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ห้ องสมุด เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้และสร้างสรรค์ปัญญาให้กบั ชุมชนและสังคม
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญและมีความจําเป็ นเร่ งด่วนในสภาวการณ์ที่ปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกําลังทวีความรุ นแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง การพัฒนาห้องสมุดให้เป็ น
ต้นแบบของสังคมในเรื่ องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ
ห้ องสมุดสีเขียว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่ มพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและบริ การที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้เป็ นแม่ข่ายประสานงานความร่ วมมือ ให้เกิดการรวมตัวของ
หน่วยงานความร่ วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครื อข่ายห้องสมุดสีเขียว หรื อ "เครื อข่ายห้องสมุดสีเขียว"
เครื อข่ายแรกของประเทศ และมีการลงนามความร่ วมมือาครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีหอ้ งสมุด
ร่ วมลงนามความร่ วมมือในครั้งแรกจํานวน 16 หน่วยงาน และเพิ่มจํานวนเป็ น 51 หน่วยงานในปี 2561
เครื อข่ ายห้ องสมุดสีเขียว เป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือของห้องสมุดที่ให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม มีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมกันพัฒนาสารสนเทศและให้บริ การความรู ้ดา้ นการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ร่ วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ และร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานความร่ วมมือ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริ มคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน และสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ เป็ นที่ปรึ กษา หน่วยงานเครื อข่ายความร่ วมมือได้ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็ นศูนย์
เรี ยนรู ้และคลังความรู ้ดา้ นพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการให้บริ การทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมร่ วมกัน มีการจัดฝึ กอบรม สัมมนา บรรยาย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อให้บุคลากรห้องสมุดมีความ
พร้อมก้าวสู่การเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานห้ องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เป็ น
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอโครงการการพัฒนา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ต่อสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อเป็ นกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และได้ประสานงานจัดทําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
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ข้อกําหนด แนวทางเชิงปฏิบตั ิ และวิธีการตรวจประเมิน ร่ วมกับเครื อข่ายห้องสมุดสีเขียว และโครงการ
สํานักงานสีเขียว ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวฯ
ดังกล่าว ในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งนําไปสู่การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี 2559-2560 โดยมีหอ้ งสมุด
ต้นแบบ 1 แห่ง และห้องสมุดนําร่ อง 10 แห่ง ผ่านการตรวจประเมินเป็ นครั้งแรกของประเทศ
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 มี 8 หมวด สรุ ปสาระสําคัญ ได้ดงั นี้
หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่ องนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการบริ หารงานห้องสมุด
หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่ องโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กําหนดให้หอ้ งสมุดมีโครงสร้างพื้นฐานหรื อลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริ การและการบริ หารจัดการ
ห้องสมุด มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก รวมทั้ง
การจัดการภูมิทศั น์และการเพิม่ พื้นที่สีเขียว
หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่ องการจัดการทรัพยากรและพลังงาน กําหนดให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู ้ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า ลดปริ มาณของ
เสีย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด
หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่ องการจัดการของเสียและมลพิษ กําหนดให้มีการจําแนกประเด็นปัญหาด้านของ
เสียและมลพิษ กําหนดมาตรการการจัดการขยะ นํ้าเสีย และมลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด
หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่ องการบริ หารจัดการและการให้บริ การห้องสมุดเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม กําหนดให้มีการบริ หารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริ การ และการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่ องบทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการกําหนดบทบาท
ของผูบ้ ริ หาร บุคลากรห้องสมุด ผูใ้ ช้บริ การ และผูเ้ กี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่ วม
หมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่ องเครื อข่ายและความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด กําหนดให้มีการสร้างเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู ้ร่วมกัน ในเรื่ องการบริ หารจัดการและการให้บริ การแบบ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่ องการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว กําหนดให้หอ้ งสมุดสีเขียวต้องมีตวั ชี้วดั
และระบบการติดตามประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
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ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรื อนกระจก การลดใช้ทรัพยากร นํ้า กระดาษ
เชื้อเพลิง การจัดการขยะ การจัดการนํ้าเสียและมลพิษทางอากาศ และการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื่ อง
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบันทึกข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
สํ านักงานสี เขียว กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ได้จดั ทําโครงการสํานักงานสี เขียว เพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ในกลุ่มสํานักงาน เพื่อยกระดับสํานักงานให้มีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในทุก
ภาคส่ วน และตลอดห่วงโซ่ การผลิตและการบริ โภค ซึ่งจะนําไปสู่ การผลิตและบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน โดยกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม นอกจากเป็ นทีป่ รึ กษาให้กบั เครื อข่ายห้องสมุดสี เขียวแล้ว ยังร่ วมเป็ น
คณะทํางานพัฒนามาตรฐานห้องสมุดสี เขียว และการจัดทําเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสี เขียวอีกด้วย
หลักสําคัญของ สํานักงานสี เขียว คือ การเปลีย่ นพฤติกรรมในสํานักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริ เริ่ ม
กิจกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เช่น ลดปริ มาณขยะโดยการลดการใช้ทรัพยากร ใช้ซ้ าํ หรื อนํากลับมาใช้ใหม่ การ
ลดและเลิกใช้สารเคมีอนั ตราย
รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริ การทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(Green
Procurement) โดยเกณฑ์การพัฒนาสํานักงานสี เขียว มี 6 หมวด ซึ่ งสรุ ปสาระสําคัญ ได้ดงั นี้

หมวด 1 ว่าด้ายเรื่ องนโยบาย การวางแผนการดําเนินงานและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็ นสํานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสร้างความรู ้และ
ความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมกับผูเ้ กี่ยวข้อง การระบุประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การ
กําหนดเป้าหมายที่ชดั เจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก กําหนด
ตัวชี้วดั การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง การใช้น้ าํ การใช้กระดาษ ปริ มาณของเสีย และการใช้ทรัพยากร
อื่น ๆ
หมวด 2 ว่าด้ายเรื่ องการสื่อสารและสร้างจิตสํานึก ความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดําเนินงาน
สํานักงานสีเขียว การกําหนดแผนการฝึ กอบรม ดําเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการ
ฝึ กอบรม การกําหนดผูร้ ับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
หมวด 3 ว่าด้ายเรื่ องการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การกําหนดมาตรการที่เหมาะสม มีการจัดทําข้อมูล
เปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย การปฏิบตั ิตามมาตรการ การจัดการและรณรงค์เพื่อการประหยัด ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรี ยมการประชุม การจัดการ
ประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวด 4 ว่าด้ายเรื่ องการจัดการของเสีย มีการดําเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกําจัด
ขยะอย่างเหมาะสม การจัดการนํ้าเสียของสํานักงาน และคุณภาพนํ้าทิ้งจะต้องอยูใ่ นมาตรฐานกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
หมวด 5 ว่าด้ายเรื่ องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย การควบคุมมลพิษทางอากาศในสํานักงาน
การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ หรื อมีการกําหนดพื้นที่สูบบุหรี่ ที่เหมาะสม การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง การ
ควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสํานักงาน การวางแผนจัดการความน่าอยูข่ องสํานักงาน การควบคุมสัตว์พาหะ
นําโรค การใช้สอยพื้นที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่สาํ นักงานกําหนด การดูแลบํารุ งรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่
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สีเขียว พื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทาํ งาน การอบรมฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ตามแผนที่กาํ หนด และการจัดทําแผนฉุกเฉิน
หมวด 6 ว่าด้ายเรื่ องการจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดจ้างหน่วยงานหรื อบุคคลที่
มีการดําเนินงานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทําสัญญาหรื อข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม และการเลือกใช้บริ การ
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาห้ องสมุดสีเขียว และสํานักงานสีเขียว เกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียว มี
ความคล้ายคลึงกันในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ข้อกําหนดของสํานักงานสีเขียวในภาพรวมทั้ง 6
หมวด มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แต่มีขอ้ กําหนดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ละเอียดกว่าห้องสมุดสีเขียว โดยเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวมีสาระสําคัญในเรื่ องของ การบริ หารจัดการ
และการให้บริ การห้องสมุดเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (หมวด 5) และบทบาทของ
บุคลากรห้องสมุดและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (หมวด 6) รวมทั้งเรื่ องของเครื อข่ายและความร่ วมมือ (หมวด 7) ซึ่งไม่
มีในเกณฑ์ของสํานักงานสีเขียว เนื่องจากเป็ นสาระสําคัญตามบริ บทของหน่วยงานที่เป็ นห้องสมุด
ด้วยเหตุที่เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเป็ นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม และมี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาสํานักงานสีเขียว ได้ส่งผลให้หอ้ งสมุดที่ผา่ นการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
ตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สามารถขยายผลรับการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว
ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับผลสําเร็ จเป็ นอย่างดี โดยในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.
2559-2561) มีหอ้ งสมุดที่ผา่ นการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จํานวนรวม 28 ห้องสมุด โดยในจํานวนนี้ มี
ห้องสมุด 7 แห่ง ที่เข้ารับการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว สามารถผ่านการตรวจประเมินในระดับดีเยีย่ ม (G
ทอง)
ห้ องสมุดสีเขียวกับความสําเร็จขององค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาห้องสมุดที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนใน 7 ข้อ ได้แก่ การบริ โภคและการ
ผลิตที่ยงั่ ยืน การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล การพัฒนาเมืองและชนบทที่ยงั่ ยืน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศทางนํ้าและทางบก การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสร้างความร่ วมมือและ
การมีส่วนร่ วม นอกจากมิติของการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนแล้ว กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ยังช่วยเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ของห้องสมุดในฐานะที่มีบทบาทในการร่ วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และเป็ นหน่วย
บริ การที่มีสภาพแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย และที่สาํ คัญคือ การสร้างความตระหนักรู ้เรื่ องการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับบุคลากรและผูใ้ ช้บริ การ จากบุคคล ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน และส่งผลถึงสังคม
ในที่สุด
ด้วยเหตุที่กิจกรรมสีเขียว เป็ นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่ วมได้โดยไม่จาํ กัดความรู ้ ไม่จาํ กัดเพศ ไม่จาํ กัด
วัย ไม่แยกชั้นวรรณะ การจัดกิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้บุคลากรห้องสมุด
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ใส่ใจกันและกันมากขึ้น ทั้งยังช่วยหล่อหลอมให้เกิดความสามัคคี เกิดความร่ วมแรงร่ วมใจในการพัฒนา
องค์กร
การพัฒนาห้องสมุดที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ ด้านการให้บริ การ และการสร้างความ
ตระหนักรู ้ให้เกิดกับบุคลากรและผูใ้ ช้บริ การ นอกจากส่งผลดีต่อการให้บริ การแล้ว ยังมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการ
ประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดมลพิษ ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก จากการติดตามผลการ
บริ หารจัดการและการให้บริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเครื อข่ายห้องสมุดสีเขียว พบว่า ห้องสมุด
สมาชิกในเครื อข่ายจํานวน 20 แห่ง ที่มีการรายงานผลในปี 2560 ช่วยกันลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร
ลดปริ มาณขยะและของเสีย ส่งผลให้เกิดการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ถึง 8,857 ตัน (tCO2e) ต่อ
ปี เพื่อขานรับนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนของโลก

เอกสารประกอบ
• มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
http://lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/download/20150430-greenlib-criteria-final.pdf
• เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกําหนด แนวทางเชิงปฏิบตั ิ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559
http://lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/images/download/d2.pdf
• Green Library : การบริ หารจัดการห้องสมุดสีเขียว
http://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/2014RG0053/
• สํานักงานสีเขียว
https://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenoffice/
• เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
https://www.un.or.th/globalgoals/th/
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