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บทคัดยLอ  
           งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคEเพ่ือศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพดMานทรัพยากร
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบSงการศึกษาออกเปTน       
3 ดMาน ไดMแกS 1) ดMานอนามัยสิ่งแวดลMอม ประกอบดMวย ปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน     
อุณหภูมิ ระดับเสียง และคSาแสงสวSาง 2) ดMานการจัดการทรัพยากรและพลังงาน ประกอบดMวย การใชMไฟฟ[าโดย
คํานวณดัชนีประสิทธิภาพการใชM ไฟฟ[า (Energy Utilization Index, EUI)  และปริมาณการใชM นํ้าประปา                 
3) การจัดการของเสียและมลพิษ ประกอบดMวยการบําบัดนํ้าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงผลจากการศึกษา
พบวSา ในภาพรวมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการดMานอนามัยสิ่งแวดลMอมและ
ประสิทธิภาพดMานทรัพยากรอยูSในเกณฑEมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 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  1 00  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 
 ปsจจุบันปsญหาสิ่งแวดลMอมเปTนปsญหาท่ีทุกคนตMองใหMความตระหนักและรSวมมือกันอยSางจริงจัง 
หน่ึงในแนวทางสําคัญอันจะนํามาซ่ึงการจัดสภาพแวดลMอมท่ีดีในมหาวิทยาลัย คือการปรับสภาพแวดลMอม เปTนท่ี
ทราบกันดีวSาสภาพแวดลMอมมีอิทธิพลตSอพฤติกรรมมนุษยE หากมีการจัดพ้ืนท่ีและการจัดการท่ีดี ยSอมสSงผลใหMเกิด
คุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน  
 แนวคิดท่ีใหMการจัดการและการใชMหMองสมุดเปTนมิตรตSอสิ่งแวดลMอม นโยบายจะครอบคลุมถึงการ
รักษาสภาพแวดลMอมท้ังภายในและภายนอกหMองสมุด โดยการลดมลพิษ ลดการใชMพลังงาน และการใชMทรัพยากรใน
หMองสมุดเพ่ือสรMางความมั่นใจไดMวSาการใชMหMองสมุดจะไมSกSอใหMเกิดอันตรายตSอสุขภาพของผูMมาใชMบริการ เชSน                
การกําจัดฝุXนและสิ่งสกปรกภายในหMองสมุด หรือการเปลี่ยนรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศใหMอยูSในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกสEมากข้ึน ดังน้ันในการบริการจัดการหMองสมุดน้ันตMองตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีตSอสิ่งแวดลMอม และเลือก
ท่ีจะบริหารจัดการโดยเนMนการมีจิตสํานึกของความรับผิดชอบตSอสิ่งแวดลMอม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดMทําการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลMอมภายในสํานักฯ เพ่ือใชMเปTน
ขMอมูลพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบหMองสมุดสีเขียว ปรับพ้ืนท่ีและออกแบบพ้ืนท่ีใชMงานภายในใหMเหมาะสมตSอการใชM
ประโยชนE สรMางบรรยากาศในการเรียนรูM กระตุMนใหMเกิดความคิดสรMางสรรคEและเปTนแหลSงเรียนรูMรSวมกันของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงการสรMางพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรใหMมีความสุข  
เปTนสถานท่ีนSาอยูS นSาทํางาน ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีความสุขในการทํางาน ซ่ึงนอกจากจะชSวยสรMาง
บรรยากาศการเปTนแหลSงเรียนรูMภายในมหาวิทยาลัยตอบสนองตSอพันธกิจการเปTนแหลSงเรียนรูMตลอดชีวิตของชุมชน
แลMวยังกSอใหMเกิดจิตสํานักในการรักษาสิ่งแวดลMอม ซ่ึงเปTนพ้ืนฐานสูSการพัฒนาอยSางยั่งยืนตSอไป 
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วัตถุประสงคF 
  เพ่ือศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 การวิจัยเรื่องสภาวะอนามัยสิ่งแวดล�อมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในครั้งน้ีจะศึกษาวิเคราะห)ข�อมูลด�านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล�อมพ้ืนฐาน              
และประเมินประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พิบูลสงคราม โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี  

ประชากรและตัวอย�าง 
 ประชากรและตัวอย.างในการศึกษาครั้งน้ี ได�แก. พ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขนาดพ้ืนท่ีใช�สอยประมาณ 7,500 ตารางเมตร ครอบคลุมท้ัง 4 ช้ันของอาคาร โดยแบ.งพ้ืนท่ีให�บริการ
เป7น โซน A และ B รายละเอียดการจัดพ้ืนท่ีให�บริการ แสดงในตารางท่ี 1  

  

 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ตารางท่ี 1 การจัดพ้ืนท่ีให�บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ช้ัน 
พ้ืนท่ีการให�บริการ 

A B 
1. พ้ืนท่ีลานจอดรถ ธนาคาร ร�านสะดวกซ้ือ  

ตู�คืนหนังสืออัตโนมัติ และสํานักงานผู�อํานวยการ 
ห�องจัดเล้ียงอาหารสําหรับงานประชุม 

2. ห�องคอมพิวเตอร)ฝAกอบรม (Training Room) พ้ืนท่ี
บริการคอมพิวเตอร) วารสาร หนังสือพิมพ) หนังสือ

บริการยืม-คืนหนังสือและตอบคําถาม 
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อ�างอิง วิทยานิพนธ) วิจัย หนังสือเยาวชน  ลาน
นิทรรศการและกิจกรรม 

พ้ืนท่ีบริการหนังสือนวนิยาย เรื่องส้ัน และวรรณกรรม
ชนะการประกวด ท่ีน่ังพักผ.อนรับประทานอาหารว.าง
และเครื่องด่ืม ลานนิทรรศการและกิจกรรม 

3. ห�อง Discussion Room 1-7 และพ้ืนท่ีน่ังอ.าน
หนังสือ 

บริการยืม-คืนหนังสือ ห�อง Discussion Room 8-13 
บริการห�องสรรพวิทยาท�องถิ่น  

4. พ้ืนท่ีชมภาพยนตร) ห�องชมภาพยนตร)แบบกลุ.ม 1-2 
ห�องคาราโอเกะ 1-2 

ห�องประชุมขนาด 200 ท่ีน่ัง ห�องประชุมขนาดกลาง 1-
3 ห�องละหมาดชาย/หญิง และห�องศาสนาคริสต) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�และวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
การศึกษาน้ีเป7นการดําเนินการสํารวจข�อมูลอนามัยสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรของ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช.วงระหว.างเดือน                         
สิงหาคม 2561- กุมภาพันธ) 2562 รวมถึงการศึกษาจากข�อมูลข้ันท่ี 2 (Secondary Data) ท่ีเป7นข�อมูลจากการ
ดําเนินกิจกรรมห�องสมุดสีเขียวของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป\ 2560-2561 โดย
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด�วย 
  1. การศึกษาด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม ได�แก. 

1.1 การตรวจวัดค.าฝุ]นละอองรวมหรือฝุ]นขนาดไม.เกิน 100 ไมครอน (TSP) โดยใช�เครื่องวัด 
ฝุ]นละอองในอากาศขนาดเล็ก (Mini High Volume Air Sampier) ECOTECH รุ.น 04-0886 

1.2 การตรวจวัดค.าอุณหภมูิ โดยใช�เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)  
1.3 การตรวจวัดค.าระดับเสยีง โดยใช�เครื่องวัดเสยีง (Sound Level Meter) TES 1357 
1.4 การตรวจวัดค.าความเข�มของแสง โดยใช�เครื่องวัดแสง (Lux Meter) EXTECH 407026 

  2. การศึกษาด�านการจัดการใช�ทรพัยากรและพลังงาน ได�แก. 
2.1 การตรวจวัดค.าการใช�ไฟฟnา และประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต�น ดังน้ี 

 2.1.1 ค.าการใช�พลังงานไฟฟnารายเดือน / รายป\ 
   2.1.2 ค.าระดับของดัชนีการใช�พลงังาน (Energy Utilization Index; EUI) 

2.2 การตรวจวัดปริมาณการใช�นํ้าประปารายเดือน / รายป\ 
  3. การศึกษาด�านการจัดการของเสีย ได�แก. 

3.1 ขยะมูลฝอยท่ีถูกผลติข้ึนภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศทําการเก็บ 
รวบรวมช่ังนํ้าหนักขยะท่ีถูกผลิตข้ึนรายวัน และจําแนกขยะตามประเภทหลัก ๆ เป7น 3 ประเภท ได�แก. ขยะรีไซเคิล 
ขยะอินทรีย) และขยะท่ัวไป 

3.2 การวิเคราะห)คุณภาพนํ้าท้ิง  
   ทําการตรวจวิเคราะห)คุณภาพนํ้าท้ิงท่ีผ.านกระบวนการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
แบบติดกับอาคารซ่ึงเป7นระบบแบบเติมอากาศ แล�วเปรียบเทียบกับค.ามาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงจากอาคารตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยดัชนีคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีทําการตรวจวัดวิเคราะห)ประกอบไปด�วย 

 3.2.1 ค.าความเป7นกรด-เบส (pH) โดยใช�เครื่อง pH Meter ของ METTLER  
TOLEDO 
   3.2.2 ค.าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลชีพใช�ในการย.อยสลายสารอินทรีย) (Biochemical 
Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification 
   3.2.3 ค.าของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Soluble Solid) โดยอบให�ความร�อนใน
ตู�อบท่ีอุณหภูมิ 103 - 105 °C 
   3.2.4 ค.าของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) โดยอบให�ความร�อนใน
ตู�อบท่ีอุณหภูมิ 103 - 105 °C 
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   3.2.5 ค. า นํ้า มั น แ ล ะ ไ ข มั น  ( Fa t ,  o i l  and  g rea se )  ใ น นํ้า เ สี ย  โ ด ย ใ ช�  
ก า รส กัดด�วยกรวยแยก 
   3.2.6 ค.าตะกอนหนัก (Settleable Solids) โดยใช� Imhoff Cone 
   3.2.7 ค.าซัลไฟด) (Sulfide) โดยวิธีไอโอโดเมตริก  
   3.2.8 ค.าไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) โดยวิธี Kjeldahl Method  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชนF 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 1. ด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม   
    การศึกษาดMานอนามัยสิ่งแวดลMอมในพ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการฯ ท้ัง 4 ช้ัน ไดMผลดังน้ี 

1.1 คSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) 
 

ตารางท่ี 2 คSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) ท่ีไดMจากการตรวจวิเคราะหE  
 

พ้ืนท่ีตรวจวัด 
คSาปริมาณฝุXนละออง (มิลลิกรัมตSอตารางเมตร) 

โซน A โซน B 

ช้ัน 1 0.0078 0.0250  

ช้ัน 2 0.0223 0.0200 

ช้ัน 3 0.0083 0.0083 

ช้ัน 4 0.0280 0.0277 

คSาเฉล่ีย 0.0198+0.0089 

 
เมื่อเปรียบเทียบคSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) ท่ีไดMจากการ 

ตรวจวิเคราะหEในแตSละช้ันภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีคSาเฉลี่ยเทSากับ 
0.0198+0.0089 มิลลิกรัมตSอตารางเมตร กับคSามาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลMอมแหSงชาติ ฉบับท่ี 10 (2538, น. 245) ท่ีกําหนดใหMคSาเฉลี่ยของฝุXนละอองรวมหรือฝุXนละอองขนาดไมSเกิน 
100 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง จะตMองไมSเกิน 0.33 มิลลิกรัมตSอลูกบาศกE พบวSาปริมาณฝุXนละอองรวมท่ีตรวจวัดไดM
อยูSในเกณฑEท่ีกฎหมายกําหนดท้ังน้ีเน่ืองจากในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปTนอาคารป~ด ไมSมี
กิจกรรมท่ีกSอใหMเกิดฝุXนละออง อีกท้ังยังมีแมSบMานทําความสะอาดทุกวันอยSางสม่ําเสมอ 

1.2 อุณหภูม ิ
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ตารางท่ี 3 คSาอุณหภูมิภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัด 
 

พ้ืนท่ีตรวจวัด 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

โซน A โซน B 

ช้ัน 1 - 24.24+0.72 

ช้ัน 2 25.21+0.93 21.21+0.44 

ช้ัน 3 21.95+0.95 23.00+1.53 

ช้ัน 4 25.57+1.49 23.87+0.93 

คSาเฉล่ีย 23.58+1.62 

 
เมื่อเปรียบเทียบคSาอุณหภูมิท่ีไดMจากการตรวจวัดในแตSละช้ันภายในอาคารสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับกฎของกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดMานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเก่ียวกับความรMอน แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559             
(น. 49) ท่ีกําหนดไวMวSาควรมีอุณหภูมิเวตบัลบEโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) ไมSสูงกวSา                    
34 องศาเซลเซียส พบวSามีคSาอยูSในเกณฑEท่ีกฎหมายกําหนด 

อุณหภูมิเปTนปsจจัยแวดลMอมอยSางหน่ึงท่ีสSงผลตSอประสิทธิภาพการทํางานและการเรียนรูMข้ึนหรือทํา 
ใหMมีสมาธิมากข้ึน  ในบทความเรื่อง ออฟฟ~ศรMอนไปหรือหนาวไป? เป~ดแอรEอุณหภูมิไหนท่ีพอดีกับการทํางาน (เวปไซตE
ของ the matter, 2562)  ไดMอMางอิงผลสํารวจจากมหาวิทยาลัยคอแนล (news.cornell.edu) วSาท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เปTนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตSอการทํางาน โดยอัตราความเร็วในการพิมพEของเจMาหนMาท่ีผูMปฏิบัติงานจะอยูSท่ี 
100% อัตราการพิมพEผิดอยูSท่ี 10% แตSถMาลดอุณหภูมิหMองลงเหลือ 20 องศาเซลเซียส ความเร็วในการพิมพEจะลดลง
เหลือ 54% และอัตราการพิมพEผิดอยูSท่ี 25% ซ่ึงคSาอุณหภูมิภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดM
จากการตรวจวัดอยูSในชSวงท่ีเหมาะสมตSอการทํางาน 

1.3 คSาระดับเสียง 
 
ตารางท่ี 4 คSาระดับเสียงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัด 
 

พ้ืนท่ีตรวจวัด คSาระดับเสียง (เดซิเบลเอ (dB(A))  

โซน A โซน B 

ช้ัน 1 72.01 0.00 

ช้ัน 2 65.52 67.09  

ช้ัน 3 56.43 63.30  

ช้ัน 4 58.62 72.15 
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ผลจากการตรวจวัดระดับคSาความดังของเสียงในพ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีตรวจวัดในชSวงเวลาทําการ 12 ช่ัวโมง มีคSาสูงสุด เทSากับ 72.15 dB(A) เมื่อเทียบกับคSามาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน ไดMกําหนดแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดMานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเก่ียวกับความรMอน แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559 (น. 50) เรื่องการ
ตรวจวัดเสียงดัง (Noise Measurement) ท่ีตMองควบคุมมิใหMลูกจMางไดMรับสัมผัสเสียงท่ีมีระดับเสียงสูงสุด                    
(Peak Sound Pressure Level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact of Impulse Noise) เกิน 140       
เดซิเบล หรือไดMรับสัมผัสเสียงท่ีมีระดับเสียงดังตSอเน่ืองแบบคงท่ี (Continuous Steady Noise) เกินกวSา 115 dB(A) 
ซ่ึงคSาระดับเสียงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัดไดMอยูSในเกณฑEท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 

1.4 คSาความเขMมของแสง  

 

ตารางท่ี 5 คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัด 
 

จุดท่ีตรวจวัด ความเขMมของแสง (ลักซE) เฉล่ียขณะเป~ดไฟ ความเขMมของแสง (ลักซE) เฉล่ียขณะป~ดไฟ  

พ้ืนท่ีช้ัน 1 
โซน A 403±548.56 298.78±0.00 

โซน B - - 

พ้ืนท่ีช้ัน 2 
โซน A 324.72+99.20 67.18+25.10 

โซน B 341.26+283.31 176.57+64.64 

พ้ืนท่ีช้ัน 3 
โซน A 769.44 ± 282.54 201.09 ± 221.22 

โซน B 255.08+109.54 82.05+83.28 

พ้ืนท่ีช้ัน 4 
โซน A 244.86+81.69 78.15+66.65 

โซน B 276.27+102.41 126.15+107.66 

 
เกณฑEมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน วSาดMวยกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และดําเนินการดMานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเก่ียวกับความรMอน      
แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559 (น. 50) และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุMมครองแรงงาน เรื่องมาตรฐาน              
ความเขMมของแสง พ.ศ. 2560 (น. 15) กําหนดคSามาตรฐานบริเวณพ้ืนท่ีใชMประโยชนEท่ัวไปดังน้ี 
  บริเวณหMองสุขา หMองลอบบ้ี หรือบริเวณตMอนรับ คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 100 ลักซE 
จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 50 ลักซE  
  บริเวณโรงอาหาร หMองปรุงอาหาร หMองตรวจรักษา คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูS ท่ี            
300 ลักซE จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 150 ลักซE  
  บริเวณพ้ืนท่ีใชMประโยชนEในสํานักงาน บริเวณหMองสํานักงาน หMองฝ�กอบรม หMองบรรยาย       
หMองสืบคMนหนังสือ/เอกสาร หMองคอมพิวเตอรE หMองประชุม บริเวณโต�ะประชาสัมพันธE คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSาง
อยูSท่ี 300 ลักซE จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 150 ลักซE  
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  บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปท่ีมีการสัญจรของบุคคลและ/หรือยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณท่ีมี
การสัญจรในภาวะฉุกเฉิน ภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 
50 ลักซE จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 25 ลักซE  
  บริเวณประตูทางเขMาใหญSของสถานประกอบกิจการ คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูS ท่ี              
50 ลักซE  
  ภายในอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 100 ลักซE 
จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 50 ลักซE  
  บริเวณ ลิฟทE คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 100 ลักซE   

จากการตรวจวัดความเขMมของแสงในพ้ืนท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อ
เปรียบเทียบกับคSามาตรฐานดังกลSาวจะเห็นไดMวSามีบางจุดในบางพ้ืนท่ีท่ียังไมSผSานเกณฑE โดยผSานเกณฑEคิดเปTนรMอยละ 
61.36 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และไมSผSานเกณฑEคิดเปTนรMอยละ 38.64 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงในประเด็นดังกลSาวสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดMนําขMอมูลไปใชMประกอบการจัดทําแผนเพ่ือปรับปรุงระบบแสงสวSางของ
หลอดไฟภายในอาคารตSอไป 

2. ด�านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
2.1 การใชMไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปTนอาคารท่ีมีการใชMไฟฟ[าสูงเปTน   
ลําดับตMน ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยคิดเปTนรMอยละ 10 ของการใชMไฟฟ[าของท้ังมหาวิทยาลัย สถิติการใชMไฟฟ[า ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป� พ.ศ. 2559  2560 และ 2561 แสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงคSาปริมาณการใชMไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ป� จํานวนหนSวย ไฟฟ[า บาท คSาไฟฟ[าเฉล่ีย 
(หนSวย/บาท) 

คSา 
EUI 

2559 รวมท้ังป� 1,028,224.00 4,150,778.52 4.04 
  

-0.54 

เฉล่ียรายเดือน 85,685.33 345,898.21 

2560 รวมท้ังป� 1,014,928.00 4,098,325.80 4.04 
  

-0.58 

เฉล่ียรายเดือน 84,577.33 341,527.15 

2561 รวมท้ังป� 1,044,861.88 4,221,241.99 4.04 -0.80 

เฉล่ียรายเดือน 87,071,082 351,770.17 

  

จากการประเมินการใชMพลังงานไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
นํามาคํานวณหาคSา EUI เพ่ือเปรียบเทียบคSามาตรฐานการจัดการใชMพลังงาน ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพ    การใชMไฟฟ[า (Energy Utilization Index, EUI) ดังน้ี 
 

EUI = 
(��% ของ ���∗) – ���∗ 

���
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* SEU Standard Electricity Utilization ปริมาณการใชMไฟฟ[ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตตE-ช่ัวโมง)  
* AEU Actual Electricity Utilization ปริมาณการใชMไฟฟ[าจริง (kWh; กิโลวัตตE-ช่ัวโมง) 
  หากคSา EUI มีคSาเปTนบวก (+) แสดงวSาหนSวยงานมีการจัดการดMานการใชMพลังงานท่ีดี แตSถMาดัชนี
มีคSาเปTนลบ (-) แสดงวSาหนSวยงานยังมีการจัดการดMานการใชMพลังงานไมSดี จึงตMองมีปรับปรุงการใชMพลังงาน 
(สํานักงานแผนนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2561, น. 59)  ซ่ึงจากขMอมูลตัวเลขการใชMพลังงานของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพบวSายังมีการใชMพลังงานท่ีไมSดี เน่ืองจากในชSวงระหวSางป� 2559-2561 มี
คSา EUI ติดลบตSอเน่ือง จึงตMองมีมาตรการเสริมปรับปรุงการใชMพลังงานภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหM คSา EUI แสดงผลคSาเปTนผลบวก 

2.2 ปริมาณใชMนํ้าประปา  
        คSาปริมาณการใชMนํ้าประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป� 2559  
2560   และ 2561 ดังแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงคSาปริมาณการใชMนํ้าประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ป� พ.ศ. ปริมาณการใชMนํ้า (m3) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

2559 299 329 464 402 268 84 64 597 597 617 638 219 4578 

2560 229 296 527 415 276 59 65 315 696 628 504 133 4143 

2561 114 128 134 143 102 33 28 152 181 177 167 98 1457 

  
จากการประเมินปริมาณการใชMนํ้าประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นไดMวSาใน

เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมมีปริมาณการใชMนํ้านMอยกวSาเดือนอ่ืน ๆ เน่ืองจากชSวงเวลาดังกลSาวเปTนชSวงท่ี
มหาวิทยาลัยป~ดภาคเรียน แตSสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป~ดทําการเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหMกับผูMมาใชMบริการ จึงทําใหMมีผูMใชMบริการนMอยกวSาวันเป~ดภาคเรียนตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชM
นํ้าประปาตSอจํานวนผูMเขMามาใชMบริการ พบวSามีคSาอยูSระหวSาง 18.16-22.88 ลิตร/คน/วัน หรือเทSากับ 0.00015-
0.00309 ลิตร/ตารางเมตร/วัน เมื่อเทียบกับเกณฑEมาตรฐานการใชMนํ้าเฉลี่ยรายวันของกรมควบคุมมลพิษ (2551,  
น. 1-4) ซ่ึงรายงานตัวเลขไวMท่ี 3.8 ลิตร/ตารางเมตร/วัน พบวSาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประมาณการใชMนํ้าไมSสูงมากนักซ่ึงอาจเปTนเพราะผูMมาใชMบริการท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปTนการ
มาใชMบริการแบบช่ัวคราวในชSวงระยะเวลาสั้น ๆ ทําใหMตัวเลขการใชMนํ้าไมSสูงเมื่อคิดเปTนตSอหนSวยพ้ืนท่ีอาคารตSอวัน 
นอกจากน้ีเมื่อวิเคราะหEถึงจํานวนผูMใชMบริการหMองสมุดซ่ึงมีแนวโนMมลดลง ประกอบกับในป� 2561 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศไดMเพ่ิมมาตรการในการประหยัดนํ้าและปรับปรุงวัสดุอุปกรณEเก่ียวกับระบบนํ้าประปา
ภายในอาคารท่ีชํารุดทําใหMตัวเลขการใชMนํ้ามีคSาลดลงอยSางตSอเน่ือง 

3. การจัดการของเสียและมลพิษ  
3.1 การจัดการนํ้าเสียของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบประจําตึก 
เปTนระบบเติมอากาศ (Anaerobic Filter) จํานวน 3 ถัง ความจุ 10,000 ลิตร จากการตรวจวิเคราะหEคุณภาพนํ้าท้ิง
ท่ีผSานการบําบัดกSอนปลSอยออกสูSแหลSงนํ้าภายนอก ไดMผลดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 ผลการตรวจวิเคราะหEคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีผSานการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสียของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

พารามิเตอรE 
คSามาตรฐาน 

(mg/L) 
คุณภาพนํ้าท้ิงท่ีไดMจากการตรวจ

วิเคราะหE (mg/L) 
เทียบกับเกณฑE
คุณภาพนํ้าท้ิง 

ความเปTนกรด-ดSาง (pH) ตMองมีคSาระหวSาง 5-9 7.25-7.34 ผSานเกณฑE 

บีโอดี (BOD) คSาไมSเกิน 20 8.75-15.00 ผSานเกณฑE 

สารแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

คSาไมSเกิน 30 22.00-92.00 ไมSผSานเกณฑE 

ซัลไฟดE (Sulfide) คSาไมSเกิน 1.0 9.33-10.22 ไมSผSานเกณฑE 

สารละลายไดMท้ังหมด  
(Total Dissolved Solids) 

ตMองมีคSาเพ่ิมจากปริมาณ
สารละลายในนํ้าใชMตามปกติไมS

เกิน 500 
333.00-1444.00 ผSานเกณฑE 

ตะกอนหนัก  
(Settleable Solids) 

คSาไมSเกิน 0.5 0.10-0.20 ผSานเกณฑE 

นํ้ามันและไขมัน  
(Fat Oil Grease) 

คSาไมSเกิน 20 0.40-3.20 ผSานเกณฑE 

ทีเคเอ็น (TKN) คSาไมSเกิน 35 0.42-2.28 ผSานเกณฑE 

 
ผลจากการตรวจวิเคราะหEคุณภาพนํ้าท้ิงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปรียบเทียบกับเกณฑEในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลMอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (2549, น. 8) อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดอยูSในอาคารประเภท ก พบวSามีดัชนีบางตัวยังไมSผSานเกณฑEมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง จําเปTนท่ีสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะตMองจัดหามาตรการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหMไดMมาตรฐานกSอนการปลSอย
ออกสูSแหลSงนํ้าสาธารณะภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2 การจัดการขยะมูลฝอย  
         ในการจัดการดMานขยะมูลฝอยของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทาง

ในการดําเนินการเพ่ือใหMงSายตSอการบริหารจัดการ โดยจําแนกขยะมูลฝอยออกเปTน 3 ประเภท ประกอบดMวย  
3.2.1 ขยะท่ัวไป ไดMแกS ถุงพลาสติก ถุงขนม หลอด เปTนขยะท่ีสSงกําจัดภายนอก 

มหาวิทยาลัย โดยมีเทศบาลพลายชุมพลเขMามาเก็บเพ่ือนําไปกําจัดตSอไป 
3.2.2 ขยะรีไซเคิล ไดMแกS ขวดพลาสติก ขวดแกMว กระดาษ กลSองกระดาษลัง เปTนขยะท่ี 
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คัดแยกเพ่ือจําหนSาย แมSบMานประจําอาคารจะทําการคัดแยกและหาพ้ืนท่ีจัดเก็บเพ่ือรอจําหนSายใหMกับผูMรับซ้ือของเกSา
ท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอยSางถูกตMองตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

3.2.3 ขยะอินทรียE ไดMแกS เศษอาหารจากหMองอาหาร จะมีการทําปุ�ยหมักและนํากลับมา 
ใชMปลูกพืชผักสวนครัวในพ้ืนท่ีหลังอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปริมาณสัดสSวนของขยะมูลฝอยแตSละประเภทท่ีถูกผลิตและมีการเก็บรวบรวมขMอมูลแสดงดัง 
ตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 ปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีถูกผลิตข้ึนจากกิจกรรมการใหMบริการ 
 

ประเภท (กิโลกรมั) 
ป� พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ขยะท่ัวไป 1,724.70 1,759.87 1,265.50 

ขยะรีไซเคิล 534.60 553.50 626.96 

ขยะอินทรียE 0.00 180.50 571.13 

 
         ขยะมูลฝอยท่ีถูกผลิตข้ึนจากกิจกรรมการใหMบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบวSามีอัตราการผลิตนMอยกวSา 0.2 กิโลกรัม/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับคSาของกรมสSงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลMอม 
(2561, น. 13) ท่ีรายงานสถิติอัตราการผลิตขยะของคนไทยในป� 2556 ท้ังประเทศเฉลี่ยเทSากับ 1.15 กิโลกรัม/คน/
วัน จึงถือวSามีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณท่ีต่ํากวSาอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยของคนไทย ซ่ึงสSวนหน่ึงอาจเปTน
เพราะนักศึกษา อาจารยE และเจMาหนMาท่ี เขMามาใชMบริการภายในสํานักวิทยบริการฯ ในระยะเวลาสั้น ประกอบกับ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการกําหนดไมSใหMมีการนําอาหารเขMามารับประทานภายในพ้ืนท่ี
การใหMบริการ จึงทําใหMขยะท่ีถูกผลิตข้ึนมีปริมาณนMอย  

ข�อเสนอแนะ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการดําเนินการจัดเก็บขMอมูลดMานอนามัย

สิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพดMานทรัพยากรอยSางตSอเน่ือง เพ่ือสอดคลMองกับแนวปฏิบัติหMองสมุดสีเขียว และขยายผล
การดําเนินงานไปสูSการเปTนองคEกรสีเขียวตSอไป 

การนําไปใช�ประโยชนF 
ผลจากการวิจัยน้ีสามารถใชMเปTนขMอมูลเพ่ือเครื่องมือปลูกจิตสํานึกผูMใชMบริการและบุคลากรของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการอนุรักษEพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลMอม รวมถึงใชMเปTน
แนวทางในการจัดการดMานพลังงานของอาคารอยSางมีประสิทธิภาพ ลดหรือป[องกันผลกระทบจากการใชMอาคารตSอ
สิ่งแวดลMอมและสุขภาวะของผูMมารับบริการ อีกท้ังใชMเปTนแนวทางในการดูแลบํารุงรักษาอาคารและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตSาง ๆ 
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