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บทคัดยอ  

  จากรายงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในป 2560 วาประเทศไทยติด

อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศท่ีปลอยขยะลงสูทะเลมากท่ีสดุในโลก และยังเกิดการสรางขยะมากข้ึนทุกวัน สํานักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งไดรับการรับรองใหเปนหองสมดุสีเขียวและสํานักงานสเีขียว เห็นความสําคญั

ของเรื่องดังกลาว จึงจัดโครงการ “วันพุธ หยุดสรางขยะ” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรและผูใชบริการตระหนักถึง

ความสําคญัและชวยกันลดการสรางชยะท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน การใชชีวิตประจําวันและการใชบริการหองสมดุ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาว ทําใหปริมาณขยะในเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 

แลว พบวาปริมาณขยะลดลงรอยละ  4.49 ท้ังท่ีปริมาณการใชหองสมุดในเดือนกรกฎาคม 2564มีมากข้ึนเน่ืองจาก

อยูในชวงสอบกลางภาค รวมท้ัง ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการในดานรูปแบบการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี 

ดานระยะเวลาในการจดักิจกรรมอยูในระดับดมีาก ประโยชนของการจัดกิจกรรมอยูในระดบัดีมาก และภาพรวม

ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมอยูในระดับดมีากเชนกัน 

 

คําสําคัญ: ขยะ, การลดขยะ, หองสมุดสีเขียว, สํานักงานสีเขียว 

 
ABSTRACT  

 The Ministry of Natural Resources and Environment reports that in 2017 Thailand 

ranked among the top five countries in the world for releasing the most wastes into the sea and 

creating more and more wastes every day.  The Office of Academic Resources Center, 

Ubonratchathani University has been certified as a green library and green office with regard to the 

importance of such matters. Therefore, the project on "Waste-free Wednesdays" was organized in 

order for staff and service users to realize the importance and help reduce the generation of wastes 

caused by work, daily routine and use of library services.  As a result of the performance of such 

activities, the amount of waste in July 2021 compared to June 2021 was found to decrease by 

4. 49% in spite of the increase in traffic in July due to the midterm exam period.  Moreover, the 

satisfaction of the participants on the activity format was at a good level while the duration of the 



activity and the benefits of organizing this activity were at a very good level. The overall satisfaction 

of the project was also at a very good level. 
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บทนํา  
 ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศท่ีท้ิงขยะลงสูทะเล โดยมากเปนลําดับท่ี 5 ของโลก 

ปริมาณขยะมูลฝอยจาก 23 จังหวัดติดชายฝ งทะเล ปลอยขยะลงสูทะเล ตามรายงานของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อป 2560 เปนปริมาณมากกวา 11 ลานตันตอป และกวา 8 ลานตัน เปนขยะ

พลาสติก (พลชัย เพชรปลอด, 2563, น.8) ในจํานวนน้ีสวนใหญถูกนําไปเขาสูกระบวนการฝงกลบหรือโดยวิธีการเผา 

ซึ่งวิธีการดังกลาวถึงแมจะเปนวิธีท่ีไดรบัความนิยมอยางแพรหลาย แตไมไดเปนแนวทางท่ีสามารถลดปญหาขยะได

อยางแทจริง เพราะจะสงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมท้ังทางบก ทางนํ้าและทําใหเกิดสารพิษปนเปอนในอากาศ

อยางหลีกเลี่ยงไมได แตเราสามารถหาทางออกใหกับปญหาเหลาน้ีไดเพียงแคทุกคนบนโลกชวยกันลดปริมาณขยะลง

ใหเหลือนอยท่ีสุดก็เพียงพอท่ีจะทําใหโลกน้ีนาอยูมากข้ึน 

 สํานักวิทยบริการ ท่ีไดรับการรับรองใหเปนหองสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียว  ตระหนักถึง

ความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม จึงไดจัดโครงการ “วันพุธ หยุดสรางขยะ “On Wednesday No Waste Day”  

ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานักในการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากรและผูใชบริการ ในการขอความรวมมือในการลดการ

สรางขยะทุกวันพุธ ในเดือนกันยายน 2564 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและปลูกฝงนิสัยในการรักสิ่งแวดลอม รักษา

และไมทําลายเพ่ือใหสิ่งแวดลอมดีข้ึน คงอยู และยั่งยืนสืบไป 

 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในสํานักวิทยบริการ ท้ังขยะเปยก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิลและขยะ

อันตราย ท้ังท่ีเกิดจากผูใชบริการและเจาหนาท่ีของสํานักวิทยบริการ อันจะเปนการชวยปลูกฝง สรางจิตสํานึกและ

ใหความรูในการรักษาสิ่งแวดลอมใหแกบุคลากรและผูใชบริการ รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมหองสมุดสี

เขียวและสํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ 
 
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 การดําเนินงานเริ่มจากการหาขอมูลเก่ียวกับปริมาณขยะทุกประเภทท่ีเกิดข้ึนในสํานักวิทย

บริการ จากน้ันจึงนําขอมูลท่ีไดมาเขียนโครงการเพ่ือนําเสนอผูบริหาร จัดทําเปนนโยบายจากผูบริหารสูบุคลากร

สํานักวิทยบริการ จัดตั้งคณะกรรมการ โดยใชคณะทํางานจัดการของเสียและมลพิษ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เปนกรรมการในการขับเคลื่อนและวางแผนการดําเนินโครงการ จัดการประชาสัมพันธโครงการสู

บุคลากรและผูใชบริการสํานักวิทยบริการ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความพรอมในการเขารวมโครงการ เริ่มดําเนิน

โครงการตามวันและเวลาท่ีกําหนดในแผนคือทุกวันพุธในเดือนกรกฎาคม 2564 ผูใชบริการและบุคลากรสํานักวิทย

บริการจะทาทายตัวเองดวยการไมสรางขยะใหเกิดข้ึนในการใชบริการและปฏิบัติงาน รวมท้ังการใชชีวิตประจําวัน 



และจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติระหวางบุคลากรและผูใชบริการในการลดการสรางขยะ เมื่อเสร็จสิ้น

ระยะเวลาดําเนินโครงการจะสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานแกผูบังคับบัญชาทราบตอไป 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

                        เชิงปริมาณ 

  

เดือน ปริมาณขยะ 

(กิโลกรัม) 

มิถุนายน 2564 122.5 

กรกฎาคม 2564 117 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในสํานักวิทยบริการระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 

 จากตารางดังกลาว สามารถสรุปไดวาการดําเนินโครงการ ”ทุกวันพุธ หยุดสรางขยะ” ทําให

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ปริมาณลดลงรอยละ 4.49 ท้ังน้ี มีตัวแปรคือจํานวน

ผูเขาใชบริการ ในชวงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเปนชวงสอบกลางภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ท่ีมีจํานวนผูเขาใชบริการท่ีเพ่ิม

มากข้ึน ไดแก จํานวนการเขาใชในเดือนมิถุนายน มีจํานวน 9,864 ครั้ง เดือนกรกฎาคม มีจํานวน 16,979 ครั้ง  

นอกจากน้ี ยังเปนชวงท่ีสํานักวิทยบริการประกาศรับบริจาคลังกระดาษ ซึ่งถือเปนขยะชนิดหน่ึงและถูกนํามาช่ังรวม

กับขยะประเภทอ่ืน ๆ ของสํานักวิทยบริการ เพ่ือนําไปสมทบใหแกคณะศิลปะประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนําไปจัดทําเตียงเพ่ือมอบใหแกโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลสนามในพ้ืนท่ี

จังหวัดอุบลราชธานี จึงทําใหปริมาณขยะในเดือนสิงหาคมท่ีแมจะอยูในชวงดําเนินงานโครงการ แตก็ยังมีปริมาณการ

ลดลงในปริมาณท่ีคอนขางนอยหากเทียบกับชวงอ่ืน ๆ  

 เชิงคุณภาพ  

 จากการสํารวจความพึงพอใจการเขารวมโครงการของผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการ 

ท้ังหมด 48 คน มีผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจท้ังสิ้น 36 คน คิดเปนรอยละ  ของบุคลากรท้ังหมด สามารถสรุป

ขอมูลความพึงพอใจท่ีจัดเก็บใน 3 ประเด็น ไดแก ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก

จํานวน  16 คน ระดับดี จํานวน 20 คน ระดับปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ไมมีผูตอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.56 หรือ 

รอยละ 91.11 ระดับดีมาก ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก จํานวน  14 คน 

ระดับดี จํานวน 20 คน ระดับปานกลาง จํานวน 2 คน ระดับนอยและนอยท่ีสุด ไมมีผูตอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.33 

หรือรอยละ 86.66 อยูในระดับดี ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก 

จํานวน 22 คน ระดับดี จํานวน 14 คน  ระดับปานกลาง นอย และนอยท่ีสุดไมมีผูตอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.61 หรือ

รอยละ 92.22 ระดับดีมาก ในภาพรวมของกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.50 หรือรอยละ 90 อยูใน

ระดับดีมาก เชนกัน 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนาํไปใชประโยชน  

 การจัดกิจกรรม “ทุกวันพุธ หยุดสรางขยะ” สามารถชวยทําใหปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนภายในสํานัก

วิทยบริการลดลงไดจริง แมจะในปริมาณท่ีไมมากนัก แตก็เปนไปตามปริมาณการใชงานของผูใชบริการ ซึ่งเราได



พยายามรณรงคและอาจจะมีผูใชบริการเขารวมกิจกรรมไมถึงรอยละ 100 ของผูเขาใชบริการท้ังหมด เพราะเปน

เพียงการขอความรวมมือใหเขารวมกิจกรรม แตจากปริมาณขยะท่ีลดลงก็สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือ และความ

มุงมั่นท่ีจะทาทายตัวเองของผูใชบริการท่ีเขามาใชบริการในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งถือเปนนิมิตหมายอันดีในการเริ่มตน

การลดปริมาณขยะเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมของเราใหดียิ่งข้ึน  รวมท้ังจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมท่ีเปนผูบริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการพบวามีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมในภาพรวม

ในระดับดีมาก รวมท้ังมีขอเสนอแนะจากการเขารวมกิจกรรม ดังน้ี 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

2. ควรยกระดับรูปแบบกิจกรรมและกลุมเปาหมายข้ึนสูระดับมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีรางวัลเพ่ือสรางแรงจูงใจสําหรับผูท่ีสามารถปฏิบัติไดตามวัตถุประสงคของโครงการ 

4. เพ่ิมการประชาสัมพันธในทุกชองทาง 

5. รณรงคใหผูใชบริการมีสวนรวมมากข้ึน 

6. ควรมีการสรุปหรือถอดบทเรียนจากกิจกรรม เชน ผูเขารวมกิจกรรม ใชวิธีการอยางไรบาง

หรือทําอยางไรบางท่ีทําใหเกิดการหยุดสรางขยะ เพ่ือใหเกิดเปนแนวปฏิบัติท่ีดีและสามารถ

นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได 

นอกจากน้ียังมีการเสนอกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดกิจกรรมในโอกาสตอไป 
ดังน้ี 

1. กิจกรรมท่ีใหผูรวมกิจกรรมไดมีสวนรวมในการปฏิบัติหรือดําเนินงานรวมกัน 

2. กิจกรรม 5 ส 

3. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม 8 ส (ตนแบบจาก สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

มหาสารรคาม) 

4. กิจกรรมฟนฟูดูแลคุณภาพนํ้า บริเวณสระนํ้าดานหนาสํานักวิทยบริการ 

นอกจากผลการจัดกิจกรรมท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน สิ่งท่ีไดจากการจัดกิจกรรมครั้งน้ีคือการสราง 
จิตสํานึกของผูเขารวมกิจกรรมทุกคนในการคิดกอนใช เพ่ือลดการสรางขยะ บุคลากรสาํนักวิทยบริการรอยละ 100 

มีภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มสวนตัว เพ่ือใชในการบรรจุอาหารเมื่อตองซื้อมาจากโรงอาหารหรือรานคาอ่ืน ๆ 

เชน amazon เปนตน  
 
 ขณะน้ี สํานักวิทยบริการ โดยคณะทํางานจัดการของเสียและมลพิษ สํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยูระหวางการนําเสนอโครงการและรวมกันวางแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรม

รวมกับชมรม UBU Green Club ซึ่งเปนหน่ึงในชมรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันจะชวยเปนการตอยอดกิจกรรมเพ่ือขยายผลการดําเนินงานและกลุมเปาหมายไปยัง

ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดวาผลท่ีจะไดรับจะชวยใหเกิดการลดปริมาณขยะข้ึนไดในวงกวางมากข้ึน ชวยสงผลให

มหาวิทยาลัยนาอยู สังคมสวยงาม และประเทศสามารถลดปริมาณการปลอยขยะลงสูทะเลไดในท่ีสุด 

 



 
 

รูปท่ี 1 แสดงการใชประโยชนจากภาชนะสวนตัวของบุคลากรเพ่ือสดการสรางขยะ 
 
รายการอางอิง  
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