
การจัดการขยะของห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการ                       
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Waste Management for Green Library, Office of Academic 
Resources, Ubon Ratchathani University 

 
นุจรินทร์  ภูธา, บุณพจน์  บุญไพโรจน,์ 

 
ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

e-mail: nucharin.p@ubu.ac.th, boonphoj.b@ubu.ac.th 
 
 
บทคัดย่อ 
 ปัญหำขยะในส ำนักวิทยบริกำร มำจำกทั้งนักศึกษำ และบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำร            
ซ่ึงขยะที่พบมี 4 ประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรำย สิ่งที่ท ำให้เกิดปัญหำ
มำกที่สุดคือ กำรขำดควำมร่วมมือและจิตส ำนึกของนักศึกษำและบุคลำกร ดังนั้น ส ำนักวิทยบริกำร 
จึงต้องหำวิธีในกำรแก้ไขจัดกำรปัญหำดังกล่ำว ขยะประเภททีมี่มำกท่ีสุดคือ ขยะอินทรีย์ ซึ่งส ำนัก
วิทยบริกำร มีวิธีกำรจัดกำรคือ น ำไปท ำปุ๋ยหมัก และ น้ ำหมักชีวภำพ ซึ่งใช้ประโยชน์ในกำรเป็นปุ๋ย 
และไล่แมลงให้กับพืชที่ปลูกในบริเวณท่ีส ำนักวิทยบริกำรดูแล ท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ย 
และท ำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงำมโดยรอบส ำนักวิทยบริกำร ส่วนขยะประเภทอ่ืนที่พบเจอมำก เช่น 
ขวดพลำสติก ส่วนใหญ่น ำไปจ ำหน่ำย ส่วนหนึ่งได้น ำไปใช้ใหม่ โดยกำรน ำไปใส่น้ ำยำล้ำงจำน 
ที่ผลิตขึ้นใช้เองซึ่งปรำศจำกสำรเคมี ท ำสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ หรือเพ่ือควำมสวยงำม ส ำหรับ 
ขยะในส ำนักงำน มีกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ เช่น กระดำษหน้ำที่สอง ลวดเย็บกระดำษ ซึ่งวิธีแก้ไข 
ปัญหำ ท ำโดยกำรรณรงค์ให้บุคลำกรทุกคนตระหนัก และมีส่วนร่วมในกำรลดปริมำณขยะ เช่น               
คัดแยกขยะด้วยตนเองก่อนทิ้ง กำรใช้แก้วส่วนตัว ใช้ถุงผ้ำ ลดปริมำณกำรใช้กล่องโฟมบรรจุอำหำร 
เป็นต้น ซึ่งท ำให้ส ำนักวิทยบริกำร สำมำรถผ่ำนเกณฑ์ประเมินกำรเป็นห้องสมุดสีเขียวในปี 2561 ได ้
 
ค าส าคัญ: 
 ขยะ, กำรจัดกำรขยะ, ห้องสมุดสีเขียว, ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
Abstract 
  Waste problems of the Office of Academic Resources (OAR), Ubon 
Ratchathani University arise from the behavior of both students and the staff. The 
types of waste found in the Office of Academic resources are compostable waste, 
recyclable waste, General waste, Hazardous waste. The most crucial cause of 
problems is the lack of cooperation and awareness of the stakeholders. Therefore, 
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the OAR came up with means to cope with the problems. As the largest amount of 
waste falls in the organic waste category, compostable waste. 
 
Keywords: Waste, Waste management, Green Library, Office of Academic Resources,  
Ubon Ratchathani University 
 
วัตถุประสงค์  
  1.  จัดกำรขยะเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีภำยในห้องสมุด 
  2.  ลดปริมำณขยะ เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  3.  สนองนโยบำยของรัฐบำล ในกำรสร้ำงวินัยของคนในชำติในเรื่องของขยะ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ   
  ในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรขยะของห้องสมุดสีเขียว ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำล
อุบลรำชธำนี ยึดเกณฑ์ของมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 เป็นหลักซึ่งมีทั้งหมด 8 หมวด ได้แก่  

 หมวดที ่1 ทั่วไป  
 หมวดที่ 2 โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนกำยภำพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 หมวดที่ 3 กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน 
 หมวดที่ 4 กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ  
 หมวดที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์พลังงำนและ

สิ่งแวดล้อม 
 หมวดที่ 6 บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 หมวดที่ 7 เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด 
 หมวดที่ 8 กำรประเมินห้องสมุดสีเขียว 

  ผลงำนนี้เน้นหมวดที่ 4 กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ ซ่ึงจะต้องมีกำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย
และมลพิษทำงอำกำศ โดยมีข้ันตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร  ดังนี้  
  1.  ประชุมบุคลำกรทั้งหมด เพ่ือชี้แจงนโยบำยและกำรเข้ำร่วมโครงกำรห้องสมุดสีเขียว 
  2.  จัดแบ่งบุคลำกรให้รับผิดชอบตำมหมวดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558  
  3.  ประชุมแต่ละหมวด เพ่ือระดมควำมคิดเห็น โดยน ำเกณฑ์ประเมินมำตรฐำนของ
ห้องสมุดสีเขียวหมวดที่ 4 มำพิจำรณำ หำแนวปฏิบัติและจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนนิงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการ 
 (เฉพาะ 4.1 ก าหนดให้มีแผนงานและด าเนินการจัดการขยะ) 
 
เกณฑ์ กิจกรรม/ รายละเอียดของการด าเนินงาน 
หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 
4.1 ก าหนดให้มีแผนงานและด าเนินการ
จัดการขยะ โดยเลือกวิธีกำรจัดกำรที่
เหมำะสม ลดปริมำณขยะ (Reduce) กำรใช้
ซ้ ำ (Reuse) กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) 
มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรคัดแยก
และบันทึกปริมำณขยะ มีพ้ืนที่รวบรวมขยะ
ก่อนส่งก ำจัดและมีวิธีกำส่งก ำจัดที่เหมำะสม
ส ำหรับขยะแต่ละประเภท 

- ส ำรวจ/ บันทึกสถิติปริมำณขยะภำยในส ำนัก
วิทยบริกำร 
- รำยงำนผลกำรส ำรวจ/ วิเครำะห์และพิจำรณำ
เหตุผลในกำรที่จะเลือกวิธีกำรจัดกำรที่เหมำะสม 
การลดปริมาณขยะ 
- กำรใช้กระดำษทิชชู 
  ติดป้ำยประชำสัมพันธ์กำรใช้ "ดึงแค่พอใช้" 
- กระดำษ 
  รณรงค์ให้บุคลำกรใช้เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
- ลดกำรใช้ถุงพลำสติก/ กล่องโฟม รณรงค์ให้ใช้
ปิ่นโต ถุงผ้ำ 
การใช้ซ้ า 
- ขวดพลำสติกน ำกลับมำใช้ในกำรบรรจุน้ ำยำ
ต่ำง ๆ 
- กระดำษ A 4 รณรงค์ให้น ำกลับมำใช้ 2 หน้ำ 
- ขยะประเภทเศษอำหำรน ำไปเป็นอำหำรสัตว์
และปุ๋ยหมัก 
การน ากลับมาใช้ใหม่   
- ท ำแจกัน และดอกไม้ประดับ 
- กระดำษหนังสือพิมพ์ใช้ท ำดอกไม้/ สิ่งของเพ่ือ
ตกแต่งอำคำร 
- จัดกิจกรรมรณรงค/์ ให้ควำมรู้/ขอควำมร่วมมือ
บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร กำรลดและแยกปริมำณ
ขยะ/ ส่งก ำจัด 
- ก ำหนดและจัดท ำพ้ืนที่รวบรวมขยะก่อนกำรคัด
แยก 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ 
 ขยะที่จัดเก็บในแต่ละวัน เจ้ำหน้ำที่จะน ำไปชั่งน้ ำหนัก จดบันทึกสถิติรำยวัน รำยเดือน                          
จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว พบว่ำขยะมีแนวโน้มลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง 
 

ประเภท                 
ปี พ.ศ. 2560 

ข้อมูล ก.ย.–ธ.ค./ 
ก.ก. 

2561 ข้อมูล ก.ย. – ธ.ค./ก.ก. เพ่ิม – ลด คิดเป็นร้อยละ 

  ม.ค.- เม.ย พ.ค. - ส.ค. ม.ค.- เม.ย พ.ค. - ส.ค. 
ส่งก ำจัด 1756.80 1165.10 785.10 - 33.68 - 55.31 
ส่งจ ำหน่ำย 433.00 117.50 65.70 - 72.86 - 84.83 
น ำกลับมำใช้ใหม ่ 239.50 0.00 197.50 - 100.00 - 17.54 

  
  จำกตำรำง พบว่ำ ขยะย่อยสลำยหรือขยะเปียก เป็นขยะประเภทที่พบมำกท่ีสุดในส ำนัก
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ซึ่งส ำนักวิทยบริกำร มีกำรบริหำรจัดกำรขยะประเภทดังกล่ำว 
โดยจัดให้มีถังรองรับขยะเปียก 2 ประเภท คือ เศษอำหำร เศษผลไม้    
  เศษอำหำร น ำไปฝังเพ่ือให้เป็นปุ๋ย หรือน ำไปเลี้ยงสัตว์                         
  เศษผลไม้ น ำไปท ำน้ ำหมักชีวภำพ รดต้นไม้เพ่ือเป็นปุ๋ย  
  วิธีการและข้ันตอนท าน้ าหมักชีวภาพ  
  กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพมีข้ันตอนไม่ยุ่งยำก โดยน ำเศษผลไม้จ ำนวนประมำณ 3 กิโลกรัม  
ใส่ลงในถังที่มีฝำปิดมิดชิด เติมกำกน้ ำตำล 1 กิโลกรม ต่อน้ ำเปล่ำ 5 ลิตร ไม่ให้มีเศษอำหำรเจือปน 
เพรำะจะท ำให้มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์และมีแมลงวัน ปิดฝำทิ้งไว้ประมำณ 3 เดือน จำกนั้น                 
น ำมำกรองเพ่ือให้เหลือเฉพำะน้ ำ น ำน้ ำที่กรองได้ไปผสมกับน้ ำเปล่ำในอัตรำส่วน 2 - 3 ช้อนโต๊ะ                
ต่อน้ ำเปล่ำ 20 ลิตร คนให้เข้ำกันน ำไปรด หรือฉีดพ่นต้นไม้   น้ ำหมักชีวภำพมีอำยุ 1 เดือน                      
นับจำกวันที่กรองเอำเศษผลไม้ออก น้ ำหมักสำมำรถน ำไปใช้เป็นยำฆ่ำหญ้ำได้ (ในกรณีท่ีมีอำยุ
มำกกว่ำ 4 เดือน นับจำกวันที่หมัก) 
  ปุ๋ยหรือน้ ำหมักที่ได้จำกขยะเปียก ส ำนักวิทยบริกำรได้น ำไปใช้เป็นอำหำรพืช ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ท ำให้ต้นไม้เติบโตดี เป็นร่มเงำให้ผู้ใช้บริกำร เกิดทัศนียภำพที่สวยงำม และท ำให้ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำต้นไม้                                 
  
อภิปรายผล 
  ขยะประเภทที่พบมำกในส ำนักวิทยบริกำร ส่วนมำกจะเป็นขยะเปียก และจำกกำรส ำรวจ
และสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและบุคลำกร พบว่ำปัญหำหลักเกิดจำก กำรขำดควำมรู้ 
ควำมตระหนัก และควำมร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวกับขยะ ดังนี้  
  1.  ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรคัดแยกขยะ แม้จะมีถังแยกขยะไว้ให้บริกำร  
  2.  ไม่มีควำมรู้ในเรื่องกำรคัดแยกขยะ ไม่รู้ว่ำขยะแต่ละประเภทประกอบด้วยอะไรบ้ำง 
สังเกตได้จำกมีกำรทิ้งขยะไม่ถูกประเภท กำรจัดกำรขยะที่ง่ำยที่สุด ได้แก่กำรจัดกำรขยะที่ถูกต้องและ
ก ำจัดให้ถูกประเภท (ทักษิกำ ชัชวรัตน์, จรรยำ แก้วใจบุญ, และวรรณิภำ เวียงค ำ, 2561) 
  3.  ไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรแยกขยะ 



  4.  ไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อปริมำณขยะมีมำกขึ้น 
  5.  ไม่นิยมน ำภำชนะส่วนตัวมำใช้ ยังนิยมควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ถุงพลำสติก ขวดน้ ำ
พลำสติก กล่องโฟม 
  6.  น ำอำหำรและเครื่องดื่มเข้ำมำรับประทำนในห้องสมุดทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญำต ท ำให้
ห้องสมุดมีขยะเพ่ิมขึ้น 
  7.  พฤติกรรมกำรซื้อเกินควำมจ ำเป็น 
  8.  ขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง 
   จำกปัญหำทั้ง 8 ประกำรข้ำงต้น  ส ำนักวิทยบริกำร ได้ด ำเนินกำรแก้ไข ดังนี้ 
  1.  สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักเรื่องโทษของขยะ ในส่วนของนักศึกษำ มีกำร
จัดนิทรรศกำรและจัดมุมทรัพยำกรเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  ส่วนบุคลำกรมีกำรประชุมชี้แจง เชิญ
วิทยำกรมำให้ควำมรู้ เข้ำร่วมโครงกำรห้องสมุดสีเขียว รวมถึงขอควำมร่วมมือให้ลดกำรใช้ถุงพลำสติก   
  2.  ขอควำมร่วมมือจำกผู้ใช้บริกำรและบุคลำกรในเรื่องกำรแยกขยะก่อนทิ้ง โดยแยกถัง
ขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะเปียกหรือขยะย่อยสลำย ขยะรีไซเคิล 
  3.  รณรงค์ให้ใช้ภำชนะส่วนตัว ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรน ำแก้วส่วนตัว
มำใช้ 
  4.  งดน ำอำหำรเข้ำห้องสมุด 
  5.  ลดกำรใช้สิ่งของหรือทรัพยำกรที่ไม่จ ำเป็น 
  6.  เพ่ิมปริมำณกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ 
  7.  ประชำสัมพันธ์เชิงรุก และท ำอย่ำงต่อเนื่อง     
                                  
ข้อเสนอแนะ  
  1.  จัดมุมขยะให้สวยงำม  
  2.  ถังขยะต้องสะอำด และไม่มีกลิ่นรบกวน   
  3.  ถังขยะควรเป็นแบบใส เพ่ือให้มองเห็นภำยในจะได้ทิ้งถูกประเภท 
  4.  กำรจัดวำงถังขยะควรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ไม่สูงหรือต่ ำเกินไป เพื่อควำมสะดวก
ในกำรใช้งำน 
  5.  ขนำดของถังขยะ ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป เพ่ือควำมสวยงำมและสะดวกต่อกำรจัดเก็บ 
  6.  เพ่ิมปริมำณขยะ ที่น ำกลับมำใช้ซ้ ำหรือใช้ใหม่  
  7.  รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ อบรมให้เกิดควำมตระหนัก ในเรื่องโทษของขยะ ประโยชน์
ของกำรลดและคัดแยกขยะอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  8.  กำรจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เรื่องขยะที่มีผลกระทบต่อโลก ทั้งต่อสภำพแวดล้อม  
มนุษย์ และสัตว์ต่ำง ๆ รวมทั้งสัตว์น้ ำและสัตว์บก โดยน ำกรณีที่เกิดขึ้นจริงมำจัดแสดง เพ่ือให้เกิด
ควำมตื่นรู้และตระหนักรู้ถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ 
  9.  กำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรน ำเอำขยะมำใช้ซ้ ำหรือใช้ใหม่ 
  10.  หรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรขยะของส ำนักวิทยบริกำร ควรดูแลก ำชับ 
ติดตำม ตรวจสอบควำมเรียบร้อยอย่ำงใกล้ชิดกับเจ้ำหน้ำที่ ที่มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรขยะ เช่น พนักงำน



ท ำควำมสะอำด ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ ตลอดจนมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย เช่น ถุงมือ 
หน้ำกำก เป็นต้น 
  11.  กำรให้รำงวัลกับผู้ใช้บริกำรที่น ำภำชนะของตนเองมำใช้เมื่อมำใช้บริกำรห้องสมุดเช่น 
สำมำรถน ำแก้วน้ ำของตนเองขึ้นไปรับประทำนในบริเวณท่ีไม่ได้จัดให้รับประทำนได้ หรือให้แต้มเพ่ือ
น ำมำเป็นส่วนลดค่ำปรับ หรือเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนหนังสือ หรือจ ำนวนวันในกำรยืมหนังสือ 
  12.  มีบทลงโทษส ำหรับผู้ที่ละเลย ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรลดปริมำณขยะ อำจก ำหนด
เป็นเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติ 
  13.  ผู้บริหำรจะต้องมีวิสัยทัศน์ และให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกร
และนักศึกษำ ท ำกำรแยกขยะก่อนทิ้ง 
 
การน าไปใช้ประโยชน์  
  ห้องสมุดของสถำบันอื่น ๆ สำมำรถน ำแนวปฏิบัติกำรจัดกำรขยะและข้อเสนอแนะ                      
ที่ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ด ำเนินไปแล้วและได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ ท ำให้ปริมำณ
ขยะลดลง โดยเฉพำะขยะเปียก รวมถึงประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำต้นไม้ในส่วนพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบ ท ำต้นไม้ในบริเวณของห้องสมุดเจริญเติบโตดี เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงำม 
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