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การก่อ สร้ างอาคารทุกครั ง้ จํ า เป็ นต้ องมี รายการเช็คลิสต์ เช่นเดี ยวกับการดํ าเนิน การ
โครงการขนาดใหญ่ทวั่ ไป ถึงแม้ รายการต่อไปนี ้ยังไม่ใช่รายละเอียดที่ครอบคลุมทุกอย่าง
ก็ตาม เป็ นก็เป็ นการรวบรวมสิ่งที่ควรคํานึงถึงในแง่ของการวางแผนงาน การก่อสร้ าง
และการปฏิบตั ิงานในห้ องสมุด เพื่อเป็ นแนวทางช่วยตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีประเด็น
สําคัญใดตกหล่น
1.

การวางแผนโครงการและงบประมาณ




การปรึกษาหารื อกับลูกค้ าผู้ที่วา่ จ้ างตังแต่
้ เนิ่นๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการก่อสร้ าง
อาคารแบบยัง่ ยืน และการกําหนดเกณฑ์ตา่ งๆ
การเข้ าใจความหมายของคําว่า อาคารสีเขี ยว ไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง กล่าวคือ คํานึงถึง
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ความประหยัด ความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ประหยัดทรัพยากร ความสะดวกสบาย
สูงสุดสําหรับผู้ใช้ และมีสภาพแวดล้ อมที่สอดคล้ องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมใน
ชุมชนบริเวณใกล้ เคียง
 การเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้ านการรักษาสิง่ แวดล้ อมของผู้สนับสนุนหรื อลูกค้ า
 การพิจารณาขันต้
้ นเกี่ยวกับความสมดุลของระบบนิเวศน์ของสิง่ ปลูกสร้ าง ตังแต่
้ ขนตอน
ั้
การก่อสร้ าง การดําเนินการ การซ่อมบํารุง การรื อ้ ถอนและความสมดุลของปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์
 การคํานวณค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
 การพิจารณา ROI (Return-on-Investment) หรื ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
 ค่าใช้ จ่ายตลอดอายุการดําเนินงาน
 การจัดทํารายการความต้ องการแบบยัง่ ยืน
 การพิจารณาแนวโน้ มมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ ้น (ผ่านทางเอกสารรับรอง)
 การพิจารณาด้ านเงินสนับสนุน
2. การประกวดราคา
 ภาครัฐบาลควรเป็ นแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิง่ ปลูกสร้ างเพื่อการศึกษาและ
วัฒนธรรม เช่นการสร้ างห้ องสมุด
 การจัดทํากําหนดหลักเกณฑ์ให้ แน่ชด
ั ตามหลักความยัง่ ยืน
 การให้ คําจํากัดความของรากฐานด้ านระบบนิเวศน์ของห้ องสมุด
 การระบุเป้าหมายด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เป็ นรู ปธรรม
 การขอพิจารณาภาพรวมของโครงการในเรื่ องที่ว่าด้ วยความยัง่ ยืน
 การตรวจสอบเอกสารรับรอง
3. ที่ตงั ้
 เกณฑ์ด้านระบบนิเวศน์ของสิง่ ปลูกสร้ างและบริ เวณโดยรอบ (การปนเปื อ
้ นตกค้ าง
เงื่อนไขและข้ อจํากัดด้ านอากาศ การปล่อยของเสีย เสียงรบกวน)
 การใช้ ทรัพยากรระหว่างการก่อสร้ าง
 โครงสร้ างพื ้นฐาน (การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ)
 ทางเข้ า (รวมถึงค้ าใช้ จ่ายเพื่อการดูแลและทําความสะอาด)
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พื ้นที่สําหรับยานพาหนะส่วนตัว (จักรยาน)
 การจัดทําพื ้นที่สีเขียวในบริ เวณที่ตงและบริ
ั้
เวณโดยรอบ
 การปรับเปลี่ยนแนวคิดด้ านการก่อสร้ างและพลังงานให้ เหมาะสมที่สด
ุ
4. การดําเนินการก่ อสร้ าง
 โครงสร้ างพื ้นฐาน อันได้ แก่ ทางเข้ าและทางออก สถานที่เก็บวัสดุ
 มลภาวะทางเสียงและทางสิง่ แวดล้ อมที่สง่ ผลกระทบบริ เวณโดยรอบ
 การเลือกบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ าง และจัดหาเครื่ องมือจากบริ เวณใกล้ เคียง
 ในกรณีที่มีการประกวดราคาวัสดุและขันตอนการดํ
้
าเนินงาน ต้ องมีการเรี ยกดูเกณฑ์ท
เป็ นไปตามหลักความยัง่ ยืน และพิจารณาจากใบประกาศนียบัตรรับรอง
5. อาคาร
5.1 โครงสร้ าง
 ความคงทนจากความกะทัดรัด
 การตบแต่งภายนอกอย่างประหยัด พื ้นผิวของอาคาร การออกแบบอาคารอย่างชาญ
ฉลาดและการจัดแบ่งบริเวณ
 ห้ องโถงใหญ่ซงึ่ เป็ นลักษณะเฉพาะของห้ องสมุด
 การใช้ พื ้นที่ห้องแต่น้อยเพื่อให้ เกิดความรู้ สก
ึ รื่ นรมย์ภายในห้ อง
 การใช้ พื ้นที่และบริ เวณห้ องแต่น้อยด้ วยการตกแต่งจัดวางอย่างชาญฉลาด
 ลดการใช้ พลังงานโดยการจัดสรรบริ เวณการใช้ สอยให้ เข้ ากับความต้ องการที่หลากหลาย
ตามคอนเซ็ปต์ห้องสมุดแต่ละแห่ง (โดยคํานึงถึงการควบคุมสภาวะอากาศในห้ อง การ
จัดไฟและการกันเสียงรบกวนจากภายนอก)
 การใช้ พื ้นที่บนหลังคา (สร้ างพื ้นที่สีเขียวบนหลังคาและพลังงานแสงอาทิตย์)
 สถานที่เก็บของขนาดย่อมที่จะช่วยประหยัดทรัพยากร (รวมถึงพื ้นที่ที่ใช้ ร่วมกัน)
 การก่อสร้ างที่สามารถบํารุ งรักษาง่าย
5.2 ด้ านหน้ าของอาคาร
 พื ้นที่ด้านหน้ าของอาคารต้ องใช้ ได้ นาน คงทนถาวร (การสร้ างพื ้นที่สีเขียวและพลังงาน
แสงอาทิตย์)
 เกณฑ์ด้านพลังงาน (การลดการนําพาความร้ อน)
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การติดตังหน้
้ าต่าง
 การปกป้องโครงสร้ างจากแสงอาทิตย์โดยการวางหน้ าต่างลึกลงไปอีกระนาบหนึง่
 สร้ างด้ วยแบบผนัง 2 ชัน้ (double skin fassade)
5.3 วัสดุ
 คุณสมบัติด้านนิเวศน์ของวัสดุ
 วัสดุก่อสร้ างและการก่อสร้ างที่ไม่สง่ ผลเสียกับสุขภาพ ไม่ใช้ วส
ั ดุที่เป็ นอันตราย
 ดูแลรักษาสภาพให้ คงทนได้ ง่าย
 อายุการใช้ งานที่ยาวนาน
 ซ่อมแซมง่าย
 สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่หรื อทําความสะอาดได้ ง่าย
 สัดส่วนที่เหมาะสมของวัสดุที่นํากลับมาใช้ ใหม่ เช่น อลูมิเนียม หรื อ เหล็กกล้ า
5.4 อากาศ
 หลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องปรับอากาศตลอดเวลา
 ปรับเปลี่ยนหลักการปรับอากาศในอาคารตามการใช้ งานของห้ องสมุด
 การใช้ คอนกรี ต และอุณหภูมิแก่นของคอนกรี ต
 การระบายอากาศตามธรรมชาติ
 สภาวะอากาศภายใน เช่น โรคตึกเป็ นพิษ (sick-building syndrome) วัสดุและก๊ าซที่
เป็ นอันตราย
 อากาศที่ปล่อยออกจากห้ องถ่ายเอกสาร หรื อเครื่ องปรับอากาศ
 คุณภาพของกระจกที่ใช้ ทําหน้ าต่าง การป้องกันความร้ อน
 ทางเข้ าห้ องสมุดและบรรยากาศภายใน เช่น ประตูหมุน และห้ องโถงที่เชื่อมประตูด้าน
นอกและส่วนหลักของอาคาร
 หลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องทําความชื ้น
 การปกป้องแสงแดด
 การป้องกันจากแสงแดดของตัวอาคารโดยใช้ ติดหน้ าต่างในระดับตํ่า
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5.5 พลังงาน แสง
 แสงจากดวงอาทิตย์/ แสงที่ผลิตขึ ้น
 แหล่งจ่ายไฟ สัดส่วนของกระแสไฟจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
 การจ่ายความร้ อนที่มีประสิทธิภาพ
 การประหยัดและการผลิตกระแสไฟฟ้า (เซลล์แสงอาทิตย์)
 เช็คปริ มาณการใช้ พลังงานเพื่อการลดการใช้ โดยใช้ มาตรวัดพลังงาน
 การนําพลังงานกลับมาใช้
 ความร้ อนจากแสงอาทิตย์และจากใต้ พื ้นดิน
 การทําความร้ อนแบบรวมศูนย์
 การทําความเย็น: การถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติตอนกลางคืน และการควบคุมความ
ร้ อนในโครงสร้ างอาคาร
 เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้ อน
 การระบายอากาศ: การระบายอากาศโดยลมธรรมชาติ
 นําแสงธรรมชาติจากภายนอกมาใช้ ในอาคาร
 ใช้ วส
ั ดุโปร่งแสงเพื่อถ่ายเทแสง
 การควบคุมแสงอย่างมีประสิทธิภาพ (แผงควบคุม)
 ระบบไฟที่ตรวจจับการเคลื่อนไหว
 การควบคุมการใช้ แสงไฟฟ้าเฉพาะบุคคลในบริ เวณอ่านหนังสือ (ใช้ แสงไฟแค่ในบริ เวณ
นันๆ)
้
 สวิตช์ไฟแบบอิเล็กทริ ก รวมถึงในบริ เวณอ่านหนังสือ
 แสงตามความต้ องการ: ใช้ สวิตช์ที่ปรับระดับหรื อชนิดที่หรี่ ไฟได้
 แหล่งกําเนิดแสง (คํานึงถึงการจัดการด้ านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้ จ่ายตลอด
อายุการใช้ งาน และการนํากลับมาใช้ ใหม่)
 การลดการใช้ นํ ้าอุน
่
 การนํานํ ้าทิ ้งและนํ ้าฝนมาใช้ (ห้ องนํ ้าและการระบายนํ ้า)
 คุณสมบัติช่วยประหยัดนํ ้า (ห้ องนํ ้า อ่างล้ างหน้ าและมือ)
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6. การตกแต่ งจัดวางภายใน; แหล่ งที่มา ความคงทน คุณสมบัตใิ นการทําความสะอาด
และการนํากลับมาใช้ ใหม่
 การปูพื ้นและปูพรม
 อุปกรณ์ช่วยลดเสียงจากภายนอก
 ไม้ : แหล่งที่มา วิธีการปลูกและการรับรองคุณภาพ
 เฟอร์ นิเจอร์ ของห้ องสมุด
 เฟอร์ นิเจอร์ ของสํานักงาน
 ความสมดุลของสิง่ แวดล้ อม
 วัสดุที่นํากลับมาใช้ ใหม่ได้
7. การใช้ เทคโนโลยีและระบบการสื่อสารที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม (Green IT)
 การใช้ พลังงาน การผลิต และการนํากลับมาใช้ ใหม่
 ใช้ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ อป
ุ กรณ์ตวั ลูกที่มีคณ
ุ สมบัติเท่าๆ PC มาต่อพ่วง
(แบบ Thin Client) แทนการใช้ คอมพิวเตอร์ สว
่ นบุคคล (PC) (เพื่อประหยัดพลังงาน
และยืดอายุการใช้ งาน)
 การจัดการจากทางไกล
 การรับรองมาตรฐานของฮาร์ ดแวร์ ที่สญ
ั ลักษณ์ Energy Star
 เครื่ องพิมพ์: การใช้ พลังงานและหมึกพิมพ์
 เต้ ารับแบบปิ ดการจ่ายไฟได้ สําหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์
 การเข้ าโหมด Stand-by เพื่อปรับลดการใช้ พลังงาน
 การลดการใช้ กระดาษ โดยการงดการกระดาษเทอร์ มอลซึง่ ต้ องใช้ ความร้ อนทําให้ เกิด
ตัวอักษร
8. การบริการผู้ใช้ งาน
 การทําสําเนาเอกสาร (สแกนแทนการพิมพ์) ใช้ ระบบดิจิตอลแทนการพิมพ์ หรื อพิมพ์สอง
หน้ า
 ใช้ โต๊ ะทํางานร่ วมกัน (และปรับเปลี่ยนให้ เป็ นพื ้นที่ใช้ งานที่หลากหลาย)
 ใช้ สงิ่ อื่นแทนถุงพลาสติกในห้ องสมุด
 ร้ านกาแฟในห้ องสมุด: ภาชนะควรเป็ นกระเบื ้องแทนพลาสติก และจําหน่ายสินค้ าที่ให้
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ความเป็ นธรรมกับผู้ผลิต (Fair trade)
 บริ การยืมสิง่ อื่นที่ไม่ใช่หนังสือ อันได้ แก่สงิ่ ของที่ไม่จําเป็ นต้ องใช้ ในชีวิตประจําวันทุกวัน
(ตังแต่
้ โน้ ตบุ๊กจนกระทัง่ เครื่ องมือทําสวน)
9. การจัดการห้ องสมุด
9.1 มาตรฐานสากลสําหรับการจัดการสิง่ แวดล้ อม (ISO 14000)
 พนักงานที่กระตือรื อร้ นและมีสว่ นร่ วม
 ความถูกต้ องตามกฎหมาย
 การปรับปรุ งและพัฒนาที่ตอ
่ เนื่อง
 การร่ วมใจกันเพื่อเป้าหมายตามหลักความยัง่ ยืน
 ความโปร่ งใสของค่าใช้ จ่ายและการใช้ สงิ่ ต่างๆ
 ข้ อดีของการแข่งขัน
9.2 การจัดการด้ านอุปกรณ์
 การแยกขยะและนํากลับมาใช้ ใหม่
 บริ ษัททําความสะอาด
 นํ ้ายาทําความสะอาด: ใช้ อย่างประหยัด
 การทําความสะอาด (การทําความสะอาดที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม: พื ้นและสุขอนามัย)
 หลีกเลี่ยงการนําผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีมาทําความสะอาดอาคาร
 ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารพิษ มีสว่ นผสมหลักเป็ นนํ ้าแทนนํ ้ามัน ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสม
นํ ้าหอม และย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ
 อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย (ผ้ าเช็ดมือ และอื่นๆ)
 นําภาชนะและหีบห่อกลับมาใช้ ใหม่
 นําแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ กลับมาใช้ ใหม่
 เสียงรบกวนขณะทําความสะอาดประจําวัน เช่นการดูดฝุ่ น
 การใช้ หลอดไฟ
 นําหลอดไฟกลับมาใช้ ใหม่ ทังหลอดฟลู
้
ออเรสเซนต์ และหลอดประหยัดพลังงานรวมถึง
หลอด LED
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9.3 ออฟฟิ ศของห้ องสมุดอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
 การจัดซื ้อที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
 การจัดส่งที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
 ใช้ เครื่ องเข้ าสันกาวในท้ องถิ่นบริ เวณใกล้ เคียง (ควบคุมปริ มาณของก๊ าซคาบอนได
ออกไซด์ระหว่างการขนส่ง)
 อุปกรณ์ในสํานักงาน (แหล่งที่มา การใช้ พลังงาน การนํากลับมาใช้ ใหม่)
 ผู้จด
ั ส่งในท้ องถิ่น
 ผู้จด
ั ส่งที่ได้ มาตรฐานรับรอง
 ผู้จด
ั ส่งหนังสือและการขนส่ง (ควบคุมปริมาณของก๊ าซคาบอนไดออกไซด์ วัสดุทําหีบ
ห่อ)
 การใช้ โต๊ ะทํางานขนาดใหญ่ร่วมกัน
 การลดใช้ กระดาษ
 การเก็บข้ อมูลย้ อนหลังแบบดิจิตอล
 อุปกรณ์สํานักงานที่เป็ นมิตรเป็ นกับสิง่ แวดล้ อม
 การลดขยะและการแยกขยะ (กระดาษ พลาสติก แก้ ว แบตเตอรี่ อุปกรณ์บน
ั ทึกสื่อ)
 นําตลับหมึกกลับมาใช้ ใหม่
 หลีกเลี่ยงการใช้ สน
ิ ค้ าที่มีพิษ เป็ นอันตรายหรื อมีสว่ นผสมที่นํากลับมาใช้ ใหม่ยาก
 เครื่ องทําความร้ อน (หรื อเครื่ องปรับอากาศ) ที่สามารถปิ ดได้ หากไม่ใช้ งานเป็ นเวลานาน
 ห้ องเตรี ยมอาหารของพนักงาน: อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน สินค้ าที่ให้ ความเป็ น
ธรรมกับผู้ผลิต
 การฝึ กจิตสํานึกของบรรณารักษ์
10. เป้าหมายด้ านกลยุทธ์
 ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต้ องโปร่ งใส ก่อให้ เกิดการประหยัด
 การควบคุมการใช้ ที่จะนําไปสูก
่ ารปรับลด
 เป้าหมายร่ วมกันด้ านการประหยัดพลังงาน
 นโยบายให้ รางวัลหรื อสร้ างแรงจูงใจ
 จูงใจคูค
่ ้ าทางธุรกิจ (สํานักพิมพ์ ผู้ขายหนังสือ ผู้จดั ส่ง) ให้ คํานึงถึงหลักความยัง่ ยืน
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มองหากลุม่ ลูกค้ าใหม่
 พันธมิตรด้ านกลยุทธ์
11. แผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์
 ความยัง่ ยืนและเอกลักษณ์องค์กร
 คําขวัญ ภาพลักษณ์ ทีร่ ก
ั สิ่ งแวดล้อม เป็ นภาพลักษณ์ทีด่ ี
 ห้ องสมุดควรเป็ นผู้นํา (ทังเชิ
้ งรุกและเป็ นตัวอย่าง)
 เชิญชวนผู้ใช้ ของห้ องสมุดให้ หน
ั มาเห็นความสําคัญในเรื่ องนี ้
 เชิญชวนพันธมิตรให้ หน
ั มาเห็นความสําคัญในเรื่ องนี ้ (ผู้สนับสนุน/ หน่วยงานที่ให้ เงินทุน
มิตรรักห้ องสมุด ฯลฯ)
 ผลลัพธ์ ในหลายๆด้ าน
 ติดใบรับรองมาตรฐานรับรองด้ านพลังงานที่ทางเข้ าห้ องสมุด (เพื่อการประชาสัมพันธ์ )
 ประชาสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อมและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวของ
ห้ องสมุด
 ร่ วมมือกับผู้สนับสนุน
 ข่าวสารด้ านสิง่ แวดล้ อม เช่น กล่าวถึงส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมในรายงาน
ประจําปี
12 ใบรั บรองมาตรฐาน
12.1รับรองมาตรฐานอาคารเพื่อสิง่ แวดล้ อม
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LEED (ตรามาตรฐานรับรองของประเทศสหรัฐอเมริ กา) 1
BREEAM (ตรามาตรฐานรับรองของประเทศอังกฤษ)2
Green Star Rating System3
DGNB ตรามาตรฐานรับรองของประเทศเยอรมนี 4
การรับรองด้ านพลังงานตาม EnEV5
European Energy Award®6
Solarbundesliga7

12.2 การจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม
 มาตรฐานสากลสําหรับการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14000 (วิสาหกิจเอกชน, สากล ไม่
มีลกั ษณะทางกฎหมาย)8
 EMAS ของสหภาพยุโรป (การจัดการด้ านนิเวศน์และแผนงานด้ านการตรวจสอบ)
12.3 มาตรฐานรับรองสินค้ า
 ตรามาตรฐานรับรองสําหรับกระดาษ (FSC10, PEFC11, IPR12 และอื่นๆ)
9




Der Blaue Engel13
EU Energie Star14

(*ที่กล่าวมาเป็ นตัวอย่างของประเทศเยอรมนี ทังนี
้ ้จะแตกต่างกันไปในประเทศอื่นๆ)
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