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บทคัดย่อ  
           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพด้านทรัพยากร
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การค่าปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 
ไมครอน ค่าอุณหภูมิ ค่าระดับเสียง และค่าแสงสว่าง 2) ด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน ประกอบด้วย การใช้
ไฟฟ้าโดยค านวณดัชนีประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy Utilization Index, EUI) และปริมาณการใช้น้ าประปา 3) 
การจัดการของเสียและมลพิษ ประกอบด้วยการบ าบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า 
ในภาพรวมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ประสิทธิภาพด้านทรัพยากรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และสอดคล้องแนวทางห้องสมุดสีเขียว 

 
ค าส าคัญ:  อนามัยสิ่งแวดล้อม,  ห้องสมุดสีเขียว, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  มหาวิทยาลัย 

 
ABSTRACT  
 The objective of this research is to study the environment health conditions, 
and resource management efficiency of the Office of Academic Services and Information 
Technology. Pibulsongkram Rajabhat University. The study is divided into 3 areas which are 1) 

environmental health consisting of the total amount of dust or particle size  100 microns, 
temperature, noise level and lighting intensity 2) resource and energy efficiency management 
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consists of electricity consumption by calculating the Energy Efficiency Index (EUI) and the 
amount of water supply. 3) waste and pollution management consisting of waste water 
treatment capacity and solid waste management which the results of the study found that In the 
overall, the Office of Academic Resources and Information Technology There are a relatively 
good management of environmental health and resource efficiency with in the standard required 
by law and consistent with the green library guidelines. 
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บทน า 
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความตระหนักและร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
หนึ่งในแนวทางส าคัญอันจะน ามาซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัย คือการปรับสภาพแวดล้อม เป็นที่
ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ หากมีการจัดพื้นที่และการจัดการที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน  
 แนวคิดที่ให้การจัดการและการใช้ห้องสมุดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายจะครอบคลุมถึงการ
รักษาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องสมุด โดยการลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรใน
ห้องสมุดเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการใช้ห้องสมุดจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ เช่น การ
ก าจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกภายในห้องสมุด หรือการเปลี่ยนรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ดังนั้นในการบริการจัดการห้องสมดุนั้นต้องตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิง่แวดล้อม และเลือก
ที่จะบริหารจัดการโดยเน้นการมีจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ท าการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในส านักฯ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการออกแบบห้องสมุดสีเขียว ปรับพื้นที่และออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในให้เหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงการสร้างพื้นที่ส าหรับการปฏิบัตงิานของบุคลากรให้มคีวามสขุ เป็น
สถานท่ีน่าอยู่ น่าท างาน ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีความสุขในการท างาน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยตอบสนองต่อพันธกิจการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดจิตส านักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 



ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การวิจัยเรื่องสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในครั้งนี้จะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน              
และประเมินประสทิธิภาพการจดัการทรัพยากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  

ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรและตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขนาดพื้นท่ีใช้สอยประมาณ 7,500 ตารางเมตร ครอบคลุมทั้ง 4 ช้ันของอาคาร 

ภาพที ่1 พื้นที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษานี้เป็นการด าเนินการส ารวจข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรของส านัก      

วิทยบริการและเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2561-    
กุมภาพันธุ์ 2562 รวมถึงการศึกษาจากข้อมูลขั้นที่ 2 (Secondary Data) ที่เป็นข้อมูลจากการด าเนินกิจกรรม
ห้องสมุดสีเขียว ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2560-2561 โดยวิธีด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 
 1. การศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ม ได้แก ่
  1) การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) โดยใช้เครื่องวัดฝุ่น
ละอองในอากาศขนาดเล็ก (Mini High Volume Air Sampier) ECOTECH รุ่น 04-0886 
  2) การตรวจวัดค่าอณุหภมูิ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)  
  3) การตรวจวัดค่าระดับเสยีง โดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) TES 1357 
  4) การตรวจวัดค่าความเข้มของแสง โดยใช้เครื่องวัดแสง (Lux meter) EXTECH 407026 
 2. การศึกษาด้านการจัดการใช้ทรพัยากรและพลังงาน ได้แก ่
  1) การตรวจวัดค่าการใช้ไฟฟ้า และประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ดังน้ี 
   1.1) ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน / รายป ี
   1.2) ค่าระดับของดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index; EUI) 
  2) การตรวจวัดปริมาณการใช้น้ าประปารายเดือน / รายปี 



 3. การศึกษาด้านการจัดการของเสีย ได้แก่ 
  1) ขยะมูลฝอยท่ีถูกผลติขึ้นภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ท าการเก็บรวบรวมชั่งน้ าหนักขยะที่ถูกผลิตขึ้นรายวัน และจ าแนกขยะตามประเภท
หลัก ๆ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคลิ ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป 
  2) การวิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิง  
   ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบติดกับอาคารซึ่งเป็นระบบแบบเติมอากาศ แล้วเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารตามที่
กฎหมายก าหนด โดยดัชนีคุณภาพน้ าท้ิงที่ท าการตรวจวัดวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 
   2.1) ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter ของ METTLER TOLEDO 
   2.2) ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical 
Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification 
   2.3) ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Soluble Solid) โดยอบให้ความร้อนใน
ตู้อบท่ีอุณหภูมิ 103 - 105 °C 
   2.4) ค่าของแข็งละลายทั้งหมด (Total Disolved Solids) โดยอบให้ความร้อนในตู้อบ
ที่อุณหภูมิ 103 - 105 °C 
   2.5) ค่ า น้ า มั น และ ไ ขมั น  (Fa t ,  o i l  and  g rease )  ใ นน้ า เ สี ย  โ ด ย ใ ช้  
การสกั ดด้วยกรวยแยก 
   2.6) ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) โดยใช้ Imhoff Cone 
   2.7) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) โดยวิธไีอโอโดเมตริก  
   2.8) ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) โดยวิธี Kjeldahl Method  
  
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   
    การศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของส านักวิทยบริการฯ ทั้ง 4 ช้ัน ได้ผลดังนี ้
  1) ค่าปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
ตารางที่ 1 ค่าปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์  

พื้นที่ตรวจวัด 
ค่าปริมาณฝุ่นละออง (µm/m3) 

โซน A โซน B 

ชั้น 1 0.0078 0.0250  

ชั้น 2 0.0223 0.0200 

ชั้น 3 0.0083 0.0083 

ชั้น 4 0.0280 0.0277 

ค่าเฉลี่ย 0.0198+0.0089 

เมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ที่ได้
จากการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละชั้นภายในอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับค่ามาตรฐานอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2538, น.245) ที่ก าหนดให้
ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง จะต้องไม่เกิน 0.33 



มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เนื่องจากในอาคารส านักวิทยบริการเป็นอาคารปิด ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละออง อีกทั้งยังมีแม่บ้านท าความสะอาดทุกวันอย่างสม่ าเสมอ 
  2) อุณหภูม ิ
ตารางที่ 2 ค่าอุณหภูมิภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการตรวจวัด 

พื้นที่ตรวจวัด 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

โซน A โซน B 

ชั้น 1 - 24.24+0.72 

ชั้น 2 25.21+0.93 21.21+0.44 

ชั้น 3 21.95+0.95 23.00+1.53 

ชั้น 4 25.57+1.49 23.87+0.93 

ค่าเฉลี่ย 23.58+1.62 

 
 เมื่อเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดในแต่ละช้ันภายในอาคารส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับกฎของกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2559 (2559, น. 49) ที่ก าหนดไว้ว่าควรมีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) ไม่
สูงกว่า 34 องศาเซลเซียส พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

อุณหภูมิเป็นปัจจัยแวดล้อมอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานและการเรียนรู้
ขึ้นหรือท าให้มีสมาธิมากขึ้น  ในบทความเรื่อง ออฟฟิศร้อนไปหรือหนาวไป? เปิดแอร์อุณหภูมิไหนที่พอดีกับการท างาน 
(เวปไซต์ของ the matter, 2562)  ได้อ้างอิงผลส ารวจจากมหาวิทยาลัยคอแนล (news.cornell.edu) ว่าที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท างาน โดยอัตราความเร็วในการพิมพ์ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจะอยู่
ที่ 100% อัตราการพิมพ์ผิดอยู่ที่ 10% แต่ถ้าลดอุณหภูมิห้องลงเหลือ 20 องศาเซลเซียส ความเร็วในการพิมพ์จะ
ลดลงเหลือ 54% และอัตราการพิมพ์ผิดอยู่ท่ี 25% ซึ่งค่าอุณหภูมิภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้จากการตรวจวัดอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการท างาน 

3) ค่าระดับเสียง 
ตารางที่ 3 ค่าระดับเสียงภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการตรวจวัด 

พื้นที่ตรวจวัด ค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ (dB(A))  

โซน A โซน B 

ชั้น 1 72.01 0.00 

ชั้น 2 65.52 67.09  

ชั้น 3 56.43 63.30  

ชั้น 4 58.62 72.15 

       ผลจากการตรวจวัดระดับค่าความดังของเสียงในพื้นที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตรวจวัดในช่วงเวลาท าการ 12 ช่ัวโมง มีค่าสูงสุด เท่ากับ 72.15 dB(a) เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน ได้ก าหนดแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (2559, น. 50)



เรื่องการตรวจวัดเสียงดัง (Noise Measurement) ที่ต้องควบคุมมิให้ลูกจ้างได้รับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงสูงสุด 
(Peak sound pressure level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (impact of impulse noise) เกิน 140      
เดซิเบล หรือได้รับสัมผัสเสียงท่ีมีระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (continuous steady noise) เกินกว่า 115 dB(A) 
ซึ่งค่าระดับเสียงภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่ กฎหมาย
ก าหนด 
   4) ค่าความเข้มของแสง  
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการตรวจวัด 

จุดที่ตรวจวัด ความเข้มของแสง (ลักซ์) เฉลี่ยขณะเปิดไฟ ความเข้มของแสง (ลักซ์) เฉลี่ยขณะปิดไฟ  

พื้นที่ชั้น 1 
โซน A 403±548.56 298.78±0.00 

โซน B - - 

พื้นที่ชั้น 2 
โซน A 324.72+99.20 67.18+25.10 

โซน B 341.26+283.31 176.57+64.64 

พื้นที่ชั้น 3 
โซน A 769.44 ± 282.54 201.09 ± 221.22 

โซน B 255.08+109.54 82.05+83.28 

พื้นที่ชั้น 4 
โซน A 244.86+81.69 78.15+66.65 

โซน B 276.27+102.41 126.15+107.66 

เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน      
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (2559, น. และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐาน
ความเข้มของแสง (พ.ศ. 2560, น. 15) ก าหนดค่ามาตรฐานบริเวณพื้นท่ีใช้ประโยชน์ท่ัวไปดังนี ้
  บริเวณห้องสุขา ห้องลอบบี้ หรือบริเวณต้อนรับ ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างอยู่ที่ 100 ลักซ์ 
จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ าสุด 50 ลักซ์  
  บริเวณโรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างอยู่ที่ 300 
ลักซ์ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ าสุด 150 ลักซ์  
  บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในส านักงาน บริเวณห้องส านักงานห้องฝึกอบรม ห้องบรรยายห้อง
สืบค้นหนังสือ /เอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างอยู่
ที่ 300 ลักซ์ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ าสุด 150 ลักซ์  
  บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคลและ/หรือยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณที่มี
การสัญจรในภาวะฉุกเฉิน ภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างอยู่ที่ 
50 ลักซ์ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ าสุด 25 ลักซ์  
  บริเวณประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างอยู่ที่ 50 
ลักซ์  
  ภายในอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างอยู่ที่ 100 ลักซ์ 
จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ าสุด 50 ลักซ์  
  บริเวณ ลิฟท์ ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างอยู่ที่ 100 ลักซ์   



จากการตรวจวัดความเข้มของแสงในพื้นที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานดงักล่าวจะเห็นได้ว่ามีบางจุดในบางพื้นที่ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ ์โดยผา่นเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
61.36 ของพื้นที่ท้ังหมด และไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 38.64 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งในประเด็นดังกล่าวทางส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้น าข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดท าแผนเพื่อปรับปรุงระบบแสงสว่างของ
หลอดไฟภายในอาคารต่อไป 
 

2. ด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
   2.1) การใช้ไฟฟ้าของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  

      อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเป็นอาคารที่มีการใช้ไฟฟ้า
สูงเป็นล าดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยคิดเป็นร้อยละ 10 ของการใช้ไฟฟ้าของทั้งมหาวิทยาลัย สถิติการใช้ไฟฟ้า 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป ีพ.ศ. 2559 2560 และ 2561 แสดงในตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี จ านวนหนว่ย ไฟฟ้า บาท ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
(หน่วย/บาท) 

ค่า 
EUI 

2559 รวมทั้งปี 1,028,224.00 4,150,778.52 4.04 
  

-0.54 

เฉลี่ยรายเดือน 85,685.33 345,898.21 

2560 รวมทั้งปี 1,014,928.00 4,098,325.80 4.04 
  

-0.58 

เฉลี่ยรายเดือน 84,577.33 341,527.15 

2561 รวมทั้งปี 1,044,861.88 4,221,241.99 4.04 -0.80 

เฉลี่ยรายเดือน 87,071,082 351,770.17 

 
 จากการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และน ามา
ค านวณหาค่า EUI เพื่อเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน ซึ่งมีสูตรการค านวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ    
การใช้ไฟฟ้า (Energy Utilization Index, EUI) ดังนี ้
 

EUI = 
   % ของ       –      

   
 

 

* SEU Standard Electricity Utilization ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)  
* AEU Actual Electricity Utilization ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
 
 หากค่า EUI มีค่าเป็นบวก (+) แสดงว่าหน่วยงานมีการจัดการด้านการใช้พลังงานที่ดี แต่ถ้าดัชนีมีค่าเป็น
ลบ (-) แสดงว่าหน่วยงานยังมีการจัดการด้านการใช้พลังงานไม่ดี จึงต้องมีปรับปรุงการใช้พลังงาน (ส านักงานแผน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2561 น. 59)  ซึ่งจากข้อมูลตัวเลขการใช้พลังงานของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่ายังมีการใช้พลังงานที่ไม่ดี เนื่องจากในช่วงระหว่างปี 2559-2561 มีค่า EUI 
ติดลบต่อเนื่อง จึงต้องมีมาตรการเสริมปรับปรุงการใช้พลังงานภายในอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ ค่า EUI แสดงผลค่าเป็นผลบวก 



2.2) ปริมาณใช้น้ าประปา ในปี พ.ศ. 2559 หน่วย ผ่านเกณฑ์ลูกบาศก์เมตร (m3)  
        ค่าการใช้ปริมาณใช้น้ าประปา ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2559  
2560   และ 2561 ดังแสดงในตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 แสดงค่าปริมาณการใช้น้ าประปาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. ปริมาณการใช้น้ า (m3) 

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

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

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

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

  
  จากการประเมินปริมาณการใช้น้ าประปาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
เห็นได้ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมมีปริมาณการใช้น้ าน้อยกว่าเดือนอื่น ๆ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดภาคเรียน แต่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังเปิดท าการเพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้ับผู้มาใช้บริการ จึงท าให้มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าวันเปิดภาคเรียนตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้
น้ าประปาต่อจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 18.16-22.88 ลิตร/คน/วัน หรือเท่ากับ 0.00015-
0.00309 ลิตร/ตารางเมตร/วัน เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ าเฉลี่ยรายวันของกรมควบคุมมลพิษ (2551, น.
1-4) ซึ่งรายงานตัวเลขไว้ที่ 3.8 ลิตร/ตารางเมตร/วัน พบว่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประมาณ
การใช้น้ าไม่สูงมากนักซึ่งอาจเป็นเพราะผู้มาใช้บริการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการมาใช้
บริการแบบช่ัวคราวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ท าให้ตัวเลขการใช้น้ าไม่สูงเมื่อคิดเป็นต่อหน่วยพ้ืนท่ีอาคารต่อวัน 
 

3. การจัดการของเสียและมลพิษ  
      3.1) การจัดการน้ าเสียของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบประจ าตึก 
เป็นระบบเติมอากาศ (Anaerobic Filter) จ านวน 3 ถัง ความจุ 10,000 ลิตร จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง
ที่ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าภายนอก ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พารามิเตอร ์
ค่ามาตรฐาน 

(mg/L) 
คุณภาพน้ าทิ้งที่ได้จากการตรวจ

วิเคราะห์ (mg/L) 
เทียบกับเกณฑ์
คุณภาพน้ าทิ้ง 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต้องมีค่าระหว่าง 5-9 7.25-7.34 ผ่านเกณฑ ์

บีโอดี (BOD) ค่าไม่เกิน 20 8.75-15.00 ผ่านเกณฑ ์

สารแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

ค่าไม่เกิน 30 22.00-92.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ซัลไฟด์ (Sulfide) ค่าไม่เกิน 1.0 9.33-10.22 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

สารละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 

ต้องมีค่าเพิ่มจากปริมาณ
สารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่

เกิน 500 
333.00-1444.00 ผ่านเกณฑ ์



ตะกอนหนกั  
(Settleable Solids) 

ค่าไม่เกิน 0.5 0.10-0.20 ผ่านเกณฑ ์

น้ ามันและไขมัน  
(Fat Oil Grease) 

ค่าไม่เกิน 20 0.40-3.20 ผ่านเกณฑ ์

ทีเคเอ็น (TKN) ค่าไม่เกิน 35 0.42-2.28 ผ่านเกณฑ ์

 
  ผลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (2549, น. 8) อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดอยู่ในอาคารประเภท ก พบว่ามีดัชนีบางตัวยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง จ าเป็น
ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องจัดหามาตรการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐานก่อน
การปล่อยออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะภายนอกมหาวิทยาลัย 
  3.2) การจัดการขยะมูลฝอย  

         ในการจัดการด้านขยะมูลฝอยของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีมีแนวทางในการ
ด าเนินการเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ โดยจ าแนกขยะมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย  
   1) ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก ถุงขนม หลอด เป็นขยะที่ส่งก าจัดภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีเทศบาลพลายชุมพลเข้ามาเก็บเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 
   2) ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กล่องกระดาษลัง เป็นขยะที่
คัดแยกเพื่อจ าหน่วย แม่บ้านประจ าอาคารจะท าการคัดแยกและหาพื้นทีจ่ัดเก็บเพื่อรอจ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่า
ทีม่ีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
   3) ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหารจากห้องอาหาร จะมีการท าปุ๋ยหมักและน ากลับมาใช้
ปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่หลังอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ปริมาณสัดส่วนของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่ถูกผลิตและมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแสดงดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 ปริมาณของขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตขึ้นจากกิจกรรมการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ประเภท (กโิลกรัม) 
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 

ขยะทั่วไป 1,724.70 1,759.87 1,265.50 

ขยะรีไซเคิล 534.60 553.50 626.96 

ขยะอินทรยี ์ 0.00 180.50 571.13 

  ขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตขึ้นจากกิจกรรมการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่ามีอัตราการผลิตน้อยกว่า 0.2 กิโลกรัม/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (2561, น. 13) ที่รายงานสถิติอัตราการผลิตขยะของคนไทยในปี 2556 ทั้งประเทศเฉลี่ยเท่ากับ 1.15 
กิโลกรัม/คน/วัน จึงถือว่ามีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณทีต่่ ากว่าอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยของคนไทย ซึ่งส่วน
หนึ่งอาจเป็นเพราะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามาใช้บริการภายในส านักวิทยบริการฯ ในระยะเวลาสั้น 



ประกอบกับส านัก  วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมมีาตรการก าหนดไม่ให้มีการน าอาหารเข้ามารับประทาน
ภายในพื้นที่การให้บริการ จึงท าให้ขยะที่ถูกผลิตขึ้นมีปริมาณน้อย  
 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ

ประสิทธิภาพด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว และขยายผลการด าเนินงาน

ไปสู่การเป็นองค์กรสีเขียวต่อไป 

 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อเครื่องมือปลูกจิตส านึกผู้ใช้บริการและบุคลากรของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการด้านพลังงานของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดหรือป้องกันผลกระทบจากการใช้อาคารต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาวะของผู้มารับบริการ อีกท้ังใช้เป็นแนวทางในการดูแลบ ารุงรักษาอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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