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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าเดอืนมกราคม 2565 
 
 

ด ำเนินกำรโดย 
งำนภูมิทศัน์และสิ่งแวดล้อม  กองกำยภำพและสิ่งแวดลอ้ม  มหำวิทยำลัยมหิดล 
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 รายงานผลการปฏิบัติงาน งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   
ณ  สิ้นเดือนมกราคม 2565 

 
  ด้วยงำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม  มีภำรกิจหลักในกำรดูแล บ ำรุงรักษำ 
สภำพภูมิทัศน์ ต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ  ภำยในมหำวิทยำลัยให้สวยงำมอยู่สม่ ำเสมอ  รวมทั้งดูแลรักษำควำม
สะอำดพ้ืนที่ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ในกำรนี้  งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมกรำคม 2565  ดังนี้ 
1.  งานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง  เช่น 

1.1  กำรดูแลรักษำควำมสะอำดบนพื้นผิวถนนกำรจรำจร   
1.2  กำรดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณจุดพักขยะ    
1.3  กำรดูแลรักษำควำมสะอำดตำมพุ่มไม้ในมหำวิทยำลัย    
1.4  กำรเช็ดท ำควำมสะอำดถังขยะที่ตั้งบนพ้ืนที่ส่วนกลำงในมหำวิทยำลัย 
1.5  ก ำกับดูแล และประสำนงำนกับเทศบำลต ำบลศำลำยำ เรื่องกำรจัดเก็บขยะในมหำวิทยำลัย 

2. งานให้บริการ 
    2.1  บริกำรให้ยืมโต๊ะ เก้ำอ้ี คูลเลอร์น้ ำ  พัดลม  และถังขยะ  แก่นักศึกษำ  บุคลำกร  หรือหน่วยงำน

ต่ำงๆ  เพื่อใช้ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมในมหำวิทยำลัย   
    2.2  บริกำรให้ใช้สถำนที่ส่วนกลำง  เช่น  ลำนมหิดล  ลำนเป็ดขำว  ศำลำ  8 เหลี่ยม  ถนนคนเดิน  

สนำมฟุตบอลหลังหอพักนักศึกษำพยำบำลรำมำธิบดี ฯลฯ    
    2.3  บริกำรรถยนต์  พร้อมพนักงำนขับรถยนต์  ในกำรขนย้ำยสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ 

2.4  บริกำรจัดสถำนที่ เวทีโต๊ะ เก้ำอ้ี งำนพิธีกำรต่ำงๆ 

3. งานดูแลภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย  เช่น 
3.1 งานจัดจ้างผู้รับเหมาดูแลสวนหย่อมต้นไม้  สนามหญ้า และคูคลอง 

 3.2  งานประดับตกแต่งต้นไม้  ภายในอาคารส านักงานอธิการบดี 
  3.3  งานปลูกซ่อมแซมต้นไม้  และพัฒนาพื้นที่สวนหย่อม 
 3.4  งานให้บริการ  จัดประดับตกแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ในงานพิธีการต่างๆ  ในมหาวิทยาลัย 

4. โครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ด้วยงำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ได้ให้ควำมส ำคัญกับปัญหำที่เกิดขึ้นจำกขยะประเภทต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะ
เป็นขยะจำกเศษพืช  หรือขยะจำกกำรอุปโภคบริโภคของประชำกรในพ้ืนที่  จึงได้เริ่มด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบรรเทำปัญหำต่ำงๆ  ตำมโครงกำรดังนี้ 
  4.1  โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล   

4.2  โครงกำรปุ๋ยหมัก  ระบบกองเติมอำกำศ 
4.3  โครงกำรน้ ำหมักชีวภำพ 
4.4  โครงกำร MU GARDEN 
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4.1  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 

งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  เริ่มด ำเนินโครงกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2552   จนถึงปัจจุบัน  ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรจัดกำรขยะ ภูมิทัศน์ และกำรอนุรักษ์พลังงำน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้ำงวินัยในกำรแยกและ
ทิ้งขยะให้กับนักศึกษำและบุคลำกร 

2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำและบุคลำกรในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัย โดย
กำรลดภำระกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและปัญหำมลพิษจำกขยะมูลฝอย 

3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขยะของมหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำให้มีประสิทธิภำพ  ลดปริมำณขยะ
และสำมำรถเปลี่ยนขยะให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

4. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัยในด้ำนที่เป็นสถำบันกำรศึกษำที่ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคม 

  ธนำคำรขยะรีไซเคิล เปิดท ำกำรทุกวันที่อำคำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เวลำ 08.00 – 15.30 น.   และทุกวัน
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลำ 08.30-11.30 น.   ได้จัดเจ้ำหน้ำที่มำให้บริกำร   ณ   บริเวณอำคำรสิ่งแวดล้อมพัฒนดล  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์   มหำวิทยำลัยมหิดล 

ปัจจุบันมีสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล  ทั้งสิ้น  2,378 รำย 
สรุปการด าเนินงาน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจ าเดือน มกราคม 2565 
  สมำชิกเพ่ิมข้ึน   =         1 สมำชิก 
  ปริมำณขยะรีไซเคิลรับฝำก =    5,925.40 กิโลกรัม 
 ยอดรับฝำก (รวมเป็นเงิน)  =   17,835.00 บำท 
  ยอดจ ำหน่ำยให้ร้ำนรับซื้อ  =           21,604.35 บำท 
  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย  =     3,769.35 บำท 
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แผนภูมิแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล  

เดือนตุลำคม – เดือนมกรำคม ปีงบประมำณ 2565 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบยอดรำยได้โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล 

เดือนตุลำคม – เดือนมกรำคม ปีงบประมำณ 2564-2565 
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4.2 โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช  (ระบบกองเติมอากาศ) 

 งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  เริ่มด ำเนินโครงกำรผลิตปุ๋ยหมักจำกเศษพืช (ระบบกองเติมอำกำศ)  ตั้งแต่
เดือนกันยำยน  2552   โดยท ำกำรศึกษำวิธีกำรท ำปุ๋ยจำกเศษพืชและพบว่ำกำรผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
มีควำมเหมำะสมที่จะน ำมำใช้เพ่ือกำรแก้ปัญหำขยะจำกเศษพืชได้ดีที่สุด และสำมำรถผลิตได้ในระยะเวลำเพียง 30 
วัน  กระบวนกำรท ำงำนง่ำย  ไม่ต้องมีโรงเรือน   กำรหมักปุ๋ยด้วยระบบกองเติมอำกำศเป็นกระบวนกำรย่อยสลำย
อินทรีย์สำรทำงชีวภำพด้วยจุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจน  ท ำให้ได้ปุ๋ยหมักที่ไม่มีกลิ่น มีลักษณะนุ่มมือ  ร่ วนซุย  มี
ประโยชน์ในกำรปรับดินที่เสื่อมสภำพให้สมบูรณ ์  

วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ เพื่อ 
1. สร้ำงระบบกำรผลิตปุ๋ยหมักจำกเศษพืชด้วยระบบกองเติมอำกำศ 
2. น ำขยะจำกเศษก่ิงไม้  ใบไม้  กลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์  และเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
3. เป็นต้นแบบในกำรแก้ไขปัญหำสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

รูปแบบการจ าหน่าย 
แบบชนิดผง  

:  ปุ๋ยหมักแบบไม่บรรจุถุง    รำคำกิโลกรัมละ 7  บำท 
    :  ปุ๋ยหมักแบบบรรจุถุง    รำคำกิโลกรัมละ 8  บำท 
               :  ปุ๋ยหมักแบบบรรจุถุงๆ ละ 4 กิโลกรัม  รำคำถุงละ  32  บำท 

  :  ปุ๋ยหมักแบบบรรจุถุงๆ ละ 8 กิโลกรัม  รำคำถุงละ  80  บำท 
แบบชนิดเมด็  

:  ปุ๋ยหมัก(ชนิดเม็ด)แบบไม่บรรจุถุง  รำคำกิโลกรัมละ 30  บำท 
    :  ปุ๋ยหมัก(ชนิดเม็ด)แบบบรรจุถุงๆ ละ 2 กิโลกรัม รำคำถุงละ 60 บำท 

 
สถานที่จ าหน่าย 
1. อำคำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
2. อำคำรเพำะช ำ 
3. ร้ำน The Harmony  by MU  อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหิดล 
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ผลการด าเนินงานโครงการปุ๋ยหมักประจ าเดือน มกราคม 2564 

 
แผนภูมิแสดงรำยไดโ้ครงกำรปุ๋ยหมักจำกเศษพืช(ระบบกองเติมอำกำศ) 

เดือนตุลำคม – เดือนมกรำคม  ปีงบประมำณ 2565 
  รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย ตุลำคม 2564      จ ำนวน    22,380  บำท 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย พฤศจิกำยน 2564     จ ำนวน    20,020  บำท 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย ธันวำคม 2564      จ ำนวน    21,520  บำท 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย มกรำคม 2565      จ ำนวน    19,195  บำท 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบรำยไดโ้ครงกำรปุ๋ยหมักจำกเศษพืช(ระบบกองเติมอำกำศ)                                                            

เดือนตุลำคม – เดือนมกรำคม  ปีงบประมำณ 2564-2565 
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4.3 โครงการน้ าหมักชีวภาพ 
 งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ได้ร่วมมือกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  เริ่มด ำเนินโครงกำรน้ ำ
หมักชีวภำพตั้งแต่ประมำณเดือนพฤษภำคม  2552   โดยในเบื้องต้นกำรไฟฟ้ำฯ  ได้มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์
ของน้ ำหมัก  วิธีด ำเนินกำร  ตลอดจนสนับสนุนถังไฟเบอร์บรรจุน้ ำชีวภำพ ขนำด 1,000 ลิตร 2 ถัง และถังไฟ
เบอร์บรรจุหัวเชื้อน้ ำชีวภำพ ขนำด 300 ลิตร  จ ำนวน 1 ถัง 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ  เพื่อ 
1. กระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร และนักศึกษำ  มีควำมเข้ำใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ลดปัญหำกำรใช้สำรเคมี 
3. ขจัดกลิ่นเหม็นจำกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลบริเวณท่ีพักขยะ 
4. ลดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงและแมลง 
5. พัฒนำสภำพแวดล้อมให้ดีข้ึน 

  ปัจจุบัน นอกจำกกำรผลิตเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว  ยังสำมำรถผลิตเพ่ือ
แจกจ่ำยให้แก่  เจ้ำหน้ำที่และบุคคลทั่วไป  โดยน ำภำชนะมำขอรับน้ ำหมักชีวภำพได้ที่อำคำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
วัน และเวลำรำชกำร 

ต้นทุนการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
  ค่ำหัวเชื้อ E.M.   จ ำนวน  20  ลิตรๆ ละ  85  บำท  รวม 1,700   บำท  (ต่อเชื้อใช้ผลิตได้อีก 7 ครั้ง) 
  ค่ำกำกน้ ำตำล จ ำนวน  30  ลิตรๆ ละ  12  บำท รวม     360 บำท 

ต้นทุนการผลิตน้ าหมักชีวภาพ ปริมาณ 1,000 ลิตร 
  ค่ำหัวเชื้อ E.M. โดยเฉลี่ย (1,700 บำท/8 ครั้ง) จ ำนวนเงิน        212.50    บำท 
  ค่ำกำกน้ ำตำล  30 ลิตรๆ ละ 12 บำท  จ ำนวนเงิน        360.00 บำท 
   รวมต้นทุนในการผลิต  จ านวนเงิน        572.50 บาท 
    รวมต้นทุนในการผลิต / ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ  =  (572.50 / 1,000  =  0.5725) 
   ต้นทุนการผลิตน้ าหมักชีวภาพ                        = 0.5725  บาท/ลิตร 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการน้ าหมักชีวภาพ ประจ าเดือน มกราคม  2565  

 
แผนภูมิแสดงผลกำรด ำเนินโครงกำรน้ ำหมักชีวภำพ เดือนตุลำคม – เดือนมกรำคม ปีงบประมำณ 2565 

เดือนตุลาคม  2564    :  รำยได ้      100  บำท 
  เดือนพฤศจิกายน  2564   :  รำยได้           -   บำท 
  เดือนธันวาคม  2564    :  รำยได้       375  บำท 
  เดือนมกราคม  2565    :  รำยได้       275  บำท 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบรำยไดโ้ครงกำรน้ ำหมักชีวภำพ เดือนตุลำคม - เดอืนมกรำคม  ปีงบประมำณ 2564-2565 
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4.4  โครงการ MU GARDEN 

  งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ได้ด ำเนินโครงกำร MU GARDEN  ขึ้นตั้งแต่เดือน มิถุนำยน  2553   และ
ได้เปิดโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในงำน Salaya Green Fest. สัปดำห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลำดนัดเพ่ือสุขภำพ  
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกำยน  2553  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงระบบกำรดูแลรักษำ  โดยกำรผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  
เพ่ือใช้ในกำรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้สภำพภูมิทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัยมหิดลมีควำมสวยงำม และเกิดควำมคงทน
ถำวรตลอดไป  ซึ่งสำมำรถน ำไปประดับตกแต่งในสถำนที่ หรืองำนเทศกำลต่ำงๆ  เพ่ือควำมสวยงำม  และเพ่ือ
จ ำหน่ำยให้กับผู้ที่มีควำมสนใจ โดยน ำรำยได้เข้ำกองทุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
1. เพ่ือผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  ใช้ประดับตกแต่งพ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยให้เกิดควำมสวยงำม 
2. เพ่ือกำรจัดสร้ำงโรงเรือน ที่เหมำะสมต่อกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
3. เพ่ือสร้ำงบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
4. เพ่ือจ ำหน่ำยให้กับผู้ที่สนใจ โดยน ำรำยได้เข้ำกองทุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สถานที่จ าหน่าย 
อำคำรเพำะช ำ  งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม  

 

 
แผนภูมิแสดงรำยได้โครงกำร MU GARDEN เดือนตุลำคม – เดือนมกรำคม  ปีงบประมำณ 2565 
เดือนตุลาคม  2564  :  จ ำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร  จ ำนวน   800  บำท 
เดือนพฤศจิกายน  2564  :  จ ำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร  จ ำนวน 1,005  บำท 
เดือนธันวาคม  2564  :  จ ำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร  จ ำนวน 4,870  บำท 
เดือนมกราคม  2565  :  จ ำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร  จ ำนวน    800  บำท 
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แผนภูมเิปรียบเทียบรำยได้โครงกำร MU GARDEN เดือนตุลำคม –  เดือนมกรำคม ปีงบประมำณ 2564-2565 

สรุปรายได้จากกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจ าเดือนมกราคม 2565 
 โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล จ ำนวนเงิน        3,769.35  บำท 
 โครงกำรปุ๋ยหมัก   จ ำนวนเงิน      19,195.00  บำท 
 โครงกำรน้ ำหมักชีวภำพ(E.M) จ ำนวนเงิน          275.00  บำท 
 โครงกำร MU GARDEN  จ ำนวนเงิน          800.00  บำท 

รวมทั้งสิ้น     24,039.35 บาท 
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ปี 2565

ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม

1 กระดาษขาวด า A4 567,145.52 308.00 2,325.50 620.00 447.00 570,846.02

2 กระดาษกล่องสีน  าตาล 387,776.30 1,802.50 3,303.50 1,683.00 2,121.50 396,686.80

3 กระดาษหนังสือพิมพ์ 40,360.29 0 32 41.5 0 40,433.79

4 กระดาษ สมุด หนังสือ กระดาษรวม กระดาษเล่ม 455,367.65 1,382.00 2,851.00 1,313.00 1,920.00 462,833.65

5 กระป๋องเคร่ืองด่ืมอลูมิเนียม 19,221.82 437.2 35.1 47.3 51.4 19,792.82

6 ขวดเหล้า เบียร์ น  าหวาน รวมมาเป็นลัง 181,620.76 143 152 151 117 182,183.76

7 ขวดน  าพลาสติกใส 222,031.26 370.5 1069.5 405 453 224,329.26

8 ขวดน  าพลาสติกขุ่น 3,249.30 0 0 0 0 3,249.30

9 ขวดน  าพลาสติกรวม 95,509.10 145.5 354.5 96 139 96,244.10

10 ท่อ PVC สายยางท่อน  า 10,194.90 8.5 19.5 1 0 10,223.90

11 ขวดแก้วรวม 14,750.40 745.50 1,356.50 858.50 485.50 18,196.40

12 กระป๋อง สปอนเซอร์ เบอร์ดี  กระป๋องรวม 22,236.60 6 324 20.2 85.5 22,672.30

13 เหล็กหนา 49,476.10 1,631.50 1,236.50 106.00 0.00 52,450.10

14 เหล็กบาง 52,233.70 776.50 430.00 49.00 67.00 53,556.20

15 ถุงพลาสติกสะอาด 31,713.54 0 39 15 4.5 31,772.04

16 น  ามันพืชใช้แล้ว 3,292.40 41.5 101.5 78.5 34 3,547.90

2,195,682.18 7,798.20 13,630.10 5,485.00 5,925.40 2,228,520.88

11,273,159.17 94,240.40 118,313.20 46,609.00 17,835.00 11,550,156.77

13,099,636.70 111,594.85 142,799.10 56,272.95 21,604.35 13,431,907.95

1,826,177.58 17,354.45 24,485.90 9,663.95 3,769.35 1,881,451.23

สรุปรวมทั งหมด (กิโลกรัม)

ยอดรวมรับซื อจากสมาชิก (บาท)

ยอดจ าหน่ายให้ร้านรับซื อ (บาท)

ผลก าไรเข้ากองทุนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (บาท)

ปริมาณขยะท่ีธนาคารรับฝาก (กิโลกรัม)

รหัส รายการ สรุปรวม (กิโลกรัม)     ก.ค. 55 - ก.ย. 64   

ปี 2564

 


