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บทน า 
  ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบชีวิตของเรามีอิทธิพลและเปลี่ยนแปลง

ไปพร้อมกับก้าวที่มากขึ้น วันนี้ความต้องการทุกอย่างเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว มนุษย์ก าลังควบคุมพลังของเทคโนโลยี
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ อย่างไรก็ตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องรู้จักกับค าว่า  
สีเขียว หรือ Green ก่อนซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี สังเกตว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสังคมมี
ความสนใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการปฏิวัติเรื่อง Green ในเกือบทุกภาคส่วนและห้องสมุดถือเป็นหนึ่งในนั้น ปัจจุบัน
ห้องสมุดท าหน้าที่เป็นประตูสู่ความรู้ไม่เพียงแต่รับผิดชอบในการเผยแพร่สารสนเทศเท่านั้น ยังน าเอาแนวคิดเรื่อง
Green และความยั่งยืนมาผนวกไว้ในการด าเนินงานของห้องสมุดด้วย เพราะมีความส าคัญต่อสุขภาพของผู้ใช้
ห้องสมุดและสังคมโดยรวม 

ห้องสมุดสีเขียว : ความหมาย 

  ห้องสมุดสีเขียวหรือ Green Library เป็นค าที่แพร่หลายในแวดวงห้องสมุดทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือหอสมุดแห่งชาติ มีผู้ให้
ความหมายของค าว่าห้องสมุดสีเขียวไว้หลายมุมมองดังนี้ 

  ห้องสมุดสีเขียว หมายถึง ห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดตั้งเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ให้บริการทรัพยากร สารสนเทศ อาจมีชื่อเรียกว่า หอสมุด ห้องสมุด ส านักหอสมุด สถาบันวิทยบริการ ส านักวิทย
บริการ ศูนย์บรรณสาร ศูนย์ สารสนเทศ หรือชื่ออ่ืนใดที่มีภารกิจในท านองเดียวกัน ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มี การบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559) 

  พจนานุกรมศัพท์ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้ความหมายของค าว่า
ห้องสมุดสีเขียวหรือ ห้องสมุดที่ยั่งยืน ว่าเป็น "ห้องสมุดที่ออกแบบมาเพ่ือลดผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารด้วยการเลือกพ้ืนที่อย่างระมัดระวัง  การใช้วัสดุก่อสร้าง
จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้  

 

1 อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



  พจนานุกรมออนไลน์ของห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ (ODLIS) อธิบายว่าห้องสมุดสีเขียวเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือความยั่งยืน เป็นห้องสมุดที่สร้างขึ้นโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  
โดยพื้นฐานแล้วห้องสมุดสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่ เป็นห้องสมุด
ที่ก าลังถูกสร้างข้ึนทั่วโลก เพ่ือการให้บริการและท ากิจกรรมสีเขียว 

  โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่าห้องสมุดสีเขียวเป็นห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือห้องสมุดที่
ยั่งยืนที่รวมถึงขั้นตอนการด าเนินการหรือกิจกรรมของห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมความยั่งยืน มีลักษณะหรือโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่ได้รับการรับรองเป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการน าวัสดุทางธรรมชาติ
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง 

ห้องสมุดสีเขียว : องค์ประกอบ 

    ห้องสมุดสีเขียวหรือที่เรียกว่าห้องสมุดที่ยั่งยืนคือห้องสมุดที่สร้างขึ้นโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ห้องสมุดไม่ได้เป็นเพียงคลังความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ห้องสมุดสีเขียวให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในห้องสมุด และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน ห้องสมุดสีเขียวสามารถจัดการกับแสงธรรมชาติที่มาตกกระทบและการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ
ได้อย่างเต็มที่ ห้องสมุดสีเขียวได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน โดยค านึงถึงการเลือกสถานที่ในการออกแบบ
โครงสร้าง การใช้พลังงาน วัสดุที่ใช้ และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 

  ห้องสมุดสีเขียวจึงเป็นห้องสมุดที่ส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญประการแรกสถาปัตยกรรมสีเขียว ที่โครงสร้างอาคารที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยยึดหลักของความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ประการที่สองการด าเนินงานสีเขียว เป็นการท าพฤติกรรมในงาน
ประจ าวัน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษสองหน้า หรือการคัดแยกขยะ เป็นต้น ประการที่สามคือ
บริการสีเขียวเป็นการให้บริการบนพ้ืนฐานของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลักดันให้เกิดความคิดในการประหยัดงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ประการที่สี่ระบบสารสนเทศสีเขียวเป็นการใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ พลังงานอย่าง
ประหยัดและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประการสุดท้ายคือการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสีเขียวเป็น
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือลดการเกิดเรือนกระจกโดย  
ใช้กระบวนการท า งาน ได้แก่ การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม  
และผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดล้อม การจ าหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ สิ่งพิมพ์ 
บางประเภทสามารถส่งมอบให้หน่วยงานไปรีไซเคิลเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อได้ และการใช้รูปแบบทรัพยากรที่ลด
รอยเท้าคาร์บอนอย่างเหมาะสม 

 



บริการและกิจกรรมสีเขียว 

  กระแสห้องสมุดสีเขียวกระตุ้นให้บรรณารักษ์ริเริ่มจัดบริการและกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 
ให้กับผู้ใช้บริการ  นอกเหนือไปจากบทบาทพ้ืนฐานในการจัดหาทรัพยากรและสารสนเทศด้านวิถีชีวิตสีเขียว 
ห้องสมุดหลายแห่งเริ่มมีบทบาทเป็นศูนย์การศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
และเวิร์คช็อปเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีแนวทางที่จะด าเนินชีวิตแบบสีเขียว เช่น การรีไซเคิล หรือความปลอดภัยทาง
อาหาร กิจกรรม DIY สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การจัดสวนเพ่ือลดโลกร้อน 
รวมถึงรณรงค์ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการคัดแยกขยะ มาตรการ
การประหยัดพลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big cleaning Day 
กิจกรรมเชิญผู้ใช้บริการร่วมตอบค าถามเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นต้น 

  การพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านการให้บริการ และการสร้าง
ความตระหนักรู้ให้เกิดกับบุคลากรและผู้ใช้บริการ นอกจากส่งผลดีต่อการให้บริการแล้ว ยังมีผลสัมฤทธิ์ในด้าน 
การประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดมลพิษ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 

 

บทสรุป 

  สรุปห้องสมุดเป็นพ้ืนที่เรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ของ
สังคมและ สร้างสรรค์ปัญญาให้กับชุมชนและสังคม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในสภาวการณ์ที่ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมก าลังทวีความรุนแรงและส่งผล
กระทบในวงกว้างการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นต้นแบบของสังคมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญ  ห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องด าเนินการตอบสนองเพ่ือพัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียว และมีแนว
ทางการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาคารห้องสมุดสีเขียวต้องมีการออกแบบที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับตัวอาคารสถานที่ ซึ่งไม่ได้หมายความถึงอาคารสีเขียวเสมอไป  
แต่มันเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืนดังนั้นในการบริการจัดการ
ห้องสมุดนั้นต้องตระหนักถึงผลกระทบที่ มีต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกที่จะบริหารจัดการโดยเน้นการมีจิตส านึก 
ของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้าง บรรยากาศการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในองค์กรแล้วยังสามารถ
ตอบสนองต่อพันธกิจการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
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