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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จากการที่ได้เข้าร่วม “อบรมเรื่อง Green Library : การ
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
เทพรั ตน์ วิ ทย า โ ชติ   ส านั กหอสมุ ด  มหาวิทยาลั ย  
เกษตรศาสตร์ 
 

    วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 พิธีลงนามความร่วมมือ 
“เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว”  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ท าพิธีเปิดศาลาอนุรักษ์
พลังงาน   ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ  บรรยายเรื่อง “การ
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว”  Green Library   หรือ 
ห้องสมุดสีเขียว เป็นห้องสมุดที่ให้ความส าคัญในการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวให้กับตัวอาคาร สถานที่ ตลอดจนปรับปรุง
ระบบต่างๆ ของห้องสมุด ลดการปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุให้
เกิดสภาวะเรือนกระจก ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 
 

      เสวนา เรื่อง  “Eco Design”  การออกแบบ
ห้องสมุดเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดย ผศ.ดร. สิงห์ 
อินทรชูโต  เป็นการออกแบบห้องสมุด โดยใช้เศษวัสดุเหลือ 
มาตกแต่งห้องสมุด โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่นขอ
บริจาคชุดฟอร์มของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ มาตัด
เย็บเป็นโซฟานั่งอ่านหนังสือ  น าตู้ใส่บัตรรายการที่ไม่ใช้
แล้วมากั้นเป็นผนังห้อง “Carbon Neutral Library : 
How to I keep it?” และ “ท าอย่างไรไม่ให้เป็น
ห้องสมุดที่ไม่ปล่อยคาร์บอน”  โดย ผศ.ดร. รัตนวรรณ มั่ง
คั่ง  โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่าย และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมเพราะธรรมชาติ
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  เป็นการใช้พลังงานให้น้อย และ
ปล่อยคาร์บอนต่ า   ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี      
 
 
 
 

1. รู้จักการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการจัดวาง
ชั้นหนังสือตามแนวไฟ 

 

2. รู้จัก Reduce ลดปริมานขยะ
ด้ วย  การคัดแยกขยะ และน า
กลับมาใช้  
 

3.  รู้ จั กน า เศษวัสดุ เหลื อ หรื อ
ครุภัณฑ์ ที่ไม่ใช้แล้วน ามาออกแบบ
ให้ทันสมัยและน ากลับมาใช้  (Eco 
Design) เช่นน าเศษผ้าไหมหรือเศษ
ผ้ามาท าเป็นหมอน น ามาหุ้มโคมไฟ 
 

4. น าหลักการประหยัดไฟฟ้ามาใช้
ในที่ท างาน โดยการติดตั้งระบบ
เปิด – ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ 
 

5.สามารถน าต้นไม้พันธุ์ต่างๆที่
ได้รับความรู้มา  น ามาปลูกบริเวณ
รอบๆห้องสมุด หรือเป็นการปลูก
ต้ น ไ ม้ แ น ว ตั้ ง ท า ใ ห้ ชุ่ ม ชื่ น 
เครื่ องปรับอากาศท างานด้ วย
ความเร็วต่ า 
 

6. รู้ จักการการจัดวางครุภัณฑ์
อย่างเหมาะสมไม่ควรวางปิดกั้นที่มี
แสงสว่างส่องเข้าห้อง 
 
 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
      วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557  ฟังบรรยายเรื่อง 

“ห้องสมุดสีเขียว : พรรณไม้และภูมิทัศน์”  โดย อาจารย์
ปณิธาน แก้วดวงเทียน    เกี่ยวพันธุ์ไม้ต่างๆ พันธุ์ไหนชื่อ
อะไรสมควรจะปลูกอย่างไร  ที่ไหนถึงจะเหมาะสมว่าควร
ปลูกในร่ม  หรือสมควรปลูกท่ีมีแสงแดดส่องถึงเล็กน้อย 
 

    “การจัดการขยะและของเสีย ส าหรับห้องสมุดสี
เขียว”  โดย ดร. สุจิณณา กรรณสูต  โดยการ Reduce ลด
ปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะ  การท าปุ๋ยหมักจากเศษ
ใบไม ้
 

   “เทคนิคน่ารู้ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในห้องสมุด”  
โดย อาจารย์ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร  เยี่ยมชมห้องสมุดสี
เขียว ซึ่งได้จัดท าศาลาอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้หลักการ
หลังคาเย็น และการหมุนเวียนน้ าฝนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ระบายความร้อนมีการติดตั้งโซล่าเซลจัดเก็บกระแสไฟฟ้าไว้
ในแบตเตอรี่ จ่ายไฟแสงสว่างเวลากลางคืน และจ่ายไฟให้
เครื่องสูบน้ าเพ่ือระบายความร้อนบนหลังคาเวลากลางวัน 
และดาดฟ้าด้านนอนห้องสมุดปลูกผักสวนครัว เป็นผักที่
ปลูกง่าย โตเร็ว ได้แก่ตะไคร้ โหระพา กระเพรา มะกรูด 
ชะพลู ซึ่งมีบุคลากรเป็นอาสาสมัครดูแลและเก็บผลผลิต
จ าหน่าย และน าเงินเข้ากิจกรรมโครงการห้องสมุดชุมชน  
เยี่ยมชมห้องสมุดในสวน พักรับประทานอาหารว่าง ณ 
ห้องสมุดในสวน 
 

7. จากความรู้ที่ได้อบรมมานั้นต้อง
มีการวางแผนในการท างาน และมี
ก า รปรั บปรุ ง ร ะบบต่ า งๆขอ ง
ห้องสมุดหลักๆ ดังนี้ 
 

     - ความยั่งยืนของพ้ืนที่อาคาร
ต้องแวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียว  
     - ประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรน้ า ห้องน้ าและก๊อกน้ า
แบบประหยัดน้ า , ใช้โถปัสสาวะ
แบบไม่ใช้น้ าในห้องน้ าชายและใช้
ระบบรดน้ าต้นไม้แบบน้ าหยดและ
หัวรดน้ า 
     - การประหยัดพลังงาน ใช้
กระจกกันความร้อนแบบ 2 ชั้น ลด
ระดับฝ้าและเพ่ิมฉนวนกันความ
ร้อน,ติดตั้งแผงกันแดด ฟิล์มกรอง
แสง 
     - คุณภาพของสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร สีที่ใช้ภายใน ต้อง
ปราศจากสารตะกั่ว ปรอท และ
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเรื่อง Green Library : การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ 

 

 

 

                   

 


