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ห้องสมุดสีเขียว : 
ต้นแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

ทวีศักดิ์ แก้วบุรี  
บรรณารักษ์ชำานาญการ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับวัน 

จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 เช่น	 ภัยแล้ง	 ไฟป่า	

อทุกภัย	โลกร้อน	ทรพัยากรธรรมชาตทิีค่่อยๆ	หมดไป	ซึง่ส่ง

ผลกระทบทีร่นุแรงต่อผลผลติของพชือาหาร	ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ	รวมถงึชวีติของประชากรนบัล้านทัว่โลก	สาเหตุ

ของปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์	

เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว	รฐับาลให้ความส�าคญัต่อการจดัการ

สิง่แวดล้อม	โดยการออกมาตรการต่างๆ	เพือ่บรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดความสมดุลและ

ยัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	การก�าหนดนโยบาย

และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	

2560	-	2579	เพือ่เป็นกรอบทิศทางในการจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	การจัดท�าโครงการ	

“ท�าความดีด้วยหัวใจ	ลดภัยสิ่งแวดล้อม”	โดยมีมาตรการ

ลด	 และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อให้

หน่วยงานภาครฐัส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	การจดัการขยะมลูฝอย

ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 เป็นต้น	 

นบัว่าเป็นความท้าทายที่ส�าคัญอันดับต้นๆ	ของห้องสมุดที่

ต้องมกีารปรบัตวัให้ทนัต่อยคุภาวะแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป

	 ดังนั้นห้องสมุดในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และให้

บริการสารสนเทศ	จึงต้องมีการจัดการพลังงานและรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้

และสร้างความตระหนกัรูใ้นการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	 

เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนสังคมไปสู่สังคมแห่งความรู้และ 

การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมเป็น 

ส่ิงส�าคญั	จึงเป็นท่ีมาของ	ห้องสมดุสีเขียว (Green Library) 

เพื่อให้ห้องสมุดมีแนวทางปฏิบัติและได้มาตรฐานเดียวกัน	

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จึงได้ร่วมกับ

ส�านักหอสมดุ	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	หน่วยงานวชิาการ

ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม	และเครอืข่ายห้องสมดุสเีขียว	

จึงได้จัดท�ามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว	 รวมทั้งข้อก�าหนด

มาตรฐานห้องสมุดสี เขียวรวมถึงแนวปฏิบัติ เพื่อให ้

สอดคล้องกบัมาตรฐานห้องสมดุสเีขยีว	เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ในการประเมินและเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จ

สรุปข้อก�าหนดและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานห้องสมุด
สีเขียว

หมวดที่	1	ทั่วไป	

	 เป็นการก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมายและยุทธศาสตร์	 โดยมี

แนวทางปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังนี้	 ห้องสมุดมีการก�าหนด

การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในห้องสมุด
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นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ให้เป็น

ส่วนหนึง่ของนโยบายการบริหารงานห้องสมดุ	รวมทัง้ก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 

เป้าหมายและยทุธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมดุสเีขยีว	และ

มีการประกาศให้ทราบทัว่กนั	เช่น	นโยบายห้องสมดุสีเขยีว

ของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ี(สท.)	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	มดัีงนี	้“สท.	เป็น

ห้องสมดุสเีขียวท่ีมุง่มัน่สร้างความเป็นเลศิในการให้บรกิาร

ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล	 เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้

บริการ”	ประกาศ	ณ	วันที่	15	กุมภาพันธ์	2561	เป็นต้น	

หมวดที	่2		 โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี 

	 	 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 อาคารห้องสมดุสเีขยีวควรมโีครงสร้างพืน้ฐานทาง

กายภาพ	ทีเ่อือ้ต่อการลดการใช้พลงังานและลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด	 มีการใช้

เทคโนโลยเีพือ่การจดัการพลงังาน	การจดัการขยะ	การลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 รวมท้ังการจัดการภูมิทัศน์และ

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร	 โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดดงันี	้กรณเีป็นอาคารเก่าต้องมแีผนงานและ

มาตรฐานในการปรบัปรงุโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวสัดุ

ประกอบอาคารให้เอือ้ต่อการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	

ตัวอย่างการด�าเนินงานตามข้อก�าหนด	 เช่น	 การส�ารวจ

ระบบไฟฟ้า	น�า้ประปา	ลฟิต์	และระบบป้องกนัอคัคภียั	ให้มี

สภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งานและจดัท�าบนัทกึการตรวจสอบ

ทกุเดือน	ก�าหนดแผนงานการปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ท่ีประหยดัพลังงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลงังาน	

สนับสนุนให้มีการจัดซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัด

ไฟฟ้าเบอร์	 5	 หลอดไฟฟ้า	 LED	 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ 

สเีขยีวภายในอาคาร	ส่งเสรมิการปลกูต้นไม้ระเบียงอาคาร	เป็นต้น

หมวดที่	3	การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

	 ห้องสมุดสีเขียวจะต้องก�าหนดมาตรการในการใช้

ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการ

รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่าง

รูค้ณุค่า	ลดปรมิาณของเสยี	และหลกีเลีย่งกจิกรรมทีก่่อให้

เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	 ทั้งภายในและภายนอก

อาคารห้องสมุด	 โดยหมายรวมถึงการควบคุมหน่วยงาน

ภายนอกที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในห้องสมุด	 โดยมีแนวทาง

ปฏบัิตติามข้อก�าหนดทีส่�าคญั	เช่น	แผนงานและด�าเนนิการ

ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า	 น�้าและทรัพยากร	 การลด

ปรมิาณของเสยี	ข้อก�าหนดและเง่ือนไขการว่าจ้างหน่วยงาน

ภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดด้านการอนรุกัษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม	การสือ่สาร

และรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด	ประหยัด

ไฟฟ้า	ประหยดัน�า้	และประหยดัทรัพยากร	ตามแผนงานที่

ก�าหนด	แผนงานและด�าเนนิการบ�ารงุรกัษาระบบต่างๆ	ท่ีมี

ในห้องสมดุตามแผนอย่างต่อเนือ่ง	แผนงานและด�าเนินการ

รวบรวมและบนัทกึข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้า	เชือ้เพลงิ	น�า้	

กระดาษ	และทรัพยากรอื่นๆ	แผนงานและด�าเนนิการด้าน

การส่งเอกสาร	 และการเดินทาง	 แผนงานและด�าเนินการ

ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เป็นต้น

หมวดที่	4	การจัดการของเสียและมลพิษ

	 จัดการของเสียและมลพิษโดยการจ�าแนกประเดน็

ปัญหาด้านของเสยีและมลพษิ	ก�าหนดมาตรการการจดัการ

ของเสียและมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือหลีกเลี่ยง

กจิกรรมทีก่่อให้เกดิผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและ

ภายนอกอาคารห้องสมดุ	ตลอดจนบนัทกึ	ติดตาม	ตรวจสอบ

เพ่ือประเมินผล	 โดยมีแนวทางปฏิบัติตามข้อก�าหนด	 เช่น	

การจัดกิจกรรม 5 ส
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แผนงานและด�าเนนิการจัดการขยะ	แผนงานและด�าเนนิการ

จัดการน�้าเสีย	 แผนงานและด�าเนินการจัดการมลพิษทาง

อากาศ	การด�าเนนิการกิจกรรม	5ส	แผนงานและด�าเนนิการ

เตรยีมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิ	เป็นต้น

หมวดที	่5		การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด

	 	 เพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม

	 การบรหิารจดัการด้านการจดัการทรพัยากรสารสนเทศ	

การให้บริการ	และการส่งเสริมการเรียนรู้ของกิจกรรมการ

ให้บริการของห้องสมดุทีส่นบัสนนุการอนรุกัษ์พลงังานและ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ดังนี้	

	 มีนโยบายการพฒันาห้องสมดุสีเขียวมกีารรายงานผล

ตามแผนไม่ต�่ากว่าปีละ	 2	 ครั้ง	 มีแผนงานและการจัด

กจิกรรมให้บุคลากรห้องสมดุ	ผูร้บับรกิาร	ผูป้ระกอบการและ

ผู้เกี่ยวข้อง	 มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น	

มีแผนงานและด�าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี

เกีย่วข้องกบัเรือ่งพลงังานและสิง่แวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	

ของทรพัยากรสารสนเทศท้ังหมดหรอืไม่น้อยกว่า	300	เร่ือง	

มีบริการสืบค้นสารสนเทศ	การสอนการรู้สารสนเทศ	และ

การส่งเสริมการใช้สารสนเทศ	 มีแผนงานและจัดกิจกรรม 

ส่งเสรมิการอ่าน	กจิกรรมส่งเสรมิการเรียนรูด้้านการอนรุกัษ์

พลงังานและสิง่แวดล้อม	ทีม่รีปูแบบหลากหลายสอดคล้องกับ

กลุม่เป้าหมาย	เช่น	กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชน	 นิทรรศการ

ด้านสิง่แวดล้อมและห้องสมดุสเีขยีว	นทิรรศการหมุนเวยีน

สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	

หมวดที	่6	บทบาทของบคุลากรห้องสมดุและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

	 มกีารก�าหนดบทบาทของผู้บรหิาร	บคุลากรห้องสมดุ

และผูเ้กีย่วข้อง	ในการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	โดย

มีแนวทางปฏิบัติดังนี้	 มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว	 

แผนงานและด�าเนินการโดยผู้บริหาร	 รับฟังความเห็นจาก

บุคลากรและผู้รับบริการ	ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือชั้น

ขึ้นไปรับทราบ	ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิง่แวดล้อม	ให้กบัผูเ้กีย่วข้องทกุกลุม่รบัทราบ	ได้แก่	บุคลากร

ผูร้บับรกิารและผูป้ระกอบการ	มแีผนงานและด�าเนนิการแจ้ง

บุคลากรห้องสมุดจะต้องเข้าร่วมการอบรมที่หน่วยงานจัด	

หรือเข้าร่วมการประชมุสมัมนา	หรือศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ

จากสือ่การเรียนรูต่้างๆ	ในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัพลงังานอีกท้ัง

มแีผนงานและด�าเนนิการขอความร่วมมอืจากผู้ประกอบการ

ทีด่�าเนนิการในอาคารห้องสมดุ	หรอืผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้อง

กับกิจการห้องสมุด	 ด�าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การอนรุกัษ์พลงังาน	 และมแีผนงานและด�าเนนิการแจ้งให้

ผู้รับบริการรับทราบนโยบายและขอความร่วมมือในการ

อนรุกัษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่	7	เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

	 ห้องสมุดจะต้องมีความร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ	

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการจัดการความรู ้หรือม ี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 ในเรื่องการบริหารจัดการ

และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม	

หมวดที่	8	การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

	 ก�าหนดตวัชีว้ดัการอนรุกัษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม

โดยการติดตาม	 ประเมินผลเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี้	

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม



18 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระ

18

สรรสาระ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 ผู้บริหารห้องสมุด	ต้องก�าหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์

พลงังานและสิง่แวดล้อม	โดยตดิตามประเมนิผลเป็นประจ�า

ทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	มีการประเมินด้านต่างๆ	ได้แก่	

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานไฟฟ้าทีเ่หมาะสม	ประสทิธภิาพ

การจดัการขยะ	ประสทิธภิาพการจดัการน�า้เสยี	ประสทิธภิาพ

การจัดการมลพิษทางอากาศ	 ประสิทธิภาพการจัดการ 

ก๊าซเรอืนกระจก	 รวมถึงผลสมัฤทธิก์ารจดักจิกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	

	 ห้องสมุด	 ดร.ตั้ว	 ลพานุกรม	 ส�านักหอสมุดและ 

ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวทิยาศาสตร์

บรกิาร	เป็นห้องสมดุเฉพาะแห่งท่ี	3	ของประเทศไทย	ทีผ่่าน

เกณฑ์การตรวจประเมินและได้เป็น	 “ห้องสมุดสีเขียว” 

จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพร้อมท่ี

จะเป็นต้นแบบในการเป็นหน่วยงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	รวมถงึการเป็นแหล่งคลงัความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของ

ประเทศ	

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ภาพเว็บไซด์ห้องสมุดสีเขียว
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