บทบรรณาธิการ
วารสารรังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ ฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นเนื่องในโอกำสที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
รังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020 จำกสหพันธ์ระหว่ำงประเทศว่ำ
ด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions –
IFLA) เมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ.2563 ที่ผำ่ นมำ นับเป็ นควำมสำเร็จครัง้ สำคัญในระดับนำนำชำติ นำมำซึง่ ควำม
ยินดีและภำคภูมใิ จของสำนักหอสมุด และมหำวิทยำลัยรังสิต
ในกำรนี ้ จึงเห็นสมควรที่จะได้ มีกำรบันทึกผลงำนที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ ดำเนินกำร
อย่ำงมุง่ มัน่ สูก่ ำรเป็ นองค์กรที่มีกำรบริ หำรจัดกำรที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยงั่ ยืนของสหประชำชำติ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี (good practices) และเป็ นองค์ควำมรู้ที่สำมำรถแลกเปลีย่ น
แบ่งปั นแก่ประชำคมห้ องสมุด ตลอดจนองค์กรหรื อหน่วยงำนต่ำงๆที่สนใจต่อไป
วำรสำรฉบับนี ้ มีเนื ้อหำประกอบด้ วย สำรแสดงควำมยินดีจำกผู้บริ หำรมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิใน
วิ ช ำชี พ บรรณำรั ก ษศำสตร์ และห้ องสมุ ด ผู้ บริ ห ำรเครื อ ข่ ำ ยห้ องสมุ ด และพัน ธมิ ต ร ตลอดจนผู้ แทน
คณะกรรมกำรอำนวยกำรห้ องสมุดและสำนักงำนสีเขี ยว เกี ยรติบัตรและคำประกำศรำงวัลชนะเลิศ IFLA
Green Library Award 2020 รำยงำนที่เสนอ IFLA เพื่อพิจำรณำรำงวัล บทควำมเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนเพื่อ
เป็ นองค์กรสีเขียวอย่ำงยัง่ ยืนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต อำทิเช่น กำรเป็ นองค์กรสีเขียวที่ตอบสนอง
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของสหประชำชำติ กำรจัดกำรพลังงำน กำรจัดกำรก๊ ำซเรื อนกระจก กำรจัดกำรขยะ
กำรสื่อสำรเพื่อสร้ ำงจิตสำนึก กำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม และกำรบริ กำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม รวมทังข่
้ ำว
ต่ำงๆทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศที่เสนอเกี่ยวกับกำรได้ รับรำงวัลชนะเลิศระดับนำนำชำติ นี ้
คณะผู้จดั ทำหวังว่ำ สำระต่ำงๆที่ปรำกฏในวำรสำรรังสิตสำรสนเทศฉบับพิเศษนี ้ จะเป็ นประโยชน์แก่
ห้ องสมุดและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีควำมสนใจจะพัฒนำสูก่ ำรเป็ นห้ องสมุดหรื อองค์กรสีเขียว
ห้ องสมุดหรื อองค์กรที่สนับสนุนกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืนเพื่อตอบสนองเป้ำหมำยของสหประชำชำติ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
ธันวำคม 2563

ตลอดจนเป็ น

รั งสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020
สารบัญ
หน้ ำ
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Associations Section, Member of Standing Committee
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 ENSULIB announces the winner of the 5th IFLA Green Library Award 2020
 Environmental Sustainability and Library Special Interest Group
 Rangsit University Library and Sustainable Environment Management Report
 Rangsit University Library Executive Committee
บทความ
 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตก้ ำวสูก่ ำรเป็ นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำร
ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของ
สหประชำชำติ
 มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ
 กำรใช้ พลังงำนและทรัพยำกรในบริ บทห้ องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยรังสิต
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 รำยงำนกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
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63
115
117

137

163

187

206

สารบัญ
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คานา
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ ธีระ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรั งสิต
นับเป็ นควำมยินดีและภำคภูมใิ จยิ่งที่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ รับรางวัลชนะเลิศ
IFLA Green Library Award 2020 รำงวัลระดับนำนำชำติ จำก สหพันธ์ ระหว่ างประเทศว่ าด้ วยสมาคม
และสถาบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) ซึง่ ใน
ปี 2020 นี ้ มีห้องสมุดจำนวนมำกกว่ำ 50 แห่ง จำก 35 ประเทศทัว่ โลกร่วมเสนอชิงรำงวัล รำงวัลนี ้จัดขึ ้นเป็ น
ประจำทุกปี ห้ องสมุดที่ได้ รับรำงวัลจะได้ รับมอบเกียรติบตั รและเงินรำงวัล 500 ยูโร ในพิธีกำรมอบรำงวัลซึง่ จัด
ขึ ้นในกำรประชุม World Library and Information Congress (ปี นี ้เกิดสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำ
19 จึงยกเลิกกำรจัดกำรประชุมทีก่ รุงดับลิน ประเทศไอร์ แลนด์)
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ เสนอรำยงำนเรื่ อง Rangsit University Library and
Sustainable Environment Management Report ซึง่ มีควำมยำว 49 หน้ ำ เพื่อรับกำรพิจำรณำรำงวัล โดย
รำยงำนดังกล่ำวนำเสนอกำรดำเนินงำนของหอสมุดฯ ที่สอดคล้ องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืนของโลกของ
สหประชำชำติ (United Nations Sustainable Development Goals) กำรเป็ นองค์กรสีเขียว (Green
organization) ที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนกำรให้ ควำมสำคัญกับกำรมีสว่ นร่วมและรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม (Community/Social engagement) ผลงำนต่ำงๆ มีบนั ทึกไว้ ตำ่ งกรรมต่ำงเวลำ กำรได้ ลงมือ
เขียนเป็ นรำยงำนในครัง้ นี ้ ได้ รับควำมร่วมมือจำกรองผู้อำนวยกำร หัวหน้ ำแผนก และบุคลำกรหลำยท่ำน ใน
กำรรวบรวมข้ อมูลและภำพ มีเวลำเขียนค่อนข้ ำงจำกัด หำกมีเวลำมำกกว่ำนี ้ คงเขียนได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
มำกกว่ำนี ้ แม้ เวลำในกำรตรวจกำรเขียนและพิสจู น์อกั ษรก็ยงั ไม่มี แต่ก็ให้ ควำมสำคัญ มำกกับรูปแบบรำยงำน
และกำรใช้ ตวั อักษร ได้ สง่ รำยงำนทำงออนไลน์ในวันที่ 31 มกรำคม 2563 วันสุดท้ ำยของกำรส่งเลยทีเดียว
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำหนึง่ ทุม่ ห้ ำนำที ได้ รับแจ้ งทำงอีเมลว่ำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
รังสิตได้ เข้ ำรอบสุดท้ ำย ร่วมกับอีก 5 ห้ องสมุด จำกประเทศจีน โครเอเชีย ฮังกำรี เซเนกัล และศรี ลงั กำ รู้สกึ ดีใจ
มำกและภำคภูมิใจในบุคลำกรหอสมุดทุกคน เพรำะสิง่ ที่ได้ นำเสนอไปคือผลงำนของพวกเรำ หำกเรำจะไม่ได้
รำงวัลชนะเลิศ ก็ไม่เป็ นไร เพรำะถึงอย่ำงไร ผลงำนของเรำจะปรำกฏอยูบ่ นเว็บไซต์ของ IFLA ชื่อเสียงของ
หอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต จำกประเทศไทย (Rangsit University Library, Thailand) จะอยูใ่ น IFLA Library
Map of the World ซึง่ เป็ นข้ อมูลระดับนำนำชำติ อย่ำงไรก็ดี ในวันที่ 3 มีนำคม เวลำ 22.45 น. ก็ได้ รับทรำบ
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ข่ำวที่นำ่ ยินดียิ่ง เมื่อได้ รับแจ้ งว่ำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับกำรประกำศให้ เป็ นห้ องสมุดที่ได้ รับ
รำงวัลชนะเลิศ The Winner of IFLA Green Library Award 2020 พร้ อมกับคำตัดสินของคณะกรรมกำร ซึง่ จำ
ได้ ในขณะนันว่
้ ำ อ่ำนด้ วยหัวใจพองโต
The Rangsit University Library in Pathumthani, Thailand, is the winner of the IFLA Green
Library Award 2020! Congratulations! What the reviewers stated:
Rangsit University Library is a private institution, yet it is accessible to locals, and
reaches out to local schools and a prison as well as teachers and students. In terms of educating
the community, this library holds activities to enhance a leadership role for environmental
sustainable management. They have committed themselves to sustainability goals as a
managerial framework, and this shows in their professional, systematic and well-documented
approach. Sustainability permeates nearly all of their infrastructure, functioning and educational
goals in an exceptional way. Library monitors its energy, paper and water usage as well as other
activities, thus making it possible to evaluate how well the goals are being met.
ควำมสำเร็จในครัง้ นี ้จะเกิดขึ ้นมิได้ หำกไม่มีทำ่ นผู้บริ หำรและหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยรังสิต
ซึง่ เป็ น "ลมใต้ ปีก (Wind beneath our wings)" ที่สำคัญของพวกเรำ มหำวิทยำลัยรังสิตมีกำรบริ หำรงำนทีเ่ น้ น
กำรรวมศูนย์ เพื่อให้ เกิดกำรใช้ และแบ่งปั นทรัพยำกรร่วมกันได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทำให้ กำร
ทำงำนไม่ซ ้ำซ้ อน และสำมำรถบริ หำรงบประมำณค่ำใช้ จ่ำยได้ ดังนัน้ ระบบดูแลโครงสร้ ำงอำคำร พลังงำน ขยะ
น ้ำดี น ้ำเสีย ทรัพยำกรต่ำงๆ และควำมปลอดภัย จึงมีระบบส่วนกลำงอยูส่ ว่ นหนึง่ เพียงแต่เรำต้ องศึกษำข้ อมูล
ให้ เข้ ำใจและปรับกำรบริ หำรจัดกำรให้ สอดคล้ องกับกำรดำเนินงำนของเรำ กำรใช้ มำตรฐำนห้ องสมุดสีเขียว
และสำนักงำนสีเขียวมำกำกับนัน้ นับว่ำทำให้ เรำได้ ทำงำนอย่ำงมีระบบและประเมินผลได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล แต่โจทย์สำคัญของรำงวัลนี ้คือ ผลกระทบที่มำจำกกำรดำเนินงำน มิติกำรเป็ นองค์กรสีเขียวแต่
เพียงอย่ำงเดียวยังไม่ตอบโจทย์วำ่ เรำจะเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนได้ อย่ำงไร ยังต้ องมีมิติของ
ผลกระทบจำกผู้รับบริ กำร/มหำวิทยำลัย/ชุมชน/สังคม ด้ วย
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ในนำมของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ขอขอบพระคุณท่ำนอธิกำรบดี ท่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร ท่ำนผู้ชว่ ยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ท่ำนผู้ชว่ ยอธิกำรบดีฝ่ำยอำคำรและสิง่ แวดล้ อม ท่ำนคณบดีและ
คณำจำรย์วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ ท่ำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนอำคำรและสิง่ แวดล้ อมและทีมของท่ำน ไม่วำ่
จะเป็ นทีมพลังงำน ทีมซ่อมบำรุง ทีมแม่บ้ำน ท่ำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนจัดซื ้อที่ร่วมกันพัฒนำนโยบำยจัดซื ้อที่
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ท่ำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนตำรวจแห่งมหำวิทยำลัยรังสิต และอีกหลำยท่ำนที่ไม่ได้ เอ่ย
นำมได้ หมด ที่สนับสนุนและให้ กำลังใจในกำรดำเนินงำนเพื่อก้ ำวสูก่ ำรเป็ นองค์กรสีเขียวอย่ำงยัง่ ยืนมำโดย
ตลอด
นอกจำกนี ้ ขอขอบคุณเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียวที่ให้ คำแนะนำในกำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง ขอบคุณ
ห้ องสมุ ด ที่ ใ ห้ ค ำแนะน ำ/แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ อย่ ำ งกั ล ยำณมิ ต ร ไม่ ว่ ำ จะเป็ นส ำนั ก หอสมุ ด ของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ที่สำคัญที่สดุ ขอขอบคุณในสปิ ริ ตและควำมทุม่ เทของบุคลำกรสำนักหอสมุด ทีมบริ หำรมีควำม
เข้ มแข็ง มุง่ มัน่ และเอำจริงเอำจัง บรรณำรักษ์ และเจ้ ำหน้ ำที่ห้องสมุดทุกคนมีควำมร่วมมือร่วมใจกันทำสิง่ ดีๆ
เหล่ำนี ้ จนได้ รับกำรยกย่องเป็ นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ องค์กร IFLA คือองค์กรวิชำชีพห้ องสมุด
ระดับนำนำชำติที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก นับเป็ นเรื่ องที่นำ่ ภำคภูมิใจยิ่งที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับกำร
ยกระดับกำรดำเนินงำนมำจนเป็ นที่ยอมรับในระดับโลก

Join hands, heads, and hearts
ความสาเร็จใดๆ ล้ วนมาจากการร่ วมมือ รวมพลังกายและใจในการทางานร่ วมกัน
ธันวาคม 2563
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ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอแสดงความยินดี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ก้าวสู่การเป็นองค์กรสีเขียว
คือแก้วเก็จเพ็ชรรัตน์จรัสแสง
สื่อสาแดงองค์กรที่มีสีเขียว
ทุกสิ่งที่สร้างสรรค์เห็นเป็นหนึ่งเดียว
ที่เก็บเกี่ยวทุกพิกัดวิวฒ
ั นา
ผลงานทาได้ดีเด่นเห็นประจักษ์
ทั้งในนอกสานักมากคุณค่า
สร้างเครือข่ายไทยเทศสมเจตนา
ภูมป
ิ ัญญาจึงเลื่องชื่อระบือไกล
ใครคนนี้ที่โตมาพร้อมรังสิต
สามสิบห้าปีใช้ชีวิตคิดการใหญ่
คนที่หยุดไม่อยู่สู้สุดใจ
พร้อมทีมงานเคียงบ่าไหล่ไปด้วยกัน
ขอพรชัยพระศรีศาสดา
ให้ก้าวหน้าในฟ้าใหม่ไปตามฝ้น
ใครหรือคือคนนี้ที่สาคัญ
คือ อาจารย์มลิวัลย์ของ RSU

7

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ผมขอแสดงควำมยินดีที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศ IFLA Green Library
Award 2020 จำกสหพันธ์ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด ควำมสำเร็ จนี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้ำ
ไม่ได้ รับควำมร่ วมมือจริ งจังจำกทุกหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้ องในมหำวิทยำลัย และที่ต้องชื่ นชมเป็ นพิเศษก็ คือ
บุคลำกรทุกคนในสำนักหอสมุดซึง่ มีควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเท มีจิตวิญญำนอย่ำงแท้ จริ งที่ตระหนักถึงควำมสำคัญต่อ
สภำพแวดล้ อ มรอบๆตัว และสัง คม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรอนุรัก ษ์ พ ลัง งำน กำรรั ก ษำสิ่ง แวดล้ อ ม เอำใจใส่แ ม้
รำยละเอียดเล็กๆน้ อยๆ กำรทำงำนอย่ำงร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำ ช่วยกันพัฒนำ ฟั นฝ่ ำอุปสรรคทังหลำย
้
เริ่ ม
ตังแต่
้ เป็ นหน่วยงำนแรกและหน่วยงำนเดียวในมหำวิทยำลัยที่ดำเนินโครงกำร 5ส และต่อมำพัฒนำเป็ น 7ส
เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ที่สะสมกันมำหลำยปี จนสำมำรถพัฒนำสูก่ ำรเป็ นห้ องสมุดสีเขียวและได้ รับรำงวัลระดับ
นำนำชำติ
จำกบทบำทของสำนักหอสมุดกับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของโลกและกำรอนุรักษ์ พลังงำนและทรัพยำกร
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ รำงวัล ระดับ นำนำชำติ นี ้ นับ เป็ นเกี ย รติ ป ระวัติ อ ย่ ำ งสูง เป็ นควำมภำคภู มิ ใ จของ
สำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัยอย่ำงยิ่ง ขอขอบคุณสำนักหอสมุดและทุกหน่วยงำนที่ให้ กำรสนับสนุน ผมหวัง
ว่ำ ควำมสำเร็ จของห้ องสมุดสีเขียวที่เกิดขึ ้นเริ่ มจำกสำนักหอสมุดนี ้ จะเป็ นเสมือนสวนที่ร่มรื่ นเล็กๆ ที่ได้ ปลูก
ต้ นไม้ นำไว้ จะขยำยเป็ นป่ ำผืนใหญ่ในระดับมหำวิทยำลัยต่อไป
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอแสดงควำมยินดีกบั ผู้อำนวยกำร ดร. มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ และบุคลำกรสำนักหอสมุดทุกท่ำน ใน
โอกำสที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award
2020 ซึง่ เป็ นควำมสำเร็ จระดับนำนำชำติ
สำนัก หอสมุด มหำวิท ยำลัย รั งสิต เป็ นห้ อ งสมุด ที่มี ควำมโดดเด่นเรื่ องกำรอนุรั ก ษ์ พ ลัง งำนและ
สิง่ แวดล้ อม และมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ ชำติและนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิตด้ ำนกำร
อนุรักษ์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืน รำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award
2020 ที่ได้ รับเป็ นกำรยืนยันควำมสำเร็ จของกำรดำเนินกำรและเป็ นผลสะท้ อนจำกกำรร่ วมแรงร่ วมใจของ
ผู้บริ หำรและบุค ลำกรสำนัก หอสมุด ที่ จะก่อ ให้ เกิ ดนวัต กรรมกำรให้ ควำมรู้ ด้ ำนกำรอนุรั กษ์ พลังงำนและ
สิ่งแวดล้ อมผ่ำนห้ องสมุด กำรสร้ ำงควำมตระหนักและควำมรั บผิดชอบที่ดีด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและ
อนุรัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อมให้ กับนักศึก ษำ บุคลำกรมหำวิท ยำลัย รั งสิต และบุค คลภำยนอกทั่วไป สอดคล้ องกับ
ปรัชญำของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต“ สำนักหอสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม”
ขอแสดงควำมยินดีอย่ำงสูงสุดกับควำมสำเร็ จของสำนักหอสมุด ในครัง้ นี ้
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นายแพทย์ ศุภชัย คุณารั ตนพฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยรั งสิต
ขอแสดงควำมชื่นชมยินดีกบั สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตที่ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว
(IFLA Green Library Award) ประจำปี ค.ศ. 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบัน
ห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions) ในครัง้ นี ้
เป็ นที่ตระหนักกันดีวำ่ ในโลกปั จจุบนั และอนำคต ควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำทำงเทคโนโลยี ข้ อมูลข่ำวสำร
และกำรให้ ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยยัง่ ยืนของชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ผลกระทบต่อองค์กร หน่วยงำน และ
สถำบันต่ำงๆ อย่ำงมำกมำย ซึ่งแต่ละหน่วยงำน จำเป็ นต้ องปรับตัวให้ ทนั เพื่อควำมอยู่รอดและก้ ำวต่อไป
ข้ ำงหน้ ำอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ ห้ องสมุดเป็ นอีกองค์กรหนึ่งที่เห็นกันได้ ชดั เจนว่ำ จะได้ รับผลกระทบอย่ำงรุ นแรง และ
รวดเร็ ว ภำพที่ค้ นุ เคยในฐำนะเป็ นสถำนที่ที่รวบรวมข้ อมูลควำมรู้ ทกุ ด้ ำนจำกแหล่งต่ำงๆ มำจัดหมวดหมู่อยู่ใน
รู ปแบบเอกสำรหนังสือ วำงเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเป็ นแถวเป็ นแนวบนชันหิ
้ ้งที่เรี ยงรำยเป็ นระเบียบในอำคำร
ที่เงียบสงบ อำกำศเย็นสบำย ผู้คนที่ต้องกำรแสวงหำข้ อมูลควำมรู้ ควำมเพลิดเพลินต่ำงๆ จะต้ องเข้ ำมำใช้
บริ กำรที่ห้องสมุดอย่ำงไม่มีทำงเลือก
แต่ในปั จจุบนั องค์ควำมรู้ ต่ำงๆ ในทุกๆ ด้ ำน และข้ อมูลขนำดเล็กใหญ่ ผู้คนสำมำรถเข้ ำถึงได้ เพียง
ปลำยนิ ้วสัมผัสทำงหน้ ำจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ในทุกสถำนที่และไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้ องเดินทำง
มำถึงห้ องสมุด นอกจำกนี ้ปั ญหำกำรระบำดของโควิด -19 ซึ่งสร้ ำงควำมเสียหำยต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่ำ งขนำนใหญ่ ท ำให้ ผ้ ูค นตื่ น กลัวหลีก เลี่ย งกำรรวมตัว ในสิ่งแวดล้ อมแคบๆ แออัด และอำกำศถ่ ำ ยเท
ได้ น้อย กำรปรับเปลีย่ นเพื่อควำมอยูร่ อดและรักษำคุณค่ำของห้ องสมุดจึงนับเป็ นสิง่ ท้ ำทำยอย่ำงยิ่ง
เป็ นที่นำ่ ยินดีอย่ำงยิ่งว่ำ ห้ องสมุดมหำวิทยำลัยรังสิตได้ ทำกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องใช้ เทคโนโลยีที่
ทัน สมัยในกำรเพิ่ม ประสิทธิ ภำพและคุณภำพบริ ก ำรและพัฒ นำสิ่ง แวดล้ อม และบริ ก ำรบนหลัก กำรของ
“ห้ องสมุดสีเขียว” ที่มุ่งพิทักษ์ โลกให้ คงอยู่อย่ำงยัง่ ยืน เป็ นสถำนที่ที่ปลอดภัย ส่งเสริ มสุขภำพกำยใจของ
ผู้ใช้ บริ กำร และเป็ นตัวอย่ำงแก่สงั คม จนผลงำนเป็ นที่ประจักษ์ ได้ รับมอบเกียรติยศอันทรงเกียรติในครัง้ นี ้
ขอให้ ห้องสมุดแห่งนี ้ พัฒนำสูว่ ิถีใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อธำรงคุณค่ำของสถำบันห้ องสมุดให้ คงอยู่
ยำวนำน
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รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรั งสิต
รำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ประจำปี ค.ศ.2020 จำกสหพันธ์
ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and
Institutions-IFLA) เป็ นสัญลักษณ์ แห่งควำมภำคภูมิใจของประชำคมชำวมหำวิทยำลัยรังสิตและได้ สร้ ำง
ชื่อเสียงให้ กับระบบกำรจัดกำรด้ ำนกำรศึกษำของประเทศไทยที่มีควำมสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
นักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในมิติด้ำนกำรสร้ ำงระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สนับสนุนกำรเรี ยนรู้ สู่กำร
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ในระดับอุดมศึกษำ อีกทังยั
้ งสอดคล้ อ งกับบริ บทของมหำวิทยำลัย
รังสิตที่มงุ่ สร้ ำงสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้อต่อกำรเรี ยนรู้อย่ำงยัง่ ยืน
โลกในศตวรรษที่ 21 ได้ เผชิญกับสภำวะปั ญหำสิ่งแวดล้ อมอย่ำงที่ไม่เคยปรำกฏ ในขณะที่สงั คม
มนุษย์มีแนวโน้ มในกำรอยู่ร่วมกันบนพื ้นที่ทำงวัฒนธรรมที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย แนวคิดกำรเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์สรู่ ะบบนิเวศที่มีควำมแตกต่ำงทังทำงชี
้
วภำพและวัฒนธรรมได้ ขยำยสูท่ กุ ภำคส่วนของสังคม หลัก
คิดยุคแห่งจักรกลที่มองธรรมชำติแบบแยกส่วนได้ เปลีย่ นเป็ นหลักแห่งชีวิต (Age of Life Principle) ที่พิจำรณำ
เห็นควำมซับซ้ อนอันละเอียดอ่อนของสำยใยในระบบนิเวศ ด้ วยมุมมองดังกล่ำวทำให้ แนวคิดกำรพัฒนำมนุษย์
สังคม และสิง่ แวดล้ อมจึงมุง่ สูค่ วำมยัง่ ยืนในเชิงองค์รวม
รำงวัลห้ องสมุดสีเขียว เป็ นผลจำกกำรให้ บริ กำรสิ่งสนับสนุนกำรเรี ยนรู้ เชิงสร้ ำงสรรค์ผ่ำนแนวคิด
นิเวศสำนึก (Ecological consciousness) ถือเป็ นแบบอย่ำงของแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม สะท้ อนควำมเชื่อว่ำ
ควำมสุขสมบูรณ์ในทำงโลกและดุลยภำพของสังคมกับธรรมชำติล้วนมีสมั พันธภำพต่อกันอย่ำงกลมกลืน ทังนี
้ ้
กำรตระหนักต่อควำมสัมพันธ์ ในเชิงองค์รวมทำให้ กำรจัดระบบนิเวศทำงกำรเรี ยนรู้ ต้ องเน้ นรำยละเอียดของ
หน่วยประกอบต่ำงๆ ที่ดำรงอยู่ร่วมกันทัง้ ระดับส่วนย่อยและส่วนรวม ดังนันกำรใส่
้
ใจรำยละเอียดแม้ เพียงสิ่ง
เล็กๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมถือเป็ นรำกฐำนของกำรพัฒนำในเชิงองค์รวมได้ อย่ำงยัง่ ยืน รำงวัลห้ องสมุดสี
เขียวจึงเป็ นสิ่งเตือนใจเพื่อให้ ประชำคมชำวรังสิตได้ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและโลก นอกจำกนี ้
ห้ องสมุดถือเป็ นกำรสร้ ำงสรรค์พื ้นที่สื่อกลำง (Intermediary space) ที่เปิ ดโอกำสให้ ผ้ คู นทังในมหำวิ
้
ทยำลัย
และสังคมภำยนอกได้ เข้ ำมำเปิ ดโลกแห่งกำรเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ขณะเดียวกันนันผู
้ ้ ใช้ บริ กำรจะได้ ซมึ ซับ แนวคิด
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ซึง่ ถือเป็ นกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำขอขอบคุณยิ่งในควำมตังใจให้
้
ห้องสมุดเป็ นพื ้นที่สื่อกลำงแห่งกำรเรี ยนรู้ ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ขอแสดงควำมยินดียิ่งกับรำงวัลห้ องสมุดสีเขียว ถื อเป็ นรำงวัลแห่งเกียรติยศที่จะเป็ น
สัญลักษณ์แห่งกำรตระหนักถึงพันธกิจเพื่อโลกในวันข้ ำงหน้ ำที่ยงั คงเป็ นโลกที่เอื ้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำแบบอย่ำงควำมสำเร็ จของห้ องสมุดมหำวิทยำลัยรังสิตจะเป็ นรำกฐำนของกำรเติบโตที่ยงั่ ยืน
และเป็ นแรงบันดำลใจให้ ทกุ คนได้ ตระหนักและปฏิบตั ิตอ่ โลกบนหลักของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี ้
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นายอานันท์ หาญพาณิชย์ พันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรั งสิต
ในโอกำสที่หอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library
Award) ประจำปี ค.ศ.2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (International
Federation of Library Associations and Institutions-IFLA)
กระผมขอแสดงควำมยินดีเป็ นอย่ำงยิ่ง ขอขอบคุณคณะผู้บริ หำร และบุคลำกรทุกท่ำนที่มีสว่ นในกำร
พัฒนำยกระดับ และสร้ ำงมำตรฐำนกำรดำเนินงำนหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ให้ เป็ นห้ องสมุดที่มีบทบำทใน
กำรอนุรักษ์ พลังงำนและทรัพยำกรสิ่งแวดล้ อมแบบยัง่ ยืน มี กำรบริ หำรงำนที่เน้ นกำรรวมศูนย์กำรเรี ยนรู้ ด้ ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ วยกำรเชื่อมโยงข้ อมูลระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศอันทันสมัย รวมทังกำรให้
้
บริ กำรแก่
ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ควำมเสียสละทุม่ เทของผู้บริ หำร และบุคลำกรทุกท่ำนอย่ำงยำวนำน ได้ สร้ ำงควำมประจักษ์ ชดั เป็ นที่
ยอมรับในระดับนำนำชำติ ซึ่งถือเป็ นควำมภำคภูมิใจของมหำวิทยำลัยรังสิตด้ วยเข่นกัน กระผมจึงขอแสดง
ควำมขอบคุณและชื่นชมควำมสำเร็ จร่วมกับทุกท่ำนไว้ ณ ที่นี ้
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นายกสิณ จันทร์ เรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรั งสิต
ในโอกำสที่สำนักหอสมุดได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020
จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library
Associations and Institutions-IFLA) ขอแสดงควำมยินดีและชื่นชมกำรทำงำนอย่ำงทุ่มเทของผู้บริ หำรและ
บุคลำกรของสำนักหอสมุด ที่มีกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม กำรใส่ใจกับกำรอนุรักษ์ พลังงำน มีผลงำนโดดเด่นเป็ นที่ประจักษ์ จนเป็ นที่ยอมรั บในระดับ
นำนำชำติ สร้ ำงชื่อเสียงให้ กบั มหำวิทยำลัยและประเทศชำติ
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Associate Professor Dr. Chetneti Srisa-an
Vice President for Technology
Dean, College of Digital Innovation Technology
Rangsit University
I am very delighted to learn that the Rangsit University Library have been awarded with
“The 5th IFLA Green Library Award 2020”, from the Environmental Sustainability and Libraries
Special Interest Group (ENSULIB). Please accept my heartiest congratulations for this great
achievement. The Rangsit University Library has earned this deserving recognition. I believe that
this is just the beginning and many such awards and distinctions should follow.
Since its establishment in 1985, the Rangsit University Library has provided the great
structure and management, including developing the infrastructure for better and convenience. The
library is accessible to the locals, students, and all personnel in the university. The library has
always updated types of book, system, instructional media and others for all researchers to various
accessible. Furthermore, the library has a leadership role for environmentally sustainable
management that conformed with the IFLA’s purpose about sustainability goals of the IFLA Award
2020. For the reason that shows their professional system and management, for example the library
monitors its energy, paper and water usage and etc. That causes the Rangsit University Library
achieves the award properly.
I really appreciate that the Rangsit University Library would be presented at the World
Library and Information Congress in Dublin, Ireland. I hope that would make the Rangsit University
Library be impressed to show the success to international and remaining library to be sustainability
continually in further.
Once again, congratulations.
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ดร.อภิระมณ อุไรรั ตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรั งสิต
เท่ำที่ได้ ร้ ู จักและคุ้นเคยกับ อำจำรย์มลิวลั ย์ มำเป็ นเวลำนำน ได้ เห็นควำมมุมำนะของอำจำรย์และ
ทีมงำนทุกคนของสำนักหอสมุด ในกำรพัฒนำสิ่งแวดล้ อม ร่ มไม้ ใบบัง พื น้ ที่สีเขียว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
สำนักงำนเพื่อลดกำรใช้ พลังงำน ริ เริ่ มกิจกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และกิจกรรมนำนัปกำรหำที่สดุ มิได้
ตำมวิสยั ทัศน์ม่งุ สูก่ ำรเป็ นมหำวิทยำลัยส่งเสริ มสุขภำพของมหำวิทยำลัยรังสิต และตอบสนองเป้ำหมำยกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของสหประชำชำติ
นอกจำกรำงวัลห้ องสมุดสีเขียว จำกสมำคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเทพรั ตนรำชสุดำฯ (2560) รำงวัลสำนักงำนสีเขีย วระดับประเทศ ระดับทอง (ดีเยี่ยม) จำกกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม (2562) จึงไม่แปลกใจ หำกเป็ นที่น่ำยินดีและภำคภูมิใจเป็ นอย่ำงยิ่งที่
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ของเรำได้ รับรำงวัลชนะเลิศระดับนำนำชำติ IFLA Green Library Award
2020 ในปี 2563
ขอแสดงควำมชื่นชมยินดีเป็ นอย่ำงยิง่ ค่ะ
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รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผมมีควำมยินดีและปลื ้มปิ ติเป็ นอย่ำงยิ่งที่ได้ ทรำบว่ำสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับรำงวัล
รำงวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Award (ห้ องสมุดสีเขียว) ประจำปี ค.ศ. 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำง
ประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and
Institutions-IFLA)
จำกกำรที่ผมมีโอกำสได้ รับเชิญจำกทำงสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ในหลำยๆ ครัง้ โดยเฉพำะ
โครงกำรห้ องสมุดสีเขียว ผมมีควำมชื่นชมกับวิสยั ทัศน์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรทำงำนเพื่อสร้ ำงสิ่งแวดล้ อมที่ดี
และสร้ ำงสำรประโยชน์อื่นๆ ให้ กับมหำวิทยำลัย และกำรทุ่มเทอุทิศตนในกำรทำงำน ของท่ำนผู้อำนวยกำร
สำนักหอสมุด และบุคลำกรของสำนักหอสมุดทุกท่ำน เป็ นอย่ำงยิ่ง
จึงเป็ นกำรสมควรแล้ วที่ท่ำนได้ รับรำงวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Award (ห้ องสมุดสีเขียว)
ประจำปี ค.ศ. 2020 ในครัง้ นี ้
ผมขออำรำธนำผลแห่งบุญกิริยำวัตถุ 10 ที่ทกุ ท่ำนได้ สร้ ำงไว้ จงค ้ำชู ส่งเสริ มให้ กิจกำรต่ำงๆ ของ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรั งสิตที่ดำเนินกำรอยู่และที่จะดำเนินกำรต่อไปในอนำคต จงมีแต่ควำมรุ่ งเรื อง
สถำพรและยัง่ ยืนตลอดไป
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Mr. Jeroen G. Schedler
Assistant President for Internationalization, Rangsit Univesity
Chair of the Executive Committee, Passage to ASEAN (P2A)
Dear Director, Library Office
I am delighted to extend my heartfelt congratulations to the leadership, faculty and staff of Rangsit
University Library on winning this year’s IFLA Green Library Award 2020. With more than 50
applications from 35 countries around the world, winning this prestigious award certainly reflects
the international standards of the Library, and the dedication and commitment of the team.
As the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is considered the
leading international body to represent the interests of library and information services around the
world, this is indeed a great honor for everyone in the University.
Sincerey yours,
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นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินบริษัทในเครื อมหาวิทยาลัยรั งสิต
หอสมุดของวิทยาลัยรังสิต
ท่ำน ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต เคยเล่ำให้ ฟ้งว่ำตอนเปิ ดวิทยำลัยรังสิตใหม่ๆ
จะต้ องระดมทุนจำกผู้ถือหุ้น และต้ องกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน เพื่อก่อตังมหำวิ
้
ทยำลัยรังสิต ในโครงกำร
เมืองเอก
เริ่ มจำกกำรสร้ ำงอำคำร 2 (ประสิทธิ รัตน์) ธนำคำรยินดีให้ กำรสนับสนุน แต่พอมำถึงกำรสร้ ำง
หอสมุด ธนำคำรปฏิเสธกำรให้ สินเชื่อ เพรำะไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ ต้ องเจรจำชีแ้ จงให้ เห็ นควำมสำคัญของกำร
มีห้องสมุดเพื่อให้ นกั ศึกษำได้ ศึกษำค้ นคว้ ำหำควำมรู้ เพิ่มเติมซึ่งเชิงสัญลักษณ์ของวิทยำลัยว่ำ พร้ อมที่จะให้
บริ กำรทำงกำรศึกษำและเป็ นแหล่งหำควำมรู้ อย่ำงแท้ จริ ง จนกระทั่งธนำคำรยินยอมอนุมัติวงเงิ นสินเชื่ อ
46,000,000.00 บำท (สีส่ บิ หกล้ ำนบำทถ้ วน)
ทังนี
้ ้ ท่ำนอธิกำรบดี ยังได้ เชิญ ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ มำเป็ นผู้อำนวยกำรหอสมุดคนแรกของวิทยำลัย
รังสิต จนกระทัง่ ปลดเกษี ยณอำยุ และไต้ แต่งตัง้ ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ เป็ นผู้อำนวยกำรหอสมุดคนต่อมำ
และได้ พฒ
ั นำหอสมุดเรื่ อยๆ มำสูค่ วำมสำเร็ จในระดับนำนำชำติวำ่ เป็ นองค์กรสีเขียวในปั จจุบนั
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เอือ้ อัชฌาสัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรั งสิต
กำรขยำยตัว ของเศรษฐกิ จ และชุม ชนเมื อ งส่ง ผลต่อ กำรท ำลำยสภำพทำงธรรมชำติแ ละสร้ ำง
มลภำวะต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม อี ก ทัง้ น ำมำซึ่ง สภำวะโลกร้ อนอัน เป็ นสำเหตุข องภัย ธรรมชำติ ที่ มี ค วำมรุ น แรง
ก่อให้ เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ประมำณค่ำมิได้ หำกมนุษยชำติยงั มิได้ เข้ ำใจและตระหนักถึง
มูลเหตุปัญหำดังกล่ำวแล้ ว ประเทศต่ำง ๆ ก็ คงต้ องใช้ งบประมำณมหำศำลในระยะยำวเพื่อแก้ ปัญ หำและ
ผลกระทบที่ต่อเนื่องอย่ำงไม่มี ที่สิ ้นสุด ดังนัน้ สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 นีจ้ ึงต้ องกำรองค์ กรแนวคิดใน
ลักษณะองค์กรสีเขียว (Green Organization) อันเป็ นองค์กรกระบวนทัศน์หนึ่งที่มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะลดปั ญหำ
ด้ ำนสิง่ แวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืน
สำนัก หอสมุด มหำวิ ท ยำลั ย รั ง สิ ต ภำยใต้ ก ำรบริ ห ำรงำนของ ดร.มลิวัลย์ ประดิ ษ ฐ์ ธี ร ะ เป็ น
หน่วยงำนที่มีผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพอยู่ในระดับคะแนนคุณภำพสูงสุดมำอย่ำง
ต่อเนื่องโดยตลอด ให้ ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกำรโครงกำรห้ องสมุดสีเขียว (ภำยใต้ กลยุทธ์ ที่ 4.2 ของแผน
ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต คือกำรมีโครงกำร/กิจกรรมกำรสร้ ำงจิตสำนึกในกำรทำนุบำรุ งปกป้องรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อม) มีระบบกลไกกำรดำเนินงำนที่มงุ่ สูค่ วำมเป็ นห้ องสมุดสีเขียวประกอบด้ วย
คณะกรรมกำรอำนวยกำรสำนักงำนสีเขียวและห้ องสมุดสีเขียว คณะกรรมกำรดำเนินงำนสำนักงำนสี เขียว
คณะทำงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม คณะทำงำนกำรจัดกำรพลังงำนและทรัพยำกร คณะทำงำนประชำสัมพันธ์ และ
กิจกรรม คณะทำงำนกำรจัดกำรของเสีย และคณะทำงำนกำรจัดกำรก๊ ำซเรื อนกระจก โครงกำรห้ องสมุดสีเขียว
จึงประสบผลสำเร็ จในกำรดำเนินกิจกรรมให้ เป็ นไปตำมแผนโครงกำร และบรรลุเกณฑ์กำรประเมินของกรม
ส่งเสริ มคุณภำพสิง่ แวดล้ อม ผลจำกควำมมุง่ มัน่ ปรับปรุงกำรดำเนินกำรโครงกำรห้ องสมุดสีเขียวตำมหลักวงจร
คุณภำพโดยต่อเนื่อง ได้ นำมำซึ่งรำงวัลเกียรติบตั รห้ องสมุดสีเขียวจำกสมำคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทย ในปี
พ.ศ.2560 รำงวั ล ส ำนั ก งำนสี เ ขี ย วระดั บ ดี เ ยี่ ย มจำกกรมส่ ง เสริ มคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อมในปี พ.ศ.2562 และรำงวัลห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award)
ประจ ำปี ค.ศ.2020 ของสหพัน ธ์ ร ะหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ วยสมำคมและสถำบัน ห้ องสมุด (International
Federation of Library Associations and Institutions-IFLA)
กำรที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library
Award อันเป็ นรำงวัลทรงคุณค่ำอย่ำงสูงสุดของห้ องสมุดที่ปกป้องรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
ระดับโลก สร้ ำงชื่อเสียงให้ กบั ประเทศไทย และมหำวิทยำลัยรังสิต ธำรงไว้ ซงึ่ ปณิธำนของมหำวิทยำลัยรังสิตใน
กำรเป็ นมหำวิทยำลัยที่สร้ ำงสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม องค์ควำมรู้ และควำมภำคภูมิใจอันเป็ นผลจำกกำร
ดำเนินกำรภำยใต้ โครงกำรหอสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตนัน้ จะขจรขจำยออกไป เป็ นแรง
ขับให้ เกิดหน่วยงำนสีเขียว มหำวิทยำลัยสีเขียว ชุมชนและสังคมสีเขียวต่อไป
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุ จริ ะยรรยง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้ อม
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรั งสิต
ตลอดระยะเวลำหลำยปี ที่ผำ่ นมำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต มีควำมมุ่งมัน่ และตั ง้ ใจร่ วมกัน
อย่ำงแน่วแน่ที่จะไปให้ ถึงเป้ำหมำยคือเป็ นองค์กรที่ให้ ควำมสำคัญในเรื่ องกำรอนุรักษ์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงกระบวนกำรปรับปรุ งพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กำรสร้ ำงจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบและข้ อบังคับอย่ำงสม่ำเสมอให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงำน ซึง่ ได้ สง่ ผลดีและเป็ นที่ประจักษ์ ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ
กระผมในฐำนะที่กำกับดูแลงำนด้ ำนอำคำรและสิ่งแวดล้ อมของมหำวิทยำลัย มองเห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ตังใจ
้
อย่ำงแน่วแน่ของบุคลำกรสำนักหอสมุด จึงนำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจของทุกคน เมื่อทรำบว่ำสำนักหอสมุด
ประสบควำมสำเร็ จในกำรปฏิบตั ิกำรตำมเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว และมำตรฐำนสำนักงำนสีเขียว จำกสมำคม
ห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. 2560 และรำงวัลสำนักงำนสีเขียวระดับดีเยี่ยมจำกกรมส่งเสริ มคุณภำพ
สิง่ แวดล้ อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อมในปี พ.ศ. 2562
ล่ำสุด สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award)
ประจำปี ค.ศ. 2020 จำก International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA จึงไม่
เพี ย งแต่เป็ นกำรสร้ ำงชื่ อ เสีย งให้ แก่ ม หำวิ ทยำลัย รั งสิต เท่ำ นัน้ แต่ยังเป็ นกำรสร้ ำงชื่ อเสีย งแ ละยกระดับ
มำตรฐำนงำนด้ ำนห้ องสมุดในประเทศไทยสูร่ ะดับสำกล
ขอแสดงควำมยินดีแก่ผ้ บู ริ หำรและบุคลำกรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ขอให้ รักษำผลกำร
ดำเนินงำนนี ้ไว้ เพื่อเป็ นองค์กรที่พฒ
ั นำอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืน ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ประชำคมมหำวิทยำลัย
และชุมชนทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศสืบไป
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์ กร มหาวิทยาลัยรั งสิต
เนื่องในโอกำสที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเชียว ประจำปี
2563 จำกสหพัน ธ์ ระหว่ำ งประเทศว่ำด้ ว ยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด ขอแสดงควำมยินดี อย่ำ งยิ่ง แก่
สำนักหอสมุดที่ได้ รับรำงวัลดังกล่ำว ด้ วยบทบำทของสำนักหอสมุดนันมี
้ หน้ ำที่ในกำรสนับสนุน บริ กำรข้ อมูล
เป็ นคลังควำมรู้จนสำมำรถยกระดับให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ
สำหรับชีวิตในรัว้ โรงเรี ยน หรื อมหำวิทยำลัยนัน้ ไม่วำ่ ใครที่ผ่ำนกำรเป็ นนักเรี ยน นักศึกษำ ทุกคนต่ำง
จะมีประสบกำรณ์ มีควำมทรงจำต่อห้ องสมุดในแบบของตน บ้ ำงอำจใช้ ห้องสมุดเป็ นที่ค้นคว้ ำหำข้ อมูล บ้ ำงก็
เข้ ำห้ องสมุดเพื่อดูวีดิโอ บ้ ำงก็ ใช้ ที่แห่งนีเ้ ป็ นมุมสำหรับสร้ ำงจินตนำกำรในกำรอ่ำนนวนิยำย ไม่ว่ำปั จจุบัน
เทคโนโลยีจะเข้ ำมำมีบทบำทต่อกำรค้ นหำข้ อมูล หรื อกำรอ่ำนหนังสือได้ ในรูปแบบต่ำงๆ มำกเพียงใดก็ตำม แต่
ควำมรู้สกึ หนึง่ ที่ยงั คงอยูใ่ นควำมทรงจำ ก็บอกเรำได้ ว่ำ กำรได้ หนั ไปซึมซับบรรยำกำศของกองหนังสือที่สงู ลิบ
ควำมสงบของกำรได้ นงั่ อ่ำนหนังสือในมุมหนึง่ มันเป็ นรูปแบบของควำมอบอวล อบอุน่ ที่จะไม่มีเทคโนโลยีใดมำ
แทนที่ได้
ผมในฐำนะผู้ใช้ บริ กำรสำนักหอสมุดมำอย่ำงยำวนำน ขอแสดงควำมชื่นชมและยกย่องทังผู
้ ้ บริ หำร
และบุคลำกรสำนักงำนหอสมุด ในกำรบริ หำรจัดกำรกำรใช้ ทรัพยำกรต่ำงๆ จนถึงภำพรวมกำรให้ บริ กำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็ นที่ประทับใจของบุคลำกร นักศึกษำและบุคคลภำยนอก
“สำนักหอสมุดจักเป็ นแหล่งรวมควำมรู้ และยังเป็ นสำนักงำนแบบอย่ำงที่ดีของมหำวิทยำลัยรังสิตของ
เรำต่อไป”
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Dr.Sanit Sangkham
Assistant to the President for Social Development and Privilege
Rangsit University
Rangsit University Library has seen the importance of good environmental
management, raising awareness of reducing energy and resource consumption, including
reducing the occurrence of waste and greenhouse gas emissions into the atmosphere. This
library conducts eco-friendly activities by engaging staff and students. The working group
has devoted much energy and time to continuing to do such activities until it has achieved
national recognition with the Green Office Award 2019 (G-Green: Gold - Excellent).
I admire the earnestness of library administrators and library staff and I would like to
congratulate with the Rangsit University Library that has received the IFLA Green Library
Award 2020 which can confirm a serious and continuous commitment to environmental
protection.
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ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ชุตมิ า สัจจานันท์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา และ
IFLA Management of Library Associations Section, Member of Standing Committee
คือความภาคภูมิใจ ห้ องสมุดไทยนาในเวทีสากล
ห้ องสมุดคือแหล่งเรี ยนรู้ ทึ่สำคัญซึ่งมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมพัฒนำกำรของสังคมและมี
บทบำทสำคัญในกำรสนับสนุนกำรเรี ยนรู้ กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนอัน
เป็ นวำระสำคัญของประเทศและของโลก ด้ วยตระหนักถึงบทบำทสำคัญของห้ องสมุดดังกล่ำว สหพันธ์ร ะหว่ำง
ประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด หรื อ อิฟล่ำ (International Federation of Library Associations
and Institutions –IFLA) ซึ่งเป็ นองค์กำรทำงวิชำชีพนำนำชำติที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สดุ ในโลก จึงร่ วมรวมพลัง
ห้ องสมุดในกำรขับเคลื่อนวำระสำคัญนี ้ ในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม กำรพัฒนำอย่ำงยืน และควำมเป็ นห้ องสมุดเชิง
นิเวศน์ โดยริ เริ่ ม “รำงวัลห้ องสมุดสีเขียว” (IFLA Green Library Award) เป็ นครัง้ แรกในค.ศ. 2016
ห้ องสมุดในประเทศไทยมีบทบำทและมีส่วนร่ วมในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรเรื่ อง “ห้ องสมุด
สีเขียว” อย่ำงเป็ นระบบทังในระดั
้
บชำติและในระดับสำกล ทังในด้
้ ำนนโยบำย กำรบริ หำรจัดกำร กำรบริ กำร
และกิจกรรม กำรเผยแพร่ ควำมรู้ กำรเป็ นแหล่งควำมรู้ เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และถ่ำยทอดควำมรู้ และ
นับเป็ นควำมภำคภูมิใจยิ่งที่ผลงำนของห้ องสมุดในประเทศไทยได้ รับกำรยกย่องให้ ปรำกฎในเวทีระดับโลก
โดยสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Award 2020 โดยเป็ น
ห้ องสมุดมหำวิทยำลัยแห่งแรกและห้ องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ รับรำงวัลชนะเลิศนี ้ จำกผู้สง่ ประกวด
มำกกว่ำ 50 กว่ำแห่ง จำก 35 ประเทศทัว่ โลก
ขอแสดงควำมชื่ นชมในควำมสำเร็ จอันน่ำภำคภูมิใจยิ่ง ซึ่งเกิ ดจำกพลังของทุกฝ่ ำย ทัง้ ผู้บริ หำร
ระดับสูงของมหำวิทยำลัยรังสิต ตลอดจนผู้บริ หำรและบุคลำกรของสำนักหอสมุดผู้อยู่เบื ้องหลังควำมสำเร็ จนี ้
ผลงำนกำรขับเคลื่อนให้ ห้องสมุดไทยนำในเวทีสำกลโดดเด่นเป็ นที่ประจักษ์ นี ้ จักเป็ นคุณปู กำรและแบบอย่ำง
เพื่อกำรสืบสำนของวงกำรห้ องสมุด วงวิชำกำรและวิชำชีพบรรณำรั กษศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ และ
วงกำรศึกษำในประเทศไทยต่อไป
คือความภาคภูมิใจในวิชาชีพ คือประทีปห้ องสมุดสุดสร้ างสรรค์
คือผลงานงามสง่ าสถาบัน
คือรางวัลสูงค่ าควรค่ าจริง
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สุวคนธ์ ศิริวงศ์ วรวัฒน์
นายกสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
ในนำมของสมำคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ดิฉันขอแสดงควำมยินดีเป็ นอย่ำงยิ่งในโอกำสที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัล
“IFLA Green Library Award” จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (The
International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA ) ซึ่งนับเป็ นเกียรติอย่ำงสูงแก่
สถำบัน เพรำะรำงวัลนี ้เป็ นรำงวัลระดับโลก
“IFLA Green Library Award ” ดำเนินกำรโดย ENSULIB หรื อ Environment, Sustainability and
Libraries ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่มีควำมสนใจพิเศษด้ ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้ อมและบทบำทของห้ องสมุด เป็ นกลุม่ ที่อยู่
ภำยใต้ IFLA กำรจัดประกวดเพื่อรับรำงวัลนี ้ ปี นี ้เป็ นปี ที่ 5 สำหรับปี นี ้มีสถำบันจำกประเทศต่ำงๆทัว่ โลก ส่งเข้ ำ
ประกวดจำนวนมำกกว่ำ 50 สถำบัน จำก 35 ประเทศ เช่น อำร์ เจนติน่ำ ออสเตรี ย เบลเยี่ยม ฟิ ลิปปิ นส์ จีน
ศรี ลงั กำ บรำซิล ฝรั่งเศส ไทย สวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นต้ น ประเทศไทย โดยสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับ
รำงวัลชนะเลิศ น่ำชื่นชมมำกๆ ขอแสดงควำมยินดีอย่ำงยิ่งอีกครัง้ และขอให้ รักษำควำมดีนี ้ไว้ ตลอดไปค่ะ
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รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา หาญพล
อุปนายกสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ก่อนอื่นต้ องขอขอบคุณดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิตที่ให้
เกี ยรติ ดิฉัน เขี ย นสำรแสดงควำมยิน ดี ในโอกำสที่ สำนัก หอสมุด ฯมหำวิท ยำลัย รั ง สิตได้ รั บ รำงวัลชนะเลิศ
ห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ประจำปี ค.ศ.2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วย
สมำคมและสถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) ซึ่ง
รำงวัลนี ้จัดติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5
รำงวัลนี ้เป็ นรำงวัลชนะเลิศที่แข่งขันกับห้ องสมุดกว่ำ 50 แห่งจำกประเทศต่ำงๆ 35 ประเทศทัว่ โลก ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นถึงผลงำนและกิจกรรมของห้ องสมุดและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรังสิตที่ทำอย่ำงต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลำนำนพอสมควร สำมำรถตอบโจทย์ UN SDGS ได้ 12 ข้ อ ในกำรเป็ น Green Organization ไม่ใช่
เฉพำะห้ องสมุดสีเขียว กิ จกรรมที่ทำงสำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัยรั งสิตจัดทำเป็ นประจำได้ แก่ กำรจัด
รำยกำรวิทยุ กำรแนะนำแหล่งเรี ยนรู้ ข้ อมูลเกี่ยวกับห้ องสมุดรำยรอบเมืองปทุม ด้ ำนควำมรับผิดชอบกำรผลิต
ที่ยงั่ ยืน ได้ แก่กำรจัดกำรขยะ กำรผลิตน ้ำยำอเนกประสงค์ ผลิตเสื ้อ และกำรรี ไซเคิลขยะ เป็ นต้ น สำนักหอสมุด
ยังจัดบริ กำรออกสู่ชุมชนเน้ นภำวะกำรเป็ นผู้นำ ซึ่งกิจกรรมต่ำงๆเหล่ำนี ้ช่วยเสริ มกำรเป็ น Green Library/
Green Office ให้ เด่นชัดกว่ำห้ องสมุดอื่นที่เน้ นสภำพแวดล้ อมเป็ นส่วนใหญ่
รำงวัลนี ้จะสร้ ำงชื่อเสียงไม่แต่เฉพำะให้ กบั สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตเท่ำนัน้ แต่ยงั สร้ ำงชื่อเสียง
ให้ กบั ประเทศไทย คนไทย และเป็ นตัวอย่ำงที่ดีให้ กบั ห้ องสมุดสีเขียวในประเทศไทยจะได้ ดำเนินรอยตำมและ
สร้ ำงสรรค์ผลงำนใหม่ๆให้ เป็ นที่ประจักษ์ ดิฉนั ขอแสดงควำมยินดีและชื่นชมในควำมสำมำรถค่ะ
จำกใจจริ ง
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รองศาสตราจารย์ ดร.นา้ ทิพย์ วิภาวิน
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และอุปนายกสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ

ตำมที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับรำงวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Award 2020 นัน้
เป็ นกำรสร้ ำงชื่อเสียงให้ แก่วงกำรห้ องสมุดของประเทศไทยในระดับสำกล เป็ นกำรสะท้ อนควำมโดดเด่นของ
กำรนำแนวปฏิบตั ิทำงบรรณำรักษศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ มำใช้ อย่ำงเห็นผลเด่นชัด เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี
เป็ นกำรตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนขององค์ กำรสหประชำชำติและแผนยุทธศำสตร์ ชำติ ทังนี
้ ้
สหพันธ์ ร ะหว่ำงประเทศว่ำด้ ว ยสมำคมและสถำบัน ห้ องสมุด (International Federation of Library
Associations and Institutions-IFLA) ได้ รณรงค์ ให้ ห้องสมุดทั่วโลกร่ วมมือกันพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน ซึ่งจำกรำยงำน Library and Sustainable Development Report นัน้ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
รังสิตได้ มีกำรดำเนินงำนเพื่อตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนหลำยด้ ำนและกำรอนุรักษ์ พลังงำนและ
สิง่ แวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสนับสนุนของมหำวิทยำลัย คณะ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นประโยชน์
ทังกั
้ บประชำคมมหำวิทยำลัยและชุมชนใกล้ เคียง จึงเป็ นกรณีศึกษำที่ควรค่ำแก่กำรเผยแพร่ ทงในระดั
ั้
บชำติ
และนำนำชำติ
ขอแสดงควำมยินดีกบั ผู้บริ หำรและบุคลำกรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต และชื่นชมในวิสยั ทัศน์
ที่ก้ำวไกลของอธิกำรบดี รองอธิกำรบดีและควำมมุง่ มัน่ ของผู้บริ หำรมหำวิทยำลัยรังสิตทุกท่ำน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ ราไพ เปรมสมิทธ์
อาจารย์ พเิ ศษ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ขอแสดงควำมยิ นดี อย่ำงยิ่ง ในโอกำสที่สำนักหอสมุด มหำวิ ทยำลัยรั งสิต ได้ รับ รำงวัลชนะเลิศ
ห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020 กำรได้ รับรำงวัลดังกล่ำวเป็ นกำรแสดงให้ เห็น ควำมมุ่งมัน่
ทุ่ม เทและเสี ย สละ ของที ม งำนส ำนัก หอสมุ ด ฯ ภำยใต้ กำรน ำของอำจำรย์ ดร.มลิ วัล ย์ ประดิ ษ ฐ์ ธี ร ะ
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดฯ
กำรได้ รับรำงวัลในระดับนำนำชำติเช่นนี ้นับเป็ นกำรเผยแพร่ ผลงำนของ “ห้ องสมุดไทย” ที่เป็ นกำร
“ปั กธง” ในแผนที่ห้องสมุดโลก ในฐำนะผู้ที่อยู่ในวงวิ ชำกำร และวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์ และสำรสนเทศ
ศำสตร์ ต้องขอขอบคุณทีมงำนสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตมำ ณ โอกำสนี ้
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นางสาวปรี ยาพร ฤกษ์ พนิ ัย
ประธานชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา
สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ วาระ 2562-2563
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จาก 5ส ในปี 2548
สู่รางวัล IFLA Green Library Award ปี 2563
ชมรมบรรณำรักษ์ สถำบันอุดมศึกษำ สมำคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ช.บ.อ.) มีควำมยินดีเป็ น
อย่ำงยิ่งที่ได้ ทรำบข่ำวสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green
Library Award) ประจำปี ค.ศ. 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบัน ห้ องสมุด
(International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) จึงขอแสดงควำมชื่นชมต่อ
ควำมสำเร็ จในครัง้ นี ้จำกใจจริ ง
ห้ องสมุดและสถำบันบริ กำรสำรสนเทศต่ำงๆ ในประเทศไทย รวมถึงสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
ได้ ร้ ูจกั และทำกิจกรรม 5ส กันมำอย่ำงต่อเนื่อง กิจกรรม 5ส นอกจำกเป็ นกำรรักษำสิ่งแวดล้ อมขององค์กรให้ ดี
ขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นกำรสร้ ำงจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบตั ิงำนตำมระเบียบและข้ อบังคับ อย่ำงเคร่ งครัด
ให้ แก่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ด้ ว ยควำมมุ่ง มั่น ต่อ ยอดจำก 5ส เป็ น 7ส ทำให้ สำนักหอสมุด มหำวิท ยำลัยรั งสิต ประสบ
ควำมสำเร็ จในกำรปฏิบตั ิกำรตำมเกณฑ์ของห้ องสมุดสีเขียว และมำตรฐำนสำนักงำนสีเขียว จึงได้ รับกำรยก
ย่องและได้ รับ เกี ยรติบัตรห้ องสมุดสีเขีย วจำกสมำคมห้ อ งสมุด แห่ง ประเทศไทยฯ ในปี 2560 และ รำงวัล
สำนักงำนสีเ ขียวระดับดีเ ยี่ยม จำกกรมส่ง เสริ มคุณ ภำพสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติ และ
สิง่ แวดล้ อมในปี 2562
เมื่อ ดร. มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ได้ ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนชมรมบรรณำรักษ์ และนักเอกสำรสนเทศ
นำนำชำติ สมำคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ช.น.ช.) ในวำระ 2562-2563 ท่ำนมีควำมเชื่อมัน่ ดังที่กล่ำวไว้ ใน
ที่ประชุมกรรมกำรบริ หำรของสมำคมห้ องสมุดฯ ถึงรำงวัลห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award)
ประจ ำปี ค.ศ. 2020 ของสหพัน ธ์ ร ะหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ยสมำคมและสถำบัน ห้ อ งสมุ ด (International
Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) ว่ำห้ องสมุดของประเทศไทยก็มีควำมพร้ อม
เพียงพอที่จะเสนอตัวเพื่อรับรำงวัลนี ้ได้ และในที่สดุ ดร. มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ และบุคลำกรของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยรังสิตก็ทำให้ คำกล่ำวนี ้เป็ นควำมจริ งได้ โดยใช้ เวลำไม่นำนนัก
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จำกควำมสำเร็ จในกำรเป็ น ”ผู้รับ” รำงวัลห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ประจำปี
ค.ศ. 2020 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ เป็ น “ผู้ให้ ” ในถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ด้ ำนห้ องสมุดสีเขียวแก่
ห้ องสมุดที่สนใจเข้ ำศึกษำดูงำน กำรนำเสนอบทควำม ตลอดจนกำรเป็ นวิทยำกรบรรยำยเพื่อเผยแพร่ ควำมรู้
และสร้ ำงแรงบันดำลใจ ซึง่ จะทำให้ จำนวนห้ องสมุดสีเขียวเพิ่มมำกขึ ้น และส่งผลถึงสภำวะแวดล้ อมที่ดีแก่โลก
ของเรำเช่นกัน
นอกเหนือจำกกำรแสดงควำมยินดีต่อควำมสำเร็ จนี ้แล้ ว สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตสมควร
อย่ำงยิ่งที่จะได้ รับกำรขอบคุณ ที่ทำให้ ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ูจกั แก่ห้องสมุดทัว่ โลก

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

37

ภคพร อามาตย์ มณี ชุ่มอินทรจักร์
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(Thai Private University Library Network) วาระที่ 17
(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564)

ในนำมของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ( Thai
Private University Library Network) ขอแสดงควำมยินดีอย่ำงยิ่งต่อควำมสำเร็ จของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยรังสิต จำกกำรได้ รับรำงวัล IFLA Green Library Award 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำ
ด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and InstitutionsIFLA)
กำรพัฒนำในทุกด้ ำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของ ดร.มลิวลั ย์
ประดิษฐ์ ธีระ ผู้บริ หำรที่มีควำมคิดที่กว้ ำงไกล แนวทำงที่ห้องสมุดได้ ดำเนินงำนในหน้ ำที่ของกำรบริ กำรวิชำกำร
และกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนกำรพัฒนำงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ไปพร้ อมกับควำมเป็ นต้ นแบบ
ห้ องสมุดสีเขียวทังในประเทศ
้
และเข้ ำร่วมระดับนำนำชำติ ทำให้ ตระหนักว่ำจริ งๆแล้ วไม่ว่ำจะงำนอะไร อำชีพ
ไหน หำกองค์กร และบุคลำกรร่วมมือกันอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ งำนนันย่
้ อมลุลว่ งไปด้ วยดี และนำมำซึง่ ควำม
ปลำบปลื ้มใจ และรำงวัลระดับโลกเป็ นกำรยืนยันควำมสำเร็ จในครัง้ นี ้
หวังว่ำควำมสำเร็ จและทำงที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ ก้ำวเดินไปแล้ ว จะเป็ นแนวทำงกั บ
ห้ องสมุดอีกหลำยๆแห่ง จะได้ ดำเนินรอยตำมเพื่อสร้ ำงห้ องสมุดมหำวิทยำลัยหัวใจสีเขียว เป็ นส่วนหนึง่ ของโลก
สีเขียวได้ อย่ำงภำคภูมิใจต่อไป ขอแสดงควำมชื่นชมและร่วมยินดีอีกครัง้ หนึง่ และหวังว่ำจะมีโอกำสได้ ชื่นชมใน
ครัง้ ต่อไป
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รองศาสตราจารย์ ปัญญรั กษ์ งามศรี ตระกูล
ผู้อานวยการสานักทรั พยากรการเรี ยนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานคณะกรรมการอานวยการข่ ายงานห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค
IFLA Green Library Award 2020
รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
เดือนธันวำคมเป็ นเดือนของวันสิง่ แวดล้ อมไทย ทังนี
้ ้ เนื่องจำกวันที่ 4 ธันวำคมของทุกปี ถูกกำหนดให้
เป็ น "วัน สิ่ ง แวดล้ อ มไทย" โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.)เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ำยน 2534 สื บ เนื่ อ งจำก
พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 9 ทรงมีพระรำชดำรัสเกี่ยวกับสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้ อมของประเทศไทย
และสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้ อมโลก เมื่อครัง้ เสด็จออกให้ คณะบุคคลต่ำง ๆ เข้ ำเฝ้ ำถวำยพระพรชัยมงคลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสดิ ำลัย พระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2532
ในโอกำสของเดือนแห่งสิ่งแวดล้ อมไทยในปี 2563 นี ้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรข่ำยงำนห้ องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค(PULINET) ขอแสดงควำมยินดีแก่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตที่ได้ รับรำงวัล
ชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและ
สถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) โดยในปี 2020
มีห้องสมุดที่สง่ เรื่ องรำวเกี่ยวกับบทบำทของห้ องสมุดกับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของโลก และกำรอนุรักษ์ พลังงำน
และทรัพยำกรสิง่ แวดล้ อมเข้ ำประกวดจำนวนกว่ำ 50 แห่ง จำก 35 ประเทศทัว่ โลก
IFLA Green Library Award เป็ นรำงวัลที่จดั ให้ มีขึ ้นโดย ENSULIB (Environment, Sustainability
and Libraries) ซึ่งเป็ นคณะทำงำนภำยใต้ IFLA ที่เน้ นในเรื่ องของห้ องสมุดกับสิ่งแวดล้ อม และควำมยัง่ ยืน
กำรจัดงำนประกวดในปี 2020 นับเป็ นกำรจัดครัง้ ที่ 5 แล้ ว
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับกำรตัดสินจำกกรรมกำรจำนวนกว่ำ 30 ท่ำนให้ เป็ นห้ องสมุดที่
ได้ รับรำงวัลชนะเลิศในปี 2020 โดยมีควำมโดดเด่นในด้ านการให้ บริ การแก่ ชุมชนในวงกว้ าง ยึดหลักการ
จัดการสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน มีการบริหารจัดการอย่ างมืออาชีพ และเป็ นระบบ นับเป็ นเกียรติและ
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ควำมภำคภูมิใจอย่ำงยิ่ง ไม่เฉพำะในประชำคมของมหำวิทยำลัยรังสิตเท่ำนัน้ แต่ยงั นำควำมภำคภูมิใจ และ
ควำมยินดีมำสูช่ ำวห้ องสมุดของประเทศไทยด้ วย
ควำมสำเร็ จของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตในครัง้ นี ้ ย่อมไม่อำจมองข้ ำมกำรดำเนินงำนด้ ำน
ห้ อ งสมุด สี เ ขี ย วในประเทศไทย ที่ ริ เ ริ่ ม โดยสมำคมห้ องสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ โดยควำมร่ ว มมื อ ของ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และพัฒนำมำเป็ นเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียวที่มีสมำชิกทัว่ ประเทศ
มำกกว่ำ 70 แห่งแล้ ว เป็ นกำรสร้ ำงควำมตระหนักในเรื่ องของกำรอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทังในวงกำรห้
้
องสมุด และ
วงกำรอื่นๆ
รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับมำในครัง้ นี ้ ย่อมเป็ นผลจำกควำม
ร่วมมือร่วมใจ และควำมทุม่ เทของบุคลำกรของสำนักหอสมุดทุกระดับ สมควรที่จะได้ รับกำรแสดงควำมชื่นชม
และขอให้ รักษำควำมภำคภูมิใจนี ้อย่ำงยัง่ ยืนด้ วยกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดไป
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ดร.อารี ย์ ธัญกิจจานุกจิ
ประธานเครือข่ ายห้ องสมุดสีเขียว
สมำชิกเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียว ขอแสดงควำมยินดีกบั ควำมสำเร็ จของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
รังสิต ในโอกำสที่ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว ประจำปี 2020 (IFLA Green Library Award)
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ เข้ ำร่ วมเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียวในปี พ.ศ. 2558 ด้ วยควำม
มุ่งมัน่ ตังใจของผู
้
้ บริ หำรและบุคลำกรสำนักหอสมุด ร่ วมกับควำมสนับสนุนของผู้บริ หำรมหำวิทยำลัยรังสิต
ส่งผลให้ กำรพัฒนำห้ องสมุดสีเขียวของมหำวิทยำลัยรังสิตเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว สำมำรถผ่ำนกำรตรวจประเมิน
ในระดับ ประเทศตำมมำตรฐำนห้ อ งสมุด สีเ ขี ย ว และสำนักงำนสีเ ขี ย ว ก้ ำวสู่ก ำรบริ หำรจัดกำรและกำร
ให้ บริ กำรห้ องสมุดบนเส้ นทำงสีเขียวในระดับโลก ภำยในเวลำ 5 ปี
ในนำมของเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียว ซึง่ เป็ นเครื อข่ำยควำมร่วมมือของห้ องสมุดและศูนย์กำรเรี ยนรู้ใน
ประเทศไทย ที่มีควำมมุง่ มัน่ พัฒนำกำรให้ บริ กำรห้ องสมุดที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม มีควำมยินดีและภำคภูมิใจ
ในผลงำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย รั งสิต และขอเป็ นก ำลั งใจให้ กำรพัฒนำห้ องสมุดที่ เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม มีควำมต่อเนื่องและยัง่ ยืนตลอดไป
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นายอนันต์ สมมูล
หัวหน้ ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์ การมหาชน)
"สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เป็ นห้ องสมุดมหำวิทยำลัยเอกชนอันดับต้ นๆ ของประเทศไทย ที่มี
ผู้บริ หำรและทีมงำนที่เข้ มแข็ง มีศกั ยภำพสูง ไม่เป็ นสองรองใคร" ข้ อควำมนี เ้ ป็ นข้ อควำมที่ผมใช้ นิยำมควำม
เป็ นสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตที่ผมได้ ร้ ู จกั และสัมผัสมำ ร่ วม 10 ปี ในฐำนะเป็ นเครื อข่ำยที่สำคัญของ
งำน "เพื่อนห้ องสมุด" ของห้ องสมุดศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) ตังแต่
้ เริ่ มแรก
นับตังแต่
้ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ เข้ ำร่ วมเครื อข่ำย เพื่อนห้ องสมุดครัง้ ที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.
2554 ทังผู
้ ้ บริ หำรและทีมงำนก็เอำใจใส่และให้ ควำมสำคัญกับงำนนี ้มำโดยตลอด กำรจัดงำนแต่ละครัง้ ทีม
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต จะมีสว่ นร่ วมในกำรจัดงำนตังแต่
้ เริ่ มประชุมหำรื อกิจกรรมต่ำงๆ ทังกิ
้ จกรรม
กลำงแจ้ ง กำรเสวนำทำงวิชำกำร ขณะจัดงำนก็ร่วมรับผิดชอบเป็ นทีมนำกิจกรรม และร่วมเป็ นวิทยำกร พองำน
เสร็ จก็ร่วมระดมควำมเห็น ถอดบทเรี ยนกำรจัดงำนแต่ละครัง้ อย่ำงสม่ำเสมอ
สิ่งที่ผมสัมผัสจำกกำรได้ ร่วมงำน และติดตำมควำมเคลื่อนไหวของทีมสำนักหอสมุดใน Facebook
รู้ สกึ ชื่นชมผู้บริ หำรและทีมงำนโดยเฉพำะ ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผู้อำนวยกำรสำนักฯ พี่นฤมล พฤกษศิลป์
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยเทคนิ ค และบริ ก ำร และที ม สำนัก หอสมุด ทุก คน ที่ ท ำงำนทุ่ม เทแรงกำยแรงใจเพื่ อ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิตมำตลอด
ต่อมำทรำบว่ำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยสิต เข้ ำร่ ว มเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียว (Green Library)
และเริ่ มดำเนินกำรไปสูก่ ำรเป็ นห้ องสมุดสีเขียว และสำนักงำนสีเขียว ผมเองก็เฝ้ ำติดตำมควำมเคลื่อนไหว และ
คอยลุ้นอยู่ห่ำงๆ แต่ในใจไม่ห่วงว่ำจะไม่ผ่ำนกำรตรวจหรื อไม่ เนื่องจำกมัน่ ใจในทีมผู้บริ หำรและทีมงำนของ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ว่ำอย่ำงไรก็ต้องผ่ำนแน่ๆ ที่ล้ นุ คือ จะผ่ำนในระดับดี หรื อดีเยี่ยมเท่ำนัน้ ซึง่ ผล
กำรตรวจออกมำก็เป็ นไปตำมคำด แต่ที่ร้ ู สึก "ว้ ำวววว" และน่ำยินดีเป็ นอย่ำงยิ่งคือได้ รับรำงวัล IFLA Green
Library Award 2020
เนื่องในวำระที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรัง สิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green
Library Award) ประจำปี ค.ศ. 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำ ด้ ว ยสมำคมและสถำบัน ห้ องสมุด
(International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) ผมในฐำนะเครื อข่ำยเล็กๆ ของ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ขอร่วมแสดงควำมยินดี และพลอยยินดีกบั สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
มำ ณ ที่นี ้ด้ วย

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

สารแสดงความยินดีจาก
คณะกรรมการอานวยการสานักงานสีเขียว
และห้ องสมุดสีเขียว

43

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

45

ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ ว
หัวหน้ าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้ องสมุดสีเขียว...แห่ งยุคสมัย...รักษ์ โลก
โลกแห่งพัฒนำกำรในศตวรรษที่ 21 สูค่ ลืน่ ลูกที่สำมแห่งกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ท่ำมกลำงกำรเติบโต
ของประชำกรที่เพิ่มมำกขึ ้นเป็ นอัตรำทวีคูณ ในขณะที่ทรัพยำกรกำลังร่ อยหรอ ขำดแคลนลดลงอย่ ำงรวดเร็ ว
และกำรเพิ่มขึ ้นของมลพิษสิ่งแวดล้ อมที่ทำให้ สภำพแวดล้ อมเสื่อมโทรมลง มีกำรนำพลังงำนเชื ้อเพลิงฟอสซิล
มำใช้ เป็ นจำนวนมำก ปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก ทำให้ เกิดภำวะโลกร้ อน ก่อให้ เกิ ดสภำพกำรเปลี่ยนแปลงชัน้
บรรยำกำศโลก (Climate Change) ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 20 มีกำรประชุมสุดยอดผู้นำโลกครัง้ แรก (Earth
Summit, 1990) ที่กรุ งริ โอ เดอ จำเนโร เพื่อหำข้ อตกลงร่ วมกันในกำรดูแลสิ่งแวดล้ อมโลก ภำยใต้ แผนปฏิบตั ิ
กำรที่ 21 (Agenda 21) สูเ่ ป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี 17 เป้ำหมำยในกำรดูแลโลก หนึ่งในนันคื
้ อกำรก้ ำวเข้ ำสูส่ งั คมคำร์ บอนต่ำ (Low Carbon
Society) ลดกำรปลดปล่อยคำร์ บอนสูช่ นบรรยำกำศ
ั้
(Carbon Emission) ลดโลกร้ อนในทุกภำคส่วน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรั งสิต เป็ นหน่วยงำนที่อยู่ในโลกแห่งข้ อมูลข่ำวสำร ทันยุคสมัย รู้ ทัน
สถำนกำรณ์โลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ Green Base Society, Low Carbon Society จึงเป็ นหน่วยงำนที่
ริ เริ่ มในกำรปรับองค์กรเข้ ำสู่ Green Office อย่ำงเห็นได้ ชดั ให้ ควำมสำคัญในเรื่ องกำรจัดกำรสิง่ แวดล้ อมที่ดี ใน
กำรเปลีย่ นพฤติกรรมในสำนักงำน เพื่อลดกำรใช้ พลังงำน และริ เริ่ มกิจกรรมที่ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เช่น ลด
ปริ มำณขยะโดยกำรลดกำรใช้ กำรใช้ ซ ้ำ กำรนำกลับมำใช้ ใหม่ กำรลดและเลิกใช้ สำรเคมีอนั ตรำย กำรจัดซื ้อจัด
จ้ ำงสินค้ ำและบริ กำรที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และลดกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก ซึ่งเป็ นเหตุที่ทำให้ เกิดภำวะ
โลกร้ อน และดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ในกำรศึกษำเรี ยนรู้ ของนักศึกษำ
ชุมชนใกล้ เคียง และหน่วยงำนอื่นๆ ทังภำยในและนอกมหำวิ
้
ทยำลัยรังสิต จนได้ รับรำงวัลทังในระดั
้
บประเทศ
และระดับสำกล
ในโอกำสที่ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green
Library Award 2020) เป็ นกำรยืนยันผลงำนที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรดูแลสิ่งแวดล้ อมและรักษ์ โลก
ที่พร้ อมจะมอบโลกที่งดงำมส่งต่อถึงรุ่นต่อไป
ขอแสดงควำมยินดีและขอชื่นชมก้ ำวย่ำงที่งดงำม แบบอย่ำงของกำรรักษ์ โลก ที่ทุกคน ทุกองค์กร
สำมำรถทำได้ เพียงเริ่ มปรับพฤติกรรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม...รักษ์ โลก
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นายวสันต์ อัครวงษ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดซือ้ และพัสดุ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักงำนจัดซื ้อและพัสดุต้องขอแสดงควำมยินดี ต่อผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดและบุค ลำกรทุกๆ ท่ำน ที่
ประสบควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงยิ่ง ขอชื่นชมบุค ลำกรทุกๆคน ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมพยำยำมเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีควำมตังใจ
้ เอำใจใส่ต่อภำรกิจและกำรพัฒนำจนเกิดผลสำเร็ จเป็ นอย่ำงดียิ่ง ต้ องขอ
ปรบมือให้ ดงั ๆ ในที่สดุ สำนักหอสมุดของมหำวิทยำลัยรังสิตก็ได้ รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นนั่ คือได้ เป็ นห้ องสมุด
สีเขียวระดับ GOLD และชนะเลิศในระดับนำนำชำติ ซึง่ กำรได้ มำครัง้ นี ้ไม่ใช่วำ่ จะได้ มำง่ำย ๆ ผู้อำนวยกำรและ
บุคลำกรต้ องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ร่วมแรงร่วมใจกัน และสำนักหอสมุดของมหำวิทยำลัยก็ได้ สิ่งนันแล้
้ ว ต้ อง
ขอชื่นชมอย่ำงยิ่งครับ
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นางอรลดา นัยสุทธิ์
หัวหน้ าแผนกรักษาความสะอาด
สานักงานอาคารและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยรั งสิต

ตำมที่สำนักหอสมุดได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ประจำปี
2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด เนื่องจำกห้ องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่
สำคัญ และเป็ นสถำนที่ จัด หำรวบรวมวิ ช ำกำรต่ำ งๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จำกทั่ว โลก มำจัด ระบบเพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรแก่
กลุม่ เป้ำหมำยศึกษำค้ นคว้ ำหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจำกนี ้ ห้ องสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต ยังเป็ น
ห้ องสมุดที่ได้ มีกำรตังเป
้ ้ ำหมำยและกำกับดูแลให้ บรรลุเป็ นสำนักงำนสีเขียว และสำมำรถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ใน
ด้ ำนกำรรักษำสิง่ แวดล้ อมอีกทำงหนึง่ ด้ วย
ในกำรนี ้ ดิฉันขอแสดงควำมยินดี กับสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรั งสิต และบุค ลำกรสำนักหอสมุด
ขอให้ ทกุ ท่ำนจงประสบควำมสำเร็ จยิ่งๆ ขึ ้นไป
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นายฎุษดี ศุภประเสริฐศิลป์
เจ้ าหน้ าที่แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้ อม
สานักงานอาคารและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยรั งสิต

เนื่องในโอกำสที่ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Awar) ประจำปี 2020
จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (The International Federation of Library
Associations and Institutions-IFLA) ด้ วยควำมร่ วมมือร่ วมใจของบุค ลำกรของสำนักหอสมุดทุกท่ำน ที่ได้
ร่ ว มกัน ด ำเนิ น งำนกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ ด้ ว ยควำมมุ่ง มั่น เข้ ม แข็ ง โดยกำรน ำของ ดร.มลิ วัลย์ ประดิ ษ ฐธี ร ะ
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด ได้ ตงเป
ั ้ ้ ำหมำย กำกับดูแลให้ บรรลุเป้ำหมำย ตัง้ แต่ห้องสมุดสีเขียว ตลอดจน
สำนักงำนสีเขียวตำมลำดับ
ในกำรนี ้ กระผมขอแสดงควำมยินดีกบั สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต และบุค ลำกรสำนักหอสมุด
ขอให้ สำนักหอสมุด และบุคลำกรทุกท่ำน ประสบควำมสำเร็ จยิ่ง ๆ ขึ ้นไป เป็ นองค์กรสีเขียวตัวอย่ำง ทังในด้
้ ำน
กำรจัดกำรทรัพยำกรสิง่ แวดล้ อม และด้ ำนพลังงำน ให้ กบั หน่วยงำนอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยรังสิตต่อไป
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Kanyakarn Nontiwatwanich
Regional Sales Manager, Thailand and Indochina
EBSCO Information Services
Rangsit University Library, The Winner of IFLA Green Library Award 2020
By quick overview, Rangsit University is one of the biggest private universities in Thailand offering a
wide range of undergraduate, graduate, and doctoral degree programs with remarkable faculties
such as the college of medicine, architecture, communication arts, college of dental medicine, and
many more.
By becoming these comprehensive, they should be with academic resources to support. And it is
there, Rangsit University Library, the library that covers a wide range of resources such as books,
journals, magazines, a variety of online databases, etc. And when combined with excellent library
services provided, no doubt that this library is a great resource area for all students.
Besides excellent library service, another bold identity for this library is “environmental focus policy”
such as waste management and recycling policy, electricity and resources project, Greenhouse
gas monthly tracking, and many more.
As The Winner of IFLA Green Library Award 2020- We think they are well deserved!! Their policies
are not just a straight guideline, but we feel like it is “spirit building,” come up with a clear and
actionable plan for all staff and stakeholders, from the library director, librarians, to library patrons.
They are with the same understand, the same direction, the same goal. It could be said that this is
the real success factor for Rangsit University Library.
Finally, we (as EBSCO Thailand team) are really glad for Rangsit University Library's success. We
feel like their intention is now proved by this award. Also, all contributors of this project should be
proud, not only by awarding perspective, but they should be proud of being a role model
demonstrating how to make this world better.
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นายวีระเกียรติ พงษ์ เภตรา
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ลิปเน็ทส์ จากัด
ขอแสดงควำมยินดีกบั สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
ตำมที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library
Award 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบัน ห้ องสมุด (International Federation of
Library Association and Institutions-IFLA) นัน้ ได้ แสดงให้ เห็นถึงวิสยั ทัศน์ของทังผู
้ ้ บริ หำรมหำวิทยำลัยและ
ผู้บริ หำรสำนักหอสมุดที่ให้ ควำมสำคัญในด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของเจ้ ำหน้ ำที่ทกุ ท่ำนของสำนักหอสมุด ที่ร่วมแรงร่ วมใจจนเป็ นที่ประจักษ์ ชดั ในระดับนำนำชำติ
ทำให้ ได้ รับกำรยอมรับและมอบรำงวัล อันทรงค่ำนี ้แก่สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งถือเป็ นเกียรติที่ไม่
จำกัดเฉพำะแค่มหำวิทยำลัยเท่ำนัน้ แต่ยงั ถือเป็ นเกียรติและควำมภำคภูมิใจต่อประเทศชำติอีกด้ วย
บริ ษั ท ลิ บ เน็ ท ส์ จ ำกัด ขอแสดงควำมยิ น ดี จ ำกใจจริ ง ต่ อ ผู้ บริ ห ำรและเจ้ ำหน้ ำที่ ทุ ก ท่ ำ นของ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต ที่ ผลงำนดังกล่ำวจะเป็ นแนวทำงให้ แ ก่ห้องสมุดและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่จะได้
นำไปปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดผลในระยะยำวต่อไป
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IFLA Green Library Award 2020
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Rangsit University Library and Sustainable Environment Management Report1
Rangsit Universtiy Library Executive Committee
Brief Summary
This report presents the story of Rangsit University Library pursuing an environmentally
friendly organization as “Green Library & Green Office”, inspired by the global sustainable
development goals. Rangsit University Library (Pathumthani, Thailand) was established in 1985 at
the same time with Rangsit University establishment project. Since 2016, Rangsit University Library
has adopted the TLA Green Library Standards (which developed by the Thai Library Association),
the National Green Office standards and UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) as the
managerial frameworks. To achieve the goals, the policy, action plans and project proposals have
been developed and implemented.
Over the last few years, the Library has implemented more than 30 projects and activities
to support the sustainable environment management goals. The projects and activities responded
to the environmental and sustainable development goals included management review and
continuous improvement; self-awareness communication; energy and resources; waste and waste
water; environment and safety; green procurement; green resources; and 9 UN SDGs, namely, Goal
1 No Poverty; Goal 4 Quality Education; Goal 5 Gender Equality; Goal 8 Decent Work and Economic
Growth; Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure; Goal 10 Reduce Inequalities; Goal 11
Sustainable Cities and Community; Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions, and SDG 17
Partnership for the Goals.
With the result of having global and community self-awareness, social responsibility,
continuous effort of team working and managerial supports, the Library received the TLA Green
Library Award in 2017; National Green Office Gold Award (Excellence) in 2019; and Carbon Neutral
Library (Organization) Certification in 2019.
1

This report was originally submitted for IFLA Green Library Award 2020 proposal by Rangsit University Library.
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Background
About Rangsit University
Rangsit University is situated in Lak-Hok sub-district, on Paholyothin Road, Pathumthani
Province, Thailand. The University is surrounded by a Muang-Ake Village Community. Located in
excellent surroundings comprising a complete range of facilities such as a golf course, swimming
pools, tennis courts etc., with pure and bracing air, the area is thus a perfect spot for the
establishment of an institution of higher education.
Rangsit University is a private institution of higher education with the primary aim of
creating graduates in the area of study meeting the requirements of national development by
focusing mainly on science, technology, design and management including independent
professions which are requisites in development of one’s own career.
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The notion for the establishment of Rangsit University has been conceived for a long time
by Mr. Prasith Ourairat (Former Provincial Governor of several provinces, the Ex. Chairman of
Expressway Rapid Transit Authority of Thailand and Former Deputy Governor of the Greater
Bangkok Metropolitan) when he was still in civil service that he would summon the support of his
beloved ones to develop an activity contributing fully to the benefits of the society with the
aspiration that “we will work towards forging the youth and the new generation into becoming
graduates or scholars fully equipped with knowledge and ethics”

The Founding Committee of Rangsit University consist of educationists, academics and
specialists from various government enterprises who share the same opinion that higher education
in Thailand is still insufficient to cope with the demand especially in the fields of science,
technology, design and management.
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To attain the above goal, Rangsit University has determined a clear direction in organizing
the educational system as follows:
- Emphasis on standard of education and academic excellence, developing the curricula,
study programs and areas of study so as to be in line and timely with the economic and social
changes.
- Promote theoretical study in conjunction and in association with practice. Apart from
training or learning directly from businesses, industries or enterprises in the area of his/her own
study, further effort is made in encouraging the various faculties and departments in the University
to become organs or units of operation in themselves with the aim that all the organs will become
part and parcel of education and furthermore as another way of serving the community as well.
On study and teaching, the University aims at promoting the right attitude towards
education i.e. encouraging the student to be bent on craving for knowledge and an enthusiasm in
serious self-study, which will become an important foundation for his life. Apart from arranging the
natural setting of the University so as to have atmosphere conducive to education, the University
also gives due importance and make arrangements for educational media, modern teaching
techniques, provision of a standard library containing books, magazines, with a mixture of various
kinds of electronic media including online databases and Internet Service which the student may
access for researching and studying individually, and provision of sufficient number of quality
instructors on a regular basis for the purpose of instruction and taking close supervision of students.
Rangsit University has started enrollment of students since its first batch in 1986 under the
name of Rangsit College and later on July 31, 1990, the institution has been categorized as a
university. On November 29, 1990 Her Royal Highness Somdej Phrathep Rattanarajsuda Siam
Boromarajkumari kindly presided over the University's founding ceremony which was a greatly
auspicious and blessing occasion.

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

67

Rangsit University is the only private university which has been assessed on education
standard quality by the Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public
Organization) and rated "Very Good". The curriculums are broadly categorized into five groups as
follows:
Faculties of Medial and Health Sciences: College of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty
of Pharmacy, Faculty of Medical Technology, Faculty of Nursing Science, Faculty of Physical
Therapy, Faculty of Science, Faculty of Otology and College of Oriental Medicine.
Faculties of Engineering and Technology: College of Engineering, Faculty of Information
Technology, College of Agricultural Innovation Food and Biotechnology and Institution of Aviation.
Faculties of Humanities and Social Sciences: College of Social Innovation, College of
International, Institute of Diplomacy and International Studies, Faculty of Liberal Arts, Faculty of
Communication Arts, Faculty of Law, Faculty of Education and Graduate School.
Faculties of Art and Design: College of Design, Conservatory of Music, Faculty of
Architecture, and Faculty of Digital Art.
Faculties of Economics and Business Administration: College of Government, Faculty of
Business Administration, Faculty of Accounting, College of Tourism and Hospitality and Faculty of
Economics.
Currently there are total of 141 programs; 94 undergraduate programs, 37 Master Degree
programs,1 Graduate Diploma and 9 Doctoral Degree programs.
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About Rangsit University Library
Rangsit University Library was established in 1985 at the same time with University
Establishing Project. Two years after that, the expansion of the Library has been remarkable. The
new library building was constructed in 1987 and finished in 1989. The new building occupies the
total area of 9,300 square meters and can serve more than 2,000 users and contain 4,000,000
volumes approximately. At present, Library collection consists of books, periodicals, digital media
and electronics databases. The materials cover the subject areas corresponding to the University's
academic curriculum, divisions and centers.

Policy of the Library:
The library has the duty to provide academic service to the users of the University in order
to enhance the quality of education and efficiency in teaching and research in the University.

Objectives:
1. To offer academic service to the users by supplying and developing up - to - date
information resources, so that they are in the quantity and quality suitable for the University’s
programs and possessing high efficiency in accordance with international standards.
2. To develop the sources of information of the University by gathering all types of
information resources in terms of personnel and units within the University for an efficient using and
thereby eradicating the problems about shortage of information resources.
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3. To expand the scope of academic service to the users in order to be able to share the
information resources with external units for the common interests in developing the country.

The library has 25 staffs (13 professional librarians and 12 non-professional clerks). At
present, the library owns 38,282,897 pieces of information resources which 99 percent are digital.
Beside the basic services, the Library provides library orientation & tour, research support service,
interlibrary loan, liaison librarians, digital literacy and educational application trainings and
workshops, and 24 hour co-working space.

The Library is digital library which implementing the modern library automated system in
technical and user services, and subscribing the global academic online databases for example,
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Scopus, Science Direct, Wiley, EBSCO, IEL/IEEE, etc. Modern technology such as RSU e-Book on
mobile applications, RFID technology, and smart gate system are implemented.

The University Archive is part of the Library where presently consists of 8,500 historical
records and archival materials. The archival document database can be accessed and
downloaded via online.

Regarding the social and community responsibility, the Library provides the people in the
village and neighborhoods to access the Library for free. Additionally, there are CSR events for
teachers and school students around the campus, villagers, minority community, provincial prisons,
woman correctional institution and juvenile observation and protection centers.

The Library serves students, faculty members, university staffs and public with the aim to
provide the academic service, creative environment, life-long learning, and reading promotion and
recreation. Each year there are more than 20,000 students, 2,500 faculty members and staffs and
2,000 public users visiting the Library. On the year 2019, the user access statistic was 1,326,726
and user satisfaction survey was at a very good level (4.09 out of 5.00).
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Sustainable Environment Strategic Frameworks
The environmental conservation has been focused by Rangsit University since 2004 when
there was an energy crisis in Thailand.

The University announced the first Energy Conservation

Policy in 2004 and then following with the revised ones in 2016 and 2017 respectively. Its main
indicator is to reduce at least 5 % of energy consumption.
The Library, following the University policy on the energy conservation and the awareness
on the environmental sustainability, announced its Energy and Environmental Conservation Policy
on September 28, 2017. Later, the second one was announced on March 20, 2019. The
significances on the policy were as following:1. Energy and Environmental Conservation be part of library management
2. Library be green/eco-friendly organization
3. Information resource collection of ecological environment and energy conservation be
built and expanded
4. Communicate for self-awareness on energy and environmental conservation
5. Be partner/network for the goal achievement
6. Greenhouse affects assessment and carbon neutral
7. University must support the library management in achieve the goal
8. Assessment for continuous management and improvement
In this regard, the Library has mainly applied these 3 frameworks in developing the
strategic and action plans for sustainable environment management. They are United Nation
Sustainable Development Goals (UN SDGs), TLA Green Library Standard and Nation Green Office
Standard.
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1. United Nation Sustainable Development Goals (UN SDGs)
The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member
States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now
and into the future. At its heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are an
urgent call for action by all countries - developed and developing - in a global partnership. They
recognize that ending poverty and other deprivations must go hand-in-hand with strategies that
improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth – all while tackling
climate change and working to preserve our oceans and forests (United Nations (2020).
As being the member of Thai Library Association, and following up with IFLA‘s roles and
concerns with climate change and global sustainable development, the SDGs has been
emphasized and promoted to every library membership in Thailand. Likewise, Rangsit University
Library has considered and taken the UN SDGs as one of its development framework.
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2. TLA Green Library Standard
Thai Library Association (TLA) has developed and announced the first Green Library
Standard and its criteria on April, 30, 2016. Then in 2017, the second (and present) Green Library
Standard was revised and announced. Library is a space for learning and creativity as well as a
model for society in regard with energy and environment conservation. The Standards aims to
develop a framework for green library development. The established standards and criteria for
green library development will help the library to be able to manage energy and environment
systematically with efficiency.
The standard consists of 8 criteria:Section 1 General, defining vision, mission, strategy
Section 2 Physical and environmental-friendly infrastructure
Section 3 Resource and energy
Section 4 Waste and pollution
Section 5 Library management and service to promote energy and
environment conservation
Section 6 Roles of library personnel and relevant parties
Section 7 Network and collaboration between libraries
Section 8 Assessment of the green library quality
In 2015, Rangsit University Library joined the Thailand Green Library Network and adopted
the TLA Green Library Standard to its practices. The Library has been audited and passed the
Green Library Standard Criteria to become “Green Library” on December, 20, 2017
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3. National Green Office Standard
After achieving a green library award, the Library was interested with adopting the
National Green Office Standard developed by Department of Environmental Quality Promotion,
Ministry of Natural Resources and Environment. The Green Office Standard and its criteria
emphasize on the good environmental management. Its criteria can be implemented in behavior
changing in the office, reducing energy consuming, and initiating environmentally friendly activities.
The standard consists of 6 criteria:Section 1 Defining policy, mission, plan
Section 2 communicating self-awareness
Section 3 Resource and energy
Section 4 Waste and waste water
Section 5 Environment and safety
Section 6 Green procurement
The Library adopted this Green Office Standards in 2018 and announced to go for green
office/green organization by 2019. Finally, on September 2, 2019, the Library has been visited and
evaluated by the National Green Office Auditing Committee and passed all criteria with an excellent
level.
Plans, Tasks and Activities
The Library has initiated and implemented more than 30 projects and activities in serving
the goal for sustainable Environment Management. The projects and activities responded to the
environmental and sustainable development goals are as following:
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Go Green Projects: Green Library and Green Office
Task 1: Management Review
1.1 Steering committee and acting committee establishment
1.2 Go Green policy and mission development and announcement
1.3 Strategy and action plan

development

1.4 Green working standards and procedures development

Task 2: Self-awareness communication
2.1 Green knowledge training and sharing for library staffs
2.2 Knowledge sharing and workshop for users and University staffs in
other related units (craft invention from waste)
2.3 Go Green exhibitions (physical and online)
2.4 Go Green Campaigns in library building and around campus
Task 3: Energy and resources
3.1 Energy and resource conservation guidelines
3.2 Green meeting, green exhibition and green travel guidelines
3.3 Energy Conservation Promotion Campaigns (electricity,
water, fuel, paper)
3.4 Energy and Resource consumption records (Electricity,
water, fuel, paper)
3.5 Environmental friendly product usage
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Task 4: Waste and waste water
4.1 Waste management
4.2 Waste separation and measurement
4.3 Waste campaigns: Reduce, Reuse, Recycle
4.4 No plastic and no foam campaigns
4.5 Waste water treatment
Task 5: Environment and safety
5.1 Green Landscape around the Library building
5.2 Air, temperature, light, and sound management inside the Library
building (LED light bulb change; Light measurement in reading
area and office)
5.3 Pollution management (non-smoking building)
5.4 Safety management (basic firefighting and evacuation fire drill
training)
Task 6: Green procurement
6.1 Environmental friendly product purchasing (green label
product)
6.2 Environmental friendly product and services consumption
(library shirt by cool mode fabric; traveling via green
transportation and green hotels/accommodations)
Task 7: Green resources
7.1 Green collection development and service Information resources on
environment and related fields
7.2 Green corner reading area
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Task 8: Greenhouse gas management
8.1 Library carbon footprint profile
8.2 Library staff carbon footprint calculation
8.3 Library carbon neutral/carbon offset

Plans, Tasks and Activities (continued)
Environmental Sustainable Organization By UN SDGs Approach
As an academic library, the missions are to serve its users in academic perspectives such
as teaching-learning process, research and innovation development by promoting information and
digital literacy and offering an opportunity to access to information. The library also serves as the
institutional knowledge repository and communicating knowledge and innovations to community
and public. Moreover, the Library realizes the importance of building network and collaborations
that provide greater access to digital collections and information sharing. In this regard, Rangsit
University Library supports the Sustainable Development Goals in many aspects. The activities can
be concluded below each of the 9 UN SDGs as following:
Goal 1 No Poverty
Activity 1 Literacy promotion for students and public users
Activity 2 Library collection development in local prison in Thanyaburi
District, Pathumthani Province
Goal 4 Quality Education
Activity 1 Knowledge and information resource collection development
for all academic programs of the university
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Activity 2 Research literacy training for school teacher in Pathumthani province
Activity 3 Sisterhood library project in Pathumthani, in order to support
school library in collection development and reading promotion
Goal 5 Gender Equality
Activity 1 Vocational promotion for female youth at the Juvenile
Observation and Protection Centre, Thanyaburi District,
Pathumthani province
Goal 8 Decent Work and Economic Growth
Activity 1 Training and internship venue for students in library and
information science and other professional fields, both of the
university and other institutions
Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure
Activity 1 Knowledge databases providing for start-up entrepreneurship
Activity 2 Financial literacy workshop for the University staff
Activity 3 SME’s Corner for students, graduates and public
Activity 4 Access to Advance Research database
Goal 10 Reduce Inequalities
Activity 1 Vocational promotion for female youth at the Juvenile Observation
and Protection Centre, Thanyaburi District, Pathumthani province
Activity 2 Online database access training for school teachers in
Pathumthani community and nearby provinces
Activity 3 Digital dissertation content project on National Knowledge Platform,
Ministry of Higher Education
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Goal 11 Sustainable Cities and Community
Activity 1 Green Library
Activity 2 Green Office
Activity 3 Local Learning Center at Saladaeng Community (minority community
in Pathumthani province)
Activity 4 Pathumthani Bibliographical Database, phase 1-2
Activity 5 University Archival Database
Activity 6 Smile Library Radio FM97.25
Activity 7 Green knowledge sharing with the University staff and other libraries
Activity 8 Student Workshop on craft invention from waste materials
Activity 9 Student Workshop on flower and candle basket from natural
materials on Loy Kratong Festival
Goal 16 Peace, Justice and Strong Institution
Activity 1 Information and media literacy training
Activity 2 Access to information at the Library
Activity 3 Anti-plagiarism software promotion
Activity 4 Copyright protection and Digital Right Management
Goal 17 Partnership for the Goals
Activity 1 International Network and Collaboration: the Library is a member of
IATUL Network
Activity 2 National Library Network and Collaboration: ThaiPrivate University
Library Network (ThaiPULnet), Green Library Network, Friends of Library Network,
School Library Network in Pathumthani
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Major Environmental Sustainable Activities
1. Library Energy Conservation Policy 2019
The second Energy Conservation Policy was announced on March 20, 2019. The
significances on the policy were as following:1. Energy and Environmental Conservation be part of library management
2. Library be green/eco-friendly organization
3. Information resource collection of ecological environment and energy conservation be
built and expanded
4. Communicate for self-awareness on energy and environmental conservation
5. Be partner/network for the goal achievement
6. Greenhouse affects assessment and carbon neutral
7. University must support the library management in achieve the goal
8. Assessment for continuous management and improvement
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The Second Energy Consuvation Policy, Rangsit University Library, March 20, 2019
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The Library Energy Conservation and Reduction Guidelines (The infographic shows 8 tasks
in reducing and conserving the energy: air conditioner, computer, elevator, fuel, electricity, water,
paper, and printing ink)
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2. Energy and Resource Consumption Statistics (2016-2019)
The Library has started to collect the statistic of water, electricity and paper
usages since 2016. The graphs below show the declined trends of energy and resources
usages. These significantly identify the effectiveness of the plans and tasks in environment
sustainable management.
2.1 Water Consumption Statistics (Cubic meters)
Comparative data: Year 2016-2019 (2559-2562 B.E.)
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2.2 Electricity Consumption Statistics (Unit: Kwh)
Comparative data: Year 2016-2019 (2559-2562 B.E.)
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2.3 Paper Consumption Statistics (Unit: Kg.)
Comparative data: Year 2016-2019 (2559-2562 B.E.)

Beside the reduction of paper usage, there are more tasks such as reusing and using the
alternative communication channel such as an electronic office practices. In addition, the Library
supports the reduction of natural degradation by purchasing and consuming the recycled paper
from UHT box.
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3. Waste Management
The library as a public venue has faced the garbage overflow problems. Before
2016, the garbage litter was not separated and garbage was not measured. After
implementing Green Library Standard, the Library has managed to have separated litters:
general waste, recycle waste and hazardous waste. There will be a process of waste
separation and measurement before transferring to garbage collection point outside the
building.
The recycle waste will be separated and brought back for use or for craft
inventing from waste activities.
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The recycle waste such as plastic bottles, food or biological waste can be
transformed to some crafts or multipurpose cleaner liquid. The Library can use the waste
materials for DIY workshop or Awareness creation activities.
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4. Green Landscape
The Library has increased more green areas around the Library Building in order
to filter the dust and carbon monoxide, add more purified air and sense of living library.
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5. Environment Management in the Library Building
5.1 Light measurement at reading area and staff office

Above: Light measurement in reading area and staff office
Below: LED light bulb change in whole area
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5.2 Temparature
The air conditioners must be turned on 15 minutes after working time in the
morning and turned off 30 minutes before closing time in the afternoon or evening and
must set up at 25 degree celcius.
5.3 Pollution
Regarding the law, the Library building and every university builidng are restricted
non-smoking area. The smoking point must be at least 50 metres distant from the building.
The Library wth the collaboration with Health Promotion Office, has moved the smoking
point afar from the building.
In addition, for health protection of users and staffs, the copy printers were moved
out from the reading and closed areas.
6. User Awareness and Communication
6.1 Green Campaigns
The Examples of Green campaign stickers
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6.2 Communication Channels
Green campaigns and activities can be communicated and shared via digital and
social media channels
Library website at http://library.rsu.ac.th

Library Facebook Fan Page
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6.3 Green Activities for Users and Community
Exhibitions on Green Office and Green Environment
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Exhibition on Crafts from Waste

96

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020
Fashion Design Idea from Waste Material
Presented in New Year 2020 Academic Affairs Party
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7. Green Information Resources
7.1 Collection Development on Green and Sustainable Environment
At present, there are books, journals, and articles on Green subject
652,724 title/pieces available in the Library. Users can also download some via online from
Library website at http://library.rsu.ac.th
The Library provides Green Digital Library Database and collection of
Green Library Resources as following:

Green Digital Database via Online Database menu
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Green Information Resource via RSU Green Library menu

7.2 Green Corner@Library
The Library provides an area of Green corner for user and public in order
to use the collection of green environment. This comfortable area is located on the 3rd floor.
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8. Green Community and Collaboration
In order to achieve the goals, the Library has collaborated with other libraries,
and organizations.
The examples of these 2 activities support the green practices and the UN SDG
approaches.
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8.1 Friends of Library Network Event
The Library joined the friends of Library with other 12 libraries (academic, and
special libraries) in information resource exchange and donation fair. The Library also took
responsible on conducting a workshop of DIY craft inventing from waste materials for participants
(school teachers and students, and public). This event has been annually organized for 10 years.

8.2 Academic service activity
The Library had book donation and vocational promotion for female youth at the
Juvenile Observation and Protection Centre, Thanyaburi District, Pathumthani province. It is an
annual acitivity. Each year, the Library donates book and educational materials to school library and
organizations. Along the site visit, the library staffs create and conduct activities which included
book telling, book maintenance, recreation, workshop on DIY from waste and others. These pictures
show the event of 2019 which Library visited the Juvenile Observation and Protection Centre at
Thanyaburi District and had opportunity to do a workshop on waste material. (You may notice that
we could not take pictures of the faces directly due to their privacy protection).
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9. Greenhouse Gas Management and Carbon Neutral
9.1 Greenhouse Gas Management
The analysis of energy and resources used during 2018-2019, found that in 2019 the
Library released carbon monoxide directly from fuel consumption 28.46% lower than year 2018.
The indirect greenhouse gas released from electricity consumption was decreased 6 % whereas
the indirect releasing from other resource such as water, paper and waste was increased
dramatically from 2018. However, once compared with 2017, the greenhouse gas was still reduced
3.32%.
According to the energy conservation guideline and green practices made the Library
control of greenhouse gas effectively.

9.2 Carbon Neutral
In 2019, every library staff engaged with the carbon neutral activity by input their individual
data to the Carbon Footprint Calculator Application. The data includes numbers of family members
in a house, numbers of electricity bulb, car owning, distance from house to workplace, etc. The
application will calculate and show how much carbon monoxide they release per year.
The year 2019, the library staff totally released the carbon monoxide 86.23 ton. The Library
proceeded to carbon offset activity and received the certification delivered by the Greenhouse Gas
Management Organization as a carbon neutral organization on September 19, 2019.
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Achievements and Awards
TLA Green Library Award 2017
Rangsit University is a member of Thai Library Association (TLA). To support the UN SDGs
and IFLA Global Vision, TLA has established the Green Library Standard. The Standard provides
the guideline of assessment. Any library that implements this standard to its management and
practices can voluntary apply for an evaluation by the Green Library Auditing Committee. Rangsit
University Library passed the assessment in December 2017 and received the TLA Green Library
Award from the Minister of Culture in the 2018 TLA Annual Meeting, March 2018.
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National Green Office Gold Award (Excellent level) 2019
After having been implementing Green Office Standard for 1 year, the Library decided to
apply for the National Green Office Award. On September 2, 2019, the Library was on site visited by
the National Green Office Auditing Committee. The Library passed the evaluation to be the Green
Office with an excellent level and received the National Green Office Gold Award 2019 delivered by
the Minister of Natural Resource and Environment on December 16. 2019.
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The Carbon Neutral Library
Rangsit University Library has a policy to conserve the energy. In order to reduce the
Greenhouse gas and Carbon monoxide, the Library manages the waste, energy consumption
(especially fuel) and resource usage. The statistics show the Carbon Footprint from 2017-2019 are
decreased respectively. In addition, the library staffs themselves record their own data and
calculate for carbon offset every year. Rangsit University Library becomes the carbon neutral library
(organization) and received the Carbon Neutral Certification from the Thailand Greenhouse Gas
Management Organization in September 2019.
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Outcomes and Impacts
Library Users
1. Create self-awareness to library users especially students in environmental concern and
global responsible aspect.
2. Create better library image as a global and social responsibility organization.
3. Create a trust on library use. The interview with students found that 1) the students feel
that the library is a safe, clean and good environmental place. 2) They understand the
reason why the Library turn off the air-conditioner in reading room 30 minutes before
closing time. 3) They notice the energy conservation promoting campaigns and positively
agree to support in any way.

The Students were interviewed how they feel and experience with green library
development (December 2019)
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Community and Public
1. Regarding to having the activities with local community, schools and government units,
the Library gains more partnership for development.
2. Enhance a leadership role for environmental sustainable management and becomes a
helpful and supportive organization for local community and other libraries. Gain an
opportunity to share and transfer the Green environment knowledge.
3. Gain better library image as a global and social responsibility organization.
4. Gain an opportunity to share and promote university knowledge and resources to
community and public.

Rangsit University
1. Support the good and healthy university environment policy.
2. Reduce the expenditure, especially on energy (electricity, water, fuel) and resources.
3. Good image to the University in having the Library with green environment and
sustainable development goal management.
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Future initiatives
1. Solar-cell system on Roof Top of the Library Building
As a green library, the University has plan to set up the Solar-cell system on the roof top
(upper 6th floor) of the library building. This will be a pilot project for renewable energy plant. The
project is under the requirement study and cost effectiveness analysis.

2. Eco-friendly Library Renovation
The Library building is now 30 years old. It is the right time for renovation. The rational is
from the requirement of information and co-working common for students. The project is under
detail design process. The complete Library building will add more than 1,000 Square meters
space. Since the Library is green organization, the idea of design based on the natural light and
natural material interior decoration.

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

110

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

111

Acknowledgement
Rangsit University Library would like to extend our thanks to people who are in charge with
and supporting our sustainable environment management and tasks. Firstly, the Vice President for
Academic Affairs, then Assistant to the President for Building and Environment. Assistant to the
President for Academic Affairs, Assistant to the President for Peace and Security Management,
Dean of College of Engineering, Director of Procurement Office, Director of Building and
Environment, Head of Energy Management Division, Head of Maintenance Division, Head of
Household and Cleaning Division and their teams. Without their advices and supports, we won’t be
able to achieve our goals.

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

112

Last but not least, we are all proud of our own teams, our librarians and library staffs who
have joined “hands, heads and hearts” for making our Library better and better continuously. Our
goals are not only for our users but also for our community and this beautiful planet.
Thank You Very Much

.
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สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
Rangsit University Library strives to be an environmentally friendly organization and
meet the United Nations Sustainable Development Goals
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้รับรำงวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียวระดับนำนำชำติ IFLA Green
Library

Award

ประจำปี

2020

จำกสหพันธ์ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสมำคมและสถำบันห้องสมุด

(International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) บทควำมนี้นำเสนอเรื่องรำวที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรได้รับรำงวัล IFLA Green Library Award 2020 ควำมเป็นมำและกำรดำเนินงำนของ
สำนักหอสมุด

มหำวิทยำลัยรังสิตที่มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มกี ำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำง

ยั่งยืน โดยกำรใช้มำตรฐำนและแนวปฏิบัติของห้องสมุดสีเขียวและสำนักงำนสีเขียว มีกำรกำหนดนโยบำย
สิ่งแวดล้อม กำรทบทวนกำรบริหำรและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนือ่ ง กำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรจัด
กำรพลังงำนและทรัพยำกร กำรจัดกำรขยะและน้ำเสีย กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรเป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม กำร
มีพันธมิตรและเครือข่ำยในกำรพัฒนำ กำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกและกำรชดเชยคำร์บอน รวมทั้ง กิจกรรม
บริกำรวิชำกำรเพื่อชุมชนและสังคมที่ตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของสหประชำชำติ
คำสำคัญ: ห้องสมุดสีเขียว สำนักงำนสีเขียว เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
DOI: 10.14456/rilj.2020.17

รังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

118

Abstract
Rangsit University Library won the IFLA Green Library Award 2020 from the International
Federation of Library Associations and Institutions: IFLA). This article presents how Rangsit
University Library has adopted, developed, and implemented the green library and green office
practices in pursuing a sustainable environmentally friendly organization. The practices are
environmental conservation policy development; management review and continuous improvement;
self-awareness communication; energy and resource management; waste and wastewater
management; environment and safety management; green procurement; green information
resources; networking and partnership in development; Greenhouse gas management and carbon
offsetting. Especially, the activities and academic services that meet the United Nations Sustainable
Development Goals are included.
Keywords: Green library, Green office, United Nations Sustainable Development Goals, Library and
community networking, Library and social engagement
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เกี่ยวกับสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำร จัดตั้งขึ้นพร้อมกับกำรก่อตั้ง
มหำวิทยำลัยรังสิตเมือ่ พ.ศ. 2528 ต่อมำ มหำวิทยำลัยได้เล็งเห็นควำมสำคัญของห้องสมุดจึงอนุมัติให้สร้ำง
อำคำรหอสมุดขึ้นเป็นเอกเทศ กำรก่อสร้ำงอำคำรห้องสมุดเริ่มเมือ่ วันที่ 23 ธันวำคม 2530 และแล้วเสร็จเมื่อ
ปลำยเดือนกันยำยน 2532 เป็นอำคำร 6 ชั้น มีเนื้อทีใ่ ช้สอยประมำณ 9,300 ตำรำงเมตร
ใน ปี พ.ศ. 2530 มหำวิทยำลัยได้อนุมัตใิ ห้สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนทีม่ ีฐำนะเทียบเท่ำคณะ โดยมี
พันธกิจสำคัญในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย ด้วยกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร รวมทั้งด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และสิ่งแวดล้อม จัดให้มี
บริกำรที่หลำกหลำยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจยั และ นวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อควำม
ต้องกำรของประเทศ ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำร
บริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต มีบุคลำกร 24 คน โดยเป็นบรรณำรักษ์วิชำชีพ 12 คน และ
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 12 คน มีทรัพยำกรสำรสนเทศจำนวน 42,944,045 รำยกำร ร้อยละ 99.51 เป็นทรัพยำกร
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (42,735,800 รำยกำร) มีกำรบอกรับฐำนข้อมูลออนไลน์ เช่น Scopus, Science
Direct, Wiley, EBSCO, IEL/IEEE รวมทั้งใช้เทคโนโลยีทันสมัยในกำรจัดกำรและให้บริกำร โดยใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ใช้เทคโนโลยี RFID ในกำรบริกำรยืม-คืน ใช้ระบบ Smart
gate ในกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออก รวมทั้งมีกำรติดตัง้ ระบบบริกำรเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ทั่วบริเวณอำคำร
นอกเหนือจำกบริกำรพื้นฐำน สำนักหอสมุดมีบริกำรแนะนำกำรใช้และนำชมห้องสมุดตลอดปี บริกำรสนับสนุน
กำรวิจัย บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด กำรอบรมทักษะสำรสนเทศและกำรค้นคืน และบริกำรพื้นที่ศึกษำและ
ทำงำนร่วมกันแบบ 24 ชั่วโมง
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พัฒนาการของการเป็นองค์กรสีเขียวอย่างยั่งยืน
สำนักหอสมุด

มหำวิทยำลัยรังสิตมีกำรดำเนินงำนด้ำนพัฒนำคุณภำพและประกันคุณภำพอย่ำง

ต่อเนื่อง โดยมีกำรใช้ ISO 9001 ในกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัตงิ ำนและให้บริกำร ตลอดจนมีกำรนำหลักกำร
5ส และต่อมำพัฒนำเป็น 7ส มำปรับปรุงสภำพแวดล้อมเพื่อสุขอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำร ตั้งแต่
พ.ศ. 2548 และยังใช้ 7ส จนปัจจุบัน
ต่อมำในปี พ.ศ. 2558 สำนักหอสมุดได้ร่วมลงนำมควำมร่วมมือ "เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว" ซึ่งเป็น
เครือข่ำยที่เกิดจำกควำมร่วมมือของห้องสมุดที่ให้ควำมสนใจด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยมี
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นเจ้ำภำพจัดให้มีกำรลงนำมควำมร่วมมือขึ้น ปัจจุบัน มีสมำชิก
เครือข่ำยจำนวน 73 สถำบัน ประกอบด้วยห้องสมุดสถำบันกำรศึกษำ ห้องสมุดประชำชน ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดขององค์กรภำครัฐและเอกชน เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียวได้ร่วมกับสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ในกำรพัฒนำ “เกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว” และรับรองโดย สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่
8 ตุลำคม 2559 สำนักหอสมุดได้นำเกณฑ์ดังกล่ำว มำปรับใช้ในกำรดำเนินงำน และได้ผ่ำนกำรประเมินตำม
เกณฑ์ห้องสมุดสีเขียวของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560
หลังจำกนั้น สำนักหอสมุดได้ศกึ ษำแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรเป็น “สำนักงำนสีเขียว (Green Office)”
โดยได้นำเกณฑ์มำตรฐำนของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งให้

ควำมสำคัญในเรื่องกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมที่ดี เพื่อกำรเปลีย่ นพฤติกรรมในสำนักงำน เพื่อลดกำรใช้พลังงำน
และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น ลดปริมำณขยะโดยกำรลดกำรใช้ กำรใช้ซ้ำ กำรนำกลับมำใช้
ใหม่ กำรลดและเลิกใช้สำรเคมีอันตรำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดภำวะโลกร้อน ในปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุดได้ขอรับกำร
ตรวจประเมินเป็นสำนักงำนสีเขียว จำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม และผ่ำนกำรประเมินเป็นสำนักงำนสี
เขียวระดับประเทศ ระดับทอง (ดีเยี่ยม)
ในกำรด ำเนิน กำรเพื่ อมุ่ งสู่ ก ำรเป็ นหน่ว ยงำนที่ มีก ำรบริห ำรจัด กำรที่เ ป็น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อมนั้ น
สำนักหอสมุดซึ่งเป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยรังสิตที่เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับมหำวิทยำลัย ซึ่งได้มีกำรประกำศ “นโยบำย
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อนุรักษ์พลังงำน มหำวิทยำลัยรังสิต ” เมื่อ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2562 ตำมลำดับ
ตลอดจน มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่กำรเป็น “มหำวิทยำลัยส่งเสริมสุขภำพ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ
นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยรังสิตได้ประกำศวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ และกำรค้นคว้ำวิจัย
เพื่อกำรพัฒนำแบบยัง่ ยืนที่สนองตอบควำมต้องกำรของท้องถิ่น และกำรแก้ปัญหำของสังคม ส่งเสริมนวัตกรรม
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของกำรเป็นผู้นำทำงวิชำกำร และผู้ประกอบกำร ทั้งในกลุ่มนักศึกษำและคณำจำรย์ทุก
สำขำวิชำ คำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวม สร้ำงและพัฒนำองค์กรให้มีควำมมั่นคง และมุ่งเน้นคุณภำพ” ซึ่ง
วิสัยทัศน์ดงั กล่ำวนี้ นับว่ำสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืนของสหประชำชำติ

(United Nations’

Sustainable Development Goals) และได้ถูกถ่ำยทอดไปยังทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย รวมทั้ง
สำนักหอสมุด

จึงส่งผลให้สำนักหอสมุดมีกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อตอบสนองวิสยั ทัศน์ของมหำวิทยำลัย

ตลอดจนมีผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ และมีกจิ กรรมบริกำรวิชำกำรที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม รวมทัง้ เป็นองค์กรทีม่ ีปฏิสัมพันธ์ต่อบริบทสังคมโลก

การดาเนินการสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำนักหอสมุดมีกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
สำนักหอสมุดได้มกี ำรตัง้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรพัฒนำห้องสมุดและสำนักงำนสีเขียวเพือ่ ทำหน้ำที่
ให้คำปรึกษำกำหนดนโยบำยและสนับสนุนกำรดำเนินงำน

มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และ

คณะทำงำนชุดต่ำงๆทีเ่ กี่ยวข้อง มีกำรกำหนดแผนงำนด้ำนสิง่ แวดล้อม มีกำรกำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วดั ที่
ชัดเจนด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้นำมั
้ นเชื้อเพลิง กำรใช้น้ำ กำรใช้กระดำษ ปริมำณของเสีย กำรใช้ทรัพยำกรอื่น ๆ
(หมึกพิมพ์ วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงำน) ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก นอกจำกนี้ยงั มีกำรประเมินผลสำเร็จของ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร

รวมทั้งพิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืน

และมีกำรกำร
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2. การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
สำนักหอสมุดดำเนินกำรสื่อสำรด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม โดยกำรประชำสัมพันธ์ ชี้แจงข่ำวสำรทั้ง
ภำยในและภำยนอกสำนักงำน เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ กำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย
รวมไปถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในสำนักงำน

และเป็นช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนหรือ

ข้อเสนอแนะด้ำนสิง่ แวดล้อม นอกจำกนี้ สำนักหอสมุด ได้จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อม ทั้งด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร
และพลังงำน กำรจัดกำรขยะ กำรจัดกำรน้ำเสีย กำรป้องกันและเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
สำนักหอสมุดมีกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้ำ น้ำ เชื้อเพลิง กระดำษ
และอุปกรณ์สำนักงำน ซึ่งกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนเหล่ำนี้มีกำรใช้อย่ำงสิ้นเปลือง และเป็นสำเหตุหนึ่งที่ทำ
ให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก สำนักหอสมุดจึงมีกำรกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรควบคุมและสร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน เผยแพร่ให้กับบุคลำกรและผู้ใช้บริกำรรับทรำบ
4. การจัดการของเสียและน้าเสีย
สำนักหอสมุดมีกำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อสุขภำพอนำมัย บุคลำกร และผู้ใช้ โดยสำนักหอสมุดเลือกใช้วิธีกำรจัดกำรขยะที่เหมำะสม ได้แต่ กำร
ลดปริมำณของเสียจำกแหล่งกำเนิด กำรคัดแยกขยะ และกำรทำกลับมำใช้ซำ้ และแปรรูปใหม่ โดยใช้หลัก 3R
ได้แก่ กำรลดกำรใช้ หรือใช้เท่ำที่จำเป็น (Reduce) กำรใช้ช้ำ (Reuse) กำรนำของเสียกลับมำใช้ใหม่
(Recycle) ตลอดจนสร้ำงจิตสำนึกให้กับบุคลำกรให้ตระหนักถึงกำรลดกำรก่อให้เกิดของเสีย และคัดแยกก่อน
ทิ้ง รวมถึงกำรส่งกำจัดอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ในส่วนของกำรแนวทำงกำรจัดกำรน้ำเสีย ได้แก่ กำรติดตัง้ ถังดัก
ไขมัน กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมำตรกำร กำรรณรงค์กำรใช้
ทรัพยำกรน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และดูแลตรวจสอบกำรรั่วซึมของระบบระบำยน้ำเสียอย่ำงต่อเนื่อง
5. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน หมำยถึง สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวทัง้ ที่มีชวี ิตและไม่มี
ชีวิต ทัง้ ที่เป็นรูปธรรมและที่เป็นนำมธรรม สภำพ ปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภำวะกดดัน ซึ่งมีผลต่อ
ผู้ปฏิบัติงำนในขณะที่ทำงำน และกำรทำงำนนั้นต้องไม่มีอันตรำย ไม่อยู่ในสภำพที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ
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หรือไม่มีเชื้อโรค สำนักหอสมุดเล็งเห็นถึงควำมสำคัญในเรื่องดังกล่ำว จึงได้จัดกำรสภำพแวดล้อมในองค์กรโดย
คำนึงถึงเรื่อง อำกำศ แสง เสียง และควำมน่ำอยู่ เพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อมทีด่ ีต่อทัง้ ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงำน
รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมในกรณีฉุกเฉินต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น
6. การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และกำรจัดจ้ำงในสำนักงำน สำนักงำนจะต้องมีกำรจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใน
สำนักงำน โดยจะต้องดำเนินกำรเปรียบเทียบถึงคุณภำพ รำคำ กำรส่งมอบ รวมไปถึงกำรพิจำรณำเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำมำรถทรำบได้จำก ฉลำกเขียว ฉลำกประหยัดพลังงำนเบอร์ 5 ฉลำก
คำร์บอนฟุตปริ้นท์ เป็นต้น นอกจำกนีย้ ังต้องมีกำรจัดจ้ำงหน่วยงำนหรือบุคคลที่เหมำะสมเพื่อเข้ำมำดำเนินกำร
ตำมควำมประสงค์ของสำนักงำน เช่น กำรก่อสร้ำงหรือกำรต่อเติมอำคำร กำรซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น
ทั้งนี้หน่วยงำนเหล่ำนั้นจะต้องได้รับกำรคัดเลือกและมั่นใจว่ำมีกำรดำเนินกำรที่ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมทุกครั้งทีเ่ ข้ำ
มำปฏิบัติงำน
7. การเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักหอสมุดมีแผนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบัน มี
ทรั พ ยำกรสำรสนเทศเกี่ ย วกั บ กำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำนและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น จ ำนวนกว่ ำ 660,000 รำยกำร
ประกอบด้วยหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รำยงำน วำรสำร วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ และฐำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศออนไลน์
8. การเป็นแหล่งเรียนรูต้ ้นแบบในการดาเนินงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในกำรดำเนินงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกำรเยี่ยมชมจำกหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก และบุคลำกรได้รับเชิญเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรด้วย 5ส และ 7ส กำร
เป็นห้องสมุดและสำนักงำนสีเขียวอย่ำงยั่งยืน ทั้งแก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำบัน
9. การมีบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
สำนักหอสมุดมีกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัยในปทุมธำนีและ
จังหวัดใกล้เคียงมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนบรรจุไว้ในแผนดำเนินงำน
ประจำปี เช่น กำรจัดทอดผ้ำป่ำหนังสือให้กับโรงเรียน เรือนจำ ทัณฑสถำน หน่วยงำนพัฒนำเด็กและเยำวชน
และชุมชนต่ำงๆ กำรอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อพัฒนำงำนวิจัยและเพิ่มวิทยฐำนะให้กับครูโรงเรียน กำรเป็นพี่
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เลี้ยงในกำรจัดห้องสมุดโรงเรียนในตำบลหลักหก รวมไปถึงกิจกรรมที่มี ควำมเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมหลักด้ำน
ห้องสมุดสีเขียว เช่น กิจกรรมฝึกอำชีพเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมกำรประดิษฐ์สิ่งของเพื่อส่งเสริมกำร
นำสิ่งของเหลือใช้มำใช้ซ้ำ
หมายเหตุ: กำรดำเนินงำนในแต่ละเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดได้ในบทควำมใน
วำรสำรเล่มนี้ ซึ่งมีกำรเขียนขยำยควำมในรำยละเอียดถึงขั้นตอนและผลกำรดำเนินงำน

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
นับเป็นเวลำกว่ำ 10 ปี ที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้มีแผนระยะยำวและโครงกำรบริกำร
วิ ช ำกำรแก่ ชุ ม ชนและสั ง คม โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง แก่ ชุ ม ชมในจั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี ซึ่ ง เป็ น จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง ของ
มหำวิทยำลัย โครงกำรนี้มีหลักกำรสำคัญคือ กำรแบ่งปันฉันท์พี่น้อง หรือ Sisterhood Library Project
โดยคำว่ำ SISTER นั้น นอกจำกจะหมำยถึงควำมเป็นพี่น้องแล้ว ยังมีนัยสะท้อนแนวคิดหลักของโครงกำรด้วย
นั่นคือ
S-Social
I-Integration
S-Sharing
T-Technical Services
E-Educational
R-Resources

หมำยถึง ชุมชนและสังคม
หมำยถึง กำรบูรณำกำร กำรร่วมมือกัน
หมำยถึง กำรแบ่งปัน
หมำยถึง บริกำรวิชำกำร บริกำรวิชำชีพห้องสมุดและบรรณำรักษศำสตร์
หมำยถึง เพื่อกำรเรียนรู้และกำรศึกษำ
หมำยถึง ทรัพยำกรกำรเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของโครงกำร คือ กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุด
ประชำชน และหน่วยงำนในชุมชนจังหวัดปทุมธำนีและเขตจังหวัดใกล้เคียง และจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่
สนับสนุนกำรแบ่งปันทรัพยำกรกำรเรียนรู้

ตลอดจนกำรใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพห้องสมุดและ

บรรณำรักษศำสตร์ในกำรช่วยเหลือหรือเป็นพี่เลี้ยงในกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
กิ จ กรรมที่ ได้ จั ด ขึ้ น ภำยใต้ โครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรนี้ มี เ ป็ น จ ำนวนมำก ทั้ ง ได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น
งบประมำณ จำกมหำวิทยำลัย และจัดขึ้นโดยกำรร่วมมือและสนับสนุนของเครือข่ำยต่ำงๆ กิจกรรมดังกล่ำว
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ได้แก่ กำรจัดห้องสมุดชุมชนมอญเพื่อกำรเรียนรู้ ณ วัดศำลำแดง ปทุมธำนี กำรจัดรำยกำรวิทยุชุมชน Smile
Library คลื่น FM 92.5 เมกะเฮิร์ท กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมปทุมธำนีและมอญ กำรจัดทอดผ้ำป่ำหรือ
กำรบริ จ ำคหนั ง สื อ และสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต่ ำ งให้ แ ก่ โ รงเรี ย นและทั ณ ฑสถำนในจั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี แ ละ
พระนครศรีอยุธยำ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและสร้ำงควำมเพลิดเพลินแก่เด็กเล็ก ณ สถำนสงเครำะห์
และเลี้ยงดูเด็กธัญบุรี กิจกรรมฝึกอำชีพแก่เยำวชนในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ปทุมธำนี กำรจัด
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) แก่ผู้ใช้บริกำร และบุคคลทั่วไป กำรจัดอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล
เพื่อกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำวิทยฐำนะแก่ครูโรงเรียน เป็นต้น นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ.2564 สำนักหอสมุดจะ
มี โ ครงกำรพั ฒ นำห้ อ งสมุ ด ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย นต ำบลหลั ก หก กำรอบรมครู ที่ ท ำหน้ ำ ที่
บรรณำรักษ์ในห้องสมุดโรงเรียน และกำรอบรมนักเรียนให้เป็นยุวบรรณำรักษ์
ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations) เสนอวำระกำรพัฒนำ 2030
(Agenda 2030) ในกำรประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ภำยในปี พ.ศ. 2579 หรือ ค.ศ. 2030 วำระดังกล่ำวได้รับกำร
เห็นชอบและลงนำมรับรองโดยประเทศสมำชิกทัง้ หมด 193 ประเทศ ในวันที่ 25 กันยำยน 2558 และประเทศ
ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ลงนำมรับรองวำระกำรพัฒนำดังกล่ำว

เป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน

ประกอบด้วย

เป้ำหมำยหลัก 17 เป้ำหมำยและเป้ำประสงค์ 169 ข้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบกำรพัฒนำทีม่ ุ่งสร้ำงควำม
เสมอภำค เท่ำเทียม และยั่งยืนร่วมกันของมวลหมู่ประชำคมโลก ครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีหลักกำรสำคัญว่ำ “จะไม่ทงิ้ ใครไว้ขำ้ งหลัง (no-one left behind)”
นอกเหนือไปจำกกำรดำเนินงำนที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย

และมุ่งขยำย

เครือข่ำยกำรบริกำรไปยังชุมชนและสังคม เพื่อกำรพัฒนำและสร้ำงโอกำสในกำรใช้ทรัพยำกสำรสนเทศที่มีอยู่
เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำและให้เกิดควำมคุ้มค่ำแล้ว สำนักหอสมุดได้ดำเนินบทบำทที่ตอบสนองเป้ำหมำย
กำรพัฒนำทีย่ ั่งยืนของสหประชำชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบทบำทที่เกี่ยวเนื่องกับกำรบริกำรชุมชนและสังคมมำ
อย่ำงต่อเนื่อง สำนักหอสมุดได้ตระหนักว่ำ พันธกิจ โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ที่ได้ดำเนินกำรแล้วและกำลัง
ดำเนินกำรอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ได้สะท้อนให้เห็นว่ำ สำนักหอสมุดมีบทบำทและมีส่วนร่วมในกำรเป็นพันธมิตรแห่ง
กำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน
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สำนักหอสมุดมีกจิ กรรมทีต่ อบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืนของสหประชำชำติ พอสรุปได้ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ (No Poverty)
กิจกรรมที่ 1 กำรส่งเสริมทักษะกำรรู้สำรสนเทศของนักศึกษำและบุคคลทั่วไป โดยหลักคิด
ว่ำ “รู้วธิ ีหำวิชำ ไม่ยำกจน”
กิจกรรมที่ 2 กำรบริจำคหนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ที่มีประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิตแก่ทัณฑ
สถำนธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึงและมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ
(Quality Education)
กิจกรรมที่ 1 พันธกิจในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยกำรจัดหำและให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศที่มีกำรเรียนกำรสอนในทุกหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยรังสิตเปิดสอน
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดกำรอบรมเพิม่ พูนทักษะกำรค้นคว้ำวิจัยแก่ครูในโรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธำนี
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่โรงเรียนในจังหวัดปทุมธำนี ในด้ำนทรัพยำกรกำร
เรีบนรู้
เป้าหมายที่ 5 การบรรลุความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ การเพิ่มพลังสตรีและเด็กหญิง
(Gender Equality)
กิจกรรมฝึกอำชีพและมอบสื่อกำรเรียนรู้ให้กับเยำวชนสตรีในสถำนพินิจและคุ้มครองเด้ก
และเยำวชน จังหวัดปทุมธำนี
เป้าหมายที่ 8 การมีงานที่มคี ณ
ุ ค่าเพือ่ เพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and
Economic Growth)
กิจกรรมกำรเป็นแหล่งฝึกงำนและประสบกำรณ์วชิ ำชีพแก่นักศึกษำสำขำ
บรรณำรักษศำสตร์และสำขำอื่นๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน
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เป้าหมายที่ 9 การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม (Industry, Innovation and Infrastructure)
กิจกรรมที่ 1 กำรมีแหล่งควำมรูด้ ำ้ นกำรเป็นผู้ประกอบกำร
กิจกรรมที่ 2 กำรมี SET Corner บริกำรแหล่งควำมรู้ด้ำนตลำดเงินและตลำดทุน
กิจกรรมที่ 3 มีฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเฉพำะทำง
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities)
กิจกรรมที่ 1 กำรฝึกอำชีพและมอบสื่อกำรเรียนรูใ้ ห้กับเยำวชนสตรีในสถำนพินจิ และ
คุ้มครองเด็กและเยำวชน จังหวัดปทุมธำนี
กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์แก่ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัด
ต่ำงๆ ทัว่ ประเทศทีม่ ำเยี่ยมมหำวิทยำลัยรังสิตในช่วงสัปดำห์ Open House ซึ่งดำเนินกำรติดต่อกัน
มำ 3 ปี
กิจกรรมที่ 3 โครงกำรวิทยำนิพนธ์ออนไลน์บนระบบ ThaiLIS ของ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ,)
เป้าหมายที่ 11 การตั้งถิน่ ฐานและชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Community)
กิจกรรมที่ 1 พันธกิจกำรมีหอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยรังสิต
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชนมอญศำลำแดง ปทุมธำนี
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมปทุมธำนี ระยะที่ 1-2
กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมเกีย่ วกับมอญ
กิจกรรมที่ 5 กำรจัดรำยกำรวิทยุ Smile Library Radio คลื่น FM97.25
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมให้ควำมรู้เกีย่ วกับกำรเป็นองค์กรสีเขียวแก่ชมุ ชนมหำวิทยำลัยและ
ห้องสมุดอื่นๆ
เป้าหมายที่ 12 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Responsible
Consumption and Production)
กิจกรรมที่ 1 กำรใช้กระดำษรีไซเคิลจำกกล่องนมยูเอชที ในกำรผลิตเอกสำรและติดต่องำน
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรซื้อสินค้ำฉลำกเขียว
สินค้ำประหยัดไฟเบอร์ 5 กำรใช้เสื้อลดโลกร้อน Cool Mode กำรใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 4 กำรรณรงค์ห้ำมนำกล่องโฟมเข้ำอำคำรหอสมุด
กิจกรรมที่ 5 กำรประชุมสีเขียว (Green Meeting)
กิจกรรมที่ 6 กำรสอนกำรประดิษฐ์สิ่งของจำกวัสดุเหลือใช้ แก่นักศึกษำ บุคลำกร
มหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
กิจกรรมที่ 7 กำรสอนกำรประดิษฐ์กระทงจำกวัสดุธรรมชำติ
กิจกรรมที่ 8 กำรออกแบบและนำเสนอแฟชั่นเสื้อผ้ำจำกวัสดุเหลือใช้
เป้าหมายที่ 13 การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
กิจกรรมที่ 1 กำรเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 กำรเป็นสำนักงำนสีเขียว (Green Office) ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ใช้หลักกำรบริหำรจัดกำร Zero waste management โดย 1A3Rs (Avoid, reduce,
reuse and recycle)
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กิจกรรมที่ 3 กำรคำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและกำรชดเชยคำร์บอน
เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเวศ (Life on Land)
กิจกรรมที่ 1 กำรใช้กระดำษรีไซเคิลจำกกล่องนมยูเอชที ในกำรผลิตเอกสำรและติดต่องำน
กิจกรรมที่ 2 กำรใช้กระดำษอย่ำงประหยัด มีกำรใช้ซำ้ และนำไปรีไซเคิล/อัพไซเคิล
กิจกรรมที่ 3 กำรดูแลสภำพแวดล้อมภำยในอำคำรหอสมุดให้ปรำศจำกมลพิษและอันตรำย
ต่ำงๆ
กิจกรรมที่ 4 กำรปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทัง้ ภำยในและพื้นที่รอบอำคำรหอสมุด
เป้าหมายที่ 16 การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง
(Peace, Justice and Strong Institution)
กิจกรรมที่ 1 กำรส่งเสริมทักษะสำรสนเทศแก่ผใู้ ช้ โดยหลักคิดที่วำ่ “ควำมรู้และข้อเท็จจริง
นำมำซึ่งควำมถูกต้องและสันติ”
กิจกรรมที่ 2 กำรมีบริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศและควำมรู้ และมีกำรอบรมอย่ำงสม่ำเสมอแก่
ผู้ใช้
กิจกรรมที่ 3 กำรอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์แก่ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัด
ต่ำงๆ ทัว่ ประเทศทีม่ ำเยี่ยมมหำวิทยำลัยรังสิตในช่วงสัปดำห์ Open House ซึ่งดำเนินกำรติดต่อกัน
มำ 3 ปี
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรตรวจจับกำรคัดลอกผลงำนทำงอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมที่ 5 รณรงค์กำรละเมิดลิขสิทธิ์และกำรบริหำรสิทธิ์ทำงดิจทิ ัล
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เป้าหมายที่ 17 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับในการบรรลุถึงเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Partnership for the Goals)
สำนักหอสมุดเป็นสมำชิกเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดทัง้ ในระดับนำนำชำติและระดับชำติ
ได้แก่ กำรเป็นสมำชิกเครือข่ำยห้องสมุดนำนำชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (IATUL Network) สมำชิก
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สมำชิกเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.)
นอกจำกนี้ ยังเป็นสมำชิกเครือข่ำยควำมร่วมมือเฉพำะด้ำน เช่น เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว เครือข่ำย
เพื่อนห้องสมุด Friends of the Library รวมทั้ง กำรมีควำมร่วมมือในระดับชุมชน เช่น ควำมร่วมมือกับ
โรงเรียนในตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธำนี ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในจังหวัดปทุมธำนี
กำรเป็นสมำชิกเครือข่ำยต่ำง ๆ ทำให้สำนักหอสมุดสำมำรถแบ่งปันควำมรู้ และประสบกำรณ์ต่ำงๆ
และจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับเครือข่ำยและควำมต้องกำรของชุมชน ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรเป็นห้องสมุดและสำนักงำนสีเขียวแก่เครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน กิจกรรมฝึกอำชีพแก่เยำวชนในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน และจัดกิจกรรมประดิษฐ์
สิ่งของจำกวัสดุเหลือใช้ให้กับบุคคลทั่วไปในงำนเพื่อห้องสมุดของเครือข่ำย Friends of the Library เป็นต้น

ปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินงาน
สำนักหอสมุด ได้ดำเนินงำนทำงด้ำนกำรจัดกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนเกณฑ์
กำรเป็นห้องสมุดสีเขียว จำกสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เมื่อ พ.ศ. 2560 ได้รำงวัลสำนักงำนสีเขียว
ระดับประเทศ ระดับทอง (ดีเยี่ยม) จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม เมื่อ พ.ศ. 2562 และได้รับ
รำงวัลชนะเลิศระดับนำนำชำติจำก สหพันธ์ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสมำคมและสถำบันห้องสมุด เมื่อ พ.ศ.
2563 แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินงำน ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ ควำมสำเร็จมำจำกปัจจัยต่อไปนี้
1. กำรมีวิสัยทัศน์ กำรกำหนดเป้ำหมำย และมีแผนกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องและชัดเจน
2. กำรได้รับควำมสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูงของมหำวิทยำลัย
3. กำรได้รับควำมร่วมมือและสนับสนุนจำกหน่วยงำนและเครือข่ำยทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน
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4. บุคลำกรหอสมุดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็นในกำรเป็น
องค์กรที่มกี ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. บุคลำกรหอสมุดมีส่วนร่วมและควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนเป็นทีมอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ผลที่ได้จากการดาเนินงาน
1. ผลต่อนักศึกษาและผู้ใช้ห้องสมุด
1.1 สร้ำงควำมตระหนักรูใ้ นเรื่องสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของห้องสมุดในด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และกำรเป็นองค์กร
ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1.3 ผู้ใช้บริกำรมีควำมเชื่อถือและเชื่อมั่นในควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะ และควำมปลอดภัยในกำรใช้
บริกำร
2. ผลต่อชุมชนและสังคมสาธารณะ
2.1. ผลจำกกำรมีกจิ กรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ทำให้สำนักหอสมุดได้สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรใน
กำรพัฒนำ
2.2 เสริมสร้ำงภำวะผู้นำของสำนักหอสมุด ในกำรดำเนินงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำมำรถ
ช่วยเหลือ สนับสนุนและแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ไปยังชุมชมและห้องสมุดอื่นๆ
2.3 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดใี นกำรเป็นองค์กรที่มคี วำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
2.4. สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่ชอื่ เสียงของมหำวิทยำลัยรังสิต และประชำสัมพันธ์แหล่งสำรสนเทศ
และบริกำรของสำนักหอสมุดให้เป็นที่แพร่หลำย
3. ผลต่อมหาวิทยาลัยรังสิต
3.1 สนับสนุนนโยบำยกำรเป็นมหำวิทยำลัยสร้ำงเสริมสุขภำพของมหำวิทยำลัยรังสิต
3.2 กำรเป็นองค์กรสีเขียวของสำนักหอสมุด ช่วยลดค่ำใช้จำ่ ยในกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ เชื้อเพลิงและ
กระดำษ
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3.3 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่มหำวิทยำลัย ในกำรที่มีหอสมุดที่มกี ำรดำเนินงำนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนแห่งสหประชำชำติ จนเป็นทีย่ อมรับและได้รับ
รำงวัลทัง้ ในระดับชำติและนำนำชำติ

รางวัลห้องสมุดสีเขียวระดับนานาชาติ - IFLA Green Library Award 2020
สืบเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และกำรมีกจิ กรรมที่ตอบสนองชุมชนและ

สังคมแบบยัง่ ยืนอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้สำนักหอสมุดตัดสินใจส่งรำยงำนเรื่อง “Rangsit University Library and
Sustainable Environment Management Report” เสนอเพื่อพิจำรณำรำงวัลห้องสมุดสีเขียวในระดับ
นำนำชำติ หรือ IFLA Green Library Award ต่อ สหพันธ์ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสมำคมและสถำบันห้องสมุด
(International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) เมื่อเดือนมกรำคม 2563
รำงวัล IFLA Green Library Award นี้ ได้ริเริ่มให้มีขึ้นโดย Environmental Sustainability and
Libraries Special Interest Group (ENSULIB) (ปัจจุบันคือ Environmental Sustainability and Libraries
Section) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มคี วำมสนใจเฉพำะ (ปัจจุบันเป็นชมรม) ภำยใต้องค์กร IFLA รำงวัลนี้เริม่ จัดประกวด
ครั้งแรกในปี ค.ศ.2016 และจัดติดต่อกันมำจนปัจจุบันเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. To reward the best Green Library submission that communicates the library’s
commitment to environmental sustainability
2. To create awareness of libraries’ social responsibility and leadership in environmental
education. Libraries of all types are encouraged to participate
3. To support the worldwide Green Library movement, concerned with environmentally
sustainable buildings, environmentally sustainable information resources and programming,
conservation of resources and energy
4. To promote the development of Green Libraries initiatives locally and worldwide
5. To encourage Green Libraries to actively present their activities to an international
audience
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กำรที่อิฟล่ำ (IFLA) จัดให้มีรำงวัลนี้ขึ้น ยังได้สะท้อนวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และคุณค่ำแห่งควำมเป็น
องค์กรวิชำชีพสำรสนเทศระดับนำนำชำติทใี่ หญ่ที่สุดในโลก ซึง่ เน้นย้ำถึงบทบำทของห้องสมุดและบรรณำรักษ์
ในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืนของสหประชำชำติ ตลอดจนกำรได้ส่งเสริมและเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ดีเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน
รำยงำน Rangsit University Library and Sustainable Environment Management Report นั้น
เขียนเป็นภำษำอังกฤษ มีควำมยำว 49 หน้ำ นำเสนอผลงำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตในกำร
จัดกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน กำรเป็นห้องสมุดสีเขียว สำนักงำนสีเขียว กำรมีบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชนและสังคมที่สนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของสหประชำชำติ

รวมถึงควำมสำเร็จในระดับชำติ

ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จและผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตเป็นหนึ่งในห้องสมุดจำนวนกว่ำ 50 แห่ง จำก 35 ประเทศทัว่ โลก
(ได้แก่ อำร์เจนตินำ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เบลำรุส บรำซิล บัลกำเรีย จีน คอสตำริกำ โครเอเชีย อียปิ ต์ เอกำดอร์
ฝรั่งเศส จีนไต้หวัน คิวบำ ฮังกำรี อินเดีย อิหร่ำน เคนย่ำ ลิธวั เนีย เนปำล นอรเวย์ ปำกีสถำน ฟิลิปปินส์
โปรตุเกส รัสเซีย เซเนกัล สโลวำเกีย ศรีลงั กำ สวิสเซอร์แลนด์ อำฟริกำใต้ ไทย ยูเครน สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ) ที่เสนอผลงำนเข้ำชิงรำงวัล โดยมีคณะกรรมกำรตัดสินจำนวนกว่ำ 30 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำชีพสำรสนเทศ สถำปนิก และนักศึกษำสำขำบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ จำกหลำกหลำยประเทศและประเภทห้องสมุด (โดยเฉพำะห้องสมุดประชำชนและห้องสมุด
มหำวิทยำลัย)
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต จำกประเทศไทย ได้รับกำรตัดสินให้เป็นห้องสมุดชนะเลิศ รำงวัล
IFLA Green Library Award 2020 เมื่อเดือนมีนำคม 2563 ที่ผำ่ นมำ โดยมีห้องสมุดที่เข้ำรอบรองชนะเลิศอีก
5 ห้องสมุด ได้แก่ 1)ห้องสมุด Hangzhou Public Library จำกประเทศจีน 2) ห้องสมุด Public Library Juraj
Šižgorić จำกประเทศโครเอเชีย 3) ห้องสมุด Ezüsthegy Library จำกประเทศฮังกำรี 4) ห้องสมุด Lambaye
Learning Center จำกประเทศเซเนกัล และ 5) ห้องสมุด National Environmental Information Centre จำก
ประเทศศรีลังกำ ห้องสมุดที่ได้รบั รำงวัลชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล 500 ยูโร ซึ่งสนับสนุนโดย
สำนักพิมพ์ De Gruyter Publishing พิธีมอบรำงวัลจะจัดขึ้นในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี IFLA World
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Library and Information Congress ซึ่งในปี 2020 นั้น กำหนดให้มีขึ้นในเดือนสิงหำคม 2563 ณ กรุงดับลิน
ประเทศไอร์แลนด์ แต่ได้ถูกยกเลิกไปเสียก่อน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019
คาประกาศรางวัลห้องสมุดชนะเลิศ
(Winner of the 5th IFLA Green Library Award 2020 Announcement)
Thailand, Rangsit University Library – “Rangsit University Library and Sustainable Environment
Management Report”
Rangsit University Library is a private institution, yet it is accessible to locals and reaches
out to local schools and a prison as well as teachers and students. In terms of educating the
community, this library holds activities to enhance a leadership role for environmental sustainable
management. They have committed themselves to sustainability goals as a managerial framework,
and this shows in their professional, systematic and well-documented approach. Sustainability
permeates nearly all of their infrastructure, operations and educational goals in an exceptional way.
The library monitors its energy, paper and water usage as well as other activities, thus making it
possible to evaluate how well the goals are being met.

บทสรุป
สำนั ก หอสมุด ได้ มุ่ ง มั่ น ในกำรด ำเนิน งำนที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและมี กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมำอย่ำงต่อเนื่อง และได้รับรำงวัลทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ นับเป็น
เกียรติประวัติแห่งควำมภำคภูมิใจ ที่ได้สร้ำงชื่อเสียงแก่มหำวิทยำลั ยรังสิต และวงกำรวิชำชีพห้องสมุดของ
ประเทศไทย
กำรดำเนินงำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรดำเนินงำนตำม
มำตรกำรของกำรเป็ น องค์ ก รสี เ ขี ย ว หรื อ กิ จ กรรมต่ ำ งๆที่ ต อบสนองเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น แห่ ง
สหประชำชำติ ล้ว นสะท้อ นให้ เห็ นว่ ำ พั น ธกิจ ของห้อ งสมุด สำมำรถตอบสนองบริ บทกำรพั ฒ นำและกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงสนับ สนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ยกตัวอย่ำง เช่น กำรเป็นองค์กรที่ใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ มีควำมเอำใจใส่และมี
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ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของโลก กำรดูแลให้ห้องสมุดปรำศจำกมลพิษ กำร
พัฒนำทักษะกำรเข้ำถึงควำมรู้ของผู้ใช้และประชำชนทั่วไป กำรมีทรัพยำกรเพื่อกำรเรียนรู้ กำรอำชีพ และกำร
พัฒนำชีวิต
ห้องสมุดนับเป็นองค์กรทีม่ ีโอกำส

เพรำะเป็นองค์กรที่ทำหน้ำที่สนับสนุนและบริกำรช่วยเหลือผู้ใช้

สำมำรถใช้บทบำทของควำมเป็นห้องสมุดทำหน้ำที่แบ่งปันเอื้อเฟือ้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องเหล่ำนี้ไปยังผู้ใช้
ชุมชน และสังคมสำธำรณะได้โดยปรำศจำกอคติ จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ ห้องสมุดเป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งใน
สังคมที่สามารถดารงบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน
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การใช้พลังงานและทรัพยากร ในบริบทห้องสมุดสีเขียว
ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
Energy and Resource Consumption in the Green Library Context
: Case of the Rangsit University Library
นฤมล พฤกษศิลป์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร และหัวหน้ำแผนกบริกำร
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
บทคัดย่อ
สำนักหอสมุดมีนโยบำยแผนและกำรดำเนินงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559
กำรจัดกำรพลังงำนและทรัพยำกรถือเป็นเรื่องหนึง่ ทีส่ ำคัญ และมีผลต่อกำรดำเนินกิจกรรมประจำวันต่ำง ๆ
ของบุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรในกิจกรรมต่ำง ๆ ของบุคลำกร ได้มีกำรกำหนด
มำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรให้สอดคล้องและเหมำะสมต่อกำรดำเนินงำน
กำหนด
มำตรกำรกำรจัดประชุม กำรจัดนิทรรศกำร และกำรเดินทำงไปประชุมของบุคลำกร เพื่อให้เกิดกำรใช้พลังงำน
และทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและไม่สิ้นเปลือง เพื่อลดภำวะกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจก โดยมีกำรรณรงค์
ทำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ กำรทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรลดกำรใช้พลังงำน
มีกำรบันทึกข้อมูลกำรใช้
พลังงำนและทรัพยำกร (น้ำ ไฟ เชื้อเพลิง และกระดำษ) และสรุปผลกำรใช้พลังงำน และทรัพยำกรอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
และนำผลสรุปมำวิเครำะห์ให้เห็นถึงประสิทธิผลในกำรดำเนินกิจกรรมตำม
มำตรกำรที่กำหนด ทำให้สำนักหอสมุดได้เห็นภำพรวมกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร และสำมำรถนำไปใช้ใน
กำรกำกับดูแลกำรใช้ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
คำสำคัญ: สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต กำรจัดกำรพลังงำนและทรัพยำกร ภำวะโลกร้อน มำตรกำร
ประหยัดพลังงำน ห้องสมุดสีเขียว
DOI: 10.14456/rilj.2020.18
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Abstract
Rangsit University Library has developed an environmentally friendly policy, plan, and
action since 2016. Energy and resource management is one of the major issues. It affects the daily
activities of personnel, especially the use of energy and resources. The measures of energy and
resource consumption have been established to be consistent and appropriate for the operation, for
example, measures for organizing meetings, exhibitions, and traveling to meetings. To achieve
efficient and non-wasteful use of energy and resources and to reduce greenhouse gas emissions,
there are various publicity signs and activities to reduce energy consumption. Energy and resource
usage data (water, fire, fuel, and paper) are recorded and summarized monthly. The results were
beneficially analyzed and monitored the effectiveness of the activities.
Keywords: Rangsit University Library, Energy and resource management, Global warming, Energy
conservation, Green library
มหำวิทยำลัยรังสิตได้ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมโดยมีหน่วยงำนดูแล
รับผิดเรื่องพลังงำนและสิ่งแวดล้อมโดยตรงคือแผนกพลังงำนและสิ่งแวดล้อม (Department of Energy and
Environment) สังกัดสำนักงำนอำคำรและสิ่งแวดล้อม ทำหน้ำที่ดูแลและควบคุมกำรใช้พลังงำน ภำยใน
มหำวิทยำลัย และสรุปข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำภำยในอำคำรต่ำง ๆ วำงแผนและหำมำตรกำรในกำร
ประหยัดพลังงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรกำหนดนโยบำยมำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประกำศใช้
นโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน มำตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 (มหำวิทยำลัยรังสิต, 2547)
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต มีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง และในปีพุทธศักรำช 2559 จึงได้มีกำรตั้งเป้ำหมำยที่จะเป็นห้องสมุดสีเขียว ที่มีผล
กำรดำเนินงำนครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ของสมำคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทย ให้
สอดคล้ องกับ นโยบำยฯ ของมหำวิ ทยำลั ย และเพื่ อนำไปสู่ก ำรปฏิ บัติ งำน กำรบริก ำร กำรปรับ เปลี่ย น
กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ให้เกิดคุณค่ำทำงสังคมอย่ำงยั่งยืนอันจะนำพำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง ตลอดจนยก
คุณภำพชีวิตทั้งผู้ปฏิบัติงำน ผู้ใช้บริกำร และประชำชนในสังคม ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของห้องสมุดสีเขียว
(สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2559) กล่ำวคือ
1. เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ดำ้ นกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิง่ แวดล้อม
2. มีทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ดำ้ นกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
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3. มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรห้องสมุด และผู้รับบริกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีควำมตระหนักรู้ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การดาเนินงานด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนเรื่องห้องสมุดสีเขียว เรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือ กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่ง แวดล้ อม ดั งนั้ นเพื่อ ให้ เ กิด ผลสำเร็ จและบรรลุ เป้ ำ หมำย สำนั กหอสมุด มหำวิท ยำลัย รัง สิต จึง มีก ำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนของสำนักหอสมุด ในเรื่องกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงชัดเจน และ
มีกำรกำหนดมำตรกำรให้สอดคล้องและเหมำะสม มีกำรรณรงค์ และประเมินกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร
ภำยในสำนักหอสมุด ซึ่งได้แก่ กำรใช้น้ำ ไฟฟ้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิง กระดำษ รวมถึงกำรใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน
วัสดุอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรดำเนินงำนดังนี้
1. ตั้งคณะทำงำนกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร และมอบหมำยภำระหน้ำที่ ที่เกีย่ วข้อง
2. กำหนดมำตรกำร และแนวทำงดำเนินงำน กำรใช้น้ำ ไฟฟ้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง และกระดำษ
3. กำหนดมำตรกำรกำรจัดประชุม กำรจัดนิทรรศกำร และกำรเดินทำง
4. สร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. จัดเก็บข้อมูล และเปรียบเทียบสรุปผลกำรใช้น้ำ ไฟฟ้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง และกระดำษ เพื่อให้เกิด
กำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การตั้งคณะทางานการใช้พลังงานและทรัพยากร
กำรแต่งตั้งคณะทำงำนในเรื่องกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร เพื่อให้ทำหน้ำที่เป็นผู้ดูแล กำหนด
มำตรกำรต่ำง ๆ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลกำรใช้พลังงำน และทรัพยำกร จัดกิจกรรมรณรงค์ และสรุปผลกำรใช้
พลังงำนและทรัพยำกร เพื่ อเป็นข้ อมูลให้สำมำรถนำมำวิเครำะห์ก ำรใช้ พลังงำนและทรัพยำกรต่ำง ๆ ใน
ห้องสมุดที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนในส่วนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร
และเป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยคณะทำงำนฯ มีหน้ำที่ดังนี้
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1. กำหนดแผนกำรดำเนินงำน และกำหนดมำตรกำรกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรฯ (ได้แก่ ไฟฟ้ำ
เชื้ อ เพลิ ง น้ ำ กระดำษ อุ ป กรณ์ ส ำนั ก งำน ฯลฯ) เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรใช้ อ ย่ ำ งประหยั ด ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
สำนักหอสมุด และแจ้งให้บุคลำกร ผู้ใช้บริกำร และผู้ประกอบกำรทรำบโดยทั่วกัน
2. ประสำนงำนกับคณะทำงำนกำรประชำสัมพันธ์และกิจกรรม เพื่อทำกำรรณรงค์ สื่อสำรกำรใช้
พลังงำน และทรัพยำกรฯ อย่ำงประหยัดให้บุคลำกร ผู้ใช้บริกำร และผู้ประกอบกำรรับทรำบ และมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ
3. ประสำนงำน กำกับดูแล และตรวจติดตำมกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรฯ ในพื้นที่สำนักหอสมุด
4. รวบรวมเก็บข้อมูลกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรฯ เป็นประจำทุกเดือน
5. รำยงำนผลกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรฯ ต่อคณะกรรมกำรดำเนินงำนสำนักงำนสีเขีย วทุก
3 เดือน
6. ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
7. ทบทวน วิเครำะห์ และปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึ้น
กาหนดมาตรการ และแนวทางดาเนินงานการใช้น้า ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง และกระดาษ
กำรกำหนดมำตรกำรในกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน ต้องมีกำรศึกษำข้อมูล รวมถึงกำรปฏิบัติงำน
ในชีวิตประจำวันของบุคลำกรภำยในสำนักหอสมุด เพื่อให้ทรำบถึงแนวทำงที่จะกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ให้
สอดคล้องและเหมำะสม บุคลำกรทุกคนสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงที่กำหนดได้โดยไม่กระทบต่อกำรดำเนิน
ชีวิตประจำวันในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้สิ่งสำคัญคือ ต้องคำนึงถึงในส่วนที่เป็นพื้นที่กำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้
ด้วย เพรำะกำรกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติเท่ำนั้น ยังต้องเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริกำรด้วย
เช่น หำกเรำต้องกำรกำหนดกำรเปิด – ปิดเครื่องปรับอำกำศ ต้องพิจำรณำด้วยว่ำเรำจะกำหนดเวลำเปิด -ปิด
เครื่องปรับอำกำศ ในส่วนของปฏิบัติงำนอย่ำงไร และส่วนของผู้ใช้อย่ำงไร ทั้งนี้กำรกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ
ต้องให้ครอบคลุมตำมมำตรฐำนของห้องสมุดสีเขียว ประกอบด้วย
1. กำรใช้ไฟฟ้ำ
1.1 ระบบปรับอำกำศ
1.2 ระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง
1.3 ระบบลิฟท์
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ำยเอกสำร
1.4 เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
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2. กำรใช้นำ้
3. กำรใช้นำมั
้ นเชื้อเพลิง
4. กำรใช้กระดำษ และทรัพยำกรอื่น ๆ

มาตรการการประหยัด ลดการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
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กาหนดมาตรการการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการเดินทาง
สำนั ก หอสมุ ด มี ก ำรก ำหนดมำตรกำรต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรใช้ ท รั พ ยำกรและพลั ง งำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ที่มีควำมเกี่ยวข้อง ดังนี้
การจัดประชุม มีข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและสอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรเรื่อง
สิ่งแวดล้อม โดยข้อกำหนดในกำรจัดประชุมจะคำนึงถึงเรื่อง
1. เน้นกำรใช้เอกสำรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประชุม เช่น จดหมำยเชิญประชุม รำยงำนกำร
ประชุม เอกสำรประกอบต่ำง ๆ
2. ใช้กระดำษ Reuse หำกมีควำมจำเป็นที่ต้องใช้เอกสำรประกอบฉบับพริ้นท์
3. กำรจัดอำหำร เครื่องดื่ม
3.1 จัดเตรียมอำหำร และเครื่องดืม่ ในปริมำณที่พอเหมำะกับผู้มำประชุม
3.2 งดกำรใช้กล่องโฟม และหลีกเลีย่ งกำรใช้พลำสติก
3.3 เลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. กำรจั ด เตรี ย มสถำนที่ ก ำรประชุ ม เน้ น กำรจั ด ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ลดกำรเดิ น ทำงและขนส่ ง หำก
จำเป็นต้องจัดนอกสถำนที่ กรณีจัดที่โรงแรม ต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับกำรรับรองให้เป็นโรงแรม
สีเขียว หรือสถำนที่ที่ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสาร แทนการใช้กระดาษ
Web Site สานักหอสมุด: http://library.rsu.ac.th
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Facebook สานักหอสมุด

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
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การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม

การจัดเลี้ยงอาหารว่าง

การจัดนิทรรศการ ในกำรจัดนิทรรศกำรของสำนักหอสมุดนั้น จะมีกำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่
แล้ว นำกลับมำใช้ใหม่ เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด กระดำษแข็งจำกกล่องกระดำษ จะหลีกเลี่ยงกำรนำอุปกรณ์ที่จะ
สร้ำงให้เกิดขยะ แต่จะพยำยำมลดขยะลง และใช้สิ่งของ หรือวัสดุที่มีอยู่ นำกลับมำใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
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การเดินทาง กำรไปประชุมภำยนอกที่มีควำมจำเป็นต้องขอรถของมหำวิทยำลัย จะทำกำรจองรถ
ผ่ำนทำงกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ และหำกบุคลำกรมีกำรเข้ำร่วมประชุม 2 คนขึ้นไป และเริ่มต้นกำรเดินทำง
จำกหน่วยงำน ให้เดินทำงไปพร้อมกัน (ทั้งรถที่ขอจำกส่วนกลำงหรือรถโดยสำร) โดยมีกำรจดบันทึกระยะทำงไว้
ทุกครั้ง
การกาหนดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้มาตรฐาน 7ส
สำนักหอสมุดมีกำรดำเนินกำรในเรื่องกำรลดปริมำณกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ โดยมีกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรฐำน 7ส ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำนักหอสมุดมีกำรปฏิบั ติมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่ง
มำตรฐำน 7ส จะเป็นคู่มือในกำรกำหนดกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในสำนักหอสมุด และบุคลำกรทุกคน
รับทรำบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

การสร้างความตระหนักรูใ้ นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกำรกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ที่นำมำใช้ภำยในหน่วยงำนนั้น ต้องมีกำรสื่อสำร และสร้ำงให้เกิดกำร
รับรู้ โดยมีกำรรณรงค์ และกำรดำเนินงำนที่ปฏิบัติได้ก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมตระหนักใน
กำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนต่ำง ๆ
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การรณรงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
การทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
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การดาเนินกิจกรรมเบื้องต้นเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงาน
การเปลี่ยนหลอด Compact Fluorescent เป็น LED

การติดตั้งไฟกระตุก
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การทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟ

ติดสติก๊ เกอร์ประหยัดพลังงานและเผาผลาญแคลอรี่ในการขึน้ -ลงบันได แทนการใช้ลิฟต์
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การลดการใช้วัสดุสนิ้ เปลือง

A = Avoid การหลีกเลี่ยงหรื องดการ

ใช้ พลังงานอย่ างฟุ่ มเฟื อย
R = Reduce การลด
R = Reuse นาวัสดุท่ ใี ช้ แล้ วมาใช้ ซา้
R = Recycle การนาวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่

มีกำรใช้หลัก 1A3R เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งในหลักกำรของ 1A3R นั้น เป็นกำรสร้ำงให้เกิดกำร
ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพำะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
พลังงำนและทรัพยำกร เช่น กำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำ ลิฟต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ำยเอกสำร
กำรใช้กระดำษ และวัสดุสำนักงำน เป็นต้น
การจัดเก็บข้อมูล และเปรียบเทียบสรุปผลการใช้น้า ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง และกระดาษ
สำนักหอสมุด มีกำรจัดกำรในกำรเก็บข้อมูลกำรใช้น้ำ ไฟฟ้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง และกระดำษ เป็นประจำ
ทุกเดือน ให้สำมำรถนำผลกำรใช้พลังงำน และทรัพยำกรกระดำษ มำคำนวณกำรใช้และนำมำเปรียบเทียบ
เป็นข้อมูลให้ทรำบ โดยนำผลกำรใช้มำบริหำรจัดกำรเรื่องกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพ
ต่อไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้ดำเนินกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้ พลังงำนและทรัพยำกรตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559-2562 มีกำรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้ำที่จดบันทึก กำรใช้ไฟฟ้ำ ใช้น้ำ และกำรใช้กระดำษ ทุก
สิ้นเดือน คณะทำงำนด้ำนกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร ต้องคอยตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ
ทรำบผลโดยรวมในกำรใช้พลังงำน และทรัพยำกรของสำนักหอสมุด ให้นำมำแก้ไขได้ทันท่วงที หำกพบว่ำมี
กำรใช้พลังงำนหรือทรัพยำกรมีกำรใช้มำกขึ้นในเดือนนั้น ๆ โดยจะนำมำวิเครำะห์ หำสำเหตุ และแก้ไขให้เกิด
ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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การเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของสานักหอสมุด
ตัวอย่างการเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
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ตัวอย่างการเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้น้า
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ตัวอย่างการเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้เชือ้ เพลิง
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ตัวอย่างการเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้กระดาษ

การสรุปผลข้อมูลเปรียบเทียบและการวิเคราะห์การใช้พลังงานและทรัพยากรปี 2560-2562
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปี
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การวิเคราะห์ผลปี พ.ศ. 2560-2562
ปี พ.ศ. 2560 ใช้ไฟฟ้ำ = 981,475.20 kWh
ปี พ.ศ. 2561 ใช้ไฟฟ้ำ = 792,936.00 kWh ลดลงจำกปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 19.20
ปี พ.ศ. 2562 ใช้ไฟฟ้ำ = 745,561.20 kWh ลดลงจำกปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 5.97
จำกผลแสดงให้เห็นว่ำกำรใช้ไฟฟ้ำจำกปี พ.ศ. 2560-2561 มีแนวโน้มลดลงมำทุกปี สืบเนื่องมำจำก
กำรใช้มำตรกำรรณรงค์ประหยัดกำรใช้พลังงำนของสำนักหอสมุดมำตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 โดยมีมำตรกำรในกำร
เปิด-ปิดเครื่องปรับอำกำศ เป็นเวลำ ทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติงำน และส่วนผู้ใช้ กำรเปิด -ปิดไฟ กำรรณรงค์กำรใช้
ลิฟท์ กำรใช้ไฟกระตุกในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องมีกำรเปิดไฟตลอดเวลำ เช่น ในส่วนกำรทำงำนชั้น 2 และห้อง
study room group ชั้น 3 เป็นต้น
หำกพิจำรณำเป้ำหมำยของกำรใช้ไฟฟ้ำในปี พ.ศ. 2562 ว่ำจะลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลงจำกปี พ.ศ.
2561 จำนวนร้อยละ 5 จึงเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเห็ นได้ว่ำในช่วงที่เริ่มมีกำรใช้มำตรกำรกำรลดใช้
พลังงำนต่ำง ๆ ในปี พ.ศ. 2561 มำนั้น จะมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงจำกปี พ.ศ. 2560 จำนวนร้อยละ 19.20 และในปี
พ.ศ. 2561-2562 มีกำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำลงอย่ำงต่อเนื่อง
ปริมาณการใช้น้ารายปี
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การวิเคราะห์ผลปี พ.ศ. 2560-2562
ปี พ.ศ. 2560 ใช้น้ำ = 2,060.83 ลบ.ม. มิเตอร์น้ำเสีย (เดือน กันยำยน.-ธันวำคม 2560)
ปี พ.ศ. 2561 ใช้น้ำ = 3,650.00 ลบ.ม. ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับในปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2562 ใช้นำ้ = 3,454.00 ลบ.ม. ลดลงจำกปี พ.ศ. 2561 เท่ำกับ ร้อยละ 5.36
จำกข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ำเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561-2562 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2562 มีกำรใช้น้ำลดลง
จำกปี พ.ศ. 2561 จำนวนร้อยละ 5.3 ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ว่ำจะมีกำรลดกำรใช้น้ำลงจำกปี พ.ศ.
2561 จำนวนร้อยละ 5 เห็นได้ว่ำเมื่อมีกำรรณรงค์กำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด ในทุกส่วนของในหน่วยงำนอย่ำง
จริงจัง กำรใช้น้ำจึงมีปริมำณลดลง สำหรับในปี พ.ศ. 2560 นั้น มิเตอร์สำหรับวัดน้ำชำรุดตั้งแต่เดือนกันยำยนธันวำคม พ.ศ. 2560 (รวม 4 เดือน) ทำให้ตัวเลขจำนวนกำรใช้น้ำไม่สำมำรถแสดงผลทั้งปี
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรายปี
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การวิเคราะห์ผลปี พ.ศ. 2560-2562
ปี พ.ศ. 2560 ใช้เชื้อเพลิง = 157.62 ลิตร
ปี พ.ศ. 2561 ใช้เชื้อเพลิง = 52 ลิตร ลดลงจำกปี 2560 ร้อยละ 67
ปี พ.ศ. 2562 ใช้เชื้อเพลิง = 199.18 ลิตร มีกำรใช้เชื้อเพลิงสูงกว่ำในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 73
จำกผลกำรใช้เชื้อเพลิงในปี พ.ศ. 2560-2561 เห็นว่ำมีกำรใช้เชื้อเพลิงที่ลดลงมำในปี พ.ศ. 2561 สืบ
เนื่องมำจำก สำนักหอสมุดมีข้อปฏิบัติในกำรใช้รถของมหำวิทยำลัยในกำรไปติดต่องำน ทำกิจกรรม หรือ
ประชุมภำยนอก ที่พิจำรณำจำกควำมจำเป็นอย่ำงเหมำะสม ทำให้กำรใช้เชื้อเพลิงในปี พ.ศ. 2561 มีแนวโน้ม
ลดลงมำก แต่ในขณะเดียวกันแนวโน้มในปี พ.ศ. 2562 จะมีกำรใช้เชื้อเพลิงในปริมำณที่มำกกว่ำ ทั้งนี้สิ่งที่เป็น
ตัวแปรสืบเนื่องมำจำกกำรทำกิจกรรม หรือกำรไปประชุมในช่วงเวลำที่มีจำนวนครั้งที่มำกกว่ำในปี พ.ศ. 2562
และมีควำมจำเป็นในกำรที่ต้องขอใช้บริกำรรถของมหำวิทยำลัย เช่น กำรต้องมีกำรขนหนังสือไปบริจำคและ
ร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอก ดังนั้นกำรใช้เชื้อเพลิงในปี พ.ศ. 2562 จึงไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้ คือ มีปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงอำจต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมทั้ง
ภำยในและภำยนอกของสำนักหอสมุดที่เกิดขึ้น แต่ในภำพรวมภำยใต้มำตรกำรที่กำหนดจะสำมำรถช่วยให้
เกิดกำรใช้เชื้อเพลิงได้อย่ำงเหมำะสม
ปริมาณการใช้กระดาษรายปี
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การวิเคราะห์ผลปี พ.ศ. 2560-2562
ปี พ.ศ. 2560 ใช้กระดำษ = 37 รีม
ปี พ.ศ. 2561 ใช้กระดำษ = 50 รีม เพิ่มขึ้นจำกปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 26
ปี พ.ศ. 2562 ใช้กระดำษ = 28 รีม ลดลงจำกปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 44
จำกผลแสดงให้เห็นว่ำในช่วงปี พ.ศ.2561 มีกำรใช้กระดำษจำนวนมำกกว่ำในปี พ.ศ. 2560 อำจเป็น
ผลมำจำกกำรที่บุคลำกรของหน่วยงำนทำกำรเบิกกระดำษในแต่ละแผนกแยกส่วนกันในปี พ.ศ. 2559 ทำให้ไม่
ทรำบถึงกำรใช้งำนในภำพรวมทั้งหมดจนครบปี จึงทำให้กระดำษยังคงเหลือใช้ไปถึงปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ส่งผลมำ
ในปี พ.ศ. 2561 ที่ทำให้มีกำรใช้กระดำษที่เพิ่มขึ้นจำกจำนวนกำรเบิกใช้ และมำในปี พ.ศ. 2562สืบเนื่องจำก
สำนักหอสมุดไม่มีกำรเบิกกระดำษมำเกินจำนวนให้เหลือใช้เหมือนที่ผ่ำนมำ และโดยที่สำนักหอสมุดมีกำร
กำหนดมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนและทรัพยำกร มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ จึงทำให้กำรใช้กระดำษมี
จำนวนกำรใช้ที่ลดลง ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ (มีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรใช้กระดำษในปี พ.ศ. 2562 จะ
ลดลงร้อยละ 5)
กำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรในปี พ.ศ.2560-2562 นั้น ในภำพรวมทั้งหมดมีแนวโน้มที่ลดลง และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทั้งไฟฟ้ำ น้ำ และกระดำษ ยกเว้นเชื้อพลิงซึ่งในปี พ.ศ. 2562 มีกำรใช้ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งภำยในและภำยนอกในปีนั้น จำกกำรใช้มำตรกำรต่ำงๆ ในกำรรณรงค์
สำมำรถช่วยกำรลดกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและตำมเป้ำหมำยได้
สำหรั บ แนวโน้ ม กำรใช้ พ ลั ง งำนและทรั พ ยำกรในปี พ.ศ. 2563 อำจไม่ สำมำรถน ำผลย้ อ นไป
เปรียบเทียบกับในปี พ.ศ.2562 ได้ เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรเกิดโรคโควิด -19 ที่ทำให้บุคลำกรไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำน และเปิดให้บริกำรได้อย่ำงปกติในช่วงเดือนมีนำคม - เมษำยน 2563 จึงต้องมีกำรพิจำรณำ
ผลสรุปในปีต่อ ๆ ไป ว่ำจะมีแนวโน้มเป็นอย่ำงไร ทั้งนี้สำนักหอสมุดยังคงใช้มำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรควบคุม
กำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรปรับเปลี่ยนมำตรกำรให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมต่อไป
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สรุป
จำกกำรดำเนินงำนในเรื่องกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560-2562 จะเห็นได้ว่ำ กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ นั้น ส่งผลดีในเรื่ องกำรประหยัดพลังงำน
และทรัพยำกรได้อย่ำงชัดเจน ปัจจัยที่จะทำให้บรรลุเป้ำหมำยได้ตำมที่ตั้งไว้ ได้แก่ ควำมร่วมมือร่วมใจของ
บุคลำกรในหน่วยงำน มำตรกำรต่ำง ๆ ที่กำหนดเหมำะสมและสอดคล้อง กำรบันทึกข้อมูลของกำรใช้
พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประเมินวิเครำะห์เ ปรียบเทียบข้อมูล สิ่งเหล่ำนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้กำร
ดำเนินงำนประสบผลสำเร็จ ทำให้องค์กรสำมำรถประหยัดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเรื่องกำรใช้พลังงำนและ
ทรัพยำกรลงได้ และทำให้เป็นองค์กรสีเขียว ลดภำวะก๊ำซเรือนกระจก ลดปัญหำภำวะโลกร้อน ได้อย่ำงยั่งยืน
และไม่เพียงเท่ำนี้ยังเป็นกำรสร้ำงให้เกิดผลโดยทำงอ้อมด้วย ทำให้บุคลำกรมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้
พลังงำนและทรัพยำกร ทั้งที่ทำงำนและทีบ่ ้ำน ให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ที่สำคัญทำให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในกำรช่วยกันประหยัดพลังงำนและทรัพยำกรของหน่วยงำน
เอกสารอ้างอิง
การอนุรักษ์พลังงาน. (2562). สืบค้นจำก http://202.28.94.41/webcontest/2557/g5703/01.html
มหำวิทยำลัยรังสิต. (2547). ประกาศเรื่องนโยบายด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน. ลงวันที่ 25 มีนำคม 2547.
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2559). เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกาหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ
และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
สยำม อรุณศรีมรกต, กัมปนำท ภักดีกุล, ฐิติธร บุญเรือง, และ เพ็ญพรรณ พงษ์สำยันต์. (2562). มาตรฐาน
สานักงานสีเขียว (Green Office Standard : 2562). นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล.
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต. (2560). ประกาศสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต. ลงวันที่ 28 กันยำยน 2560.
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต. (2562). ประกาศสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องนโยบาย
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สานักงานสีขียว (Green Office) ปีพุทธศักราช 2562. ลงวันที่ 20 มีนำคม
2562.
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต. (2562). ประกาศสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเป้าหมายการจัด
การพลังงานและการใช้ทรัพยากร สาหรับปี พ.ศ.2562. ลงวันที่ 20 มีนำคม 2562.
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รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2561-2562
Greenhouse Gas Inventory of Rangsit University Library Report 2018-2019
พัชรำ หำญเจริญกิจ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ และหัวหน้ำหอจดหมำยเหตุ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
บทคัดย่อ
รำยงำนฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รำยงำนกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจกของส ำนั ก หอสมุ ด
มหำวิทยำลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2562 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
โดยในปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุดได้ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รวมจำนวนทั้งสิ้น 461.78 ตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (tCO2e) จ ำแนกตำมขอบเขตที่มีก ำรปล่ อยก๊ำซเรือนกระจกจำกมำกไปหำน้ อยตำมลำดั บ ดัง นี้
ขอบเขตที่ 2 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมจำกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเป็นปริมำณสูงสุด เท่ำกับ 433.88
ตันคำร์บอนไดออก ไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) รองลงมำ คือ ขอบเขตที่ 3 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมจำก
กำรใช้ กระดำษ A4 และ A3 (สีข ำว) กำรใช้น้ ำประปำ และขยะของเสี ย (ฝั่ง กลบ) เท่ำ กับ 25.16 ตั น
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) และน้อยที่สุด คือ ขอบเขตที่ 1 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรงจำก
กำรใช้เชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เท่ำกับ 2.74 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) เมื่อนำปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2562 ไปเปรียบเทียบกับปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2561 ที่มี
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เท่ำกับ 469.83 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ พบว่ำ สำนักหอสมุดสำมำรถลด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงได้ ร้อยละ 1.71 แต่ยังไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดว่ำสำนักหอสมุด
จะต้ องลดปริม ำณกำรปล่อ ยก๊ ำซเรือ นกระจกของปี พ.ศ. 2562 ลงให้ได้ ร้อ ยละ 5 สำนัก หอสมุด จึง ต้อ ง
ดำเนินกำรมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัดยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกสำหรับปีต่อไป
คำสำคัญ : ก๊ำซเรือนกระจก คำร์บอนฟุตพริ้นท์ ห้องสมุดสีเขียว
DOI: 10.14456/rilj.2020.19
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Abstract
This article aims to report greenhouse gas (GHG) emissions of Rangsit University
Library year 2019 followed the eighth category about green library quality assessment of Green
Library Standard of Thailand. The result found that the volume of CFO was 461.78 tons of carbon
dioxide equivalent (tCO2e) The most CFO was second scope: indirect GHG emission by electric
energy 433.88 tons of carbon dioxide equivalent (tCO2e) the second was the third scope: other
indirect GHG emissions by paper, water, and waste were 25.16 tons of carbon dioxide equivalent
(tCO2e) and the last one was first scope: direct GHG Emission by fuel 2.74 tons of carbon dioxide
equivalent (tCO2e). Comparing to the base year 2018 found that the total of CFO was 469.83 tons
of carbon dioxide equivalent (tCO2e) shown that Rangsit University Library reduced greenhouse
gas emissions by 1.71% but had still not achieved library aim to reduce 5%.
Keywords : Greenhouse Gas, Carbon Footprint, Green Library
ความเป็นมา
เมื่อมหำวิทยำลัยรังสิตได้ประกำศนโยบำยพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสร้ำงเสริม
สุขภำพ ร่วมกับสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ในปี พ.ศ. 2553 นั้น เป้ำหมำยที่
สำคัญคือกำรมุง่ เน้นให้มหำวิทยำลัยเป็นชุมชนสุขภำพที่ยั่งยืนในลักษณะของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กำร
ปรับปรุงมหำวิทยำลัยให้เอื้อต่อสุขภำพที่ดี โดยปรับวิถีชวี ิตของนักศึกษำและอำจำรย์ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ด้ำนสุขภำพโดยให้มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมทีจ่ ะเป็นที่พึ่งของสังคม รวมทั้งกำรปรับปรุงบริกำร
สุขภำพของมหำวิทยำลัยเป็นเป้ำหมำยสำคัญ
ในนโยบำยมหำวิทยำลัยสร้ำงเสริมสุขภำพที่ประกำศออกมำมีนโยบำยประกำรหนึ่งที่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติกจิ กรรม 7ส ที่สำนักหอสมุดดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง นั่นคือกำรปรับปรุงพฤติกรรมสร้ำงเสริม
สุขภำพและสภำพแวดล้อมจึงมีควำมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติกจิ กรรม 7ส ที่ห้องสมุดนำมำใช้เป็นเครื่องมือ
และกระบวนกำรในกำรจัดกำรกับสภำพแวดล้อมทั้งในพื้นที่ให้บริกำรและพื้นที่สำหรับกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ปี
พุทธศักรำช 2548 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำมสวยงำม ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และควำมมี
สุขอนำมัยที่ดีทงั้ สำหรับผู้มำใช้บริกำรและผู้ปฏิบัติงำน
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ต่อมำเมื่อสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้รว่ มลงนำมเป็นสมำชิกควำมร่วมมือ “เครือข่ำย
ห้องสมุดสีเขียว” เมื่อวันพุธที่ 8 เมษำยน 2558 ณ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงนำไปสู่กำร
ขอรับกำรประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียวตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยนพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ในปี พ.ศ. 2560 ซึง่ กำหนดให้ห้องสมุดต้องทำกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
ข้อกำหนดนี้ทำให้สำนักหอสมุดต้องหันมำสนใจเรื่องกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรอย่ำง
จริ งจั ง ด้ วยกำรเริ่ มศึ ก ษำหำควำมรู้ จ ำกเอกสำรและเว็บ ไซต์ ขององค์ก ำรบริห ำรจั ดกำรก๊ ำซเรื อ นกระจก
(องค์กำรมหำชน) โดยสำนักหอสมุดใช้เอกสำรแนวทำงกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นคู่มือ
มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกขึ้นทำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง
จำกกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกและกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ทำให้สำนักหอสมุดได้ทรำบถึง
แหล่งที่ปล่อยและปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก อันนำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพและควำมเข้มข้นของกำร
กำหนดมำตรกำรกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุ
ของภำวะโลกร้อนและควำมเปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศและสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับก๊าซเรือนกระจก
เพื่อควำมเข้ำใจถึงควำมหมำยของคำว่ำ “คำร์บอนฟุตพริน้ ท์” และ “ก๊ำซเรือนกระจก” ให้มำก
ยิ่งขึ้น จึงขอนำคำ อธิบำยขององค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) มำแสดงไว้ ดังนี้
คำร์บอนฟุตพริ้นท์ หมำยถึง ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมำจำกผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย
ตลอดวัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กำรได้มำซึง่ วัตถุดิบ กำรขนส่ง กำรประกอบชิ้นส่วน กำรใช้งำน และกำร
จัดกำรซำกผลิตภัณฑ์หลังใช้งำน โดยคำนวณออกมำในรูปของคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ องค์กำรบริหำร
ก๊ำซเรือนกระจก (องค์กรมหำชน), 2554)
ก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) หมำยถึง ส่วนประกอบก๊ำซในบรรยำกำศทั้งทีม่ ีอยูใ่ น
ธรรมชำติและสร้ำงขึ้นโดยมนุษย์ ซึ่งสำมำรถดูดซับและปล่อยรังสีที่มีควำมยำวคลื่นอยูใ่ นช่วงควำมถี่ของรังสี
อินฟำเรดที่ถกู ปล่อยออกมำจำกพื้นผิว โลก ชั้นบรรยำกำศ และก้อนเมฆ (นันทญำ เขียวแสวง, 2559 : 20)
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ชนิดของก๊าซเรือนกระจก
ก๊ำซเรือนกระจกที่ถกู ควบคุมโดยพิธีสำรเกียวโต ปัจจุบันมี 7 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊ำซที่เกิดจำก
กิจกรรมของมนุษย์เท่ำนั้น ได้แก่
1. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
2. ก๊ำซมีเทน (CH4)
3. ก๊ำซไนตรัสออกไซด์ (N20)
4. ก๊ำซไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน (HFCs)
5. ก๊ำซเพอร์ฟลู-ออโรคำร์บอน (PFCs)
6. ก๊ำซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)
7. ก๊ำซไนโตเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)
ทัง้ นี้ ยังมีก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิด คือ สำรซีเอฟซี (CFC
หรือ Chloroflu orocarbon) ซึ่งใช้เป็นสำรทำควำมเย็นและใช้ในกำรผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกำหนดในพิธีสำร
เกียวโต เนื่องจำกเป็นสำรที่ถกู จำกัดกำรใช้ในพิธีสำรมอนทรีออลแล้ว
บริบทและขอบเขตการจัดการก๊าซเรือนกระจก
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนหนึง่ ของมหำวิทยำลัยรังสิต มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ มีสำยกำรบังคับ
บัญชำขึ้นตรงต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรโดยมีผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดทำหน้ำที่บริหำรและควบคุมกำร
ดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุดเปิดให้บริกำรครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2529 ณ บริเวณชั้น 3 และ 4 ของอำคำรประสิทธิรัตน์
ต่อมำปี พ.ศ. 2530 ได้ย้ำยมำให้บริกำรที่บริเวณชั้น 2 ของอำคำรประสิทธิพัฒนำในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำคำร
หอสมุด จนถึงปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดจึงได้ย้ำยมำยังอำคำรที่ทำกำรถำวร เนื้อที่ใช้สอยของอำคำรมีทั้งสิ้น
ประมำณ 8,955 ตำรำงเมตร แบ่งเป็นเนื้อที่สำหรับใช้สอยของหน่วยงำนอื่นๆ บริเวณชั้นหนึ่งประมำณ 1,000
ตำรำงเมตร เป็นเนื้อที่สำหรับกิจกำรห้องสมุดประมำณ 8,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุผู้อ่ำนได้ประมำณ 2,000
กว่ำคน และจุหนังสือได้ประมำณ 4,000,000 เล่ม
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แผนผังอำคำรหอสมุด แบ่งเป็น 6 ชั้น ดังนี้
ชั้น 1 เป็นส่วนปฏิบัตงิ ำนของสำนักงำนรับนักศึกษำนำนำชำติและสื่อสำรระหว่ำงประเทศ ศูนย์แอนิ
เมชั่นอำร์เอสยู ศูนย์บริกำรนำนำชำติ ห้องฝึกอบรมศูนย์นวัตกรรมกำรเรียนรู้มีห้องประชุมจุผู้ใช้ได้ประมำณ
200 คน และห้องStudy Roomสำหรับนักศึกษำใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำในกำรทบทวนกำรเรียน สำมำรถ
ปรึกษำเป็นกลุ่มหรือทำรำยงำนโดยไม่รบกวนผูใ้ ช้ในห้องอ่ำนหนังสือที่ต้องกำรควำมเงียบสงบ
ชั้น 2 ด้ำนทิศตะวันออก เป็นห้องทำงำนงำนของผู้อำนวยกำร สำนักงำนเลขำนุกำรแผนกพัฒนำ
และแผนกเทคนิค ด้ำนทิศตะวันตก เป็นห้องบริกำรสื่อโสตทัศน์และอินเทอร์เน็ต Books Return Station และ
ลำนพักสำยตำ
ชั้น 3 เป็นห้องอ่ำนหนังสือตำรำและหนังสืออ้ำงอิงทำงสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ บริกำร
สำรสนเทศ บริกำรยืม-คืน Self-Checking Service
ชั้น 4 เป็นห้องอ่ำนหนังสือตำรำและหนังสืออ้ำงอิงทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 5 เป็นห้องอ่ำนวำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์
ชั้น 6 เป็นห้องหนังสือพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
รังสิต บริกำรงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์
ขอบเขตการจัดการก๊าซเรือนกระจกอาคารหอสมุด
สำนักหอสมุดกำหนดขอบเขตกำรจัดกำรก๊ำซของอำคำรหอสมุดเพื่อรองรับกำรดำเนินกิจกรรมและ
พื้นที่ภำยในอำคำรซึ่งภำรกิจหลักของสำนักหอสมุดคือกำรเปิดให้บริกำรแก่ผู้ใช้ทุกวัน โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เปิดบริกำรตั้งแต่เวลำ 08.30-19.00 น. สำหรับวันเสำร์และวันอำทิตย์ เปิดบริกำรตั้งแต่เวลำ 09.00 – 19.00 น.
รวมชัว่ โมงเปิดให้บริกำรประมำณ 12.5 ชั่วโมงต่อวัน ปีพุทธศักรำช 2562 มีจำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรต่ำงๆ รวม
จำนวนทัง้ สิ้น 218,702 คน เปิดให้บริกำร จำนวน 292 วัน มีผู้ใช้บริกำรเฉลี่ยวันละ 749 คนต่อวัน โดยใน
จำนวนนีม้ ีทั้งผู้ใช้ที่เป็นอำจำรย์ นักศึกษำ และบุคคลทัว่ ไป
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รูปที่ 1 ผังอำคำรหอสมุด
การกาหนดค่าเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 8 กำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว กำหนดให้ห้องสมุดต้อง
มีตัวชี้วดั และระบบกำรติดตำมประเมินผลด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตัวชี้วดั และค่ำ
เป้ำหมำยกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำ กระดำษ เชื้อ เพลิง กำรใช้ทรัพยำกร และปริมำณของเสีย โดยต้องมีกำรบันทึกข้อมูล
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักหอสมุด ได้กำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วดั ที่
ชัดเจนด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร พลังงำน และของเสีย และปริมำณก๊ำซเรือนกระจก สำหรับปีพุทธศักรำช 2562
ไว้ดังนี้
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1. พลังงำน
1.1 ไฟฟ้ำ
1.2 เชื้อเพลิง
2. น้ำ
3. กระดำษ
4. ทรัพยำกร (อุปกรณ์สำนัก
งำน)
5. ปริมำณของเสียที่นำกลับ
มำใช้ประโยชน์
6. ก๊ำซเรือนกระจก
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ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 5
ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 5
ปริมำณกำรใช้น้ำลดลงร้อยละ 5
ปริมำณกำรใช้กระดำษลดลงร้อยละ 5
ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภทลดลง
ร้อยละ 5
มำกกว่ำร้อยละ 50 ของปริมำณของเสียทั้งหมด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 5

รูปที่ 2 ประกำศสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
เรื่อง เป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกร สำหรับปี พ.ศ. 2562
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การกาหนดปีฐาน
องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (2554, 11) ได้อธิบำยควำมหมำยของคำว่ำ ปีฐำนหรือ
Baseline for cuts ว่ำคือ ปีฐำนที่จะใช้เปรียบเทียบกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของตนเอง สำหรับ
รำยงำนฉบับนี้สำนักหอสมุดใช้ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2561 เป็นปีฐำนเปรียบเทียบกับปริมำณ
ก๊ำซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2562
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกได้กำหนดไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ องค์กรต้องกำหนดขอบเขตกำร
ดำเนินงำนและมีกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยกำรกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำนนี้ ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่ำงๆ ได้แก่
1. ระบุแหล่งกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกที่เกีย่ วข้องภำยในขอบเขตของกำรดำเนินงำน
ขององค์กร
2. จำแนกแหล่งกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกออกเป็น กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง กำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก ทำงอ้อมที่เกิดจำกกำรใช้พลังงำนภำยนอกองค์กร และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมที่
เกิดจำกกำรใช้พลังงำนจำกภำย นอกองค์กรและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่นๆ
3. คัดเลือกกิจกรรมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นต้องหำปริมำณและต้องมี
กำรรำยงำนผล และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตกำรดำเนินงำนไปจำกเดิมต้องมีกำรอธิบำยเพิม่ เติม
ในกำรกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำน ต้องระบุกจิ กรรมที่มกี ำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจก
ที่สัมพันธ์กับกำรดำเนินงำนขององค์กร ซึง่ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
ขอบเขตที่ 1 กำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกทำงตรงขององค์กร (Direct Greenhouse
Gas Emission) ได้แก่ ก๊ำซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึ้นโดยตรงจำกกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในองค์กร
(1) กำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกทีเ่ กิดจำกกำรเผำไหม้อยูก่ บั ที่ เช่น กำรหุงต้ม กำร
ผลิตไอน้ำ อุปกรณ์ที่มีกำรใช้กำรเชื้อเพลิง เช่น เลื่อยไฟฟ้ำ เครื่องตัดหญ้ำ เชื้อเพลิงชีวมวล
(2) กำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกทีเ่ กิดจำกกำรเผำไหม้ที่มกี ำรเคลื่อนที่ เช่น
ยำนพำหนะทีใ่ ช้เชื้อเพลิงประเภทต่ำงๆ
(3) กำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึ้นจำกกำรเผำไหม้ที่เกิดจำกกำรรัว่ ไหลและ
อื่นๆ เช่น สำรทำควำมเย็นที่รั่วไหลจำกเครื่องปรับอำกำศ ไนโตรเจนจำกปุย๋ เคมี สำรดับเพลิงจำกถังดับเพลิง
ระบบบำบัดน้ำเสียเติมอำกำศ/แบบไร้อำกำศ
ขอบเขตที่ 2 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมทีเ่ กิดจำกกำรซื้อพลังงำนภำยนอกองค์กร
(Indirect Greenhouse Gas Emission from purchased energy) ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ
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ขอบเขตที่ 3 ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรที่เกีย่ วข้องกับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่นๆ (Other
Indirect Greenhouse Gas Emission) ได้แก่ น้ำประปำ กระดำษ

รูปที่ 3 คำร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
วิธีการคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กำรคำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก คำนวณจำกกำรใช้ข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นภำยใน
องค์ ก รมำคู ณ กั บ ค่ ำ กำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจกและแสดงผลให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของมวล (ตั น หรื อ กิ โ ลกรั ม )
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (CO2e)

รูปที่ 4 CO2e = Activity Data x Emission Factor x GWP
(ไม่ต้องคูณ GWP เนื่องจำก EF แปลงเป็นหน่วย kgCO2e แล้ว)
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สำหรับกำรคำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยรังสิต
เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียวกำหนดให้ห้องสมุดในเครือข่ำยใช้แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลห้องสมุดสีเขียว ซึ่งเป็น
สูตรที่องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรบริหำรก๊ำซเรือนกระจก) ออกแบบไว้สำหรับองค์กรที่
ต้องกำรคำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของตนเอง
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รูปที่ 5 แบบฟอร์มคำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสำหรับองค์กำร
ขั้นตอนการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์การ
สำนักหอสมุดดำเนินกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กำรตำมแนวทำงขององค์กำรบริหำร
จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ดังนี้
1. กำหนดขอบเขตและระบุกจิ กรรมและแหล่งที่ปล่อย และ/หรือกำรดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อมของอำคำรหอสมุด
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ตำรำงที่ 1 ขอบเขตและกิจกรรมและแหล่งที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของสำนักหอสมุด
ขอบเขตของการปล่อย
การดาเนินกิจกรรม
ขอบเขตที่ 1 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  กำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดจำกแหล่งที่มีกำรเคลื่อนที่ได้
โดยตรง ( Direct Emission)
ขอบเขตที่ 2 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  กำรใช้ไฟฟ้ำภำยในอำคำรสำนักงำน
โดยอ้อม ( Indirect Emission)
ขอบเขตที่ 3 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  กำรใช้ทรัพยำกร ได้แก่
โดยอ้อมจำกแหล่งอื่นๆ ( Indirect
 กระดำษ
Emission)
 น้ำประปำ
 ขยะของเสีย (ฝังกลบ)
2. ออกแบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกับกิจกรรมและแหล่งที่ปล่อย และ/หรือกำร
ดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมของสำนักหอสมุด
2.1 แบบฟอร์มสถิติกำรใช้นำมั
้ นสำหรับเดินทำง (รถตู้/รถมอเตอร์ไซค์)
ตำรำงที่ 2 สถิติกำรใช้น้ำมันสำหรับเดินทำง
เดือน

ระยะทาง/กม.

ปริมาณน้ามัน/ล.

จานวนเงิน/บ.

มกรำคม 2562
กุมภำพันธ์ 2562
มีนำคม 2562
เมษำยน 2562
พฤษภำคม 2562
มิถุนำยน 2562
กรกฎำคม 2562
สิงหำคม 2562
กันยำยน 2562
ตุลำคม 2562
พฤศจิกำยน 2562
ธันวำคม 2562

8
137
1294
69.4
53
53
0
0
66
60
0
90.5

0.8
13.7
136.44
6.94
5.3
5.3
0
0
6.6
6
0
9.05

24.00
411.00
4,093.00
208.20
159.00
159.00
0
0
198.00
180.00
0
271.5

หมายเหตุ

ประชุมต่ำงจังหวัด
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2.2 แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลกิจกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำของสำนักหอสมุด
ตำรำงที่ 3 สถิติกำรใช้ไฟฟ้ำของสำนักหอสมุด
เดือน
มกรำคม 2562
กุมภำพันธ์ 2562
มีนำคม 2562
เมษำยน 2562
พฤษภำคม 2562
มิถุนำยน 2562
กรกฎำคม 2562
สิงหำคม 2562
กันยำยน 2562
ตุลำคม 2562
พฤศจิกำยน 2562
ธันวำคม 2562

เลขมิเตอร์ไฟฟ้า
7.3101472
7.3795448
7.4603354
7.5275824
7.5841504
7.6449008
7.7027756
7.7660040
7.8262040
7.8988344
7.9565292

จานวนหน่วย

7.9982240

41,694.8

57,466.4
69,397.6
80,790.6
67,247.0
56,568.0
60,750.4
57,824.8
63,278.4
60,020.0
72,630.4
57,694.8

วันที่จดบันทึก
5 กุมภำพันธ์ 2562
4 มีนำคม 2562
2 เมษำยน 2562
1 พฤษภำคม 2562
4 มิถุนำยน 2562
3 กรกฎำคม 2562
2สิงหำคม 2562
3 กันยำยน 2562
1 ตุลำคม 2562
4 พฤศจิกำยน 2562
2 ธันวำคม 2562
6 มกรำคม 2563

2.3 แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลกิจกรรมกำรใช้ทรัพยำกร (กระดำษ)
ตำรำงที่ 4 สถิติกำรใช้ทรัพยำกร (กระดำษ)
เดือน
มกรำคม 2562

กระดาษรีไซเคิล
0

กระดาษธรรมดา
0

จานวนรวม
0

มีนำคม 2562
เมษำยน 2562
พฤษภำคม 2562
มิถุนำยน 2562
กรกฎำคม 2562

3
3
2
5
2

0
0
0
0
0

7.5
7.5
5
12.5
5

10

0

25

สิงหำคม 2562

2

0

5

กันยำยน 2562

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

กุมภำพันธ์ 2562

ตุลำคม 2562
พฤศจิกำยน 2562
ธันวำคม 2562
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2.4 แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลกิจกรรมกำรใช้น้ำ
ตำรำงที่ 5 สถิติกำรใช้นำ้
เดือน
มกรำคม 2562
กุมภำพันธ์ 2562
มีนำคม 2562
เมษำยน 2562
พฤษภำคม 2562
มิถุนำยน 2562
กรกฎำคม 2562
สิงหำคม 2562
กันยำยน 2562
ตุลำคม 2562
พฤศจิกำยน 2562
ธันวำคม 2562

เลขมิเตอร์น้าประปา

จานวนหน่วย

004218
004547
004841
005231
005426
005656
005909
006209
006489
006804
007126

865

007348

222

2.5 แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลปริมำณขยะ
ตำรำงที่ 6 สถิติปริมำณขยะ

392
294
391
190
230
253
300
280
315
322

วันที่จดบันทึก
4 กุมภำพันธ์ 2562
4 มีนำคม 2562
1 เมษำยน 2562
1 พฤษภำคม 2562
4 มิถุนำยน 2562
1 กรกฎำคม 2562
1 สิงหำคม 2562
5 กันยำยน 2562
2 ตุลำคม 2562
1 พฤศจิกำยน 2562
2 ธันวำคม 2562
2 มกรำคม 2563

รังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

177

3. เก็บข้อมูลและคำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรม/ แหล่งที่ปล่อยฯ จำกกิจกรรม และ
รำยละเอียดต่ำงๆ
3.1 ที่มำของข้อมูล
ตำรำงที่ 7 กิจกรรมและที่มำของข้อมูล
กิจกรรม
 กำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิง
ที่เกิดจำกแหล่งที่มีกำร
เคลื่อนที่ได้

หน่วยของ
ข้อมูล
ลิตร

 กำรใช้ไฟฟ้ำภำยใน
อำคำรสำนักงำน

กิโลวัตต์

 กำรใช้ทรัพยำกร ได้แก่
 กระดำษ

กิโลกรัม

 น้ำประปำ

 ขยะของเสีย (ฝังกลบ)

ลูกบำศก์เมตร

กิโลกรัม

ผู้รับผิดชอบเก็บ ที่มาของข้อมูล ระยะเวลาการ
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
คณะทำงำนด้ำน
บันทึกกำรใช้ มกรำคม –
สิ่ง แวดล้อม
ยำนพำหนะ ธันวำคม
2562
คณะทำงำน
จัดกำรใช้
พลังงำนและ
ทรัพยำกร
คณะทำงำนด้ำน
สิ่ง แวดล้อม
คณะทำงำน
จัดกำรใช้
พลังงำนและ
ทรัพยำกร
คณะทำงำนกำร
จัดกำรของเสีย

บันทึกปริมำณ
กำรใช้ไฟฟ้ำ

มกรำคม –
ธันวำคม
2562

รำยงำนกำรเบิก
จ่ำยวัสดุ
อุปกรณ์
บันทึกปริมำณ
กำรใช้น้ำ

มกรำคม –
ธันวำคม
2562
มกรำคม –
ธันวำคม
2562

บันทึกปริมำณ
ขยะ
ทั่วไป/รีไซเคิล

มกรำคม –
ธันวำคม
2562
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3.2 ค่ำแฟกเตอร์ที่ใช้
ตำรำงที่ 8 ตำรำงแสดงค่ำแฟกเตอร์
ขอบเขต
กิจกรรม/ทรัพยากรที่ใช้
ค่า EF
หน่วย
การ
(tCO2 e/ปี)
ดาเนินงาน
ขอบเขตที่ 1 กำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิด
จำกแหล่งที่มีกำรเคลื่อนที่ได้
2.7446
kg CO2e/L
 น้ำมันดีเซล
ขอบเขตที่ 2 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
0.5821
kg CO2e/kWh
ขอบเขตที่ 3 กำรใช้กระดำษ A4 และ A3 (สี
1.1400
kg CO2e/kg
ขำว)
กำรใช้น้ำประปำ
0.5081
kg CO2e/m3
ขยะของเสีย (ฝั่งกลบ)
2.3200
kg CO2e/kg
*Thailand Greenhouse Gas Management (Public Organization) (TGO)

แหล่งอ้างอิง
EF

TGO*
TGO*
TGO*
TGO*
TGO*

การรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำรำงที่ 9 ผลกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักหอสมุด
ขอบเขตการ รายการ/ทรัพยากรที่ใช้ ปริมาณที่
ค่าปัจจัย
CF
ดาเนินงาน
ใช้
(kgCO2e)
ค่า EF
หน่วย
ขอบเขตที่ กำรใช้เชื้อเพลิง (น้ำมัน
199.18
2.7446
kg CO2e/L
546.67
1
ดีเซล)
ขอบเขตที่ กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
745,363
0.5821 kg CO2e/kWh 433,875.92
2
ขอบเขตที่ กำรใช้กระดำษ A4 และ
67.5
1.1400
kg CO2e/kg
76.95
3
A3 (สีขำว)
กำรใช้น้ำประปำ
3,453
0.5081
kg CO2e/m3
1,754.98
ขยะของเสีย (ฝั่งกลบ)
10,056
2.3200
kg CO2e/kg
23,330.62
หมายเหตุ โปรแกรมคำนวณปริมำณกำรปล่อยสำรมีเทนจำกระบบ จำนวน 87.60 kg คิดเป็นค่ำ CF เท่ำกับ
2,190 kgCO2e
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ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
ประจำปี พ.ศ. 2562

หมายเหตุ หน่วยเท่ำกับตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ
ตำรำงที่ 10 ร้อยละของผลกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์สำนักหอสมุด
ขอบเขตการ กิจกรรม/ทรัพยากร
CF
ร้อยละของ
ดาเนินงาน
(tCO2e/year)
ภาพรวม
ขอบเขตที่ 1 กำรใช้เชื้อเพลิง (น้ำมัน
2.74
0.59
ดีเซล)
ขอบเขตที่ 2 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
433.88
93.96
ขอบเขตที่ 3 กำรใช้ทรัพยำกร / ขยะ
25.16
5.45
ของเสีย
รวม 3 ขอบเขต
461.78
100

ร้อยละของ
ประเภท
100
100
100
100
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จำกตำรำงที่ 10 แสดงผลกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักหอสมุด เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรม
ประเภทที่ 1 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง พบว่ำ มีปริมำณคำร์บอนฟุตพริ้นท์จำกกำรใช้เชื้อเพลิง (น้ำมัน
ดีเซล) เท่ำกับ 2.74 tCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 ส่วนประเภทที่ 2 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมจำก
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ปี พ.ศ. 2562 พบว่ำ มีปริมำณคำร์บอนฟุตพริ้นท์จำกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเท่ำกับ 433.88
tCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 93.96 และประเภทที่ 3 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม พบว่ำ มีปริมำณคำร์บอน
ฟุตพริ้นท์จำกกำรใช้กระดำษ A4 และ A3 (สีขำว) กำรใช้น้ำประปำ และขยะของเสีย (ฝั่งกลบ) เท่ำกับ 25.16
tCO2e รวมปริมำณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักหอสมุดทัง้ 3 ประเภท เท่ำกับ 461.78 tCO2e
เมื่อเปรียบเทียบปริมำณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้ง 3 ประเภท พบว่ำ ประเภทที่ 2 กำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกทำงอ้อมทีเ่ กิดจำกกำรซื้อพลังงำนภำยนอกองค์กร ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำมีปริมำณคำร์บอนฟุตพริ้นท์มำก
ที่สุด เท่ำกับ 433.88 tCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 93.96 รองลงมำ คือ ประเภทที่ 3 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
โดยอ้อมจำกแหล่งอื่นๆ ประกอบด้วย กำรใช้กระดำษ A4 และ A3 (สีขำว) กำรใช้น้ำประปำ และขยะของเสีย
(ฝั่งกลบ) มีปริมำณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ เท่ำกับ 25.16 tCO2e และสุดท้ำยคือ ประเภทที่ 1 กำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกโดยตรงจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดจำกแหล่งที่มีกำรเคลื่อนที่ได้ คือกำรใช้เชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล)
สำหรับยำนพำหนะมีปริมำณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ เท่ำกับ 2.74 tCO2e ดังปรำกฏในตำรำง
ตำรำงที่ 11 ลำดับขอบเขตกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของสำนักหอสมุด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
tCO2e/Year
ขอบเขตการดาเนินงาน ลาดับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1
ลำดับที่ 3
2.74
ขอบเขตที่ 2
ลำดับที่ 1
433.88
ขอบเขตที่ 3
ลำดับที่ 2
25.16
รวม
461.78

ร้อยละ
0.59
93.96
5.45
100
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สรุปผลการจัดการก๊าซเรือนกระจก สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักหอสมุดได้ตงั้ เป้ำหมำยไว้วำ่ ปี พ.ศ. 2562 จะลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงให้ได้
ร้อยละ 5 จำกปี พ.ศ. 2561 ผลกำรจัดกำรมี ดังนี้
ตำรำงที่ 12 เปรียบเทียบปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือกระจก ปี พ.ศ. 2561 - 2562
ขอบเขตการ
กิจกรรม/ทรัพยากร
ปี พ.ศ. (kgCO2e)
หน่วย
ดาเนินงาน
2561
2562
ขอบเขตที่ 1 กำรใช้เชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล)
142.72
546.67
ลิตร
ขอบเขตที่ 2 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
461,568.05
433,875.92
กิโลวัตต์
ขอบเขตที่ 3
กำรใช้กระดำษ A3 / A4 สีขำว
142.50
76.95
กิโลกรัม
กำรใช้น้ำประปำ
1,868.28
1,754.98
ลูกบำศก์เมตร
ขยะของเสีย (ฝังกลบ)
4,184.07
23,330.62
กิโลกรัม
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ขอบเขตการ
กิจกรรม/ทรัพยากร
ดาเนินงาน
ขอบเขตที่ 1 กำรใช้เชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล)
ขอบเขตที่ 2 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
ขอบเขตที่ 3
กำรใช้ทรัพยำกร / ขยะของเสีย
รวม

2561
2.07
461.57
6.19
469.83

ปี พ.ศ. (tCO2e)
2562
2.74
433.88
25.16
461.78

182

เปรียบเทียบ
%
เพิ่มขึ้น 32.37
ลดลง 5.99
เพิ่มขึ้น 306.46
ลดลง 1.71

เปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (kgCO2e) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี พ.ศ. 2561-2562
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เปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (tCO2e) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี พ.ศ. 2561-2562
ทั้งนี้ พบว่ำสำนักหอสมุดมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2562 เท่ำกับ 461.78 ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบ เท่ำ ลดลงจำกปี พ.ศ. 2561 ที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เท่ำกับ 469.83 ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ คิดเป็นร้อยละ 1.71 จึงไม่บรรลุค่าเป้าหมายทีก่ ำหนดว่ำสำนักหอสมุดจะต้อง
ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัย ดังนี้
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1. กิจกรรมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยอ้อม (Indirect Emission) (ขอบเขตที่ 2) ได้แก่ กำรใช้
ไฟฟ้ำภำยในอำคำรหอสมุดเป็นกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.96 เนื่องจำก
สำนักหอสมุดเปิดให้บริกำรทุกวัน โดยวันจันทร์ถงึ วัน ศุกร์ เปิดให้บริกำรตัง้ แต่เวลำ 08.30 น. ถึง 18.30 น.
เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง ส่วนในวันเสำร์และวันอำทิตย์ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ถึง 16.30 น. เฉลี่ยวัน
ละ 7.5 ชั่วโมง นอกจำกนี้ สำนักหอสมุดยังมีห้อง Study room ทีเ่ ปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง อย่ำงไรก็ตำม
ด้วยมำตรกำรรณรงค์ประหยัดกำรใช้พลังงำนของสำนักหอ สมุด อำทิ มำตรกำรกำรเปิด-ปิดเครื่องปรับอำกำศ
เป็นเวลำทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติงำนและส่วนผู้ใช้บริกำร กำรเปิด-ปิดไฟในบริเวณ ที่ไม่มีผใู้ ช้งำน กำรใช้ไฟกระตุก
ในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลำ กำรรณรงค์เรื่องกำรใช้ลิฟต์ ได้ส่งผลให้ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกจำกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลดลงถึงร้อยละ 5.99
2. กิจกรรมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยอ้อมจำกแหล่งอื่นๆ (Indirect Emission) (ขอบเขตที่
3) กำรใช้ทรัพยำกร ได้แก่ กระดำษ น้ำประปำ และขยะของเสีย (ฝังกลบ) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊ำซเรือน
กระจกสูงเป็นอันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 5.45 จำกกำรเปรียบเทียบปริมำณกำรใช้กระดำษและน้ำประปำ
พบว่ำ มีปริมำณกำรใช้ลดลงอันเป็นผลมำจำกมำตรกำรส่งเสริมกำรใช้กระดำษทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำร
ใช้กระดำษทั้ง 2 หน้ำ และกำรนำเทคโนโลยีมำช่วยลดกำรใช้กระดำษ เช่น กำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กำร
สร้ำงเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ กำรแปลงเอกสำรเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สำหรับกำรลดปริมำณกำรใช้
น้ำประปำสำนักหอสมุดได้รณรงค์ให้มกี ำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและปิดให้สนิทหลังใช้งำน
อย่ำงไรก็ตำม
สำนักหอสมุดพบ ว่ำกำรจัดกำรขยะของเสียเป็นปัญหำสำคัญโดยสำนักหอสมุดพบว่ำขยะของเสียของปี พ.ศ.
2562 มีปริมำณสูงขึ้นกว่ำปี พ.ศ. 2561 ถึง 306.46 % ส่งผลให้ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกสูงขึ้นด้วย กำรที่
ปริมำณขยะของอำคำรเพิ่มสูงขึน้ อำจมำจำกปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้
2.1 กำรให้บริกำรห้อง Study room ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีพื้นทีใ่ นกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และสนทนำทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นอิสระ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถนำเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวเข้ำมำ
รับประทำนได้ตำมอัธยำศัย ประกอบกับมีตจู้ ำหน่ำยสินค้ำอัตโนมัติ (Machine Vending) อยู่ใกล้บริเวณห้อง
ดังกล่ำว จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งทีใ่ ห้มีปริมำณขยะเพิ่มขึ้น สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งเปิดพื้นที่
บริกำร 24/7 ก็ประสบปัญหำที่ผใู้ ช้บริกำรทิ้งขยะลงถังตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้มีขยะจำนวนมำกล้นออกมำ
เช่นกัน (ทิพำนัน พงษ์สุวรรณ, อนุพงษ์ ติตะ, และภำนุวัตร อุทัยบำล, 2562, น. 2)
2.2 กำรใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
ทำงวิชำกำรทัง้ แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกในกำรมำใช้ห้องประชุมขนำดควำมจุ 200 ที่นั่งของอำคำร
หอสมุดเพื่อกำรประชุม กำรอบรม และกำรสัมมนำโดยเฉพำะวันเสำร์และวันอำทิตย์ ทำให้เกิดขยะจำกกำรจัด
เลี้ยงรับรองที่ไม่ได้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติเรื่องกำรประชุมและกำรจัดนิทรรศกำร
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2.3 กำรใช้ห้องประชุมเป็นห้องเรียน มีกำรใช้หอ้ งประชุมขนำดควำมจุ 200 ที่นั่งของอำคำร
หอสมุดเป็นห้อง เรียน ซึ่งหลำยวิชำมีจำนวนนักศึกษำน้อยกว่ำจำนวนควำมจุ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ำทั้ง
เครื่องปรับอำกำศและไฟฟ้ำแสงสว่ำง
2.4 กำรเปิดพื้นทีห่ น้ำอำคำรหอสมุดเป็นลำนกิจกรรม สำนักหอสมุด คณะ วิทยำลัย สถำบัน
และหน่วยงำนได้ใช้พื้นที่หน้ำอำคำรหอสมุดเป็นลำนกิจกรรม เช่น งำนสัปดำห์ห้องสมุด เทศกำลสงกรำนต์
งำนลอยกระทง กิจกรรมรับน้องใหม่ ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนีม้ ักจะกำรออกร้ำนทั้งสินค้ำและอำหำร ส่งผลให้เกิด
ขยะประเภทต่ำงๆ ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะที่สมำรถนำไปรีไซเคิลได้เป็นจำนวนมำก
ข้อเสนอแนะเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1. กำหนดให้มีประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของอำคำรหอสมุดเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อนำผลมำ
เป็นข้อมูลในกำรจัดกำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของอำคำรหอสมุดได้อย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม
2. รณรงค์เรื่องกำรคัดแยกขยะอย่ำงจริงจัง และส่งเสริมกำรนำขยะรีไซเคิลกลับมำใช้ประโยชน์ให้
มำกที่สุด กำรเปลี่ยนถังขยะจำกถังสีทึบไปเป็นถังขยะแบบใสและถุงขยะใสเพื่อช่วยให้เห็นขยะภำยในทำให้กำร
ทิ้งและคัดแยกมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
3. ดำเนินกำรตำมมำตรกำรลดปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของสำนักหอสมุดอย่ำงเคร่งครัด มี
แผนกำรบำรุง รักษำอำคำรและอุปกรณ์ไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมกำรเดินทำงเพื่อไปปฏิบัติงำนนอกสถำน เช่น ประชุม อบรม สัมมนำ ร่วมกันในลักษณะ
คำร์พูล (Car pool) เพื่อลดกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือกำรเปลี่ยนมำเป็นกำรประชุมออนไลน์ อบรมออนไลน์ จะ
ช่วยลดเวลำ ลดค่ำใช้จำ่ ย และลดมลพิษได้อีกทำงหนึง่
5. นำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยลดกำรใช้พลังงำน เช่น กำรติดตั้งโซล่ำเซลล์ กำรใช้ระบบกำรจัดกำร
ควบคุม และติดตำมระบบพลังงำนต่ำงๆ ภำยในอำคำร (Building Energy Management System : BEMS)
เป็นต้น
6. สร้ำงกำรรับรูเ้ รื่องหลักกำร 1A3Rs ประกอบด้วย Avoid หลีกเลี่ยงกำรใช้วัสดุทกี่ ่อให้เกิดขยะที่
ยำกต่อกำรกำจัด Reduce ลดกำรซื้อและกำรใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ Reuse ส่งเสริมกำรนำวัสดุที่ผำ่ นกำรใช้
งำนแล้วนำกลับมำใช้งำนใหม่ และ Recycle คือกำรนำวัสดุเหลือใช้มำแปรรูปเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่ กำรจัดซื้อ
และจัดจ้ำงทุกประเภทต้องให้ควำมสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกสีเขียวหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม รวมทั้งผู้ประกอบกำรที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารและการสร้างจิตสานึกการเป็น
องค์กรสีเขียว สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
Public Relations Practice for Communication and Awareness Cultivation
of Being Green Organizations: Case of Rangsit University Library
รัตนำภรณ์ กำศโอสถ
หัวหน้ำแผนกพัฒนำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
บทคัดย่อ
บทควำมนี้นำเสนอกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งเป็นองค์กร
สีเขียว เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในองค์กร ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด และบุคคลภำยนอกองค์กร ให้ได้รับควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรใช้ทรัพยำกร และกำรให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ประเภทต่ำงๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้สื่อประเภทออนไลน์
คำสำคัญ: กำรประชำสัมพันธ์ กำรสื่อสำร สื่อสังคมออนไลน์ สำนักงำนสีเขียว องค์กรสีเขียว
Abstract
This article presents the public relations operations of Rangsit University Library, which is a
green organization, to promote awareness of effective and efficient energy and environment
conservation. The practices also promote the participation of library personnel, library user and
public to gain knowledge and understanding of the use of resources and providing environmentally
friendly services through various public relations media, especially online media.
Keywords: Public relations, Communication, Social media, Green office, Green Organization
DOI: 10.14456/rilj.2020.20
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บทนา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เกิดกำรเรียกร้อง ต่อต้ำนมลพิษที่มำจำกภำคอุตสำหกรรมของกลุ่มเอ็นจีโอ
โดยเฉพำะกลุ่มกรีนพีช (Green Peace) ที่ผลักดันให้เกิดกำรดำเนินกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำปรับใช้
แม้ ก ระทั่ ง ในเมื อ งไทย ปั จ จุ บั น ภำครั ฐ ภำคเอกชน สถำบั น กำรศึ ก ษำ ตลอดจนบุ ค คลธรรมดำ ต่ ำ งให้
ควำมสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยให้กำรสนับสนุนให้เกิดกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภำยใต้องค์กรต่ำงๆ
ได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเป็น องค์กรสีเขียว (Green Office) ที่ตระหนักและใส่ใจในปัญหำ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น
องค์กรทั้งหลำยในปัจจุบันได้ปลูกฝังให้บุคลำกรเกิดกำรขับเคลื่อนแนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR)

ในเรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เริ่มจำกภำยในองค์กรก่อน โดยกำรสร้ำงให้บุคลำกรเกิดจิตสำนึกของ

กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ให้
เดินหน้ำไปสู่เป้ำหมำยของกำรเป็นองค์กรสีเขียวที่แผ่ขยำยอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งเป็นแนวทำงสำหรับคนทั่วโลก
ยึดถือที่กำลังเป็นเทรนด์ทั่วโลกในขณะนี้

สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตกับการเป็นองค์กรสีเขียว
ในปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2560

ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ห้ อ งสมุ ด

สถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจานวน 43 แห่ง ร่วมพัฒนา “เครือข่ายห้องสมุดสี
เขียว” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย
ต่อมำในปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุดได้เข้ำร่วมโครงกำรสำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของกรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และได้ขอรับกำรตรวจประเมิน
สำนักงำนสีเขียวในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2562 และขอรับกำรตรวจประเมินในระดับประเทศ เมื่อ
วันที่ 2 กันยำยน 2562 โดยได้รับคะแนนในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ทอง) ในกำรนี้สำนักหอสมุดได้เข้ำร่วมพิธีรับ
มอบรำงวัลตรำสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง-ดีเยี่ยม) จำกนำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 นอกจำกนี้ สำนักหอสมุดยังได้รับรำงวัล
ชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award 2020) จำกสหพันธ์ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสมำคมและ
สถำบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions- IFLA ) เมื่อเดือน
มีนำคม 2563
ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรสีเขียว
ประสิทธิภำพของสื่อประชำสัมพันธ์ของกำรเป็นองค์กรสีเขียวสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลำยๆ อย่ำงในกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จ และทำให้สื่อประชำสัมพันธ์เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
ได้อย่ำงตรงจุด ประกอบด้วย
1. กำรเลื อ กใช้ สื่ อ เพื่ อ ให้ ก ำรเข้ ำ ถึ ง กลุ่ ม เป้ ำ หมำยเป็ น ไปอย่ ำ งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง และชั ด เจน
จำเป็นต้องมีกำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมต้องกำรอะไรจำกกลุ่มเป้ำหมำย และขีดควำมสำมำรถในกำรรับ
สื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม เป้ ำ หมำย จะต้ อ งเลื อ กประเภทของสื่ อ ที่ เ หมำะสมเพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของงำน
ประชำสัมพันธ์ และกำรเข้ำถึงของกลุ่มเป้ำหมำยมำกที่สุด
2. กำรพิ จ ำรณำควำมต้ อ งกำรของกลุ่ ม เป้ ำ หมำย แต่ ล ะกลุ่ ม มี ค วำมต้ อ งกำรในกำรรั บ สื่ อ
ประชำสัมพันธ์ที่แตกต่ำงกัน และรูปแบบของกำรรับสื่อประชำสัมพันธ์ที่แตกต่ำงกันให้สอดคล้องกับแนวคิด
และควำมต้องกำรตำมช่วงอำยุ วิถีชีวิตประจำวัน หรือสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำ
3. กำรประชำสัมพันธ์จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับกำรพิจำรณำ
เลือกวิธีกำรทำสื่อประชำสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร จำเป็นต้องเลือกใช้สื่อ
เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนภำยในองค์กร
องค์ ประกอบในการเลือกใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้ วย 4 ประการ คือ
1. การเลือกใช้สื่อตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความนิยมชมชอบให้เกิดกับทุกคนในองค์กรพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
2. การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสร้างจิ ตสานึกการคัด
แยกขยะให้กับนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์คือนักศึกษา
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3. การเลือกใช้สื่อตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น ปัจจุบันสื่อสมัยใหม่ใหม่เข้ามามี
บทบาทในชีวิ ตประจาวัน มากยิ่ งขึ้ น การพิจ ารณาเลื อกใช้ สื่อ สัง คมในปั จจุ บัน จะเข้ าถึ งกลุ่ม เป้ า หมายได้
กว้างขวางและรวดเร็ว
4. การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามศักยภาพในการดาเนินงานของแต่ละองค์กร และแต่ละองค์กรมี
ความแตกต่างกัน
การเลื อ กใช้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระเภทใดนั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย หลายๆ อย่ า ง เพื่ อ ให้ ก าร
ประชาสัมพันธ์เหมาะสมและตรงกับความต้องการของเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ซึ่งทาให้เกิดประสิทธิภาพของ
องค์กรมากยิ่งขึ้น
การประชาสัมพันธ์ องค์ กรสีเขียว สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
องค์ ก รสี เ ขี ยว สำนั ก หอสมุ ด มหำวิท ยำลัย รั ง สิ ต เน้ นกำรสื่อ สำรกั บ ผู้ มีส่ว นเกี่ ย วข้อ งในองค์ ก ร
และกำรจั ด ฝึ ก อบรมหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลั ง งำนและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ บุ ค ลำกร รวมทั้ ง มี ก ำรรณรงค์
และประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย รวมถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในองค์กร และเป็นช่องทำงรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้ำนสิ่งแวดล้อม
สื่อที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ใช้สำหรับกำรประชำสัมพันธ์กำรเป็นองค์กรสีเขีย วนั้น เน้นสื่อ
ออนไลน์เป็นหลัก ประกอบด้วย
เว็บไซต์องค์กร (Website) สำนักหอสมุด ได้เริ่มดำเนินกำรเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดมำตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ของห้องสมุดที่ผู้สนใจสำมำรถเข้ำไป
แสวงหำควำมรู้ต่ำงๆ รวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ตลอดเวลำ ผู้สนใจสำมำรถเข้ำไปสืบค้น
ข้อมูลได้ที่ URL : www.library.rsu.ac.th
เฟซบุ๊ก (Facebook) สำนักหอสมุดได้หนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกำรคำนึงถึงประโยชน์
ของสื่อสังคมออนไลน์ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสำนักหอสมุดกับผู้ใช้บริกำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ในปี
พ.ศ. 2548 สำนักหอสมุดได้สมัครเข้ำร่วม Facebook Community ในนำมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
สำมำรถติดตำมได้ที่ https://www.facebook.com/rsulibrary
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ไลน์ (Line) เพื่อเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรสำนักหอสมุดได้ติดต่อสื่อ ส่งข่ำว
แลกเปลี่ยนข้อมูลในกำรทำงำนกำรเป็นองค์กรสีเขียว สำนักสมุดได้ตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ RSU.lib Green Office โดย
มีบุคลำกรห้องสมุดเข้ำร่วมเป็นสมำชิก
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสำรภำยในกลุ่มเพื่อส่งข่ำวหรือประชำสัมพันธ์
กิจกรรมต่ำงๆ ให้สมำชิกภำยในกลุ่มได้รับทรำบ สำมำรถติดตำมได้ที่ https://twitter.com/Rangsit_Library
อีเมล (e-Mail) หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทำงสำหรับกำรติดต่อสื่อสำรของบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยรังสิต มีกำรสื่อสำรกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ข้อมูลต่ำงๆ ให้บุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รังสิตรับทรำบตลอดเวลำโดเมนของอีเมลมหำวิทยำลัยรังสิตคือ @rsu.ac.th
จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) เป็นเครื่องมือสื่อสำรของกำรส่งข่ำวสำรในแบบ
ออนไลน์ มีทั้งจดหมำยข่ำวรำยสัปดำห์และจดหมำยข่ำวรำยเดือน เพื่อเผยแพร่ควำมรู้และแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ
ของสำนักหอสมุดให้บุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิตรับทรำบข้อมูลต่ำงๆ
การดาเนินงานการเป็ นองค์ กรสีเขียว สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
การสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ให้บคุ ลากรภายในและภายนอก
แผนการให้ความรู้และเผยแพร่การเป็นองค์กรสีเขียวให้บุคลากรสานักหอสมุด

สานักหอสมุดได้กาหนด
และผู้ใช้บริการได้ทราบถึง

กิจกรรมสานักหอสมุดกาลังดาเนินการ มีช่องทางการสื่อสารหลากหลายวิธี ได้แก่ การจัดบอร์ดนิทรรศการ
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะสื่อสารเหมาะสมกับ
ช่องทางใด และสามารถสื่อสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม จะทาการสื่อสาร
โดย การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์สานักหอสมุด และประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กของ
สานักหอสมุด เพื่อสื่อสารให้บุคลากรภายในและภายนอกสานักงานได้รับข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ
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1. ป้ำยประชำสัมพันธ์ บอร์ดนิทรรศกำร ป้ำยนิเทศ

รูปที่ 1 ป้ำยแจ้งข่ำวสำรสำนักหอสมุด

รูปที่ 2 ป้ำยนิเทศ “กำรจัดกำรของเสีย สำนักงำนสีเขียว”
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รูปที่ 3 ป้ำยควำมรู้ 1A3Rs ในงำน KM มหำวิทยำลัยรังสิต
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รูปที่ 4 บอร์ดนิทรรศกำร “สำนักงำนสีเขียว”
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2. เว็บไซต์

รูปที่ 7 เว็บไซต์สำนักหอสมุด: http://library.rsu.ac.th
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รูปที่ 8 เว็บไซต์สำนักงำนสีเขียว: http://library.rsu.ac.th/greenlibrary

รูปที่ 9 กำรประชำสัมพันธ์นโยบำยสิ่งแวดล้อมและพลังงำน สำนักงำนสีเขียว บนเว็บไซต์สำนักงำนสีเขียว
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รูปพที่ 12 เฟซบุ๊กสำนักหอสมุด: https://www.facebook.com/rsulibrary
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4. ทวิตเตอร์

รูปที่ 13 ทวิตเตอร์ประชำสัมพันธ์จดหมำยข่ำว สำนักหอสมุด
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5. ไลน์

รูปที่ 14 ไลน์กลุ่ม RSU.lib Green office แจ้งข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ให้สมำชิกกลุ่ม

รังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

201

6. อีเมลมหำวิทยำลัย

รูปที่ 15 บันทึกข้อควำมแจ้งคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่และนักศึกษำทำงอีเมลมหำวิทยำลัย @rsu.ac.th
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7. จดหมำยข่ำวสำนักหอสมุด

รูปที่ 16 จดหมำยข่ำวส่งให้คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่และนักศึกษำทำงอีเมลมหำวิทยำลัย
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รูปที่ 17 จดหมำยข่ำวสำนักหอสมุดรำยสัปดำห์
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การจัดการขยะ: บทบาทของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Waste Management: the Role of Rangsit University Library on Sustainable
Development
ลมัย ประคอนสี
หัวหน้ำแผนกเทคนิค สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลั ยรังสิตเป็นห้องสมุดที่มีนโยบำย แผนและกำรดำเนินงำนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรขยะและของเสีย เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีกำรดำเนินกำร สำนักหอสมุดได้มีกำรศึกษำ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทและปริมำณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นในอำคำรหอสมุด ตลอดจนเส้นทำงขยะ
และกำรกำจัด ได้นำข้อมูลมำพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรขยะ อันประกอบด้วย กำรแยกประเภทขยะที่เกิดขึ้น
ภำยในหอสมุด กำรจัดหำถังขยะพร้อมป้ำยบ่งชีข้ ยะแต่ละประเภท กำหนดที่จุดตั้งถังขยะ กำรกำหนดมำตรกำร
กำรจัดกำรขยะ กำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กำรสร้ำงจุดพักขยะ กำรลดกำรใช้พลำสติก กำรห้ำมนำโฟมเข้ำมำใน
อำคำร เส้นทำงเดินขยะ กำรนำขยะที่ใช้ได้อีกมำใช้งำน มีกำรรณรงค์กำรใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ กำรจัดประชุมแบบ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green meeting) กำรรณรงค์นำกล่องหรือปิ่นโตใส่อำหำร กำรใช้ถุงผ้ำ รวมทั้งกำรจัด
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จำกขยะรีไซเคิลแก่ผู้ใช้ห้องสมุดและหน่วยงำนภำยนอก กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็น
กำรช่วยลดปริมำณขยะที่ปล่อยออกไปนอกหอสมุดและนอกมหำวิทยำลัย เกิดกำรชะลอปริมำณขยะ ซึ่ ง
ปัจจุบันอยู่ในภำวะที่น่ำห่วงใย ขยะจำนวนมหำศำลนอกจำกจะเป็นแหล่งทำลำยสุขภำวะแล้ว ยังสร้ำงก๊ำซ
มีเทนซึ่งทำลำยชั้นบรรยำกำศโลกและก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกอีกด้วย สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้
มีก ำรด ำเนิน งำนในเรื่ อ งกำรจัด กำรขยะและกิจ กรรมรณรงค์ กำรนำขยะมำใช้ซ้ ำได้ อ ย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ ในเรื่องของกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นชุมชนที่
ยั่งยื น กำรมีค วำมรั บผิ ดชอบต่อ กำรบริโภคอุป โภค และผลกระทบที่มี ผลต่อ กำรเปลี่ ยนแปลงทำงสภำพ
ภูมิอำกำศของโลก
คำสำคัญ: กำรจัดกำรของเสีย กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรจัดกำรขยะ
DOI: 10.14456/rilj.2020.21
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Abstract
The library has conducted a preliminary study on the type and amount of waste and waste
generated in the library building as well as waste routes and disposal. The information was used to
develop waste management processes including the classification of waste that occurs in the
library. Rangsit University Library has developed an environmentally friendly policy, plan, and action
since 2016. Waste management is one of the major issues. The library has conducted a preliminary
study on the type and amount of waste and waste generated in the library building as well as waste
routes and disposal. The information was used to develop waste management processes including
the type of waste classification, waste bins acquiring and labeling, the trash locating, formulation of
waste management measures, garbage sorting, and weighing, garbage breakpoint setting,
reducing the use of plastics, banning foam into the building, and reusing of usable waste. There are
campaigns and activities in promoting waste reduction such as a green meeting, food or lunch box
carrying, cloth bag carrying, as well as a DIY recycled waste product and craft workshop for library
users. These will help reduce and slow down the amount of waste which is currently in a state of
concern. Besides, waste is a source of destruction of health. It generates methane, which destroys
the earth's atmosphere and causes greenhouse gases. Rangsit University Library has been working
on waste management and waste reuse campaign effectively and corresponding to the United
Nations Sustainable Development Goals on the matter of developing into a sustainable community,
being responsible for consumption, and the impact on global climate change.
Keywords: Waste management, Sustainable Development, Waste
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บทนา
ปัญหำภำวะโลกร้อนและภัยพิบตั ิทำงธรรมชำติที่เกิดรุนแรงขึ้นทุก ๆ ปี จนกลำยเป็นปัญหำที่ทำ้ ทำย
ของโลก สำเหตุสำคัญมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก ปัญหำเรื่องขยะและของเสียเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลกระทบโดยตรงกับกำรเกิดภำวะโลกร้อน จำกกำรพฤติกรรมกำรบริโภคของมนุษย์ ทำให้เกิดกำรสร้ำงขยะ
และของเสียมำกมำย แต่ยงั ไม่มีกำรจัดกำรขยะและของเสียทีด่ ี ก่อให้เกิดมลพิษจำกขยะและส่งผลกระทบ
โดยตรงในเรื่องสุขอนำมัย อีกทัง้ ประเทศไทยได้กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ข้อที่ 13 กำรรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

เป็นกำรดำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อรับมือและสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศโลก ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ปัญหำขยะพลำสติกในทะเล มลพิษ
จำกกำรเผำขยะกลำงแจ้งทำให้เกิดเขม่ำควัน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต มีกำรดำเนินงำนโครงกำรห้องสมุดสีเขียวตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ได้รับ
กำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อปี พ.ศ. 2560 และสำนักงำน
สีเขียว ในปี พ.ศ.2562 ได้รับรำงวัลสำนักงำนสีเขียวระดับประเทศ ระดับทอง (ดีเยี่ยม) จำก กรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องกำรจัดกำรขยะและของเสีย เป็น
เกณฑ์มำตรฐำนหนึ่งทีม่ ีกำรดำเนินงำนทั้งในส่วนของห้องสมุดสีเขียว และสำนักงำนสีเขียว โดยกำรจัดกำรของ
เสีย ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัย บุคลำกร และผู้ใช้
โดยสำนักหอสมุดเลือกใช้วิธกี ำรจัดกำรขยะทีเ่ หมำะสม ได้แต่ กำรลดปริมำณของเสียจำกแหล่งกำเนิด กำรคัด
แยกขยะ และกำรทำกลับมำใช้ซำ้ และแปรรูปใหม่ โดยใช้หลัก 3R ได้แก่ กำรลดกำรใช้ หรือใช้เท่ำที่จำเป็น
(Reduce) กำรใช้ซำ้ (Reuse) กำรนำของเสียกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ตลอดจนสร้ำงจิตสำนึกให้กับบุคลำกร
ให้ตระหนักถึงกำรลดกำรก่อให้เกิดของเสีย และคัดแยกก่อนทิง้ รวมถึงกำรส่งกำจัดอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ใน
ส่วนของกำรแนวทำงกำรจัดกำรน้ำเสีย ได้แก่ กำรติดตั้งถังดักไขมัน กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมำตรกำร กำรรณรงค์กำรใช้ทรัพยำกรน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และดูแลตรวจสอบ
กำรรั่วซึมของระบบระบำยน้ำเสียอย่ำงต่อเนื่อง
จำกที่สำนักหอสมุดได้มีกำรดำเนินกำรโครงกำรห้องสมุดสีเขียวตัง้ แต่ปี พ.ศ.2559 และสำนักงำนสี
เขียว ในปี พ.ศ.2562 หมวดของกำรจัดกำรขยะและของเสีย เป็นหมวดหนึง่ ที่มีกำรดำเนินงำนคล้ำยคลึงกันและ
สำมำรถดำเนินกำรไปพร้อม ๆ กันได้ กำรดำเนินกำรคัดแยกขยะตำมประเภทต่ำง ๆ จำเป็นต้องทรำบถึงกำร
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เกิดขยะและของเสียของภำยในหน่วยงำนของเรำเองก่อน
ดำเนินงำนตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้

โดยทำงสำนักหอสมุด
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มหำวิทยำลัยรังสิต

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจประเภทของขยะ ปริมำณขยะ และพฤติกรรมกำรทิ้งขยะ รวมถึง
กิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในสำนักหอสมุด เพื่อวำงแผนในกำรจัดกำรขยะแต่ละประเภท ได้แก่ กำรกำหนดจุดวำงถัง
ขยะประเภทต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม
ขั้นตอนที่ 2 กำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรภำยในสำนักหอสมุดอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรให้
ควำมสำคัญในกำรคัดแยกขยะ แนวทำงกำรลดปริมำณขยะ ควำมหมำยของถังขยะแต่ละประเภท และกำรนำ
กลับมำใช้ใหม่
ขั้นตอนที่ 3 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรคัดแยกขยะ โดยจะมีคณะทำงำนกำรจัดกำร
ของเสีย ร่วมตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 4 กำรส่งขยะไปจัดกำร ตำมประเภทของขยะ ได้แก่
- ขยะทั่วไป จะจัดเก็บทุกวัน และส่งไปยังจุดพักขยะเพื่อรอรถขนขยะของสำนักงำนอำคำรและ
สิ่งแวดล้อมมำรับขยะจำกจุดพักขยะหลังอำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ทุกวัน เวลำประมำณ 14.00 น.
- ขยะรีไซเคิล บำงส่วนเช่นขวดน้ำพลำสติก และลังหรือกล่องกระดำษจะจัดเก็บไว้ที่จุดพักขยะหลัง
อำคำรหอสมุด ตึก 7 เพื่อรอใช้งำนประมำณ 1 สัปดำห์ – 1 เดือน ตำมควำมเหมำะสม หรือมีปริมำณมำกเกิน
จะดำเนินกำรจัดส่งต่อไปยังจุดพักขยะหลังอำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 เพื่อรอรถขนขยะของสำนักงำนอำคำร
และสิ่งแวดล้อมมำรับขยะรีไซเคิลดังกล่ำวไปจัดกำรต่อไป
- ขยะอันตรำย เนื่องจำกสำนักหอสมุดมีปริมำณขยะอันตรำยจำนวนไม่มำก และไม่ได้มีทุกวัน แต่ถ้ำ
มีจะจัดเก็บทุกวัน และส่งไปยังจุดพักขยะหลังอำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 เพื่อรอรถขนขยะของสำนักงำน
อำคำรและสิง่ แวดล้อมมำรับไปจัดกำร
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นอกจำกนี้ต้องกำหนดประเภทของถังขยะเพื่อกำรรองรับขยะ โดยแบ่งเป็น
1. ถังขยะทัว่ ไป (สีน้ำเงิน) รองรับขยะมูลฝอยทั่วไป ของเหลือใช้ทเี่ กิดจำกสำนักงำน ห้องรับประทำน
อำหำร เป็นต้น เป็นขยะที่ไม่เป็นอันตรำย แต่หำกมีปริมำณทีม่ ำก และไม่ได้รับกำรจัดกำรที่เหมำะสม จะส่งผล
เสียกับสุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เศษอำหำร ถุงพลำสติก กล่องโฟม ขยะจำกอุปกรณ์เครื่องใช้
สำนักงำน เป็นต้น
2. ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) รองรับขยะที่สำมำรถนำไปสู่กระบวนกำรแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
เช่น กระดำษ ขวดพลำสติก แก้ว โลหะ เป็นต้น
3. ถังขยะอันตรำย (สีส้ม) รองรับขยะที่มีองค์ประกอบของสำรเคมี หรือโลหะหนักปนเปื้อน เช่น
ถ่ำนไฟฉำย หลอดไฟฟ้ำ ตลับหมึก น้ำยำลบคำผิด ปำกกำเคมี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (กำหนดจุดวำงไว้
บริเวณเครื่องพิมพ์ / เครื่องถ่ำยเอกสำร ชั้น 2 จำนวน 1 จุด)
ในส่วนของกำรกำหนดจุดวำงถังขยะ จุดละ 2 ถัง (เฉพำะถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล)
- ชั้น1 หน้ำห้อง study room /ในห้อง study room
- ชั้น 2 หน้ำทำงเข้ำลำนพื้นที่สีเขียว
- ชั้น 3 หน้ำทำงเข้ำ ชั้น 3

รูปที่ 1 ป้ำยบอกประเภทของถังขยะ

รูปที่ 2 ป้ำยประชำสัมพันธ์
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รูปที่ 3 จุดวำงถังขยะ
มีกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ และให้ควำมรูเ้ รื่องกำรจัดกำรขยะและของเสียแก่บุคลำกรสำนักหอสมุด
และผู้ใช้บริกำรโดยกำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้ ทำป้ำยประชำสัมพันธ์รณรงค์ กำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลด ละ เลิก
กำรก่อขยะและของเสีย กำรเป็นอำคำรปลอดจำกกำรใช้กล่องโฟม (No Foam)

รูปที่ 4 บอร์ดประชำสัมพันธ์

รังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

212

เส้นทำงกำรจัดกำรของเสีย สำนักงำนสีเขียว สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นส่วนหนึง่ ที่สำคัญ
ทำให้ทรำบถึงกระบวนกำรตั้งแต่กำรคัดแยกขยะ กำรจัดเก็บขยะรอกำรจัดกำร

รูปที่ 5 เส้นทำงเดินขยะ

รูปที่ 6 กำรคัดแยกขยะ
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ผลรำยงำนกำรจัดกำรขยะ และกำรนำกลับมำใช้ใหม่ ปี พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
ได้กำหนดเป้ำหมำยปริมำณของเสียที่นำกลับมำใช้ประโยชน์ มำกกว่ำร้อยละ 30 โดยมีวิธคี ำนวณดังนี้
ร้อยละของปริมำณขยะที่นำกลับมำใช้ใหม่ = (ปริมำณขยะที่นำกลับมำใช้ใหม่ x 100)/ปริมำณขยะ
สะสมที่เกิดขึ้นทัง้ หมด(523.83 x 100) / 1,729.53 = 30.28 (จำนวน 523.83 กิโลกรัม จำกจำนวน 1,729.53
กิโลกรัม) คิดเป็น ร้อยละ 30.28
รำยงำนกำรจัดกำรขยะ และกำรนำกลับมำใช้ใหม่ ปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้
กำหนดเป้ำหมำยปริมำณของเสียที่นำกลับมำใช้ประโยชน์ มำกกว่ำร้อยละ 35 โดยมีวิธีคำนวณดังนี้
ร้อยละของปริมำณขยะที่นำกลับมำใช้ใหม่ = (ปริมำณขยะที่นำกลับมำใช้ใหม่ x 100)/ปริมำณขยะ
สะสมที่เกิดขึ้นทัง้ หมด
(2,932.6 x 100) / 9,981.6 = 29.38 (จำนวน 2,932.6 กิโลกรัม จำกจำนวน 9,981.6 กิโลกรัม) คิดเป็น
ร้อยละ 29.38
จำกเป้ำหมำยกำรนำของเสียกลับมำใช้ใหม่ที่ตั้งไว้ ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 35 ของปริมำณของเสีย
ทั้งหมด แต่เนื่องจำกในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละของกำรนำของเสียกลับมำใช้ใหม่ คิดเป็น ร้อยละ 29.38 เพรำะมี
กำรเปิดให้บริกำรห้อง Study room บริเวณชั้น 1 อำคำรหอสมุดเปิดบริกำรตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริกำรตู้
จำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มอัตโนมัติให้บริกำร ทำให้มีปริมำณของเสียที่เป็นทัง้ เศษอำหำร น้ำ น้ำแข็ง และมี
ขยะในรูปแบบกระป๋องอลูมิเนียม และขวดแก้วเพิ่มขึ้น ซึง่ เป็นขยะรูปแบบใหม่ที่มเี พิ่มเติมขึ้นจำกขยะประเภท
เดิม ทำให้ต้องหำมำตรกำรกำหนดประเภทถังขยะเพิม่ เติม ได้แก่ ถังใส่เศษน้ำแข็ง และเครื่องดื่ม และถังขยะรี
ไซเคิลประเภทขวดแก้ว และ อลูมิเนียม แยกเพื่อสะดวกต่อกำรคัดแยกและทิง้
ปริมำณของเสียที่สำนักหอสมุดนำกลับมำใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นกระดำษ และขวดน้ำพลำสติก
โดยกระดำษจะนำกลับมำใช้ในรูปกำรตกแต่ง ประดิดประดอย กล่องกระดำษนำกลับมำใช้ใส่หนังสือบริจำค ปู
รองพืน้ บอร์ดนิทรรศกำร ส่วนขวดน้ำพลำสติกนำมำใช้ประดิษฐ์ของใช้ต่ำง ๆ เช่น ที่ใส่ปำกกำ ออมสิน แจกันใส่
ต้นไม้ และบรรจุภัณฑ์ของน้ำยำอเนกประสงค์ เป็นต้น
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รูปที่ 8 รำยงำนปริมำณของเสียปี 2562

รูปที่ 9 กำรนำกลับมำใช้ใหม่
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สิ่งหนึ่งที่สำคัญในกำรลดกำรปริมำณขยะสู่ชุมชนคือกำรกำรนำกลับมำใช้ใหม่ สำนักหอสมุดได้มกี ำร
ริเริ่ม และส่งเสริมให้บุคลำกร และผู้ใช้บริกำรได้เห็นคุณค่ำของกำรนำเศษวัสดุมำประดิษฐ์ของใช้ ทั้งในรูปของ
ใช้ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บุคลำกรภำยในห้องสมุด และคนในชุมชุมจังหวัดปทุมธำนี เช่น
โครงกำรบริกำรชุมชน ณ สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จังหวัดปทุมธำนี รวมถึงผูใ้ ช้บริกำรได้เรียนรู้
กำรนำขยะ หรือสิ่งของเหลือใช้กลับมำประดิษฐ์ของใช้ เช่น กำรประดิษฐ์ของใช้จำกขวดน้ำพลำสติก กำรทำ
น้ำยำอเนกประสงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรประดิษฐ์ของใช้จำกกระดำษ เช่น กำรใช้ซองห่อกระดำษ A4
มำพับเป็นถุงหูหิ้ว กำรใช้หนังสือพิมพ์และนิตยสำรเก่ำมำตกแต่งบอร์ดนิทรรศกำร กำรตกแต่งเครื่องแต่งกำย
แฟนซีในกิจกรรมขององค์กร และกำรตกแต่งป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เป็นต้น

รูปที่ 10 กำรนำกลับมำใช้ใหม่ / กิจกรรม DIY จำกของเหลือใช้ / โครงกำรบริกำรชุมชน
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ของเสียอีกประเภทหนึ่งที่ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรนอกจำกขยะ คือ น้ำเสีย โดยน้ำเสียที่ปล่อยจำก
อำคำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรกิจกรรมประจำวัน ได้แก่ กำรซักล้ำง กำรทำ
ควำมสะอำด และน้ำเสียจำกห้องสุขำ น้ำเสียทั้งหมดจะไหลลงสู่ท่อระบำยน้ำทิง้ และถูกส่งไปบำบัดที่บ่อระบบ
บำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอำกำศ (Aerated Lagoon หรือ AL) อยู่ด้ำนหน้ำอำคำร13
มีควำมสำมำรถในกำรบำบัดน้ำเสียได้ถึง 2,000 ลบ.ม/วัน โดยมีเครื่องเติมอำกำศแบบกังหัน 4 ใบพัด ขนำด 2
แบบเครื่องเติมอำกำศใต้น้ำขนำด 2 แรงม้ำ จำนวน 6 ชุด โดยจะทำงำนพร้อมกัน 8 ชุด หยุดพัก 2 ชุด สลับ
เปลี่ยนกันไป ตลอด 24 ชั่วโมง น้ำที่ผ่ำนกำรบำบัดแล้วจะไหลไปรวมกันที่บ่อตกตะกอนเพื่อให้น้ำที่ได้รับกำร
บำบัดแล้วตกตะกอน ก่อนจะไหลไปที่โรงสูบน้ำและปล่อยออกสู่ท่อระบำยน้ำข้ำงถนนในหมู่บำ้ นเมืองเอก โดย
กำรสูบออก

มีกำรตรวจวัดค่ำของน้ำทิ้งให้เป็นไปตำมกฎหมำยทุกเดือนจำกห้องทดลองสำขำวิชำวิศวกรรม

สิง่ แวดล้อม และส่งรำยงำนกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกรมควบคุมมลพิษทำงอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้ง
ยังมีกำรส่งตัวอย่ำงน้ำตรวจกับห้องทดลองด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษอีกด้วย
กำรจัดกำรระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบำยน้ำต่ำงๆ

ภำยในมหำวิทยำลัยก่อนลงสู่บ่อบำบัดน้ำ

เสีย มีกำรดูแลและควบคุมกำรทิง้ สำรเคมีตำ่ งๆ ให้ถกู ต้องและมีควำมปลอดภัยเพื่อลดควำมเข้มข้นของน้ำเสีย
ที่เกิดจำกสำรเคมี

รูปที่ 11 ผังกำรบำบัดน้ำเสียจำกอำคำรหอสมุด
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รูปที่ 12 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอำกำศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
สำนักหอสมุดมีแนวทำงในกำรจัดกำรน้ำเสียจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของสำนักงำนที่มีหลำกหลำยประเภท
โดยมีกำรดำเนินกำรดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำองค์ประกอบของน้ำเสีย และปริมำณ น้ำเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะมีครำบน้ำมัน
และไขมัน เศษขยะ เศษอำหำรปนเปื้อน จำกนั้นคำดกำรณ์ปริมำณน้ำทิง้ ที่เกิดขึ้น โดยกำรปรึกษำช่ำงจำก
สำนักงำนอำคำรและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดหำถังดักไขมันสำเร็จรูปให้ได้ตำมขนำดที่ถกู ต้อง
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแนวทำงกำรจัดกำรน้ำเสีย กำรลดปริมำณน้ำมัน ไขมัน เศษอำหำรจำกหล่ง
กำเนิด
- กวำด เช็ดเศษอำหำรจำกภำชนะก่อนนำไปล้ำง
- ไม่เทน้ำมันที่ใช้แล้วลงท่อระบำยน้ำ
- รวบรวมภำชนะที่ต้องล้ำงให้มีปริมำณมำกเพือ่ ลดจำนวนครัง้ ที่ล้ำง

รังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

218

- ใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ตดิ ฉลำกเขียว หรือ
ข้อควำมบ่งชี้ ว่ำเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (สำมำรถจัดหำร่วมกับหมวด 6.1 กำรจัดซื้อ ได้)

รูปที่ 13 หลักกำรทำงำนของถังดักไขมัน

สำนักหอสมุดได้จดั หำถังดักไขมันสำเร็จรูป ทีท่ ำจำกไฟเบอร์กลำส มีน้ำหนักเบำ สะดวกในกำร
เคลื่อนย้ำยและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอำหำร และส่วนแยกไขมันมำใช้งำนโดยมีหลักกำรทำงำน
ดังนี้
1. น้ำเสียผ่ำนเข้ำตะแกรงดักเศษอำหำร ที่ทำหน้ำทีแ่ ยกเศษอำหำรที่ปะปนกับน้ำเสีย
2. น้ำเสียจำกขั้นตอนแรกจะไหลผ่ำนมำยังส่วนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัวออกจำกน้ำเสียจะลอยขึ้น
เหนือน้ำ
3. น้ำเสียที่อยูใ่ ต้ชั้นไขมันจะไหลเข้ำสู่ถงั บำบัดก่อนปล่อยออกไปตำมท่อระบำยน้ำ
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รูปที่ 14 กำรติดตั้งถังดักไขมัน

เมื่อมีกำรติดตั้งถังดักไขมันแล้วควรมีวิธกี ำรดูแลถังดักไขมันเพื่อให้คงประสิทธิภำพกำรทำงำน และไม่
เป็นแหล่งสะสมของเสียจำกครำบไขมัน และเศษอำหำร ดังต่อไปนี้
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วิธีกำรดูแลรักษำถังดักไขมัน
1. ควรนำเศษอำหำรในตะกร้ำดักเศษอำหำรทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอำหำรเกิดกำรบูดเน่ำ
2. ควรระบำยไขมัน หรือตักไขมันที่ลอยอยู่ออกทำงท่อระบำยไขมันทุกๆ 7- 10 วัน โดยใส่ถุงดำและ
มัดปำกถุงให้มดิ ชิดและนำส่งไปยังจุดพักขยะบริเวณอำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 เพื่อไปจัดกำร
3. ทุก 6 เดือนควรล้ำงทำควำมสะอำดโดยกำรถอดฝำเกลียวทีก่ ้นถังออก แล้วใช้นำฉี
้ ดทำควำม
สะอำด
4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่ตดิ ฉลำกเขียว หรือที่มีข้อควำมบ่งชี้ว่ำเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม”
5. มีกำรกำหนดมำตรกำรกำรประหยัดน้ำเพื่อช่วยควบคุมปริมำณกำรใช้น้ำ และลดปริมำณน้ำเสีย
จำกกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรล้ำงภำชนะ กำรทำควำมสะอำดพื้นที่ เป็นต้น

รูปที่ 15 กำรดูแลทำควำมสะอำดถังดักไขมัน
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จำกกำรดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียวและสำนักงำนสีเขียวของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต มีกำร
ดำเนินกำรตำมนโยบำย และมำตรกำรที่กำหนดไว้ แต่ยังคงมีปจั จัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำร
จัดกำรของเสียในส่วนของกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนือ่ งในเรื่องกำรแยกขยะก่อนทิง้

เนื่องจำกมี

ผู้ใช้บริกำรใหม่ ๆ ทุกปี และในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุดมีกำรเปิดให้ใช้ห้องอ่ำน Study room ตลอด
24 ชัว่ โมง เพื่อเป็นกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้ที่ต้องกำรพื้นที่นั่งอ่ำน ทำให้มีผใู้ ช้บริกำรจำนวนเพิม่ ขึ้น ตลอดจนมีผู้
ให้บริกำรตูก้ ดสินค้ำประเภทเครือ่ งดื่มและอำหำรว่ำง ทำให้ก่อเกิดขยะและของเสียประเภทใหม่เพิม่ ขึ้นจำกเดิม
ได้แก่ ขยะจำกขวดแก้ว กระป๋องโลหะ ขยะจำกเศษอำหำร และน้ำประเภทต่ำง ๆ ทำงสำนักหอสมุดมีแนว
ทำงกำรในกำรปรับปรุงมำตรกำรในกำรจัดกำรขยะและของเสียในเรื่องกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร
ของเสียของสำนักหอสมุดแก่ผใู้ ช้บริกำร กำรจัดหำถังขยะเพื่อรองรับขวดแก้ว กระป๋องโลหะ และขยะเศษ
อำหำร น้ำ รวมทัง้ ต้องดำเนินกำรทำควำมเข้ำใจกับผู้ให้บริกำรตูก้ ดสินค้ำให้รับทรำบถึงนโยบำย และมำตรกำร
กำรจัดกำรของเสีย ของสำนักหอสมุดเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และร่วมกันหำแนวทำงในกำรลดกำรเกิดของเสีย
และขยะเพือ่ ให้กำรดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว และสำนักงำนสีเขียวเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ตลอดจน
ให้กำรจัดกำรของเสียและขยะถูกดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและยั่งยืนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกำรดำเนิน
ชีวิตประจำวันเพื่อลดของเสียสู่สงิ่ แวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
ของสหประชำชำติ ในเรื่องของกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นชุมชนทีย่ ั่งยืนต่อไป
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การจัดการสภาพแวดล้อมสีเขียว สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
Green Environmental Management of Rangsit University Library
ดำวรัตน์ แท่นรัตน์*
ศิริรัตน์ พวงร้อย**
*บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
**บรรณำรักษ์แผนกบริกำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต

บทคัดย่อ
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมนับเป็นประเด็นสำคัญประกำรหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อแนว
ทำงกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียวของ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อให้บุคลำกรและผู้ใช้บริกำรอยู่ใน
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม มีบรรยำกำศที่ดี ในกำรทำงำน และมีสุขภำพอนำมัยที่ดี สำนักหอสมุดได้มีกำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน 5 ด้ำน ได้แก่ อำกำศ เสียง แสง ควำมน่ำอยู่ และกำร
เตรียมพร้อมต่อสภำวะฉุกเฉิน โดยมีแผนและแนวปฏิบัติงำนในแต่ละด้ำน รวมทั้งมีกำรกำหนดมำตรกำรต่ำงๆ
เพื่อให้สอดคล้องและเหมำะสมต่อกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
คำสำคัญ: กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ภำวะโลกร้อน สำนักงำนสีเขียว กำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย
DOI: 10.14456/rilj.2020.22
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Abstract
Environmental management is one of the most critical issues in managing an
environmentally friendly organization. This article aims to highlight the importance of environmental
management in the green library development approach of Rangsit University Library. With the
purpose to provide good atmosphere and healthy environment for library personnel and users, the
library has managed the environment and safety in its 5 areas: air, sound, light, livelihood, and
emergency preparedness. With plans and operational guidelines in each area Including standard
and safety measures, the environment management can be consistent and appropriate for
continuous operations.
Keywords: Environmental management, Global warming, Green Office, Sustainable development,
Safety management.
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สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เป็ นหน่วยงำนที่มีพื้นฐำนกำรนำกิจกรรม 5ส และกิจกรรม 7ส มำ
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมเพื่อสุขอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ ต่อมำใน
ปี พ.ศ. 2558 ส ำนั ก หอสมุ ด ได้ ร่ ว มลงนำมควำมร่ ว มมื อ "เครื อ ข่ ำ ยห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว" กั บ ห้ อ งสมุ ด
สถำบันกำรศึกษำ ห้องสมุดขององค์กรภำครัฐและเอกชน ห้องสมุดโรงเรียน และผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์
ห้องสมุดสีเขียวของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 หลังจำกนั้น สำนักหอสมุด
ได้เริ่มศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรเป็นสำนักงำนสีเขียวโดยได้นำเกณฑ์มำตรฐำน 6 หมวดของกรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี
เพื่อกำรเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงำน เพื่อลดกำรใช้พลังงำน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
ลดปริมำณขยะโดยกำรลดกำรใช้ กำรใช้ซ้ำ กำรนำกลับมำใช้ใหม่ กำรลดและเลิกใช้สำรเคมีอันตรำย กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิด
ภำวะโลกร้ อน เพื่ อ ให้เ กิ ด สภำพแวดล้ อ มที่ ดี ต่ อ ทั้ง ผู้ ใ ช้แ ละผู้ ปฏิ บั ติ งำน สำนั ก หอสมุ ด ได้มี ก ำรจั ด กำร
สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ซึ่งหมำยถึง สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้ง
ที่เป็นรูปธรรมและที่เป็นนำมธรรม สภำพปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภำวะกดดัน ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงำนใน
ขณะที่ทำงำน และกำรทำงำนนั้นต้องไม่มีอันตรำย ไม่อยู่ในสภำพที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค
ได้แก่
1. อำกำศ
2. แสง
3. เสียง
4. ควำมน่ำอยู่
5. กำรเตรียมพร้อมต่อสภำวะฉุกเฉิน
1. อากาศ
สำนักหอสมุดมีกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในให้มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก และจัดสภำพแวดล้อม
ภำยนอกให้มีควำมร่มรื่น สวยงำม รวมถึงกำรป้องกันมลพิษทำงอำกำศที่อำจจะเกิดในสำนักงำน เช่น มลพิษ
จำกกำรถ่ำยเอกสำร มลพิษจำกกำรซ่อมบำรุงอำคำร เพื่อให้บุคลำกรและผู้ใช้บริกำรได้อยู่ในสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมเพื่อให้เกิดควำมสบำยและมีสุขภำพจิตที่ดี โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรดังนี้
1. มีแผนกำรดูแลรักษำ กำหนดรำยกำรที่ก่อให้เกิดมลพิษในอำคำรหอสมุด สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษใน
อำคำรหอสมุด ได้แก่ เครื่องปรับอำกำศ เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ์เอกสำร (Printer)
2. มีกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมแผนกำรดูแลรักษำ
3. มีกำรปฏิบัติตำมแผนที่กำหนด
4. มีกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศอย่ำงครบถ้วน
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แนวปฏิบตั ิในการควบคุมมลพิษ
ลาดับ
1

มลพิษจากสานักงาน
เครื่องปรับอำกำศ

แนวปฏิบตั ิ
- มีตำรำงกำรปฏิบัตงิ ำนของแม่บ้ำนประจำอำคำร
- มีแผนบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศของสำนักงำน
อำคำรและสิง่ แวดล้อม

2

เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ำยเอกสำร

- กำหนดทีว่ ำงเครื่องให้เหมำะสม
- กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรดูแลบำรุงรักษำ

3

พรมปูพื้น

- มีตำรำงกำรปฏิบัตงิ ำนของแม่บ้ำนประจำอำคำร
- มีกำรเปลี่ยนพรมตำมกำหนดทีเ่ หมำะสม

4

กำรซ่อมบำรุงอำคำร

5

มลพิษทำงอำกำศภำยนอก เช่น ไอเสีย - มีกำรปลูกต้นไม้รอบอำคำรเพื่อป้องกันมลพิษ
จำกรถยนต์ เสียง กลิ่น ฝุ่น

- มีกำรป้องกันฝุ่นละอองฟุง้ กระจำย

- มี ก ำรปลู ก ไม้ ก ระถำงที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นกำรดู ด ซั บ
สำรพิษไว้ในสำนักงำน
- มีป้ำยบอกดับเครื่องยนต์รอบอำคำร

6

บุหรี่

- ติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ไว้อย่ำงชัดเจน
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การทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
สำนักหอสมุดกำหนดให้มีกำรทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ ชนิดกำรทำควำมสะอำดแบบย่อย
ซึ่งรับผิดชอบโดยแม่บ้ำนประจำชั้นต่ำง ๆ มีกำหนดกำรทำควำมสะอำดเดือนละ 1 ครั้ง

รูปที่ 1 กำรทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศโดยแม่บ้ำนประจำชัน้
แผนกซ่อมบำรุง มหำวิทยำลัยรังสิต กำหนดให้มีแผนกำรล้ำงเครื่องปรับอำกำศตำมอำคำรต่ำง ๆ ปี
ละ 2 ครัง้ เป็นประจำในทุก ๆ ปีกำรศึกษำ โดยกำหนดให้อยู่ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคม และธันวำคม ของ
ทุกปี

รูปที่ 2 กำรทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศโดยแผนกซ่อมบำรุง มหำวิทยำลัยรังสิต
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การทาความสะอาดเครื่องพิมพ์ / เครื่องถ่ายเอกสาร
สำนักหอสมุด มีเครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ์งำน ทั้งสีและขำวดำ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งอยู่ที่
บริเวณชั้น 2 ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัท เข้ำมำตรวจสอบและทำควำมสะอำดเดือนละ 1 ครั้ง

รูปที่ 3 เจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำดเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ำยเอกสำร

รูปที่ 4 ตำรำงกำรทำควำมสะอำดอำคำรหอสมุดของแม่บำ้ น
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รูปที่ 5 กำรทำควำมสะอำดหลอดไฟ

รูปที่ 6 ป้ำยรณรงค์มลพิษทำงอำกำศภำยนอก
การกาหนดพืน้ ทีส่ ูบบุหรี่ และป้ายรณรงค์
ประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบแห่งชำติ มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงำน
ดำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมกำรเลิกบุหรี่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 ตำมประเด็น
รณรงค์ที่ว่ำ เลิกสูบลดเสี่ยง เพื่อลดโอกำสกำรแพร่กระจำยของโรคดังกล่ำว ซึ่งข้อมูลจำกองค์กำรอนำมัยโลก
พบว่ำ ผู้ป่วยโควิด 19 ที่สูบบุหรี่มีโอกำสที่อำกำรทรุดลงและเสียชีวิตมำกกว่ำคนที่ไม่สูบบุหรี่สูงถึง 14 เท่ำ และ
ได้มอบหมำยให้กระทรวงสำธำรณสุขดำเนินกำรขับเคลื่อนคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร ให้มีกำรเปิดให้บริกำร
ณ สถำนพยำบำลในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรอย่ำงทั่วถึง
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รูปที่ 7 กำรกำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่

รูปที่ 8 ป้ำยรณรงค์กำรไม่สูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบอำคำร
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สำนักหอสมุดจัดให้มีที่กั้นสำหรับให้รถจักรยำนยนต์เข้ำมำจอดอย่ำงเป็นสัดส่วนในบริเวณพื้นที่ ที่
กำหนด และมีป้ำยขอควำมร่วมมือในกำรดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถติดไว้ให้เห็นอย่ำงชัดเจน

รูปที่ 9 ที่กั้นสำหรับจุดจอดรถจักรยำนยนต์ และป้ำยขอควำมร่วมมือในกำรดับเครื่องยนต์เมื่อจอด
2. แสง
ภำยในสำนัก งำนจะต้องมีกำรจัดกำรให้แสงเพี ยงพอต่อกำรทำงำน ตำมลักษณะของงำนแต่ละ
ประเภท เช่น งำนที่มีควำมละเอียดระดับควำมเข้มแสงควรเพิ่มขึ้น งำนที่ปฏิบัติโดยผู้มีอำยุมำกจะต้องกำรแสง
สว่ำงมำกกว่ำผู้ที่ยังหนุ่มสำว เป็นต้น นอกจำกนี้ จะต้องมีกำรทำควำมสะอำดหลอดไฟ รวมไปถึงแผงสะท้อน
แสงอย่ำงสม่ำเสมอ เนื่องจำกอำจจะมีฝุ่นจับทำให้ควำมสว่ำงลดลง และทำให้สำยตำเสื่อมสภำพได้
ปัญหำและอันตรำยที่เกิดจำกแสงสว่ำงและผลกระทบต่อผู้ทำงำน สำมำรถจำแนกได้ 3 ลักษณะ คือ
1.
แสงสว่างที่น้อยเกินไป จะมีผลเสียต่อสำยตำ ทำให้กล้ำมเนื้อตำทำงำนมำกเกินไป โดย
บั ง คั บ ให้ ม่ ำ นตำเปิ ด กว้ ำ งเพรำะกำรมองเห็ น นั้ น ไม่ ชั ด เจน ต้ อ งใช้ เ วลำในกำรมอง
รำยละเอี ย ดนั้ น ท ำให้ เ กิ ด กำรเมื่ อ ยล้ ำ ของตำที่ ต้ อ งเพ่ ง ออกมำ ปวดตำ มึ น ศี ร ษะ
ประสิ ท ธิ ภ ำพของขวั ญ และก ำลั ง ใจในกำรท ำงำนลดลง กำรหยิ บ จั บ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรผิดพลำดเกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือไปสัมผัสส่วนที่เป็นอันตรำย
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2. แสงสว่างที่มากเกินไป จะทำให้ผู้ทำงำนเกิดควำมไม่สบำย เมื่อยล้ำ ปวด แสบตำ มึนศีรษะ
วิงเวียน และอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
3. แสงจ้า แสงจ้ำตำที่เกิดจำกแหล่งกำเนิดโดยตรง (Direct glare) หรือแสงจ้ำตำที่เกิดจำกกำร
สะท้อนแสง (Reflected glare) จำกวัสดุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ผนังห้อง เครื่องมือ เครื่องจักร โต๊ะทำงำน เป็น
ต้น จะทำให้ผู้ทำงำนเกิดควำมไม่สบำย เมื่อยล้ำ ปวดตำ มึนศีรษะ กล้ำมเนื้อหนังตำกระตุก วิงเวียน นอนไม่
หลับ กำรมองเห็นแย่ลง นอกจำกนี้ยังก่อให้เกิดผลทำงจิตใจ คือ เบื่อหน่ำยในกำรทำงำน ขวัญและกำลังใจใน
กำรทำงำนลดลง เป็นผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน (สยำม อรุณศรีมรกต และคณะ, 2562, น. 225)
สำนักหอสมุดมีกำรดำเนินกำรวัดค่ำควำมเข้มของแสงที่ถูกต้องปีละ 2 ครั้ง และเป็นไปตำมมำตรฐำน
ที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจวัดค่ำควำมสว่ำงในสำนักงำน และพื้นที่บริกำร
2. เมื่อพบว่ำแสงสว่ำงไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดจะแจ้งสำนักงำนอำคำรและสิ่งแวดล้อมทันที
เพื่อแก้ไข
3. มีแนวทำงดำเนินกำรแก้ไขเบื้องต้นกรณีค่ำแสงสว่ำงไม่เพียงพอ
- ทำควำมสะอำดหลอดไฟ ผนัง เพดำน และพื้นที่ที่มีผลกระทบให้แสงสว่ำงลดลง
- ใช้แสงสว่ำงจำกภำยนอกช่วยเพิ่มค่ำแสงสว่ำงในสำนักงำน
- เปลี่ยนหลอดไฟที่มีควำมเข้มแสงมำกขึ้น

รูปที่ 10 เครื่องวัดแสง
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การวัดความเข้มของแสงสว่าง

รูปที่ 11 ห้องบริกำรกำรอ่ำน

รูปที่ 13 โต๊ะทำงำนบุคลำกร

รูปที่ 12 ระหว่ำงชั้นหนังสือ

รูปที่ 14 ห้องประชุม 7-100
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การทาความสะอาดหลอดไฟ
สำนักหอสมุด กำหนดให้มีกำรเช็ดทำควำมสะอำดหลอดไฟ ซึ่งรับผิดชอบโดยแม่บ้ำนประจำชั้นต่ำงๆ
มีกำหนดกำรทำควำมสะอำดเดือนละ 1 ครั้ง

รูปที่ 15 กำรทำควำมสะอำดหลอดไฟ
3. เสียง
สำนักงำนจะต้องมีกำรจัดกำรให้มีสภำวะเรื่องเสียงที่เหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นเสียงที่เกิดจำกกำรทำงำน
เสียงที่เกิดจำกกำรปรับปรุงสำนักงำน รวมไปถึงเสียงจำกภำยนอกสำนักงำนที่อำจส่งผลภำยในสำนักงำนได้
หำกร่ำงกำยได้รับเสียงดังมำกเกินขีดจำกัดของร่ำงกำย และอยู่ในรูปแบบหรือเวลำที่ไม่เหมำะสมก็จะส่งผล
กระทบได้ทั้งต่อร่ำงกำยและจิตใจ เช่น กำรทำลำยอวัยวะรับกำรได้ยนิ กำรทำให้เกิดควำมรำคำญ ขำดสมำธิใน
กำรทำงำนทำให้ประสิทธิภำพในกำรทำงำนลดลง โรคเครียด หรืออำจเป็นสำเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ หรือโรคร้ำย
ต่ำงๆ ได้ (สยำม อรุณศรีมรกต และคณะ, 2562, น. 228)
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สำนักหอสมุดมีกำรจัดกำรเรื่องเสียง ได้แก่ เสียงที่เกิดจำกกำรทำงำน เสียงที่เกิดจำกกำรซ่อมบำรุง
หรือปรับปรุงอำคำร เสียงที่เกิดจำกอุปกรณ์ในสำนักงำน รวมถึงเสียงจำกภำยนอกสำนักงำน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. สำรวจแหล่งกำเนิดเสียงที่รบกวนในกำรปฏิบัติงำน
- เสียงจำกอุปกรณ์สำนักงำน เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น
- เสียงจำกกำรซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงสำนักงำน เช่น กำรเจำะ และตอกผนัง
- เสียงจำกภำยนอกอำคำร เช่น เครื่องยนต์ กำรก่อสร้ำงบริเวณใกล้เคียง กำรตัดหญ้ำของแผนก
จัดสวน เป็นต้น
2. กำหนดแนวทำงและมำตรกำรในกำรควบคุมเสียงที่อำจรบกวนในกำรทำงำน
แนวทางในการควบคุมเสียงรบกวนสานักงาน
ลาดับ
1

แหล่งกาเนิดเสียง
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ำยเอกสำร

แนวทางในการควบคุมเสียง
- บำรุงรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดที่วำงเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ำยเอกสำรแยก
จำกพื้นที่สำนักงำน

2

3

เสียงจำกกำรซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงสำนักงำน เช่น

- มีบันทึกแจ้งกำรเข้ำปฏิบัติงำนจำก

กำรเจำะ ตอกตะปู เป็นต้น

สำนักงำนอำคำรและสิ่งแวดล้อม

เสียงจำกภำยนอกอำคำร เช่น รถจักรยำนยนต์

- มีกำรปลูกต้นไม้รอบอำคำรเพื่อป้องกัน

รถยนต์ กำรก่อสร้ำงอำคำรใกล้เคียง เครื่องตัดหญ้ำ มลพิษ
เป็นต้น

- กำรตัดหญ้ำของสำนักงำนอำคำรและ
สิ่งแวดล้อมควรดำเนินกำรในวันหยุดเพื่อ
ป้องกันเสียงรบกวน
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รูปที่ 16 ป้ำยประกำศอำคำรปลอดมลพิษทำงเสียง
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สำนั ก หอสมุ ด มี ก ำรจั ด พื้ น ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว นสำหรั บ ให้ ร ถจั ก รยำนยนต์ เ ข้ ำ มำจอดในบริ เ วณพื้ น ที่ ที่
ก ำหนดให้ โดยจั ด ไว้ บ ริ เ วณลำนหน้ ำ ทำงเข้ ำ อำคำรสำนั ก หอสมุ ด และมี ป้ ำ ยขอควำมร่ ว มมื อ ในกำรดั บ
เครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถติดไว้ให้เห็นอย่ำงชัดเจนเพื่อควบคุมมลพิษทำงเสียงภำยนอกอำคำร

รูปที่ 18 บริเวณพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจุดจอดรถจักรยำนยนต์

รูปที่ 19 ป้ำยขอควำมร่วมมือในกำรดับเครื่องยนต์เมื่อจอด

รังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

239

การทาความสะอาดเครื่องพิมพ์ / เครื่องถ่ายเอกสาร
สำนักหอสมุด มีเครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ์งำน ทั้งสีและขำวดำ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งอยู่ที่
บริเวณ ชั้น 2 ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัท เข้ำมำตรวจสอบและทำควำมสะอำดเดือนละ 1 ครั้ง

รูปที่ 20 เจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำดเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ำยเอกสำร
4. ความน่าอยู่
กำรที่คนได้ทำงำนในสถำนที่ทำงำนที่น่ำอยู่ น่ำทำงำน สถำนที่ทำงำนที่มีกำรจัดสิ่งแวดล้อมในกำร
ทำงำนให้เอื้อต่อกำรมีสุขภำพที่ดี และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในที่ทำงำน เมื่อคนทำงำนอย่ำงมีควำมสุข ก็
จะทำให้ศักยภำพ ในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น อันหมำยถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน ซึ่งจะนำไปสู่
ภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และทำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
สำนักหอสมุด จัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกให้มีควำมร่มรื่น น่ำอยู่เหมำะสมกับกำรเป็น
สถำนที่ทำงำน และสถำนที่ให้บริกำรถือเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำน ลดควำมเครียดในกำรทำงำน
ส่งเสริมให้ประสิทธิภำพในกำรทำงำนดีขึ้น กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้เหมำะสม เกิดควำมสมดุล
ในกำรทำงำน เสริมสร้ำงทีมงำน กำรมีส่วนร่วม และภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน เช่น กำรจัดพื้นที่สีเขียว
ภำยในและภำยนอกอำคำร กำรจัดมุมพักผ่อน กำรทำกิจกรรม 7ส กำรควบคุมสัตว์พำหะนำโรค เป็นต้น โดยมี
กำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ดังนี้
1. กำรจัดพื้นที่สีเขียว เพื่อลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อนและสร้ำงควำมสมดุล
2. เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่
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3. เพื่อรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รูปที่ 21 กำรจัดพื้นที่สีเขียว สำนักหอสมุดจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร
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กิจกรรม 7ส สานักหอสมุด
กิจกรรม 7ส เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมำะสม สำมำรถนำมำใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ไขในงำน และรักษำสิ่งแวดล้อมในสถำนที่ทำงำนให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงำนด้ำนกำรผลิตและด้ำนกำรบริกำร ซึ่ง
นำมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนขององค์กรได้อีกทำงหนึ่ง
7ส ประกอบด้วย
สะสำง Seiri (เซริ) (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ กำรแยกระหว่ำงของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้อง
ใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป
สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วำงของในที่ที่ควรอยู่) คือ กำรจัดวำงของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็น
ระเบียบสำมำรถหยิบใช้งำนได้ทันที
สะอำด Seiso (เซโซ) = สะอำด (ทำควำมสะอำด) คือ กำรปัดกวำดเช็ดถูสถำนที่ สิ่งของ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องจักร ให้สะอำดอยู่เสมอ
สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษำควำมสะอำด) คือ กำรรักษำและปฏิบัติ 3ส
ได้แก่ สะสำง สะดวก และสะอำด ให้ดีตลอดไป
สร้ำงนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้ำงนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ กำรรักษำและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่
กำหนดไว้แล้วอย่ำงถูกต้องจนติดเป็นนิสัย
ส6 สวยงำม คือ กำรดูแลสถำนที่ให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยำกำศที่ดี สดชื่น สบำยตำ
น่ำทำงำน และน่ำมำใช้บริกำร
ส7 สิ่ ง แวดล้ อ ม กำรดู แ ลรั ก ษำสภำพแวดล้ อ มภำยในและกำรส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลำกรปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมกำรใช้ทรัพยำกรและกำรบริโภคอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำตำมแนวทำง 1A3R ซึ่งสำนักหอสมุดใช้
เป็นแนวทำงที่บุคลำกรของสำนักฯ สำมำรถปฏิบัติเพื่อช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ของสำนักงำน เพื่อช่วยลดค่ำใช้จ่ำยและปริมำณขยะให้กับองค์กร
กิจกรรม 7ส ประกอบด้วย Big Cleaning Day และการตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่
กิจกรรมนี้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนได้ร่วมมือกันทำควำมสะอำดโดยรอบอำคำร และตกแต่งต้นไม้
บริเวณรอบๆ อำคำรหอสมุดให้น่ ำอยู่และสวยงำม และได้มีกิจกรรม 7ส โดยให้มีกำรจัดเก็บโต๊ะทำงำนและ
บริเวณที่รับผิดชอบ รักษำสิ่งแวดล้อมในสถำนที่ทำงำนให้ดีขึ้น คัดแยกของเหลือใช้ โดยให้สอดคล้องกับกำร
ดำเนินกำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว
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การทา Big Cleaning
เพื่อควำมปลอดภัยจำกกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค (COVID-19) บุคลำกรและแม่บ้ำนร่วมกันทำควำม
สะอำดใหญ่ ด้วยกำร เช็ด ขัด ถู ทำควำมสะอำด โต๊ะ เก้ำอี้ ชั้นหนังสือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อ

รูปที่ 23 กำรทำควำมสะอำดใหญ่ภำยนอกอำคำร
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รูปที่ 24 กำรทำควำมสะอำดใหญ่ภำยในอำคำร
นอกจำกนี้ยังได้มีกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยกำรปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้ำนหน้ำห้อง Study room และ
ด้ำนข้ำง ห้อง 7-100 โดยกำรนำต้นไม้มำปลูกเพิ่มเติม ปรับภูมิทัศน์ให้มีควำมสวยงำม ร่มรื่น ซึ่งเป็นกำรลด
มลพิษทำงอำกำศอีกทำงหนึ่งด้วย

รูปที่ 25 กำรเพิม่ พื้นที่สีเขียวบริเวณด้ำนหน้ำห้อง Study room
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การตรวจเยี่ยมโซนพืน้ ที่
ตำมที่สำนักหอสมุด ได้มีนโยบำยให้มีกำรดำเนินกิจกรรม 7ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนตำม
หลักกิจกรรม 7ส และเพื่อให้กำรดำเนินกิจกรรม 7ส เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถดำเนินงำนได้สำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์อย่ำงต่อเนื่อง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งประธำนกลุ่ม เลขำนุกำรกลุ่ม และสมำชิกกลุ่มพื้ นที่กิจกรรม
7ส โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่กิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่มพื้นที่ ดังนี้
1. กลุ่มสุพรรณิกำร์
โซนสีเหลือง
สังกัด ผู้บริหำรและสำนักงำนเลขำนุกำร
2. กลุ่มนำโน
โซนสีส้ม
สังกัด แผนกพัฒนำ
3. กลุ่มพลอยไพลิน
โซนสีน้ำเงิน
สังกัด แผนกเทคนิค
4. กลุ่มอินทนิล
โซนสีม่วง
สังกัด แผนกบริกำร
5. กลุ่มชมพูพันธุ์ทิพย์ โซนสีชมพู
สังกัด หอจดหมำยเหตุ
โดยกำหนดให้มีกำรตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตำมผลงำนของผู้เกี่ยวข้องในกำรดำเนิน
กิจกรรม 7ส โดยมีแบบกำรประเมินผลกำรตรวจสอบกิจกรรม 7ส สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่ง มี
คณะทำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ทำกำรตรวจสอบและประเมินผลโดยมีควำม
มุ่งหวังให้หน่วยงำนมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเชื่อมโยงสู่กำรพัฒนำในขัน้ ต่อไป
การควบคุมพาหะนาโรค
กำรควบคุมพำหะนำโรคจะมีส่วนช่วยทำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งช่วยลด
อุบัติเหตุและเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน สำนักหอสมุดมีแผนควบคุมสัตว์พำหะนำโรค เช่น นก
หนู แมลงวัน แมลงสำบ ผึ้ง ต่อ แตน เป็นต้น โดยกำหนดควำมถีใ่ นกำรดูแล มีกำรจัดกำรสัตว์พำหะนำเชื้ออย่ำง
เหมำะสมและสม่ำเสมอ และมีกำรตรวจสอบตำมแผนที่กำหนด รวมถึงกำรกำจัดปลวก เป็นต้น
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แผนควบคุมสัตว์พาหะนาโรค
ชนิดสัตว์

วิธีป้องกันและกาจัด

วิธีการป้องกัน
1. ปิดช่องทำงเดิน
2. มีกำรตรวจดูแล
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5. การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
สำนักหอสมุดได้ทำกำรอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟตำมแผนที่กำหนด มีแผนฉุกเฉินที่
เป็นปัจจุบันจัดกำรอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง กำรพร้อมใช้งำนของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และ
ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีกำรติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเตือนและ
ต้องพร้อมใช้งำน มีกำรตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง หำกพบว่ำชำรุดจะต้องดำเนินกำรแจ้งซ่อมและแก้ไข มีกำร
กำหนดกำรซ้อมอพยพหนีไฟอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และบุคลำกรต้องมีควำมรู้เรื่องขั้นตอนกำรปฏิบัติและหน้ำที่
รับผิดชอบ จะต้องเข้ำใจถึงวิธีกำรใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญำณแจ้งเตือน สำมำรถปฏิบัติได้
ตำมแผนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

รูปที่ 26 ถังดับเพลิง สัญญำณเตือนภัย และอุปกรณ์ตรวจจับควัน
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การตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ตรวจจับควัน
สำนักหอสมุดมีกำรตรวจสอบกริ่งสัญญำณเตือนภัย และอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
บริเวณทุกชั้นที่มีกำรติดตั้ง โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกแผนกอำคำรและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ตรวจสอบ

รูปที่ 27 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสัญญำณเตือนภัย และอุปกรณ์ตรวจจับควัน
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กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมขึ้นตำมแผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนที่ประกอบกิจกำร กำร
อบรมประกอบด้ว ยกำรดับ เพลิงขั้น ต้น กำรปฐมพยำบำลช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และต้องมีกำรฝึกซ้อ ม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรป้องกันอัคคีภัย
รวมทั้งทักษะกำรอพยพหนีไฟที่ถูกต้อง สำมำรถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่ำงถูกต้อง บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ดูแลอุปกรณ์อคั คีภัยให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ และลดอัตรำเสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุอัคคีภัยและกำรสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินจำกอัคคีภัย
การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจาปีการศึกษา 2561”
ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2561
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การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจาปีการศึกษา 2562”
ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
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การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจาปีการศึกษา 2563”
ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
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Abstract:
Rangsit University, one of the top private universities of Thailand, has emphasized to create and
support the good and moral society development. The Goodwill Mission or in Thai “Dharmacratic
Society Development Mission” is one of the strategic roadmaps. It is not only for corporate social
responsibility but also to create good governance and accountability. The university aims to be
reliable and dependable to all especially stakeholder. Rangsit University Library started the
Sisterhood Library Project since 2010. With the purposes of professional & technical services and
community networking, The Rangsit University Library has established the long term plan (20102015) following the roadmap of “The University’s Goodwill Mission”. The Sisterhood Library Project
is one among those projects. The sisterhood’s concepts are implied from its initials SISTER as
1

This article was originally presented at: IFLA World Library and Information Congress 82nd IFLA
General Conference and Assembly. 13–19 August 2016, Columbus, Ohio, USA. It was published in
IFLA Journal and available online at: http://library.ifla.org/id/eprint/1417

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

258

following: S-Social; I-Integration; S-Sharing; T-Technical Services; E-Educational; and RResources. The objectives of this project are to establish the cooperation with the school libraries,
public libraries and communities around Rangsit University’s neighbourhood in Pathumthani
province in order to support and share information resources and services. The variety of activities
have been created and implemented. For the schools and school libraries, there are books,
educational and sport equipment donations, children literature and storytelling program,
workshops on computer and literacy skill, walk rally & tours, etc. The Library also does the
professional supports on librarian-teacher training and workshop on information literacy skill and
library automated system. One of the important purposes is to connect with neighbourhood
communities. Although Pathumthani is much closed to Bangkok, the local community of Mon
(ethic group) is quite crowded and strong. As for local community networking, the Library has
broadcasted the local radio program; organized Mon’s temple library; participated in community
maintenance (temples, schools, public parks and areas) and offered a library membership
program for villagers and community members.
Keywords: Rangsit University Library, Library cooperation, corporate social responsibility,
academic library, school library, library and community networking, community relationship,
library and social engagement
1. Introduction
1.1 Rangsit University
Rangsit University is one of the leading private universities in Thailand. The university was
established in 1985. The main campus is located in the Lak-Hok sub-district of Pathumthani
province. Currently there are total of 138 programs; 94 undergraduate programs for, 34 Master
Degree programs, 1 Graduate Diploma and 9 Doctoral Degree programs. (Rangsit University,
2016)
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Rangsit University has a vision of quality education for all. It emphasizes on the collective benefit of
the whole and of continuously developing the organization to be more stable and to maintain high
standards of quality.
“Rangsit University is firmly committed to producing highly skilled graduates who will be a benefit to
both Thailand and the wider society where we live in. We expect our graduates not only to be fully
equipped with up-to-date knowledge in their chosen fields, but also to be personally and socially
adjusted, good and just people.” (Rangsit University, 2016)
The management of RSU, the academic workforce and all staff join in promoting RSU to achieve the
ultimate goals of creating the best for society and a place for integrated learning for professional
advancement and successful living which would further contribute towards national development
and social well-being for all in the future.
1.2 Rangsit University Library
Rangsit University Library was established in 1985 at the same time with University Establishing
Project. Two years after that, the expansion of the Library has been remarkable. The new library
building was constructed in 1987 and finished in 1989. The new building occupies the total area of
9,300 square meters and can serve more than 2,000 users and contain 4,000,000 volumes
approximately. At present, library collection consists more than 25 million pieces of books,
periodicals, audiovisual materials and electronics resources. The materials cover the subject areas
corresponding to the University's academic divisions and centers.
The library has the mission to give academic services to the users of the Rangsit University in order
to enhance the quality in education and efficiency in teaching and research of the University.
With its philosophy to be a learning center for innovation, and its vision to be a digital learning
center with excellent service, the Rangsit University Library set up the missions as following:
1. To provide and gather information resource covering all the courses and university
disciplines.
2. To efficiently provide users with technologies.
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3. To Support the development of research and innovation that are valuable to society.
4. To create the community and social services in lifelong learning promotion.
5. To create library partnership in order to share and use information resources and services
together effectively. (Rangsit University Library, 2016)
2. The SISTERHOOD Project
2.1 Background
The initiative of The SISTERHOOD Project was brought up more than 10 years ago in 2002-2003
when Rangsit University Library was funded by Pathumthani Province in order to create the
Bibliographical Databases on Pathumthani Province, Phase I-II (Malivan Praditteera, 2002-2003)
and Mon (Ethnic group) Studies (Rattanaporn Gasosoth, 2003). The knowledge gained from those
projects emphasized the scale and variety of communities of Pathumthani Province. Pathumthani is
not only one of the big industrial provinces but also the educational and unique one in term of
population. With more than 20 higher educational and research institutions and hundreds of primary
and secondary schools, Pathumthani becomes the educational city of Thailand beyond Bangkok
Metropolis.
The Bibliographical Databases on Pathumthani and Mon Studies were widely distributed to
universities, schools, and government offices in Pathumthani whereas the connection has been
created. The Rangsit University Library has behaved as an agent helping researchers and
educators in finding the information resources. Therefore the collaborations between the Rangsit
University library and other libraries and institutions have been continuously established.
The other important factor that facilitated this collaborative initiation was the Rangsit University’s
Goodwill Mission or “Dharmacratic Society creation (in Thai สร้ ำง
)
Mission.” This University strategic roadmap is not only for corporate social responsibility but also
to develop good governance and accountability. The university aims to be reliable and
dependable to all stakeholders (Rangsit University, 2010). With a strong believe that to create the
best for the society is the Rangsit University’s mission, the Library shall be part of it. Regarding to
that goal, the SISTERHOOD Project has been approved and granted.
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2.2 The Purpose of the Project
With the purposes of professional & technical services and community networking, Rangsit
University Library has established the long term plan (2010-2015) following the roadmap of “The
University’s Goodwill Mission”. The Sisterhood Library Project is one among those ฟแฟกacademic
service projects. The sisterhood’s concepts are implied from its initials SISTER as following:
S-Social;
I-Integration;
S-Sharing;
T-Technical services;
E-Educational;
R-Resources
The objectives of this project are to establish the cooperation with the school libraries, public
libraries and communities around Rangsit University’s neighborhood in Pathumthani province in
order to support and share information resources and technical services. The better
understanding and better image are identified as benefits from this project. Although the project
was focused with the school libraries, the collaboration with university libraries in Pathumthani and
other provinces were also included.
3. The SISTERHOOD’s Plans and Activities
3.1 Strategies
With the aims to create the corporate social responsibility, good-will, and community connection,
the Sisterhood Library Project has been implied by the following strategies:
1) Social and community engagement and integration by creating the connection and
relationship among school libraries, local public libraries, community
libraries/learning centers, villagers and community members in Pathumthani
Province and other areas
2) Sharing and supporting information and educational resources
3) Services offering to collaborative partners including professional development and
technical training
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3.2 Activities
Strategies
1. Social & Community
Engagement

1.
2.
3.
4.

Activities
Community service events
Open house event
Library walk rally/Tour
Smile library radio program

2. Sharing & supporting
information and
educational resources

1. Book and educational resource donations
2. Book exchanges
3. Interlibrary loan service

3. Services & Professional
and Technical development

1. External Membership Program
2. School librarian training
3. School teacher training

Examples of Project Activities

Figure 1. Community service events – Organizing and cataloguing books for North
Saladaeng Temple Library
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Figure 2. Library Open House for Pathumthani School Students

Figure 3. Activities for Villagers, Reading Promotion for School Students
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Figure 4. School students walk rally to the Library

Figure 5. Smile Library Radio Program on FM 97.25 MHz
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Figure 6. Book Donations to School libraries and Community libraries

Figure 7. Librarians and Teachers’ Trainings
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4. Project Evaluation and Conclusion
The SISTERHOOD Project has been implemented during 2010-2015 with more than 50 activities.
The activities emphasized on the 2 target groups: 1) villagers and community in Pathumthani; and
2) schools and their libraries and public libraries in Pathumthani. The results of the project have
created the value-added perception of traditional library services.
Firstly, the villagers and other neighborhood members recognized the Rangsit University Library as
a place where providing life-long learning resources as far as a common for community events. The
villagers who are familiar with library services also bring their family members to the library. These
can be identified from the increasing number of non-membership visits and usage statistics.
The very interesting result found the family sent their children to study in the University. Moreover,
some present students revealed that they were familiar with the Rangsit University Library since
being in their secondary schools because their schools had connection with and created learning
activity with the Rangsit University Library.
Secondly, the collaborative activities among the other schools and public libraries have been
increased and tightened. Not only with Rangsit University but the schools and their libraries around
Pathumthani Province jointed together for book donations, information resource exchanges and
interlibrary loan practices. Rangsit University Library has connection with other academic libraries
on an interlibrary loan service. Therefore the information resource exchange and interlibrary loan for
SISTERHOOD Project has been widely established.
All year round Rangsit University Library worked together with the schools creating the student
learning activities such as Reading Promotion, Library Walk Rally and Tours. Additionally, the
programs for technical and professional development have brought librarians and teachers to the
University Campus. These could create better understanding and image among those teachers
who in the future could guide their students in selecting the college and university.
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In conclusion, Rangsit University Library continues the SISTERHOOD Project in its strategic plan
during 2016-2020. The project will expand its goal, scope, target groups and numbers of schools
and libraries.
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7. นำงบุญเสริ ม แหวนแก้ ว
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กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะทางานการจัดการของเสีย
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5. นำงจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว
6. นำงธฤษวรรณ เฉลยไกร
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กรรมกำร
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รายนามคณะผู้จัดทาวารสารรั งสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ
 ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
 นำงพัชรำ หำญเจริ ญกิจ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
 นำงนฤล พฤกษศิลป์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยเทคนิคและบริ กำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
 นำงสำวรัตนำภรณ์ กำศโอสถ
หัวหน้ ำแผนกพัฒนำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
 นำงสำวลมัย ประคอนสี
หัวหน้ ำแผนกเทคนิค สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
 นำงดำวรัตน์ แท่นรัตน์
บรรณำรักษ์ แผนกเทคนิค สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
 นำงสำวศิริรัตน์ พวงร้ อย
บรรณำรักษ์ แผนกบริ กำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
 นำงสำวประทีป ชินบดี
บรรณำรักษ์ แผนกพัฒนำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
 นำงสำวพรศรี สุขกำรค้ ำ
เจ้ ำหน้ ำแผนกพัฒนำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
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