวมกันมันช่วยโลกให้ดีข้ ึนได้ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดีกว่าเราทา
เฉยแล้วไม่เริ่ มต้นทาอะไรเลย ถ้ามองแบบใกล้ตวั ขยะที่เอาไปฝากสามารถถอนออกมาเป็ นเงินได้ เอาไป
แลกขนมกินได้ มันเป็ นสิ่งที่ทาได้ไม่ยากเกินถ้าเราตั้งใจ หากเราทาได้แล้ว อย่าลืมชวนเพื่อนทาด้วยนะ
คะ เพราะถ้าเราจับมือกันก็จะไปถึงจุดหมายได้เร็ วขึ้นค่ะ” ศศนันท์ กล่าวปิ ดท้าย
ปั จ จุ บัน ปั ญ หาขยะกลายเป็ นปั ญ หาใหญ่ ก่ อให้เกิ ด มลภาวะเป็ นพิษ ต่ อสิ่ งแวดล้อม การที่
นักศึกษาช่วยกันกาจัดขยะ ย่อมทาให้สภาพแวดล้อมดีข้ ึน ถ้าผูค้ นทั้งประเทศร่ วมมือร่ วมใจกันอีกแรง
อย่างจริ งจัง ประเทศไทยจะดูสวยงามน่าอยูย่ งิ่ ขึ้นขนาดไหน..? คึกฤทธิ์ พลเยีย่ ม/รายงาน
ภาวิณี ปุณณกันต์ (2558, หน้า 14) เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นางภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่ งเสริ ม
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมเปิ ดเผยว่า ทางกรมได้ด าเนิ นโครงการประชุ มเชิ งปฏิบัติ ก ารเครื อข่ ายเยาวชน
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศสู่การเป็ นมหาลัยสีเขียว (Green University) โดยนาตัวแทนนิสิตนักศึกษาจาก
ชมรมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ทัว่ ประเทศ มาร่ วมแลกเปลี่ยนหารื อการดาเนิ น กิจกรรม
ภายในรั้วสถาบันการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียวเมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม ที่ผ่าน
มา ที่ ภูเขางามรี สอร์ท จ.นครนายก
นางภาวิณี กล่าวต่อว่า จึงขอยกตัวอย่างการจัดตั้ง “จักก้า เซ็นเตอร์ ” มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่กลุ่ม
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย ร่ วมกันผลักดันจนประสบผลสาเร็ จในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิ ดล ให้เป็ น
เมืองแห่งจักรยานได้
ด้านนายวดิษ บุญคาภาว์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เปิ ดเผยว่า คาว่า “จักก้า” เป็ นศัพท์สแลงที่ใช้กนั ในมหาวิทยาลัยมหิ ดลเพื่อใช้เรี ยกจักรยาน โดย “จักก้า
เซ็นเตอร์ ” มีจุดเริ่ มต้นมาจาก ปี 2553 มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ริเริ่ มโครงการ “จักรยานสี ขาว” โดยนา
จักรยานเก่าที่ได้รับบริ จาคมาซ่อมแซมเพื่อทาเป็ นรถจักรยานสาธารณะ ให้นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ใช้สัญจรในรั้วมหาวิทยาลัย แต่ ไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากปั ญหาด้านการบริ หาร
จัดการ และสภาพของอุปกรณ์ ไม่เอื้ออานวย จึงมีการพัฒนาปรั บปรุ งระบบ กระทัง่ กลายเป็ นระบบ
จักรยานครบวงจรในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย มีระบบสมาชิก การยืม การคืนการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนจักรยานเก่า การดูแลรักษา และศูนย์บริ การการซ่อมบารุ งอย่างเต็มรู ปแบบ
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วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2558, หน้า B11) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงถึงความมุ่งมัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งเป็ นการนาร่ องของ “มหาวิทยาลัยสี เขียว” เมื่อ
หลายเดื อ นก่ อ น ศ.ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ประกาศว่ า
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในทุกมิติรวมถึงการจัดการด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมด้วย โดยได้พฒั นาสวนสาธารณะในชื่อ “สวน 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Thammasat
Solar Park” ภายใต้แนวคิดที่จะนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และการอนุ รักษ์พลังงานมา
ประยุกต์ใช้พ้นื ที่สวนสาธารณะ เพื่อให้สวน 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นสวนต้นแบบของการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนของสวนสาธารณะในเขตเมือง” ท่านอธิการบดีย้าว่า “สวน Thammasat Solar Park
เป็ นสวนสาธารณะแห่ งแรกในประเทศที่ใช้ระบบพลังงานหมุนเวียน 100% จากพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในสวนมีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจหลากหลายมุม ร่ มเงาจากต้นไม้ใหญ่พรรณไม้นานาชนิ ด รวมทั้ง
ทางจักรยานยาว 800 เมตร ทางเดินสาหรับออกกาลังกาย โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนสาหรับ
เมืองยุคใหม่ พร้อมๆ กับการสร้างจิตสานึกและการเรี ยนรู ้ดา้ นพลังงาน และสิ่ งแวดล้อมให้กบั นักศึกษา
และสาธารณชนทัว่ ไป” แนวคิดหลักในการออกแบบสวนจะเน้นการใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึก ษาในรู ปแบบต่ างๆ ทั้งในลานกิ จ กรรมในอาคารห้องเรี ย นธรรมชาติ ซึ่ งการ
ออกแบบสวนจะผสมผสานองค์ความรู ้ดา้ นสถาปนิ กร่ วมกับระบบ Solar Cell ให้เป็ นสวนในรู ปแบบ
ของ Dark Park ที่ไม่มีความสว่างมากเกินไป ตัวอย่างของนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนในสวนได้แก่
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารห้องเรี ยนธรรมชาติ 3 หลัง และหลังคาชานพัก
ริ มน้ าจานวน 1 หลังกาลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 5,000 วัตต์ เพื่อเป็ นไฟสาหรับโคมแสงสว่างตามเส้นทาง
เดินเท้า ในสวนสาธารณะและไฟฟ้าในอาคารห้องเรี ยนธรรมชาติ ชานพักริ มน้ า ที่พกั ผ่อนริ มน้ า และ
ลานกิ จ กรรม 2 นอกจากนี้ ยังมีป ระติ มากรรมรวมแสงแห่ งโดม ซึ่ งเป็ นการผลิต ไฟฟ้ าด้ว ยพลัง
แสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็ นไฟประดับ (LED) สาหรับ ประติมากรรมพลังโคมขนาด 600 วัตต์ จานวน 2 ชุด
ซึ่งจะเป็ นต้นแบบสาหรับการออกแบบไฟฟ้าประดับเวทีกลางแจ้ง (ลานกิจกรรม) ที่สามารถใช้พลังงาน
หมุ น เวี ย นได้ท้ งั หมด ที่ ก ล่ า วมาทั้งหมดนี้ เพีย งต้องการแสดงให้เ ห็ น ว่ า ความหมายของ “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility) จึงไม่ใช่การจากัดอยูท่ ี่การบริ จาคหรื อให้ทุนแก่
องค์กร หรื อหน่วยงาน หรื อบุคคลใดๆ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ใน
รู ปแบบต่างๆ ที่มอบให้กบั ชุมชน หรื อมอบให้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการให้
ความรู ้ด ้านต่างๆ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาชุ มชนและอื่นๆ โดยเฉพาะการคื น
กาไรหรื อความสุขให้กบั สังคม โดยรวมในทุกรู ปแบบ ครับผม!
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การมีส่วนร่ วมในสิ่งแวดล้อม หรื อการเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็ นการดาเนินการเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มในการร่ วมรักษาสิ่งแวดล้อม มีการร่ วมมือปฏิบตั ิต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่าง
ๆ การร่ วมกันรับผิดชอบในกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการทาให้เกิดเป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียว การสร้างการ
รับรู ้ การมีทศั นคติ ที่ดีต่ อสิ่ งแวดล้อม และมีก ารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ าวสารระหว่างกัน โดยสิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้ลว้ นมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาให้เกิดเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ดี
2.2 การมีส่วนร่ วมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การศึกษาถึงแนวทางในการมีส่วนร่ วมต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมจะดีได้ ทุก
คนต้องมีส่วนร่ วม การร่ วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเป็ นการร่ วมรณรงค์ให้แต่ละคนมีจิตสานึ กใน
การใช้สิ่งแวดล้อมให้เกิด คุณ ค่าสู งสุ ด ซึ่ ง ยุวฒั น์ วุฒิเมธี (2526 หน้า 20) กล่าวถึง การมีส่วนร่ ว ม
หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิบตั ิ
และร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันมีผลกระทบถึง ตัวประชาชน นอกจากนี้ แล้ว Cohen and Uphoff
(1980) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่ วมของประชาชนว่ามีดงั นี้
1) การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)
2) การมีส่วนร่ วมในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา (Decision Making)
3) การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการแก้ไขปัญหา (Implementation)
4) การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits)
5) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation)
การมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยที่ สมลักษณา ไชยเสริ ฐ (2549 หน้า 142-149) ได้แบ่งแนว
ทางการจัดการการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ น 3 ด้านหลัก คือ ด้านประชาชน (Public) ด้านการมีส่วน
ร่ วม (Participation) และด้านภาครัฐ โดยการมี ส่ วนร่ วม (Participation) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้
ประชาชนที่เป็ นบุค คลหรื อคณะบุ คคลเข้ามามีส่วนร่ ว มใน ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนิ น การพัฒนา
ช่วยเหลือ สนับสนุ นทาประโยชน์ในเรื่ องต่างๆ หรื อกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ ว ม
ดาเนินการ ร่ วมรับผลประโยชน์ และร่ วมประเมินผล เพื่อให้เกิดการยอมรับ และก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดกันทุกฝ่ าย ดังนี้
1) การรับรู ้ (Perception) ต้องสร้างสานึกให้ท้งั ภาครัฐและประชาชน มีความตระหนัก การรับรู ้
การยอมรับในสิทธิหน้าที่และส่วนร่ วมของทุกกลุ่มทุกฝ่ าย
2) ทัศนคติ (Attitude) ต้องสร้ างความเข้าใจและปรั บทัศนคติข องบุค ลากรภาครั ฐและภาค
ประชาชนทั้งสองฝ่ าย ให้มีทศั นคติที่ดีต่อการมีส่วนร่ วม
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3) การเป็ นตัวแทน (Representation) การสรรหาและคัดเลือกตัวแทน จะต้องคานึงถึง ประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ าย เพื่อให้ประชาชนกลุ่ มต่างๆ ที่หลากหลายทุกกลุ่มนั้นมีตวั แทนเข้าไปร่ วมด้วย จะได้
ประสานผลประโยชน์กนั จนลงตัวและเกิดความเป็ นธรรมขึ้น
4) ความเชื่อมัน่ และไว้วางใจ (Trust) การมีส่วนร่ วมนั้น ต้องสร้างให้สมาชิกมีความเข้าใจและมี
ความจริ งใจในการเข้าร่ วม มีความเชื่อมัน่ ความเชื่อถือศรัทธา ความไว้วางใจกันและกัน เป็ นเงื่อนไข
สาคัญ
5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information-sharing) สร้างกลไกเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร เพราะ การมีส่วนร่ วมเป็ น กระบวนการที่ทาให้ขอ้ มูลข่าวสาร ทั้งด้านที่เป็ นข้อเท็จจริ งและด้าน
ที่เป็ น ความคิ ด ความรู ้ สึก ความคาดหวัง ได้ถูกแสดงออกมาอย่างหลากหลายลุ่มลึก และสมบู รณ์
ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งจะทาให้การวินิจฉัยปัญหาและการเสนอทางเลือกในการแก้ไขปั ญหามีหลากหลาย
และตรงกับความต้องการ
6) ฉันทามติ (Consensus) โดยการให้ประชาชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่ วม ในการหา
วิธีแก้ไขปัญหาที่ยงุ่ ยากซับซ้อนร่ วมกัน หาทางออกสาหรับการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในทางสันติ เป็ นที่
ยอมรับ
7) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) องค์กรการมีส่ว นร่ วมต้องสร้ างให้เกิด การมีปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างกัน เป็ นการสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two Ways Communication) ก่อให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน
8) ความประสงค์หรื อความมุ่งหมาย (Purpose) ต้องกาหนดความประสงค์หรื อความมุ่งหมาย
ในการมีส่วนร่ วมไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นไปเพื่ออะไร ผูเ้ ข้าร่ วมจะได้ตดั สินใจถูกว่า ควรเข้าร่ วมหรื อไม่
9) การประเมินผล (Appraisal) การประเมินผลเป็ นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่ วม และ
ถือ เป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่งของผูบ้ ริ หารในการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการด าเนิ นการสิ่ งต่าง ๆ จะมีแนวทางหรื อหลักในการสร้าง
คู่มือ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (2557, หน้า 16-17) กล่าวถึง
หลักการสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่ วมกับภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
1) การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) เป็ นระดับที่สาคัญที่สุด เพราะเป็ นก้าวแรกของการ
ที่ภาครัฐจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุม รวมถึงกลุ่มผูห้ ญิงและคนเปราะบาง เข้าสู่ กระบวนการมี
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ส่ ว นร่ ว มในเรื่ องต่ าง ๆ วิธีก ารให้ข ้อ มูล สามารถใช้ช่องทางต่ า ง ๆ เช่ น เอกสาร สิ่ งพิ มพ์ เว็บไซด์
จดหมาย ป้ายประกาศ การจัดนิทรรศการ การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ เป็ นต้น
2) การรับฟังความคิดเห็น (Consultation) เป็ นกระบวนการที่เปิ ดให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การสารวจความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ เป็ นต้น
3) การเกี่ยวข้อง (Engagement) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
หรื อร่ วมเสนอแนะ แนวทางที่นาไปสู่ การตัดสิ นใจ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ประชาชนว่า ข้อมูลความ
คิด เห็ น และความต้องการของประชาชน จะถูก นาไปพิจารณาเป็ นทางเลือกในการบริ หารงานของ
ภาครัฐ เช่น ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์
4) ความร่ วมมือ (Collaboration) เป็ นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ ทนภาคสาธารณะ มีส่วนร่ วมกับ
ภาครั ฐ ในทุ ก ขั้น ตอนของการตัด สิ น ใจ และมี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมร่ วมกัน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่ วมเป็ นกรรมการ เป็ นต้น
5) การเสริ มพลังอานาจแก่ ประชาชน (Empowerment) เป็ นระดับที่ให้บทบาทประชาชนสู ง
ที่ สุด กล่าวคื อ ให้ประชาชนเป็ นผูต้ ัด สิ น ใจอย่างมีเหตุ ผล เช่ น การแลกเปลี่ยนความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน เป็ นต้น ซึ่งมอบอานาจให้ประชาชนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจทั้งหมด ภาครัฐทาหน้าที่
เสมือนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator)
นอกจากนี้ คู่ มือ การมีส่ว นร่ วมของประชาชนในการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (2557,
หน้า 16-17) กล่าวถึงหัวใจของการจัดการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชน ประกอบด้วย
1) การเริ่ มต้นตั้งแต่ระยะแรก ให้ขอ้ มูลก่อนการดาเนินโครงการเพื่อให้ชุมชนทราบแนวทางการ
ดาเนินงาน และกระตุน้ ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และชุมชนก่อนการตัดสินใจ อันจะ
ช่วยให้มีเวลาพิจารณาทางเลือกหรื อแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนที่เหมาะสมมากขึ้น
2) เป้าหมายของการมีส่วนร่ วม เพื่อสร้างหลักประกันให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลร่ วมคิด
ร่ วมตัดสินใจและมีขอ้ ตกลงร่ วมกัน
3) ครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้เสี ย คานึ งถึงผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ าย ไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้อม
และเปิ ดโอกาสให้เข้าสู่ ก ระบวนการมีส่ว นร่ ว ม โดยจะต้องรั บฟั งข้อมูล หรื อปรึ ก ษาหารื อ ผูไ้ ด้รั บ
ผลกระทบทางตรงเป็ นอันดับแรก
4) ความจริ งใจ จัดกระบวนการอย่างจริ งใจ เปิ ดเผย ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีการสื่ อสาร
สองทางอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง โปร่ งใส และเพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสัย
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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5) วิธีการที่เหมาะสม เลือกเทคนิ ค หรื อรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชน และชุมชนที่
เหมาะสมโดยพิจารณาลักษณะที่แตกต่างกันของพื้นที่ และของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีหลักประกัน
ให้ผหู ้ ญิง และกลุ่มเปราะบางเข้าถึงข้อมูลการมีส่วนร่ วม ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคม
และค่านิ ยม ระดับความสนใจของชุ มชนในประเด็ น หรื อโครงการ ความสามารถและความพร้ อม
รวมทั้งข้อจากัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส่วนร่ วม
การทาความเข้าใจถึงการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนซึ่ง จินตวีร์ เกษมศุข (2554) กล่าวถึง
รู ปแบบของการมีส่วนร่ วม การที่ประชาชนภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรู ปของประชาคมหรื อชุมชน
ซึ่งเป็ นแนวคิดที่สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน ให้
ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจาเป็ นต้องมีความร่ วมมือทาพร้อม ๆ กันในทุก
ระดับ ต้องระดมทุกองค์ประกอบในสังคม โดยเฉพาะชุมชน เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ด ้วยตนเอง รู ปแบบของการมีส่วนร่ วมที่ดาเนิ นอยู่โ ดยทัว่ ไป
สามารถสรุ ปได้เป็ น 4 รู ปแบบ คือ
1) การรับรู ้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการ
แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การ
ได้รับการแจ้งข่าวสารดังกล่าว จะต้องเป็ นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดาเนินโครงการ
2) การปรึ กษาหารื อ (Public Consultation) เป็ นรู ปแบบการมีส่วนร่ วมที่มมีการจัดการหารื อ
ระหว่างผูด้ าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น
3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการหรื อกิจกรรม และมีผมู ้ ีอานาจตัดสินใจในการทาโครงการ หรื อกิจกรรมนั้นได้ใช้
เวทีสาธารณะในการทาความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดาเนิ นโครงการหรื อกิจกรรมในพื้นที่น้ นั
ซึ่งมีหลายรู ปแบบได้แก่
3.1 การประชุ ม ในระดับ ชุ มชน (Community Meeting) โดยจัด ขึ้ น ในชุ ม ชนที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรื อกิจกรรมจะต้องส่ งตัวแทนเข้าร่ วม เพื่ออธิบายให้ที่
ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อคาถาม
3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สาหรับโครงการที่มี
ข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จาเป็ นจะต้องเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบาย และให้
ความเห็นต่อโครงการ ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย
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3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็ นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิ ดเผยไม่มีการ
ปิ ดบังทั้งฝ่ ายเจ้าของโครงการ และฝ่ ายผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากโครงการ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของ
ผูเ้ ข้าร่ วมที่เป็ นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชดั เจน และแจ้งให้ทุกฝ่ ายทราบทัว่
กัน
4) การร่ วมในการตัดสิ น ใจ (Decision Making) เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ซึ่ ง ประชาชนจะมีบ ทบาทในการตัด สิ น ใจได้เ พีย งใดนั้น ขึ้ นอยู่ก ับองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนประชาชนในพื้นที่
ลักษณะที่สาคัญของการมีส่วนร่ วมว่าเป็ นเรื่ องของกระบวนการ ซึ่งได้สรุ ปถึงขั้นตอนของการมี
ส่วนร่ วมได้ 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ (จินตวีร์ เกษมศุข, 2554)
1) มีส่ว นร่ วมในการคิด ศึกษา และค้น คว้า หาปั ญหาและสาเหตุข องปั ญหาตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน
2) มีส่วนร่ วมในการวางนโยบาย หรื อแผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3) มีส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจในการจัด หรื อปรั บปรุ งระบบการบริ หารทรั พยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
4) มีส่วนร่ วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทางาน
การมีส่วนร่ วมกับสิ่ งแวดล้อม โดยสรุ ปแล้ว เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้ส่วนร่ วมกับการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ต้องร่ วมกันปฏิบตั ิ ร่ วมรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่ วมที่ดีต่อ
การเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสรุ ปแล้ว ประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม เป็ นการให้แต่ละภาคส่ วน บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมในการคิด
ริ เริ่ ม เริ่ มจากความคิดที่ดีในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมภายในที่ดี การร่ วมกันจุดประกายความคิด ให้
แต่ละคนมีแนวความคิดร่ วมกันในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี
2) การร่ วมปฏิ บัติ ใ นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม เป็ นการร่ วมมื อ กระท า หรื อช่ ว ยกัน ท า
สภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูใ่ ห้ดียงิ่ ขึ้น
3) การร่ วมกันรับผิดชอบ ความรับผิด ชอบเป็ นสิ่ งที่ ทุกคนพึงมี การรั บผิด ชอบในการสร้าง
สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็ นสภาพแวดล้อมภายในบ้านขอเราเอง จะต้องมีความรับผิดชอบใน
การเก็บกวาด มีความรับผิดชอบในการช่วยปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง
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4) การรับรู ้ การรับรู ้เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีการสร้างจิตสานึ ก รวมถึงต้องให้ความรู ้ในการช่วยสร้าง
สิ่ งแวดล้อมที่ ดี การตระหนัก ว่าตนเองต้องมีค วามร่ วมมือกัน ในการสร้ างสภาพแวดล้อ มที่ ดี การ
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการร่ วรณรงค์ทางด้านสภาพแวดล้อม
5) ทัศนคติ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่ วมในการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นแนวทาง
ให้แต่ละคนมีแนวทางการร่ วมทาความเข้าใจ รวมถึงพยายามปรับทัศนคติของแต่ละคนให้มีแนวคิดที่ดี
ต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามทาความเข้าใจต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดี
6) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็ นการมีส่วนร่ วมอย่างหนึ่งในการแบ่งปันข้อมูลทางด้านการ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่ งข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนความรู ้สึกนึ กคิดในการร่ วม
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางในการร่ วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
2.3 การเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การศึกษาและทาความเข้าใจถึงแนวทางในการส่ งเสริ มให้มีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ง
เป็ นการดาเนินการ หรื อการดาเนิ นกระบวนการทางด้านสิ่ งแวดล้อมซึ่ง Hooi, Hassan and Mat (2012)
กล่าวถึงแนวทางโดยทัว่ ไปในการลงมือปฏิบตั ิการริ เริ่ มการทามหาวิทยาลัยสีเขียว ประกอบด้วย แนวคิด
ริ เริ่ มของนักศึกษา โดยอ้างอิงงานวิจยั ของ Helferty and Clarke (2009) โดยกว่า 65 วิทยาเขตในประเทศ
แคนาดา พบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของแนวคิดริ เริ่ มแต่ละชนิด รวมถึงจานวนของวิทยาเขตที่มีการ
ปฏิบตั ิ ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แนวคิดในการชักจูงนักศึกษาในการดาเนินการ Green Campus
จานวนของ
แนวคิดริเริ่มแต่ละประเภท
ตัวอย่าง
วิทยาเขต
การสร้างความตระหนัก
การรับรู ้ทวั่ ไป
45
สัปดาห์สีเขียว
15
การประชุม
15
การทาให้สามารถนากลับมาใช้ได้อีก
13
การกระทา
8
จักรยานและโรงซ่อมรถจักรยาน
6
การประเมินผล
การพัฒนาวิทยาเขตที่ยงั่ ยืน
31
การประเมินกรอบการทางาน
0
GHG ทรัพย์สิน
20
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
แนวคิดริเริ่มแต่ละประเภท
ความยัง่ ยืนในแหล่งเงินทุน
ความท้าทายของที่ต้งั
การติ ด ตั้ง เพิ่ มเติ มหรื อ ท า
ใหม่ในวิทยาเขต
การผลิต พลัง งานในวิทยา
เขต
การทางานร่ วมกันในหลาย
ภาคส่วน
พนักงาน/คณะ-พุ่งเป้ าไปที่
โปรแกรม
นโยบายที่มีการพัฒนา

ตัวอย่าง
การสร้างแหล่งเงินทุน
ความท้าทายด้านที่ต้งั
ติดตั้งเพิ่มเติมหรื อทาใหม่ในวิทยาเขต

จานวนของ
วิทยาเขต
8
6
5

การผลิตพลังงานใช้เอง

2

การวางแผนกลยุทธ์
ดาเนินการที่เหนือกว่า (British Columbia)
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนทางการทูต

5
3
1

ลดการใช้กระดาษ
สิ่งที่นามาชดเชย
นโยบายสหภาพนัศึกษา
U Pass (การขนส่งโดยรถโดยสาร)
ที่มา Helferty and Clarke (2009)

6
3
3
3

การศึกษาแนวทางในการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีแนวทางในการดาเนิ นการหลายด้าน การ
ดาเนินการช่วยเหลือหรื อเป็ นมิตรสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งสาคัญซึ่ง Hooi, Hassan and Mat (2012) กล่าวถึง
กรณี ศึกษาการทาโฟกัสกลุ่มในสองมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซีย จากการสัมภาษณ์ ค้นพบบาง
คาตอบที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในสี่กลุ่ม ขณะที่ในบางคาถามก็มีขอ้ แตกต่างที่หลากหลาย ดังตาราง 2.2
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ตารางที่ 2.2 แนวคาตอบจากข้อคาถาม
หมวด
คาถาม
ระดับของ
คาถามที่ 1 : การริ เริ่ มในการทา
ความรู ้
มหาวิทยาลัยสีเขียวมีความหมาย
อะไรบ้างกับคุณ?

คาถามที่ 1.1 คาว่าความยัง่ ยืนมี
ความหมายอะไรบ้างกับคุณ?

แนวคาตอบ
- นาระบบนิเวศมาพิจารณา ลักษณะที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้แสงสว่าง
จากธรรมชาติมาทดแทนการใช้ไฟฟ้า
ตลอดทั้งวัน
- หมายถึง มหาวิทยาลัยจะมีการลงมือ
ปฏิบตั ิให้มีแนวคิดสีเขียวในทุกคนที่อยู่
ในมหาวิทยาลัย
- การเริ่ มต้นสีเขียวสู่มหาวิทยาลัย
- การทาให้มหาวิทยาลัยสู่ความยัง่ ยืน
ตัวอย่างเช่น การลดการใช้กระดาษ การ
ทดลองใช้คาร์บอน สภาพแวดล้อมที่
ยัง่ ยืน
- หมายถึงบางสิ่งซึ่งเป็ นการใช้การ
พิจารณาสู่อนาคต
- การสร้าง ความสะดวกและทุกสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตใน
สภาพแวดล้อมโดยใช้เวลาที่ยาวนาน
- ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นวิธีการในการ
รักษาสภาพแวดล้อมสู่การรักษา และ
ความสะดวกสบายของนักศึกษาและ
พนักงาน
- การรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถ
กลายเป็ นความสะดวกสบายของมนุษย์
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
หมวด

ระดับของการ
รับทราบ

คาถาม
แนวคาตอบ
คาถามที่ 2 : คุณรู ้หรื อไม่ว่าบรรดา - เท่าที่ฉนั รู ้ สิ่งเหล่านี้คือบางเหตุการณ์ที่มี
กิจกรรม มีความสัมพันธ์ไปกับ
การดาเนินการอยูใ่ นวิทยาเขต/ ซึ่งดูเหมือน
ความยัง่ ยืนในวิทยาเขตของคุณ? บางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก่อนหน้านี้/ไม่เคยรับ
ฟังเกี่ยวกับเรื่ องนี้เลย
- ฉันรู ้ สิ่งเหล่านี้เป็ นบางกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยคณะ/ สโมสร/ องค์กรต่าง ๆ
ที่อยูใ่ นวิทยาเขต/ ฉันรู ้สิ่งเหล่านี้จะเป็ นบาง
กิจกรรมทางสภาพแวดล้อมที่เป็ น
กระบวนการ แต่ฉนั ก็รู้เพียงบางสิ่งที่เกี่ยวกับ
ความยัง่ ยืน
คาถามที่ 2.1 : คุณรู ้หรื อไม่ว่า
- ในบางกิจกรรม เช่น การทาเวิร์คช๊อป และ
มหาวิทยาลัยของคุณมีแนวคิดริ เริ่ ม การกล่าวสุนทรพจน์ทางจรรยา บรรณ แต่สิ่ง
ทางการกระทาเพื่อให้กลายมาเป็ น เหล่านี้ ก็ปราศจากข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาเขตที่มีความยัง่ ยืน
การฝึ กปฏิบตั ิ
- ฉันคิดว่ามหาวิทยาลัยมีการลงมือปฏิบตั ิ
ตามโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการ
นาแนวคิดสีเขียวมาสู่มหาวิทยาลัย
คาถามที่ 2.2 ถ้าใช่, อะไรบ้างที่
- ใช่, มหาวิทยาลัยเป็ นที่ฝึกปฏิบตั ิสู่การ
เป็ นของคุณในการได้มาของ
กลายเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว : หลากหลาย
ข่าวสาร
พืช และกิจกรรมสิ่งแวดล้อม จะเป็ นการ
ดาเนินการต่อไปที่ดี
- ฉันมีขอ้ สังเกตว่าข้อมูลข่าวสารที่มาจาก
การแจ้งให้ทราบ/ จากคาพูด/จากการทาเวิร์ค
ช๊อป/ จากเหตุการณ์การดาเนินงานโดย
มหาวิทยาลัย/ จากบางสโมสร

27
ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
หมวด

ระดับของ
ความสาคัญ

คาถาม
คาถามที่ 2.3 ในความคิดเห็นของ
คุ ณ อะไรบ้างที เป็ นผลต่ อ การท า
กิ จ กรรมส าหรั บความยัง่ ยืน ของ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

แนวคาตอบ
- โดยแท้ จ ริ งแล้ ว ไ ม่ เ ป็ นผลอะไรเลย
เพราะว่าบรรดากิจกรรมไม่ได้มีจุดเน้นอะไร
เลยต่อความยัง่ ยืนในมหาวิทยาลัยสีเขียว
- ไม่มีความชัดเจนทางการมีประสิ ทธิผลเลย
เพราะว่ า แนวความคิ ด ของความยัง่ ยืน ใน
มหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย วไม่ ไ ด้มี ก ารรั บ รู ้ อ ย่า ง
กล้างขวางต่อบุคคลทัว่ ไปในมหาวิทยาลัย
- มันคงเป็ นการกล่าวเร็ วเกินไปว่า บรรดา
กิจกรรมจะมีผลหรื อไม่ เราควรจะมองว่าแต่
ละบุ ค คลจะมีปฏิก ริ ยาอย่างไรต่ อกิ จ กรรม
ต่าง ๆ และมีผลในระยะยาวอย่างไรบ้าง
- ไม่ได้เป็ นผลเลย ดังเช่นกิจกรรมจะไม่เป็ น
ที่ ป ระทับ ใจเลยต่ อ แต่ ล ะคนในวิ ท ยาเขต
รวมถึงการกระทาของนัก ศึกษาไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเลยในหนทางสี เขี ยวภายหลัง
กิจกรรม
คาถามที่ 3 อะไรบ้างที่เป็ น
- ใช่ มันเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะว่าเป็ นสิ่งที่มีผล
แนวความคิดของคุณ จากการใช้ ต่ออนาคต
ประโยชน์ของความยัง่ ยืนภายใต้ - แน่นอนมันเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะว่าสามารถ
วิทยาเขต? คุณมีแนวคิดอะไรบ้าง สร้างความสะดวกสบาย และช่วยรักษา
เกี่ยวกับความยัง่ ยืนที่เป็ นแนวคิดที่ สภาพแวดล้อม เป็ นการป้องกัน
มีความสาคัญต่อมหาวิทยาลัยของ สภาพแวดล้อมระยะยาว
คุณ?
- ใช่ เพราะว่าในคาว่าสภาพแวดล้อมมีแง่มุม
ที่เป็ นความสามารถในการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม และสุขภาพแวดล้อมที่ดี การ
รักษาพลังงานและการเงินในอนาคตของคน
รุ่ นต่อไป และการช่วยให้มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
หมวด
คาถาม

แนวคาตอบ
มีความยัง่ ยืนในอนาคต
- ความยัง่ ยืนเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับมหา
วิทยาลัยสู่การดาเนินงานที่ดี เพราะว่า
สภาพแวดล้อมที่ดี จะมีสภาพที่สะดวกสบาย
ที่จที่จะเป็ นแรงดึงดูดที่ดีจากมหาวิทยาลัย
- สิ่งเหล่านี้ จะมีความสาคัญต่อการนาแนวคิด
ทางความยัง่ ยืนและมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่ง
จะเป็ นผลประโยชน์ท้งั มหาวิทยาลัยและ
สภาพแวดล้อม
องค์ประกอบ คาถามที่ 4 : ปัจจัยดังต่อไปนี้ที่มี
ปัจจัย
1 2 3 4 5
ของความยัง่ ยืน อิทธิพลต่อทัศนคติของคุณในการ ความสะดวก
1 1 5
สนับสนุนการริ เริ่ มความยัง่ ยืนใน ต้นทุน(ค่าไฟฟ้าฯลฯ)
1 5 1
วิทยาเขต (1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3- คุณค่าในแต่ละคน
4 2 1
ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด)
นิสยั ใจคอแต่ละคน
2 4 1
ความสานึก
1 3 3
ผลกระทบต่อ
1 3 3
ครอบครัว
นโยบายวิทยาเขต
2 3 2
การสนับสนุนจาก
2 5
เพื่อน
การบริ หารจัดการของ
4 3
มหาวิทยาลัย
การสนับสนุนจาก
2 5
ภาครัฐ
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
หมวด
คาถาม
ระดับของความ คาถามที่ 5: ตัวชี้วดั จากความ
ยัง่ ยืน
คิดเห็นของคุณในแต่ละระดับ เป็ น
แนวคิดสาคัญต่อความยัง่ ยืนตาม
อันดับ
การมีส่วนร่ วม คาถามที่ 6 : คุณมีส่วนร่ วม/การ
ในกิจกรรม
ดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
ความยัง่ ยืนของ ความสัมพันธ์ไปกับมหาวิทยาลัยสี
แต่ละคน
เขียวบ่างหรื อไม่?

แนวคาตอบ
ตัวชี้วดั ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 4 และ 5

- ไม่เคยคิดที่จะมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมเลย
ฉันไม่สนใจ
- ฉันเพียงแค่มีส่วนร่ วมกิจกรรมถ้าหากเป็ น
การดาเนินการเป็ นที่สาธารณะหรื อห้องโถง
ใหญ่
- บางครั้งก็ไปกับเพื่อนที่ไปร่ วมกิจกรรม
คาถามที่ 6.1 : ถ้าหากใช่ คุณไป
- ฉันเพียงแค่มองดูคาแนะนาในการปิ ด
บ่อยไหมในการมีส่วนร่ วมติดตาม ประกาศบ่อยครั้ง แต่ไม่เคยมีส่วนร่ วม
กิจกรรมในความยัง่ ยืน
- ฉันเพียงมองดูกิจกรรม แต่ไม่เข้าไป
เกี่ยวข้อง
คาถามที่ 7 : ตามความคิดเห็นของ - ฉันคิดว่าต้องให้ทุกคนมีความตระหนัก
คุณแล้ว พวกเราจะส่งเสริ มแต่ละ เกิดขึ้นก่อน
บุคคลให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
- เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากผูบ้ ริ หาร
กิจกรรมความยัง่ ยืนอย่างไร?
ระดับสูง
- ความยัง่ ยืนยังเป็ นสิ่งที่แต่ละคนยังไม่มี
ความเข้าใจ ควรจะมีบางเวิร์คช๊อป หรื อมี
บทเรี ยนที่เข้มแข็งในการอธิบาย ดังนั้นแต่
ละคนควรจะมีความรู ้พ้นื ฐานสู่ความยัง่ ยืน
-การกาหนดเส้นทางสู่ความยัง่ ยืนในวิทยา
เขต เช่น การขี่จกั รยาน การกักเก็บปริ มาณ
น้ าฝน การลดของไร้ประโยชน์ ลดการใช้
พลังงานในทุกภาคส่วน และความเชื่อมัน่ ใน
การสื่อสารในวิทยาเขต
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
หมวด
คาถาม

อุปสรรคต่อ
ความยัง่ ยืน

คาถามที่ 8: อะไรบ้างที่จะเป็ น
ความแตกต่างในการเผชิญหน้า
โดยอาศัยความพยายามของ
มหาวิทยาลัยสู่ความยัง่ ยืนของ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

คาถามที่ 8.1 : บทบาทอะไรบ้างที่
จะเป็ นการเอาชนะต่ออุปสรรค

แนวคาตอบ
- ในปัจจุบนั นี้ ความสาคัญของกิจกรรม
นักศึกษาไม่ได้มีความตระหนักที่จะใช้ความ
พยายามในการดาเนินกิจกรรมสาธารณะ
- การช่วยสนับสนุนแนวความคิดในความ
ยัง่ ยืนให้ดีข้ ึน จากทัศนคติที่ดีของชุมชน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
- การจัดการทั้งกิจกรรมภายในและภายนอก
สู่แนวคิดที่ง่าย ของการทาความเข้าใจใน
ความยัง่ ยืน
- การแนะนา/โปสเตอร์ การทาความเข้าใจ
ในความยัง่ ยืน
- มุมมองทางวัฒนธรรม นิสยั ความ
สะดวกสบาย
นักศึกษา  ได้รับความรู ้และความ
พยายามในการฝึ กปฏิบตั ิ
พนักงาน  ควรกาหนดกฎเกณฑ์และ
วางข้อกาหนด
สมาชิกสโมสร  บ่งบอกถึงระบบความ
ยัง่ ยืน
- การจัดการของมหาวิทยาลัยมีการฝึ กปฏิบตั ิ
และความเกี่ยวพันทางกิจกรรมในการ
สนับสนุนถึงความยัง่ ยืนในวิทยาเขตที่แสดง
ถึงบทบาทที่ดี หรื อตัวอย่างที่ดีของนักศึกษา
- นิยามต้นทุน และติดตามพฤติกรรม รวมถึง
ความต้องการในปัจจุบนั ตัวอย่างเช่น การ
นาเข้า และการเสียสละที่ดิน รวมถึงพื้นที่สี
เขียว
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
หมวด
คาถาม

แนวคาตอบ
- ต้นทุน แรงต้านในการเปลี่ยนแปลง
(ทัศนคติ) วัฒนธรรมและอิทธิพลจาก
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
- บาทบาทของนักศึกษาซึ่งเป็ นสิ่งที่พวกเข้า
ต้องการความรู ้ที่เพียงพอต่อการมีส่วนร่ วม
ในการป้องกันพื้นที่สีเขียว รวมถึงแนวคิดใน
การสนับสนุน

การเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีส่ว นช่ วยให้สภาพแวดล้อม หรื อบรรยากาศรอบตัว เราเกิด มี
สภาพแวดล้อมที่ดีข้ ึน การร่ วมมือกันสร้างสรรค์ต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็ นสิ่งสาคัญต่อเรามากในยุคปั จจุบนั
การเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความรู ้ การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ดี การให้ความสาคัญต่อการ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาองค์ประกอบทางความยัง่ ยืน และกิจกรรมที่ส่งเสริ มต่อความยัง่ ยืน
การศึกษาถึงการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสรุ ปแล้วเป็ นการศึกษาแนวทาในการร่ วมเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ อันประกอบด้วย
1) ความรู ้ในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็ นความรอบรู ้ หรื อองค์ความรู ้ในการเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การหาความรู ้เพื่อให้ได้มานั้นต้องอาศัยการเรี ยนรู ้ อาศัยสื่ อ หรื อข้อมูลต่าง ๆ ในการเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฝึ กอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อได้มาซึ่งความรู ้ที่จะส่งผลให่ มีความเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) การรับทราบข้อมูลในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็ นการทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
นักศึกษารับรู ้ถึงการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อมูลในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะมีหลายลักษณะ ไม่
ว่ า จะเป็ นข้อ มู ล ทางสารสนเทศ ข้อ มู ล จากอิ น เตอร์ เ น็ ต ข้อ มู ล แผ่น พับ ใบปลิ ว หรื อจากข่ า ว
ประชาสัมพันธ์จากที่ต่าง ๆ
4) องค์ประกอบความยัง่ ยืนในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็ นการศึกษาถึงแนวทางในการทา
ให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดเป็ นความยัง่ ยืน สามารถดาเนินการได้โดยตลอดอย่างมีประสิทธิภาพ การ
เสาะแสวงหาแนวทาง อันจะนาไปสู่ความยัง่ ยืน โดยที่ไม่ขาดช่วงในการดาเนิ นกิ จกรรม ความยัง่ ยืนจะ
ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีข้ ึนในอนาคต
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5) กิจกรรมความยัง่ ยืน เป็ นการทากิจกรรมให้แต่ละคนได้มีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน การ
สร้ างกิ จ กรรมที่ ช่ว ยส่ ง เสริ ม ความยัง่ ยืน ในอนาคต การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่อ ช่ ว ยสร้ างให้
สิ่งแวดล้อมมีความยัง่ ยืน รวมถึงการแนะนาให้ผอู ้ ื่น หรื อเพื่อนร่ ววมงานได้เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อความ
ยัง่ ยืน
2.4 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
Yuan, Zuo and Hulsingh (2013) ได้วิจยั เรื่ อง มหาวิทาลัยสีเขียวในประเทศจีนโดยกล่าวถึงเคยมี
ระดับของประเด็ น ความสนใจที่ จ ะรั ก ษาระดับการศึก ษาที่ สูงโดยทางบรรดาผูน้ าวิชาการ รวมถึ ง
นโยบายในการด าเนิ น งานที่ เ ป็ นสาธารณะ โดยมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคัญ จากกิ จ กรรมใน
มหาวิทยาลัยซึ่งมีสงั คมสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีระดับการรวมกลุ่มกันทางสังคมในระยะสั้นและระยะยาว
ตลอดระยะเวลาภายหลังรอบสิบปี มานี้ การประชาสัมพันธ์ในเรื่ องของ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ที่ประเทศ
จีนมีวตั ถุประสงค์ในการดูแลรักษาการพัฒนาทางการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมเป็ น
กลุ่มทั้งหมด 7 หมวดหมู่ ประกอบด้ว ย ระบบทางการจัดการ การรัก ษาไว้ซ่ึ งสภาพแวดล้อม การ
สนับสนุนหลักสูตร การวิจยั และการพัฒนา การพัฒนาพนักงานและการให้รางวัล โอกาสของนักศึกษา
และความรับผิดชอบต่อสังคม การวิจยั นี้เป็ นการเปรี ยบเทียบแนวคิดของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสามกลุ่ม
จากทัศนคติของนักศึกษา ที่ซ่ ึงได้จากการวิจยั ในมหาวิทยาลัยชาดง มีการนาเสนอถึงการพัฒนาให้เป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียวได้อย่างมีนยั สาคัญ โดยนักวิจยั ค้นหาการใช้ประโยชน์โดยอ้างอิงไปสู่ การพิสูจน์ท้ งั
การปฏิบตั ิงานจากการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
Geng, Liu, Xue and Fujita (2013) ได้วิจยั เรื่ อง การสร้างมหาวิทยาลัยสี เขียวในประเทศจีน :
กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัย Shenyang กล่าวถึงการเคลื่อนผ่านสู่มหานครสิ่ งแวดล้อม โดยในมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ควรจะมีการดาเนินการทากิจกรรมตามบทบาท ในการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งจะเป็ นหนึ่ งใน
ความพยายามทั้งหมดของคณะต่าง ๆ ทั้งพนักงานและนักศึกษาสามารถมีส่วนร่ วมในความพยายามที่จะ
ทาให้เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างไรก็ตาม จะมีแนวคิดอย่างไรบ้างในการทาให้เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ซึ่งยังคงเป็ นแนวค าถามในประเทศจี น ความพยายามที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยเซนยางจะเป็ น
รายละเอียด ดังเช่น การใช้ตน้ กาเนิ ดปั้ มความร้อนผิวดิน ระดับการนากลับมาใช้ใหม่ภายในวิทยาเขต
การจัดการบูรณาการของแข็งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (เช่น การรวบรวม PET (Polyethylene Terephthalate)
ขวด ฯลฯ) การศึกษาที่เป็ นสี เขีย วและการวิจ ัย โดยทั้งหมดนี้ เป็ นความพยายามอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
เศรษฐกิ จ สภาพแวดล้อม และผลประโยชน์ทางสังคมที่เคยได้รับมา ดังเช่น ความพยายามในการใช้
วัต ถุดิ บอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ รวมถึงการใช้พลังงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การประหยัด ต้น ทุ น จากการ
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รับประกันในการใช้ตน้ ทุนต่า รวมถึงการลดค่าปรับทางสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซปฏิกิริยาเรื อน
กระจก การลดการระบายน้ าเสียและของแข็งที่ใช้แล้ว การหลีกเลี่ยงใช้วตั ถุที่มีพิษ เพิ่มการมีส่วนร่ วมใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม ภาพของการรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
Wang et al. (2013) ได้วิจยั เรื่ อง การเคลื่อนย้ายสู่เสียงทางสังคมแห่งนิเวศน์วิทยาจะทาอย่างไร?
เริ่ ม ตนจากมหาวิ ทยาลัย สี เขี ย ว และการรั ก ษาสภาพแวดล้อมในการศึก ษาระดับ สู ง กล่ าวถึง การ
เคลื่อนย้ายในระบบนิเวศวิทยาสังคมที่เรี ยกร้องการสนับสนุ นที่มีความแข็งแกร่ งจากสถาบันการศึกษา
โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา The Journal of Cleaner Production มีก ารตี พิมพ์มากกว่า 150
บทความ อันจะเป็ นจุดเน้นถึงความก้าวหน้าทางการศึกษา จากการศึกษาถึงผลลัพธ์ท้ งั 16 บทความ ผู ้
แต่งได้คน้ พบหลักที่เป็ นข้อแตกต่างที่เป็ นความสัมพันธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ การประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานทางสภาพแวดล้อมที่มากจากพฤติ กรรมทางสภาพแวดล้อม ในบางประเด็ น มีลกั ษณะที่
คล้ายกันโดยผูแ้ ต่งได้สรุ ปใจความสาคัญได้ถึงแรงจูงใจ การรับรู ้ถึงความมีประสิ ทธิผล การศึกษาเป็ น
แบบทางการและประเด็นทางสภาพแวดล้อมความรู ้ รวมถึงปั จจัยทางด้านเพศ ซึ่งผูแ้ ต่งสรุ ปได้ถึงการ
สนับ สนุ น ที่ ม าจากมหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ป็ นผูน้ า การป้ อ งกัน แหล่ ง เงิ น ทุ น ระยะยาว การพัฒ นาทาง
ความสามารถของผูน้ าที่เหมาะสม และการบูรณาการในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนสู่โครงสร้างทางการศึกษาที่มี
อยู่
Hongwei, Min and Zuoren (2009) ได้วิจยั เรื่ องการวิจยั บนกระบวนการในการประเมินผลของ
พื้น ฐานมหาวิทยาลัย สี เขี ย วโดยจากการวิเคราะห์ กล่าวถึ งงานวิจ ัย นี้ ได้ให้แนวทางวิธีก ารในการ
ประเมินผลกระบวนการของพื้นฐานมหาวิทยาลัยสีเขียว การวิเคราะห์ถึงความสอดคล้อง โดยที่เอกสาร
นี้ เป็ นกระบวนการตามเป้ าหมายของการสร้ างมหาวิทยาลัยสี เขียว โดยจะเป็ นบทสรุ ปการประเมิน
กระบวนการที่ มีค วามสมบู ร ณ์ โ ดยระบบของตัว ชี้ ว ดั ที่ เป็ นโครงสร้ างจากพื้น ฐานในการวางแผน
การศึกษาสีเขียว วิทยาเขตสีเขียว การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สีเขียว และการบริ การสังคมสี เขียว ภายหลัง
จากกระบวนการในการสร้างจะเป็ นการสังเคราะห์ระบบอัตโนมัติ สาหรับบรรดามหาวิทยาลัยซึ่งมีการ
ประยุกต์สู่การเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งที่เป็ นข้อได้เปรี ยบ และข้อเสียเปรี ยบที่เป็ นข้อเปรี ยบเทียบโดย
ศึกษาจากดัชนีที่มีคุณค่าระหว่างการเปรี ยบเทียบในแต่ละมหาวิทยาลัยในการคานวณความเป็ นสี เขียว
จากการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
Ming-qiao et al (2012) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการศึกษามนุษย์ในมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการพัฒ นาวิทยาเขตให้เป็ นสี เขี ยว กล่ าวถึงสังคมสี เขี ยวเป็ นสังคมที่ ซ่ึ งมนุ ษ ย์และ
ธรรมชาติมีการพัฒนาไปด้วยกันอย่างกลมกลืน ซึ่งเป็ นรู ปธรรมที่ปรากฏให้เห็นทางการพัฒนาสังคมที่มี
ความยัง่ ยืน วิทยาเขตสี เขียวมีความสาคัญอัน จะเป็ นองค์ประกอบของสังคมสี เขียว โดยที่บทความนี้
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ประการแรกเป็ นการน าเสนอเบื้ อ งต้น ถึ ง สภาพท้อ งที่ แ ละธรณี สัณ ฐานของวิ ท ยาเขตใหม่ ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ประการที่สองเป็ นการสังเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ทางการ
ปฏิบตั ิทางโครงสร้างภายนอกที่เป็ นสีเขียว ประการที่สามพุ่งเป้ าไปบนทรัพยากรปั้ มน้ าความร้อนของ
ระบบเครื่ องปรับอากาศ การกาจัดระบบนิ เวศวิทยาของน้ าเน่ าเสี ย และระบบน้ ากินน้ าใช้ สุ ดท้ายก็จะ
เป็ นแนวทางในการแนะนามาตรฐานที่มีประสิทธิภาพในการพิสูจน์
Panjaitan and Sutapa (2010) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ความรู ้ของผลิต ภัณฑ์สีเขียว
พฤติ ก รรมสี เ ขี ย ว และผูบ้ ริ โภคสี เ ขี ย วของนัก ศึ ก ษาประเทศอิ น โดนี เ ซี ย กล่ า วถึ ง ในปั จ จุ บัน นี้
สภาพแวดล้อมถูกทาลายไปมากจึงเป็ นปัญหาที่หนักในการแก้ไข ซึ่งเกิดขึ้นโดยหลากหลายปัจจัยซึ่งก็ยงั
ขาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียว การใช้ชีวิตของมนุษย์ซ่ึงไม่ทนั รู ้ตวั หรื อเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถดู แลได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงยังคงเป็ นตัว อย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียว หรื อการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคจากต้นทุนที่ สูงเกินไป การศึกษาครั้งนี้ แสดงถึงความรู ้ ที่พอเพียงของนักศึก ษาที่ มี
ความสัมพันธ์ไปกับผลิตภัณฑ์สีเขียว พฤติกรรมสีเขียวของนักศึกษาเป็ นแนวโน้มในการปรับปรุ งโดย
เริ่ มจากสิ่งที่ง่ายในกิจกรรมแต่ละวัน อย่างไรก็ตามเมื่อทาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ก็ตอ้ งมีส่วนร่ วมใน
การใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว
Zhao and Zou (2015) ได้วิจยั เรื่ อง การริ เริ่ มมหาวิทยาลัยสี เขียวในประเทศจีน : กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัย Tsinghua กล่าวถึงวัต ถุประสงค์ของงานวิจยั ชิ้น นี้ เป็ นการทดสอบถึงการริ เริ่ มการทา
มหาวิทยาลัยสีเขียวตามบริ บทของประเทศจีน โดยเป็ นการค้นหาแนวทางในกรตอบรับตามแนวกลยุทธ์
เฉพาะของมหาวิทยาลัย Tsinghua จากเป้ าหมายของทิศทางที่แน่ นอนในการตอบรับในการช่วยเหลือ
ทางสังคมที่ดีข้ ึน Tsinghu มีการใช้หลักพื้นฐาน (มหาวิทยาลัยสีเขียว) รวมถึงสามมิติมุมมอง (การศึกษา
สีเขียว การวิจยั สีเขียว และวิทยาเขตสีเขียว) สู่การริ เริ่ มกรอบแนวคิดมหาวิทยาลัยสี เขียว โดยที่ Tsinghu
มีการริ เริ่ มถึงแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีได้รับผลสาเร็ จ แต่ก็ยงั มีแรงทางการเผชิญหน้าที่มีความท้า
ทาย ดังเช่น ความเพิกเฉยในสังคม ความพยายามในการร่ วมมือที่มีความแตกแยกกันอยู่ รวมถึงการขาด
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อกัน และการประเมินวิธีการทางาน
กล่าวโดยสรุ ปในเรื่ องของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จะกล่าวถึงเรื่ อง การดาเนิ นงานภายใต้นโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว การจัดหมวดหมู่การรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว การมองถึงที่ ต้ งั เพื่อ
เป็ นมหาวิทยาลัยสี เขี ยว การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ สิ่ งต่า ง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็ น
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี การรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถกระทาได้ในทุกส่วนงาน ไม่ว่า
จะเป็ นภายในบ้านของแต่ละคน ภายในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนให้ความสาคัญกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น อันจะเป็ นแนวโน้มที่ดีในอนาคตข้างหน้า

