
4.1.2-1 การนำขยะกลับมาใชใหม 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความสำคัญกับการใชทรัพยากรใหคุมคา 

การใหความรูดานการแยกขยะแกบุคลากรและนิสิต การแยกขยะเพื่อนำขยะกลับมาใชใหมและรีไซเคิล และ

การใหความรูเก่ียวกับการเพ่ิมมูลคาของขยะ/สิ่งของเหลือใช เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีสงไปกำจัดใหนอยลง ดังนี้  

 

• การประชาสัมพันธการจัดการและการแยกขยะอยางถูกตอง 

• การใหความรูดานการแยกขยะแกบุคลากรและนิสิต  

• การใหความรูเก่ียวกับการเพ่ิมมูลคาของขยะ/สิ่งของเหลือใช (Scrap Lab / Scrap Shop) 

• การใชกระดาษพิมพงาน/ถายเอกสาร โดยใชท้ังสองหนา  

• การจัดถังรับบริจาคขยะเพ่ือนำไปรีไซเคิล 

• การหมักปุยจากเศษอาหารเพ่ือปลูกผักสวนครัว 

• การทำ Ecobricks 

• การนำถุงผามาแบงปนใชซ้ำ 

 

1.1 การประชาสัมพันธการจัดการขยะอยางถูกตอง 

 

ขยะที่จะนำกลับมาใชใหมได ตองมีการแยกอยางถูกตองตั้งแตตนทาง เพื่อไมใหขยะสกปรกหรือ

ปนเปอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดทำปายแนะนำวิธีการแยกขยะประเภทตางๆ ติดที่บริเวณจุดแยก

ขยะ เพื่อใหนิสิตและบุคลากรสามารถแยกขยะไดอยางถูกตอง ดังแสดงในภาพที่ 4.1.2 -1 (1)และจัดทำไฟล

ภาพเพื่อประชาสัมพันธใหนิสิตและบุคลากรชวยกันลดปญหาขยะ ติดตั้งบนหนาจอคอมพิวเตอรในหอง

บรรยายและหองประชุม ดังแสดงในภาพท่ี 4.1.2-1 (2) 

 

 



 

ภาพท่ี 4.1.2-1 (1)  ปายแนะนำวิธีการแยกขยะท่ีบริเวณจุดแยกขยะ  

 

 

ภาพท่ี 4.1.2 -1 (2) ไฟลภาพประชาสัมพันธการลดปญหาขยะบนหนาจอคอมพิวเตอร 



1.2 การใหความรูดานการแยกขยะแกบุคลากรและนิสิต  

 

ในวันพัฒนาคณะฯ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเชิญเจาหนาท่ี

โครงการ GEPP (https://www.facebook.com/geppthailand/) มาใหความรูเกี ่ยวกับการแยกขยะอยาง

ถูกตอง เพื่อการนำไปรีไซเคิล กิจกรรมประกอบดวยการบรรยาย การฝกแยกขยะประเภทตางๆ รวมทั้งการ

แยกขยะผลงานของนิสิต โมเดลหรือแบบจำลองอาคาร ท่ีนิสิตไดออกแบบและสงงานกับอาจารยแลว โดยแยก

วัสดุที่สามารถนำมาใชซ้ำได เชน ตนไมเทียม และแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เชน กระดาษ ดังแสดงในภาพท่ี 

4.1.2 -1 (3) และ 4.1.2 -1 (4) 

 

เมื ่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดใหความรูเกี ่ยวกับการแยกขยะอยาง

ถูกตอง ตามโครงการสำนักงานสีเขียว ในหัวขอ "การจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดลอม" แก คณาจารย บุคลากรและ

นิสิต โดยวิทยากร 2 ทาน คือ คุณศศิน  ถวิลประวัติ ผูบริหารฝายปฏิบัติการ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด 

(โครงการ GEPP) และ ผศ.ดร.สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน อาจารยประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร ณ หองประชุมใหญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มก. ดังแสดงในภาพท่ี 4.1.2 -1 (5) 

  

https://www.facebook.com/geppthailand/


 

 

  
ภาพท่ี 4.1.2 -1 (3) การบรรยายและการฝกแยกขยะประเภทตางๆ โดย GEPP (กันยายน 2562) 

 



 

  

ภาพท่ี 4.1.2 -1 (4) การแยกขยะผลงานของนิสิต (กันยายน 2562) 

 

  

ภาพท่ี 4.1.2 -1 (5) การใหความรู "การจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดลอม" (กันยายน 2563)  



1.3 การใหความรูเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลคาของขยะ/ส่ิงของเหลือใช (Scrap Lab / Scrap Shop) 

 

ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดย รศ. ดร. สิงห อินทรชูโต ไดเปดสอนวิชา 

การออกแบบจากวัสดุเหลือใช ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เพื่อใหนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ไดศึกษาและ

เขาใจภาพรวมของปญหาสภาพแวดลอม ปญหาขยะ และการจัดการกับวัสดุเหลือใชอยางสรางสรรค เขาใจ

ภาพรวมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและสังคมคารบอนต่ำ และฝกหัดคนควา วิเคราะห 

สังเคราะห และออกแบบ วัสดุ ผลิตภัณฑ บริหารจัดการ หรืออ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมท่ีสรางความยั่งยืนทาง

สภาพแวดลอม สังคม นิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ ภาพที่ 4.1.2 -1 (6) แสดงตัวอยางผลงานการออกแบบของ

นิสิต ในหัวขอ Waste from Food Industry ซึ่งนำเอาขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหาร เชน หลอดกาแฟ 

กลองนม มาออกแบบใหสวยงามและใชงานได สงเขาประกวด และไดรับรางวัลจากงานสถาปก’61  

 

 

   

ภาพท่ี 4.1.2 -1 (6) ตัวอยางผลงานการออกแบบของนิสิตวิชาการออกแบบจากวัสดุเหลือใช   



1.4 การใชกระดาษพิมพงาน/ถายเอกสาร โดยใชท้ังสองหนา  

 

คณะทำงานฯ ไดจัดกลอง/ชั้นสำหรับวางกระดาษ 2 แบบ คือ กระดาษท่ีใชแลว 1 หนา และกระดาษ

ท่ีใชแลว 2 หนา พรอมท้ังปายแนะนำวิธีการแยกกระดาษและการจัดวางกระดาษอยางถูกตองแกผูใชงาน โดย

จัดกลองและปายแนะนำไวที่บริเวณเครื่องถายเอกสาร และโตะวางพริ้นเตอรของทุกภาควิชา ดังแสดงในภาพ

ที่ 4.1.2 -1 (7) การวางกระดาษที่ใชแลว 1 หนา จะวางกระดาษใหหนาที่ยังไมไดใชอยูดานบน เพื่อความ

สะดวกของผูใชงาน สวนกระดาษที่ใชแลว 2 หนา ใหทิ้งในกลอง/ถังขยะสำหรับทิ้งกระดาษที่ใชแลว 2 หนา 

เพ่ือใหแมบานนำไปขายแกผูรับซ้ือเพ่ือนำไปรีไซเคิล 

 

 

 
ภาพท่ี 4.1.2 -1 (7) กลองแยกกระดาษและปายแนะนำวิธีการแยกกระดาษ  



1.5 การจัดถังรับบริจาคขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ไดแก ถังรับบริจาคกลองเครื่องดื่มเพื่อทำหลังคาเขียว และ

ถังรับขยะพลาสติกสะอาดเพ่ือนำไปรีไซเคิล ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

• ถังรับบริจาคกลองเครื่องดื่มเพ่ือทำหลังคาเขียว  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดลงนามความรวมมือ โครงการ Recycle for New Hope ภายใต

โครงการหลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก รวมกับบริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) เม่ือ

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และรับมอบถังรับบริจาคกลองเครื่องดื่มเพื่อติดตั้งตามจุดตางๆภายใน

มหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อจัดเก็บกลองเครื่องดื่ม และนำไปรีไซเคิลเปนแผนหลังคา 

โตะ เกาอี้ ใหแกผูประสบภัย ภาพที่ 4.1.2-1 (8) แสดงจุดวางถังรับบริจาคกลองเครื่องดื่มที่คณะฯ เมื่อกลอง

เครื่องดื่มเต็มถัง ทางคณะฯ จะประสานใหกองยานพาหนะ อาคาร และสถานท่ี มก. มารับกลองเครื่องดื่ม เพ่ือ

นำสงบริษัทตอไป 

 

  

ภาพท่ี 4.1.2 -1 (8) ถังรับบริจาคกลองเครื่องดื่มเพ่ือทำหลังคาเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 



• ถังรับขยะพลาสติกสะอาดเพ่ือนำไปรีไซเคิล 

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขารวม

โครงการ “วน” (https://www.facebook.com/wontogether/?epa=SEARCH_BOX) ซึ่งเปนโครงการท่ี

เกิดจากบุคลากรในเครือ บมจ.ทีพีบีไอ ท่ีมีความสนใจรวมกันในการแกปญหาขยะพลาสติก โดยการนำแนวคิด

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เขามาใช เนนการใหความรู เสนอแนะวิธีการแยกขยะ และ

การเตรียมเศษพลาสติกเพ่ือเขาสูกระบวนการรีไซเคิล โดยคณะฯ ไดอนุญาตใหโครงการฯ ตั้งถังเพ่ือรับบริจาค

ขยะพลาสติกที่สะอาดที่บริเวณโรงอาหาร รวบรวม และจัดเก็บ เพื่อใหเจาหนาที่ของโครงการฯ นำรถมารับ

ขยะพลาสติกไปรีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง ดังแสดงในภาพท่ี 4.1.2 -1 (9) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1.2 -1 (9) ถังรับขยะพลาสติกสะอาดโครงการ “วน” และตารางการจัดเก็บป พ.ศ. 2563 

  

https://www.facebook.com/wontogether/?epa=SEARCH_BOX


1.6 การหมักปุยจากเศษอาหารเพ่ือปลูกผักสวนครัว 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดทำสวนดาดฟาและสวนระเบียง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดความรอนท่ี

เขาสูอาคาร และเปนการสาธิตการปลูกผักสวนครัวเพื่อรับประทานในครัวเรือน เปนการสรางแหลงอาหาร

ปลอดภัย(จากสารเคมี)ในเมือง หรือ Urban Farm การปลูกผักเปนการปลูกแบบอินทรีย คือ ใชวัสดุและปุย

จากธรรมชาติ การหมักปุยจากเศษอาหารเปนวิธีการหนึ่งในการนำขยะกลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนอีกครั้ง 

คณะฯ ไดทดลองทำถังหมักปุยจากเศษอาหารแบบปลูกพืชผักโดยรอบ ท่ีบริเวณชั้น 3 เพ่ือความสะดวกในการ

จัดการเศษอาหาร และเปนการสาธิตแกนิสิตและบุคลากร ดังแสดงในภาพท่ี 4.1.2-1 (10) 

 

  

  
ภาพท่ี 4.1.2 -1 (10) ถังหมักปุยจากเศษอาหารแบบปลูกพืชผักโดยรอบ  



1.7 การทำ Ecobricks 

 

การทำ Ecobricks หรือพลาสอิฐ คือ การนำขวดพลาสติกมาใชใหม โดยนำขยะท่ีไมสามารถยอยสลาย

ไดตามธรรมชาต ิไมสามารถสงรีไซเคิลได จัดเปนประเภทขยะภาระโลก ลางใหสะอาด ตากแหง ตัดใหเปนชิ้น

เล็กๆ อัดใสขวดพลาสติกใหแนน สามารถนำมาใชแทนอิฐในงานกอสราง  

 

บุคลากรในคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเริ่มทดลองทำ Ecobricks รวบรวม นำสงบริจาคที่องคกร 

หรือหนวยงานที่ตองการนำไปใชในการกอสราง เชน โรงเรียนสายรุง ภาพที่ 4.1. -1 (11) แสดง Ecobricks ท่ี

บุคลากรไดทดลองทำ และจะขยายผลไปสูนิสิต เพ่ือการดำเนินงานในคณะตอไป  

 

 
 ภาพท่ี 4.1.2 -1 (11) Ecobricks หรือพลาสอิฐ 

 

 

 



1.8 การนำถุงผามาแบงปนใชซ้ำ 

 

ชวงเดือนกุมภาพันธ 2563 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดทดลองทำโครงการ “ถุงผาปนกัน” โดยรับ

บริจาคถุงผา จัดพื้นที่แขวนถุงผาบริเวณหองพักบุคคลากร ชั้น 3 ดังแสดงในภาพที่ 4.1.2 -1 (12) และเชิญ

ชวนใหบุคลากรนำถุงผาไปใชเมื่อตองการไปซื้อของ/อาหาร แลวนำกลับมาคืน เพื่อลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว 

และลดขยะในสำนักงาน โครงการไดขยายผลไปยังนิสิตโดยจัดจุดแขวนถุงผาปนกันท่ีบริเวณโรงอาหาร เพ่ือให

นิสิตลดการใชถุงพลาสติก  

 

  

 

 

 

จุดแขวนถุงผาบริเวณหองพักบุคคลากร ชั้น 3 

  

 

 

 

 

 

จุดแขวนถุงผาบริเวณโรงอาหาร 

ภาพท่ี 4.1.2-1 (12) โครงการ “ถุงผาปนกันใช” 


