
กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติก
และสงเสริมการใชวัสดุทดแทนพลาสติก
ในวิทยาเขตปตตานี

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี



ท่ีมาและความสําคัญ

การถอดบทเรียนกระบวนการ

การดําเนินโครงการและผลสําเร็จ

รางวัลท่ีภาคภูมิใจ
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ที่มาและความสําคญั

นโยบาย 
Green 
University 

ภารกิจ
กองกิจการ

นักศึกษาวิทยา
เขตปตตานี

ภารกิจ
งานบริการและ

สวัสดิการ
นักศึกษา
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 โรงอาหาร เปนแหลงสรางขยะอยางหลีกเลีย่งไมได 
เปนท่ีดีท่ีสุดในการรณรงคและการรับผิดชอบสังคม

 จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภค
ของประชากรภายในวิทยาเขต ป 2558 พบวา

มีปริมาณการใชภาชนะหรือบรรจุภัณฑ โฟมบรรจุอาหาร
ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติกจํานวนมาก 
กอใหเกิดขยะที่ไมสามารถยอยสลายจํานวนมาก
เปนอันตรายตอสุขภาพ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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ROAD MAP

2558 ; 
“PN PSU 

NO FOAM”

2559 ; 
“My Bottle 
My PSU My World”

2560 ; 
“No (Plastic) Bags”

2561 ;
“หอขาวรักษโลก” 

2562 ;
“ไมหลอดเนาะ” 
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เปาหมายของโครงการ

 ประชาคมภายในวิทยาเขตปตตานี มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับอันตรายจากบรรจุภัณฑ ตอสุขภาพ ส่ิงแวดลอม 
บรรจุภัณฑทางเลือก การจัดการขยะอยางถูกตอง 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

 ปริมาณขยะท่ีเกิดจากการใชบรรจุภัณฑ โฟมบรรจุอาหาร, 
ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, หลอดพลาสติก ลดลง
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การดําเนินโครงการและผลสําเร็จ
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ป 2558 
“PN PSU NO FOAM”

ยกเลิกการใชภาชนะโฟม
บรรจุอาหารจากรานคา
จําหนายอาหารภายใน
มหาวิทยาลัย 100% 

ไมนําเขาภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารจากรานคาภายนอก
เขามาใชในกิจกรรมตาง ๆ  
100% ภายในมหาวิทยาลัย

มีการเลือกใชภาชนะ
ทดแทนภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร
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ป 2559 
“My Bottle My PSU My World”

 ป 2559 ปริมาณแกวน้ํา
พลาสติก ลดลงเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 22 มีการนํากระบอก
น้ําใชเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 37

 ปจจุบัน ยกเลิกการใชแกวน้ํา
พลาสติกในรานคาจําหนาย
อาหารเลือกใชแกวกระดาษ
ทดแทน

มีรานคาเขารวมโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม 19 ราน
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ป 2560 
“No (Plastic) Bags”

 รานคาจําหนายอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยงดจายถุงพลาสตกิ
แบบหูห้ิว 100 %

 รานสะดวกซื้อ 7-11 งดรานคา
จําหนายอาหารงดจาย
ถุงพลาสติกแบบหูห้ิวรอยละ 90

 ทําใหสามารถลดปริมาณการใช
ถุงพลาสติกไดกวา 3.2 ลานชิ้น 
ภายในระยะเวลา 1 ป

 ประชาคมภายในมหาวทิยาลัย      
มีการรับรูรับทราบเหตผุลของการ
รณรงคและพรอมปฏิบัติตามมาก
ข้ึนรอยละ 86
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ป 2561 
“หอขาวรักษโลก” 

 ประชาคมรับรูรับทราบการ
ณรงคและเห็นดวยรอยละ 92

 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นําปนโต กลองขาวมาซื้อ
อาหารมากขึ้นสูงสุดรอยละ 
10 (เฉลี่ยกวา 300 คน/วัน)
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ป 2562
“ไมหลอดเนาะ” 

ลดการใชหลอดพลาสติก 
รานคาโรงอาหาร และ
รานสะดวกซื้อ 

เฉลี่ยกวา 3,300 ชิ้น/วัน

ยกเวนกรณีน้ําปน 
ชาไขมุก หลอดนมกลอง

ประชาคมมีการเลือกใชวัสดุ
ทดแทนหลอดพลาสติกเพ่ิม
มากขึ้น
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การถอดบทเรียนกระบวนการ

การ
สื่อสาร
ความรู

การสราง
กระบวนการ
มีสวนรวม การดําเนินการ

อยางตอเน่ือง
และย่ังยืน
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การ
สื่อสาร
ความรู

ดําเนินการภายใตหลกัคดิ
“ลดการใช ใหความรู อยางยั่งยืน” 

โดยมีเปาหมาย

 รับรูรับทราบ 
 ใหความรู 
 จูงใจ 
 กระตุน 
 สรางความผูกพันธ 
 เชื่อมโยงกับอัตลักษณดานการมีจิตสาธารณะ
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การสราง
กระบวนการ
มีสวนรวม

มีเปาหมาย

 ใหประชาคมไดแสดงความคิดเห็น

 มีบทบาทในการทบทวนและรวมรับผิดชอบตอการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ 
ดวยความสมัครใจ

 ผานเครือขายกลุมประชาคมท้ังภายในและภายนอก
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เครือขาย
ภายใน

 กลุมนักศึกษาจิตอาสา: 
กลุม GC TEAM, กลุม อย.นอย, กลุมชมรมอนุรกัษ

 ผูประกอบการรานคาจําหนายอาหารภายในมหาวิทยาลัย

 อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป 

 บุคลากรคณะกรรมการดาํเนนิการขับเคล่ือน
การลดการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

 บุคลากรเจาหนาทีโ่ครงการ Green and Clean PN PSU Campus

 บุคลากรเครือขายพัฒนานักศกึษาจากคณะตาง ๆ

 บุคลากรคณะกรรมการควบคมุรานขายอาหาร

15



เครือขาย
ภายนอก

 โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลรูสะมแิล จ.ปตตานี

 สํานักงานเทศบาลตาํบลรสูะมแิล

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมอืงปตตานี

 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดปตตานี

 ศูนยอนามัยที ่12 ยะลา จังหวัดยะลา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา

 กลุม Trash Hero Pattani

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตานี

 บริษัทยะลาเซเวน จํากัด
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การดําเนินการ
อยางตอเน่ือง

และย่ังยืน

มีการกําหนดแผนดาํเนนิการทัง้ระยะยาว ระยะสั้น 
และดําเนินการอยางตอเนือ่งตามแผน
ตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน 

โดยเนนการรณรงคเฉพาะเรื่องจากการสํารวจปญหา
และสภาพปจจุบันภายในวิทยาเขต

มีการรณรงคและประเมนิผลการรณรงคอยางตอเนือ่ง 

เพื่อเปาหมายในการลดปรมิาณขยะพลาสตกิทุประเภท 
บนพื้นฐานการทํางานโดยใช PDCA-PaR

นําเกณฑสํานักงานสเีขียว (Green Office) มาใชเปนเครื่องมอื
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมภายในหนวยงานเพื่อเปนตนแบบ
ใหกับกลุมเปาหมาย การดําเนนิการที่ยั่งยืน
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เปนกระบวนการที่ผานการวางแผน วิเคราะห ประเมินผล ปรับปรุงกระบวนการ 
และแกไขปญหาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลากวา 4 ป 

ผานกระบวนการสื ่อสารความรู  กระบวนการมีสวนรวมรวมกับประชาคม 
เครือขายทั้งภายในและภายนอก เพื่อคนหาแนวทางในการดําเนินการที่เห็นผล
อยางเปนรูปธรรม จากขอมูลทางสถิต,ิ รางวัลที่องคกรไดรับ

สิ่งสําคัญคือพฤติกรรมการบริโภค,จําหนายของประชาคมที่เปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีข้ึน

“กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติก
และสงเสริมการใชวัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปตตาน”ี 
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สามารถใชเปนแนวทางกับหนวยงานเครอืขายทัง้ภายในและภายนอก
จากการเขามาศึกษาดูงาน การเชิญเจาหนาทีก่ารแลกเปล่ียนเรียนรู

เพื่อมุงสูวัตถุประสงคเดียวกัน
คือ การลดปริมาณขยะพลาสติก ลดคาใชจายคาจัดเก็บขยะใหกับวิทยาเขต
และการรักษาสิ่งแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

“กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติก
และสงเสริมการใชวัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปตตาน”ี 
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รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลองคกรปลอด โฟม 100%
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
3 มิถุนายน 2559

โลองคกรดีเดนดานอนามัย สิ่งแวดลอมป 2561
ศูนยอนามัย ที่ 12 ยะลา รวมกับ ชมรมอนามัยสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศไทย ภาคใต 10 สิงหาคม 2561

รางวัลชมเชยการดาํเนนิโครงการ 
ลดการใชพลาสติกแบบครั้งเดียวทิง้ 1 ใน 6 ของมหาวิทยาลัยทัว่ประเทศ
เครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแหง ประเทศไทย 25 ตุลาคม 2561

รางวัลแนวปฏบิัติทีเ่ปนเลิศ เรื่องกระบวนการลดปริมาณขยะพลาสตกิ
และสงเสริมการใชวัสดุทดแทนพลาสติกในวทิยาเขตปตตาน ีประจําป 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กันยายน 2562

ผานการประเมนิโครงการสาํนักงานสเีขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กันยายน 2562
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