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บทคัดยLอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคEเพื่อศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพดMานทรัพยากร
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบSงการศึกษาออกเปTน
3 ดMาน ไดMแกS 1) ดMานอนามัยสิ่งแวดลMอม ประกอบดMวย ปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน
อุณหภูมิ ระดับเสียง และคSาแสงสวSาง 2) ดMานการจัดการทรัพยากรและพลังงาน ประกอบดMวย การใชMไฟฟ[าโดย
คํ า นวณดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใชM ไ ฟฟ[ า (Energy Utilization Index, EUI) และปริ ม าณการใชM น้ํ า ประปา
3) การจัดการของเสียและมลพิษ ประกอบดMวยการบําบัดน้ําเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งผลจากการศึกษา
พบวSา ในภาพรวมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการดMานอนามัยสิ่งแวดลMอมและ
ประสิทธิภาพดMานทรัพยากรอยูSในเกณฑEมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลMองแนวทางหMองสมุดสีเขียว

คําสําคัญ: อนามัยสิ่งแวดลMอม, หMองสมุดสีเขียว, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย
ABSTRACT
The objective of this research is to study the environment health conditions, and
resource management efficiency of the Office of Academic Services and Information Technology.
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Pibulsongkram Rajabhat University. The study is divided into 3 areas which are 1) environmental
health consisting of the total amount of dust or particle size  100 microns, temperature, noise
level and lighting intensity 2 ) resource and energy efficiency management consists of electricity
consumption by calculating the Energy Efficiency Index ( EUI) and the amount of water supply.
3) waste and pollution management consisting of waste water treatment capacity and solid waste
management which the results of the study found that In the overall, the Office of Academic
Resources and Information Technology There are a relatively good management of environmental
health and resource efficiency with in the standard required by law and consistent with the green
library guidelines.

Keyword: Environmental Health, Green Library, The Office of Academic Services and Information
Technology, University
บทนํา
ปsจจุบันปsญหาสิ่งแวดลMอมเปTนปsญหาที่ทุกคนตMองใหMความตระหนักและรSวมมือกันอยSางจริงจัง
หนึ่งในแนวทางสําคัญอันจะนํามาซึ่งการจัดสภาพแวดลMอมที่ดีในมหาวิทยาลัย คือการปรับสภาพแวดลMอม เปTนที่
ทราบกันดีวSาสภาพแวดลMอมมีอิทธิพลตSอพฤติกรรมมนุษยE หากมีการจัดพื้นที่และการจัดการที่ดี ยSอมสSงผลใหMเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
แนวคิดที่ใหMการจัดการและการใชMหMองสมุดเปTนมิตรตSอสิ่งแวดลMอม นโยบายจะครอบคลุมถึงการ
รักษาสภาพแวดลMอมทั้งภายในและภายนอกหMองสมุด โดยการลดมลพิษ ลดการใชMพลังงาน และการใชMทรัพยากรใน
หMอ งสมุ ดเพื่ อสรM างความมั่ น ใจไดMวS า การใชM หMอ งสมุ ด จะไมSกS อ ใหM เ กิด อัน ตรายตSอ สุ ขภาพของผูM มาใชMบ ริ การ เชS น
การกําจัดฝุXนและสิ่งสกปรกภายในหMองสมุด หรือการเปลี่ยนรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศใหMอยูSในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกสEมากขึ้น ดังนั้นในการบริการจัดการหMองสมุดนั้นตMองตระหนักถึงผลกระทบที่มีตSอสิ่งแวดลMอม และเลือก
ที่จะบริหารจัดการโดยเนMนการมีจิตสํานึกของความรับผิดชอบตSอสิ่งแวดลMอม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดMทําการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลMอมภายในสํานักฯ เพื่อใชMเปTน
ขMอมูลพื้นฐานสําหรับการออกแบบหMองสมุดสีเขียว ปรับพื้นที่และออกแบบพื้นที่ใชMงานภายในใหMเหมาะสมตSอการใชM
ประโยชนE สรMางบรรยากาศในการเรียนรูM กระตุMนใหMเกิดความคิดสรMางสรรคEและเปTนแหลSงเรียนรูMรSวมกันของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงการสรMางพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรใหMมีความสุข
เปT นสถานที่ นSา อยูS นSา ทํา งาน ถู กสุ ขลั กษณะ ปลอดภัย และมีค วามสุข ในการทํ า งาน ซึ่ง นอกจากจะชS วยสรM า ง
บรรยากาศการเปTนแหลSงเรียนรูMภายในมหาวิทยาลัยตอบสนองตSอพันธกิจการเปTนแหลSงเรียนรูMตลอดชีวิตของชุมชน
แลMวยังกSอใหMเกิดจิตสํานักในการรักษาสิ่งแวดลMอม ซึ่งเปTนพื้นฐานสูSการพัฒนาอยSางยั่งยืนตSอไป
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วัตถุประสงคF
เพื่อศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
การวิ จั ย เรื่ อ งสภาวะอนามั ย สิ่ ง แวดลอมของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ในครั้ ง นี้ จ ะศึ ก ษาวิ เ คราะห) ข อมู ล ดานอาชี ว อนามั ย สิ่ ง แวดลอมพื้ น ฐาน
และประเมินประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
ประชากรและตัวอยาง
ประชากรและตัวอย. างในการศึกษาครั้ง นี้ ไดแก. พื้นที่ของสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขนาดพื้นที่ใชสอยประมาณ 7,500 ตารางเมตร ครอบคลุมทั้ง 4 ชั้นของอาคาร โดยแบ.งพื้นที่ใหบริการ
เป7น โซน A และ B รายละเอียดการจัดพื้นที่ใหบริการ แสดงในตารางที่ 1

ภาพที่ 1 พื้นที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตารางที่ 1 การจัดพื้นที่ใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น
1.
2.

พื้นที่การใหบริการ
A
พื้นที่ลานจอดรถ ธนาคาร รานสะดวกซื้อ
ตูคืนหนังสืออัตโนมัติ และสํานักงานผูอํานวยการ
หองคอมพิวเตอร)ฝAกอบรม (Training Room) พื้นที่
บริการคอมพิวเตอร) วารสาร หนังสือพิมพ) หนังสือ

B
หองจัดเลี้ยงอาหารสําหรับงานประชุม
บริการยืม-คืนหนังสือและตอบคําถาม
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อางอิง วิทยานิพนธ) วิจัย หนังสือเยาวชน ลาน
นิทรรศการและกิจกรรม
3.
4.

หอง Discussion Room 1-7 และพื้นที่นั่งอ.าน
หนังสือ
พื้นที่ชมภาพยนตร) หองชมภาพยนตร)แบบกลุ.ม 1-2
หองคาราโอเกะ 1-2

พื้นที่บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น และวรรณกรรม
ชนะการประกวด ที่นั่งพักผ.อนรับประทานอาหารว.าง
และเครื่องดื่ม ลานนิทรรศการและกิจกรรม
บริการยืม-คืนหนังสือ หอง Discussion Room 8-13
บริการหองสรรพวิทยาทองถิ่น
หองประชุมขนาด 200 ที่นั่ง หองประชุมขนาดกลาง 13 หองละหมาดชาย/หญิง และหองศาสนาคริสต)

เครื่องมือที่ใชและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษานี้เป7นการดําเนินการสํารวจขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรของ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ในช. ว งระหว. า งเดื อ น
สิงหาคม 2561- กุมภาพันธ) 2562 รวมถึงการศึกษาจากขอมูลขั้นที่ 2 (Secondary Data) ที่เป7นขอมูลจากการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมหองสมุ ด สี เ ขี ย วของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจํ า ป\ 2560-2561 โดย
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย
1. การศึกษาดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก.
1.1 การตรวจวัดค.าฝุ]นละอองรวมหรือฝุ]นขนาดไม.เกิน 100 ไมครอน (TSP) โดยใชเครื่องวัด
ฝุ]นละอองในอากาศขนาดเล็ก (Mini High Volume Air Sampier) ECOTECH รุ.น 04-0886
1.2 การตรวจวัดค.าอุณหภูมิ โดยใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)
1.3 การตรวจวัดค.าระดับเสียง โดยใชเครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) TES 1357
1.4 การตรวจวัดค.าความเขมของแสง โดยใชเครื่องวัดแสง (Lux Meter) EXTECH 407026
2. การศึกษาดานการจัดการใชทรัพยากรและพลังงาน ไดแก.
2.1 การตรวจวัดค.าการใชไฟฟnา และประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน ดังนี้
2.1.1 ค.าการใชพลังงานไฟฟnารายเดือน / รายป\
2.1.2 ค.าระดับของดัชนีการใชพลังงาน (Energy Utilization Index; EUI)
2.2 การตรวจวัดปริมาณการใชน้ําประปารายเดือน / รายป\
3. การศึกษาดานการจัดการของเสีย ไดแก.
3.1 ขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตขึ้นภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทําการเก็บ
รวบรวมชั่งน้ําหนักขยะที่ถูกผลิตขึน้ รายวัน และจําแนกขยะตามประเภทหลัก ๆ เป7น 3 ประเภท ไดแก. ขยะรีไซเคิล
ขยะอินทรีย) และขยะทั่วไป
3.2 การวิเคราะห)คุณภาพน้ําทิ้ง
ทําการตรวจวิเคราะห)คุณภาพน้ําทิ้งที่ผ.านกระบวนการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบติดกับอาคารซึ่งเป7นระบบแบบเติมอากาศ แลวเปรียบเทียบกับค.ามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารตามที่
กฎหมายกําหนด โดยดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งที่ทําการตรวจวัดวิเคราะห)ประกอบไปดวย
3.2.1 ค.าความเป7นกรด-เบส (pH) โดยใชเครื่อง pH Meter ของ METTLER
TOLEDO
3.2.2 ค.าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใชในการย.อยสลายสารอินทรีย) (Biochemical
Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification
3.2.3 ค.าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Soluble Solid) โดยอบใหความรอนใน
ตูอบที่อุณหภูมิ 103 - 105 °C
3.2.4 ค.าของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) โดยอบใหความรอนใน
ตูอบที่อุณหภูมิ 103 - 105 °C
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3.2.5 ค. า น้ํา มั น แ ล ะ ไ ข มั น ( Fat, oil and grease) ใ น น้ํา เ สี ย โ ด ย ใ ช
การสกั ด ดวยกรวยแยก
3.2.6 ค.าตะกอนหนัก (Settleable Solids) โดยใช Imhoff Cone
3.2.7 ค.าซัลไฟด) (Sulfide) โดยวิธีไอโอโดเมตริก
3.2.8 ค.าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) โดยวิธี Kjeldahl Method
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชนF
สรุปผล และอภิปรายผล
1. ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
การศึกษาดMานอนามัยสิ่งแวดลMอมในพื้นที่ของสํานักวิทยบริการฯ ทั้ง 4 ชั้น ไดMผลดังนี้
1.1 คSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP)
ตารางที่ 2 คSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) ที่ไดMจากการตรวจวิเคราะหE
พื้นที่ตรวจวัด
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
คSาเฉลี่ย

คSาปริมาณฝุXนละออง (มิลลิกรัมตSอตารางเมตร)
โซน A
โซน B
0.0078
0.0250
0.0223
0.0200
0.0083
0.0083
0.0280
0.0277
0.0198+0.0089

เมื่อเปรียบเทียบคSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) ที่ไดMจากการ
ตรวจวิ เ คราะหE ใ นแตS ล ะชั้ น ภายในอาคารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศซึ่ ง มี คS า เฉลี่ ย เทS า กั บ
0.0198+0.0089 มิลลิกรัมตSอตารางเมตร กับคSามาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลMอมแหSงชาติ ฉบับที่ 10 (2538, น. 245) ที่กําหนดใหMคSาเฉลี่ยของฝุXนละอองรวมหรือฝุXนละอองขนาดไมSเกิน
100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะตMองไมSเกิน 0.33 มิลลิกรัมตSอลูกบาศกE พบวSาปริมาณฝุXนละอองรวมที่ตรวจวัดไดM
อยูSในเกณฑEที่กฎหมายกําหนดทั้งนี้เนื่องจากในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปTนอาคารป~ด ไมSมี
กิจกรรมที่กSอใหMเกิดฝุXนละออง อีกทั้งยังมีแมSบMานทําความสะอาดทุกวันอยSางสม่ําเสมอ
1.2 อุณหภูมิ
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ตารางที่ 3 คSาอุณหภูมิภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดMจากการตรวจวัด
พื้นที่ตรวจวัด
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
คSาเฉลี่ย

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
โซน A
25.21+0.93
21.95+0.95
25.57+1.49

โซน B
24.24+0.72
21.21+0.44
23.00+1.53
23.87+0.93
23.58+1.62

เมื่อเปรียบเทียบคSาอุณหภูมิที่ไดMจากการตรวจวัดในแตSละชั้นภายในอาคารสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับกฎของกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดMานความ
ปลอดภั ย อาชี วอนามัย และสภาพแวดลM อมในการทํา งานเกี่ ยวกับ ความรM อน แสงสวSา ง และเสียง พ.ศ. 2559
(น. 49) ที่ กํ า หนดไวM วS า ควรมี อุ ณ หภู มิ เ วตบั ล บE โ กลบ (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) ไมS สู ง กวS า
34 องศาเซลเซียส พบวSามีคSาอยูSในเกณฑEที่กฎหมายกําหนด
อุณหภูมิเปTนปsจจัยแวดลMอมอยSางหนึ่งที่สSงผลตSอประสิทธิภาพการทํางานและการเรียนรูMขึ้นหรือทํา
ใหMมีสมาธิมากขึ้น ในบทความเรื่อง ออฟฟ~ศรMอนไปหรือหนาวไป? เป~ดแอรEอุณหภูมิไหนที่พอดีกับการทํางาน (เวปไซตE
ของ the matter, 2562) ไดMอMางอิงผลสํารวจจากมหาวิทยาลัยคอแนล (news.cornell.edu) วSาที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เปTนอุณหภูมิที่เหมาะสมตSอการทํางาน โดยอัตราความเร็วในการพิมพEของเจMาหนMาที่ผูMปฏิบัติงานจะอยูSที่
100% อัตราการพิมพEผิดอยูSที่ 10% แตSถMาลดอุณหภูมิหMองลงเหลือ 20 องศาเซลเซียส ความเร็วในการพิมพEจะลดลง
เหลือ 54% และอัตราการพิมพEผิดอยูSที่ 25% ซึ่งคSาอุณหภูมิภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดM
จากการตรวจวัดอยูSในชSวงที่เหมาะสมตSอการทํางาน
1.3 คSาระดับเสียง
ตารางที่ 4 คSาระดับเสียงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดMจากการตรวจวัด
พื้นที่ตรวจวัด
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4

คSาระดับเสียง (เดซิเบลเอ (dB(A))
โซน A

โซน B

72.01
65.52
56.43
58.62

0.00
67.09
63.30
72.15
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ผลจากการตรวจวัดระดับคSาความดังของเสียงในพื้นที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตรวจวัดในชSวงเวลาทําการ 12 ชั่วโมง มีคSาสูงสุด เทSากับ 72.15 dB(A) เมื่อเทียบกับคSามาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน ไดMกําหนดแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดMานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเกี่ยวกับความรMอน แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559 (น. 50) เรื่องการ
ตรวจวั ด เสี ย งดั ง (Noise Measurement) ที่ ตM อ งควบคุ ม มิ ใ หM ลู ก จM า งไดM รั บ สั ม ผั ส เสี ย งที่ มี ร ะดั บ เสี ย งสู ง สุ ด
(Peak Sound Pressure Level) ของเสี ย งกระทบหรื อ เสี ย งกระแทก (Impact of Impulse Noise) เกิ น 140
เดซิเบล หรือไดMรับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงดังตSอเนื่องแบบคงที่ (Continuous Steady Noise) เกินกวSา 115 dB(A)
ซึ่งคSาระดับเสียงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดMจากการตรวจวัดไดMอยูSในเกณฑEที่กฎหมาย
กําหนด
1.4 คSาความเขMมของแสง
ตารางที่ 5 คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดMจากการตรวจวัด
จุดที่ตรวจวัด
โซน A
พื้นที่ชั้น 1
โซน B
โซน A
พื้นที่ชั้น 2
โซน B
โซน A
พื้นที่ชั้น 3
โซน B
โซน A
พื้นที่ชั้น 4
โซน B

ความเขMมของแสง (ลักซE) เฉลี่ยขณะเป~ดไฟ
403±548.56
324.72+99.20
341.26+283.31
769.44 ± 282.54
255.08+109.54
244.86+81.69
276.27+102.41

ความเขMมของแสง (ลักซE) เฉลี่ยขณะป~ดไฟ
298.78±0.00
67.18+25.10
176.57+64.64
201.09 ± 221.22
82.05+83.28
78.15+66.65
126.15+107.66

เกณฑEมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน วSาดMวยกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดําเนินการดMานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเกี่ยวกับความรMอน
แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559 (น. 50) และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุMมครองแรงงาน เรื่องมาตรฐาน
ความเขMมของแสง พ.ศ. 2560 (น. 15) กําหนดคSามาตรฐานบริเวณพื้นที่ใชMประโยชนEทั่วไปดังนี้
บริเวณหMองสุขา หMองลอบบี้ หรือบริเวณตMอนรับ คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSที่ 100 ลักซE
จุดที่ความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 50 ลักซE
บริ เ วณโรงอาหาร หM อ งปรุ ง อาหาร หM อ งตรวจรั ก ษา คS า เฉลี่ ย ความเขM ม ของแสงสวS า งอยูS ที่
300 ลักซE จุดที่ความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 150 ลักซE
บริ เ วณพื้ น ที่ ใ ชM ป ระโยชนE ใ นสํ า นั ก งาน บริ เ วณหM อ งสํ า นั ก งาน หM อ งฝ„ ก อบรม หM อ งบรรยาย
หMองสืบคMนหนังสือ/เอกสาร หMองคอมพิวเตอรE หMองประชุม บริเวณโต†ะประชาสัมพันธE คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSาง
อยูSที่ 300 ลักซE จุดที่ความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 150 ลักซE
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บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคลและ/หรือยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณที่มี
การสัญจรในภาวะฉุกเฉิน ภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSที่
50 ลักซE จุดที่ความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 25 ลักซE
บริ เ วณประตู ท างเขM า ใหญS ข องสถานประกอบกิจ การ คS า เฉลี่ ยความเขM ม ของแสงสวSา งอยูS ที่
50 ลักซE
ภายในอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSที่ 100 ลักซE
จุดที่ความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 50 ลักซE
บริเวณ ลิฟทE คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSที่ 100 ลักซE
จากการตรวจวั ดความเขMมของแสงในพื้นที่สํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศเมื่ อ
เปรียบเทียบกับคSามาตรฐานดังกลSาวจะเห็นไดMวSามีบางจุดในบางพื้นที่ที่ยังไมSผSานเกณฑE โดยผSานเกณฑEคิดเปTนรMอยละ
61.36 ของพื้นที่ทั้งหมด และไมSผSานเกณฑEคิดเปTนรMอยละ 38.64 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งในประเด็นดังกลSาวสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดMนําขMอมูลไปใชM ประกอบการจัดทําแผนเพื่อปรับปรุงระบบแสงสวSางของ
หลอดไฟภายในอาคารตSอไป
2. ดานการจัดการทรัพยากรและพลังงาน
2.1 การใชMไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปTนอาคารที่มีการใชMไฟฟ[าสูงเปTน
ลําดับตMน ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยคิดเปTนรMอยละ 10 ของการใชMไฟฟ[าของทั้งมหาวิทยาลัย สถิติการใชMไฟฟ[า ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปˆ พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงคSาปริมาณการใชMไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปˆ

จํานวนหนSวย

ไฟฟ[า

บาท

2559

รวมทั้งปˆ
เฉลี่ยรายเดือน
รวมทั้งปˆ
เฉลี่ยรายเดือน
รวมทั้งปˆ
เฉลี่ยรายเดือน

1,028,224.00
85,685.33
1,014,928.00
84,577.33
1,044,861.88
87,071,082

4,150,778.52
345,898.21
4,098,325.80
341,527.15
4,221,241.99
351,770.17

2560
2561

คSาไฟฟ[าเฉลี่ย
(หนSวย/บาท)
4.04

คSา
EUI
-0.54

4.04

-0.58

4.04

-0.80

จากการประเมินการใชMพลังงานไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นํ า มาคํ า นวณหาคS า EUI เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคS า มาตรฐานการจั ด การใชM พ ลั ง งาน ซึ่ ง มี สู ต รการคํ า นวณดั ช นี ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพ การใชMไฟฟ[า (Energy Utilization Index, EUI) ดังนี้
EUI =

(

% ของ

∗) –

∗
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* SEU Standard Electricity Utilization ปริมาณการใชMไฟฟ[ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตตE-ชั่วโมง)
* AEU Actual Electricity Utilization ปริมาณการใชMไฟฟ[าจริง (kWh; กิโลวัตตE-ชั่วโมง)
หากคSา EUI มีคSาเปTนบวก (+) แสดงวSาหนSวยงานมีการจัดการดMานการใชMพลังงานที่ดี แตSถMาดัชนี
มี คS า เปT น ลบ (-) แสดงวS า หนS ว ยงานยั ง มี ก ารจั ด การดM า นการใชM พ ลั ง งานไมS ดี จึ ง ตM อ งมี ป รั บ ปรุ ง การใชM พ ลั ง งาน
(สํานักงานแผนนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2561, น. 59) ซึ่งจากขMอมูลตัวเลขการใชMพลังงานของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพบวSายังมีการใชMพลังงานที่ไมSดี เนื่องจากในชSวงระหวSางปˆ 2559-2561 มี
คSา EUI ติดลบตSอเนื่อง จึงตMองมีมาตรการเสริมปรับปรุงการใชMพลังงานภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหM คSา EUI แสดงผลคSาเปTนผลบวก
2.2 ปริมาณใชMน้ําประปา
คSาปริมาณการใชMน้ําประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปˆ 2559
2560 และ 2561 ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงคSาปริมาณการใชMน้ําประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปˆ พ.ศ.
2559
2560
2561

ม.ค. ก.พ.
299 329
229 296
114 128

มี.ค. เม.ย.
464 402
527 415
134 143

ปริมาณการใชMน้ํา (m3)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
268 84 64 597
276 59 65 315
102 33 28 152

ก.ย. ต.ค. พ.ย.
597 617 638
696 628 504
181 177 167

ธ.ค. รวม
219 4578
133 4143
98 1457

จากการประเมินปริมาณการใชMน้ําประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นไดMวSาใน
เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมมีปริมาณการใชMน้ํานMอยกวSาเดือนอื่น ๆ เนื่องจากชSวงเวลาดังกลSาวเปTนชSวงที่
มหาวิทยาลัยป~ดภาคเรียน แตSสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป~ดทําการเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหM กับ ผูMม าใชM บริ การ จึ งทํ าใหMมี ผูM ใชM บริ การนM อ ยกวSา วัน เป~ด ภาคเรี ยนตามปกติ เมื่ อเปรี ย บเทีย บปริ มาณการใชM
น้ําประปาตSอจํานวนผูMเขMามาใชMบริการ พบวSามีคSาอยูSระหวSาง 18.16-22.88 ลิตร/คน/วัน หรือเทSากับ 0.000150.00309 ลิตร/ตารางเมตร/วัน เมื่อเทียบกับเกณฑEมาตรฐานการใชMน้ําเฉลี่ยรายวันของกรมควบคุมมลพิษ (2551,
น. 1-4) ซึ่งรายงานตัวเลขไวMที่ 3.8 ลิต ร/ตารางเมตร/วัน พบวSาสํา นักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศมี
ประมาณการใชMน้ําไมSสูงมากนักซึ่งอาจเปTนเพราะผูMมาใชMบริการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปTนการ
มาใชMบริการแบบชั่วคราวในชSวงระยะเวลาสั้น ๆ ทําใหMตัวเลขการใชMน้ําไมSสูงเมื่อคิดเปTนตSอหนSวยพื้นที่อาคารตSอวัน
นอกจากนี้เมื่อวิเคราะหEถึงจํานวนผูMใชMบริการหMองสมุดซึ่งมีแนวโนMมลดลง ประกอบกับในปˆ 2561 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศไดMเพิ่มมาตรการในการประหยัดน้ําและปรับปรุงวัสดุอุปกรณEเกี่ยวกับระบบน้ําประปา
ภายในอาคารที่ชํารุดทําใหMตัวเลขการใชMน้ํามีคSาลดลงอยSางตSอเนื่อง
3. การจัดการของเสียและมลพิษ
3.1 การจัดการน้ําเสียของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แบบประจํ า ตึ ก
เปTนระบบเติมอากาศ (Anaerobic Filter) จํานวน 3 ถัง ความจุ 10,000 ลิตร จากการตรวจวิเคราะหEคุณภาพน้ําทิ้ง
ที่ผSานการบําบัดกSอนปลSอยออกสูSแหลSงน้ําภายนอก ไดMผลดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการตรวจวิเคราะหEคุณภาพน้ําทิ้งที่ผSานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พารามิเตอรE
ความเปTนกรด-ดSาง (pH)
บีโอดี (BOD)
สารแขวนลอย
(Suspended Solids)
ซัลไฟดE (Sulfide)
สารละลายไดMทั้งหมด
(Total Dissolved Solids)
ตะกอนหนัก
(Settleable Solids)
น้ํามันและไขมัน
(Fat Oil Grease)
ทีเคเอ็น (TKN)

คSามาตรฐาน
(mg/L)
ตMองมีคSาระหวSาง 5-9
คSาไมSเกิน 20

คุณภาพน้ําทิ้งที่ไดMจากการตรวจ
วิเคราะหE (mg/L)
7.25-7.34
8.75-15.00

เทียบกับเกณฑE
คุณภาพน้ําทิ้ง
ผSานเกณฑE
ผSานเกณฑE

คSาไมSเกิน 30

22.00-92.00

ไมSผSานเกณฑE

คSาไมSเกิน 1.0
ตMองมีคSาเพิ่มจากปริมาณ
สารละลายในน้ําใชMตามปกติไมS
เกิน 500

9.33-10.22

ไมSผSานเกณฑE

333.00-1444.00

ผSานเกณฑE

คSาไมSเกิน 0.5

0.10-0.20

ผSานเกณฑE

คSาไมSเกิน 20

0.40-3.20

ผSานเกณฑE

คSาไมSเกิน 35

0.42-2.28

ผSานเกณฑE

ผลจากการตรวจวิเคราะหEคุณภาพน้ําทิ้งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปรียบเทียบกับเกณฑEในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลMอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (2549, น. 8) อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอยูSในอาคารประเภท ก พบวSามีดัชนีบางตัวยังไมSผSานเกณฑEมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จําเปTนที่สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะตMองจัดหามาตรการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหMไดMมาตรฐานกSอนการปลSอย
ออกสูSแหลSงน้ําสาธารณะภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 การจัดการขยะมูลฝอย
ในการจัดการดMานขยะมูลฝอยของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทาง
ในการดําเนินการเพื่อใหMงSายตSอการบริหารจัดการ โดยจําแนกขยะมูลฝอยออกเปTน 3 ประเภท ประกอบดMวย
3.2.1 ขยะทั่วไป ไดMแกS ถุงพลาสติก ถุงขนม หลอด เปTนขยะที่สSงกําจัดภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีเทศบาลพลายชุมพลเขMามาเก็บเพื่อนําไปกําจัดตSอไป
3.2.2 ขยะรีไซเคิล ไดMแกS ขวดพลาสติก ขวดแกMว กระดาษ กลSองกระดาษลัง เปTนขยะที่
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คัดแยกเพื่อจําหนSาย แมSบMานประจําอาคารจะทําการคัดแยกและหาพื้นที่จัดเก็บเพื่อรอจําหนSายใหMกับผูMรับซื้อของเกSา
ที่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอยSางถูกตMองตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.2.3 ขยะอินทรียE ไดMแกS เศษอาหารจากหMองอาหาร จะมีการทําปุŽยหมักและนํากลับมา
ใชMปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่หลังอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริมาณสัดสSวนของขยะมูลฝอยแตSละประเภทที่ถูกผลิตและมีการเก็บรวบรวมขMอมูลแสดงดัง
ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ปริมาณของขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตขึ้นจากกิจกรรมการใหMบริการ
ประเภท (กิโลกรัม)
ขยะทั่วไป
ขยะรีไซเคิล
ขยะอินทรียE

2559
1,724.70
534.60
0.00

ปˆ พ.ศ.
2560
1,759.87
553.50
180.50

2561
1,265.50
626.96
571.13

ขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตขึ้นจากกิจกรรมการใหMบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบวSามีอัตราการผลิตนMอยกวSา 0.2 กิโลกรัม/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับคSาของกรมสSงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลMอม
(2561, น. 13) ที่รายงานสถิติอัตราการผลิตขยะของคนไทยในปˆ 2556 ทั้งประเทศเฉลี่ยเทSากับ 1.15 กิโลกรัม/คน/
วัน จึงถือวSามีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณที่ต่ํากวSาอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยของคนไทย ซึ่งสSวนหนึ่งอาจเปTน
เพราะนักศึกษา อาจารยE และเจMาหนMาที่ เขMามาใชMบริการภายในสํานักวิทยบริการฯ ในระยะเวลาสั้น ประกอบกับ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการกําหนดไมSใหMมีการนําอาหารเขMามารับประทานภายในพื้นที่
การใหMบริการ จึงทําใหMขยะที่ถูกผลิตขึ้นมีปริมาณนMอย
ขอเสนอแนะ
สํานั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศควรมีก ารดํา เนิ นการจัด เก็ บขM อมู ลดM านอนามั ย
สิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพดMานทรัพยากรอยSางตSอเนื่อง เพื่อสอดคลMองกับแนวปฏิบัติหMองสมุดสีเขียว และขยายผล
การดําเนินงานไปสูSการเปTนองคEกรสีเขียวตSอไป
การนําไปใชประโยชนF
ผลจากการวิจัยนี้สามารถใชMเปTนขMอมูลเพื่อเครื่องมือปลูกจิตสํานึกผูMใชMบริการและบุคลากรของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการอนุรั กษEพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลM อม รวมถึงใชMเปT น
แนวทางในการจัดการดMานพลังงานของอาคารอยSางมีประสิทธิภาพ ลดหรือป[องกันผลกระทบจากการใชMอาคารตSอ
สิ่งแวดลMอมและสุขภาวะของผูMมารับบริการ อีกทั้งใชMเปTนแนวทางในการดูแลบํารุงรักษาอาคารและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตSาง ๆ
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