


โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เพื�อนําไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ป�ที� 2



ตนทาง ปลายทางกลางทาง

3.2 Program to Reduce

3.6 Sewage disposal

3.3 Organic Waste Treatrent

3.4  Inorganic Waste Treatment

Waste
3.1 Recycling Program for University's waste

3.5 Toxic Waste Treatment

ธนาคารขยะรีไซเคิลPaper

Plastic

กระดาษ Reuse

เศษก่ิงไม/ใบไม/วัชพืชจากงานภูมิทัศน/ฟารม/แปลงเกษตร
ป ุยหมักตรา "รักษวลัย"

การจัดการสวนใน มวล.

Eco-block

เผาไหมไมได เผาไหมได

Fluoresecnt &
battery management

Laboratory toxic waste 
management

septic tank Sprinkleสระเติมอากาศ

เศษอาหารจากโรงอาหาร/ท่ีทํางาน

ของเสียอันตรายจากท่ีพักบุคลากร/หอพัก นศ./
รานคาประกอบการ/หองปฏิบัติการ/โรงพยาบาล
ศูนยการแพทย/พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

FisheryCooling water



3.1 Recycling Program for University's waste ปลายทางกลางทางตนทาง

จัดตัง้ธนาคารขยะ Recycle

กิจกรรมแลกเปล่ียนขยะ

ขาย



Plastic

3.2 Program to Reduce the use of paper and plastic on campus

Paper

Say No single use Plastic

Zero Plastic and Foam Boxes

Bring your own cup get 5฿ discount

แคมเปญ "รักษโลก" SAVE THE EARTH

แคมเปญ "มอบรัก-ษ" SHARE

     (บริจาคกระดาษใชแลว & ถุงผา ใหมูลนิธิฯ)

แยกกระดาษใชแลว 2 หน า และกระดาษหน าหลัง(กระดาษ Reuse)



ตนทาง

กลางทาง

ปลาย
ทาง

เศษอาหารแยกจากโรงอาหาร

3.3 Organic Waste Treatment

ถังหมูท่ีโรงอาหาร 4 เลีย้งสัตว (hog feeding)
เศษใบไม/หญา 

จากการจัดการสวนใน มวล.

+ ขีวั้ว

ทําป ุยหมัก
(composting)

วิเคราะหธาตุอาหารพืช

ป ุยหมักตรา

"รักษ-วลัย"

นํากลับมาใชในการจัดการสวนใน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ขายป ุยหมัก



กลางทาง

ตนทาง

นําไปใช

ปลายทางกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Eco-block

3.4  Inorganic Waste Treatment

ตกแตงสวน/
เป็นทางเดินระหวางอาคาร

เผาไหมไมได

เผาไหมได

Incineration

(Sanitary?) Landfill

ขีเ้ถา



ตนทาง ปลายทางกลางทาง

The mercury
separating
machine

Infectious Waste

Household
Hazardous Waste

Laboratory toxic waste 
management

Fluoresecnt &
battery

management

3.5 Toxic Waste Treatment

ขายคืนใหกับบริษทั



ตนทาง

ปลายทาง

กลางทาง

3.6 Sewage disposal

ผลการทดสอบน้ําทิง้

 septic tank

ภาพระบบบําบัดน้ําเสีย
บอสุดทาย

ระบบทอและอุปกรณ Pumping System & Vavle

Sprinkle

Car wash point
Cooling water
for incinerator

Water Plants on the
island middle road

Cleaning
Roads

Fishery





การจัดการขยะท่ีตนทาง การจัดการขยะท่ีปลายทางการจัดการขยะท่ีกลางทาง

ระบบแจงเตือนขยะเต็มถัง
การประเมินประสิทธิภาพ

เสนทางการเก็บขนขยะของ
รถเก็บขนขยะม.วลัยลักษณ

การนําขยะกลับไปใชใหม/
เศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการรณรงคตางๆ 

สรางความตระหนักรู กระตุนสรางการรับรู

จัดทําป ายสติก้เกอรติดถังขยะประเภทตางๆใหชัดเจนย่ิงข้ึน

จัดทําส่ือ VDO ประชาสัมพันธการคัดแยกขยะ 

ตัวอยางการนําชิน้งาน Ecoblock ไปใชในการจัดสวน ในงานกอสราง

การจัดการขยะและของเสีย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประเมิน Carbon footprint ของการเก็บขนขยะ 
& โรงคัดแยกขยะ มวล.















จาํนวนบุคลากร

การประเมินคารบอนฟุตพริน้ทโรงคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม







อังคาร, พุธ,
พฤ, อาทิตย์

 
เก็บ 4 รอบ
ชว่งเชา้ 2 รอบ
ชว่งบา่ย 2 รอบ

รอบที� 1 วิ�งไปหอพกั
นศ. และอาคารบรหิาร
รอบที� 2 วิ�งไปศูนย์
เครื�องมอื, อาคาร
วชิาการ, ศูนยก์าร
แพทย,์ รพ.สตัวใ์หญ,่
สวนหน้ามหาวทิยาลัย
(เสน้รอบใน) 



อังคาร, พุธ,
พฤ, อาทิตย์

 
เก็บ 4 รอบ
ชว่งเชา้ 2 รอบ
ชว่งบา่ย 2 รอบ

รอบที� 3 วิ�งไปบา้นพกั
บุคลากร, สนาม
กีฬา,อุทยาน
พฤกษศาสตร,์ ฟารม์
มหาวทิยาลัย (เสน้รอบ
นอก) รอบที� 4 ไปโรง
อาหาร



ศุกร,์ เสาร,์
จนัทร

 ์
เก็บ 5 รอบ
ชว่งเชา้ 3 รอบ
ชว่งบา่ย 2 รอบ

รอบที� 1 วิ�งไป
หอพกั นศ. และ
อาคารบรหิาร รอบ
ที� 2 วิ�งไปศูนย์
เครื�องมอื
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีและ
อาคารวชิาการ
รอบที� 3 วิ�งไป
ศูนยก์ารแพทย,์
รพ.สตัวใ์หญ่,สวน
หน้ามหาวทิยาลัย
(เสน้รอบใน)



ศุกร,์ เสาร,์
จนัทร

 ์
เก็บ 5 รอบ
ชว่งเชา้ 3 รอบ
ชว่งบา่ย 2 รอบ

รอบที� 4 วิ�งไปบา้น
พกับุคลากร,
สนามกีฬา,อุทยา
นพฤษ
ศาสตร,์ฟารม์
มหาวทิยาลัย (เสน้
รอบนอก) และ
รอบที� 5 โรง
อาหาร












