
KU Eco-Library  
ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ร่วมกับ 

Scrap Lab คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 



ความเป็นมา 
ของเก่ำไร้คุณค่ำ  แปลงขยะมำ  เป็นควำมรู้ 

 

 



ความเป็นมา 
พวกเรำเป็นส่วนหนึ่งของปัญหำสิ่งแวดล้อม 

 

 



ความเป็นมา 
กำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม ต้องแก้ที่คน 

 

 



ความเป็นมา 
แนวทำงหนึ่งของกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม คือกำรให้ควำมรู้ที่ถูกต้อง 

 

 



แนวคิด 
KU Eco-Library จะเป็นห้องสมุดที่กระจายความรู้ด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยและพร้อมให้บริการชมุชน 

สร้ำงแหล่งเรียนรู้กำรอนุรักษ์
พลังงำนและส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยี 

ส่งเสริมการอ่านทั้งครอบครัว 

KU Eco-Library 



แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

Eco-Design 

เฟอร์นิเจอร์เศษ
วัสดุ 

ประหยัดพลังงาน 

Eco-
Collection 

หนังสือ/สื่อ
สิ่งแวดล้อม 

หนังสือ/สื่ออนุรักษ์
พลังงาน 

Eco-Service 

บริการแบบ
ประหยัดทรัพยากร 

ใช้โปรแกรม 
Open source 



ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 

บริการศิษย์เก่าและบุคลากร 

บริการชุมชนและสังคม 



ส่งเสริมการอ่านทั้งครอบครัว 

เด็ก 
• หนังสือเด็ก 

• การ์ตูน 

ผู้ใหญ ่
• วรรณกรรม 

• หนังสือพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอาย ุ
• ธรรมะ 

• สุขภาพ 



ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลย ี

โปรแกรมโอเพนซอร์ส Koha 

วิจัยและพัฒนาระบบ 

ระบบห้องสมุด “จินดามณี” 



• ระดมความคิด 
• วางแผนร่วมกัน 

พัฒนาพื้นที ่

•ผู้ใช้มีส่วนร่วม 
•สอดคล้องกับความต้องการ 

พัฒนาบริการ 

• ส ารวจความคิดเห็น 
• ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินผลและ
ปรับปรุง 

การด าเนินงาน 
เริ่มด ำเนินกำร พฤษภำคม 2553 เปิดให้บริกำร มกรำคม 2555 



ผลลัพธ ์

จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 

บริการห้องสมุดยุคใหม่บนเส้นทางสีเขียว 

สร้างนิสัยรักการอ่าน 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
จำกกำรประเมินผล พบว่ำ 

• ผู้ใช้บริกำร ร้อยละ 96 มีควำมเห็นว่ำ กำรใช้เศษวัสดุสร้ำง
ห้องสมุด สำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรสัมผัสจริง 

• ผู้ใช้บริกำร ร้อยละ 85 คิดว่ำ Eco – Library สำมำรถจุดประกำย
ควำมคิดด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรให้บริกำรควำมรู้
ในรูปห้องสมุด 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกำยควำมคิดด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 Trees of Knowledge 



จุดประกำยควำมคิดด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 Waterfall of Intelligence  



จุดประกำยควำมคิดด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 Canyon of Discovery  



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
 Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
 Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
 Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
 Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
 Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
 Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
 Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
 Recycle * Reuse * Reduce 



จุดประกำยควำมคิดด้ำนสิ่งแวดล้อม 
Reduce : ลดการใช้พลังงาน ด้วยหลอดประหยัดพลังงาน 



จุดประกำยควำมคิดด้ำนสิ่งแวดล้อม 
เผยแพร่แนวคิดผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 22 ราย  



จุดประกำยควำมคิดด้ำนสิ่งแวดล้อม 
มสีื่อมวลชนติดต่อขอถ่ายท ารายการ ทุกเดือน 



จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
มีผู้สนใจขอดูงานอย่างต่อเนื่อง 



บริการห้องสมุดยุคใหม่บนเส้นทางสีเขียว 
สร้ำงสรรค์กิจกรรมเชิงรุกปลุกจิตส ำนึก 



บริกำรห้องสมุดยุคใหม่บนเส้นทำงสีเขียว 
ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส จินดามณ ี



บริกำรห้องสมุดยุคใหม่บนเส้นทำงสีเขียว 
บริการ Eco-collection, Life style collection วรรณกรรมได้รับ

รางวัล หนังสือเด็ก ข้อมูลศึกษาต่อ 



บริกำรห้องสมุดยุคใหม่บนเส้นทำงสีเขียว 
บริการแบบประหยัดทรัพยากร และสร้างการมีส่วนร่วม 

• ภาพยืมด้วยตนเอง ค้นเอง จัดเอง แถบสี run เลขอย่างง่าย 
• ภาพเคาน์เตอร์ คนเดียว 



บริกำรห้องสมุดยุคใหม่บนเส้นทำงสีเขียว 
ฝึกคุณธรรมในการใช้บริการ : สัจจะการยืม 



ส่งเสริมการอ่านของคนทุกวัย อ่านกันทั้งครอบครัว 



สร้างนิสัยรักการอ่าน 

• สถิติการยืมหนังสือเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า  
–  สถิติกำรยืมหนังสือปี 2554 ก่อนย้ำยไปไว้ใน Eco-Library  = 

5,333 ครั้ง  
–  สถิติกำรยืม ในปี 2555 หลังจำกย้ำยไปให้บริกำรใน Eco-

Library ในช่วง 9 เดือนที่ผ่ำนมำ เพิ่มขึ้นเป็น 27,948 ครั้ง  
• เพิ่มโอกาสการอ่านหนังสือด้านสิ่งแวดล้อม 
 หนังสือด้ำนสิ่งแวดล้อมหลำยเล่มไม่เคยถูกยืมจำกชั้นหนังสือ

ปกติ แต่ถูกยืมจำกชั้น Eco-collection ใน Eco-library 



ความคุ้มค่า 

• ประหยัดพลังงำน KU Eco-Library เปลี่ยนมำใช้หลอดประหยัดพลังงำน 
ท ำให้ 
– ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ ได้วันละ 55 Kw  
– ประหยัดค่ำไฟฟ้ำ ได้วันละ 200 บำท หรือประมำณปีละ 60,000 บำท 

• ประหยัดงบฯ จำกกำรใช้ระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัส 1,000,000 บำท 
• ประหยัดค่ำหนังสือ โดยกำรขอรับบริจำค  ปีละ  200,000 บำท 
• ประหยัดค่ำจ้ำง/เงินเดือน เจ้ำหน้ำที่ 2 อัตรำ (ปกติควรมี 3 คน แต่ใช้คน

เดียว โดยสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริกำร) คิดเป็นประหยัดค่ำจ้ำง
ได้ปีละ 168,000 บำท 



ห้องสมุดสีเขียวในวิทยาเขตสีเขียว 

การเปลี่ยนขยะเป็นความรู้ 

ความร่วมมือร่วมใจ 

เอกลักษณ์ - แบบอย่างที่ด ี



ควำมร่วมมือ 
Eco-Network ระหว่าง มก. และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



ควำมร่วมมือ 
Eco-Sponsor  11 บริษัท/หน่วยงานความร่วมมือ 



ควำมร่วมมือ 
Eco-Volunteer : นักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตร 



ควำมร่วมมือ 
Eco-Volunteer : นิสิต มก. และนักเรียนในเครือข่าย 



ควำมร่วมมือ 
Eco-Team work  



ต้นแบบที่น ำไปใช้ได้จริง 

–ต้นแบบห้องสมุด  Eco แห่งแรกของประเทศไทย  
–ต้นแบบระบบห้องสมุด Open Sources “ระบบจินดำมณี” 
–ต้นแบบห้องสมุดมหำวิทยำลัยที่บริกำรชุมชนและส่งสริ
มกำรอ่ำนทั้งครอบครัว  

 



สรุป 

KU Eco-Library=(สิ่งแวดล้อม+ส่งเสริมการอ่าน) x (คน มก.+ชุมชน) 
 

• เป็น Eco-Library แห่งแรกของประเทศ 
• เป็นห้องสมุดมหำวิทยำลัย ที่ท ำหน้ำที่ให้ควำมรู้กับชุมชนและสังคม 
• เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม ที่มุ่งเน้น

กำรมีส่วนร่วมและบนแนวทำง : 
“คุณท าได้ ไม่ยากเลย” 

 
 



ตัวอย่ำง ผลิตผลจำกควำมคิดสร้ำงสรรค ์

1. หมอน 
2. ส.ค.ส.  
3. หลอด 
4. ที่โชว์หนังสือจากกระดาษกล่อง + หนังสือมือสอง 
5. ดอกไม้เกล็ดปลา 
6. ตุ๊กตาถุงเท้า 
7. กระถางเพนท์ 
8. โคมไฟ 

 
 

 
 



ตัวอย่ำง ผลงำนรักษ์โลก 
หมอน ผลิตจากชุดสูทเก่าของธนาคารไทยพาณิชย ์



ตัวอย่ำง ผลงำนรักษ์โลก 
หมอนมะเฟือง ผลิตจกผ้าค้างสต๊อกในโรงงาน 



ตัวอย่ำง ผลงำนรักษ์โลก 
สมุด ส.ค.ส. Reuse 



ตัวอย่ำง ผลงำนรักษ์โลก  
ที่คั่นหนังสือ จากหลอดเหลือทิ้ง 



ตัวอย่ำง ผลงำนรักษ์โลก  
หนังสือมือสอง และที่ตั้งโชว์หนังสือจากกระดาษกล่อง 



ตัวอย่ำง ผลงำนรักษ์โลก  
ดอกไม้เกล็ดปลา (เกล็ดปลาเหลือทิ้งจากตลาดเขื่อนป่าสักฯ)  

ผลงำนอำจำรย์และนักเรียนโรงเรียนวังม่วง 



ตัวอย่ำง ผลงำนรักษ์โลก  
ตุ๊กตาจากถุงเท้าเหลือใช้ และถุงจากเศษผ้า 



ตัวอย่ำง ผลงำนรักษ์โลก  
กระถางเก่าเพนท์ส ี



ตัวอย่ำง ผลงำนรักษ์โลก  
โคมไฟจากเศษด้าย 



ขอขอบคุณ 

• Eco-university : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• Eco-designer : ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต, อ.รุ่งทิพย์ ลุยลาย, 

คุณธีรวิทย์ กิ่มมณี) 
• Eco-sponsor : 11 หน่วยงาน/บริษัท และ กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมบริจาค ส.ค.ส. และผู้มีอุปการะคุณที่
ไม่ได้เอ่ยนาม 

• Eco-user : ผู้ใช้บริการทุกคน 
• Eco-staff : บุคคลากรส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ทีมงาน Eco-Library 



KU Eco-Library 

 

Green Service by Green Heart  

in Green Library of Green 
University 


