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คำนำ 
 

รายงานการวิเคราะหการดำเนินการโครงการตามนโยบายคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา

สภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อทราบถึงผลสำเร็จและความคืบหนาของ

กิจกรรมท่ีไดรับการผลักดันและสนับสนนุจากคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ในการดำเนินการ เพื ่อเปนแนวทางในการตัดสินใจสำหรับผู บริหารในอนาคต ดังว ิสัยทัศนผู บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงการนำมหาวิทยาลัยขอนแกนสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก 

ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Social Devotion) โดยมีเปาหมายในการดำเนินการเพื่อ

ประชาคม (People) ระบบนิเวศ (Ecological) และจิตวิญญาณ (Spiritual) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้ง

ความใสใจในการรักษาสิ่งแวดลอม อนุรักษพลังงานและการสรางมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเปน

นโยบายหลักอันหนึ่งซึ่งอยูในประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 คือ สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที่นาอยู (Great Place to 

Live) โดยอยูในกลยุทธที่ 1 สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G และกลยุทธที่ 7 เนนนโยบายอนุรักษ

พลังงาน และสิ่งแวดลอม โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกยุคทุกสมัยไดใหความสำคัญในประเด็นนี้ 

เสมอมา ซึ่งไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย)  

มีพันธกิจเพ่ือกำหนดนโยบายเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนและสนับสนุนยุทธศาสตร ตลอดจน

การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

ผูวิเคราะหหวังเปนอยางยิ่งวารายงานวิเคราะหฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตรงตามพันธกิจ

ของคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) 
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บทนำ 
 

1.1. ที่มาและความสำคัญ 
ปจจุบันเมื่อสภาวะโลกเปล่ียนแปลงไปสงผลกระทบกับสังคมความเปนอยูของมนุษยในการปรบัตัวให

ดำรงชีพไดภายใตสิ่งแวดลอมที่เปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะภาวะมลพิษตางๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และสภาวะโลกรอนที่ตามมาดวย โดยปญหาดังกลาวเปนปญหาที่ทั ่วโลกใหความสำคัญและสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่องคการสหประชาชาติไดกำหนด

ไวเปน 1 ใน 17 เปาหมาย คือเปาหมายที่ 13 มุงใหดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบ สำหรับประเทศไทยไดใหความสำคัญโดยกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป         

(พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุงเนนการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญสวนหนึ่งคือการ 

ต้ังรับปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ดวยวิสยัทัศนของสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงการนำมหาวิทยาลัยขอนแกนสูการเปนมหาวิทยาลยั

วิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีบทบาทหนาทีใ่นการอุทิศเพื่อชมุชนและสังคม (Social Devotion) โดยมี

เปาหมายในการดำเนินการเพื่อประชาคม (People) ระบบนิเวศ (Ecological) และจิตวิญญาณ (Spiritual) 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามนโยบายผูบริหารมหาวิทยาลัยความใสใจในการรักษาสิ่งแวดลอม อนุรักษ

พลังงานและการสรางมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเปนนโยบายหลักอันหนึ ่งซึ ่งอยูในประเด็น

ยุทธศาสตรที ่ 7 คือ สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที ่น าอยู  (Great Place to Live) โดยอยู ในกลยุทธที ่ 1  

สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G และกลยุทธที่ 7 เนนนโยบายอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม  

โดยผู บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกยุคทุกสมัยไดใหความสำคัญในประเด็นนี ้เสมอมา ซึ ่งไดจ ัดต้ัง

คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชดุนโยบาย) มพีันธกิจเพ่ือกำหนด

นโยบายเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื ่อนและสนับสนุนยุทธศาสตร ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตอมหาวิทยาลัย โดยมีทาน ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเกียรติเปนประธานอนุกรรมการซึ่งไดจัดการประชุมติดตามและกำหนดแนวทาง 

ใหสอดคลองกับนโยบายผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนประจำทุกเดือน ตั้งแตวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 

ปจจุบัน โดยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 3 ครั้ง ไดแก คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 5970/2559, 

2698/2560 และ 6181/2562 รวมจำนวนคณะอนุกรรมการ 16 ทาน 

การปฏิบัต ิงานของคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus)          

(ช ุดนโยบาย) ม ุ  ง เน นในการส ง เสร ิมก ิจกรรมด านการพ ัฒนาสภาพส ิ ่ งแวดล อมต างๆ เพ ื ่อให

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยสงเสริม เขารวมและติดตามกิจกรรมปลูกปาตางๆ  
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การเพาะพันธุกลาไม ติดตามการตรวจสอบความสมบูรณและปญหาที่เกิดขึ ้นในปาภายในมหาวิทยาลัย  

และเปนคณะอนุกรรมการที่ชวยผลักดันและสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดลำดับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) ซึ่งเปนตัวชี้วัดความสำเร็จของ  

กลยุทธที่ 1 สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 สรางมหาวิทยาลัยให

เปนที ่นาอยู  (Great Place to Live) นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว 

(Green Campus) (ช ุดนโยบาย) ยังช วยกำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานของหนวยงานตาง ๆ  

ที่เก่ียวของในดานตางๆ เพ่ือใหดำเนินการไปในทิศทางอันหน่ึงอันเดียวกัน ไดแก การพัฒนาพื้นที่และปรับปรุง

ภูมิทัศน การพัฒนาปรับปรุงภายในคณะหนวยงาน กิจกรรมสรางสรรค การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อลดอุบัติเหตุ การจัดการระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทน ติดตามและกำหนดนโยบายโครงการ

ปรับปรุงอาคารที่มีความสำคัญ การกำจัดวัชพืชและเถาวัลย การจัดการรื้อถอนอาคารรกราง  การจัดการขยะ

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงทำการวิเคราะหการดำเนินการโครงการตามนโยบายคณะอนุกรรมการดาน

การพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) เพ่ือทราบถึงผลสำเรจ็และความคืบหนาของ

กิจกรรมที่ไดรับการผลักดันและสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ รวมทั้งวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 

ที่เกิดข้ึนในการดำเนินการ และเปนแนวทางในการตัดสินใจสำหรับผูบริหารในอนาคต โดยขอมูลท่ีจะใชในการ

วิเคราะหไดจากการรวบรวมขอมูลที ่จดบันทึกในรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา

สภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) ตั้งแตป พ.ศ. 2560 ถึง ป พ.ศ. 2562 ซึ่งจะทำการ

สรุปผลการดำเนินการของโครงการในแตละดานที่ไดรับการผลักดันและสนับสนนุจากคณะอนุกรรมการฯ ในป

ตาง ๆ นอกจากนี้ ในการศึกษานี้ยังเปนแนวทางสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีความตองการจะพัฒนาสภาพแวดลอม

สีเขียวอีกดวย 

1.2. วัตถุประสงคของการวิเคราะห 

1) เพื่อทราบถึงผลสำเรจ็ ความคืบหนาและสถานะ ณ ปจจุบันของโครงการในแตละดานของโครงการ

ที่ไดรับการผลักดันและสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว  

2) เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความสำเร็จของโครงการที่ไดรับการผลักดันและสนับสนุน

จากคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว  

1.3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของทราบผลสำเร็จ ความคืบหนาและสถานะ ณ ปจจุบันของ

กิจกรรมและโครงการดานตางๆ ภายใตคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว  

2) ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของทราบปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของโครงการ

ดานตางๆ ภายใตคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว  
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1.4. ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษานี้จะพิจารณาขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหที่รวมรวมจากการจดบันทึกในรายงานการ

ประชุมประจำเด ือนของคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเข ียว (Green Campus)                   

(ชุดนโยบาย) ตั้งแต ป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ป โดยจำแนกเปนป พ.ศ. 2560 

จำนวน 11 ครั้ง ป พ.ศ. 2561 จำนวน 10 ครั้ง และ ป พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ครั้ง  



4 

 

 

ทฤษฎีและความรูทีเ่ก่ียวของ 
 

ในการศึกษานีท้ำการวิเคราะหการดำเนินการโครงการตามนโยบายคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา

สภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) เพื่อทราบถึงผลสำเร็จและความคืบหนาของกิจกรรม 

ที่ไดรับการผลักดันและสนับสนุนจากคณะอนกุรรมการฯ ชุดนี้ รวมทั้งวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

ในการดำเนินการ และเปนแนวทางสำหรับมหาวิทยาลัยที ่มีความตองการจะพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว          

ซึ่งจำเปนตองมีความรูความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการที่เก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

2.1. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) มุงเนน 

ในการสงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาสภาพสิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมหาวิทยาลัยขอนแกน   

โดยสงเสริม เขารวมและติดตามกิจกรรมปลูกปาตางๆ ตนไมที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ        

ชุดนี ้ไดแก ตนกาลพฤกษ ตนยางนา ตนดาวเร ือง ตนทานตะวัน และตนทองอุไร ซึ ่งตนไมแตละชนิดมี

ความสำคัญและขอดีดังตอไปนี ้

2.1.1. ตนกาลพฤกษ 

ต นกาลพฤกษ  ม ีช ื ่อว ิทยาศาสตร ว า Cassia Bakeriana Craib อย ู  ในวงศ   LEGUMINOSAE – 

CAESALPINIOIDEAE เชนเดียวกับขี้เหล็ก จึงมีลักษณะบางอยางคลายคลึงกัน เชนลักษณะใบ กาลพฤกษเปน

ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 5-12 เมตร เรือนยอดแผกวางแตไมหนาแนนทึบ ใบเปนใบผสมมีใบยอย 5-15 คู  

ใบยอยมีรปูขอบขนานหรือรูปใบหอก มีขนออนปกคลุมใบทั้งหนา-หลัง เปนไมผลัดใบใบรวงหลนชวงฤดูหนาว 

ราวพฤศจิกายน-มีนาคม ออกดอกหลังผลัดใบพรอมแตกใบใหมราวเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ออกดอกเปนชอ

ตามกิ่งเปนชอใหญ เต็มตนดูงดงามมาก ดอกไมมีกลิ่นหอม ดอกยอยมีกลีบดอก 5 กลีบสีชมพู เมื่อเริ่มบาน 

แลวเริ่มจางจนเปนสีเกือบขาวเมื่อใกลรวงโรย เกสรตัวผูสีเหลืองอยูกลางดอก ดอกบานกวาง 2.5 เซนติเมตร 

ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ฝกแกสีน้ำตาลเขม มีขนออนปกคลุม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5-2 เซนติเมตร ความ

ยาว 25-40 เซนติเมตร เนื้อในฝกสีขาวปนเขียว  ลำตน เปลือกเรียบ สีเทาแก เนื้อไมสีเหลือง-น้ำตาลกาล

พฤกษมีถิ ่นกำเนิดในแถบประเทศพมา ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ในประเทศไทยพบบริเวณ ปาแดง ปาโคก 

และปาเบญจพรรณในทกุภาค ยกเวนภาคใต 

ดอกกาลพฤกษ เปนดอกไมประจำ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปด 

มหาวิทยาลัยในป 2510 ดังแสดงในภาพท่ี 2.2 (https://www.doctor.or.th/article/detail/1848) 
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ภาพที่ 2.1 ลักษณะดอกกาลพฤกษ (https://www.khonkaenlink.info/home/news/1382.html) 

 

 

ภาพที่ 2.2 ดอกกาลพฤกษดอกไมประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(https://sites.google.com/site/piyaponguya/swn-phvkssastr/kal-phvks) 

ผลกาลพฤกษ ผลมีลักษณะเปนฝกรูปทรงกระบอกยาวแคบ สีน้ำตาล แขวนลงมาจากกิ่ง ฝกมีขนาด

เสนผานศูนยกลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ฝกมีขนนุมสีเทาปกคลุม

ตลอด ภายในฝกแบงออกเปนชอง ๆ ตามขวาง เนื้อในฝกเปนสีขาวปนเขียว มีเมล็ดประมาณ 30-40 เมล็ด    

ดังแสดงในภาพที่ 2.3 ผลจะออกในชวงเดียวกับการผลิดอก คือชวงประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเดือน โดยชอ

ดอกจะออกแนนเปนกลุมติดอยูไดนานหลายวัน โดยจะทยอยบานประมาณ 3-4 สัปดาห และจะแกประมาณ

เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน (https://medthai.com/กัลปพฤกษ) 
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ภาพที่ 2.3 ลักษณะของผลกาลพฤกษ (https://medthai.com/กัลปพฤกษ) 

สรรพคุณของกัลปพฤกษ เปลือกฝกและเมล็ดมีรสขมเอียน ใชเปนยาลด ถายพิษไขไดดี (เปลือกฝก, 

เมล็ด) เนื้อในฝกใชแกคูถ แกเสมหะ (เนื้อในฝก) ชวยทำใหอาเจียน (เปลือกฝก, เมล็ด) เนื้อในฝกมีรสหวาน

เอียนขม ใชปรุงเปนยาระบายออนๆ ระบายอุจจาระธาตุ แกพรรดึกไดโดยไมไซทอง ชวยระบายทองเด็กไดดี

มาก โดยใหใชในขนาด 8 กรัม เหมาะสำหรับใชในเด็กเพราะไมทำใหเกิดอาการขางเคยีงเหมือนยาระบายที่แรง

กวา (เนื้อในฝก) 

ประโยชนของกัลปพฤกษ ในสมัยกอนคนแกจะใชเนื้อในฝกกินกับหมาก ตนกัลปพฤกษจัดเปนไมมงคล

ที่มีรูปทรงสวยงาม ใหดอกสวย ออกดอกดกเต็มตน มีสีชมพูออนสดใสดูงดงามเหมือนดอกเชอรรี่ อีกทั้งดอก

กัลปพฤกษก็มีทั้งสีชมพูและสีขาว จึงรวบรวบความงดงามของทั้งดอกเชอรรี ่และดอกแอปเปลไวในคราว

เดียวกัน ในปจจุบันนิยมจึงนำมาปลูกเปนไมประดับกันทั่วประเทศ โดยสวนใหญจะปลูกไวประดับอาคาร

บานเรือน ปลูกในสวนสาธารณะ และริมถนนท่ัวไป และสามารถทนดินเลวและอากาศแหงไดเปนอยางดี 

สำหรับความเชื่อของคนไทยในอดีตเชื่อกันวา ตนกัลปพฤกษมีอยูในแดนสวรรค เปรียบเหมือนแกว

สารพัดนึก หากปรารถนาสิ่งใด จะไปขอเอาจากตนไมนี้ อีกทั้งตนกัลปพฤกษยังถือเปนสัญลักษณแหงชัยชนะ  

มีโชคมีชัย โดยเชื่อกันวาหากบานใดปลูกตนกัลปพฤกษไวเปนไมประจำบาน โดยเฉพาะทางดานทิศตะวันตก

เฉียงใตจะเปนสิริมงคล ทำใหประสบความสำเร็จในชีวิต พบแตความสุขสมหวังทุกประการ หากผูปลูกเปน

ผูใหญที่เคารพนับถือและเปนผูประกอบคุณงามความดี ก็จะเปนสิริมงคลยิ่งนัก คนไทยสมัยกอนถือวา กิ่งกาน

จากตนกัลปพฤกษเปนไมมงคล เหมาะสำหรับการนำไปทำดามธง ถือวาทำใหเกิดสิริมงคลดีนัก เนื้อไมมีความ

ละเอียดและใหน้ำฝาด ที่สามารถนำไปใชฟอกหนังได (https://medthai.com/กัลปพฤกษ) 
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2.1.2. ตนยางนา 

ยางนา ช ื ่อว ิทยาศาสตร   Dipterocarpus Alatus Roxb.  ex G.Don (ช ื ่ อพ องว ิทยาศาสตร  

Dipterocarpus Gonopterus Turcz. , Dipterocarpus Incanus Roxb. , Dipterocarpus Philippinensis 

Foxw.) จัดอยูในวงศยางนา (DIPTEROCARPACEAE) 

สมุนไพรยางนา มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ยางกุง (เลย), ยางควาย (หนองคาย), ชันนา ยางตัง (ชุมพร), 

ยางขาว ยางแมน้ำ ยางหยวก (ภาคเหนือ), ยางใต ยางเนิน (ภาคตะวันออก), ยาง (ภาคกลาง, ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ), กาตีล (เขมร-ปราจีนบุร)ี, ขะยาง (ชาวบน-นครราชสีมา), จะเตียล (เขมร), เยียง (เขมร-

สุรินทร), จอง (กะเหรี่ยง), ทองหลัก (ละวา), ราลอย (สวย-สุรินทร), ลอยด (โซ-นครพนม), ดงจอ (มง), เหง 

(ลื้อ) เปนตน 

ลักษณะของตนยางนา จัดเปนพรรณไมยืนตนไมผลัดใบหรือผลัดใบระยะสั้นขนาดใหญ มีความสูงของ

ตนไดถึง 50 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ โคนตนมักเปนพูพอน ลำตนมีลักษณะเปลาตรง เปลือกตนเกลี้ยง

เปนสีออกเทาออน หลุดลอกออกเปนชิ้นกลมๆ เนื้อไมเปนสีน้ำตาลแดง เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ สวนตามกิ่งออน

และยอดออนมีขนและมีรอยแผลใบเห็นไดชัด ดังแสดงในภาพที่ 2.4 ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด (เด็ดปก

ออกกอนนำไปเพาะ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 12 วัน และภายในเวลา 7 เดือน ตนกลาจะมีความสูงไดประมาณ 

30-35 เซนติเมตร และพรอมที่จะยายไปปลูกได) เปนพรรณไมกลางแจงที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพดินแทบทุก

ชนิด ชอบดินที่มีอินทรียวัตถุคอนขางอุดมสมบูรณ ความชื้นปานกลาง และแสงแดดแบบเต็มวัน (หลังตนอายุ  

1 ป) มักขึ้นในปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาดิบชื้น ตามที่ต่ำชุมชื้นใกลแมน้ำลำธารทั่วไป และตาม

หุบเขาทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 50-400 เมตร สวนในตางประเทศพบได

ที่บังกลาเทศ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนามใต และมาเลเซีย 

 

ภาพที่ 2.4 ลักษณะของตนยางนา (https://medthai.com/ยางนา) 
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ใบยางนา ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ลักษณะของใบเปนรูปไขแกมรูปขอบขนาน ปลายใบ

สอบทู โคนใบกวาง สวนขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย ใบมีขนาดกวางประมาณ 6-14 เซนติเมตร และยาวประมาณ 

12.5-25 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2.5 เนื้อใบหนาและเหนียว ยนเปนลอน แผนใบมีขนขึ้นปกคลุม       

ดานทองใบมีขนสั้น ๆ รูปดาว ใบออนมีขนสีเทา สวนใบแกเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง กานใบยาวประมาณ 3 - 4 

เซนติเมตร มีขนข้ึนประปราย และมีหูใบขนาดใหญ 

 

ภาพที่ 2.5 ลักษณะของใบยางนา (https://medthai.com/ยางนา) 

ดอกยางนา ออกดอกรวมกันเปนชอสั ้นๆ แบบชอกระจะ ตามงามใบตอนปลายกิ่ง ดอกมีขนาด

ประมาณ 4 เซนติเมตร เปนสีชมพูออน มีชอละ 4-5 ดอก ดอกขนาดใหญเรียงตัวหลวมๆ เปนชอหอยลงถึง 12 

เซนติเมตร ที่กานชอมีขน กลีบดอกมี 5 กลีบ ลักษณะของกลีบดอกเปนรูปขอบขนาน ปลายกลีบมนและบิด

เวียน โคนกลีบดอกชิดกัน ชั้นกลีบเลี้ยงที่โคนเชื่อมติดกันเปนรูปถวย มีครีบตามยาว 5 ครีบ ปลายแยกออกเปน 

5 แฉก แบงเปนแฉกสั้น 3 แฉก และแฉกยาว 2 แฉก มีขนสั้นๆ สีน้ำตาลขึ้นปกคลุม ดอกมีเกสรเพศผูมากกวา 

25 อัน กานชูอับเรณูสั้น ปลายอับเรณูมีรยางคลักษณะเปนรูปเสนดาย รังไขมีขน กานเกสรเพศเมียอวนและ     

มีรอง ออกดอกในชวงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ดังแสดงในภาพที่ 2.6 

 

ภาพที่ 2.6 ลักษณะของดอกยางนา (https://medthai.com/ยางนา) 
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ผลยางนา ผลเปนแผลแหง ลักษณะของผลเปนรูปกระสวย มีหลอดกลีบเลี้ยงหุมขนมิด ยาวประมาณ 

2-2.5 เซนติเมตร มีปกขนาดใหญที่พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 2 อัน มีสีแดงอมชมพู ขนาดกวางประมาณ 2-2.5 

เซนติเมตร และยาวประมาณ 11-15 เซนติเมตร ผลเมื่อสุกจะเปนสีน้ำตาล เสนปกตามยาวมี 3 เสน ปกสั้น     

3 ปก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สวนกลางผลมีครีบตามยาว 5 ครีบ ผลมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 

2.2-2.8 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด เมล็ดมีขนสั้นนุม ที่ปลายมีติ่งแหลม ดังแสดงในภาพที่ 2.7      

ติดผลในชวงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 

 

ภาพที่ 2.7 ลักษณะของผลยางนา (https://medthai.com/ยางนา) 

น้ำมันยางนา น้ำมันยางเปนของเหลวขน มีกลิ่นเฉพาะ เปนน้ำยางที่ไดจากการเจาะโพรงเขาไปในตน

ยางนาแลวเอาไฟลน น้ำยางจะไหลลงมาขังในแองที่เจาะไว ดังแสดงในภาพที่ 2.8 ซึ่งน้ำมันยางที่ไดจะเรียกวา 

"Gurjun Balsam" หรือ "Gurjun Oil" เม่ือนำไปกลั่นดวยไอน้ำจะไดน้ำมันระเหยงายรอยละ 70 มีองคประกอบ

เปน Alpha-Gurjunene และ β-Gurjunene 

 

ภาพที่ 2.8 ลักษณะของยางตนยางนา (https://medthai.com/ยางนา) 
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สรรพคุณของยางนา ยางนาเปนตำรายาไทยจะน้ำตมจากเปลือกเปนยาบำรุงรางกาย ฟอกเลือด    

บำรุงโลหิต แกตับอักเสบ และใชทาถูนวดขณะรอนๆ เปนยาแกปวดตามขอ (เปลือกตน) น้ำมันยางใชผสมกับ

เมล็ดกุยชาย (Allium tuberosum Rottler ex Spreng.) นำมาคั่วใหเกรียม บดใหละเอียดใชเปนยาอุดฟนแก

ฟนผุ (น้ำมันยาง) เมล็ดและใบมีรสฝาดรอน นำมาตมใสเกลือ ใชอมแกปวดฟน ฟนโยกคลอน (เมล็ด, ใบ)               

ใชน้ำมันยาง 1 สวน ผสมกับแอลกอฮอลกิน 2 สวน แลวนำมารับประทานเปนยาขับปสสาวะ แกโรคทางเดิน

ปสสาวะ แกมุตกิดระดูขาวของสตรี หรือใชจิบเปนยาขับเสมหะก็ได (น้ำมันยาง) ใบและยางมีรสฝาดขมรอน  

ใชรับประทานกินเปนยาขับเลือด ตัดลูก (ทำใหเปนหมัน) น้ำมันยางดิบมีรสรอนเมาขื่น มีสรรพคุณเปนยาถาย

หัวริดสีดวงทวารหนักใหฝอ (น้ำมันยางดิบ) น้ำมันยางจากตนมีรสรอนเมาขื่น มีสรรพคุณเปนยาสมานแผล 

หามหนอง ใชเปนยาทาแผลเนาเปอย แผลมีหนอง แผลโรคเรื้อน แกโรคหนองใน และเปนยากลอมเสมหะ 

(น้ำมันยาง) 

ประโยชนของยางนา น้ำมันยางจากตนสามารถนำมาใชโดยตรงเพื่อใชผสมชันไมอื่น ๆ ใชยาเครื่องจัก-

สานกันน้ำรั่ว ยาแนวเรือเพื่ออุดรอยรั่ว ทาไม ใชผสมขี้เลื่อยจุดไฟ หรือใชทำไตจุดไฟสองสวาง (ของใชสำหรับ

จุดไฟใหสวาง หรือทำเปนเชื้อเพลิง ทำดวยไมผุหรือเปลือกเสม็ดคลุกกับน้ำมันยาง แลวนำมาหอดวยใบไมเปน

ดุ นยาวๆ หรือใสกระบอก) ใชเดินเครื ่องยนตแทนน้ำมันขี้โล ใชทำน้ำมันชักเงา ฯลฯ หรือนำมาใชเปน

สวนประกอบของผลิตภัณฑอื่นๆ เชน สีทาบาน หมึกพิมพ น้ำมันยางเปนอีกหนึ่งสินคาสงออกที่สำคัญของ

ประเทศไทย ซึ่งปจจุบันชาวบานก็ยังมีการเก็บหากันอยู แตก็ยังไมพอใชจนตองนำเขามาจากตางประเทศ

เพิ่มเติม 

เนื้อไมยางนาสามารถนำมาใชประโยชนในการกอสรางอาคารบานเรือนไดดี ยิ่งเม่ือนำมาอาบน้ำยาให

ถูกตองก็จะชวยทำใหมีความทนทานมากขึ้น สามารถนำไปใชกับงานภายนอกไดทนทานนับ 10 ป ดวยเหตุที่ไม

ยางนาเปนไมขนาดใหญ เปลาตรง สูง และไมคอยมีกิ่งกาน การตัดไมยางนามาใชจึงไดเนื้อไมมาก โดยเน้ือไมที่

ไดจะมีความแข็งปานกลาง สามารถนำมาเลื่อยไสกบตกแตงใหเรียบไดงาย ดวยเหตุนี้จึงมีการใชประโยชนจาก

ไมยางนากันมาตั้งแตอดีต โดยนิยมนำมาเลื่อยทำเสาบาน รอด ตง ไมพื้น ไมระแนง ไมคราว โครงหลังคา  

ฝาเพดาน เครื่องเรือนตางๆ ทำรั้วบาน ทำเรือขุด เรือขนาดยอม แจว พาย กรรเชียง รวมไปถึงตัวถังเกวียน  

ถังไม หมอนรองรางรถไฟ ฯลฯ แตในปจจุบันการใชประโยชนจากเนื้อไมยางนาที่สำคัญคือการนำไปทำเปนไม

อัดและแผนใยไมอัด จนไมเพียงพอตอการใชงาน และตองนำเขามาจากตางประเทศบางสวนดวย  

ลำตนใชทำไมฟน ถานไม ไมยางนาจะขึ้นอยูในพื้นที ่ที ่มีเชื้อเห็ดราไมคอรไรซาส (Micorrhyzas)       

ซึ่งเปนตัวเอื้อประโยชนในการเจริญเติบโต โดยเชื้อราเหลานี้จะสรางดอกเห็ดเมื่อมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะในชวงฝนแรกของทุกปจะมีดอกเห็ดหลายชนิดใหหาเก็บมารับประทานไดมากมาย เชน เห็ดชะโงก

เหลือง เห็ดเผาะ เห็ดน้ำหมาก เห็ดยาง เปนตน นอกจากนี้ยังใชปลูกเปนไมประดับตามสองฝงถนน เพื่อความ

สวยงาม และปลูกเพื่อประโยชนทางดานนิเวศ ใหรมเงา กำบังลม ใหความชุมชื้น ควบคุมอุณหภูมิในอากาศ 

ปองกันการพังทลายของหนาดิน ฯลฯ (https://medthai.com/ยางนา) 
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2.1.3. ตนดาวเรือง 

ดาวเร ือง ช ื ่ อสาม ัญ African Marigold, American Marigold, Aztec Marigold, Big Marigold       

ชื่อวิทยาศาสตร Tagetes Erecta L. จัดอยูในวงศทานตะวัน (ASTERACEAE หรอื COMPOSITAE) 

ตนดาวเรือง เปนพันธุไมพื้นเมืองของประเทศเม็กซิโก โดยจัดเปนไมลมลุก มีอายุไดราว 1 ป ลำตน 

ตั้งตรงมีความสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตร แตกกิ่งกานมากท่ีโคนตน ลำตนเปนสีเขียวและเปนรองดังแสดง

ในภาพที่ 2.9 ทั้งตนเมื่อนำมาขยี้จะมีกลิ่นเหม็น จึงทำใหแมลงไมคอยมารบกวน โดยจัดเปนพันธุไมกลางแจง 

ขยายพันธุดวยเมล็ดเปนหลัก (แตอาจจะใชการปกชำได แตตนที่ไดจะมีขนาดเล็กกวา) เจริญเติบโตไดเร็ว         

ชอบดินรวน ระบายน้ำไดดี มีความชื้นปานกลาง และชอบแสงแดดแบบเต็มวัน โดยแหลงเพาะปลูกดาวเรือง   

ที่สำคัญของประเทศไทย ไดแก จังหวัดลำปาง พะเยา ราชบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร อุดรธานี และ

กรุงเทพฯ เปนตน โดยดาวเรืองที่พบเห็นและปลูกกันมากในปจจุบันจะมีอยู 5 ชนิด ไดแก ดาวเรืองอเมริกัน 

(Tagetes Erecta), ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes Patula), ดาวเรืองนักเก็ต (Triploid Marigold), ดาวเรืองซิก

เน็ต (Tagetes Tenuifolia หรอื Tagetes Signata Pumila) และดาวเรืองใบ (Tagetes Filifolia) 

 

ภาพที่ 2.9 ลักษณะของตนดาวเรือง (https://medthai.com/ดาวเรือง) 

ใบดาวเรือง ใบเปนใบประกอบแบบขนนก ปลายใบคี่ ออกเรียงตรงขามกัน มีใบยอยประมาณ 11-17 

ใบ ลักษณะของใบยอยเปนรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ สวนขอบใบจักเปนซี่ฟน ใบมีขนาดกวางประมาณ 

0.5-1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร เนื้อใบนิ่มดังแสดงในภาพที่ 2.10 

ดอกดาวเรือง ออกดอกเปนดอกเดี่ยวตามปลายยอด ดอกเปนสีเหลืองสดหรือสีเหลืองปนสม กลีบดอก

มีขนาดใหญเรียงซอนกันหลายชั้นเปนวงกลม มีขนาดเสนผานศูนยกลางดอกประมาณ 5-10 ซ.ม.และยาว

ประมาณ 1.5-2 ซ.ม. ปลายกลีบดอกเปนฟนเลื่อย มีเกสรเพศผู 5 กาน โดยดอกจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คอื 

ดอกวงนอกมีลักษณะคลายลิ้นหรือเปนรูปรางน้ำซอนกันแนน บานแผออกปลายมวนลง มีจำนวนมากเปนดอก 

ที ่ไม สมบูรณเพศ โคนกล ีบดอกเปนหลอดเล ็ก ส วนดอกวงในเปนหลอดเล ็กอย ู ตรงกลางช อดอก  
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มีจำนวนมากและเปนดอกแบบสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยงดอกเปนสีเขียวเชื่อมติดกันหุมโคนชอดอก ดังภาพที่ 

2.11 

 

ภาพที่ 2.10 ลักษณะของใบตนดาวเรือง (https://medthai.com/ดาวเรือง) 

 

ภาพที่ 2.11 ลักษณะของดอกตนดาวเรือง (https://medthai.com/ดาวเรือง) 

สรรพคุณของดาวเรือง ดอกและรากมีรสขมเผ็ดเล็กนอย มีฤทธิ์เปนยาเย็น ออกฤทธิ์ตอปอดและตับ 

(ดอก, ราก) ดอกใชเปนยาฟอกเลือด (ดอก) ในอินเดียจะใชน้ำคั้นจากชอดอกเปนยาฟอกเลือด (ดอก) ใชใบ

แหงประมาณ 5-10 กรัม นำมาตมกับน้ำดื่มเปนยาแกเด็กเปนตานขโมย (ใบ) ชวยแกอาการเวียนศีรษะ ดวย

การใชดอกประมาณ 3-10 กรัม ตมกับน้ำดื่ม (ดอก) ดอกชวยบำรุงสายและถนอมสายตาไดดี ในตำรายาจีนจะ

นำดอกมาปรงุกับตับไกใชกินเปนยาบำรุงสายตาไดดี (ดอก) ชวยแกตาเจ็บ ตาบวม ตาแดง ปวดตา ดวยการใช

ดอกแหงประมาณ 10-15 กรัม นำมาตมกับน้ำรับประทาน (ดอก) ดอกใชรักษาคางทูม ดวยการใชดอก

ประมาณ 3-10 กรัม นำมาตมกับน้ำดื่ม (ดอก)  
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สวนตำรายาจีนจะใชดอกแหง ดอกสายน้ำผึ้ง เตงเลา อยางละเทากัน นำมาบดรวมกันเปนผง ผสมกับ

น้ำสมสายชูคนใหเขากัน แลวนำมาใชพอกบริเวณที่เปน (ดอก) ดอกใชเปนยาแกไขสูงในเด็กที ่มีอาการชัก     

(ไมระบุสวนที่ใช) ชวยแกอาการรอนใน (ดอก) ชวยแกอาการไอหวัด ไอกรน ไอเรื้อรัง ดวยการใชดอกสด

ประมาณ 10-15 ดอก นำมาตมกับน้ำผสมกับน้ำตาลรับประทาน (ดอก) ชวยขับและละลายเสมหะ ดวยการใช

ดอกประมาณ 3-10 กรัมนำมาตมกับน้ำดื่ม (ดอก) น้ำคั้นจากใบใชแกอาการหูเจ็บ ปวดหู (ใบ) ชวยแกอาการ

ปวดฟน ดวยการใชดอกแหง 15 กรัมนำมาตมกับน้ำรับประทาน (ดอก) ชวยรักษาปากเปอย (ไมระบุสวนท่ีใช)   

ชวยแกเจ็บคอและปากอักเสบ (ไมระบุสวนที่ใช) ดอกใชเปนยาแกหลอดลมอักเสบหรือระบบทางเดินหายใจติด

เชื้อ โดยใชดอกสดประมาณ 10-15 ดอก นำมาตมกับน้ำผสมกับน้ำตาลรับประทาน สวนอีกวิธีใหใชดอกสด 30 

ดอก ผสมกับจี๋อวง (Astertataricus L.F.) สด 7 กรัม, จุยเฉี่ยวเอ้ือง (Inula Helianthus-aquatilis C.Y. Wuex 

Ling) สด 10 กรัม นำมาตมกับน้ำด ื ่ม (ดอก) ชวยรักษาเตานมอักเสบ เตานมเปนฝ โดยใชดอกแหง             

ดอกสายน้ำผึ ้ง (Lonicera japonica Thunb), เตงเลา (paris petiolata Bak. ex. Forb.) อยางละเทากัน 

นำมาบดรวมกันเปนผงผสมกับน้ำสมสายชู คนใหเขากัน แลวนำมาใชพอกบริเวณที่เปน (ดอก) 

ดอกและทั ้งตนเปนยาขับลม ทำใหน้ำดีในลำไสทำงานไดดี (ดอก, ทั้งตน) สวนตำรับยาเภสัชของ

เม็กซิโกจะใชชอดอกและใบนำมาตมกับน้ำดื่มเปนยาขับลม (ดอก, ใบ) ชวยแกอาการจุกเสียด (ตน) รากใชเปน

ยาระบาย (ราก) ชวยแกอาการปวดทอง (ทั้งตน) ตนนำมาใชทำเปนยารักษาโรคไสตันอักเสบหรือมีอาการปวด

ทองขนาดหนักคลายกับไสติ่ง (ตน) ใบและชอดอกนำมาชงกับน้ำ ใชเปนยาขับพยาธิ (ดอก, ใบ) ตำรับยาเภสัช

ของเม็กซิโกเคยมีการใชดอกและใบดาวเรืองนำมาตมกับน้ำดื่มเปนยาขับปสสาวะ (ดอก, ใบ)  

ดอกเปนยาแกริดสีดวงทวาร (ดอก) โดยในอินเดียจะใชน้ำคั้นจากชอดอกดาวเรืองเปนยาแกริดสีดวง

ทวาร (ดอก) ดอกใชเปนยากลอมตับ ดับพิษรอนในตับ ดวยการใชดอก 3-10 กรัมนำมาตมกับน้ำดื่ม (ดอก) 

รากใชเปนยาแกพิษ แกอาการบวมอักเสบ (ราก) ดอกมีสรรพคุณเรียกเนื้อ ทำใหแผลหายเร็ว ดวยการใชดอก

นำมาตมเอาน้ำใชชะลางบริเวณที่เปนแผล (ดอก) ใบมีรสชุมเย็นและมีกลิ่นฉุน น้ำคั้นจากใบสามารถนำมาใช

เปนยาทารักษาแผลเนาเปอย หรือนำมาตำใชเปนยาพอกก็ได (ใบ) บางก็ใชน้ำคั้นจากใบนำมาผสมกับน้ำมัน

มะพราว เคี่ยวจนสวนน้ำระเหยหมดใชเปนยาทารักษาแผลเนาเปอยและฝตางๆ (ใบ) น้ำคั้นจากใบใชเปนยาทา

แกฝตาง ๆ ฝฝกบัว ฝพุพอง หรือนำใบมาตำพอก หรือตมเอาน้ำชะลางบริเวณที่เปน อีกทั้งยังชวยรักษาแผลฝ 

ตุมมีหนอง อาการบวมอักเสบโดยไมรูสาเหตุไดอีกดวย (ใบ) ตนใชเปนยารักษาแกฝลม (ตน) ในบราซิลจะใช 

ชอดอกนำมาชงกับน้ำดื่มเปนยาแกอาการปวดตามขอ (ดอก) 

ประโยชนของดาวเรือง ดอกสามารถนำมาใชประกอบอาหารรับประทานได เชน การนำดอกตูมมา

ลวกจิ้มกับน้ำพริก ใชแกลมกับลาบ หรือจะใชดอกบานนำไปปรุงแบบยำใสเนื้อ ทำน้ำยำแบบรสหวานคลายกับ

น้ำจิ้มไกหรือน้ำจิ้มทอดมัน เปนตน สวนทางภาคใตนั้นจะนิยมนำมาใชเปนผักผสมในขาวยำ ดอกดาวเรืองมี

สารเบตาแคโรทีนจากธรรมชาติ ซึ่งคุณสมบัติของเบตาแคโรทีนนี้จะทำหนาที่โปรวิตามินเอ เมื่อไดรับเขาสู

รางกายแลวจะเปลี่ยนเปนวิตามินเอ นอกจากนี้ยังเปนสารตอตานอนุมูลอิสระท่ีชวยปองกันการเกิดมะเร็งในตับ
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และปอดของรางกายอีกดวย ใชน้ำสกัดจากดอกดาวเรือง สามารถนำมาใชเพื่อปองกันและกำจัดไสเดือนฝอย

ในดินได โดยขนาดที่ใชคือกลีบดอกสด 3 กรัมปนในน้ำ 1 ลิตร ใชเปนยาฉีดพน 

ดอกสามารถนำมาใชในงานพิธีตางๆ ใชรอยเปนพวงมาลัยเพ่ือบูชาพระและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามความเชื่อ 

หรือนำมาใชเปนดอกไมปกแจกันก็ไดเชนกัน ดอกใชสกัดทำเปนสียอมผา โดยจะใหสีเหลืองทอง ซึ ่งดอก

ดาวเรืองแหง 1.2 กิโลกรัม สามารถนำมายอมเสนไหมได 1 กิโลกรัม โดยใชวิธ ีการตมเพื่อสกัดน้ำสีนาน  

1 ชั่วโมง แลวกรองเอาเฉพาะน้ำ ใชยอมดวยกรรมวิธีการยอมรอน แลวนำเสนไหมมาแชในสารละลาย 1% 

สารสม ก็จะไดเสนไหมสีเหลืองทอง และดอกดาวเรืองที่ไดจากการนึ่งและอบจะใหน้ำสีที่เขมขนกวาดอกสด  

1 เทา และมากกวาดอกตากแหง 5 เทา เมื่อใชในอัตราสวนเทากัน ตนและรากของดาวเรืองมีสารที่ชวยปองกัน

และกำจัดไสเดือนฝอยในดินได โดยใชวิธีการไถกลบทั้งตนและรากลงในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มี

ปญหาไสเดือนฝอยในดิน เชน แปลงยาสูบ มะเขือเทศ เยอบีรา และสตรอวเบอรรี เปนตน ตนดาวเรืองสามารถ

สะสมสารหนูไดมากถึง 42% จึงมีประโยชนในดานการนำมาฟนฟูดินที่มีการปนเปอนสารหนูไดดี 

ปจจุบันไดมีการปลูกดาวเรืองเพื่อนำมาผลิตเปนดอกดาวเรืองแหง เพื่อใชเปนสวนผสมในอาหารหรือ

เปนสวนผสมในอาหารเสริมของไกไขกันอยางกวางขวาง เพราะมีผลงานวิจัยที่ระบุวาอาหารไกที่ผสมดอก

ดาวเรืองแหงจะชวยเพิ่มความเขมสีของไขแดงได เนื่องจากดอกดาวเรืองมีความสวยงาม จึงนิยมปลูกเพื่อ

ประดับเปนจุดเดนตามสวนหรือใชปลูกเปนกลุมๆ ตามริมถนนหรือทางเดิน นอกจากจะใชปลูกเพื่อเปนไม

ประดับแลว ยังสามารถนำมาใชปลูกเปนเกราะปองกันแมลงศัตรูพืชใหแกพืชอื่นๆ ไดอีกดวย เนื่องจาก

ดาวเรอืงมีสารท่ีมีกลิ่นเหม็นฉุนท่ีแมลงไมชอบ (https://medthai.com/ดาวเรอืง) 

2.1.4. ตนทานตะวัน 

ทานตะวัน ชื่อสามัญ Common Sunflower, Sunflower, Sunchoke ชื่อวิทยาศาสตร Helianthus 

Annuus L. จัดอยูในวงศทานตะวัน (ASTERACEAE หรอื COMPOSITAE) 

ลักษณะของทานตะวัน ตนทานตะวัน มีถิ่นกำเนิดและเปนพรรณไมพื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยจัดเปนไมลมลุกที่มีอายุประมาณ 1 ป มีความสูงของตนประมาณ 3-3.5 เมตร ลำตนตั้งตรงเปนสีเขียว  

แกนแข็ง ไมมีการแตกแขนง (ยกเวนบางสายพันธุ) ตามตนมีขนยาวสีขาวคอนขางแข็งปกคลุมตลอด สวนราก

เปนระบบรากแกวหย่ังลึกลงไปในดินประมาณ 150-270 เซนติเมตร มีรากแขนงคอนขางแข็งแรงและแผขยาย

ไปทางดานขางไดถึง 60-150 เซนติเมตร เพ่ือชวยในการค้ำจุนตนและสามารถใชความชื้นระดับผิวดินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังแสดงในภาพที่ 2.12 

ใบทานตะวัน ใบเปนใบเดี่ยวออกตรงขามกัน หลังจากที่มีใบเกิดแบบตรงกันขามได 5 คูแลว ใบที่เกิด

หลังจากนั้นจะมีลักษณะวน โดยจำนวนของใบบนตนอาจมีตั้งแต 8-70 ใบ ลักษณะของใบเปนรูปรีคอนขาง

กลม หรือกลมเปนรูปไข หรือเปนรูปหัวใจ และสีของใบอาจมีตั้งแตเขียวออน เขียว และเขียวเขม (แตกตางกัน

ออกไปตามสายพันธุ) ปลายใบแหลม โคนใบมนเวาเปนรูปหัวใจ ดังแสดงในภาพที่ 2.13 สวนขอบใบจะเปน   

ซี่ฟน ใบมีขนาดกวางประมาณ 9-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตร หลังใบและทองใบหยาบ
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และมีขนสีขาวทั้งสองดาน มีกานใบยาว ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย 

ระบายน้ำไดดี ตองการน้ำปานกลาง ชอบแสงแดดจัดเพราะเปนไมกลางแจง 

 

 

ภาพที่ 2.12 ลักษณะของตนทานตะวัน (https://medthai.com/ทานตะวัน) 

 

ภาพที่ 2.13 ลักษณะของใบตนทานตะวัน (https://medthai.com/ทานตะวัน) 

ดอกทานตะวัน ดอกเปนดอกเดี่ยว ออกดอกที่ปลายยอด ดอกเปนดอกแบบสมบูรณเพศ ดอกมีขนาด

ใหญเปนสีเหลืองเขม มีขนาดเสนผานศูนยกลางดอกประมาณ 25-30 เซนติเมตร มีกลีบดอกเปนจำนวนมาก

เรียงซอนกันเปนชั้น ๆ กลีบดอกมีลักษณะเปนรูปไข ปลายกลีบดอกแหลมเปนสีเหลืองสด สวนดานในคือ     

ชอดอก มีลักษณะเปนจาน ประกอบไปดวยดอกขนาดเล็กจำนวนมาก กลางดอกมีเกสรสีน้ำตาลอมสีมวงและ

ภายในมีผลจำนวนมาก ดอกมีเกสรเพศเมียอยูตรงกลาง 1 อัน สวนเกสรเพศผูมี 5 อัน สวนกลีบเลี้ยงดอกเปน 

สีเขียว ดังแสดงในภาพที่ 2.14 
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ภาพที่ 2.14 ลักษณะของดอกตนทานตะวัน (https://medthai.com/ทานตะวัน) 

ผลทานตะวัน (หรือโดยทั่วไปเรียกวา "เมล็ดทานตะวัน") ผลเปนผลแหงและมีจำนวนมากอยูตรงฐาน

ดอก ผลขนาดใหญจะอยูวงรอบนอก สวนผลที่อยูใกลกับกึ่งกลางจะมีขนาดเล็ก ผลมีลักษณะเปนรูปรีและแบน

นูน ดานหนึ่งมน อีกดานหนึ่งแหลม ผลมีขนาดประมาณ 6-17 มิลลิเมตร เปลือกหุมผลแข็ง เปลือกผลเปนสีเทา

เขมหรือสีดำและเปนลาย ภายในผลมีเมล็ดสีเหลืองออนเพียง 1 เมล็ด ลักษณะรียาว และในเมล็ดพบวา 

มีน้ำมันเปนจำนวนมาก ดังแสดงในภาพที่ 2.15 โดยผลหรือเมล็ดทานตะวันจะแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ 

ไดแก เมล็ดที่ใชสกัดทำน้ำมัน (ผลเล็ก สีดำ เปลือกบาง), เมล็ดที่ใชกิน (ผลใหญ เปลือกหนาไมติดกับเนื้อใน

เมล็ด) และเมล็ดที่ใชสำหรบัเลี้ยงนกหรือไก  

 

ภาพที่ 2.15 ลักษณะของผลตนทานตะวัน (https://medthai.com/ทานตะวัน) 

สรรพคุณของทานตะวัน น้ำมันจากเมล็ดทานตะวันมีรสรอน สามารถชวยลดระดับไขมันในเสนเลือด

ได (น้ำมันจากเมล็ด) ใบทานตะวันมีรสเฝอน เปนยาแกเบาหวาน (ใบ) เมล็ดชวยลดความดันโลหิต (เมล็ด) หรือ

จะใชแกนหรือไสของลำตนทานตะวันนำมาตมกับน้ำดื่ม (แกนตน) หรือจะใชใบทานตะวันสด 60 กรัม (ถาใบ

แหงใช 30 กรัม) และโถวงูฉิกสด 60 กรัม (ถาแหงใช 30 กรัม) นำมาตมเอาแตน้ำดื่ม (ใบ) สวนอีกวิธีเปนการ
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ทดลองกับผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 10 คน ดวยการใชฐานรองดอกแหงประมาณ 45 กรัมนำมา

บดใหละเอียดแลวทำเปนยาน้ำเชื่อม 100 มิลลิลิตร นำมาใหผูปวยกินครั้งละ 20 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง พบวา

หลังจากการศึกษาแลว 60 วัน ความดันโลหิตของผูปวยลดลง โดยมีอาการดีขึ ้น 4 คน และมีอาการดีข้ึน

เล็กนอย 4 คน สวนอีก 2 คน ไมมีอาการดีขึ้นเลย (ฐานรองดอก) ชวยทำใหอวัยวะภายในรางกายชุมชื้น 

(เมล็ด) ชวยแกอาการปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ ตาลาย ดวยการใชฐานรองดอกแหงประมาณ 25-30 กรัมนำมา

ตุนกับไข 1 ฟอง ใชกินหลังอาหารวันละ 2 ครั้ง (ดอก, ฐานรองดอก, ดอกและฝก)  

เปลือกเมล็ดมีรสเฝอน ชวยแกอาการหูอื้อ ดวยการใชเปลือกเมล็ดทานตะวันประมาณ 10-15 กรัม 

นำมาตมกับน้ำดื่ม (เปลือกเมล็ด) ชวยแกอาการปวดฟน ดวยการใชดอกแหง 25 กรัม นำมาสูบเหมือนยาสูบ 

หรือจะใชฐานรองดอก 1 อันและรากเกากี้นำมาตุนกับไขรับประทาน (ดอก, ฐานรองดอก, ดอกและฝก) ราก

และลำตนเปนยาขับพิษรอน ถอนพิษไข (รากและลำตน) ใชเปนยาแกหวัด แกอาการไอ แกไขหวัด หากใชแก

อาการไอใหใชเมล็ดนำมาคั่วใหเหลือง แลวนำมาชงกับน้ำดื่ม (เมล็ด, น้ำมันจากเมล็ด) สวนรากและลำตนก็เปน

ยาแกไอเชนกัน (รากและลำตน) ชวยแกอาการรอนใน (รากและลำตน) แกนหรือไสลำตนนำมาตมกับน้ำดื่ม 

ชวยแกอาการไอกรนได หรือจะใชแกนกลางของลำตนนำมาโขลกใหละเอียด ผสมกับน้ำตาลทรายขาว  

แลวนำมาชงกับน้ำรอนดื่ม (แกนตน)  

ใบ ราก และลำตนชวยแกหอบหืด (รากและลำตน, ใบ) ดอกมีรสเฝอน เปนยาแกหลอดลมอักเสบ 

(ดอก) เมล็ด น้ำมันจากเมล็ด ราก และลำตนมีสรรพคุณชวยขับเสมหะ ขจัดเสมหะ (รากและลำตน, เมล็ด, 

น้ำมันจากเมล็ด) ชวยรักษาเตานมอักเสบ ดวยการใชฐานรองดอกแหงนำมาหั่นเปนฝอย แลวนำไปคั่วใหเกรียม 

บดใหละเอียด นำมาชงกับน้ำอุนหรือเหลาดื่มครั้งละ 10-15 กรัม วันละ 3 ครั้ง ซึ่งจากการใชรักษาในผู ปวย

จำนวน 122 คน พบวาผูปวยมีอาการดีข้ึน (ฐานของดอก) ชวยรักษาฝเตานม (แกนตน) ดอกชวยขับลม (ดอก) 

รากเปนยาแกอาการปวดทอง แนนหนาอก (ราก) รากและลำตน ฐานรองดอก ดอกและฝกใชเปนยาแกอาการ

ปวดทอง (รากและลำตน, ฐานรองดอก, ดอกและฝก) ชวยแกอาการปวดกระเพาะ (แกนตน, ดอกและฝก) 

ฐานรองดอกมีรสเฝ อน เปนยาแกโรคกระเพาะอาหาร แกอาการปวดทองเนื่องจากโรคกระเพาะ

อักเสบ ดวยการใชฐานรองดอก 1 อัน (หรือประมาณ 30-60 กรัม) และกระเพาะหมู 1 กระเพาะ แลวใส

น้ำตาลทรายแดง 30 กรัม นำมาตมกรองเอาแตน้ำมาดื่ม (ฐานรองดอก) ชวยแกโรคบิด (เมล็ด, น้ำมันจาก

เมล็ด) ชวยแกบิดถายเปนเลือด (ดอกและฝก) แกนหรือไสลำตนนำมาตมกับน้ำดื่มเปนยาแกมะเร็งกระเพาะ

อาหาร มะเร็งหลอดอาหาร (แกนตน) ชวยแกอาการทองผูกสำหรับผูสูงอายุ (ดอกและฝก) รากใชเปนยาแก

ระบาย (ราก) รากใชเปนยาขับพยาธิไสเดือน ดวยการใชรากสด 30 กรัม เติมน้ำตาลทรายแดงเล็กนอย     

นำมาตมกับน้ำดื่ม (ราก) ราก แกนหรือไสลำตน และน้ำมันจากเมล็ดใชเปนยาขับปสสาวะ (แกนตน, ราก, 

น้ำมันจากเมล็ด)  

แกนหรือไสของลำตนมีรสจืดเฝ อน นำมาตมกับน้ำดื่มเปนยาขับนิ ่วในไต นิ่วในทางเดินปสสาวะ     

ชวยขับปสสาวะไดดี แกปสสาวะขุนขาว แกโรคทางเดินปสสาวะ แกปสสาวะเปนเลือด ดวยการใชแกนกลาง

ของลำตนยาวประมาณ 60 เซนติเมตร หรอืประมาณ 15 กรัม และรากตนจุยขึ่งฉาวราว 60 กรัม นำมาตมคั้น
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เอาแตน้ำหรือใชผสมกับน้ำผึ้งดื่ม (แกนตน) สวนรากและลำตนเปนยาขับปสสาวะ แกปสสาวะปวดแสบปวด

รอน แกนิ่วในทางเดินปสสาวะ (รากและลำตน) ชวยขับหนองใน (เมล็ด, น้ำมันจากเมล็ด) ชวยแกมุตกิดตกขาว

ของสตรี (รากและลำตน) ชวยแกอาการปวดประจำเดือนของสตรี (ฐานรองดอก, ดอกและฝก) ใชแกอาการ

ปวดทองนอยกอนหรือระยะที่รอบเดือนมา ใหใชฐานรองดอก 1 อัน กระเพาะหมู 1 กระเพาะ ใสน้ำตาลทราย

แดง 30 กรัม แลวตมกรองเอาแตน้ำมาดื่ม(ฐานรองดอก) ชวยบีบมดลูก (ดอก) ชวยแกเนื้องอกเยื่อบุผิวถุง

น้ำคร่ำ (แกนตน) ชวยแกอาการมูกโลหิต ดวยการใชเมล็ด 30 กรัม ใสน้ำตาลเล็กนอย นำมาตมกับน้ำประมาณ 

60 นาที แลวนำมาใชดื่ม (เมล็ด) เมล็ดใชเปนยาบำรุงตับและไต (เมล็ด) ชวยแกอาการบวมน้ำ (รากและลำตน) 

ใบใชเปนยารักษาแผลไฟไหม น้ำรอนลวก (ใบ)  

หากแผลที่มีเลือดไหล ใหใชแกนกลางของลำตนนำมาโขลกใหละเอียด แลวนำมาใชพอกบริเวณแผล 

(แกนตน) ใชทั้งตนนำมาสกัดทำเปนขี้ผึ้ง ใชเปนยารักษาแผลสดและแผลฟกช้ำ (ทั้งตน) สวนรากชวยแกอาการ

ฟกช้ำ (ราก) ชวยแกอีสุกอีใส (ดอกและฝก) ช วยแกฝฝกบัว (น้ำมันจากเมล็ด) แกอาการปวดบวมฝ  

(ฐานรองดอก) น้ำมันจากเมล็ดใชเปนยาแกพิษจากแมลงสัตวกัดตอยได (น้ำมันจากเมล็ด) ใชแกไขขอกระดูก

อักเสบและฝ ดวยการใชดอกทานตะวันสด บางระบุวาใชฐานรองดอก ในปริมาณพอดี นำมาตมเคี่ยวใหขน

คลายกับขี้ผึ้งเหลว แลวนำมาใชพอกและทาบริเวณที่เปน จากการรักษาในผูปวยจำนวน 30 คนพบวาไดผลดี

เปนท่ีนาพอใจ (ดอก) ดอกชวยทำใหหนาตาสดใส ชวยรักษาใบหนาตึงบวม (ดอก) 

ประโยชนของทานตะวัน เมล็ดทานตะวันนำมาคั่วใหแหงใชกินเปนอาหารวางได หรอืจะนำมาอบหรือ

ใชปรุงแตงขนมหวาน เปนคุกกี้ทานตะวัน ทานตะวันแผน หรือใชทำเปนแปงประกอบอาหารก็ได อีกทั้งเมล็ด

ยังเปนแหลงโปรตีนที่ใชแทนเนื้อสัตวไดเปนอยางดี และเมื่อนำมาบดจะไดแปงสีขาว มีไขมันสูงและมีโปรตีน

มากกวารอยละ 50 ของปริมาณแปง นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กสูงไมแพธาตุเหล็กที่ไดจากไขแดงหรือตับของสัตว

อีกดวย จึงเหมาะอยางมากสำหรับผูที่กินมังสวิรตัิ (การเลือกเมล็ดทานตะวันตองเลือกที่ยังใหม ๆ และไมมีกลิ่น

เหม็นหืน โดยสังเกตไดจากเปลือกหุมเมล็ดจะตองมีสีเทา ไมเปนสีเหลืองหรือสีน้ำตาล) วากันวาหากใชเมล็ด

ทานตะวันในการเลี้ยงไกจะชวยทำใหแมไกออกไขมาก 

เมล็ดทานตะวันมีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยประกอบไปดวยโปรตีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก 

ฟอสฟอรัส อีกทั้งยังมีวิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินอี และวิตามินเค โดยเฉพาะอยางยิ่งวิตามินอีจะมีมากกวา

พืชชนิดอื่น ๆ (มากกวาเมล็ดถั่วเหลืองและเมล็ดขาวโพดกวา 3 เทา) โดยประโยชนของวิตามินอีนั้นจะชวย

ตอตานอนุมูลอิสระ ชวยรักษาผิวพรรณใหแลดูสดใส เยาววัย ชวยทำใหระบบสืบพันธุเปนปกติ ชวยลดไขมันใน

หลอดเลือด ชวยปองกันหัวใจวาย ชวยบำรุงสายตา และยังอาจชวยชะลอการเกิดตอกระจกดวยก็เปนได 

นอกจากนี้เมล็ดทานตะวันยังชวยปองกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ชวยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตใหดีขึ้น 

และชวยปองกันและตอตานสารเคมีที่เปนพิษที่จะกอใหเกิดมะเรง็ในปาก 

เมล็ดทานตะวันสามารถนำมาเพาะเปนทานตะวันออน (ตนออนทานตะวัน) หรือทานตะวันงอก (เมล็ด

ทานตะวันงอก) มีรสหวานกรอบ โดยสามารถนำมาใชทำเปนอาหารไดหลากหลายเมนู เชน ยำตนออน

ทานตะวัน สลัดตนออนทานตะวัน ผัดน้ำมันหอย แกงจืด แกงสม ใชใสในกวยเตี๋ยวแทนถั่วงอก หรือทำเปนผัก
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จิ้มน้ำพริกก็ยังได ฯลฯ หรือจะนำมาปนเปนน้ำผักดื่มก็จะไดน้ำผักที่มีสีเขียวเขมและมีกลิ่นหอม (แตควรดื่ม

ตอนทองวาง กอนอาหารประมาณครึ ่งชั ่วโมง ก็จะไดประโยชนมาก) โดยเปนอาหารที ่ยอยงายและยังมี

ประโยชนที่ไมธรรมดา โดยจากการศึกษาวิจัยพบวา ตนออนของเมล็ดทานตะวันมีโปรตีนมากกวาถั่วเหลือง   

มีวิตามินเอและวิตามินอีสูง จึงชวยบำรุงสายตา บำรุงผิวพรรณ ชวยในการชะลอวัย มีวิตามินบี 1 วิตามินบี 6 

โอเมกา 3 โอเมกา 6 โอเมกา 9 ที่ชวยบำรุงเซลลสมองและชวยปองกันโรคอัลไซเมอร และยังมีธาตุเหล็กสูง

และชวยลดระดับคอเลสเตอรอลไดอีกดวย 

น้ำมันทานตะวันหรือน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันน้ำมันดอกทานตะวัน สามารถนำมาใชปรุงอาหารได 

เชน การนำมาผัด หรือนำมาปรุงน้ำสลัด มีบางสวนที่นำมาใชบริโภคเปนน้ำมันและเครื่องสำอาง น้ำมันจาก

เมล็ดทานตะวันเปนน้ำมันที่มีคุณภาพสูง โดยมีน้ำมันไมอิ ่มตัวสูงกวารอยละ 90 ซึ่งรางกายไมสามารถ

สังเคราะหขึ้นเองได (ชวยลดคอเลสเตอรอลที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคไขมันอุดตันในเสนเลือด ชวยปองกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง) และยังประกอบไปดวยวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเคอีก

ดวย เมื่อเก็บไวเปนเวลานานก็ไมเกิดกลิ่นหืน อีกทั้งยังทำใหสี กลิ่น และรสชาติไมเปลี่ยนแปลง นอกจากจะ

นำมาใชเปนน้ำมันพืชแลว ยังนิยมนำมาใชในอุตสาหกรรมการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ทำเนยเทียม 

น้ำมันสลัด ครีม นมที่มีไขมัน และอาหารอีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังนำมาใชในอุตสาหกรรมสี ฟอกสี ทำสบู 

น้ำมันชักเงา น้ำมันหลอลื่นเครื่องยนต ทำฟลม ใชในการฟอกหนัง เคลือบผิวผลไมในลักษณะขี้ผึ้ง เชน การทำ

เทียนไข หรือเครื่องสำอางบางใชเปนน้ำมันนวด หรือใชเปนสวนผสมของครีมนวดผม หรือผสมในโลชันบำรุงผิว 

(เนื่องจากมีวิตามินอีสงู) 

กากจากเมล็ดทานตะวันหลังการสกัดเอาน้ำมันจะมีโปรตีนอยูประมาณ 30-40% สามารถนำมาใชเปน

สวนผสมของอาหารสำหรับสัตวเลี้ยงได และยังใชเปนแหลงแคลเซียมสำหรับปศุสัตวไดเปนอยางดี แตจะมี

ปริมาณของกรดอะมิโนอยูเพียงเล็กนอยและขาดไลซีน จึงตองนำมาใชอยางรอบคอบเมื่อจะนำไปผสมเปน

อาหารสัตวที่มิใชสัตวเคี้ยวเอื้องนำมาใชทำ Lecithin เพื่อใชในทางการแพทยในการชวยลดคอเลสเตอรอลใน

คนไขท่ีมีคอเลสเตอรอลในเสนเลือด รากของตนทานตะวันสามารถนำมาใชทำเปนแปงเคก สปาเกตตีได อีกทั้ง

รากยังมีวิตามินบี 1 และแรธาตุอีกหลายชนิด แพทยยังแนะนำใหใชรากของตนทานตะวันประกอบอาหาร

สำหรับผูปวยที่เปนเบาหวานอีกดวย คนจีนจะนิยมใชใบทานตะวันแหงมามวนเปนแทงขนาดใหญ แลวนำมา

จุดเพื่อรมใหจุดฝงเข็มรอนขึ้น ซึ่งเปนการรักษาแบบฝงเข็มแบบประยุกต โดยมีการใชมานานเกือบพันปแลว 

แตสวนใหญจะนิยมใชโกศจุฬาลัมพามามวนเปนยารมมากกวา  

กลีบดอกสามารถนำมาตมแลวใชยอมสีผาได โดยจะใหสีเหลือง คนจีนจะใชเสนใยที่ไดจากกานมาทอ

เพื่อใชทำเปนผาเนื้อหยาบ เปลือกของลำตนทานตะวันมีลักษณะคลายเยื่อไม จึงนำมาใชทำกระดาษสีขาวที่มี

คุณภาพดีได ลำตนหรือจานดอกเมื่อนำไปเผาใหเปนขี้เถาแลว สามารถนำไปใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม

การหลอมเหล็กได  

ลำตนยังสามารถนำมาใชทำเปนเชื้อเพลิงได อีกทั้งเมื่อทำการไถกลบก็จะกลายเปนปุยที่ชวยเพิ่มความ

อุดมสมบูรณใหแกดินไดเปนอยางดี หรือจะนำทุกสวนของตนทานตะวันที่แหงแลว นำไปเผาก็จะกลายเปนปุย
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โพแทสเซียมที่ใชในการเกษตรได ทานตะวันเปนพืชที่มีบทบาทมากในการชวยฟนฟูดิน เพราะตนทานตะวัน

สามารถสะสมสารตะก่ัวได 0.86 mg./kg. เมื่อเลี้ยงแบบไฮโดรโพนิกส และยังชวยสงเสริมการยอยสลายคารโบ

ฟูรานได 46.71 mg./kg. เนื่องจากดอกทานตะวันจะไมผสมเกสรในตนเดียวกัน จึงตองอาศัยผึ้งหรือแมลงบาง

ชนิดนำละอองเกสรจากดอกอ่ืนมาชวยในการผสมพันธุ จึงจะไดเมล็ดที่สมบูรณ เลยทำใหเกิดอาชีพเลี้ยงผึ้ง

ควบคูไปกับการปลูกตนทานตะวันไปดวยในหลายทองที่ ทานตะวันเปนพรรณไมที่นิยมนำมาปลูกเปนประดับ 

สวนดอกนำมาใชจัดในงานพิธีตาง ๆ เชน งานแตง หรอืนำมาใชจัดเปนแจกันดอกไมเพื่อความสวยงาม และยัง

นิยมนำไปใชในการเยี่ยมคนปวย เพราะจะทำใหรูสึกสดใส (https://medthai.com/ทานตะวัน) 

2.1.5. ตนทองอไุร 

ชื่อวิทยาศาสตร : Tecoma stans (L.) Kunth  ชื่อวงศ BIGNONIACEAE ลักษณะวิสัยเปนไมพุม 

ลักษณะของลำตนทองอุไรมีลักษณะเปนไมพุม สูง 2-5 เมตร ไมผลัดใบ เรอืนยอดทรงกลมถึงรูปไขนก 

ทรงพุมโปรง  ลำตนตั้งตรง บางครั้งมีลักษณะเปนพุมเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข เปลือกตนสีน้ำตาลออนดัง

แสดงในภาพท่ี 2.16  

 

ภาพที่ 2.16 ลักษณะของตนทองอุไร (https://monovichea.com/archives/29611) 

 

ใบของตนทองอุไรเปนใบที่ประกอบแบบขนนกสองชั ้น กวาง 14-16 เซนติเมตร ยาว 20-23 

เซนติเมตร ใบยอย 5-11 คู เรียงตรงขาม ใบรูปใบหอกหรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน กวาง 2.5-3 เซนติเมตร  

ยาว 5-6 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟนซี่ แผนใบบาง ผิวใบดานบนสีเขียวสด   

กานใบยาว 9-12 เซนติเมตรแสดงดังภาพที่ 2.17 
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ภาพที่ 2.17 ลักษณะใบของตนทองอุไร  

(https://sites.google.com/site/wachiratham60601/home/tn-thxngxuri) 

ดอก สีเหลืองสด ออกเปนชอแบบชอกระจะแยกแขนงที่ปลายกิ่ง กานชอดอกยาว 7-11 เซนติเมตร 

กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกันปลายแยก 5 แฉก ปลายแหลม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลาย

เเยกเปน 5 แฉก คลายรูปแตรดังแสดงในภาพที่ 2.18 ดอกรวงงาย 

 

ภาพที่ 2.18 ลักษณะดอกของตนทองอุไร (https://monovichea.com/archives/29611) 

ผลเปนฝกเกือบกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 12-14 ซม. เมื่อแกจะแตกออก เมล็ดแบน  

สีน้ำตาลออน สภาพทางนิเวศวิทยา นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด อเมริกา เม็กซิโก ทางเหนือของอารเจนตินา และ

แถบหมูเกาะอินดีสตะวันตก การกระจายพันธุ การใชงานดานภูมิทัศน (http://www.royalparkrajapruek. 

org/Plants/view?id=1370) 

 

 



22 

 

2.2. มาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) 

มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University Indonesia: UI) ริเริ ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ขึ้นในป    

ค.ศ. 2010 ภายหลังเปนที่รูจักกันในชื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green 

Metric) เพื่อวัดความพยายามเก่ียวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีความตั้งใจจะดำเนินการสำรวจแบบ

ออนไลน เพื ่อแสดงใหเห็นโครงการและนโยบายเกี ่ยวกับความยั ่งย ืนของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั ่วโลก           

โดยเกณฑการจัดอันดับไดรับการกำหนดขึ้นอยูกับขอมูลท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยท่ัวโลกในความมุงมั่นที่จะเปน

มหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุงมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน  เชนการจัดการโครงสรางพื้นฐาน, การจัดการการใช

พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใชทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนสงภายใน และการใหการศึกษา

ดานสิ่งแวดลอม UI Green Metric มีแนวทาง วามหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะผลิตผูนำประเทศรุนใหมในอนาคต 

จะตองรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม ในดานตางๆ ดังนั้นหวังวาผลการจัดอันดับ UI Green Metric จะมีสวนชวย

ใหสังคมตระหนักถึงการพัฒนาในดานตางๆ ใหควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และจะชวยเปลี่ยน

การดำเน ินชีว ิต ของผู คนใหม ีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติไดอย างร ู ค ุณคา 

(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzkyOTky&method=inline)  

จุดมุงหมายในการจัดอันดับ เพื่อมีสวนรวมในวงวาทกรรมวิชาการที่วาดวยความยั่งยืนในการศึกษา

และการสรางมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อสงเสริมใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีมหาวิทยาลัยเปนผูนำไปสู

ปาหมายแหงความยั ่งยืน เพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินตนเองดานความยั่งยืนของวิทยาเขต สำหรับ

สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก และเพื่อสื่อสารใหรัฐบาล หนวยงานดานสิ่งแวดลอมทั้งในประเทศและตางประเทศ

และสังคม ไดทราบถึงโครงการเก่ียวกับความยั่งยืนในวิทยาเขต 

การเขารวมในการจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริก จะชวยสรางเสริมความพยายามที่จะทำใหมหาวิทยาลัยมี

ความเปนสากลและไดรับการยอมรบั โดยใหค้วามพยายามดงักล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นทีประจกัษ์บนแผน

ทีโลก การเขา้ร่วมในการจัดอันดับยังช่วยใหเ้ว็บไซตข์องมหาวิทยาลยัมียอดเข้าชมเพิมมากขึน มีการอา้ง

และเชือมโยงถึงสถาบันต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับประเด็นความยังยืนบนเว็บเพจต่างๆ และยังช่วยใหก้าร

ประสานติดต่อกับสถาบันทีมีความสนใจมหาวิทยาลัยของท่านเพิมมากขึนอีกดว้ย การเขา้ร่วมการจัด

อันดับจะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสาํคัญของความยังยืน ทังในระดับภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยโลกกาํลังเผชิญกับปัญหาในระดับสากล ซึงนับเป็นความท้าทายทีไม่เคยเกิดขึนมาก่อน  

เช่น แนวโน้มจาํนวนประชากร ภาวะโลกรอ้นการแสวงหาประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติแบบเกินควร        

การพงึพาพลงังานจากนาํมันเพียงอยา่งเดียว การขาดแคลนนาํและอาหาร และความยงัยืน เราตระหนักว่า

การศกึษาระดบัอดุมศึกษามีบทบาทสาํคัญในการจดัการความทา้ทายเหล่านี การจดัอนัดับยูไอกรีนเมตริก

ทาํใหเ้ห็นถึงบทบาทสาํคัญทีสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถช่วยสรา้งตวามตระหนัก โดยทาํการประเมิน 

และเปรียบเทียบ 
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การจัดอันดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริกพัฒนาขึนมาจากการตัดสินใจเริมการจัด

อนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ยไูอ กรีนเมตรกิเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการ ดงัน ี

การยึดถืออุดมการณ ความทาทายในอนาคตที่มีตออารยธรรมมีทั ้งความกดดันในเรื่องประชากร      

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทาง พลังงาน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ความมั่นคง

ทางอาหารและน้ำและการพัฒนาที่ยั ่งยืน แมวาจะมีงานวิจัยทาง วิทยาศาสตรและการอภิปรายสาธารณะ

มากมาย รัฐบาลของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกก็ยังไมไดใหความสำคัญวาระดานความยั่งยืน เทาใดนัก ผูที่หวงใย

ในเรื่องดังกลาวที่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียจึงไดเล็งเห็นวา มหาวิทยาลัยตางๆ มีขอไดเปรียบที่จะชวยสงเสริม 

ความคิดของคนสวนใหญในประเด็นหลัก ๆ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติขึ้นจริงได ซึ่งรวมถึงแนวคิดอยาง ไตรกำไร

สุทธิ (Triple Bottom Line), หลักสามประการเพื ่อความยั ่งยืน (the 3 Es): อันไดแก ความเที ่ยงธรรม 

(Equity) ความประหยัด (Economy) สิ่งแวดลอม (Environment) อาคารสีเขียว และการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั ่งยืน (Education for Sustainable Development - ESD) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 

ยูไอ กรีนเมตริกทำหนาที่เปนเครื่องมือของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการจัดการความทาทายดาน ความยั่งยืนท่ี

โลกของเรากำลังเผชิญอยู มหาวิทยาลัยตางๆ สามารถทำงานรวมกันเพื่อลดผลกระทบเชิงลบดานสิ่งแวดลอม 

ยูไอกรีนเมตริกเปนสถาบันซึ่งไมมุงหวังผลกำไร ดังนั้น ทุกมหาวิทยาลัยจึงเขารวมไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

ตนแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก แมวาการจัดอันดับ ยูไอ กรีนเมตริกจะ

ไมไดยึดตามระบบการจัดอันดับใดๆ ท่ีมีอยู แตการจัดอันดับ ยูไอ กรีนเมตรกิก็พัฒนามาจากความตระหนักถึง

ระบบการประเมินดานความยั่งยืน ตลอดจนการจัดอันดับดานวิชาการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่มีอยูเดิม 

ระบบการประเมินดานความยั่งยืนที่มีการอางอิงถึงระหวางการออกแบบยูไอ กรีนเมตริกนั้น มีทั้ง รางวัลดาน

ความยั่งยืนโฮลซิม (Holcim Sustainability Awards) รางวัล “กรีนชิป” (GREENSHIP ซึ่งเปนระบบการจัด

อันดับที่พัฒนาโดยคณะกรรมการอาคารสีเขียวแหงอินโดนีเซีย ซึ่งยึดตาม ระบบความเปนผูนำในการออกแบบ

ที่เกี่ยวของกับพลังงานและสิ ่งแวดลอม, LEED ที ่ใชในสหรัฐอเมริกา และที ่อื ่นๆ) ระบบการจัดอันดับ  

การประเมินและการติดตาม (STARS) และบัตรรายงานดานความย่ังยืนในมหาวิทยาลัย (หรือที่รูจักกันในชื่อ 

“บัตรรายงานสีเขียว” - Green Report Card) โดยทั่วไป วิธีการนี้ไดปรับเอาแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนดาน

สิ่งแวดลอมซึ่งมีอยู 3 องคประกอบ ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสงัคม ดงัแสดงในภาพที่ 2.19 สาํหรบั 

ดา้นสิงแวดลอ้มนนั รวมการใชท้รพัยากรธรรมชาติการจดัการสิงแวดลอ้ม และการป้องกันมลพิษ ขณะที

ทางดา้นเศรษฐกิจ รวมถึงผลกาํไร และการลดค่าใชจ่้าย ส่วนดา้นสงัคมนนั รวมการศึกษา ชุมชน และการ

มีส่วนร่วมของสังคม ซึงทัง  ด้านรวมอยู่ในเกณฑ์ของยูไอ กรีนเมตริก เป้าหมายของการจัดอันดับ 

มหาวิทยาลยัโลกดา้นความยงัยืนนนั เกิดจากความเขา้ใจว่ามหาวิทยาลยัมีหลากหลายประเภท พนัธกิจ

และบรบิทของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะเป็นปัญหาในเรืองระเบียบวิธีการจัดอนัดับ โดยเฉพาะอย่างยิงแลว้ 

เรามีความตระหนักเป็นอย่างมากว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในส่วนของระดับการรับรู ้

และความทุ่มเทในดา้นความยังยืน งบประมาณ จาํนวนของพน้ทีสีเขียวในมหาวิทยาลยั และในมิติอืน ๆ 
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อีกเป็นจาํนวนมาก ประเด็นเหล่านีมีความซบัซอ้น แต่ยูไอ กรีนเมตริก ก็ตงัใจทีจะปรบัปรุงการจดัอันดับนี

อย่างต่อเนือง เพอืยงัประโยชนแ์ละความยติุธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 

ภาพที่ 2.19 องคประกอบแนวคิดเก่ียวกับความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม 

(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzkyOTky&method=inline) 

เกณฑการประเมิน 6 ดาน ไดแก 

Setting and Infrastructure (สถานที่และโครงสรางพ้ืนฐาน) 15% 

Energy and Climate Change (พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ) 21% 

Waste management (การจัดการของเสีย) 18% 

Water usage (การจัดการน้ำ) 10% 

Transportation (การขนสง) 18% 

Education (การศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18% 

สำหรับตัวชี้วัดในแตละหมวดสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 2.1 ถึงตารางที่ 2.6 ตามลำดับ 

ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดสำหรับหมวดสถานที่และโครงสรางพ้ืนฐาน (SI) (15%)  

(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzkyOTky&method=inline) 

ขอ ตัวชี้วัด คะแนน 

SI1 สัดสวนของพ้ืนที่เปดโลงตอพื้นที่ทั้งหมด 300 

SI2 สัดสวนของพ้ืนที่เปดโลงตอจำนวนประชากรของวิทยาเขต 300 

SI3 พื้นที่ในวิทยาเขตที่มีลกัษณะเปนปา 200 

SI4 พื้นที่ในวิทยาเขตที่ใชปลูกตนไม 200 

SI5 พ้ืนที่ในวิทยาเขตที่ใชเปนพื้นที่ดูดซึมน้ำ 300 

SI6 งบประมาณของมหาวิทยาลัยในสวนความพยายามเพ่ือความยั่งยืน 200 

 รวม 1,500 
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ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัดสำหรับหมวดพลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) (21%) 

(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzkyOTky&method=inline) 

ขอ ตัวชี้วัด คะแนน 

EC1 การใชอุปกรณประหยัดพลังงาน 200 

EC2 การดำเนนิงานโครงการอาคารอัจฉริยะ 300 

EC3 พลังงานทดแทนซึ่งผลิตไดในวิทยาเขต 300 

EC4 สัดสวนการใชไฟฟาทั้งหมดตอประชากรของวิทยาเขต 300 

EC5 สัดสวนพลังงานทดแทนที่ผลิตไดตอการใชพลังงาน 200 

EC6 องคประกอบของการดำเนินงานอาคารสีเขียว 300 

EC7 โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 200 

EC8 สัดสวนคารบอนฟุตพริ้นททั้งหมดตอจำนวนประชากรของวิทยาเขต 300 

 รวม 2,100 

ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดสำหรับหมวดการจัดการของเสีย (WS) (18%) 

(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzkyOTky&method=inline) 

ขอ ตัวชี้วัด คะแนน 

WS1 โครงการลดการใชกระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต 300 

WS2 โครงการนำของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใชใหม 300 

WS3 การจัดการของเสียเปนพิษ 300 

WS4 การบำบัดของเสียอินทรีย 300 

WS5 การบำบัดของเสียอนินทรยี 300 

WS6 การบำบัดน้ำเสีย 300 

 รวม 1,800 

ตารางที่ 2.4 ตัวชี้วัดสำหรับหมวดการจัดการน้ำ (WR) (10%) 

(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzkyOTky&method=inline) 

ขอ ตัวชี้วัด คะแนน 

WR1 โครงการอนุรักษน้ำ 300 

WR2 โครงการนำน้ำเสียกลับมาใชใหม 300 

WR3 การใชอุปกรณประหยัดน้ำ 200 

WR4 การใชนำ้ที่ทำการบำบัดแลว 200 

 รวม 1,000 
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ตารางที่ 2.5 ตัวชี้วัดสำหรับหมวดการขนสง (TR) (18%) 

(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzkyOTky&method=inline) 

ขอ ตัวชี้วัด คะแนน 

TR1 สัดสวนของยานพาหนะ (รถยนตและรถจักรยานยนต) ตอจำนวน

ประชากรของวิทยาเขต 

200 

TR2 สัดสวนของบริการรถรับสงสาธารณะตอจำนวนประชากรของวิทยาเขต 200 

TR3 สัดสวนของจักรยานตอจำนวนประชากรของวิทยาเข 200 

TR4 ประเภทของที่จอดรถ 200 

TR5 โครงการริเริ่มดานการขนสงเพื่อลดจำนวนรถสวนบุคคลในวิทยาเขต 200 

TR6 การลดพื้นท่ีจอดรถสวนบุคคลในชวง 3 ปที่ผานมา 200 

TR7 บริการรถรับสงสาธารณะ 300 

TR8 นโยบายเก่ียวกับรถจักรยานและการเดินเทาภายในวิทยาเขต 300 

 รวม 1,800 

ตารางที่ 2.6 ตัวชี้วัดสำหรับหมวดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ย่ังยืน (ED) (18%) 

(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzkyOTky&method=inline) 

ขอ ตัวชี้วัด คะแนน 

ED1 สัดสวนของรายวิชาเก่ียวกับความยั่งยืนตอรายวิชา/หลักสูตรทั้งหมด 300 

ED2 สัดสวนของทุนวิจัยดานความยั่งยืนกับทุนวิจัยทั้งหมด 300 

ED3 การตีพิมพดานความย่ังยืน 300 

ED4 กิจกรรมดานความย่ังยืน 300 

ED5 องคกรนกัศึกษาที่เกี่ยวกับความย่ังยืน 300 

ED6 เว็บไซตเกี่ยวกับความยั่งยืน 300 

 รวม 1,800 

 

2.3. การพฒันาดานการเกษตร 

2.3.1. Smart Farm 

สมารทฟารม (Smart farm) เปนนวัตกรรมที ่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย) เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรและ

ผูประกอบการใชนวัตกรรมดานการเกษตรมากขึ้น เพื่อนำไปสูการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให

ยั่งยืนในอนาคต โดยรายละเอียดที่นาสนใจเกี่ยวกับสมารทฟารม มีดังน้ี 



27 

 

สมารทฟารม หรือ เกษตรอัจฉริยะ เปนรูปแบบการทำเกษตรแบบใหมที่จะทำใหการทำไร ทำนา 

มีภูมิคุ มกันตอสภาพภูมิอากาศที่เปลี ่ยนแปลงไป โดยการนำขอมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื ้นที ่ยอย 

(Microclimate) ระดับไร (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใชในการบริหารจัดการ 

ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อใหสอดคลองกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพรอมรับมือกับสภาพอากาศ

ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยไดรับการขนานนามวา เกษตรกรรมความแมนยำสูง หรือ เกษตรแมนยำสูง 

(Precision Agriculture) ซึ่งเปนที่นิยมกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเริ่มแพรหลายเขาไป

ในหลายประเทศ ทั้งยุโรป ญี่ปุ น มาเลเซีย และอินเดียแนวทางในการจัดการ Smart Farm แสดงดังภาพที่ 

2.20 

 

ภาพที่ 2.20 แนวความคิดการบริหารจัดการ Smart Farm 

(http://smartfarmthailand.com/precisionfarming/) 

แนวคิดหลักของสมารทฟารม คือ การประยุกตใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร รวมถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาทั้งหวงโซอุปทาน (Supply chain) ของกระบวนการผลิต

สินคาเกษตรไปจนถึงผูบริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต ลดตนทุน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินคา สมารท

ฟารมเป นความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรม 4 ดานท ี ่สำคัญ ไดแก  (1) การลดตนทุน 

ในกระบวนการผลิต (2) การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินคา (3) การลดความเสี่ยงในภาค

เกษตร ซึ ่งเก ิดจากการระบาดของศัตร ูพืชและจากภัยธรรมชาติ (4) การจ ัดการและส งผ านความรู  
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โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกตสูการพัฒนาในทางปฏิบัติ และใหความสำคัญตอการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใชในการทำสมารทฟารม ไดแก 

- Global Positioning System (GPS) เปนเทคโนโลยีในการระบุพิกัด หรือตําแหนงบนพื้นผิวโลกโดย

ใชกลุมของดาวเทียมจํานวน 24 ดวง ซึ่งโคจรรอบโลกในวงโคจร 6 วง ความสูง 20,200 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก 

- Geographic Information System (GIS) เปนเทคโนโลยีในการรวบรวมและวิเคราะหข อมูล 

เชิงพื้นที่ แลวนํามาแสดงผลในรูปแบบตางๆ สามารถเก็บขอมูลไดหลากหลายมิติ ซึ่งระบบ GIS ที่รู จักกันดี 

คือ Google Earth 

- Remote Sensing หรือเทคโนโลยีการรับรู ระยะไกล เปนเครื ่องมือที ่ใชในการเก็บขอมูลพื ้นที่  

โดยอาศัยคลื่นแสงในชวงความยาวคลื่นตางๆ และคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน เรดาห ไมโครเวฟ วิทยุ เปนตน  

อุปกรณรับรูเหลานี้มักจะติดตั้งบนอากาศยาน หรือดาวเทียม 

- Proximal Sensing หรือเทคโนโลยีการรับรูระยะใกล อาศัยเซ็นเซอรวัดขอมูลตาง ๆ ไดโดยตรง 

ในจุดที่สนใจ เชน เซ็นเซอรตรวจอากาศ (Weather Station) เซ็นเซอรวัดดิน (Soil Sensor) เซ็นเซอรตรวจ

โรคพืช (Plant Disease Sensor) เซ็นเซอรตรวจวัดผลผลิต (Yield Monitoring Sensor) เปนตน เซ็นเซอร      

เหลานี้สามารถนํามาวางเปนระบบเครือขายไรสาย (Wireless Sensor Network) โดยนําไปติดตั้งหรือปลอย

ในพ้ืนท่ีไรนา เพ่ือเก็บขอมูลตางๆ ไดแก ความชื้นในดิน อุณหภูมิ ปริมาณแสง และสารเคมี 

- Variable Rate Technology (VRT) หรือเทคโนโลยีการใหปุย น้ำ ยาฆาแมลง ตามสภาพความ

แตกตางของพ้ืนท่ี โดยมักจะใชรวมกับเทคโนโลยี GPS 

- Crop Models and Decision Support System (DSS) เปนเทคโนโลยีที ่บ ูรณาการเทคโนโลยี

ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนเขาไวดวยกัน เพื่อใชในการตัดสินใจวาจะทำอะไรกับฟารม ทำเมื่อไร ทำอยางไร 

รวมถึงยังสามารถทํานายผลผลิตไดดวย 

การทำสมารทฟารมในประเทศไทยอาจมีขอจำกัด เน ื ่องจากระบบเทคโนโลยีบางชนิดยังมี

ประสิทธิภาพไมดี เชน ระบบ GPS และ GIS ตองใชเงินในการลงทุนสูง รวมถึงเกษตรกรขาดความชำนาญ 

ในการใชเครื่องมือ แตเมื่อโลกเขาสูการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ สังคม ตลอดจนองคความรู ขอมูล 

ขาวสาร ที่มีการแลกเปลี่ยนสงผานกันอยางรวดเร็วไปทั่วทุกภูมิภาค เกษตรกรไทยจึงจำเปนตองมีการ

ปรับเปลี่ยนตัวเองตามสภาพการดำเนินชีวิต การเปดรับ เรียนรู ขอมูลขาวสาร เพื่อพาตัวเองกาวสูการเปน

เกษตรกรคุณภาพ (Smart farmer) ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่วา 

การพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart farmer โดยมี Smart officer เปนเพื่อนคูคิด 

ซึ่งคุณสมบัตพิื้นฐานของ Smart farmer มี 6 ประการ คือ 

ประการที่ 1 เปนผูมีความรูในเรื่องที่ทำอยู สามารถเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

หรือใหคำแนะนำปรึกษากับผูอ่ืนที่สนใจได 

ประการที่ 2 มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลทั้งจากเจาหนาที่ของรัฐ และ

ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ เชน Internet, Mobile smart phone เปนตน 
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ประการที่ 3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความสามารถในการบริหารจัดการปจจัยการ

ผลิต แรงงาน และทุน สามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อใหขายผลผลิตได ตลอดจนสามารถจัดการ

ของเหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Zero waste management)  

ประการที่ 4 เปนผูมีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค มีความรูหรือ

ไดรบัการอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน GAP/GMP เกษตรอินทรีย หรือมาตรฐานอ่ืนๆ  

ประการที่ 5 มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดมลภาวะ

และ  ไมทำลายสิ่งแวดลอม (Green economy) มีกิจกรรมชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง 

ประการที่ 6 มีความภูมิใจในความเปนเกษตรกร มีความมุงมั ่นในการประกอบอาชีพการเกษตร      

รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไวใหคนรุนตอไป มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพ

การเกษตร 

กระบวนการสราง Smart farmer เปนการพัฒนา Smart Officer หรือเจาหนาที่รัฐ ซึ่งมีองคความรู

ทางวิชาการและนโยบาย สามารถนำเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนเกษตรกร โดยชี้นำเกษตรกรตามแนวทางการ

พัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังแสดงในภาพที่ 2.21 สวนการกาวสูการเปน Smart Officer คือ การปรับ

กระบวนการทำงาน ซึ่งเริ่มจากการทำความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงชนิดและปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรของแตละ

พื้นที่ รวมทั้งปญหาของสินคาแตละชนิด และตองสามารถเชื่อมโยงกับศูนยวิจัยของเครือขายหนวยงานใน

กระทรวงเกษตรฯ และขอมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนำมาวางแผนดานการผลิตใหกับ

เกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพที่ 2.21 กระบวนการสราง Smart farmer เปนการพัฒนา Smart Officer 

(http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/1074-img.pdf) 

นอกจากการพัฒนาใหเกษตรกรไทยเปน Smart farmer โดยมี Smart Officer เปนเพื่อนคูคิดแลว   

ยังมีการปฏิรปูภาคการเกษตรของประเทศดวย ตามกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนการพัฒนา คือ  

Zoning = Area + Commodity + Human Resource 
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มีสาระสำคัญ คือ การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ในพื้นที่หนึ่ง

ใหประสบความสำเร็จตองอาศัยความพรอมของปจจัยหลัก 3 ดานในการขับเคลื่อน ไดแก การบริหารจัดการ

พื้นที่และทรัพยากรที่เหมาะสม (Area) ผลิตสินคาไดตรงตามความตองการของตลาด (Commodity) รวมทั้ง

การมีบุคลากรดานการเกษตรท้ังเกษตรกรและเจาหนาที่ (Human :Smart farmer & Smart officer) ท่ีจะทำ

หนาที่บริหารจัดการการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนหวงโซคุณคา (Value chain) ไดอยางมีประสิทธิภาพ    

สมารทฟารมเปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีความสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื ่องจากมี

หลักการที่คลายคลึงกันคือ การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ดวยเหตุนี้ สมารทฟารมจึงเปน

อีกนวัตกรรมหนึ่งที่นาสนใจในการชวยจัดระบบการเกษตรใหมีศักยภาพมากขึ้น เพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบ

การเกษตรของประเทศใหยั่งยืนในอนาคต (http://www.sptn.dss.go.th/otopinfo/index.php/2014-10-

09-08-12-02/article-1/103-2016-11-28-08-12-01) 

 

2.4. การจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ 

2.4.1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สวนประกอบ และคุณสมบัติของวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากคอนกรีตสามารถรับแรงอัดไดสูง

ขณะที่ความสามารถในการรับแรงดึงต่ำ เมื่อถูกแรงดึงจะทำใหคอนกรีตเปราะแตกไดงาย ดวยสาเหตุนี้ ระบบ

คอนกรีตเสริมแรงจึงถูกนำมาใช โดยการนำวัสดุอื่นที่สามารถรับแรงดึงได เชนเหล็ก มาใสไวภายในคอนกรีต

เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง โดยอาจกลาวไดวา คอนกรีตรับแรงอัด และเหล็กรับแรงดึง ถึงแมวาใน

ชวงแรกหลังจากที ่คอนกรีตเริ ่มแข็งตัว คอนกรีตและเหล็กจะรวมกันรับแรงดึงจนถึงสภาวะที ่คอนกรีต 

ไมสามารถรับแรงดึงได คุณสมบัติทางกายภาพ 3 อยางที่ทำให คอนกรีตเสริมเหล็กเปนที่นิยม อยางที่หนึ่งคือ

คาสัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตและเหล็ก มีคาใกลเคียงกันมาก ซึ่งเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทำให

คอนกรีตและเหล็กขยายตัวหรือหดตัวไดพรอมกัน อยางที่สองคือเมื่อคอนกรีตแข็งตัว คอนกรีตจะจับเหล็ก

เสริมไดแนน ซึ่งทำใหเกิดการการถายเทแรงภายในระหวางคอนกรีตและเหล็กเสริม เหล็กขอออยนิยมถูก

นำมาใชในโครงสรางหลัก เนื่องจาก สัมประสิทธิ์แรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตและเหล็กเสริมมีคามาก เมื่อ

เทียบกับเหล็กกลม อยางที่สามคือคาพีเอช (pH) ของสารเคมีที่เกิดจากพอรตแลนดซีเมนต เมื่อคอนกรีตแข็ง

แข็งตัวจะมีสารเคมีออกมาเคลือบเหล็กเสนเปนฟลมบางๆ ไวปองกันไมใหเหล็กเสนถูกกัดกรอนหรือเปนสนิม 

รับน้ำหนักไดมาก ตานทานตอโมเมนตดัดและแรงเฉือน ปองกันรอยแตกราว 

ขอดีและขอเสียของวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื ่อเปรียบเทียบกับวัสดุการกอสรางประเภทอื่น       

ขอดีมีความแข็งแรงคงทน ตานทานตอแรงดึงไดมาก สวนขอเสีย จะมีราคาสูงมากกวาวัสดุกอสรางอื่นเพราะ

จำนวนราคาของเหล็กเปนการสิ้นเปลืองมาก 

งานกอสรางถนนคอนกรีต เริ่มนยิมมากขึ้นในปจจุบัน ถึงแมมีคาใชจายในการกอสรางจะสูงกวา แตคา     

ดูแลรักษาจะถูกกวาถนนยางมะตอย การกอสรางจะแบงออกเปน 2 ขั้นตอนหลักๆคือ การเตรียมชั้นเบสและ

ชั้นผิวถนน ซึ่งในอันดับตอไปขอแนะนำการทำงานที่สำคัญเบ้ืองตนในการทำงานกอสรางถนนคอนกรีต ดังนี้ 
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1.การเตรียมชั้นงานถนนคอนกรีต การบดอัดแนน(Compaction) ในแตละชั้นงานถนนคอนกรีตใหได

ตามมาตรฐานเพ่ือปองกันการทรุดตัว โดยมีสวนประกอบดังภาพที่ 2.22 

 

ภาพที่ 2.22 สวนประกอบของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(http://www.vp-concrete.com/th/การทำงานโครงสรางคอนกรีต/76-งานถนนคอนกรตี.html) 

2.การเตรียมแบบและรอยตอ (Joint) ควรเตรียมแผนพลาสติกปูที ่ Base Course (ภาพที่ 2.23)    

กอนเพื่อกันน้ำใตดิน มาผสมในคอนกรีต ซึ่งจะสงใหคอนกรีตมีน้ำหนักมากเกินไปสังเกตการวางหรือติดตั้ง

เหล็ก Dowel bar หรือ Tied bar ไมไดระดับสูงเกินไปหรือปลายเอียงสูงต่ำไมเทากันเมื่อเกิดแรงดึงอาจเกิด

รอยแตกราวบริเวณปลายเหล็กดานที่เอียงทางสูงได การวางเหล็กตะแกรง (Temperature Steel) ควรจัดวาง

ระดับเหล็กตะแรงใหถูกตอง และระวังไมใหมีการจี้เขยาคอนกรีตนานจนเกินไปเพราะอาจสงผลใหระดับของ

เหล็กตะแกรงเปลี่ยนไปได ดังแสดงในภาพที่ 2.24 ตรงแนวรอยตอใหเสริมเหล็ก Dowel bar หรือ Tied bar 

ที่ระยะหางทุก ๆ 30 cm. (ภาพที่ 2.25) และควรมีระยะฝงเหล็กในคอนกรีตไมนอยกวา 25 cm การวางเหล็ก

กันแตกตามมุมตาง ๆ หากไมดำเนินการติดตั ้งหรือติดตั ้งไม ถูกตองมีโอกาสเกิดรอยแตกราวเร็วมาก  

วางตำแหนง Joint ใหถูกตอง โดยระยะหางระหวาง Transverse Joint แตละชวงตองไมมากกวา 10 m  

การจัด Joint ตองตัดให มีความลึกประมาณ 1/4 เทาของความหนา ถนนคอนกรีต (ภาพที่ 2.26)  

 

ภาพที่ 2.23 แผนพลาสติกปูท่ี Base Course 

(http://www.vp-concrete.com/th/การทำงานโครงสรางคอนกรีต/76-งานถนนคอนกรตี.html) 
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ภาพที่ 2.24 การวางเหล็กตะแกรงในถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(http://www.vp-concrete.com/th/การทำงานโครงสรางคอนกรีต/76-งานถนนคอนกรตี.html) 

 

ภาพที่ 2.25 เสรมิเหล็ก Dowel bar หรือ Tied bar 

(http://www.vp-concrete.com/th/การทำงานโครงสรางคอนกรีต/76-งานถนนคอนกรตี.html) 

 

ภาพที่ 2.26 สวนประกอบเหล็กเสริมในถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(http://www.vp-concrete.com/th/การทำงานโครงสรางคอนกรีต/76-งานถนนคอนกรตี.html) 
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3. การเทและอัดแนนคอนกรีต คอนกรีตที่ใชในการเทพื้นถนนคอนกรีตควรมีคายุบตัวประมาณ 8 

cm. ในการเทคอนกรีตตองเทอยางตอเนื่อง แบะตองทำการจี้เขยาคอนกรีต อยางทั่วถึง สวนผสมคอนกรีต 

ควรมีวัสดุประสาน (Binder) อยางต่ำ 350 กิโลกรัม ตอ 1 คิว หามเติมน้ำเพิ่มหนางาน เพราะจะทำใหกำลัง

คอนกรีตลดลง 

4. การบมคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลวควรมีการบมถนนคอนกรีต โดยการใชกระสอบปาน หรือ

แผนพลาสติกวางเหล่ือม ระยะหางกันไมเกิน 25 cm. รดน้ำใหชุมตลอดเวลาเปนเวลา 7 วัน ขณะบมคอนกรีต 

2 วันแรก ไมควรทำงานใดๆ ที่จะเกิดการสั่นสะเทือนถนนที่หลอไว สำหรับรอยตอใหทำความสะอาดแนว 

Joint กออุดดวยยางมะตอย 

 

2.4.2. ถนนแอสฟลตติกคอนกรีต 

แอสฟลตติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ประกอบดวยสวนผสมของหินยอยกับยางแอสฟลท 

สวนผสมดังกลาวเหมาะที่จะใชเปนผิวจราจร ใชดาดทองคลอง หรือสระนํ้า การผลิตคอนกรีตแอสฟลททำ     

ไดหลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสำหรับประเทศไทยมี 2 วิธี คือ แบบผสมเสร็จจากโรงงาน (Plant mix) และแบบ

ผสมในสนาม (Field mix) กรรมวิธีในการทำ คอนกรีตแอสฟลตผสมเสร็จคือตองมีโรงงานหรือสถานที่ผสม 

(Plant) โดยใหความรอนแกหิน และยางจนไดอุณหภูมิท่ีตองการแลวจึงผสมคลุกเคลากันในเครื่องในอัตราสวน

ที่ถูกตองตามที่ออกแบบไว เมื่อผสมจนไดที่จึงเทใสรถบรรทุกแลวนำ ไปยังสถานที่กอสรางเทลงในเครื่องปู

คอนกรีตแอสฟลต (Asphalt concrete paving machine or paver) ปูตามความหนาที่ตองการแลวบดอัด

ดวยรถบดลอเหล็ก หรือลอยาง ตามลำดับ แอสฟลตคอนกรีตแอสฟลตที่ผสมโดยวิธีนี้ถือวามีคุณภาพดีที่สุดแต

มีราคาคอนขางแพง เพราะตองใชเครื่องจักร และเครื่องมือหลายชนิด สวนคอนกรีตแอสฟลตแบบผสมใน

สนามทำ ไดโดยลาดแอสฟลตบนพื้นผิวที่ไดเตรียมไว แลวเกลี่ยมวลรวม เชน หินยอย หรือกรวดยอยปดทับ

แลวทำ การบดทับใหเรียบ เรียก “Surface Treatment” ผิวทางประเภทนี้อาจทำ เพียงชั้นเดียว (Single 

Bituminous Surface Treatment‚ SBST ) สองชั้น (Double Bituminous Surface Treatment‚ DBST ) 

หรือหลายชั ้น (Multi Bituminous Surface Treatment‚ MBST) ผ ิวทางแบบนี ้ค ุณภาพไมด ีเท าแบบ

ผสมเสร็จ แตทำไดรวดเร็ว และมีราคาถูกกวา 

อยางไรก็ตาม ไมวาจะกอสรางโดยวิธีใด จะตองคำนวณออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใหเหมาะ

กับจำนวนยวดยานพาหนะ (หรือโดยนัย คือน้ำหนักของยวดยานพาหนะ) และตองทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ    

ที่กำหนดใหในหองปฏิบัติการเสมอ (http://www.asphaltthailand.com/แอสฟลติกคอนกรีตconcrete-

13613.page) 
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2.5. การจัดการระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทน 

2.5.1. กาซชีวภาพ 

กาซชีวภาพ (Biogas) คือ กาซที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย ดวยแบคทีเรียชนิดไม

อาศัยออกซิเจน (Anaerobic) ทำใหเกิดกลุมกาซข้ีนขณะเกิดการยอยสลาย กลุมกาซนี้ เรียกวา กาซชีวภาพ 

กาซชีวภาพ ประกอบดวย กาซมีเทน (CH4) ประมาณรอยละ 60 – 70 คารบอนไดออกไซด (CO2) 

ประมาณรอยละ 30 – 40 ทีเหลือจะเปนกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และกาซไนโตรเจน (N2) ซึ่งกาซมีเทนมี

คุณสมบัติติดไฟไดจึงสามารถนำมาเปนพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง ตาง ๆ เชน การหุงตม เชื้อเพลิงรถยนต 

เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม เปนตน 

การยอยสลายอินทรียวัตถุสามารถใหกาซชีวภาพ แตจะเกิดกาซมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับชนิดของ

อินทรียวัตถุที่ยอยสลาย เชน พืชสดจะเกิดกาซยากกวามูลสัตว เนื่องจากมูลสัตวมีการยอยสลายมาบางแลว

จากสัตว ทำใหแบคทีเรียสามารถยอยสลายไดรวดเร็วข้ึน ดังนั้น การนำพืชสดมาใชกระบวนการหมักใหไดกาซ

ชีวภาพจะตองทำการสับใหมีขนาดเล็ก และหมักทิ้งไวกอน สำหรับวัสดุที ่นำมาหมัก นอกจากจะมีพืชสด  

และมูลสัตวแลว ยังสามารถนำของเสียหรือน้ำเสียจากกระบวนการตาง ๆมาใชหมักไดดวย เชน น้ำเสีย 

จากโรงงานแปงมันสำปะหลัง น้ำเสียจากฟารมสุกรเศษอาหารตามบานเรือน เปนตน 

 

ภาพที่ 2.27 บอหมักกาซชีวภาพ (https://www.siamchemi.com/กาซชีวภาพ/) 

องคประกอบของกาซชีวภาพ ประกอบดวยกาซมีเทน 50-60% กาซคารบอนไดออกไซด 25-35% 

กาซไนโตรเจน 2-7% กาซไฮโดรเจน 1-5% และกาซอื่น ๆ ที่มีจำนวนนอยไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด  

กาซไฮโดรเจนซัลไฟด และกาซอื่นๆ 

ประโยชนกาซชีวภาพ เปนกาซใชสำหรับการหุงตมแทนเตาแกส ใชสำหรับเปนแสงสวาง และใหความ

รอน ใชเปนเชื้อเพลิงเครื่องยนตดูดน้ำ เครื่องยนตรถยนต ใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อใหความรอนสำหรับการอบแหง

ผลิตภัณฑ หรือใหความอบอุนแกลูกสัตว ตามฟารมตางๆ เชน ไก สุกร เปนตน ใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอน 

ในภาคอุตสาหกรรม เชน หมอไอน้ำ ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานผลิตไฟฟา 
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ภาพที่ 2.28 กระบวนการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ (https://www.siamchemi.com/กาซชีวภาพ/) 

ฉะนั้น กาซชีวภาพจึงสามารถนำมาใชประโยชนไดหลายประการ นอกจากนี้ยังมีการนำกาซชีวภาพมา

ใชรวมกับ Dual Fuel Engine คือ การนำกาซชีวภาพมาใชรวมกับน้ำมัน หรืออาจกลาวไดวาใชสวนผสมของ

กาซชีวภาพและอากาศผานเขาไปตามทอไอดีไป ยังกระบอกสูบ เมื่ออัดไดอุณหภูมิและความดันก็ฉีดน้ำมันเขา

ไปทำการเผาไหมกับเครื่องยนต ดีเซลตาง ๆ เม่ือกาซ ชีวภาพมีประโยชนตอชีวิตประจำวันอยางมาก เราจึงควร

มีการศึกษาทางดานนี้อยางจริงจัง ประกอบกับพยายามนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันใหมากที่สุดเทาที่จะ

ทำไดซึ่งกระบวนการหมักเพื่อผลิตกาซชีวภาพ เปนปฏิกิริยาการยอยสลายสารอินทรียในสภาวะไรออกซิเจน

โดยจุลินทรียหลาย ชนิดผลิตภัณฑที่ไดในขั้นตอนสุดทายเปนกาซมีเทนและกาซคารบอนไดออกไซด เปนสวน

ใหญ กระบวนการยอยสลายในสภาวะไรออกซิเจนเปนกระบวนการหมุนเวียนคารบอนและธาตุ อ่ืน ๆ ทำใหได

ผลิตภัณฑที่สะอาด ปลอดภัย มีการเจริญเติบโตของเซลลนอย ทำใหลดการกำจัดตะกอนจุลินทรีย ขั้นตอน

กระบวนการเกิดกาซชีวภาพ มีดังน้ี 

การยอยสลายในสภาวะไรออกซิเจน (Anaerobic Digestion) การยอยสลายสารอินทรียในสภาวะ 

ไรออกซิเจนเปนกระบวนการเปลี่ยนสารอินทรียเปนกาซชีวภาพในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน  

การเกิดมีเทนจากสับสเตรท ปฏิกิริยาการเกิดมีเทน แบงออกเปน 3 ปฏิกิริยา คือ 

– การเกิดมีเทนจากกระบวนการ Decarboxylation ของกรดอินทรียระเหยงาย 

– การเกิดมีเทนจากคารบอนไดออกไซดและไฮโดรเจน 

– การเกิดมีเทนจากสารประกอบอินทรียเชิงเดี่ยวอื่น 

 

2.5.2. โซลาฟารม (Solar Farm) 

ในยุคท่ีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกำลังเติบโตนั้น การใขพลังงานก็เพ่ิมมากขึ้นไปตาม จึงเกิดสภาวะ

ขาดแคลนดานพลังงานเชื้อเพลิง ทำใหราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงมีการคิดคนพลังงานทางเลือก 

เพื่อใชทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงเกิดขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือพลังงานแสงอาทิตยที่สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟาได
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เปนอยางดี โซลาฟารม (Solar Farm) หรือที่เรารูจักกันในนาม โรงงานผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โซลา

ฟารมจะกักเก็บพลังงานแสงอาทิตยดวยโซลาเซลล (Solar Cell) หรือเรยีกอีกชื่อหนึ่งวา PV (Photo Voltaic)

โดยการนำโซลาเซลลหลายๆแผงมาวางเรียงตอกัน ซึ่งระบบติดตั้งโซลาเซลลนั้นมีดวยการ 2 แบบหลักคือ 

- แบบยึดติดอยูกับที่ (Fixed System) เปนการติดตั้งแผงแบบระบุตำแหนงชัดเจน การติดตั้งแบบ 

อยูกับที่นี้จะใชขอมูลเฉลี่ยของระดับความเขมของแสงในแตละพ้ืนที่ เพ่ือทำการกำหนดองศาของการติดต้ังแผง

โซลาเซลลใหร ับแสงอาทิตยไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด แตการติดตั ้งในรูแบบนี ้ จะมีขอเสียที ่การรับ

แสงอาทิตยจะรับไดดีเพียงแคบางชวงเวลาของวันเทานั้นหรือประมาณ 5-6 ชั ่วโมงตอวันและสามารถ 

รับพลังงานแสงอาทิตยไดเต็มที่ในเวลาเท่ียงเทานั้น เนื่องจากดวงอาทิตยเคลื่อนที่อยูตลอดเวลานั่นเอง สำหรับ

ขอดีของการใชแผงโซลาเซลลแบบยึดติดกับที่คือ ตนทุนในการติดตั ้งแผงโซลาจะต่ำกวาแบบหมุนตาม 

ดวงอาทิตย และคาดูแลรักษาก็จะถูกกวาดวยแสดงดังภาพที่ 2.29 

 

ภาพที่ 2.29 แผงโซลาเซลลแบบยึดติดอยูกับที่ (Fixed System)  

(https://www.asolar.co.th/article_2/โซลารฟารม-แหลงผลิตกร/#page-content) 

- แบบหมุนตามดวงอาทิตย (Tracking System) การติดตั้งโซลาเซลลในรูปแบบนี้จะสามารถรับ

แสงอาทิตยไดดีกวาแบบอยูกับที่ถึง 20 เปอรเซ็นต หลักการทำงานของระบบหมุนตามดวงอาทิตยจะมีลักษณะ

แขนกลทำหนาที่หมุนแผงเซลลอาทิตย โดยจะควบคุมดวยโปรแกรมที่เก็บขอมูลความเขมของรังสีดวงอาทิตย 

ซึ่งจะเปนตัวกำหนดใหแผงเซลลหมุนไปทิศทางใด ทำมุมองศาเทาไหร จึงจะไดรบัรังสีจากแสงอาทิตยมากที่สุด 

สำหรับการทำโซลาฟารมจำเปนตองใชพื้นที่คอนขางมากในการติดตั้งโซลาเซลลสำหรับผลิตกระแสไฟฟาได

เพียงพอตอการใชงานหรือจำหนายออกไป สถานที่สำหรับการติดตั้งควรจะเปนที่โลงแจง ไมมีเงามาบังแผง

เซลล ไมอยูใกลสถานที่เกิดฝุน ควรวางใหแผงเซลลมีความลาดเอียงประมาณ 10-15 องศา จากระดับแนวนอน 

และหันหนาไปทางทิศใต เนื่องจากประเทศไทยอยู ในเขตซีกโลกเหนือแนวเสนทางของดวงอาทิตยที ่ ข้ึน 
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จากทิศตะวันออกและไปตกในทิศตะวันตกจะเปนแนวออมใต จะสามารถรับรังส ีอาทิตยไดมากที ่สุด 

แสดงดังภาพที่ 2.30  

 

ภาพที่ 2.30 แผงโซลาเซลลแบบแบบหมุนตามดวงอาทิตย (Tracking System) 

(https://www.asolar.co.th/article_2/โซลารฟารม-แหลงผลิตกร/#page-content) 

การดูแลรักษาเนื่องจากแผงโซลาเซลลในโซลาฟารมมักจะติดตั้งอยูกับที่ บริเวณใกลพื้นดิน การดูแล

รักษาจึงไมซับซอนมากนัก เพียงทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยดวยผาชุบน้ำสะอาดเช็ค เพื่อขจัดฝุน

ละอองที่เกาะติดอยูเทานั้นเองคะ ยิ่งกวานั้นแผงโซลาเซลลมีอายุการใชงานมากกวา 20 ป จึงทำใหไมตอง

เปลี่ยนอุปกรณบอยปจจุบันการสรางโซลาฟารมสามารถติดตั้งไดบนผืนน้ำ บริเวณอางเก็บน้ำ เขื่อน ซึ่งสามารถ

ลดการใชพื้นดินขนาดใหญลงได เชนที่อางเก็บน้ำควีนอลิสเบสที่ 2 (Queen Elizabeth II) กรุงลอนดอน และ

เขื่อน Yamakura ประเทศญี่ปุน เปนตน นอกจากนี้จากการศึกษาพบวาการติดตั้งแผงโซลาเซลลบนผืนน้ำจะ

สามารถผลิตไฟฟาไดเพิ่มขึ้นถึง 20 % เมื่อเทียบกับการผลิตจากแผงโซลาเซลลบนพื้นดิน เนื่องจากน้ำจะชวย

ลดอุณหภูมิของแผงโซลาลง นอกจากนี้การทำฟารมโซลาบนน้ำสามารถลดการระเหยของน้ำไดอยางมากไดถึง 

90 เปอรเซ็นต ซึ่งโดยปกติแลวน้ำจะระเหยสูอากาศอยูตลอดเวลา (https://www.asolar.co.th/article_2/ 

โซลารฟารม-แหลงผลิตกร/#page-content) 

 

2.6. ระเบียบการรื้อถอนอาคาร 

ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น มีอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของกรมชลประทานที่เปน ที่ราชพัสดุ เชน 

อาคารที่ทำการ บานพักหรืออาคาร ชลประทานอื่นๆ ตลอดจนสิ่งปลูกสรางอื่นที่กอสรางดวยเงินงบประมาณ 

ซึ่งกอสรางมานานมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได หรือไมคุ มคากับการซอมแซม  

หากปลอยทิ้งไวทำใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง หรือเปนแหลงมั่วสุมของ

บุคคลทั่วไป หรือเปนอุปสรรคตองาน จึงไดทำการรื้อถอนอาคารที่ทรุดโทรมและไมสามารถซอมแซมได 
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การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง จำหนาย ใชประโยชน กรณีที่สวนราชการประสงคจะรื้อถอน

อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนราชพัสดุ ซึ่งกอสรางมานาน มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจนไมสามารถซอมแซมใหใช

งานได หรือไมคุมคากับการซอมแซม หากปลอยทิ้งไวจะทำใหมีความเสี ่ยงที่จะเกิดอันตรายตอผู อยูอาศัย

บริเวณใกลเคียง รวมทั้งอาจเปนแหลงมั่วสุมของบุคคลทั่วไปหรือเปนอุปสรรคตองานชลประทาน จำเปนตอง

รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ เพื่อใหการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุ

รวมถึงการตัดฟนตนไมบนที ่ราชพัสดุ ถูกตองตามกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ แบบฟอรมตาง ๆ  

ที่ใชประกอบการดําเนินงาน จะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 

บำรุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 

พ.ศ.2518 ดังนี้ 

ข อ 19 กรณีที ่ผู  ใช ท ี ่ราชพัสดุประสงคจะร ื ้อถอนอาคารหรือส ิ ่งปลูกสรางที ่เปนที ่ราชพัสดุ 

ในกรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงใหกรมธนา

รักษทราบการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุในจังหวัดอื่น ตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการ

จังหวัดกอน และเมื่อไดรื ้อถอนแลวใหแจงสำนักงานธนารักษพื ้นที่ทราบ (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  

ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549) การอนุญาตตามวรรคสอง ผูวาราชการจังหวัด จะมอบอำนาจใหธนารักษพื้นท่ีเปน 

ผูอนุญาตแทนก็ได 

ขอ 20 อาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุท่ีไมตองขออนุญาตรื้อถอนจากอธิบดีกรมธนารักษ

หรือผูวาราชการจังหวัด ตามที่กำหนดในขอ 19 มีดังตอไปนี้  

(1) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่กอสรางมาแลวไมนอยกวายี่สิบหาป 

(2) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ชํารุดจนใชในราชการไมได 

(3) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เก่ียวกับราชการลับทางทหาร 

(4) อาคารหรือสิ ่งปลูกสรางเดิมเพื ่อปลูกสรางอาคารหรือสิ ่งปลูกสรางใหมทดแทนตามที่ไดรับ

งบประมาณ  

เมื่อไดรื ้อถอนอาคารหรือสิ ่งปลูกสรางตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงใหกรมธนารักษหรือสำนักงาน 

ธนารักษพื้นที่ทราบ 

ขอ 21 ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะรื้อถอนตามขอ 19 หรือขอ 20 มีลักษณะที่ยังมีคุณคา

ทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม หรือสถาปตยกรรมที ่ควรอนุรักษไว หรือมีสภาพที่ยังใชประโยชนในทาง

ราชการตอไปได กอนแจงขออนุญาติรื้อถอนตามขอ 19 หรือกอนทำการรื้อถอนตามขอ 20 แลวแตกรณีใหผูใช

ที่ราชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน พิจารณาเหตุผลและความจำเปนตลอดจนปฏิบัติให

ถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของ เพือ่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูใชที่ราชพัสด ุ

ขอ 22 การจำหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทำการรื้อถอน หรือการจำหนายวัสดุที่รื้อถอนแลว 

หรือการจำหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง

กำหนด (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549) ในกรณีที่จะนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ
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ดังกลาวตามวรรคหนึ่งไปใชเพื่อประโยชนแกทางราชการ หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณ

กุศล จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษหรือธนารักษพื้นที่ แลวแตกรณีหลักเกณฑการอนุญาตให

ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด (http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/ 

WM_Lazing.pdf) 

 

2.7. การจัดการขยะ 

2.7.1. Pyrolysis 

กระบวนการผลิต Pyrolysis คือ กระบวนการเปลี ่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีโดยใชความรอน    

ในสภาวะไรอากาศ โดยเกิดการแตกของพันธะโมเลกุลในองคประกอบ จากสายโซพันธะเคมียาวๆ กลายเปน

สายโซสั้น ๆ สวนที่เปนองคประกอบ คารบอนระเหยได ก็กลายเปนกาซเชื ้อเพลิง บางสวนที่ถูกควบแนน 

ก็กลายเปนของเหลว (น้ำมัน) โดยพลาสติกหรือ (ขยะพลาสติก) ม ีส วนประกอบไปดวย ethylene, 

propylene, styrene และอื่นๆ เปนหลัก ซึ่งสารประกอบจากปโตรเลียม ซึ่งเกือบเหมือนกับ น้ำมันเบนซิน

และดีเซล โดยสิ่งที่แตกตางกัน คือ ชวงของหวงโซของที่ยาวกวา โดยจากกระบวนการ Pyrolysis นั้นสามารถ

ทำลายหวงโซดังกลาวของพลาสติกใหแคบลงคลายกับน้ำมันเบนซินและดีเซล (ซึ ่งกระบวนการดังกลาว

สามารถ นำไปใชไดกับวัตถุดิบประเภทอื่นๆ ที่เปนคารบอนเบส) 

ตารางที่ 2.7 ประเภทวัตถุดิบและความเหมาะสมในกระบวนการ Pyrolysis 

ประเภทของพลาสติก ผลผลิตที่ได 

Polyethylene (PE) ดีมาก 

Polypropylene (PP) ดีมาก 

Polystyrene (PS) ดีมาก 

ABS resin (ABS) ดี 

Polyurethane พอใช 

Polyvinylchloride (PVC) ไมเหมาะสม 

 

2.7.2. ขยะติดเชื้อ 

กฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 นิยาม ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายความวา    

มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลว

สามารถทำใหเกิดโรคได กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย

และการรกัษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว

รวมทั้ง ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ (1) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตว 

ที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพหรือ ซากสัตว และการใชสัตวทดลอง (2) วัสดุของมีคม  
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เชน  เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทำดวยแกว สไลดและ แผนกระจกปดสไลด (3) วัสดุซึ่ง

สัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่ไดจาก เลอืด สารน้ำจากรางกายของ

มนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนท่ีทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สำลีผากอซ ผาตาง ๆ และทอยาง (4) มูลฝอยทุกชนิด

ที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง ดังนั้น มูลฝอยติดเชื้อจึงครอบคลุมถึงซากหรือชิ้นสวนของอวัยวะของ

มนุษยหรือสัตวที่ไดจากการทดลองหรือชันสูตร วัสดุสิ่งของมีคมที่สัมผัสหรือสงสัยวาสัมผัสเลือดหรือสารน้ำ

จากรางกายมนุษยหรือสัตว ทั้งนี้ตองเกิดจากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล 

การใหภูมิคุมกันโรค การทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตวหรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

เชื้อโรค นอกจากนี้ยัง รวมถึงมูลฝอยทุก ๆ ชนิดที่มาจากรักษาผูปวยที่ติดเชื้อรายแรง ซึ่งตองมีการดำเนินการ

ใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

 

ภาพที่ 2.31 แหลงกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ 

 

2.7.3. การกำจัดขยะติดเช้ือ 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากมาตรฐาน WHO และ Guideline ของประเทศตาง ๆ ขอมูลทางดาน

วิชาการเกี ่ยวกับรูปแบบและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื ้อตามมาตรฐาน WHO และ Guideline        

จากตางประเทศนั้น สามารถสรุปรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไดดงันี้ 

1) การคัดแยก รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 รูปแบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อของประเทศตาง ๆ 

ตัวอยางกรณกีารจัดการแนวทางการคดัแยกมูลฝอยของสถาบันการแพทย Berkshire จาก Royal College of 

Nursing Guideline (RCN Guideline) ดังแสดงในภาพท่ี 2.32  
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ตารางที่ 2.8 การคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
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ภาพที่ 2.32 ตัวอยางกรณีการจัดการแนวทางการคัดแยกมูลฝอยของสถาบันการแพทย Berkshire จาก Royal 

College of Nursing Guideline (RCN Guideline) 

2) การรวบรวม (Collection) การรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตองมีการระบุเวลาที่ชัดเจนในการรวบรวม

มูลฝอยติดเชื้อและเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนในแตละแหลงกำเนิด และแยกเวลาเก็บรวบรวม

และรถเข็นจากมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยอันตรายอื่น ๆ เก็บรวบรวมมูลฝอยในภาชนะบรรจุมูลฝอยตองไมเกิน 

¾ ของภาชนะบรรจุ ไมใชลวดเย็บกระดาษปดปากถุงบรรจุมูลฝอย ควรใชการผูกหรือใชแถบพลาสติกมัดปาก

ถุงไวแทน และตองมีถุงหรือถังบรรจุเตรียมไวในการเปลี่ยนไดทันทีเมื่อมูลฝอยเต็ม ภาชนะบรรจุมูลฝอย 

ทั้งแบบถุงและกลองตองเขียนฉลากหรือขอความเขียนระบุวันที่เก็บ ชนิดของมลูฝอย และแหลงกำเนิดมูลฝอย      

กอนนำไปกำจัด และจดบันทึกน้ำหนักมูลฝอยเปนประจำ และกำหนดชวงเวลาในการเก็บมูลฝอยควรเหมาะสม

กับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ ้นและเหมาะสมกับบริเวณการปฏิบัติงาน และชนิดของมูลฝอยและความเปน

อันตรายที่แตกตางกัน เชน ในคลินิกแมและเด็กท่ีมีมูลฝอยประเภทมีคมจากการฉีดยา ควรเก็บรวบรวมมูลฝอย

ทุกวัน ตารางท่ี 2.9 ประเภทมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะบรรจุ ประเภทมูลฝอย Type of waste สีภาชนะบรรจุ

และสัญลักษณ Color of container and markings ชนิดภาชนะบรรจุ Type of container มูลฝอยติดเชื้อ 
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(Highly infectious waste) - ภาชนะบรรจุส ีเหลือง (Yellow) - มีข อความ “HIGHLY INFECTIOUS”,       

และมีตราสัญลักษณ biohazard symbol มีความแข็งแรงทนทาน ถุงพลาสติกที่ไมรั่ว หรือภาชนะที่สามารถ

นึ ่งฆาเช ื ้อได  (Autoclaved) ม ูลฝอยติดเช ื ้ออื ่นๆ (Other infectious waste) - pathological waste - 

anatomical waste - ภาชนะบรรจุสีเหลืองมีตราสัญลักษณ (Yellow with biohazard Symbol) ถุงพลาสติก

หรือภาชนะบรรจุ ไมร ั ่วซึม ของมีคม (Sharps waste) - ภาชนะบรรจุสีเหลือง (Yellow) - มีขอความ 

“SHARPS”, และมีตราสัญลักษณ biohazard symbol ภาชนะที่ปูองกันการเจาะทะลุ Puncture-proof 

container 

ตารางที่ 2.9 ประเภทมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะบรรจุ (WHO-recommended segregation scheme) 

 
 

3) เทคโนโลยีการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อ 

- การใชสารเคมีทำลายเชื ้อโรค (Chemical disinfection) เหมาะกับมูลฝอยที ่เปนของเหลว เชน 

เลือด ปสสาวะ อุจจาระ มูลฝอยติดเชื้อที่เปนของแข็ง เชน วัสดุ มีคม เปนตน วัตถุประสงคของการใชสารเคมี 

เพื่อทำลายเชื้อโรคและลดปริมาณเชื้อโรคใหนอยลงมากที่สุด สารเคมีบางชนิดมีผลในการทำลายเชื้อโรคบาง

ชนิด จึงตองมีการศึกษาถึงชนิดของเชื้อท่ีสามารถทำลายได อยางไรก็ตาม ในการเลือกใชสารเคมีควรพิจารณา
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ในหลายปจจัย ไมใชเพียงแคเรื ่องประสิทธิภาพของสารเคมี เทานั้น แตควรใหความสำคัญเรื ่องอันตราย 

ที ่จะเกิดขึ ้นจากการใช งานดวย ประเภทสารเคมีที ่ใชส วนใหญในการฆาเชื ้อโรคในมูลฝอยจากการ

รักษาพยาบาล เชน กลุมอัลดีไฮด สารประกอบคลอรีน เกลือแอมโมเนีย และสารประกอบฟนอล สำหรับ

โอโซน ปจจุบันมีการตรวจสอบเรื่องการ นำมาใช เพราะมีประสิทธิภาพการท าลายสูงและปลอดภัย ขอจำกัด

การใชสารเคมีคือ  ตองตัดมูลฝอยใหเปนชิ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฆาเชื้อโรค ผูใชสารเคมีตองไดรับการ

อบรมและมีการปูองกันอันตรายสวนบุคคล  

- เครื่องน่ึงฆาเชื้อดวยไอน้ำ (Autoclave) เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ำ (Autoclave) เปนอุปกรณที่ใชใน

การทำเครื่องมอืใหปราศจากเชื้อดวย ความรอน โดยใชความรอนชื้น คือ  มีไอน้ำมารวมดวย ในการทำงานของ 

Autoclave นั ้น องคการอนามัยโลก แนะนำใหใช อ ุณหภูมิ 121 องศาเซลเซ ียส ความดัน 15 ปอนด 

ตอตารางนิ ้ว เวลาประมาณ 30 นาที ซึ ่งสถาบัน Robert Koch แนะนำอุณหภูมิที ่ 134 องศาเซลเซียส  

เวลา 60 นาที ระบบทำลายเชื้อดวยไอน้ำ จะไดผลดี ขึ้นอยูกับระยะเวลาและอุณหภูมิ ดังนั้น จึงมีความจำเปน

ที่มูลฝอยทุกสวนจะตองสัมผัสกับอุณหภูมิที่ตองการ ตามระยะเวลาที่กำหนดสวน Ramesha Chandrappa 

และ Diganta Bhusan Das แนะนำวา ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เวลา

ไมนอยกวา 60 นาที, อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส ความดัน 31 ปอนดตอตารางนิ้ว เวลาไมนอยกวา 45 นาที

และอุณหภูมิ 149 องศาเซลเซียส ความดัน 52 ปอนดตอตารางนิ้ว เวลาไมนอยกวา 30 นาที 16 กระบวนการ

ทำลายเชื้อ โดยการแทรกตัวของไอน้ำเขาในมูลฝอย ทำใหเกิดการนำความรอนที่ชวยใหการถายเทความรอนดี

ขึ้น การทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดตามอัตราการแทรกตัวของไอน้ำซึ่งเปน ปจจัยที่สำคัญอยางย่ิง 

การทำใหไอน้ำแทรกตัวเขาไดทั่วถึงทุกสวน จะตองไลอากาศออกจากถังแรงดันใหหมด ไมเชนนั้นอากาศ 

ในถังแรงดันจะทำใหประสิทธิภาพการทำลายเชื้อลดลง ปจจัยที่เปนเหตุใหไลอากาศออกไมหมดอาจเกิดจาก      

การใชถุงพลาสติกกันความรอนหรือการใชภาชนะมูลฝอยที่ลึกเกินไป 

4) เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

4.1) การเผาในเตาเผาขยะ (Incineration) การเผาในเตาเผาขยะเปนกระบวนการเผาแบบใช

ออกซิเจนดวยอุณหภูมิสูงเปลี่ยนสารอินทรียและมูล ฝอยที่สามารถเผาไหมใหเปนสารอนินทรียและวัสดุที่ไม

สามารถเผาไหมไดที่สำคัญคือสามารถลดมวลและปริมาณได วิธีนี้เปนทางเลือกทั่วไปที่ใชในการบำบัดมูลฝอย 

ที่ไมสามารถรีไซเคิล นำกลับมาใชใหม หรือไม สามารถกำจัดไดดวยการฝงกลบ การเผาสารอินทรียจะทำให

เกิดกาซตางๆ ไอควัน คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด และสารมี พิษบางชนิด (โลหะ กรดฮาโลเจนิก) 

และอนุภาคฝุนละออง และสารตกคางในรูปของเถา ถาการเผาไหมไมมี การควบคุมท่ีถูกตอง จะกอใหเกิดกาซ

คารบอนมอนอกไซดซึ่งเปนกาซที่มีพิษ สวนเถาและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยังพบสารประกอบมีพิษ

ตางๆ ซึ่งตองมีการบำบัดเพ่ือลดผลกระทบที่จะยอนกลับมายังสุขภาพ และสิ่งแวดลอม 18  

4.2) ลักษณะมูลฝอยที่เหมาะสมกับการเผาในเตาเผาขยะ – คาความรอนต่ำ : สูงกวา 2,000 kcal/kg 

(8,370 KJ/kg) สำหรับเตาเผาหองเดยีว และ มากกวา 3,500 kcal/kg (14,640 KJ/kg) สำหรับเตาเผาสองหอง
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แบบไพโรไลติก – มีวัสดุที่เผาไหมไดมากกวารอยละ 60 – มีของแข็งที่เผาไหมไมไดต่ำกวารอยละ 5 - มีฝุน

ละเอียดที่ไมสามารถเผาไหมไดต่ำกวารอยละ 20 – คาความชื้นต่ำกวารอยละ 30  

4.3) ประเภทมูลฝอยที่ไมสามารถนำมาเผาในเตาเผาได - ภาชนะบรรจุกาซความดันสูง - มีปริมาณ

สารเคมีที่ไวตอปฏิกิริยาจำนวนมาก - มีเกลือเงินเปนองคประกอบ เชน มูลฝอยจากภาพถายและรังสี - 

พลาสติกบางประเภท เชน PVC - มูลฝอยที่มีปรอทและแคดเมียมสูง เชน เทอรโมมิเตอรแตก แบตเตอรี่ 

ที่ใชแลว หลอดแกวท่ีมีโลหะหนักปรมิาณสูง  

4.4) ตัวแปรที่ตองประเมิน เพื ่อพิจารณาประเภทและขนาดเตาเผา ไดแก - การผลิตมูลฝอยและ

ประเภทของมูลฝอยติดเชื้อในสภาพปจจุบัน - ประมาณการการผลิตมูลฝอยในอนาคต - การผลิตมูลฝอยที่เผา

ไดตอวัน (ตอเตียงตอวัน) – ตัวแปรอ่ืน ๆ ของมูลฝอยที่จะนำมาเผา เชน คาความรอนต่ำ คาความชื้น เปนตน  

4.5) ชนิดของเตาเผาพื้นฐานท่ีใชสำหรับเผามูลฝอยติดเชื้อ มี 3 ชนิด ไดแก  

(1) เตาเผาแบบไพโรไลติก (pyrolytic) มี 2 หองเผา เหมาะสมกับประเภท มูลฝอยติดเชื้อ (รวมวัสดุมี

คม) และมูลฝอยพยาธิสภาพ เชน เลือด น้ำเหลือง เนื้อเยื่อ หรือชิ้นสวนจากสัตวทดลองยาและสารเคมีตกคาง

ทำใหเกิดการสลายตัวของสารเคมีตกคางไดมากที่สุด โดยกำหนดคาความรอนตอของขยะที่จะนำมาเผาไดควร

มีคามากกวา 3,500 kcal/kg (14,650 kJ/kg) และไมเหมาะสมกับมูลฝอยที่ไมใชมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอย

จากชุมชน ซึ่งจะทำใหสูญเสียทรัพยากร มูลฝอยที่มีพิษทางพันธุกรรม กากกัมมันตรังสี เนื่องจากไมมีผลในการ

กำจัดและอาจทำใหเกิดการกระจายของสารกัมมันตรังสีไดภาชนะบรรจุที่ มีแรงดัน เนื่องจากอาจระเบิด

ในขณะเผาและเปนสาเหตุของการทำลายอุปกรณของเตาเผา พลาสติกประเภท Halogenated เชน PVC 

เนื่องจากเปนกอใหเกิดกาซที่มีกรดไฮโดรคลอริคและไดออกซิน มูลฝอย ที่มีสวนประกอบของโลหะหนักปริมาณสูง 

เนื่องจากการเผาจะทำใหเกิดการปลอยโลหะเปนพิษออกสูบรรยากาศ เชน ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท เปนตน 

อุณหภูมิเตาเผาประเภทนี้ประมาณ 800 - 900 องศาเซลเซียส ความสามารถของเตาเผาอยูที่ 200 กิโลกรัมตอ

วัน ถึง 10 ตันตอวัน โรงพยาบาลสวนใหญจะสรางเตาเผาที่ ความสามารถต่ำกวา 1 ตันตอวัน  

(2) เตาเผาหองเดียวแบบตะแกรง (static grate)  

(3) เตาเผาแบบหมุน (rotary kilns) มีความสามารถในการทำลายสารมีพิษทาง พันธุกรรม และ

สารเคมีที่ทนความรอนสูง เหมาะสมกับประเภทมูลฝอยติดเชื้อ (รวมถึงวัสดุมีคม) และ มูลฝอยพยาธิสภาพ 

เชน เลือด น้ำเหลือง เนื้อเยื่อ หรือชิ้นสวนจากสัตวทดลอง และมูลฝอยจากยาและสารเคมีทุกชนิด รวมถึงมูล

ฝอยที่เปนพิษตอเซลลทั้งนี้ ไมเหมาะสมกับมูลฝอยที่ไมไดมาจากการรักษาพยาบาล กากกัมมนัตรังสี เนื่องจาก

ไมมีผลในการกำจัดและอาจทำใหเก ิดการกระจายของสารกัมมันตรังส ีได  ภาชนะบรรจุที ่ม ีแรงดัน        

เนื่องจากอาจระเบิดในขณะเผาและเปนสาเหตุของการทำลายอุปกรณของเตาเผา มูลฝอยที่มีสวนประกอบของ

โลหะหนักปริมาณสูง เนื ่องจากการเผาจะทำใหเกิดการปลอยโลหะเปนพิษ เชน ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท        

สู บรรยากาศ อุณหภูมิเตาเผา ประมาณ 1,200-1,600 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถชวยใหเกิดการสลายตัวของ 

สารเคมีท ี ่ม ีความทนทานสูง เชน PCBs (polychlorobiphenyls) เป นตน ความสามารถของเตาเผา            

อยู ระหวาง 0.5 – 3.0 ตัน/วัน 
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วิธีดำเนินการวิเคราะห 
 

ในการศึกษานี้ทำการวิเคราะหการดำเนินการโครงการตามนโยบายคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา

สภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) โดยพิจารณาจากบันทึกรายงานการประชุมเพื่อทราบ

ถึงผลสำเร็จและความคืบหนาของกิจกรรมที่ไดรับการผลักดันและสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ 

รวมทั้งวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในการดำเนินการ และเปนแนวทางในการตัดสินใจสำหรับ

ผูบริหารในอนาคต สำหรับขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะหสามารถแสดงไดดังภาพที่ 3.1 โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

รายงานการประชุม

จัดกลุมหัวขอ

กําหนดวัตถุประสงค ศึกษาทฤษฎีและ

ความรูที่เก่ียวของ

วิเคราะหขอมูลและการ
นําเสนอผลการวิเคราะห

สรุปผลการวิเคราะห
และขอเสนอแนะ  

ภาพที่ 3.1 ข้ันตอนการดำเนินการวิเคราะห 

3.1. รวบรวมรายงานการประชุม 

ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจากขอมูลการจดบันทึกในรายงานการประชุมประจำเดือนของคณะ

อนุกรรมดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) ตั้งแต ป พ.ศ. 2560 ถึงป  

พ.ศ. 2562 ในระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ป รวมทั้งสิ้น 27 การประชุม โดยสามารถจำแนกการประชุมในแตละเดือน

ไดดังตารางที่ 3.1 การประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้จะทำการประชุมในวันเดียวกันกับการประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในเดือนธันวาคมของทุกปไมมีการประชุม สำหรับป พ.ศ. 2560 มีการ

ประชุมทั้งหมดจำนวน 11 ครั้ง โดยในเดือนกุมภาพันธไดมีการประชุม 2 ครั้ง คือการประชุมครั้งที่ 2/2560  

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 ตามรอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอีกครั้งคือการประชุม

สัญจร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุม โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล พัทยา จังหวัดชลบรุี ในป 

พ.ศ. 2561 มีการประชุมทั้งหมด 10 คร้ัง โดยเดือนที่ไมไดมีการประชุมคือเดือน มีนาคม ท่ีคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเดือนทางไปประชุมสัญจร และเดือนธันวาคม ที่ไมมีการประชุมอยูแลว สำหรับป พ.ศ. 2562  
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มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง การประชุมครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม ไดมีการยกเลือกกะทันหันซึ่งยังจำเปนตอง

คงครั้งที่การประชุม 1/2562 ไวเพื่อเบิกจายงบประมาณในการจัดการประชุม และเดือนเมษายน พฤษภาคม 

สิงหาคม และพฤศจิกายน ไมมีการประชุมเนื่องจากทานประธานคณะอนุกรรมการฯ ติดภารกิจอื่น 

ตารางที่ 3.1 จำแนกการประชุมประจำเดือนคณะอนุกรรมการการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว             

(Green Campus) (ชุดนโยบาย) 

ป พ.ศ. 
ครั้งท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สัญจร 

2560 4 ม.ค. 1 ก.พ. 5 เม.ย. 3 พ.ค. 7 มิ.ย. 5 ก.ค. 8 ส.ค. 6 ก.ย. 4 ต.ค. 1 พ.ย. 25 ก.พ. 

2561 1 ม.ค. 7 ก.พ. 4 เม.ย. 16 พ.ค. 6 มิ.ย. 4 ก.ค. 1 ส.ค. 6 ก.ย. 10 ต.ค. 2 พ.ย. - 

2562 - 6 ก.พ. 6 มี.ค. 5 มิ.ย. 31 ก.ค. 4 ก.ย. 2 ต.ค. - - - - 

 

3.2. จัดกลุมหัวขอ 

จากรายงานการประชุมขอมูลจะถูกจัดกลุมตามหัวขอที่เกี่ยวของเพื่อใชในการวิเคราะหผลสำเร็จและ

ความคืบหนาในการดำเนินการของโครงการที่ไดรับการผลักดันและสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ 

รวมท้ังวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการโดยสามารถแบงหัวขอเปนกลุมตางๆ ไดทั้งหมด 

12 ดาน สำหรับการจัดกลุมหัวขอตาง ๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.2.1. การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

การเพิ่มพื้นที ่สีเขียวในมหาวิทยาลัยจะเกี ่ยวของกับกิจกรรมหรือโครงการการปลูกปา ปลูกตนไม 

สภาพความสมบูรณของปา และนกหายากที่พบเห็นในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

3.2.2. มาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) 

มาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอกรีนเมตริก เปนมาตรฐานเพื่อวัดความพยายาม

เกี ่ยวกับความยั ่งยืนของมหาวิทยาลัย เพื ่อแสดงใหเห็นโครงการและนโยบายเกี ่ยวกับความยั ่งยืนของ

มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลก และยังเปนตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธที่ 1 สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวย

นโยบาย 5G ภายใตประเดน็ยุทธศาสตรที่ 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที่นาอยู (Great Place to Live)  

3.2.3. การพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน 

ในดานนี ้เก ี ่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศนในจ ุดตางๆ การพัฒนาพื ้นที ่สาธารณะใหประชาคม

มหาวิทยาลัยขอนแกนและบุคคลภายนอกสามารถเขามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่และปลอดภัย การปรับปรุง

พ้ืนที่เสื่อมโทรม การสรางทางเดินเชื่อมและปรับปรุงพื้นที่ 5 คณะ การสรางเสนทางจักรยาน รวมทั้งการสราง 

Land Mark แหงใหมสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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3.2.4. Green Faculty 

คณะที่เขารวมในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในคณะใหมีความ Green and Clean รวมกับ

คณะอน ุกรรมการด านการพ ัฒนาสภาพแวดล อมส ี เข ียว (Green Campus) (ช ุดนโยบาย) ได แก   

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร   คณะเกษตรศาสตร   คณะส ัตวแพทยศาสตร   

และคณะเภสัชศาสตร 

3.2.5. การพัฒนาดานการเกษตร 

การเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของชาวอิสาน มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายในการอุทิศตน 

เพื่อสังคม (Social Devotion) โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มีนโยบายสนับสนุนโครงการเกี ่ยวกับ Smart 

Farm และผลักดันและสนับสนุนใหเกิดงานมหกรรม Agro Expo ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ ่งจะสามารถ 

ชวยยกระดับงานเกษตรประจำปไดเปนอยางมาก 

3.2.6. การจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ 

คณะอนกุรรมการฯ สนับสนุนและติดตามการจัดระบบการจราจรและการปรับปรุงพ้ืนผิวถนนใหอยูใน

สภาพที่ดีเปนองคประกอบหลักที่จะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง

รวมถึงการผลักดันและสนับสนุนโครงการกอสรางอาคารจอดรถแหงท่ี 2 บริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย 

ซึ่งจะชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพื้นที่จอดรถในบริเวณศูนยสุขภาพ 

3.2.7. ระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทน 

ดานที่เกี่ยวกับการจัดการระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทนในการประชุมไดแก การบริหาร

จัดการโรงผลิตกาซชีวภาพ CBG การผลิตกระแสไฟฟาจากโซลาฟารม และการกอสรางโรงผลิตน้ำประปา 

แหงใหม การบริหารจัดการน้ำ  

3.2.8. การปรับปรุงอาคารที่มีความสำคัญ 

เมื่ออาคารสิ่งกอสรางถูกใชงานก็จะเกิดการเสื่อมสภาพตามอายุ อาคารและสิ่งกอสรางที่มีความสำคัญ

ตอชาวมหาวิทยาลัยขอนแกนจำเปนตองไดรับการรักษาซอมแซมใหคงอยูเพื่อจุดที่เชื ่อมโยงระหวางศิษยเกา

และศิษยปจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งอาคารที่คณะอนุกรรมการฯ ชวยกำหนดแนวทางการปรับปรุง

ซอมแซมไดแก ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ศูนยประชุม

อเนกประสงคกาญจนาภิเษก และบานหัวจุก 

3.2.9. การกำจัดวัชพืชและเถาวัลย 

วัชพืชและเถาวัลยนอกจากจะทำใหภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยดูไมสะอาดแลวยังทำใหตนไมบาง

ประเภทตองยืนตนตาย โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดใหความสำคัญในการติดตามการบริหารจัดการและกำจัดทั้ง

วัชพืชบนบกและในน้ำ โดยวัชพืชที่คณะอนุกรรมการฯ ใหแนวทางในการจัดการไดแก กระถิน จอกแหน       

บัวหลวง กาฝาก และเถาวัลย 
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3.2.10. การจัดการรื้อถอนอาคารรกราง 

ตามนโยบายผูบริหารมหาวิทยาลัยที่จะทำการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหสวยงามและใชประโยชนไดอยางเต็มที่ 

ดังนั้นอาคารที่เสื ่อมสภาพถูกทิ้งรกรางและไมคุมคาตอการซอมแซมจึงตองทำการรื้อถอน โดยสวนจะเปน

อาคารบานพักสวัสดิการและโรงเรือนฟารมเกษตร รวมทั้งรถเกาที่ไมสามารถติดตอเจารถไดซึ่งจอดทิ้งไวเปน

เวลานาน 

3.2.11. การจัดการขยะในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปญหาการจัดการขยะเปนปญหาที่หลายหนวยงานใหความสำคัญ คณะกรรมฯ ไดติดตามการจัดการ

ขยะในดานระบบการจัดการขยะ โรงคัดแยกขยะ ระบบไพโรไลสีท (Pyrolysis) การจัดการขยะติดเชื้อ  

และโครงการการลดใชถุงพลาสติก 

3.2.12. อ่ืน ๆ  

หัวขออื่น ๆ ซึ่งไมสามารถจัดเขารวมกับกลุมตางๆ ที่คณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกำหนดแนวทางการ

บริการจัดการ ไดแก จักรยานบริการ OFO การยกเลิกทางสาธารณะในมหาวิทยาลัย และการจัดการสัตว

รำคาญ 

3.3. กำหนดวัตถปุระสงคในการทำวิเคราะห 

วัตถุประสงคของงานนี้เพื่อทราบถึงผลสำเร็จและความคืบหนาของโครงการที่ไดรับการผลักดันและ

สนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการโครงการ   

เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจสำหรับผูบริหารในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนแนวทางสำหรับมหาวิทยาลัยที่มี

ความตองการจะพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียวอีกดวย 

3.4. ศึกษาทฤษฎีและความรูที่เกี่ยวของที่ใชในการวิเคราะห 

เพื ่อทำความเขาใจในหัวขอตางๆ ที ่อยู ในรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา

สภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) จึงจำเปนตองทำการศึกษาทฤษฎีและความรู ที่

เก่ียวของ ซึ่งชวยใหสามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

3.5. วิเคราะหขอมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห 

ขอมูลที่ทำการจำแนกหัวขอจากรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอม 

สีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) จะถูกทำการวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาในดานตาง ๆ

ดังตอไปนี้ 

3.5.1. วิเคราะหความถี่ในการพจิารณา 

การวิเคราะหความถี่ของขอมูลที่จำแนกในขั้นตอนที่ 3.2 จัดกลุมหัวขอดานตางๆ และในหัวขอตางๆ 

ที่ไดนำมาพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชวงป พ.ศ. 2560 ถึง ป พ.ศ. 2562 เพื ่อใหทราบวา

คณะอนุกรรมการฯ มุงเนนไปในทิศทางใด โดยสามารถทราบไดจากความถี่ของการนำมาพิจารณาในที่ประชุม

ตลอดระยะเวลา และจำแนกวิเคราะหความถี่ในดานตาง ๆ หัวขอตางๆ รายปเพ่ือใหทราบถึงความตอเนื่องของ

การพิจารณาในหัวขอนั้น ๆ และสามารถวิเคราะหขอมูลไดละเอียดมากยิ่งขึ้น สำหรับรูปแบบการนำเสนอ
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ความถี่ในการวิเคราะหจะทำการสรุปรวมในตารางและนำเสนอโดยใชแผนภูมิวงกลมซึ่งชวยใหเห็นสัดสวนของ

ขอมูลไดอยางชัดเจน 

3.5.2. วิเคราะหความสำเร็จของการผลักดันและสนับสนุน 

ในสวนนี้จะทำการสรุปความกาวหนาโครงการเพื่อใหทราบถึงสถานะของโครงการในชวงระยะเวลาที่

ทำการวิเคราะห วิเคราะหถึงปจจัยและความจำเปนตางๆ ที่สงผลใหแตละหัวขอที่ไดรับการสนับสนุนจาก

คณะอนุกรรมการฯ หลายหัวขอไดรับการผลักดันสำเร็จใหเกิดเปนโครงการตางๆ วิเคราะหถึงสาเหตุที่ทำให

โครงการลาชาหรือสาเหตุที ่ทำใหโครงการตองยุติ ซึ ่งหลายหัวขอก็ไมสามารถที่จะดำเนินการตอไปได         

โดยจะนำเสนอปจจัยและความจำเปนตางๆ ท่ีสงผลในรูปแบบตาราง 

3.6. สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะหในดานตางๆ ที ่ได ร ับการผลักดันและสนับสน ุนจากคณะอนุกรรมการฯ            

จะถูกนำมาสรุปเปนประเด็นเพื่อแนวทางในการตัดสินใจสำหรับผูบริหารในอนาคต ผลสำเร็จและความคืบหนา

ของโครงการ รวมทั้งวิเคราะหปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนและความคุมคาในการดำเนินการโครงการ  
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วิเคราะหผลการศึกษา 
 

ในการศึกษานีท้ำการวิเคราะหการดำเนินการโครงการตามนโยบายคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา

สภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) โดยพิจารณาจากบันทึกรายงานการประชุมเพื่อทราบ

ถึงผลสำเร็จและความคืบหนาของกิจกรรมที ่ไดร ับการผลักดันและสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ  

ชุดนี้ รวมทั้งวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ และเปนแนวทางในการตัดสินใจสำหรับ

ผูบริหารในอนาคต ซึ่งจากขอมูลที่รวบรวมไดจากรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ตั้งแต ป พ.ศ. 

2560 ถึงป พ.ศ. 2562 สามารถแบงหัวขอเปนกลุมตาง ๆ ไดทั้งหมด 12 ดาน โดยมีหัวขอที่เกี่ยวของในดาน

ตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.1  

ตารางที่ 4.1 หัวขอและจำนวนคร้ังทีไ่ดรับการผลักดันและสนบัสนุนจากคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา

สภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) 

หัวขอ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ครั้ง รอยละ ครั้ง รอยละ ครั้ง รอยละ ครั้ง รอยละ 

1. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว         

1.1 เพาะพันธุกลาไม - - 1 10.0 2 33.3 3 11.1 

1.2 ปลูกตนไม 5  45.5 - - 3 50.0 8 29.6 

1.3 สวนปายางนา - - - - 3 50.0 3 11.1 

1.4 สภาพความสมบูรณของปา  - - - - 1 16.7 1 3.7 

1.5 นกหายากที่พบเห็น - - - - 3 50.0 3 11.1 

 จำนวนคร้ังสงูสดุในกลุม 5 45.5 1 10.0 3 50.0 9 33.3 

2. UI Green Metric         

2.1 UI Green Metric - - - - 2 33.3 2 7.4 

 จำนวนคร้ังสงูสดุในกลุม - - - - 2 33.3 2 7.4 

3. การพัฒนาพ้ืนท่ีและปรับปรุงภมูิทัศน         

3.1 การปรบัปรุงภูมทัศน  2   18.2   1   10.0   2   33.3   5   18.5  

3.2 การพฒันาบึงสีฐาน  2   18.2   2   20.0   6   100.0   10   37.0  

3.3 โครงการสวนไทร  3   27.3   7   70.0   3   50.0   13   48.1  

3.4 โครงการสวนกวี  -    -    1   10.0   -    -    1   3.7  

3.5 โครงการทางเดินเชื่อม 5 คณะ/พ้ืนที่

วางระหวาง 5 คณะ 

 4   36.4   1   10.0   -    -    5   18.5  

3.6 โครงการเสนทางจักรยาน  1   9.1   4   40.0   -    -    5   18.5  

3.7 การจัดภูมิทัศนเสนทางฟารมเกษตร  -    -    1   10.0   -    -    1   3.7  
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ตารางที่ 4.1 หัวขอและจำนวนครั้งท่ีไดรับการผลักดันและสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา

สภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) (ตอ) 

 

หัวขอ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ครั้ง รอยละ ครั้ง รอยละ ครั้ง รอยละ ครั้ง รอยละ 

3.8 การจัดระเบียบสายไฟสายสัญญาณ  -    -    1   10.0   -    -    1   3.7  

3.9 โครงการสรางจุด Land Mark ใหม  -    -    -    -    4   66.7   4   14.8  

3.10 โครงการพัฒนาแปลงปลูกหญาคณะ

เกษตรศาสตร 

 -    -    -    -    1   16.7   1   3.7  

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม  4   36.4   7   70.0   6   100.0   17   63.0  

4. Green Faculty         

4.1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  10   90.9   9   90.0   5   83.3   24   88.9  

4.2 คณะศลิปกรรมศาสตร  10   90.9   7   70.0   5   83.3   22   81.5  

4.3 คณะเกษตรศาสตร  1   9.1   -    -    3   50.0   4   14.8  

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม  10   90.9   9   90.0   5   83.3   24   88.9  

5. การพัฒนาดานการเกษตร         

5.1 Agro Expo/Smart Farm  5   45.5   3   30.0   1   16.7   9   33.3  

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม  5   45.5   3   30.0   1   16.7   9   33.3  

6. การจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ         

6.1 อาคารจอดรถแหงที่ 2 คณะเทคนิค

การแพทย 

 10   90.9   10   100.0   5   83.3   25   92.6  

6.2 การจัดการจราจร  8   72.7   1   10.0   -    -    9   33.3  

6.3 รถโดยสารสาธารณะ KST  3   27.3   -    -    -    -    3   11.1  

6.4 ความปลอดภ ัยด านจราจร/การ

กอสรางถนน 

 7   63.6   10   100.0   6   100.0   23   85.2  

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม  10   90.9   10   100.0   6   100.0   26   96.3  

7. ระบบสาธารณ ูปโภคและพลังงาน

ทดแทน 

        

7.1 การบร ิหารจ ัดการโรงผล ิตก าซ

ชีวภาพ CBG 

 6   54.5   -    -    -    -    6   22.2  

7.2 โซลาฟารม  -    -    1   10.0   4   66.7   5   18.5  

7.3 โรงผลิตน้ำประปาแหงใหม  3   27.3   -    -    -    -    3   11.1  

7.4 การบริหารจัดการน้ำ  -    -    -    -    1   16.7   1   3.7  

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม  6   54.5   1   10.0   4   66.7   11   40.7  
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ตารางที่ 4.1 หัวขอและจำนวนครั้งท่ีไดรับการผลักดันและสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา

สภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) (ตอ) 

หัวขอ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ครั้ง รอยละ ครั้ง รอยละ ครั้ง รอยละ ครั้ง รอยละ 

8. โครงการปรับปรุงอาคารที่มีความสำคัญ         

8.1 ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม  5   45.5   2   20.0   -    -    7   25.9  

8.2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1  -    -    9   90.0   2   33.3   11   40.7  

8.3 ศูนยประชุมฯ กาญจนาภิเษก  -    -    8   80.0   2   33.3   10   37.0  

8.4 บานหัวจุก  5   45.5   2   20.0   -    -    7   25.9  

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม  5   45.5   9   90.0   2   33.3   16   59.3  

9. การจัดการวัชพืชและเถาวัลย         

9.1 การกำจัดวัชพืชบึงสีฐาน และบอ

บำบัดน้ำเสีย 

10  90.9   7   70.0   5   83.3   22   81.5  

9.2 การจัดการไมยืนตน วัชพืช เถาวัลย  1   9.1   4   40.0   6   100.0   11   40.7  

9.3 การจัดการใบไมแหงก่ิงไม เครื่องยอย 

และนวัตกรรม 

 1   9.1   2   20.0   4   66.7   7   25.9  

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม  10   90.9   7   70.0   6   100.0   23   85.2  

10. การรื้อถอนอาคารรกราง         

10.1 อาคารเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ฟารม

เกษตร 10 90.9 7 70.0 - - 17 63.0 

10.2 การรื้อถอนบานขยะ 11 100.0 9 90.0 6 100.0 26 96.3 

10.3 การจัดการรถขยะ 3 27.3 - - - - 3 11.1 

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม  11   100.0   9   90.0   6   100.0   26   96.3  

11. การจัดการขยะ         

11.1 การจัดการขยะครบวงจร 11 100.0 9 90.0 5 83.3 25 92.6 

11.2 โรงคดัแยกขยะ/Pyrolysis 11 100.0 5 50.0 3 50.0 19 70.4 

11.3 การจัดการขยะติดเชื้อ  7 63.6 3 30.0 4 66.7 14 51.9 

11.4 โครงการลดการใชถุงพลาสติก 3 27.3 - - - - 3 11.1 

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม  11   100.0   9   90.0   5   83.3   25   92.6  

12. อื่นๆ         

12.1 จักรยานบริการ OFO  - - 1 10.0 - - 1 3.7 

12.2 การยกเลิกทางสาธารณะ 1 9.1 - - - - 1 3.7 

12.3 การจัดการสัตวรำคาญ - - - - 1 16.7 1 3.7 

 จำนวนคร้ังสูงสุดในกลุม 1 9.1 1 10 1 16.7 3 11.1 
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4.1. วิเคราะหความถี่ในการพิจารณา 

4.1.1. การวิเคราะหความถี่ในแตละกลุม 

จากการรวบรวมรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และทำการจำแนกตามหัวขอที่เกี่ยวของ

สามารถทราบจำนวนครั้งในการพิจารณาแตละหัวขอเพื่อใชวิเคราะหความถี่ของการนำมาพิจารณาในที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฯ เม ื ่อจากขอมูลที ่จำแนกหัวขอในแตละกลุ มในตารางที ่ 4.1 เมื ่อพิจารณาตั ้งแต                 

ป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 27 ครั้ง สามารถแสดงความถี่ของการพิจารณาในแตละ

ดานไดดังภาพที่ 4.1 โดยจะพิจารณาจำนวนครั้งในหัวขอที่มีการพิจารณาสูงที่สุดของแตดาน จะเห็นไดวา

คณะอนุกรรมการฯ ใหความสำคัญในดานการจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุและดานการรื้อถอนอาคารรกราง

มากที่สุดโดยในที่ประชุมคณะอนุกรรมฯ พิจารณาในทั้ง 2 หัวขอนี้จำนวน 26 ครั้ง ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชุม

คณะอนุกรรมฯใหความสำคัญกับการปลอดภัยของการสัญจรไปมาของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนเทากับ

การจัดการอาคารรกรางซึ่งชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถใชประโยชนในบริเวณหลังจากการรื้อถอนอาคาร 

เพื่อประโยชนสูงสดุและในอาคารรกรางอาจเปนสถานที่ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอบุคลาการและนักศึกษาได 

  

ภาพที่ 4.1 ความถี่ของการประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในแตละดาน 

9 
2 

17 

24 

9 

26 

11 
16 

23 

26 

25 

3 

 1. การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  2. UI Green Metric

 3. การพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรงุภูมิทัศน  4. Green Faculty

 5. การพัฒนาดานการเกษตร  6. การจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ 
 7. ระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทน  8. โครงการปรับปรุงอาคารที่มีความสําคัญ 
 9. การกําจัดวัชพืชและเถาวัลย  10. การร้ือถอนอาคารรกราง 
 11. การจัดการขยะ  12. อื่นๆ 
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รองลงมาจะเปนหัวขอในดานการจัดการขยะ ดาน Green Faculty และดานการจัดการวัชพืชและ

เถาวัลย โดยประชุมพิจารณาในหัวขอดังกลาว 25 ครั้ง 24 ครั้งและ 23 ครั้ง ตามลำดับ ในดานการจัดการขยะ

เปนดานที่หนวยงานชั้นนำใหความสนใจ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนจะหมายรวมถึงการบริการจัดการเก็บ

ขนขยะตามจุดเก็บกองตางๆ การนำขยะมารีไซเคิลและแปรรูปเพื่อใหประโยชนโดยการแปรรูปเปนน้ำมันจาก

ขบวนการไพโรไรซีท (Pyrolysis) และรวมถึงการบริหารจัดการและกำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและ  

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพอีกดวย ในดาน Green Faculty คณะอนุกรรมการฯ พยายามผลักดันใหแตละ

หนวยงานพัฒนาคณะตนเองใหเปน Green Faculty ซึ่งคณะที่เขารวมการประชุมมากที่สุดคือคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

โดยเขานำเสนอความกาวหนาในคณะจำนวน 24 ครั้ง รองลงมาคือคณะศิลปกรรมศาสตร โดยเขานำเสนอ

ความกาวหนาในคณะจำนวน 22 ครั ้ง ซึ ่งประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นไดอยางชัดเจนในการ

เปลี่ยนแปลงในดาน Green และ Clean ของท้ัง 2 คณะนี้เปนอยางมาก และดานการจัดการวัชพืชและเถาวัลย 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยที่อุดมไปดวยตนไมและปาไม ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กำหนดนโยบายเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน

อยางชัดเจนในการดูแลรักษาปาใหอยูในสภาพสมบูรณและดูแลรักษาเปนอยางดี โดยกำหนดนโยบายเปน

กรอบแนวทางการดำเนินงานผานทางกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดลอมในการดูแลในสวนนี้ 

กลุมถัดไปจะเปนหัวขอในดานการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน และการปรับปรุงอาคารที่มี

ความสำคัญ โดยประชุมพิจารณาในหัวขอดังกลาว 17 ครั้งและ 16 ครั้ง ตามลำดับ สำหรับดานการพัฒนา

พื ้นที ่และปรับปรุงภูมิทัศนหมายรวมถึงการปรับปรุงพื ้นที ่ต างๆ ทั ่วทั ้งมหาวิทยาลัยขอนแกน อาทิ               

การปรับปรุงบึงสีฐาน โครงการสวนไทร โครงการเสนทางจักรยาน โครงการทางเดินเชื่อม 5 คณะ โครงการ

จัดการพ้ืนท่ีวางระหวาง 5 คณะ ซึ่งจะเห็นไดวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่บุคลากรและนักศึกษาสามารถ

ใชประโยชนไดอยางเต ็มที ่จ ึงอยู ในความสนใจของคณะอนุกรรมการฯ ในดานการปรับปรุงอาคารที ่มี

ความสำคัญ คณะอนุกรรมการฯ ไดใหความสำคัญเนื่องจากโครงการอาคารท่ีนำมาพิจารณาในที่ประชุม ไดแก 

ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 

และบานหัวจุก ซึ่งถึงเปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกนทั้งสิ้น 

อีก 2 ดานที่ยังมีนัยสำคัญคือหัวขอในดานระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทน การเพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวและการพัฒนาดานการเกษตร โดยประชุมพิจารณาใน 2 หัวขอนี้ 11 ครั้ง, 9 ครั้ง และ 9 ครั้ง ตามลำดับ 

ดานที่เก่ียวกับการจัดการระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทนซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดใหความสำคัญใน

เรื ่องตางๆ  ไดแก การบริหารจัดการโรงผลิตกาซชีวภาพ CBG การผลิตกระแสไฟฟาจากโซลาฟารม           

การกอสรางโรงผลิตน้ำประปาแหงใหมและการบริหารจัดการน้ำ สวนดานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะเกี่ยวของกับ

กิจกรรมหรือโครงการการปลูกปา ปลูกตนไม สภาพความสมบูรณของปา และนกหายากที่พบเห็นในพื ้นที่

มหาว ิทยาลัย สำหรับการพัฒนาดานการเกษตรที ่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ให ความสำคัญเนื่อง 

จากการเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของชาวอิสาน จึงมีนโยบายในการอุทิศตนเพื่อสังคม (Social Devotion)      

โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มีนโยบายสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับ Smart Farm และผลักดันและสนับสนุนให
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เกิดงานมหกรรม Agro Expo ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะสามารถชวยยกระดับงานเกษตรประจำปไดเปน

อยางมาก 

4.1.2. การวเิคราะหความถี่รายป 

การพิจารณาความถี่ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ รายปของแตละกลุมหัวขอ เพื่อใหทราบ

ถึงความตอเนื่องของการพิจารณาในหัวขอนั้นๆ โดยจะพิจารณาจำนวนครั้งในหัวขอที่มีการพิจารณาสูงที่สุด

ของแตดาน และเนื่องจากจำนวนครัง้ในการประชุมแตละปมีจำนวนไมเทากันโดยมีจำนวน 11 ครั้ง, 10 คร้ัง 

และ 6 ครั้ง ในป พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ ดังนั้นจึงวิเคราะหไดโดยคารอยละ 

ในการพิจารณาหัวขอนั้นๆ ในแตละป สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.2 ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงผลรวมของรอยละการ

พิจารณาตลอดทั้ง 3 ป จะสอดคลองกับการวิเคราะหความถี่ของการประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 

ในแตละดานตลอดระยะเวลาที่พิจารณา โดยการวิเคราะหในสวนนี ้จำเปนตองใชขอมูลในตารางที ่ 4.1 

ประกอบดวย 

 

ภาพที่ 4.2 การพิจารณาความถ่ีรายปของแตละกลุมหัวขอ 

 

 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ดานนี้ใน    

ป พ.ศ. 2560 เปนการพิจารณาโครงการปลูกตนไมทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งคิดเปนรอยละ 45.5     

ในป พ.ศ. 2561 รอยละการพิจารณารอยละ 10 เปนหัวขอการเพาะพันธกลาไมจำนวน 1 ครั้ง 

สำหรับป พ.ศ. 2562 ซึ่งไดมีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีการพิจารณาทุกหัวขอในดานนี้ ซึ่งหัวขอที่พูด

ถึงมากที่สุดอยูที ่รอยละ 50 คือหัวขอ การปลูกตนไม โครงการสวนปายางนา และนกหายากที่พบ

เห็นยาก ในดานนี้ไมมีหัวขอที่ไดรับการพิจารณาตลอดทั้ง 3 ป โดยมากที่สุด 2 ป คือหัวขอการ

เพาะพันธุกลาไมและโครงการปลูกตนไม 
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 8. โครงการปรับปรุงอาคารที่มีความสําคัญ 

 9. การกําจดัวัชพืชและเถาวัลย 

 10. การรื้อถอนอาคารรกราง 

 11. การจัดการขยะ 

 12. อื่นๆ 
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 มาตรฐานการจ ัดอ ันด ับมหาว ิทยาล ัยส ี เข ี ยวโลก ย ู ไอ กร ีน เมตร ิก (UI Green Metric)                  

คณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณาในดานนี้จำนวน 2 คร้ัง ในป 2562 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 33 ของ

การประชุมในปนั้น ซึ่งจากการประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มีสวนสงผลใหการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) เปนตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธที่ 1 

สรางมหาวทิยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 สรางมหาวิทยาลยัใหเปนที่

นาอยู (Great Place to Live) ของคณะผูบรหิารในชุดปจจุบัน 

 การพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน ในดานนี้ประกอบไปดวยหลายหัวขอดังแสดงในตารางที่ 4.1 

โดยในป หัวขอที่ไดรับการพิจารณาอยางตอเน่ืองตลอด 3 ป ไดแก การปรับปรุงภูมทิัศน, การพัฒนา

บึงสีฐานและโครงการสวนไทร โดยป พ.ศ. 2560 จำนวนโครงการที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

มากที ่ส ุด 4 ครั ้ง คือโครงการทางเดินเชื ่อม 5 คณะและปรับปรุงพื ้นที ่ว างระหวาง 5 คณะ            

โดยคิดเปนรอยละ 36.4 ของการพิจารณาของปนั้น รองลงมาคือโครงการสวนไทรโดยพิจารณา      

3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.3 เมื่อพิจารณาป พ.ศ. 2561 โครงการสวนไทรไดรับการพิจารณาเพิ่มขึ้น

เป นร อยละ 70 รองลงมาคือโครงการเส นทางจ ักรยานในมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2562 

คณะอนุกรรมการไดใหความสนใจในการพัฒนาบึงสีฐาน โดยพิจารณา 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 

เพิ่มขึ้นจาก 2 ปแรกคิดเปนรอยละ 18.2 และ 20.0 อยางชัดเจน สำหรับโครงการสวนไทรในปนี้  

รอยละจำนวนครั้งการพิจารณาลดลงเหลือรอยละ 50 เนื่องจากโครงการกอสรางแลวเสร็จ 

 Green Faculty คณะท ี ่ เข าร วมในการปร ับปร ุ งและพัฒนาพ ื ้นท ี ่ภายในคณะให ม ีความ              

Green and Clean ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร  

คณะส ัตวแพทยศาสตร   และคณะเภส ัชศาสตร  โดยคณะสถาป ตยกรรมศาสตร  และ                      

คณะศ ิ ลปกรรมศาสตร   ได  เ ข  า ร  วมนำ เสนอความก  า วหน  าภายในคณะตลอด 3 ป                            

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเขารวมนำเสนอในแตละปรอยละ 90.9, 90.0 และ 83.3 ตามลำดับ 

สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร ไดเขารวมนำเสนอในแตละปนอยกวาคณะสถาปตยกรรมศาสตร

เลก็นอยคิดเปนรอยละ 90.9, 70.0 และ 83.3 ตามลำดับ ซึ่งสามารถเห็นถึงการพัฒนาดานกายภาพ

ของทั้ง 2 คณะนี้ไดอยางชัดเจนสำหรับคณะเกษตรศาสตรไดรวมนำเสนอความกาวหนาภายในคณะ 

1 ครั้งในป พ.ศ. 2560 และเวนวางไป 1 ป จากนั้นรวมนำเสนอความกาวหนาภายในคณะ 3 ครั้ง   

ในป พ.ศ. 2562 ปจจุบันคณะเกษตรศาสตรไดเริ ่มพัฒนาดานกายภาพอยางมากและมีโครงการท่ี

กำลังดำเนินการอีกหลายโครงการ 

 การพัฒนาดานการเกษตร คณะอนุกรรมการฯ มีนโยบายสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับ Smart Farm 

และผลักดันและสนับสนุนใหเกิดงานมหกรรม Agro Expo ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะสามารถ

ชวยยกระดับงานเกษตรประจำปไดเปนอยางมาก ซึ่งใหความสำคัญในหัวขอนี้ตลอดระยะเวลา 3 ป 

โดยคิดเปนรอยละ 45.5, 30.0 และ 16.7 ตามลำดับ 
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 การจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ หัวขอที่ไดรับการใหความสำคัญของคณะอนุกรรมการชุดนี้มาก

ที่สุดคือหัวขอความปลอดภัยดานจราจรและการกอสรางถนน โดยคิดจำนวนการพิจารณาเปน     

รอยละ 63.3 ในป พ.ศ. 2560 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100 ใน 2 ปหลัง และอีกหัวขอหนึ่งที่ไดรับ

การพิจารณาตลอด 3 ปในดานนี้คือหัวขอโครงการอาคารจอดรถแหงที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย    

ซึ่งแสดงใหเห็นวาคณะอนุกรรมการใหความสำคัญในการแกไขปญหาการขาดแคลนพื้นที่จอดรถใน

บริเวณศูนยสุขภาพ 

 ระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทน หัวขอที่ไดรับการพิจารณามากที ่สุดในป พ.ศ. 2560      

คือ โครงการการบริหารจัดการโรงผลิตกาซชีวภาพ CBG โดยจำนวนครั้งพิจารณา 6 คร้ัง คิดเปนรอย

ละ 54.5 และโครงการโรงผลิตน้ำประปาแหงใหมท่ีบรรจุอยูในวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการ 

จำนวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.3 ในป พ.ศ. 2561 มีเพียงหัวขอเดียวที่ไดรับการพิจารณาในดานน้ี

คือหัวขอโซลาฟารม โดยไดรับการพิจารณาเพียง 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 10 แตในหัวนี้ไดรับการ

พิจารณาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 66.7 ในป พ.ศ. 2562  

 การปรับปรุงอาคารที่มีความสำคัญ อาคารที่คณะอนุกรรมการฯ ชวยกำหนดแนวทางการปรับปรุง

ซอมแซมไดแก ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ศูนย

ประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก และบานหัวจุก ไมมีโครงการของอาคารหลังไหนที่ไดรับการ

พิจารณาตลอดระยะเวลา 3 ป เนื ่องจากสามารถไดขอสรุปกอน โดยอาคารศาลาพระราชทาน

ปริญญาบัตรเดิม และบานหัวจุก ไดรับการพิจารณาใน 2 ปแรก โดยมีรอยละของจำนวนครั้งเทากัน

คือร อยละ 45.5 และ 20.0 ตามลำดับ สำหรับอาคารสำนักงานอธ ิการบดี อาคาร 1 และ             

ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษกไดรับการพิจารณาใน 2 ปหลัง โดยในป พ.ศ. 2561           

มี รอยละของจำนวนครั้งรอยละ 90 และ 80 ตามลำดับ สำหรับป พ.ศ. 2562 ทั้ง 2 อาคารนี้ไดรับ

การพิจารณาเทากันคือรอยละ 33.3 ซึ่งจะเห็นไดวาในทั้ง 3 ปคณะอนุกรรมการฯ ไดใหความสำคัญ

กับการปรับปรุงอาคารสิ่งกอสรางถูกใชงานก็จะเกิดการเสื่อมสภาพตามอายุ โดยในป พ.ศ. 2561         

คณะอนุกรรมการฯ ไดใหความสำคัญในหัวขอนี้มากที่สุดใน 3 ปที่พิจารณา 

 การกำจัดวัชพืชและเถาวัลย คณะอนุกรรมการใหความสำคัญหัวขอในดานนี้เปนอยางมาก โดยให

ความสำค ัญก ับการกำจ ัดว ัชพ ืชและเถาว ัลยท ุกห ัวข อตลอด 3 ป  เพ ื ่อให พ ื ้นท ี ่ภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแกนดูสะอาดใหนักศึกษาและบุคลากรสามารถใชประโยชนไดสูงสุด โดยตลอด 3 ป 

ใหความสำคัญวัชพืชในบึงสีฐานและบอบำบัดน้ำเสียมากที่สุด คิดเปนรอยละของจำนวนครั้ง 90.9, 

70.0 และ 83.3 ตามลำดับ ลำดับรองลงมาคือการจัดการไมยืนตน วัชพืช เถาวัลย คิดเปนรอยละ

ของจำนวนครั้ง 9.1, 40.0 และ 100.0 ตามลำดับ สำหรับการจัดการใบไมแหงกิ่งไมและเครื่องยอย 

นวัตกรรม คณะอนุกรรมการฯ ไดใหความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย โดยคิดเปนรอยละของจำนวนคร้ัง 9.1, 

20.0 และ 66.7 ตามลำดบั 
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 การจัดการรื้อถอนอาคารรกราง คณะอนุกรรมการฯ ใหความสำคัญกับหัวขอดานนี้อยางมากตลอด

ระยะเวลา 3 ป เพ่ือใหเกดิการปรับปรงุพ้ืนที่ใหสวยงามและใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ดังนั้นอาคารที่

เสื่อมสภาพถูกทิ้งรกรางและไมคุมคาตอการซอมแซมจึงตองทำการร้ือถอน ในหัวขอการร้ือถอนบาน

ขยะสามารถคิดเปนรอยละของจำนวนคร้ังไดแก 100.0, 90.0 และ 100.0 ตามลำดับ สำหรับอาคาร

เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีฟารมเกษตร จะถูกพจิารณาใน 2 ปแรกเทานั้น โดยคิดเปนรอยละของจำนวน

ครั้งไดแก 90.9 และ 70.0 ตามลำดับ สำหรับหัวขอการจัดการรถขยะผูรับผิดชอบดำเนินการได

ดำเนินการแลวเสร็จในปแรกจึงไมไดนำมาพิจารณาตอใน 2 ปหลังโดยคิดเปนรอยละ 27.3 ของ

จำนวนคร้ัง 

 การจัดการขยะ หัวขอในดานนี้ไดรับการใหความสำคัญจากคณะอนุกรรมการอยางมากเชนเดียวกัน 

ดวยการพิจารณาตอเนื่องตลอดทั้ง 3 ป โดยหัวขอที่พิจารณามากที่สุดคือ การจัดการขยะครบวงจร 

คิดเปนรอยละของจำนวนครั้ง 100.0, 90.0 และ 83.3 ตามลำดับ รองลงมาคือหัวขอโรงคัดแยก

ขยะ/Pyrolysis คิดเปนรอยละของจำนวนคร้ัง 100.0, 50.0 และ 50.0 ตามลำดับ และหัวขอสดุทาย

คือการจัดการขยะติดเชื้อ สามารถคิดเปนรอยละของจำนวนคร้ัง 63.6, 30.0 และ 66.7 ตามลำดับ 

 อื่นๆ หัวขอที ่อยู ในดานนี ้เปนหัวขอที ่ไมสามารถจัดเขารวมกับกลุ มตางๆ แตก็เปนหัวขอที ่มี

ความสำคัญที่ไดรับการตอบสนองจากนักศึกษาและบุคลากรอยางมาก ประกอบดวย โครงการ

จักรยานบริการ OFO, การยกเลิกทางสาธารณะในมหาวิทยาลัย และการจัดการสัตวรำคาญ โดยทั้ง 

3 หัวขอไดรับการพิจารณาหัวขอละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา 3 ป 

 

4.2. วิเคราะหความสำเรจ็ของการผลักดันและสนับสนุน 

จากขอมูลที่รวบรวมและแบงแยกรายงานการประชุมตามหัวขอ จะถูกนำมาสรุปในสวนนี้เพ่ือใหทราบ

ถึงสถานะของโครงการในชวงระยะเวลาที่ทำการวิเคราะห วิเคราะหถึงปจจัยและความจำเปนตางๆ ท่ีสงผลตอ

ความสำเร็จของโครงการ, ความลาชาของโครงการ รวมถึงสาเหตุที่สงผลใหยุติโครงการ และวิเคราะหรอยละ

ของโครงการที่สำเรจ็จากหัวขอท้ังหมด โดยความกาวหนาโครงการในแตละกลุมหัวขอมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.2.1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลยัขอนแกน 

หัวขอในดานนี้เปนหัวขอที่ไมเปนโครงการอยางชัดเจนซึ่งจะเปนหัวขอในลักษณะติดตามระยะยาว

และกิจกรรมระยะสั้นๆ ซึ่งหัวขอที่อยูในดานนี้ประกอบไปดวย เพาะพันธุกลาไม, ปลูกตนไม, สวนปายางนา, 

สภาพความสมบูรณของปา และนกหายากทีพ่บเห็นในมหาวิทยาลัยขอนแกน รายละเอยีดดังตอไปนี้ 

โครงการเพาะพันธุกลาไม ไดริเริ ่มโครงการครั ้งแรงใน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เนื ่องจาก

มหาวิทยาลัยตองมีคาใชจายคอนขางมากในการจัดซื้อพันธุตนเพื่อปลูกในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยนายชัยนิยม 

สินธร ณ ขณะนั ้นดำรงตำแหนงหัวหนางานจัดการพลังงานและนวัตกรรม กองจัดการสาธารณูปโภค            

พลังงานและสิ ่งแวดลอม เปนผู ริเริ ่มโครงการ โดยเริ่มตนตั้งเปาที่จะเพาะตนกลายางนาและกาลพฤกษ       

รวมจำนวน 2,000 ตน จากนั้นในป พ.ศ. 2562 ไดขยายการเพาะพันธุกลาไดเปนจำนวนมากดังแสดงในภาพที่ 
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4.3 ไดแก ตนกาลพฤกษ 20,000 ตน, ตนพะยูง 5,000 ตน, ตนตะเคยีงทอง 10,000 ตน, ชาฮกเก้ียน 60,000 

ตน, ตนไทร 350 ตน และขยายพันธุบัวแดงเพื่อปลูกในบริเวณบึงสีฐานอีกจำนวนหนึ่ง ปจจุบันไดเพิ่มกำลังใน

การเพาะกลาไมไดจำนวนมากโดยขยายเรือนเพาะชำกลาไมเปน 3 โรง ไดแก เรือนเพาะชำสวนปายางนา, 

เรือนเพาะชำโรงผลิตน้ำประปา และเรือนเพาะชำสวนรมเกลา ดังนั้นจึงถือไดวาเปนหัวขอที่ดำเนินการไดอยาง

ตอเนื่องและประสบความสำเร็จ สามารถเพาะพันธุ กลาไมไดจำนวนมาก ชวยใหมหาวิทยาลัยประหยัด

งบประมาณในการซื้อตนไมจำนวนมาก 

  

ภาพที่ 4.3 การเพาะพันธุกลาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

การปลูกตนไม เปนกิจกรรมที ่ไดร ับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ เปนอยางยิ ่ง ในป  

พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการฯ ไดสนับสนุนและเขารวมโครงการปลูกตนไมจำนวนมาก ไดแก กิจกรรมปลูก

ตนกาลพฤกษ จำนวน 53 ตน และตนกระดุมทอง ในเดอืนกุมภาพันธ วาระวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน

ครบรอบ 53 ป บริเวณบึงสีฐานฝงตะวันออก ในเดือนสิงหาคม ในวาระถวายสัการะแดในหลวง รัชกาลที่ 9 

คณะอนุกรรมการฯ รวมสนับสนุนปลูกตนดาวเรืองที่ไดรับอนุเคราะหจากสถาบันยุทธศาสตรทั่วมหาวิทยาลัย 

จำนวน 50,000 ตน ในวาระเดียวกันในเดือนกันยายน ปลูกตนดาวเรืองบริเวณดานหนาอาคารสิริคุณากร 

เดือนพฤศจิกายน ไดร วมกับคณาจารยและนักศึกษาในรายวิชาพันธะพลเมืองและรายวิชาภาวะผู นำ         

สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ปลูกตนไมริมถนน จำนวน 200 ตน ดังแสดงในภาพที่ 4.4 และในป พ.ศ. 2562  

ไดนำกลาไมที่เพาะพันธุไดบางสวนมาปลูกปาไดแก ปลูกตนยางนา ในพื้นที่สวนรมเกลา จำนวน 150 ตน           

ปลูกตนจามจุรีในสวนจามจุรี 1 จำนวน 200 ตน ปลูกตนจามจุรีในสวนจามจุรี 2 จำนวน 200 ตน และปลูกตน

มะคาโมง จำนวน 1,000 ตน ตนมะคาแต จำนวน 200 ตน ตนพยุง จำนวน  50 ตน ตนสักและตนประดู 

ประมาณ 50,000 ตน ตนไทรและชาฮกเกี้ยน ประมาณ 25,000 ตน ซึ ่งจะเห็นไดวาคณะอนุกรรมการฯ          

มีสวนสำคัญอยางมากในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหกับมหาวิทยลัยขอนแกน 
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ภาพที่ 4.4 คณาจารยและนักศึกษาในรายวิชาพันธะพลเมืองและรายวิชาภาวะผูนะ สังกัดสำนักวิชาศึกษา

ทั่วไป ปลูกตนไมริมถนน 

โครงการสวนปายางนา คณะอนุกรรมการฯ ไดสนับสนุนการปลูกปายางนาในป พ.ศ. 2562 โดยใน

เดือนมิถุนายน ไดปลูกตนยางนารวมกับสำนักหอสมุด จำนวน 1,000 ตน รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ อีก 900 ตน 

ในเดือนกรกฎาคม ไดรวมกับกองปองกันและรักษาความปลอดภัย  กองบริการหอพักนักศึกษา และกองคลัง 

รวมใจจัดโครงการ “รวมใจ มข. ปลูกปาลดโลกรอน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว รัชกาลที่ 10           

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา” ณ บริเวณสวนปายางนา ปลูกตนยางนา จำนวน 

1,000 ตน และในเดอืนตุลาคม รวมปลูกตนยางนาและตะเคียนทอง บริเวณสวนปายางนา เพ่ือทำอุโมงคตนไม

ประมาณ 400 ตน โดยรวมแลวคณะอนุกรรมการไดมีร วมในการปลูกตนยางนาเพิ ่มขึ ้นในป พ.ศ. 2562      

จำนวน 3,300 ตน ดังแสดงในภาพที่ 4.5  

  

ภาพที่ 4.5 คณะอนุกรรมการไดมีรวมในการปลูกตนยางนา 
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การศึกษาสภาพความสมบูรณของปา ในหัวขอนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดร ับฟงรายงานจาก  

ผศ.ดร.ศรัณย เกียรติมาลีสถ ิตย อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม ปาไม ส วนใหญ 

ในมหาวิทยาลัยเปนปาเต็งรัง และปาผสมผลัดใบ ตนไมที่พบสวนมากคือตนสะแบง และยางนา ปญหาที่พบ 

คือ การลักลอบนำขยะและเศษวัสดุกอสรางไปทิ ้งภายในปาจำนวนมาก นอกจากนี ้ทาน ดร.ณรงคชัย  

อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ขอใหเก็บขอมูลพรอมดวยภาพถาย เพื่อรวบรวมประชาสัมพันธ 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากเถาวัลยและกาฝาก ภายในพื้นที่ปาของมหาวิทยาลัยขอนแกนดังภาพที่ 

4.6 เพื่อใหประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ ทราบถึงปญหาของเถาวัลย ซึ่งชวยใหทราบถึงสภาพปา 

และปญหาที่สงผลกระทบตอปาในมหาวิทยาลัยขอนแกนได 

 

ภาพที่ 4.6 ปญหาเถาวัลยและกาฝากภายในพื้นท่ีปาของมหาวทิยาลัยขอนแกน 

 

นกหายากที่พบเห็นในมหาวิทยาลัยขอนแกน สวนมาในรายงานคณะอนุกรรมการฯ เปนนกที่พบ

เห็นในบริเวณบึงสีฐาน ซ่ึงใน พ.ศ. 2562 ไดมรีายการการพบนกท่ีอพยพมาพกัพิงในบริเวณดังกลาว โดยเดือน 

กุมภาพันธพบนกเปดน้ำอพยพมาไมนอยกวา 50,000 ตัว เดือนมีนาคมจำนวนนกเปนน้ำที่ยังอาศัยอยู ใน

บริเวณนี้ประมาณ 10,000 ตัว และพบนกชนิดอื่นไดแก นกอีแจง 40 ตัว และนกอีโกง 20 ตัว และในเดือน

มิถุนายนจำนวนนกเปนน้ำที่ยังอาศัยอยูในบริเวณนี้ประมาณ 1,000 ตัว นกอีแจว 15 ตัว และนกอีโกง 20 ตัว 

ดังภาพที่ 4.7 จำนวนของนกเปดน้ำคอยๆ ลดลงเนื่องจาก นกเปดน้ำอพยพมาจากภาคใตของจีน ในชวงฤดู

หนาว เพ่ือมาอาศัยอยูตามแหลงน้ำตางๆ เมื่อส้ินสุดฤดหูนาวแลวจึงอพยพกลับถิ่นฐานเดิม ซึ่งการอพยพมาพัก

พิงของนกเปดน้ำแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบรูณในมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 4.7 นกหายากที่พบเห็นในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จะเห็นไดวาในหัวขอตางๆ เปนการรายงานการดำเนินการ กิจกรรมระยะสั้น การพบเห็นปญหาและ

แนวทางแกไขตางๆ ดังนั้นในหัวขอนี้จึงไมสามารถวิเคราะหความสำเร็จของการผลักดันและสนับสนุนจาก

คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) ไดอยางชัดเจน 

 

4.2.2. มาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) 

มาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก โดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ริเริ่ม

การจัดอันดับขึ้นในป ค.ศ. 2010 เปนมาตรฐานเพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  

เพื่อแสดงใหเห็นโครงการและนโยบายเก่ียวกับความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก โดยในป พ.ศ. 2562 

นายชัยนิยม สินทร รักษาการผู อำนวยการกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ ่งแวดลอม ไดนำ

สวนปประกอบของการใหคะแนนในมาตรฐานนี้มานำเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ใหรับทราบ โดยมี 

การนำเสนอในเรื่องนี ้ 2 ครั้ง คือในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีสวนสงผลใหการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) เปนตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธที่ 1 สราง

มหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที ่ 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที ่นาอยู  

(Great Place to Live) ของคณะผูบริหารในชุดปจจุบัน 

 

4.2.3. การพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน 

หัวขอในดานนี้เปนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนซึ่งความสำเร็จของโครงการจะ 

วัดจากการกอใหเกิดการกอสรางพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในโครงการนั้น ซึ่งหัวขอท่ีอยูในดานนี้ประกอบไปดวย 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เริ ่มตันในป พ.ศ. 2560 โดยเริ่มวางแผนที่จะพัฒนาภูมิทัศนใน 3 พื้นท่ี 

ไดแก บริเวณพื้นที่ประตูเจาพอมอดินแดง และประตูสีฐาน, บริเวณเกาะกลางถนนและฟุตบาทริมถนนจาก

ประตูเจาพอมอดินแดงไปจนถึงวงเวียนสนามกีฬา 50 ป มข. และบริเวณวงเวียนหนาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ไดจัดโครงการใหนักศึกษาประกวดการออกแบบพื้นที่ 2 พื้นที่ 

ไดแก บริเวณเริ่มจากประตูรั้วเจาพอมอดินแดงจนถึงวงเวียนหอ 16 (สนามกีฬากลาง 50 ป มข.) และบริเวณ

เริ่มจากประตูบึงสีฐานถึงวงเวียนหนาตึกสิริคุณากร และในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ผศ.ดร.กฤตภัทร  

ถาปาลบุตร ผู ช วยอธิการบดีฝายโครงสรางพื ้นฐาน รายงานการออกแบบผังแมบท และการออกแบบ

สถาปตยกรรมของโครงการ KKU Creative Economy Park บนพื้นที่ 11.5 ไร ตอเนื ่องกับอาคาร TCDC     

ดังภาพที่ 4.8 จากทั ้ง 2 โครงการที ่ไดมีการออกแบบ ยังไมไดนำไปใชในการกอสรางจริงทั้ง 2 โครงการ       

โดยโครงการแรกแบบกอสรางที่ไดรับการคัดเลือกอาจจะไมเหมาะสมในการกอสรางจริง สำหรับโครงการที่สอง

ยังไมสรางเริ่มโครงการไดเนื่องจากขอกำหนดดานผังเมืองที่กำหนดใหพื้นที่ในมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสีเดียว

สำหรับพื้นที่การศึกษาคือสีเขียวมะกอก และในปจจุบันนายชัยนิยม สินทร รักษาการผูอำนวยการกองจัดการ

สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม ไดจัดโครงการประกวดใหนักศึกษาออกแบบสวนปาลมเชนเดียวกัน 

โดยคาดวาโครงการนี้จะสามารถนำแบบที่ไดรับการคดัเลือกมากอสรางจริงได 

 

ภาพที่ 4.8 ผังโครงการ KKU Creative Economy Park บนพื้นที่ 11.5 ไร ตอเนื่องกับอาคาร TCDC 

 

การพัฒนาบึงสีฐาน ในสวนนี้จะพิจารณาในการปรับปรงุภูมิทัศน โครงการที่ไดรับการพิจารณา ไดแก 

โครงการขุดลอกบึงสีฐานฝงตะวันออกเพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการบริเวณ

ริมบึงสีฐาน เพื่อทำหนาที่เปนศูนยบริการขอมูล รานขายอาหารและเครื่องดื่ม หองน้ำ เปนตน โครงการปลูก

บัวแดงในบึงสีฐาน ซึ่งทั้ง 3 โครงการยังไมสำเร็จ โดยโครงการขุดลอกบึงสีฐานฝงตะวันออกเพื่อเพิ่มปริมาตร 
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กักเก็บน้ำ เริ่มตนโครงการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการไดดำเนินจนถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง 

แตเนื่องจากในขณะนั้นอยูในชวงฤดูฝนจึงยากในการขุดลองดังนั้นจึงไมมีผูรับจางเขามาเสนอราคา สำหรับ

โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการบริเวณริมบึงสีฐาน จากการนำเสนอของผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 

ผูชวยอธิการบดีฝายโครงสรางพื้นฐาน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โครงการนี้ก็ไมไดรับการพิจารณาจาก

คณะอนกุรรมการฯ อีกเลย อาจจะเปนเพราะโครงการจะตองใชงบประมาณในการลงทุนคอนขางสูงจึงสงผลให

เกิดปญหาดานความคุมคาของโครงการ และสำหรับโครงการปลูกบัวแดงในบึงสีฐานไดเริ่มโครงการในเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ดังภาพที่ 4.9 โดยไดทดลองปลูกจริงลงในกรอบแผนเมทัลชีทเพื่อจำกัดการขยายตัว

ของบัว แตในการปลูกในเดือนมิถุนายน 2562 ผลปรากฏวาบัวแดงถูกปลากินหมดในเดือนตุลาคม 2562          

ซึ่งปจจุบันกำลังหาวิธีการปลูกบัวแดงตอไป 

 

ภาพที่ 4.9 โครงการปลูกบัวแดงในบึงสีฐานฝงตะวันออก 
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ภาพที่ 4.10 โครงการปลูกบัวแดงในบึงสีฐานฝงตะวันออก 

โครงการสวนไทร โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงพ้ืนที่หลงัการรื้อบานขยะแลวพบตนไทรขนาดใหญ

หลายตนซอนอยูในพื้นที่ โดยเริ ่มออกแบบโครงการในเดือนกุมภาพันธ 2560 โดยพื้นที ่มีขนาดประมาณ            

ยาว 550 เมตร X กวาง 200 เมตร แนวความคิดในการออกแบบเปนสวนศึกษาธรรมชาติ รักษาตนไทรและ

ตนไมใหญในพ้ืนที่ไวทั้งหมด ทำสะพานเหนือระดับดิน เปนทางเดินเขาไปชมตนไมในพื้นที่เพราะพ้ืนดินเดิมเปน

พื้นที่ชุ มน้ำ น้ำขังเกือบตลอดทั้งป โดยออกแบบแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดังแสดงในภาพที่ 

4.10 และเริ ่มงานกอสรางในเดือนพฤศจิกายน 2560 และกอสรางแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561          

เมื่อกอสรางแลวเสร็จแลวไดลอมยายตนไทรจากพื้นที่อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมาปลูกเพิ่ม ชวงเดือนพฤศจิกายน

ไดตอน้ำบำบัดมารดนำ้ในสวนไทรเสร็จแลว และมีแผนจะปลูก ตนกาลพฤกษ ตนหลิว และนำขอนไมเกามาทำ

ปายหนาสวนไทรฝ งติดกับพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา แตเนื ่องจากยังไมมีผู คนเขาไปใชพื ้นที ่มากนัก              

นายชัยนิยม สินทร รักษาการผูอำนวยการกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม จึงไดออกแบบ

การปรับปรุงพื้นที่นี้อีกครั้ง แตเนื่องจากแบบการกอสรางดังกลาวทำใหเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ

พื้นที่มากเกินไปจึงตองทำการออกแบบเพื่อดึงดูดใหมีคนเขาใชพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

 

โครงการทางเดินเชื่อม 5 คณะ/พื้นที ่วางระหวาง 5 คณะ โครงการนี้ไดเริ ่มออกแบบในเดือน

กมุภาพันธ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือปรับปรุงและสรางทางเดินเทา จักรยานสำหรับนักศึกษาบุคลากร

ที่มีความอยางปลอดภัย และเพื่อใชเปนทางฉุกเฉินของรถดับเพลิง กรณีเกิดอัคคีภัย ซึ ่งในพื้นที่ที ่ทำการ

ปรับปรุงเดิมทเีปนพ้ืนท่ีถูกทิ้งราง ในการออบแบบไดแบง 5 ระยะ ไดแก 

- ระยะ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร-คณะศึกษาศาสตร-คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี

- ระยะ 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร-คณะวิศวกรรมศาสตร 

- ระยะ 3 ศูนยอาหารและบริการ – สำนักหอสมุด-คณะวทิยาศาสตร-คณะบริหารธุรกิจฯ 
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- ระยะ 4 คณะวิทยาศาสตร-คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- ระยะ 5 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - ศูนยคอมพิวเตอร - คณะบริหารธุรกิจฯ – คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร - คณะสาธารณสุขศาสตร 

ซึ่งไดผู รับจางกอสรางสำหรับระยะที่ 1 ชวงเดือนกันยายน 2560 และกอสรางแลวเสร็จในเดือน

มกราคม 2561 โดยจากการกอสรางโครงการนี้ไดสรางประโยชนตามวัตถุประสงคของผูออกแบบเปนอยางมาก

สำหรับโครงการระยะอ่ืนๆ ไดถูกบรรจุอยูแผนการกอสรางในปจจุบัน 

 

โครงการเสนทางจักรยาน โครงการเพิ ่มเสนทางจักรยานในพื ้นที ่มหาวิทยาลัยเปนโครงการ 

ที่คณะอนุกรรมการฯ ไดใหการสนับสนุนเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ทำใหบุคลากรไดออกกำลังกายและ     

ยังเปนการพักผอนอีกดวย โดยประมาณชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ขอนแกน ไดขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยเพื่อใชพื้นที่บริเวณบึงสีฐานฝงตะวันออกเปนพื้นที่ในโครงการ

สรางเสนทางจักรยานของจังหวัด โดยในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561 มีเสนทางจักรยานภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

รวมระยะทางประมาณ 9 กม. แบงเปนเสนทางจักรยานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ระยะทางประมาณ 2 กม.

เปนแบบใชทางรวมกับถนนปกติ และเสนทางจักรยานภายนอกเขตการศึกษา ระยะทางประมาณ 7 กม. เปน

แบบแยกเสนทางจักรยานโดยเฉพาะ คณะอนุกรรมการฯ จึงสนับสนุนใหเพิ่มเสนทางภายในมหาวิทยาลัยอีก   

2 เสนทางไดแก เสนทางจักรยานถนนสีฐาน-ถนนกัลปพฤกษตัดใหม ระยะ 7.0 กม. และเสนทางจักรยานถนน 

สีฐาน-ถนนฟารมเกษตร ระยะ 8.5 กม. โดยผังการพัฒนาเสนทางจักรยานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนแสดง

ดังภาพที่ 4.11 นอกจากน้ียังเสนอใหปรับปรุงทางจักรยานและทางเดินเทาริมบึงสีฐานฝ งตะวันออก             

ใหสอดคลองกับการใชงาน เพ่ือความปลอดภัย และซอมบำรุงพ้ืนที่ใหสะอาด ซึ่งในชวงป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 

2562 โครงการเสนทางจักรยานทั้ง 2 โครงการยังไมไดดำเนินการรวมทั้งโครงการปรับปรุงทางจักรยานและ

ทางเดินเทาริมบึงสีฐานฝงตะวันออกดวย แตในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดเริ่มโครงการเสนทางจักรยานหลาย

เสนทาง ไดแก โครงการเสนทางจักรยานจากวงเวียนสำนักงานอธิการบดีถึงบึงสีฐานฝงตะวันออก โครงการ

เสนทางจักรยานบริเวณหมูบานศูนยแพทย และโครงการเสนทางจักรยานรอบแปลงปลูกหญาคณะเกษตร     

ซึ ่งทั ้ง 3 โครงการอยู ในระหวางขั ้นตอนการออกแบบ โดยทั ้ง 3 โครงการที ่เก ิดขึ ้นจากการสนับสนุน 

จากคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) 
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ภาพที่ 4.11 โครงการปลูกบัวแดงในบึงสีฐานฝงตะวันออก 

การจัดภูมิทัศนเสนทางฟารมเกษตร ภายหลังการรื้ออาคารฟารมเกาออกแลวคณะอนุกรรมการฯ 

เสนอวาควรปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวเปนเสนทางจักรยานเพื่อการพักผอนและการเรียนรูโดยมีระยะทางทัง้หมด 

3.6 กิโลเมตร ผานจุดเรียนรู 6 สถานี ไดแก 1) สถานี Smart farm เรียนรูระบบฟารมไกอัจฉริยะ 2) สถานี 

Smart Energy, Waste Management และผลิตกาซ CBG Biodiesel 3) สถาน ีClean Energy, Solar farm 

และอาคาร Sub-Station 4) สถานี Garbage and Waste management, บอบำบัดน้ำเสยีและจัดการขยะ

ครบวงจร 5) สถานี Mini Zoo สถานีสวนสัตวทางเลือกและศูนยเกษตรแกจน จุดนี้จะจัดภูมิทัศนและจุดจอด

รถ Shuttle bus และ 6) สถานี Agro Park สวนกวี จุติกุล Agro Outlet และอุทยานเกษตร คณะอนุกรรมการฯ  

ยังใหนโยบายแกคณะเกษตรศาสตรดวยวาควรปรับปรุงพื้นที่บริเวณฟารมใหสวยงามซึ่งสามารถใชเปนแหลง

ทองเที่ยวไดเหมือนกับฟารมโชคชัย โดยในปจจุบันคณะเกษตรศาสตรไดกำลังปรับปรงุพ้ืนที่ฟารมตามนโยบาย

ขอคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงเมื่อปรบัปรุงพ้ืนท่ีเรียบรอยแลวจึงจะสามารถพัฒนาเปนเสนทางจักรยานตอไปได 

การจัดระเบียบสายไฟสายสัญญาณ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ฝายโครงสรางพื้นฐานรวมกับศูนย

บริหารจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟา สายสัญญาณ และปายหนา
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โรงอาหารชาย  และจัดการจราจรทางเขา-ออกหนาของโรงอาหารฯ ฝงตรงกันขามกับคณะเกษตรศาสตร  

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสงเสริมทัศนียภาพใหสอดคลองกับอาคารใหมที่สวยงาม ซึ่งเม่ือโครงการดำเนินการ

แลวเสรจ็ก็ไดผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งได และจากโครงการนี้เปนโครงการริเริ่มของหลายๆ โครงการ 

โครงการสรางจุด Land Mark ใหม ตามนโยบายผ ู บร ิหารมหาวิทยาลัย ที ่ต องการเพิ ่มจุด 

Landmark ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนจุด Check in ถายภาพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร 

และบุคคลทั่วไป เพื่อเปนการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในสื่อ Social Media นายชัยนิยม สินทร 

รักษาการผูอำนวยการกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม ภายใตฝายโครงสรางพื้นฐานและ

สิ่งแวดลอมไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ในการทำซุมขอนไมที่แกะสลักคำวา

คำวา “มหาวิทยาลัยขอนแกน” ดังภาพที ่ 4.12 โดยขอความอนุเคราะหคณะศิลปกรรมศาสตรและ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรในการกำหนดตำแหนงพื้นที่การวางและออกแบบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดรวม

พิจารณาตำแหนงพื้นที่การวางและรูปแบบของ Land Mark ใหม นี้ดวย ซึ่งไดกำหนดตำแหนงจัดวางซุมขอน

ไมบริเวณริมบึงสีฐานฝงตะวันออก ปจจุบันไดดำเนินการออกแบบทางสถาปตยกรรมเสร็จเรียบรอยแลว 

อยูในข้ันตอนการออกแบบวิศวกรรม 

 

ภาพที่ 4.12 โครงการเพ่ิมจุด Landmark ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โครงการพัฒนาแปลงปลูกหญาคณะเกษตรศาสตร คณะอนุกรรมการฯ สนับสนุนในการปรับปรุง

พื้นที่แปลงปลูกหญาใหใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในดานการเพิ่มพื้นที่ออก

กำลังกายภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดมีนโยบายปรับปรุงเปนเสนทางว่ิงและเปนที่พักผอนของบุคลากร

และนักศึกษา โดยปจจุบันคณะเกษตรศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่สวนนี้เปนพื้นที่เก็บน้ำ 
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โดยการขุดบอเพื่อใหคณะเกษตรศาสตรนำน้ำไปในการรดน้ำและอื่นๆ ได ซึ่งชวยลดปริมาณน้ำดิบที่สามารถ

นำไปผลิตน้ำประปาไดเปนอยางดี และบริเวณรอบพ้ืนท่ีแปลงปลูกหญาพัฒนาเปนเสนทางวิ่งทางจักรยานรอบ ๆ  

     

ภาพที่ 4.13 โครงการพัฒนาแปลงปลูกหญาคณะเกษตรศาสตร 

โครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นในดานการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน ในแตละหัวขอสามารถสรุป

รายชื่อโครงการและสถานะและความกาวหนาปจจุบันสำหรับโครงการที่ไมสามารถสำเร็จโครงการไดระบุ

สาเหตุไดดังตารางท่ี 4.2 

4.2.4. Green Faculty 

เพ่ือเปนการพัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวคณะอนุกรรมการฯ ไดสนับสนุนใหทุกคณะ

และทุกหนวยงานรวมมือกันพัฒนาใหมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยคณะที่เขารวมพัฒนาคณะ

ใหเปน Green Faculty ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะเกษตรศาสตร       

ทั้ง 3 คณะไดรวมนำเสนอความกาวหนาในการพัฒนาคณะในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
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ตารางที่ 4.2 สถานะและความกาวหนาปจจุบันโครงการในดานการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน 

หัวขอ โครงการ สถานะ ความกาวหนาปจจุบัน/สาเหตุ 

การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเร่ิมจากประตูรั้วเจา

พอมอดินแดงจนถึงวงเวียนหอ 16 (สนามกีฬา

กลาง 50 ป มข.) 

ไมสำเร็จ แบบกอสรางท่ีไดรับการคัดเลือกอาจจะ

ไมเหมาะสมในการกอสรางจริง 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเร่ิมจากประตูบึงสี

ฐานถึงวงเวียนหนาตึกสิรคิณุากร 

ไมสำเร็จ แบบกอสรางท่ีไดรับการคัดเลือกอาจจะ

ไมเหมาะสมในการกอสรางจริง 

การออกแบบสถาปตยกรรมของโครงการ 

KKU Creative Economy Park  

ไมสำเร็จ ขอกำหนดดานผังเมอืงท่ีกำหนดใหพื้นที่

ในมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสีเดยีว

สำหรับพื้นท่ีการศึกษาคือสเีขียวมะกอก 

การพัฒนาบึงสีฐาน โครงการขุดลอกบึงสีฐานฝงตะวันออกเพื่อ

เพ่ิมปริมาตรกักเก็บน้ำ  

ไมสำเร็จ โครงการไดดำเนินจนถึงข้ันตอนการ

จัดซื้อจัดจางแตเนื่องจากในขณะนัน้อยู

ในชวงฤดูฝนจึงยากในการขุดลองดังน้ัน

จึงไมมผูีรับจางเขามาเสนอราคา  

โครงการกอสรางอาคารศนูยบริการบริเวณรมิ

บึงสีฐาน 

ไมสำเร็จ อาจจะเปนเพราะโครงการจะตองใช

งบประมาณในการลงทุนคอนขางสูงจึง

สงใหผลเกิดปญหาดานความคุมคาของ

โครงการ  

โครงการปลูกบัวแดงในบึงสฐีาน ไมสำเร็จ บัวแดงถูกปลากินหมด 

โครงการสวนไทร โครงการสวนไทร สำเร็จ  

โครงการทางเดิน

เชื่อม/พื้นที่ 5 คณะ 

โครงการทางเดินเช่ือม 5 คณะ/พ้ืนที่วาง

ระหวาง 5 คณะ ระยะที่ 1 

สำเร็จ  

โครงการทางเดินเช่ือม 5 คณะ/พ้ืนที่วาง

ระหวาง 5 คณะ ระยะที่ 2, 3, 4 และ 5 

ไมสำเร็จ อยูในแผนการกอสรางของฝาย

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม 

เสนทางจักรยาน เสนทางจักรยาน ถนนสีฐาน-ถนนกาลพฤกษ สำเร็จ อยูระหวางข้ันตอนการจัดจาง 

เสนทางจักรยาน ถนนสีฐาน-ถนนฟารม

เกษตร 

ไมสำเร็จ อยูระหวางการออกแบบ 

ปรับปรุงเสนทางจักรยานบึงสีฐานเดิม ไมสำเร็จ อยูระหวางการออกแบบ 

โครงการสรางจุด 

Land Mark ใหม 

โครงการสรางจุด Land Mark ใหม ไมสำเร็จ อยูระหวางการออกแบบ 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาภายในคณะเปนจำนวนมากภายใตการ

สนับสนุนของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นไดอยางชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงใน

ดาน Green และ Clean ของคณะสถาปตยกรรม โครงการและกิจกรรมเดน ๆ ในแตละป ด ังตอไปนี้              

ป พ.ศ. 2560 ไดแก โครงการปรับปรุงเรียนและอาคารอเนกประสงค (อาคารสิม) ตามมาตรฐานอาคารเขียว
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เพื่อเปนอาคารที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ดังภาพที่ 4.14, โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ ่มพื้นที่สีเขียว, 

โครงการนำน้ำจาก CDU เครื่องปรับอากาศไปใชประโยชน ซึ่งเปนโครงการที่ดำเนินการโดยเจาหนาที่ภายใน

คณะและไดรับรางวัลจากหลายที่ สำหรับป พ.ศ. 2561 ไดแก โครงการปรับปรุงโรงอาหาร, โครงการรื้อถอน

อาคารเกาในคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อใหสามารถใชพื้นที่ภายในคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ, โครงการ

ปรับปรุงผนังอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยใชโฟม EPS ปรับปรงุผนังอาคารที่มีการใชเครื่องปรับอากาศ

เปนเวลานาน, โครงการโครงการคืนชีวิตใหกับวัสดุ โดยการนำวัสดุที่เหลือใชจากการเรียนการสอนมาดัดแปลง

เปนเฟอรนิเจอร สวนประดับตกแตงอาคารหรือตกแตงสวน และโครงการ Green boundary เปนการจัดการ

น้ำผิวดินไมใหชะหนาดินไปที ่ถนน แกไขปญหาตลิ่งทะลาย และหนาดินสูญหาย ในป พ.ศ. 2562 ไดแก 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารสำนักงานคณบดี โดยเนนใหเปนอาคารตนแบบในการประหยัดพลังงาน 

ในปนี้เองคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดกำหนด Objective Key Result (s) รวมกับมหาวิทยาลัยดาน Green 

Campus 2 ขอ ไดแก 1) การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานเพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและใชหลัก        

UI Green Metric + UD และ 2) สงเสริมโครงการดาน Smart City นอกจากนี้คณะสถาปตยกรรมศาสตรยัง

ชวยหนวยงานและคณะตาง ๆ ในการออกแบบอาคารและปรับปรุงภูมิทัศนอีกดวย 

 

ภาพที่ 4.14 โครงการปรับปรุงเรียนและอาคารอเนกประสงค (อาคารสิม) 

คณะศิลปกรรมศาสตร ไดนำเสนอการพัฒนาพื้นที่ภายในคณะไดอยางดีเยี่ยมภายใตการสนับสนุน

ของคณะอนุกรรมการฯ อีกคณะหนึ่ง โดยในป พ.ศ. 2560 ไดเริ่มพัฒนาปรับปรุงเก็บกวาดขยะจากการเรียน

การสอนใหสะอาดเปนระเบียบ ในชวงเดือนพฤษภาคม ไดเริ ่มโครงการสวนประติมากรรม ที่บริเวณสวน

ระหวางคณะศิลปกรรมศาสตรและสะพานขาว โดยใชงบประมาณของคณะฯ ประติมากรรมที่ใชเปนผลงาน

ของนักศึกษาประดิษฐข้ึน (ภาพที่ 4.15) โดยการปรับพื้นที่ ปลูกหญา ทำทางเดินเทา ติดตั้งประติมากรรม และ

ติดตั้งระบบน้ำและไฟฟา โดยสวนแหงนี้สรางขึ ้นเพื่อเปนแหลงพักผอนและแหลงเรียนรูดานศิลปะใหแก

บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในปเดียวกันไดเริ ่มโครงการกอสรางอาคารโรงละคร 300 ที่นั่ง โครงการ

กอสรางอาคารแสดงนิทรรศการและโครงการกอสรางอาคารแสดงนิทรรศการศิลปะ (Black Box) นอกจากน้ี
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ในป พ.ศ. 2561 คณะศิลปกรรมศาสตรไดจัดโครงการการนำวัสดุจากการปรับปรุงหอประชุมกลับมาใช

ประโยชนเชน พื้นไมปาเกมาทำพื้นเวทีและเกาอี้ใหนักศึกษาใชงานในคณะฯ และทำพื้นที่พักผอนเชื่อมตอ

ระหวางคณะศิลปกรรมศาสตรและลานประติมากรรมซึ่งเปนการพักผอน ซึ่งสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงใน

ดาน Green และ Clean ของคณะศิลปกรรมศาสตรอยางชัดเจน 

 

ภาพที่ 4.15 ประติมากรรมที่ประดิษฐข้ึนโดยผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร เปนคณะใหญที่สุดที่เขารวมนำเสนอความกาวหนาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

โดยคณะเกษตรศาสตรไดทำการรื ้อถอนอาคารที่ไมสามารถใชงานไดแลวในพื้นที ่ฟารมเพื่อปรับปรุงพื้นที่

ภายในคณะใหเปนระเบียบเรียบรอยมากยิ่งขึ้น ไดทำการปรับปรุงโรงอาหารภายในคณะใหเหมาะสมและ

สะดวกสบายกับบุคลากรนักศึกษามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดวางแผนที่จะดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่

เชื่อมตอกับคณะเทคโนโลยีดังภาพที่ 4.16 และโครงการการจัดการพื้นท่ีฟารมที่ไมไดใชงาน ซ่ึงเปน 2 โครงการ

ใหญที่มีสวนชวยใหภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนสวยงามมากยิ่งขี้น โดยในปจจุบันไดเดินเนินการ

โครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมตอกับคณะเทคโนโลยีเรียบรอยแลว สำหรับโครงการจัดการพื้นที่ฟารมที่ไมไดใชงาน

อยูระหวางดำเนินการของคณะเกษตรศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยซึ่งจะเปนพ้ืนที่ท่ีใชประโยชนอีกท่ีหนึ่ง 
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ภาพที่ 4.16 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมตอระหวางคณะเกษตรศาสตรและคณะเทคโนโลยี 

โครงการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในดาน Green Faculty ในแตละหัวขอสามารถสรุปรายชื่อโครงการ และ

สถานะและความกาวหนาปจจุบันสำหรับโครงการที่ไมสามารถสำเร็จโครงการไดระบุสาเหตุไดดังตารางที่ 4.3 

ซึ่งโครงการสวนใหญสามารถดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดี 

ตารางที่ 4.3 สถานะและความกาวหนาปจจุบันโครงการในดาน Green Faculty 

หัวขอ โครงการ สถานะ ความกาวหนาปจจุบัน/สาเหต ุ

คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร 

โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน สำเร็จ  

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค (อาคารสมิ) สำเร็จ  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในคณะและเพิ่มพื้นทีสี่เขียว  สำเร็จ  

โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบ Inverter สำเร็จ  

โครงการติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท สำเร็จ  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารสำนักงานคณบดี สำเร็จ  

โครงการนำน้ำจาก CDU เครื่องปรับอากาศไปใช

ประโยชน 

สำเร็จ  

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร สำเร็จ  

โครงการรื้อถอนอาคารเกาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สำเร็จ  

โครงการปรับปรุงผนังอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงาน  สำเร็จ  

โครงการคนืชีวิตใหกับวสัด ุ สำเร็จ  

โครงการ Green boundary  สำเร็จ  

คณะศลิปกรรม

ศาสตร 

โครงการกอสรางโรงละคร สำเร็จ  

โครงการกอสรางอาคารแสดงนิทรรศการ สำเร็จ  

โครงการกอสราง Black Box สำเร็จ  
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ตารางที่ 4.3 สถานะและความกาวหนาปจจุบันโครงการในดาน Green Faculty (ตอ) 

หัวขอ โครงการ สถานะ ความกาวหนาปจจุบัน/สาเหตุ 

คณะศลิปกรรม

ศาสตร 

โครงการสวนประติมากรรม สำเร็จ  

โครงการ Dance Troop ไมสำเร็จ เนื่องจากงานแรกที่ใชศูนย

ประชุมเปนงานสวดอภิธรรม

รางหลวงพอคูณ 

โครงการการนำวัสดุจากการปรับปรุงหอประชุมกลับมา

ใชประโยชน 

สำเร็จ  

คณะเกษตรศาสตร พัฒนาพื้นที่เชื่อมตอกับคณะเทคโนโลยี สำเร็จ  

โครงการปรับปรุง KFC สำเร็จ  

โครงการการจัดการพื้นที่ฟารมทีไ่มไดใชงาน ไมสำเร็จ อยูระหวางดำเนินการ 

 

4.2.5. การพัฒนาดานการเกษตร 

การเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของชาวอิสาน มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายในการอุทิศตนเพื่อ

สังคม (Social Devotion) โดยคณะอนุกรรมการฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการเก่ียวกับ Smart Farm และ

ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดงานมหกรรม Agro Expo ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะสามารถชวยยกระดับ

งานเกษตรประจำปไดเปนอยางมาก โดยในป พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

บริษัทซีพีออลล ก อสรางเรือนเลี ้ยงไกแบบ Smart Farm คือใช ระบบทันสมัยในหารเลี ้ยงและควบคุม

สภาพแวดลอมภายในโรงเรือนตั้งแตเกิดจนสงขาย ซึ่งกำลังการผลิตไกไขจำนวน 20,000 ตัว โดยไดวางแผน

โครงการ Agro Park โดยมีผังการจัดพื้นที่ดังภาพที่ 4.17 และเตรียมพรอมสำหรับการจัด KKU Agro Expo   

ซึ่งแบงเปน 6 โซนตาง ๆ ดังนี้ 1) Digital Farm คือโรงเลี้ยงไกและหมู ที่เลี้ยงดวยระบบปด ควบคุมโดยระบบ

ด ิ จ ิ ตอล 2 )  Campus power ค ื อโครงการตอบสนองนโยบาย Zero wasted การกำจ ัดของ เสีย                      

3) Smart Farm คือโรงเร ือน Green house ขนาดใหญพิเศษ หนึ ่งโรงมีพื ้นท ี ่มากถึง 2 ไร  เพื ่อผลิต                    

ผักปลอดสารพิษ 4) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในหลวง ร.9 5) โรงเรือน Green 

house ขนาดเล ็ก และ 6) Green Factory เปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน            

กับมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุน และบริษัทมาลี เพ่ือสรางโรงงานปลูกผักดวยแสงสีตาง ๆ เพ่ือใหผัก

สามารถออกฤทธ์ิไดตามตองการ โดยปจจุบันไดดำเนินการตามแผนท่ีวางไวเกินกวาครึ่งนึงแลว 
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ภาพที่ 4.17 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมตอระหวางคณะเกษตรศาสตรและคณะเทคโนโลยี 

 

4.2.6. การจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ 

อาคารจอดรถแหงที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย เนื่องจากการขาดแคลนพื้นที่จอดรถในบริเวณศูนย

วิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งเห็นไดจากการจอดรถที่ไมเปนระเบียบของผูที่มาใชบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร 

คณะอนุกรรมการฯ จึงใหความสำคัญในการแกไขปญหาโดยการสนับสนุนใหมีอาคารจอดรถแหงที่ 2 บริเวณ   

วงเวียนคณะเทคนิคการแพทยในระดับที่ใหเปน Flagship Project ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.ลัดดา     

ตันวาณิชกุล ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรวาจะชวยแกไขปญหานี้ไดแนนอน อีกทั้งผลการศึกษาผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการกอสรางอาคารภูมิพล คณะแพทยศาสตร ยังไดระบุไวอยางชัดเจนวามี

ความตองการที่จอดรถจำนวน 3,914 คัน แตปจจุบันมีที่จอดรถรองรับไดเพียง 2,575 คัน ดังนั้นสมควรมีการ
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สรางอาคารที่จอดรถเพื่อรองรับรถอีก จำนวน 1,339 คัน แตเมื่อกำหนดตำแหนงอาคารแลวจึงทราบวาอยูใน

แนวเสนทางสาธารณะจึงตองทำการแกไขโดยประแกเปนอาคารรูปตัวซีเพ่ือใหเลี่ยงจากทางสาธารณะดังภาพที่ 

4.18 จากนั ้นได มีการกำหนดรูปแบบของอาคารใหมเปนอาคาร 2 หลัง ครอมทางสาธารณะ จากนั้น

คณะอนุกรรมการฯ ไดมอบหมายให รศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรในการประเมิน

ราคาคาจอดรถและระยะเวลาคุมทุน แตไมจำเปนตองใหความสำคัญมากเกินไป เพราะโครงการนี้สรางเพ่ือเปน

สวัสดิการแกชาวมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเนนการศึกษาเรื่อง Traffic Flow ดังภาพที่ 4.19 และแนวทาง

การบังคับกฎหามจอดรถริมถนนและรอบอาคารที ่จอดรถ เนื่องจากสามารถสราง Supply เพื่อทำใหเกิด 

Demand การใชงานได ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดสนับสนุนการแตงตั้งทีมงานออกแบบอาคารจอดรถ

แห  งท ี ่  2  คณะเทคน ิคการแพทย  ประกอบด  วยผ ู  เ ช ี ่ ย วชาญจากคณะสถาป ตยกรรมศาสตร   

คณะวิศวกรรมศาสตร และกองอาคารและสถานที่ ปจจุบันโครงการนี้อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติโครงการ

ของผูบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากในโครงการศูนยการแพทยชั้นเลิศมีอาคารจอดรถ 1 หลัง ซึ่งตำแหนงการ

กอสรางอยูบริเวณ 3 แยกคณะทันตแพทยศาสตร ซึ่งใกลกับตำแหนงที่คณะอนุกรรมการพิจารณา 

 

ภาพที่ 4.18 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมตอระหวางคณะเกษตรศาสตรและคณะเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 4.19 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมตอระหวางคณะเกษตรศาสตรและคณะเทคโนโลยี 

 

การจัดการจราจร เนื่องจากในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรจำนวนมาก 

ประกอบกับผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยเดินทางผาน อีกทั้งผูมาใชบริการมหาวิทยาลัยตางๆ 

โดยเฉพาะโรงพยาบาลศรีนครินทร เพื่อใหเกิดการสัญจรที่ปลอดภัยของผูเดินทางในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะอนุกรรมการฯ จึงสนับสนุนและเสนอแนวทางแกปญหาการจราจร โดยไดเสนอนโยบายในการจัดการ

จราจรดังนี้ การจัดพื้นที่เขตการศึกษาใหเปน Car Free Zone เพื่อความปลอดภัย, ปรับปรุงวงเวียนหนา 

คณะเทคนิคการแพทย ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น, แกไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอย ซึ่งไดรับการสนองนโยบาย

โดยฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี 

รถโดยสารสาธารณะ KST เพื่ออำนวยความสะดวกแกนักศึกษา บุคลากรและผูที ่เขามาใชบริการ 

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูบริหารจึงมีนโยบายบริการรถโดยสารสาธารณะทั่วทั้งพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยแบง

ออกเปน 6 เสนทาง ดวยรถบัสจำนวน 20 คัน ดังภาพที่ 4.20 บริการตั้งแต 7:00 น. ถึง 21:00 น. แตเนื่องจาก

มีผูใชบริการไมมากเทาที่ควร คณะอนุกรรมการจึงมีแนวทางเสนอใหกระตุนสงเสริมการการใชนักศึกษาและ

บุคลากรใชบริการมากขึ้น โดย 1) การทำผังแมบทจัดโซนที่อนุญาตใหรถเขาออกและบังคับใชอยางเครงครัด, 

2) สราง Cover Way ใหครอบคลุมพื้นที ่การศึกษา เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาเดินทางไดอยางสะดวก,      
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3) จัดโครงการนองใหมไมใชรถจักรยานยนต และ 4) ทำลานจอด อาคารจอดรถยนตไวนอกเขตการศึกษา 

นอกจากนี้ คณะอนกุรรมการมีขอเสนอใหควรปรับเปล่ียนเสนทางการเดินรถและรอบเท่ียวการเดินรถในแตละ

ชวงเวลาใหเหมาะสมกับการใชงานของบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเสนอใหมีการปรับปรุงทางจุดจอดรถและ

เดินเทาริมถนนใหสวยงามและเดินไดตอเนื่อง โดยปจจุบันผูรับผิดชอบไดดำเนินการไปหลายสวนแลว คงเหลือ

กิจกรรมนองใหมไมใชรถจักรยานยนตซึ่งผูบริหารมองวา เนื่องจากนักศึกษาชั ้นปที ่ 1 ที่อยูในเขตหอพัก 

มีจำนวนมากและมีเวลาเขาเรียนที่ใกลเคียงกัน หากกำหนดใหไมสามารถใชรถสวนตัวได จะกอใหเกิดปญหา

เพราะรถรับสงสาธารณะไมสามารถบรกิารไดทัน  

 

ภาพที่ 4.20 โครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมตอระหวางคณะเกษตรศาสตรและคณะเทคโนโลย ี

ความปลอดภัยดานจราจร/การกอสรางถนน เพื ่อใหเกิดการสัญจรที่ปลอดภัยของผูเดินทางใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะอนุกรรมการฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหเกิดการดูแลผิวทางถนนภายใน

มหาวิทยาลัยใหมีความสมบูรณมากที่สุด โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดทำหนาที่เสนอแนะเสนทางท่ีควรปรับปรุง 

เรงรัดติดตามความกาวโครงการเพื่อใหโครงการกอสรางและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยแลวเสร็จตาม

กำหนดเวลา โดยมีโครงการใหญที ่อยู ในวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ในป พ.ศ. 2560 ถึง 

ป พ.ศ. 2562 รวมทั้งส้ิน 11 โครงการ ไดแก  

 โครงการซอมแซมถนนหนาหอพักนักศึกษาที่ 3 (โรงชาย-Complex) ดังภาพที่ 4.21 

 โครงการซอมแซมถนนหนาคณะสัตวแพทย (เจาพอมอดินแดง - รร. สาธิตมอดินแดง) ดังภาพที่ 4.22 

 โครงการปรับปรุงถนนสหศาสตร (วงเวียนคณะเทคนิคการแพทย-สามแยกทันตแพทยศาสตร) 

 โครงการปรับปรุงถนนแกนกาลพฤกษ (วงเวียนหอ16-หนาศูนยประชุม) 

 โครงการซอมแซมถนนจากสามแยกคณะเกษตรศาสตร-สามแยกคณะเทคโนโลยี 

 โครงการปรับปรุงถนนแฟลตที่พักบุคลากร 
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 โครงการปรับปรุงถนนบรเิวณพ้ืนที่ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 โครงการปรับปรุงถนนสะพานขาว 

 โครงการปรับปรุงถนนตนสักสายรหัส 

 โครงการปรับปรุงถนนสามแยกคณะเกษตรศาสตร-ประตูหอ 9 หลัง 

 โครงการปรับปรุงวงเวียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โดยโครงการกอสรางลำดับที่ 1-6 กอสรางแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2562 โครงการที่ 7-10 กอสราง

แลวเสร็จในชวงตนป พ.ศ. 2563 สำหรับโครงการลำดับที ่ 10 โครงการปรับปรุงถนนสามแยกคณะ

เกษตรศาสตร-ประตูหอ 9 หลัง ปจจุบันผูรับจางกำลังดำเนินการกอสรางอยู คาดวาจะแลวเสร็จในเดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2563 และโครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงวงเวียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปจจุบัน

อยูในขั้นตอนการออกแบบและของบประมาณจากรัฐบาล โดยทำการออกแบบใหเปนวงเวียนที่มีถนน 4 ดาน 

ที่สมบูรณ และทำการปรับยกระดับใหสูงขึ้นเพื่อความปลอดภัย 

โครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นในดานการจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ในแตละหัวขอสามารถสรุปรายชื่อ

โครงการและสถานะและความกาวหนาปจจุบนัสำหรับโครงการที่ไมสามารถสำเรจ็โครงการไดระบุสาเหตุไดดัง

ตารางที่ 4.4 โครงการที ่อยูในการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการในชวงป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 2562       

หลายโครงการสามารถดำเนินการแลวเสร็จในภายหลัง 

 

ภาพที่ 4.21 โครงการซอมแซมถนนหนาหอพกันักศึกษาที่ 3 (โรงชาย-Complex) 
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ภาพที่ 4.22 โครงการซอมแซมถนนหนาคณะสัตวแพทย (เจาพอมอดินแดง - รร. สาธิตมอดินแดง) 

 

4.2.7. ระบบสาธารณูปโภคและพลังงานทดแทน 

ในหัวขอนี้จะเปนรายละเอียดในสวนของพลังงานทดแทนละระบบสาธารณูปโภคซึ่งประกอบดวย   

การบริหารจัดการโรงผลิตกาซชีวภาพ CBG, โซลาฟารม, โรงประปาแหงใหมและการบริหารจัดการน้ำ        

เพื่อชวยใหมหาวิทยาลัยใชพลังงานสะอาดและมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญ 

การบริหารจัดการโรงผลิตกาซชีวภาพ CBG เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาไดใชพลังงานสะอาด   

คณะอนุกรรมการฯ รวมกับมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายสนับสนุนใหมีโรงผลิตกาซชีวภาพ (ภาพที่ 4.23)          

ในกระบวนการผลิตชวงตนวางแผนใหทำการผลิตกาซจากหญาเนเปยซึ ่งสามารถใหปริมาณกาซที ่สูง            

แตภายหลังเปลี่ยนมาผลิตจากมูลไกเนื่องจากปญหาการปลูกหญาเนเปย เมื่อแกไขปญหาแลวเสร็จไดเชิญ

ผูบริหารจากบริษัท ช.ทวี รวมหาแนวทางในการนำกาซไปเติมในรถขนสงมวลชน KST ซึ่งทางบริษัทยินดีนำ   

รถมาเติมกาซ โดยใหใชกับรถ KST สายสีสม นอกจากนี้ยังไดใชเติมกาซรถยนตใชงานของหนวยงานสวนกลาง 

2 คัน คือ รถยนตของกองอาคารและสถานที่ และรถยนตของสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม โดยใน

ปจจุบันเกิดปญหาในขั้นตอนการลำเลียงมูลไก โดยทอซีเมนตสงมูลไกแตกเพราะดินที่รองรับทอทรุดตัวและ 

มูลไกมีขนและกรวดปะปนมาดวย ทำใหปมสงมูลไกทำงานหนักจนเสียหายไปสองตัว ประกอบกับผาใบ            

Cover Lagoon ฉ ีกขาดเนื ่องจากอาย ุการใช งาน อีกท ั ้งอุปกรณบางส วนในกระบวนการผล ิตก าซ 

ชำรุด ซึ่งจำเปนจะตองใชงบประมาณในการซอมแซมจำนวนมาก ผูบริหารจึงมีนโยบายที่จะระงับโครงการไว

ชั่วคราวกอน 
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ภาพที่ 4.23 โครงการสถานีผลิตกาซชีวภาพ CBG 

ตารางที่ 4.4 สถานะและความกาวหนาปจจุบันโครงการในดาน Green Faculty 

หัวขอ โครงการ สถานะ ความกาวหนาปจจุบัน/สาเหต ุ

อาคารจอดรถแหงท่ี 

2 คณะเทคนิค

การแพทย 

อาคารจอดรถแหงท่ี 2 คณะเทคนิคการแพทย ไมสำเร็จ อยูในการพิจารณาของ

ผูบริหารฯ 

การจัดการจราจร โครงการจดัทำ Car Free Zone ไมสำเร็จ อยูในแผนการจดัการของ

ผูบริหารฯ 

ความปลอดภัยดาน

จราจร/การกอสราง

ถนน 

โครงการปรบัปรุงวงเวียนคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ไมสำเร็จ อยูระหวางการออกแบบ 

โครงการซอมแซมถนนหนาหอพักนักศึกษาที่ 3 (โรง

ชาย-Complex) 

สำเรจ็  

โครงการซอมแซมถนนหนาคณะสตัวแพทย (เจาพอมอ

ดินแดง-โรงเรยีนสาธิตมอดินแดง) 

สำเรจ็  

โครงการปรบัปรุงถนนสหศาสตร (วงเวียนคณะเทคนิค

การแพทย-สามแยกทันตแพทยศาสตร) 

สำเรจ็  

โครงการปรบัปรุงถนนแกนกาลพฤกษ (วงเวียนหอ16-

หนาศูนยประชุม) 

สำเรจ็  

โครงการปรบัปรุงถนนบรเิวณพ้ืนที่ศนูยวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

ไมสำเร็จ แลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 

2563 

โครงการปรบัปรุงถนนตนสักสายรหัส ไมสำเร็จ แลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2563 

โครงการซอมแซมถนนจากสามแยกคณะเกษตรศาสตร-

สามแยกคณะเทคโนโลย ี

สำเรจ็  

โครงการปรบัปรุงถนนสามแยกคณะเกษตรศาสตร-

ประตูหอ 9 หลัง 

ไมสำเร็จ อยูในแผนการดำเนินการ 

โครงการปรบัปรุงถนนสะพานขาว ไมสำเร็จ แลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2563 

โครงการปรบัปรุงถนนแฟลตที่พักบุคลากร สำเรจ็  
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โซลาฟารม เปนแหลงพลังงานสะอาดอีกแหลงหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีกำลังการผลิต

กระแสไฟฟา 2 MW คณะอนุกรรมการมีสวนชวยในการสน ับสนุนให เก ิดโครงการ ควบคุมติดตาม

ความกาวหนาโครงการใหแลวเสร็จ รวมทั ้งการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบที่ 4 (รง. 4) 

นอกจากนี้ยังเสนอแนะแนวทางการบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ใหสะอาดอยูเสมอ โดยจำเปนตองทำความ

สะอาดแผง Solar Cell ใหสะอาดเพื่อสามารถรับแสงแดดไดเต็มประสิทธิภาพดังภาพที่ 4.24 ซึ่งผูรับผิดชอบ

ไดดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 8 วัน รวมทั้งตัดหญาและปรับปรุงพื้นที่ใหสวยงาม ปจจุบันเจาหนาที่ได

ดำเนินการตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เปนอยางดี 

 

ภาพที่ 4.24 การทำความสะอาดแผง Solar Cell 

 

โรงผลิตน้ำประปาแหงใหม ในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีจำนวนนักศกึษาและบุคลากรจำนวนมากซึ่งใช

ปริมาณน้ำประมาณ 10,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่ผลิตน้ำประปาเพื่อใชในมหาวิทยาลัย

เอง แตเนื่องจากโรงผลิตน้ำประปาเดิมมีสภาพทรุดโทรมและมีกำลังการผลิตน้ำประปาที่ไมเพียงพอตอการใช

งานในปจจุบันจึงจำเปนตองกอสรางโรงผลิตน้ำประปาแหงใหมโดยมีกำลังการผลิตประมาณ 20,000 ลบ.ม/วัน 

เพื่อรองรับโครงการศูนยการแพทยชั้นเลิศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยกอสรางแลวเสร็จในชวงปลายป พ.ศ. 
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2559 ดังภาพที่ 4.25 คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะใหพิจารณาเก็บคาน้ำประปาจากหนวยงาน/คณะ

ตางๆ เพื่อรณรงคใหเกิดจิตสำนึกประหยัดน้ำและลดคาใชจายของมหาวิทยาลัยเพ่ือประหยัด และเสนอแนะให

ใชโรงประปาแหงเดิมเพื่อการพัฒนาเปนศูนยเรียนรูสำหรับฝกฝนนักศึกษาและชางประปาเพื่อประโยชนดาน

การฝกอบรม การศึกษา และการวิจัยตอไป ปจจุบันโรงผลิตน้ำประปาแหงใหมสามารถดำเนินการผลิต

น้ำประปาไดเปนอยางดีภายใตการดูแลของกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแลดลอม ฝายโครงสราง

พ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

 

ภาพที่ 4.25 โรงผลิตน้ำประปาแหงใหมในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

การบริการจัดการน้ำ ในชวงหลายปที ่ผ านมาประเทศไทยประสบปญหาแหงแลงขาดแคลนน้ำ 

มหาวิทยาลัยขอนแกนทำการผลิตน้ำประปาใชจายภายในมหาวิทยาลัยเอง โดยรับน้ำดิบจากกรมชลประทาน

ซึ่งใชน้ำในเขื่อนอุบลรัตน ในชวงเดือนมีนาคม 2562 นายชัยนิยม สินทร รักษาการผูอำนวยการกองจัดการ

สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม ไดรายงานตอที่ประชุมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อน

เหลือนอยกรมชลประทานปลอยใหมหาวิทยาลัย อาทิตยละ 1 ครั ้ง ซึ่งสงผลใหมหาวิทยาลัยขอนแกน

จำเปนตองหาบอสำรองน้ำดิบเพิ่มเติม พรอมกันนั้นควรมีมาตรการแกไขปญหาในเบื้องตน เชน ประชาสัมพันธ

ใหทุกหนวยงานประหยัดน้ำ คณะอนุกรรมฯ จึงมีความเห็นสนับสนุนใหผู รับผิดชอบดำเนินการดังกลาว 

ปจจุบันผูบริหารไดวางแผนโครงการเพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหลายโครงการ
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ไดแก โครงการที ่จะเพิ ่มพื ้นที ่กักเก็บน้ำดิบโดยมีแผนขุดขยายบอเก็บน้ำดิบที ่บานโกทา (ภาพที่ 4.26)  

ใหสามารถเก็บน้ำไดเพิ่มมากขึ ้น, โครงการนำน้ำ Back Wash ในสวนน้ำใสกลับมาผลิตน้ำประปาอีกครั้ง, 

โครงการเพิ่มทอสงน้ำดิบ บานโกทา-มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อปองกันการเกิดปญหาในทอสงน้ำดิบเดิมที่มี

อายุการใชงานหลายป โดยมีโครงการที ่กำลังดำเนินการอยูค ือโครงการเพิ่มพื้นที ่กักเก็บน้ำบึงจามจุรี  

หรือบึงบริเวณหลังหมูบานศูนยแพทย 7 เพื่อเก็บน้ำไปใชในการเกษตร รดน้ำตนไม รดน้ำสนามหญา ชวยใน

การลดการใชน้ำดิบที่ใชในการผลิตน้ำประปาอยางมาก นอกจากนี้ในฤดูฝนยังชวยชะลอการปลอยน้ำฝนออกสู

ชุมชนในบริเวณใกลเคียงที่ไดรบัปญหาน้ำทวมเปนประจำ 

 

ภาพที่ 4.26 บอเก็บน้ำดิบที่บานโกทา 

 

4.2.8. โครงการปรับปรุงอาคารท่ีมีความสำคัญ 

เมือ่อาคารสิ่งกอสรางถูกใชงานก็จะเกิดการเสื่อมสภาพตามอายุ อาคารและสิ่งกอสรางที่มีความสำคัญ

ตอชาวมหาวิทยาลัยขอนแกนจำเปนตองไดรับการรักษาซอมแซมใหคงอยูเพื่อจุดที่เชื ่อมโยงระหวางศิษยเกา

และศิษยปจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะอนุกรรมการฯ มีสวนชวยในการกำหนดแนวทางการปรับปรุง

ซอมแซมเพ่ือสามารถใชอาคารหรือพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม คือความสำคัญทางดานประวัติศาสตรที่เปนสถานท่ีที่มีความ

ศักดิ์สิทธิ์และการอนุรักษ คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นใหดำเนินการดังกลาว โดยมีแนวคิดในการ

ปรับปรุงศาลารับพระราชทานปริญญาหลังเกา (ภาพที่ 4.27) ในการปรับปรุงใหผสานการพัฒนาควบคูไปกับ

การอนุรักษดวย เพื่อดึงดูดใหคนเขามาเยี่ยมชมสถานท่ี โดยเบื้องตนเสนอใหรื้อหลังคาบนลานอเนกประสงค 
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และเก็บไวเฉพาะอาคารที่เคยเปนที่ประทับและรับเสด็จฯ เนื่องจากศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิมมีผลตอ

ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนอยางมาก ซึ่งในดำเนินการปรับปรุงจำเปนตองไดรับความเห็นชอบจากศิษยเกา

เสียกอน โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดมอบหมายให รศ.ดร.นิยม วงศพงษคำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร และ  

รศ.ดร.ชูพงษ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดำเนินการดังกลาว จากการปรึกษาหารือ 

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนและผูเกี่ยวของแลว มีความเห็นตรงกันวาไมจำเปนตองปรับปรุงอาคาร

พระราชทานปริญญาบัตรหลังเดิม เนื ่องจากสรางผลกระทบตอหลายฝายที่ใชอาคารหลังนี ้เปนอาคาร

เอนกประสงค ซึ ่งปจจุบันพื ้นที ่บริเวณอาคารหลังนี ้เปนที ่จัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนประจำ 

 

ภาพที่ 4.27 ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม 

 

อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 เปนอาคารที่สรางเปนลำดับแรกๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หลังจากยายสำนักงานอธิการบดีมายังอาคารสิริคุณากร อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ก็ไมมีการใชงาน

อีกเลย อาคารจึงถูกปดโดยมีการใชหองน้ำดานหลังอาคารเทานั้น เม่ือชวงวันหยุดปใหมป พ.ศ. 2561 เกิดการ

ทรุดตัวทำใหจุดที่เชื่อมตอกับอาคารสำนักงานกองสื่อสารองคกร ไดรับความเสียหาย สาเหตุการทรุดตัวของ

อาคารฯเกิดจากทอประปาใตดินแตก กองอาคารและสถานที่ ดำเนินการแกไขปญหาโดยการตัดจุดเชื่อม

ระหวางสองอาคารออกจากกัน และทำการสำรวจความเสียหายของอาคารพบวา อาคารสำนักงานอธิการบดี 

อาคาร 1 มีการทรุดตัวราว 10 ซม. ดังภาพที่ 4.28 โดยเบื้องตนวิศวกรกองอาคารและสถานท่ีเสนอแผน

ปรับปรุงอาคาร โดยนำเสนอ 3 แนวทางการแกปญหาไดแก 1) บูรณะอาคารเดิมใหแข็งแรง โดยใชโครงสราง

เดิมและฐานรากเดิมทั้งหมด ใชงบประมาณ 55 ลานบาท 2) รื้อถอนอาคารเดิม ขายวัสดุทอดตลาด และสราง

อาคารใหมทดแทนอาคารเดิม โดยใหมีรูปแบบเหมือนอาคารเดิมทุกอยาง และเพิ่มแนวคิดดานการประหยัด
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พลังงาน ใชงบประมาณ 70 ลานบาท และ 3) รื้อถอนอาคารเดิม ขายวัสดุทอดตลาด และจัดภูมิทัศนในพื้นท่ี

เดิม ใชงบประมาณ 5 ลานบาท โดยคณะอนุกรรมการฯ สนับสนุนแนวทางที ่ 3 โดยใหทำแบบสอบถาม

ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือสรางการยอมรับ รับฟงความเห็น โดยใหมีขอมูลทั้งสามแนวทาง รูปแบบ

หลังการปรับปรุง และงบประมาณที่ตองใชในแตละแนวทางดวย จากรายงานการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม

ออนไลนผลการสำรวจพบวา แนวทางการแกปญหาที่ 1 มีผูเห็นดวยรอยละ 11, แนวทางการแกปญหาที่ 2  

มีผูเห็นดวยรอยละ 35 และแนวทางการแกปญหาที ่ 3 มีผูเห็นดวยรอยละ 54 คณะอนุกรรมการฯ จึงมี

ความเห็นใหนำขอมูลชุดนี้เสนอตอคณะผูบริหารและกรรมการสภา เพื่อใหมีการดำเนินการตอไป โดยปจจุบัน

อยูในระหวางการรอขอสรุปที่ชัดเจนวาหากไมทำการรื้อถอน ผูบริหารฯ มีตองการใหสรางเปนหอเกียรติยศ

เพื่อระลึกถึงบุคคลที่ทำคุณประโยชนของมหาวิทยาลัยหรอืจะบำรุงรักษาเพ่ือเก็บอาคารตอไป 

 

ภาพที่ 4.28 ความเสียหายของอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 

 

ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มีลักษณะเปนอาคารอเนกประสงคขนาดใหญ พื้นที่ใชสอย

กวา 21,600 ตร.ม. และสามารถรับรองผูเขารวมกิจกรรมไดไมรอยกวา 5,000 คน จัดสรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง

และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 

50 ป (ภาพที่ 4.29) เนื่องจากศูนยประชุมกาญจนาภิเษกมีอายุการใชงานนานกวา 20 ป จึงเริ่มมีสภาพเกา 

ทรุดโทรม ซึ่งไดเร่ิมทำการปรับปรุงในตนป พ.ศ. 2561 โดยแบงการกอสรางปรับปรุงเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะ

ที่ 1 เปนการซอมแซมระบบอาคารและหองน้ำ งบประมาณ 73 ลานบาท และระยะที่ 2 เปนงานตกแตงภายใน 

งบประมาณ 127 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีในสวนงานปรับปรุงระบบแสง สี เสียง และปรับปรุงหองรับรอง
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พิเศษ งบประมาณ 25 ลานบาท รวมทั ้งสิ ้น 225 ลานบาท โดยคณะอนุกรรมการฯ ทำหนาที ่ร ับฟง

ความกาวหนาและติดตามเรงรัดใหดำเนินการแลวเสร็จตามสัญญา ซึ่งสงผลใหโครงการนี้ดำเนินการแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาโครงการ ปจจุบันศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษกอยูในการรับสัมปทานบริหารจัดการ

ของโรงแรมเจริญธานี ซึ่งสามารถใชงานไดเปนอยางดีตรงตามวัตถุประสงคการปรับปรุง  

 

ภาพที่ 4.29 ความเสียหายของอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 

 

บานหัวจุก เปนบานพักอาศัยของคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนในอดีต เพื่อเปนการ

อนุรักษบานหัวจุกและพัฒนาพื้นท่ี โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดมอบหมายให รศ.ดร.นิยม วงศพงษคำ      

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร และ รศ.ดร.ชูพงษ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดำเนินการ

สำรวจเพื่อทำการออกแบบ ผลจากการสำรวจเบื้องตน พบวาอาคารมีสภาพทรุดโทรม วัสดุประกอบอาคาร

สวนใหญชำรุดไมสามารถนำกลับมาใชงานใหมได เนื่องจากอยู ในที่น้ำขัง พบวามีปลวก และหลังคารั่ว 

โครงสรางอาคารที่ยังนำกลับมาใชประโยชนไดคือ เสาบาน ฐานราก และบานกระจก ดังแสดงในภาพที่ 4.30 

เนื่องจากอาคารเดิมโครงสรางอาคารไมมีความแข็งแรงดังนั้นคณะอนุกรรมการจึงมีความเห็นใหรื้ออาคารเดิม

แลวสรางอาคารขึ้นมาใหมในลักษณะเดิม ในขั้นตอนการออกแบบ รศ.ดร.ชูพงษ ทองคำสมุทร คณบดีคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มอบหมายใหนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ชั้นปที่ 5 เพ่ือออกแบบการปรับปรุง

อาคารใหม สงเปนผลงานในวิชาออกแบบสถาปตยกรรมศาสตร ไดจำนวนทั้งหมด 75 ผลงาน แลวคัดเลือก

ผลงานที่เหมาะสมมานำเสนอตอคณะอนุกรรมการ 8 ผลงาน คณะอนุกรรมการไดพิจารณาแลวมีความเหน็วา 

โจทยหลักของบานหัวจุก คือ เปนสัญลักษณเลาประวัติศาสตรที่นาภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแกน        

ใหเยาวชนรุนหลัง รวมถึงคนภายนอกไดรูจักที่มาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผานสัญลักษณที่สำคัญอันหนึ่ง  

คือ บานพักบุคลากรหลังนี้ ดังนั้นการปรับปรุงบานหัวจุกควรทำเฉพาะเทาที่จำเปน เรียบงาย ไมตองสราง
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อาคารเพิ่มและรักษาภูมิทัศนเดิมของพื้นที่ใหสวยงาม เปนระเบียบและเชื่อมตอกับสวนไทรที่กำลังกอสรางอยู       

โดยเสนอให นำแบบที่ 1 และ 4 ไปผสมผสานรูปแบบเพราะสอดคลองกับโจทยบานหัวจุกมากที่สุด เมื่อได

รูปแบบตามวัตถุประสงคแลว จึงสงใหกองอาคารและสถานที่ ดำเนินการจัดทำแบบกอสราง และขออนุมัติ

งบประมาณตอมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป  

 

ภาพที่ 4.30 บานหัวจุก 

 

4.2.9. การจัดการวัชพืชและเถาวัลย 

การกำจัดวัชพืชบึงสีฐานและบอบำบัดน้ำเสีย พื้นที่บึงสีฐานเปนพื้นที่สาธารณะที่ใหบุคลากรนักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกใชในการออกกำลังกายในตอนเย็น ซึ่งหลังจากปรับปรุงทางวิ่งรอบ 

บึงสีฐานแลวมีผูคนมาใชบริการจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเปนตองทำการดูแลรักษาพื้นที่ใหเปนอยางดี โดยใน   

บึงสีฐานถูกปกคลุมไปดวยบัวหลวงที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็วครอบคลุมผิวน้ำในบึงเกือบทั้งหมดดังแสดงใน

ภาพที่ 4.31 นอกจากนี้ยังเปนบัวชนิดที่มีหนามสงผลใหปลาที่อาศัยอยูในบึงตายเปนจำนวนมาก สำหรับบอ

บำบัดน้ำเสียถูกปกคลุมไปดวยจอกดังแสดงในภาพที ่ 4.32 ซึ ่งส งผลใหบอบำบัดน้ำเสียทำงานไมเต็ม

ประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการฯ จึงสนับสนุนใหดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือใหเกิดความสวยงามท่ีบึง

สีฐานและเพื่อใหการทำงานของบอบำบัดน้ำเสียเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพจึงจำเปนตองกำจัดวัชพืชทั้ง  

2 สวนนี้ สำหรับบึงสีฐานฝงตะวันออกไดวางแผนโครงการขุดลอกตะกอนในบึงสีฐานเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ

ชวยปองกันปญหาน้ำทวมตอพื้นที่ขางเคียง และจะไดกำจัดวัชพืชไปดวย โดยมอบหมายใหกองอาคารและ

สถานที่ประเมินคาใชจาย ซึ่งใชงบประมาณ 2.8 ลานบาท ซึ่งเมื่อเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางปรากฏวา 

ไมมีผู รับจางเสนอราคาแมแตรายเดียว เนื่องจากในขณะนั้นเปนฤดูฝน ซึ่งจะทำใหสูบน้ำออกจากบึงสีฐาน 

ใหแหงไดยาก จึงไดปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการโดยขอความอนุเคราะหสำนักงานปองกันและบรรเทา
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สาธารณภัย จังหวัดขอนแกน รวมกับทหารจากคายศรีพัชรินทรในการตัดบัวใหต่ำกวาระดับผิวน้ำ สำหรับบอ

บำบัดน้ำเสีย จอกที่เกิดในบอสามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว และหากตองการจะกำจัดใหเด็ดขาดตองขุด

ลอกบอใหมทั้งหมด ซ่ึงจะสงผลใหมหาวิทยาลัยไมมีพื้นที่บำบัดน้ำเสีย ดังนั้นจึงแกไขปญหาโดยการกำจัดวัชพืช

โดยใชรถแบ็คโฮลตักข้ึนมาทิ้งเปนระยะ ๆ  

 

ภาพที่ 4.31 บัวหลวงปกคลุมบึงสีฐานฝงตะวันออก 

 

 

ภาพที่ 4.32 จอกแหนปกคลุมบอบำบัดน้ำเสยี 

 

การจัดการไมยืนตน วัชพืช เถาวัลย เนื่องจากในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีพื ้นที่ปาคอนขางมาก        

คณะอนุกรรมการฯ จ ึงมีนโยบายใหหนวยงานที ่ร ับผ ิดชอบทำการดูแลร ักษาปาใหอยู  ในสภาพที ่ ดี           

เนื่องจากหลายพื้นทีเ่ต็มไปดวยตนกระถิน และเถาวลัย ภาพที่ 4.33 สงผลใหตนหมายใหญหลายตนยืนตนตาย 

รวมทั้งการตัดตนไมตามแนวสายไฟแรงสูงเพื่อปองกันปญหาไฟช็อตและลมทับรถที่จอดใตตนไม ซ่ึงหาก

ดำเนินการเรียบรอยแลวคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นใหทำการปลูกปาทดแทนเพื่อคงความอุดมสมบูรณ

ตอไป 
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ภาพที่ 4.33 เถาวัลยท่ีเกาะตนไมในพื้นที่ปา 

การจัดการใบไมแหงกิ่งไม เครื่องยอย และนวัตกรรม เนื่องจากในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีตนไม

จำนวนมากจึงจำเปนตองทำการตัดแตงกิ ่งตนไมใหเปนระเบียบ รวมถึงเศษใบไมแหงที่หลนบนพื้นทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัยทุกวัน คณะอนุกรรมการจึงมีนโยบายสนับสนุนใหจัดการใบไมแหงกิ่งไมจากการจัดเก็บแลว 

รวมถึงการจัดการวัชพืชตาง โดยใชนวัตกรรมซึ ่ง นายชัยนิยม สินทร รักษาการผูอำนวยการกองจัดการ

สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม ไดจัดทำเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้ 1) เครื่องตัดบัว, 2) เครื่องยอย 

กิ่งไม (ภาพที่ 4.34), 3) เครื่องลำเลียงจอก, 4) เครื่องตัดตนกก ซึ่งปจจุบันสามารถนำมาใชงานไดเปนอยางดี 

โดยเครื่องลำเลยีงจอกอยูระหวาการออกแบบ 

  

ภาพที่ 4.34 เคร่ืองยอยก่ิงไม 
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4.2.10. การรื้อถอนอาคาร 

ตามนโยบายผูบริหารมหาวิทยาลัยที่จะทำการปรับปรุงพ้ืนที่ใหสวยงามและใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 

ดังนั้นอาคารที่เสื ่อมสภาพถูกทิ้งรกรางและไมคุมคาตอการซอมแซมจึงตองทำการรื้อถอน โดยสวนจะเปน

อาคารบานพักสวัสดิการและโรงเรือนฟารมเกษตร รวมทั้งรถเกาที่ไมสามารถติดตอเจารถไดซึ่งจอดทิ้งไวเปน

เวลานาน  

อาคารเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ฟารมเกษตร ตามนโยบายผูบริหารมหาวิทยาลัยที่จะทำการปรับปรุง

พื้นที่ใหสวยงามและใชประโยชนไดอยางเต็มที่ และคณะเกษตรศาสตรมีโครงการที่จะจัดงาน Agro Expo       

ในพื้นที่คณะเกษตรศาสตร คณบดีคณะเกษตรศาสตรจึงมีนโยบายรื้อถอนอาคารในฟารมเกษตรที ่ม ีอายุ

มากกวา 20 ป ที่ไมไดใชงาน โดยไดเริ่มดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื ่อเขาสูกระบวนการรื้อถอนในชวงตนป          

พ.ศ. 2560 จากผลการสำรวจโรงเรือนเกาในฟารมเกษตรที่จะรื้อถอนทั้งหมด 21 หลัง โดยแบงการรื้อถอน

ออกเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ฟารมสุกร จำนวน 8 หลัง, ระยะที่ 2 ฟารมโคเนื้อขโคนม กระบือ และ

กระตาย จำนวน 3 หลัง, ระยะที่ 3 ฟารมสัตวปก จำนวน 7 หลัง และระยะที่ 4 โรงอาหารสัตว 2 หลัง และ

โกดัง 1 หลัง และรวมกับอาคารอื่นๆ รวมเปน 27 หลัง โดยไดผูรับจางลงนามรื้อถอนอาคารดังกลาวในเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ทำการรื้อถอนใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน ซึ่งระหวางดำเนินการผูรับจางสามารถรื้อถอน

ไปไดจำนวนทั้งสิ้น 23 หลัง โดยเหลือ 4 หลังที่ยังมีการใชงานอยู โดยปจจุบันยังคงเหลืออาคารที่อยูในแผนที่

จะทำการรื้อถอนอยู 2 อาคารเปนอาคารเลี้ยงแพะ ภาพที่ 4.35 แสดงผังและรูปอาคารที่จะทำการรื้อถอนใน

หมวดสุกร 

 

ภาพที่ 4.35 ผังและรูปอาคารที่จะทำการรื้อถอนในหมวดสุกร 
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การรื้อถอนบานขยะ ตามที่มีนโยบายใหรื้อถอนอาคารที่ชำรุดเสื่อมสภาพเพื่อใชในการพัฒนาพื้นที่

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสวนมากเปนอาคารบานพักบุคลากร ซึ่งเดิมมี

บานพักบุคลากรทั้งหมด 518 หลัง จนกระทั่งสิ้นป พ.ศ. 2559 รื้อถอนไปแลว 235 หลัง คณะอนุกรรมการฯ 

ไดกำชับติดตามและเรงรัดใหทำการรื้อถอนอาคารที่ไมไดใชงานโดยเร็ว เพื่อสามารถพัฒนาพื้นที่ หรือหาก

ปลอยทิ้งไวทำใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง อีกทั้งยังอาจเปนแหลงมั่วสุมของ

บุคคลทั่วไป โดยในป พ.ศ. 2560 ไดทำการรื้อถอนอาคารไปท้ังสิ้น 37 หลัง ในป พ.ศ. 2561 ไดทำการรื้อถอน

อาคารไปทั้งสิ้น 53 หลัง และในป พ.ศ. 2562 ไดทำการรื้อถอนอาคารไปทั้งสิ้นอีก 32 หลัง หลังจากรื้อถอน

บานพักและอาคารที่ไมไดใชงานแลวจึงทำการพัฒนาพื้นที่เพื่อใชประโยชน โครงการที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ

โครงการสวนไทรซึ่งพัฒนาพื้นท่ีจากการหรือถอนอาคารที่ไมไดใชประโยชนจำนวน 11 หลัง ดังแสดงในภาพที่ 

4.36 ผังการรื้อถอนอาคารพื้นที่หมูบานสีฐานใตและขั้นตอนการดำเนินการ ปจจุบันผูบริหาร มีโครงการที่จะ

พัฒนาพื้นที่หลังจากการรื้อถอนอาคารหลายโครงการ เชน โครงการปลูกหญาตามเสนทางเขามหาวิทยาลัย

ประตูมอดินแดง โครงการศูนยการแพทยชั้นเลิศ เนื่องจากผูบริหารมีนโยบายที่จะยายอาคารบางสวนมาฝง

ตลาดหนองแวงจึงตองทำการรื้อถอนอาคารในบริเวณนั้น 

 

ภาพที่ 4.36 ผังการรื้อถอนอาคารพ้ืนที่หมูบานสีฐานใตและขั้นตอนการดำเนินการ 
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การจัดการรถขยะ เพื่อใหพื้นที่ในมหาวิทยาลัยดูสะอาดจำเปนตองดูแลรักษาการจัดการขยะ รวมถึง

รถที่จอดทิ้งไวเปนระยะเวลานานโดยไมมีการเคลื่อนยาย และไมสามารถสืบหาเจาของได คณะอนุกรรมการ 

จึงมีความเห็นใหทำการเคลื่อนยายรถที่มีลักษณะดังกลาวไปไวในที่ที่เหมาะสม จากการสำรวจพบรถประเภทนี้

ในมหาวิทยาลัยทั ้งส ิ้น 2 คัน ไดแกรถที ่จอดทิ ้งไวบริเวณบอบำบัดน้ำเสียและบริเวณสาธิตมอดินแดง  

ในมาตรการเบื้องตน เสนอใหติดปายประกาศบนรถวาใหมายายรถภายในวันที่กำหนด หากไมมาทำการ

เคลื่อนยายรถออกใหทางผูรับผิดชอบยายรถขยะใหไปอยูที่งานรักษาความปลอดภัยเพื่อรอการประสานขอรับ

คืนจากเจาของรถ โดยรถทั้ง 2 คันไดทำการเคลื่อนยายแลวเสร็จทั้งแตเดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

4.2.11. การจัดการขยะ 

การจัดการขยะเปนสิ่งหนึ่งที่หนวยงานชั้นนำใหความสนใจ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนจะหมาย

รวมถึงการบริการจัดการเก็บขนขยะตามจุดเก็บกองตางๆ การนำขยะมารีไซเคิลและแปรรูปเพื่อใหประโยชน

โดยการแปรรูปเปนน้ำมันจากขบวนการไพโรไรซีท (Pyrolysis) และรวมถึงการบริหารจัดการและกำจัดขยะติด

เชื้อจากโรงพยาบาลและคณะวิทยาศาสตรสุขภาพอีกดวยโดยแตละหัวขอมีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดการขยะครบวงจร ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยขอนแกนในแตละวันนั้นมีจำนวนมากประมาณ

วันละ 35 ตัน ดังนั้นหากมีการจัดการที่ไมดีจะทำใหเกิดปญหา คณะอนุกรรมการฯ จึงคอยสนับสนุนการ

ดำเนินการ เฝาติดตามการทำงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยในป พ.ศ. 2560        

ไดทำการปรับปรุงจุดทิ้งขยะ 122 จุดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย แบงเปนตูคอนเทนเนอร 9 จุด และจุดทิ้งขยะแบบถัง 

113 จุด เพื่อแกปญหา ที่ถังขยะชำรุดและมีจำนวนไมเพียงพอและไมมีการกั้นพื้นที่จุดรองรับขยะ โดยมีทำการ

ปรับปรุงในลักษณะสำคัญดังนี้ 1) ตั ้งจุดทิ้งขยะใหหางจากขอบถนนเขาไปขางในพื้นที่ดานขางประมาณ          

3 เมตร เพื่อใหรถเก็บขยะจอดเทียบไดโดยสะดวกและไมกีดขวางการจราจรขณะที่เก็บขยะ 2) เทคอนกรีต

บริเวณพื้นในจุดรองรับขยะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสะดวกในการทำความสะอาด และ 3) ทำระแนงไมตั้ง

เปนผนังดานหนาจุดทิ้งขยะเพื่อความเปนระเบียบและไมสกปรก ในการดำเนินการเกี่ยวกับขยะจะดำเนินการ

โดยกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ ่งแวดลอม ซึ ่งใชแรงงานคนในการดำเนินการจำนวนมาก         

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นในการวางแผนการดำเนินการในระยะยาว เชน การใชเครื่องจักรทำงานแทน

คนงาน เพราะคนงานหายาก  

ปญหาใหญที ่พบอีกปญหาคือคนภายนอกการลักลอบนำขยะเขามาทิ ้งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการจึงเสนอแนะใหติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อตรวจจับภาพผู ที่ลักลอบนำขยะมาทิ ้ง ซึ่งควรมี

ตำแหนงตดิตั้งท่ีครอบคลุม สวนชวงระหวางการติดตั้งกลองวงจรปดนั้น ใหสำนักงานรักษาความปลอดภัยและ

การจราจร จ ัดเจ าหน าท ี ่ เข าตรวจสอบพื ้นที ่อย างสม ่ำเสมอ เพื ่อเป นการป องปรามในเบื ้ องตน                

ปจจุบันกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ ่งแวดลอมรวมกับสำนักงานรักษาความปลอดภัยและ

การจราจร ในการสอดสองปองกันไมใหคนภายนอกเอาขยะเขามาทิ้งในมหาวิทยาลัย และเนื่องจากประมาณ

ขยะในมหาวิทยาลัยมีปริมาณตอวันมาก ประกอบกับเทศบาลนครขอนแกนมีกำลังคนในการจัดเก็บไมเพียงพอ 
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ทำใหมีขยะตกขางที่จะทิ้งขยะตางๆ ทำใหสงกลิ่นเหม็น นายชัยนิยม สนิทร รักษาการผูอำนวยการกองจัดการ

สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม ไดเปรียบเทียบแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ดังนี้  

1) กรณีเทศบาลดำเนนิการ 

- ขอดี คือ คาใชจายนอยประมาณ 1.8 ลาน/ป 

- ขอเสีย ขยะไมสามารถเก็บออกหมดได, รถเกาและซอมบอย, คนงานหายาก 

2) มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยกองจัดสาธารณูปโภคฯ ดำเนนิการเอง 

- ขอดี คือ มีคาใชจายนอยประมาณ 1.8 ลาน/ป 

- ขอเสีย คาใชจายสูงประมาณ 13 ลาน/ป 

ประมาณการคาใชจาย จำนวน ดังตอไปนี้ 

- จัดซื้อรถขนขยะจำนวน 2 คัน แบบ 10 ลูกบาตรเมตร แบบมีระบบไฮโดลิกยกและอัด 

งบประมาณ 9 ลานบาท 

- จัดซื้อตูคอนเทนเนอร ขนาด 10 ลกูบาตรเมตร จำนวน 5 ตู งบประมาณ 6 ลานบาท 

- คาจ างคนงาน 4 คน / คัน (300*8 = 2,400 บาท/วัน และ 72,000 บาท/เดือน)              

คาประกันภัยและประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ประมาณ 80,000 บาท 

- คาน้ำหนักกำจัดขยะ ตันละ 250 * 20 = 5,000 บาท / วัน 

- คาน้ำมันรถระยะทางประมาณ 60 กม. ตอเที ่ยวๆละ 2 คัน (2,000 บาท X 356 วัน)       

เปนเงิน 730,000 บาท 

- คาบำรุงรักษา จำนวน 160,000 บาท / คัน / ป จำนวน 2 คัน ประมาณ 320,000 บาท 

- ตองดำเนินการจัดซื้อรถอยางนอย 2 คัน ,จางคนงานอยางนอย 8 คน (คนงานหายาก),   

จายคาเผา 400/ตนั, คาบำรุงรักษาและคาดำเนินการอื่น ,คาใชจายของโรงงาน, คาประกัน

สขุภาพและอื่น ๆ 

3) การมอบหมายใหเทศบาลดำเนินการเดิมแตมหาวิทยาลัยจัดหารถเก็บขนเพ่ิมให 

- ขอดี การจัดเก็บอาจดีข้ึน ,ซื้อรถ 2 คัน คอนเทนเนอร 13 ลานบาท ใชงานประมาณ 5 ป 

- ขอเสีย เปนการบริจาค ซึ่งตองใชรวมกับชุมชนอื่น ไมสามารถนำรถมาบริการ จัดเก็บขยะ

ภายใน มข. จุดเดียว , เทศบาลจายคาเผาขยะตามปกติ 

4) จัดจางเอกชนเขามาดำเนินการ ตองใชงบประมาณ 8,763,000 บาท/ป ไมรวมคากำจัด, คากำจัดที่

โรงไฟฟา 400 บาท/ตัน (25 * 400 * 365 = 3,600,000 บาท) 

- ขอดี ตรวจสอบและควบคุมการจัดการได , ลดคาใชจายดวยการโครงการธนาคารขยะ 

- ขอเสีย มีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับการจัดการเอง, คาใชจายเปนคาใชจายที่คงท่ี

ตามเงื่อนไขของสัญญา 

โดยยังคงใชเทศบาลดำเนนิการอยูเชนเคยเนื่องจากหากเปลี่ยนไปใชแนวทางอ่ืนจำเปนตองใชคาจายท่ี

สูงมากปจจุบันยังอยูในการจัดสินใจของผูบริหารฯ 
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โรงคัดแยกขยะ/Pyrolysis เพื่อใหสามารถจัดการขยะในมหาวิทยาลัยไดอยางสมบูรณ ตองทำการ

จัดการใหอยูในรูปแบบ Zero Waste คือสามารถจัดการขยะใหแปรรูปเปนพลังงานรปูแบบอื่นโดยไมมีของเสีย

ออกจากมหาว ิทยาลัย คณะอนุกรรมการฯ จึงสนับสน ุนให ผศ.ดร.สมศักดิ ์  พิท ักษานุร ัตน คณบดี               

คณะสาธารณสุขศาสตร ในฐานะรักษาการผูอำนวยการสำนักสุขาภิบาล โครงการโรงคัดแยกขยะและระบบ 

Pyrolysis ดังภาพที่ 4.37 ซึ ่งโรงคัดแยกขยะจะทำหนาที ่จำแนกประเภทของขยะออกเปน ขยะอินทรีย  

ขยะอนินทรีย โลหะ และขยะพลาสติก โดยที่นำขยะพลาสติกที่ไดเขาสูระบบ Pyrolysis เพ่ือเปลี่ยนพลาสติก

เปนน้ำมันโดยโรงคัดแยกขยะไดกอสรางแลวเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ดวยงบประมาณ 10 ลานบาท 

และไดของบประมาณในการติดตั้งระบบสายพานเพิ่มเติมอีก 3 ลาน สำหรับเครื่อง Pyrolysis ไดทำการติดตั้ง

สมบูรณในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 และไดของบประมาณในการกอสรางโรงจัดการขยะ ดวยงบประมาณ 

12 ลานบาท ซึ่งกอสรางแลวเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ซึ ่งโรงคัดแยกขยะและระบบ Pyrolysis 

สามารถดำเนินการไดเปนอยางดี จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงคัดแยกขยะและระบบ Pyrolysis 

ถูกไฟไหมจึงไมสามาถดำเนินการตอได 

 

ภาพที่ 4.37 โรงคดัแยกขยะและระบบ Pyrolysis 

 

การจัดการขยะติดเชื้อ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนมีโรงพยาบาลศรีนครินทร ที่เปนศูนยกลาง

การแพทยใหกับประชากรในภูมิภาคอิสาน มีประชากรที ่เขาใชบริการมากมาย และมีคณะที่อยู ในกลุม

วิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย  

ซึ่งทำใหมีขยะติดเชื้อจำนวนมาก หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยจึงเสียคาใชจายสูงในการกำจัดขยะติดเชื้อ 

คณะอนุกรรมการฯ จึงสนับสนุนให ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ในฐานะรักษาการ
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ผูอำนวยการสำนักสุขาภิบาล กอตั้งโรงกำจัดขยะติดเชื้อ แสดงดังภาพที่ 4.38 โดยกอตั้งรวมกับบริษัทเอกชน 

เ พ ื ่ อ ใ ห  ข ย ะภ าย ใน ม ห าว ิ ทย าล ั ย ไ ม  เ ป  น ภ า ร ะ ต  อส ั ง ค มแล ะ ล ด ค  า ใ ช  ใ น ก า ร ก ำ จ ั ด ข ย ะ  

ติดเชื้อ โดยไดดำเนินการกอสรางอาคารกำจัดขยะติดเชื้อแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 และนำ

เครื่องจักรในการกำจัดขยะมาติดตั้งแลวเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 หลังจากนั้นไดทำการทดสอบระบบ

แลวเสรจ็ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (สสจ.) 

ในเดือนตุลาคม โดยสามารถดำเนินการกำจัดขยะไดอยางสมบูรณในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561  

 

ภาพที่ 4.38 โรงกำจัดขยะติดเชื้อ 

 

เมื่อดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อแลวปรากฏวามีการนำขยะที่ผานการบำบัดแลวไปฝงกลบชั่วคราว 

ในพื้นที่บอบำบัดน้ำเสียเนื่องจากโรงไฟฟาไมสามารถรับขยะที่ผานการกำจัดเชื้อแลวไปเผาได โดยกังวลวา 

จะเกิดผลกระทบตอชุมชน คณะอนุกรรมการจึงมีความเห็นใหตั้งคณะกรรมการรวม (Third Party) ระหวาง

เทศบาลนครขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเทศบาลฯ เปนเจาภาพและเลขาฯ 

มีหนาที่ตรวจสอบมาตรฐานของขยะที ่ผานการฆาเชื ้อ ประชาสัมพันธ ประสานความรวมมือกับโรงไฟฟา  

และชุมชนโดยรอบ พรอมทั้งเชิญผูแทนโรงไฟฟา ผูนำชุมชน หนวยงานเครือขาย Third Party เยี่ยมชม  

และพาคณะดูงานโรงจัดการขยะติดเชื้อของคณะสาธารณสุขศาสตร การทดสอบ Spore test  และสรางความ

มั ่นใจในกระบวนการทำงานของโรงจัดการขยะติดเช ื้อ โดยเสนอใหแตละคณะสงขยะติดเชื ้อไปกำจัด 

กับบริษัทเอกชนภายนอกกอน เมื่อโรงงานไดใบอนุญาติจากเทศบาลและโรงไฟฟารับขยะที่ผานการกำจัดเชื้อ

ไปเปนเชื้อเพลิงจึงใหกลับมาสงที ่โรงกำจัดขยะติดเชื้อ โดยปจจุบันโรงพยาบาลศรีนครินทรและหนวยงาน 

คณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดสงขยะติดเชื้อใหหนวยงานเอกชนภายนอกกำจัด 

โครงการลดการใชถุงพลาสติก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการฯ มีมติสนับสนุน 

โครงการลดการใช ถ ุงพลาสติกในร านสะดวกซื ้อ โดยรวมมือกับชมรมอนุร ักษทร ัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน และราน 7-11 เริ่มงานวันเปดภาคเรียน ตนปการศึกษา 2560  

โดยไดจัดเปนโครงการลดการใชถ ุงพลาสติกในรานสะดวกซื ้อ ภายในพื ้นที ่มหาวิทยาล ัยขอนแกน  

หรือ Say No Plastic วาไดเปดตัวโครงการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีศูนยอาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ) 

โดยรวมมือกับราน 7-11 ดังภาพที่ 4.39 ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน จำนวน 5 แหง และชมรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยขอนแกน การดำเนินขั ้นตอไปจะฝกอบรมนักศึกษาในชมรม เพื่อสรางจิตสำนึก 

พฤติกรรมที่ดีและขยายผลไปสูนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยขอนแกน ปจจุบันไดมีแผนที่จะขยายไปสูรานคาตาง ๆ 

ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยในการงดใชถุงพลาสติกโดยฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมรวมกับสำนักงานบริหาร

จัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ภาพที่ 4.39 โครงการ Say No Plastic ที่ศูนยอาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ) โดยรวมมือกับราน 7-11 
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สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 
 

5.1. สรุปผลการวิเคราะห 

จากการดำเนินการของคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus) 

(ชุดนโยบาย) ซึ่งมีพันธกิจเพื่อกำหนดนโยบายเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนและสนับสนุน

ยุทธศาสตร ตลอดจนการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตอมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่  

5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน โดยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ทาน จากคำสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน 3 คำสั ่ง ไดแก คำสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที ่ 5970/2559, 2698/2560 และ 

6181/2562 ซึ่งในการวเิคราะหนี้พิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอม

สีเขียว (Green Campus) (ชุดนโยบาย) ตั ้งแตป พ.ศ. 2560 ถึง ป พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ป  

รวมท้ังส้ิน 27 คร้ัง โดยจำแนกเปนป พ.ศ. 2560 จำนวน 11 คร้ัง ป พ.ศ. 2561 จำนวน 10 คร้ัง และ ป พ.ศ. 

2562 จำนวน 6 ครั้ง ตามลำดับ ผูศึกษาไดศึกษามติการประชุมแตละครั้งแลวสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ

ไดดังนี ้

1) จากการรวบรวมรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และทำการจำแนกตามหัวขอที่เกี่ยวของ

เปนดานตาง ๆ สามารถทราบจำนวนครั้งในการพิจารณาแตละหัวขอเพื่อใชวิเคราะหความถี่ของการนำมา

พิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยพิจารณาจำนวนครั้งในหัวขอทีม่ีการพิจารณาสูงที่สุดของแตดาน 

จะเห็นไดวาคณะอนุกรรมการฯ ใหความสำคัญในดานการจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุและดานการรื้อถอน

อาคารรกรางมากที่สุดซึง่แสดงใหเห็นวาประชุมคณะอนุกรรมฯใหความสำคัญกับการปลอดภัยของการสัญจร

ไปมาของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนเทากับการจัดการอาคารรกราง ซึ่งชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถ 

ใชประโยชนในบริเวณหลงัจากการร้ือถอนอาคารเพ่ือประโยชนสูงสุดและในอาคารรกรางอาจเปนสถานที่ท่ีอาจ

กอใหเกิดอนัตรายตอบุคลาการและนักศึกษาได 

2) จากผลการวิเคราะหความถี่และความสำเร็จของโครงการจะเห็นไดวาโครงการในหัวขอใดที่ถูก

นำมาพิจารณาในคณะอนุกรรมการเปนประจำซึ่งสังเกตุไดจากความถี่ที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาโครงการ 

ในหัวขอนั ้นจะมีความโอกาสที่จะดำเนินการไดสำเร็จตามวัตถุประสงคโครงการมาก นอกจากนี ้โครงการ 

ที่มีลักษณะสงผลกระทบตอบุคคลจำนวนมาก และโครงการที่ปองกันปญหาที่รุนแรง คณะอนุกรรมการฯ  

จะกำกับติดตามโครงการนั้นๆ อยางใกลชิดและสงผลใหโครงการนั้นดำเนินการสำเร็จเชนเดียวกนั 

3) ในสวนของโครงการที่ไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จได เกิดจากปญหาหลายสวน โดยสวนมาก 

เกิดจากโครงการนั้นอยูระหวางการตัดสินใจของผูบริหาร อันอาจเปนผลมาจากการใหขอมูลที่ไมครบถวน 

ของเจาของโครงการ หรือโครงการนั้นไมอยูในนโยบายของผูบริหารฯ นอกจากนีห้ลายโครงการในการศึกษานี้

อยูในขั้นตอนการออกแบบจากผูรับผิดชอบซึ่งเปนขั้นตอนที่ใกลจะเริ่มโครงการได และบางโครงการอยูใน
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ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณการกอสรางซึ่งเมื่อไดรับการอนุมัติงบประมาณแลวก็สามารถเริ่มโครงการ 

ไดเชนกัน 

 

5.2. ขอเสนอแนะ 

การปฏิบัต ิงานของคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว (Green Campus)  

(ช ุดนโยบาย) ม ุ  ง เน นในการส ง เสร ิมก ิจกรรมด านการพัฒนาสภาพส ิ ่ งแวดล อมต าง  ๆ เพ ื ่อ ให

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายสวนจึงจะสงผลให

ดำเนินการสำเร็จ ซ่ึงในการวิเคราะหนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใหทราบถึงผลสำเร็จและความคืบหนาของกิจกรรมที่ไดรับ

การผลักดันและสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ รวมทั้งวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ

ดำเนินการ และเปนแนวทางในการตัดสินใจสำหรับผูบรหิารในอนาคต 

เพื่อใหการการวิเคราะหโครงการมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นควรวิเคราะหถึงประสิทธิผลของโครงการ

เพ่ือใหทราบความคุมคาและความสำเร็จของโครงการเทียบกับมูลคาโครงการ โดยความคุมคาและความสำเร็จ

ของโครงการวัดไดจากรายไดและผลตอบแทนที่สามารถสรางไดจากโครงการดังกลาว หรือบางโครงการ 

จึงจำเปนตองประเมินความคุมคาและความสำเร็จของโครงการจากความพึงพอใจหรือจำนวนผูเขาใชโครงการ

ตาง ๆ นั้น ซ่ึงจำเปนตองทำการรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเพิ่มเติมประกอบดวย งบประมาณโครงการ 

ระยะเวลาการกอสรางโครงการและแบบประเมินผูเขาใชโครงการเพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยขึ้นอยูกับ

ความเหมาะสมของลักษณะโครงการ 

นอกจากนี้ เพื่อใหการการดำเนินการของคณะคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมสีเขียว 

(Green Campus) มีประสิทธิภาพมากย ิ ่งขึ ้น ผ ู ศ ึกษาในฐานะผู ช วยเลขาน ุการคณะอนุกรรมการฯ 

 ไดดำเนินการศึกษาวิเคราะหผลการดำเนินงานแลวเห็นวา เพื่อใหการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 

บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงขอเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 

เพ่ือใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้  

 ควรเชิญตัวแทนจากสวนงานและหนวยงานเขารวมเปนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใหเกิดการพัฒนา 

จากภายในคณะสงผลใหเกิดการพัฒนาสูระดับมหาวิทยาลัย 

 ควรจัดกจิกรรมที่ปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาใหมีความรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลงังานเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

 ควรทำการประชาสัมพันธโครงการตางๆ ที ่ดำเนินการเพื่อใหประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดรับทราบและมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น 

 ควรแตงตั ้งคณะอนุกรรมการบางสวนเปนรายบุคคลซึ่งไมขึ ้นกับวาระของผูบริหารเพื่อใหการ

ดำเนินการและพฒันาไปอยางตอเนื่อง  
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