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 ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีทุกคนตอ้งให้ความตระหนกัและร่วมมือกนัแกไ้ข
อยา่งจริงจงั  มหาวิทยาลยั ต่าง ๆ จึงมีการบูรณาการดา้นการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้มเขา้ไป
ในการเรียนการสอน การวิจยั และในทุกกิจกรรม ของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการท างานท่ีมี
ความปลอดภยั เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน อนัก่อให้เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนของมหาวิทยาลยั  โดยเหตุท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผูน้ าทางสังคมในด้านวิชาการ  จึงจ าเป็นตอ้ง
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การศึกษาโดยการส ารวจแนวปฏิบัติ เข้า สู่
มหาวทิยาลยัสีเขียว  ท าใหท้ราบเง่ือนไขการเขา้สู่การเป็นมหาวทิยาลยัสีเขียว  
 
 การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยัสีเขียวในประเทศไทย ท าให้ทราบแนว
ปฏิบัติท่ี เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย และจากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามกลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลยัในกรณีศึกษา ท าให้ทราบแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการ
พฒันามหาวทิยาลยัเพื่อการน าเสนอเขา้สู่การเป็นมหาวทิยาลยัสีเขียว   
 
 ผลจากการศึกษาพบว่า การพฒันาพื้นท่ีท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
Campus) นั้นควรมีแผนด าเนินงานท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ช้งานภายในมหาวิทยาลยั ในการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสี
เขียว โดยมีตวัช้ีวดัหลกั 6 ดา้น คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชากรภายในและชุมชนโดยรอบ 2) 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 3) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 4) การรักษาสภาพแวดลอ้มและการ
ประหยดัพลงังาน 5) การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและการใชพ้ลงังานทดแทน 6) สภาพเศรษฐกิจของ
มหาวทิยาลยัและชุมชนโดยรอบ 
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 Current environmental problems are issues that all parties need to work together to raise 
awareness and cooperation. Most universities are trying to integrate the energy conservative and 
environment awareness into the teaching researches and various campus activities to achieve the 
safety, energy saving and friendly environmental operations resulting a good image to 
environment and the community. Since, the university has to be social academic leader, there is 
therefore a necessity to develop a green campus. From the surveying study, the guidelines for 
green university are presented.    
 

 The comparison study for green university in Thailand provides the approaches to be 
green campus in Thailand.   And from group reviews and questionnaires, the appropriate 
approaches for University Development to achieve the green campus for Case Study University 
are proposed.   
 

 The studies reveal that the development towards a Green Campus should comprise of 
implementation plans that are practical  and can meet the needs of users within the campus.  On 
the policies and practices into the green campus, there exist  6 main indicators: 1) the involvement 
of the  surrounding communities, 2) the quality of life, 3) the safety of life and property, 4)  the 
environmental protection and energy saving 5)the efficient resource utilization and the use of 
energy 6) the  economics of the university and the surrounding community.  

 
  
 
 
 


