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บทน า 
“มหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University)” เป็นการปรับกระบวนทัศน์ความคิด
ในการบริหารจัดการองค์กรสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตรวรรษที่  21 ด้วยเป้าหมายหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) ที่มุ่งสร้างให้เกิดดุลยภาพขององค์ประกอบพื้นฐานในมิติส าคัญ 3 มติิ 
ได้แก่ มิติเชิงเศรษฐกิจ (Economic) มิติเชิงสิ่งแวดล้อม (Ecology) และมิติเชิงสังคม 
(Social) โดยคาดหวังผลลัพธ์ของการก่อให้เกิดความเท่าเทียม (Equity) ความมี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร (Efficient) และคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น (Quality of 
Life) และด้วยพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ประกอบด้วยมิติ
ของการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ การสร้าง “มหาวิทยาลัย” ให้เป็น 
“มหาวิทยาลัยยั่งยืน” คงมิได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการพัฒนาทางกายภาพหรือสร้าง
ให้เกิดเป็นเพียงแค่มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ในมิติเชิงสิ่งแวดล้อมเพียง

เท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นประเด็นของการปรับกระบวนทัศน์การเรียนการสอนที่สอดรับ
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับฐานคิดของโจทย์วิจัยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการ เทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญกับการน าผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงกับชุมชนสังคม การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การผลักดัน
ให้เกิดความตระหนักต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์
และการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการ บูรณาการข้ามศาสตร์ เป็นต้น เพื่อการบรรลุ 17 เป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations)ขับคลื่อน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Sustainability Week 2020 ขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจ และเป็นเวทีการ
สร้างความเป็นเอกภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ภาคปฏิบัติซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัย และการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน  อันเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลั ยสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม MU SDGs Talk นิทรรศการผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และ การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 (Mahidol Sustainable Development 
Conference 2020) 

หวังเป็นอย่างยิง่ว่าการจัดประชุมประจ าปีครั้งนี้จะเป็นพื้นทีส่ าคัญทีส่ร้างให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความสนใจ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานเพือ่ให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
ยั่งยืนสืบไป 

รองศาสตรจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต 

ประธานกรรมการด าเนินงาน 

การประชุมวิชาการ Mahidol Sustainability Development Conference 
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นายพุฒิเศรษฐ์  ตันติเมฆิน รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
นายอิทธิรัชฏ์  เผ่าวัฒนา  กรรมการ 
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร  เซี่ยงเห็น กรรมการ 
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หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
นายวรพจน์  ปัญจมานนท ์ กรรมการ 
หัวหน้าหน่วยมหิดลสิทธาคาร กองกายภาพและสิง่แวดล้อม 
นางสาวอรวรรณ  ไพร ี  กรรมการ 
นางสาววริษฐา  จันทร์เจือศิริ กรรมการ 
นายวรทัต  หงส์วาณิชวงศ ์ กรรมการ 
นางสาวกมลพรรณ  จงคงคาวุฒ ิ  กรรมการ 
นางสาวศุภวรรณ  อารีจิตรานุสรณ ์ กรรมการ 
นางสาวสุภาดา  ศรีสารคาม กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  กิตติอภินันท ์  กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์  ศรีราณี กรรมการ 
นางสาวอุทัยวรรณ  เกิดบุญ กรรมการ 
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นายพรชัย  โพธ์ิไซย ์  กรรมการ 
นายกฤตนันท์  วิจิตรกูล  กรรมการ 
นางสาวศรีวติรา  ปิ่นตบแต่ง กรรมการ 
นางสาวศศิวิมล  ผุงเพิม่ตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
นางสาวศันสณีย์  ศิริลักษณ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวมะลุลี  เลี่ยมแหลม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวรุง่ทิวา  บัวดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววราทิพย์  วัฒนวินิจฉัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสุฑานาศ  สุยพงษ์พันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์  พลอยแหวน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.อรันย์  ศรีรัตนา  ทาบูกานอน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.พูนเพิ่ม  วรรธนะพินท ุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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Keynote Speaker Mahidol Sustainable Development Conference 2020

ศาสตราจารยค์ลนิกิเกยีรตคิณุ  นายแพทย ์ปยิะสกล  สกลสตัยาทร 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวตักิารศึกษา 
พ.ศ.2514  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.2518  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์จากแพทยสภา 
พ.ศ.2528  Fellowship Training สาขา Critical Care Medicine มหาวิทยาลัยจอนห์ฮอปกินส์ 
สหรัฐอเมริกา 
พ.ศ.2531  Fellowship Training สาขา Injury Epidemiology จาก Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา 
พ.ศ.2538  หลักสูตรปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38 
พ.ศ.2557  แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.2559  แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ประวตักิารท างานทีส่ าคญัในอดตี  
พ.ศ.2550 – 2554  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ.2550 – 2554  คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ ์
พ.ศ.2555 – 2558  นายกสภามหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 
พ.ศ.2555 – 2560  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
พ.ศ.2558 – 2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ต าแหนง่หนา้ทีใ่นปจัจบุนั  
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน  ประธานแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 
สาขายาและวัคซีน  
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาในคณะกรรมการอ านวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ 
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการและรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy : BCG Model) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  
รางวัลเกียรติยศที่ส าคัญ 
- รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจ าปี 2555 
- รางวัล อิก โนเบล (Ig Nobel) สาขาสาธารณสุข ประจ าปี 2556 
- รางวัลขององค์การอนามัยโลก World No Tobacco Day Award 2016 
- รางวัล 130 ปี คนดีอัสสัมชัญ ในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ 130 ปี 2558 
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน ประจ าปี 2558 
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วนัพระราชทานนาม 131 ปี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2562 
- รางวัลผู้น าทางด้านสาธารณสุข The APACPH Excellence in Leadership Medallion Award 2019 
- รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน ในโครงการคนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา ครั้งที่ 2 ปี 2562  
- รางวัลผู้ท าประโยชน์ด้านเพร็พแก่ประเทศไทย ปี 2562  
- รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจ าปี 2562 สาขานักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหาร 
- รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2562
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Keynote Speaker Mahidol Sustainable Development Conference 2020 
ศาสตราจารย ์นายแพทย ์บรรจง มไหสวรยิะ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
ประวตักิารศึกษา  
พ.ศ.2522 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.2524 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูทางสาขาศัลยศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.2526  วุฒิบัตรบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ แพทยสภา 
พ.ศ.2533  Visiting Fellow Centre de Traumatologie et Orthopaedae 
Strasbourg ประเทศ ฝรั่งเศส  
พ.ศ.2538  AO Fellow Sunnybrook Hospital, University of Toronto, ประเทศ แคนาดา 
งานบรหิาร 
2552 - 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
2558 – 31 ก.ค.2560 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
2559 - 2561 ประธาน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
1 ส.ค.2560 – 10 ก.ค.2563 รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
10 ก.ค.2563 - ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
งานทีเ่กดิประโยชนต์อ่สงัคม/ ประเทศชาต ิ
- ประธานราชวทิยาลัยแพทยอ์อร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2559 - 2561)
- ประธานรับเลือกราชวิทยาลยัแพทย์ออรโ์ธปิดิคส์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2557 - 2559)
- ประธานทีป่ระชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร) (พ.ศ.2556-
2557)
- คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมอืด้านอุดมศึกษากับทวีปแอฟริกา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(พ.ศ.2556 - 2557)
- กรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2556 - 2557)
- กรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์แพทย์ ราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ.2550 - 2557)
- คณะกรรมการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ (พ.ศ. 2544 - 2557)
- อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแพทยสภา (พ.ศ.2548 - 2556)
- กรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทยอ์อร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคม Asian Association for Dynamic Osteosynthesis (AADO) (พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน)
- โดยเป็นรองประธานสมาคม AADO พ.ศ.2542 - 2543 (และ พ.ศ.2548 - 2549)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ (MTEC) (พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน)
- บุกเบิกและพัฒนา โครงการ Rapid Prototyping in Medicine รว่มกับ MTEC (พ.ศ.2542 - 2550)
- Adjunct Professor of Asian Institute of Technology (พ.ศ.2543 - 2555)
- National Delegate from The Royal College of Orthopaedic Surgeon of Thailand in SICOT: The World
Orthopaedic Organisation (SICOT, Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie)
(2554 – ปัจจุบัน)
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รองศาสตราจารย ์ดร.กติกิร  จามรดสุติ  
รองอธิการบดีฝา่ยสิง่แวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รองศาสตราจารย์คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอตุสาหกรรม 
ที่ปรึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ยืนแห่งประเทศไทย 
ผู้ประสานงานวิจัยชุดโครงการเมืองยั่งยืน ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
Executive Director of Asia Pacific Business Innovation and Technology 
Management Society (APBITMS) 
ประวตักิารศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขาเคมีอตุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ได้รับรางวัลเขม็เกียรติยศผู้ท าคะแนน
สูงสุดในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ปีการศึกษา 2540)

- ปริญญาเอก สาขาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จากส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย รุ่นที่ 1)

- Post-doctoral in Chemical Engineering, University of Waterloo, Canada (ได้รับการสนับสนุนทนุหลังปริญญา
เอกโดยบริษัท Bayer ประเทศแคนาดา)

- Training program on Industry and Environmental Protection for Thailand-Life Cycle Assessment, The
Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS), 12-21 December, 2007, Japan.

- Study Meeting on Eco-Finance, Asian Productivity Organization, 11-14 November, 2008, Malaysia.
- Training Program on Industry and Environmental Protection for Thailand-Life Cycle Assessment, The

Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS), 24 September-1 October, 2009, Japan.
- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 5 สถาบันคลังสมองของชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง ผู้น าเมอืงรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประสบการณด์า้นบรหิารองคก์ร
- 2550-2552 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2552-2554 ประธานคณะกรรมการสภาอาจารย์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2553-2555 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทคณาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2555-2557 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทคณาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2557-2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทคณาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2555-2557 รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่าย และธรรมาภิบาล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2550-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2557-ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2559 ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย
- 2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
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รองศาสตรจารย ์ดร.ไกรชาต ิตนัตระการอาภา 
Department of Social and Environmental Medicine 
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University  
ประวตักิารศึกษา  
- B.S. (Statistics) Chiangmai University, Thailand, 1985
- M.Sc. (Technology of Environmental Management), Mahidol University, Thailand 1990
- Ph.D. (Environmental Engineering), Suranaree University of Technology, Thailand 2003
- Post graduate in Occupational Health and Safety in the Workplaces, ITC-ILO and
University of Torino, Italy 2008

ประวตักิารท างาน 
- ที่ปรึกษา/กรรมการ ในคณะอนุกรรมาธิการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ วุฒิสภา (2551-ปัจจุบัน)
- กรรมการ สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่างๆ ให้กับ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม
ความเชีย่วชาญและผลงานทีผ่า่นมา
อนามัยสิง่แวดล้อม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม มลพิษอากาศและผลกระทบสุขภาพ ระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและผลกระทบ
ต่อสุขภาพ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับภาคกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( IPPU)
ส าหรับการศึกษาและจัดท ารายงาน TNC, SBUR ผู้เชี่ยวชาญในการร่วมจัดท า ระบบ TGEIS (การค านวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก) ของประเทศไทย
รางวลั
1. Outstanding contribution award to Environment and Health of Asia awarded by Korean Society of
Environmental Health, August 2018
2. A membership to ISES in recognition of his contributions to the field of exposure science awarded by
International Society of Exposure Science
3. โลห์เกีรยติคุณ นราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจ าปี 2563 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานอืน่ ๆ  National report about climate change (being a working team)
1. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Ministry of Natural Resources and
Environment. SECOND BIENNIAL UPDATE REPORT OF THAILAND. 2017.
2. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Ministry of Natural Resources and
Environment. Thailand’s First BIENNIAL UPDATE REPORT. 2015.
3. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Ministry of Natural Resources and
Environment. Thailand’s Third National Communication Report. 2018.
4. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Ministry of Natural Resources and
Environment. Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 -2030. 2017
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Keynote Speaker MU SDGs TALK 
รองศาสตราจารย ์ดร. สขุสรรค ์กนัตะบตุร 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้น าและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่มีผลงานวิจัยซึ่งได้รับการยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ โดยถูกจัดล าดับโดยรายงานในวารสารทางวิชาการชั้นน าของโลกด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นหนึ่งในนักวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ 
 Ketprapakorn, N. (2019). Toward an Asian corporate sustainability model: An integrative review, 
Journal of Cleaner Production, (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117995) 
 Hallinger, P. and Suriyankietkaew, S. (2018). Science Mapping of the Knowledge Base on 
Sustainable Leadership, 1990–2018. Sustainability, 10, 4846. (https://www.mdpi.com/2071-
1050/10/12/4846) 

งานวจิยับกุเบกิเพือ่สง่เสรมิการประยกุตป์รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
ในภาคธุรกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยที่ผ่านมามีบทบาทส าคัญดังต่อไปนี้ เช่น 
- กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ผู้อ านวยการโครงการพัฒนามาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

- กรรมการตัดสินรางวัลพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ของส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน

- กรรมการตัดสินรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2019 และ 2020 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน

- นักวิจัยของโครงการจัดท ารายงานพัฒนาคน (Thailand Human Development Report 2007) เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาคน ของส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย เป็นประธาน

- อนุกรรมการ การศึกษาปรัชญา ทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชา ในคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 

- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ปาฐกถาเฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการของคนไทย" งานประชุมทางวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 10 ของสมาคม
โภชนาการแห่งประเทศไทย 

รางวลัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนืมาจากทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น 
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากผลงานวิจัย” ชุดวิสัยทัศน์แห่งองค์กร” ประจ าปี พ.ศ.2558 จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

- รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการสูงสุดในระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2553 สาขาการจัดการทางธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

- Highly Commended Paper Awards ประจ าปี ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 2013 จาก Emerald Publishing Group ประเทศอังกฤษ 
- Outstanding Leadership Award จาก World Human Resource Development Congress ประจ าปี ค.ศ. 2012 ที่กรุงมุมไบ
ประเทศอินเดีย

- นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์วิจัยภาวะผู้น าอย่างยั่งยืน (Center for Research on Sustainable Leadership) และ
ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและหารือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and
Dialogue) ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ก าหนดการนทิรรศการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางการพฒันาอยา่งยั่งยนืมหาวทิยาลยัมหดิล 
Mahidol Sustainability Week 2020 

ณ ศนูยก์ารเรยีนรู้มหดิล (Mahidol Learning Center) มหาวทิยาลยัมหดิล 

30 พฤศจกิายน – 
4 ธนัวาคม 2563 

นทิรรศการผลการด าเนนิงานดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ณ ลานดอกกนัภยั 

1 ธนัวาคม 2563 MU SDGs Talk ณ ห้อง 322 
9.30 -12.30 น. MU SDGs Talk “วถิสีูค่วามยัง่ยนืในบรบิทของสงัคมไทย” 

1. สิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ   โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ไกรชาติ ตนัตระการอาภา
2. เศรษฐกจิที่ยัง่ยืน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุขสรรค์ กันตะบตุร 

2 ธนัวาคม 2563 
9.30 – 12.00 น. 

การประชมุวชิาการมหดิลสูก่ารขบัเคลือ่นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 2563 (Mahidol 
Sustainable Development Conference 2020) ณ ห้อง 322 

10.00 – 10.35 น. พธิีเปดิ และบรรยายในหวัขอ้ Sustainable Development Goals : Why? 
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ศาสตราจารย ์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ) 

10.35 – 12.00 น. ความส าคญัของเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) 
กบัมหาวทิยาลยั โดย  
1.นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล
(ศาสตราจารย์คลินกิเกียรติคุณ  นายแพทยป์ิยะสกล  สกลสตัยาทร)
2. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง่ยืน มหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ ดร.กติิกร  จามรดุสิต)

12.00 – 12.20 น. พีธีเปิดนิทรรศการผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ณ ลานดอกกนัภยั 

13.00 -13.30 น. ลงทะเบยีนน าเสนอบทความ ผ่าน WebEx 
13.30 - 16.00 น. น าเสนอบทความ ผ่าน WebEx 
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ก าหนดการน าเสนอบทความ วนัพธุที่ 2 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ลงทะเบยีน เตรยีมความพรอ้ม 13.00 -13.30 น. 

Room 1 
เวลา ชือ่บทความ 

13.30 - 13.45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม เพื่อความม่ันคงทางการเงินของคณะเภสัชศาสตร์  
(Development of Kanpai AloE Cream for Financial Sustainability of Faculty of Pharmacy) 

วาสนา  พรหมศิริพร, จุฑามาศ  ชนะสุข 

13.46 - 14.00 ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยด้วยหลักการลีน ในคลินิกขาขาดเลือดเร้ือรังข้ันวิกฤต 
โรงพยาบาลศิริราช  
(Advanced Practice Nurse: Quality Improvement with LEAN concept in Chronic limb-threatening ischemia 
Clinic, Siriraj Hospital) 

รัตนา  เพียรเจริญสิน, นภาพร  วาณิชย์กุล, สุธีคณิต  หัถพรสวรรค,์ กุลรดา  ศิวสฤษดิ,์ เบญวรรณ  วรวิทย์นพกุล, ทิพญาณี  ถิ่นวิไล 

14.00 - 14.15 การเปรียบเทียบการใช้กระดาษและเวลาของระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศารูปแบบออนไลน์กับรูปแบบใช้กระดาษ 
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(The comparison of paper and time usage between the online system and paper forms of a 360-degree 
performance evaluation of Faculty of Pharmacy, Mahidol University.) 

โสรัจ  ทัศนเจริญ, สิริธร  พูลเอ่ียม 

14.16 - 14.30 การใช�องค�ประกอบการท างาน 5 ตัวชี้วัดในการด าเนินงานระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน  
(The use of 5 performance indicators for proceeding Mahidol University library system to be the excellent and 
sustainable organization) 

รุ่งนภา  แสงระวี, ปัทมา  ปานมีทรัพย์, วิชาดา  บุญจันทร์กุล 

14.31 - 14.45 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 : กรณีศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(The Infectious Waste Management during the COVID-19 Outbreak : Case study of faculty of Tropical 
Medicine) 

พัชริดา  พบถาวร, จุฑามาศ  จันทร์รัตนา, เบญจวรรณ  แขวงแดง, ไปรยา  นะวะมวัฒน์, พิทยา  พิรุณอมรพันธ์ุ 

14.46 - 15.00 วิศวกรรมเพื่อสุขภาพ กรณีการออกแบบห้องความดันลบ 
(Engineering for health: case study of negative pressure room design) 

สมศักดิ์  เลาะพึ่ง, วันทนา  มีอาษา, เฉลิมพงศ์  ไขโพธ์ิ 

15.01 - 15.15 การศึกษาความนิยมในการใช้เส้นทางการสัญจรในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทางสัญจรในเชิงกายภาพ 
(A Study of Popularity use of Thoroughfare in University to be Development Guidelines for Physical 
Development) 

สุภาดา  ศรีสารคาม, สมชาย  มิตรเทวิน 
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ก าหนดการน าเสนอบทความ วนัพธุที่ 2 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ลงทะเบยีน เตรยีมความพรอ้ม 13.00 -13.30 น. 

Room 2 
เวลา ชือ่บทความ 

13.30 - 13.45 การประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(Assessment of Greenhouse Gas Reduction Potential at Suranaree University of Technology) 

ภัทรานิษฐ์  ปริญญากุลเสฏฐ์ 

13.46 - 14.00 การพัฒนาโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยมหิดล สู่สากล  
(Project of Mahidol University International “Development of the Recycle Bank”) 

อมรรัตน์  โคตรวงค์, อุทัยวรรณ  เกิดบุญ, วรพจน์  เฉลิมกล่ิน 

14.00 - 14.15 ประสิทธิผลการออกแบบส านักงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงส านักงานอยางยั่งยืน : 
กรณีศึกษาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

(An Effectiveness of Office Design for Sustainable Office Improvement : Case Study in Office of The 
President, Mahidol University)  

ศุภวรรณ  อารีจิตรานุสรณ,์ สิทธชัย  วุฒิวรวงศ ์

14.16 - 14.30 การศึกษารูปแบบป้ายบอกทางบนถนนสายหลักท่ีเหมาะสม ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
(The direction signage study on main road for appropriate Mahidol University) 

สมชาย  มิตรเทวิน, สุภาดา  ศรีสารคาม 

14.31 - 14.45 การเปรียบเทียบค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านช่องแสงกระจกใสท่ีติดฟิล์มกรองแสงกับม่านมู่ล่ี ในพื้นท่ีท างาน กรณีศึกษา
พื้นท่ีท างานกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
(Comparison of Heat Transfer Through Clear Glass Window Between Films and Blinds in Workplace Case 
Study Workplace, Division of Physical Systems and Environment) 

 สิทธชัย  วุฒิวรวงศ์, ศุภวรรณ  อารีจิตรานุสรณ์, ปราศรัย  เพ็งปรีชา 

14.46 - 15.00 Sustainable environment through green and eco-friendly technology for remediation. Case study of sparking 
discharge process 

Stefan  Ručman, Biljana  Đorđević, Pahol  Kosiyachinda 

15.01 - 15.15 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการจัดการขยะพลาสติกใช้คร้ังเดียวท้ิงภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
Greenhouse Gases reduction by single used plastic management in Mahidol University 

รุ่งทิวา  บัวดี, มะลุลี  เล่ียมแหลม 

15.16 - 15.30 การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
The Comparison of UI GreenMetric World University Ranking 2019 between Mahidol University and University in ASEAN 

ศศิวิมล  ผุงเพิ่มตระกูล, ศันสณีย์  ศิริลักษณ์, มะลุลี  เล่ียมแหลม 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม เพ่ือความมั่นคงทางการเงินของคณะเภสัชศาสตร์   
Development of Kanpai AloE Cream for Financial Sustainability of Faculty of Pharmacy 
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บทคัดย่อ 
ผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม มีจ าหน่ายยาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันพบปัญหาการจัดซื้อสารกันเสียและน้ าหอมที่ใช้เป็น

วัตถุดิบ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ศึกษา
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในช่วงของการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตส าหรับจ าหน่า ย และ
วิเคราะห์การสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์หลังจากที่มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ในการศึกษาใช้การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลยอดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ 2561-2563 ศึกษาเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์และความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ในส่วนการ
พัฒนาต ารับ ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และทางจุลชีววิทยาจ านวน 10 รอบการผลิตในส่วนของการผลิตเพื่อจ าหน่าย และ
วิเคราะห์ดูผลการตอบรับจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557-2560 พบว่าช่วงก่อนปรับปรุงผลิตภัณฑ์
มียอดจ าหน่ายเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วมีเสถียรภาพดีที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและที่อุณหภูมิห้อง 
มีความหนืดและ pH อยู่ในช่วงเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 7,000-10,000 cP และ pH 5.5-6.5 ตามล าดับ บรรจุภัณฑ์ใหม่มีรูปลักษณ์ที่มี
ความทันสมัยมากข้ึนและมีความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์เนื่องจากร้อยละของน้ าหนักน้ าที่หายไปต่ า กระบวนการผลิตสามารถควบคุม
คุณภาพทางกายภาพและเคมีอยู่ภายในช่วงที่ก าหนด และคุณภาพด้านจุลชีววิทยาผ่านเกณฑ์ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
การจ าหน่ายหลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินขององค์กรสอดคล้องตามเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายที่ 8 และ 9 

ค ำส ำคัญ กันภัย อโลอี ครีม, ผลิตภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์ 

บทน า 
ผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม เป็นผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้าและล าคอที่มีส่วนผสมของสารสกัดว่านหางจระเข้และ
วิตามินอี ผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม เป็นช่องทางหนึ่งในการ
สร้างรายรับให้แก่คณะเภสัชศาสตร์มาเป็นระยะเวลายาวนาน
กว่ า  20  ปี  ปั จจุ บั น ได้ ผ่ านการจดแจ้ ง เป็ นผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางตามข้อก าหนดของทางส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา รวมถึงได้ด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

สารส าคัญที่อยู่ ในผลิตภัณฑ์  กันภัย อโลอี  ครีม 
ประกอบด้วยว่านหางจระเข้ซึ่งช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับผิวหนัง
รวมถึงช่วยบรรเทาอาการอักเสบของผิวหนังที่เกิดจากความร้อน
หรือแสงแดด [1] และวิตามินอีซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาผื่น
ภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) และช่วยป้องกันผิวหนัง

จาก photocarcinogenesis [2] และชะลอความแก่ของเซลล์ 
[3] ผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผลิตในสถานที่ผลิต
ยา คณะเภสัชศาสตร์ฯ ซึ่งควบคุมคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561

ปัจจุบันพบว่าสารกันเสีย  (preservative)  และ
น้ าหอม (fragrance) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
กันภัย อโลอี ครีม เกิดปัญหาไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากบรษิทั
ที่เป็นผู้น าเข้าสารเคมียกเลกิการน าเข้า จึงมีความจ าเป็นต้องท า
การพัฒนาสูตรต ารับ กันภัย อโลอี ครีม เพื่อให้สามารถจ าหน่าย
และสร้างรายได้ให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ฯ ต่อไปได้ นอกจากสูตร
ต ารับสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือบรรจุภัณฑ์เนื่องจากเป็นสิ่ง
แรกที่ผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์จะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และเป็นส่วน
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ส าคัญที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล [4] ซึ่งบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ [5] การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ทั้งสูตรต ารับและบรรจุภัณฑ์จึงมีผลต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
และมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คณะ
เภสัชศาสตร์ฯ  

วัตถุประสงค์ 
เพื่ อวิ เคราะห์ความเหมาะสมในการปรับปรุ ง

ผลิตภัณฑ์ ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในช่วงของการวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ส าหรับจ าหน่าย และวิเคราะห์การสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์
หลังจากท่ีมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
การศึกษาความเป็น ไปไ ด้ของการป รับปรุง

ผลิตภัณฑ์ 
ด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ที่เกิด

จากยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม ในช่วง
ปีงบประมาณ 2557-2560 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์น ามาสร้างเป็นกราฟแท่งเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและ
ประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์  

การศึกษาเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ที่ท าการ
ปรับปรุงและความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ท าการ
ปรับปรุงกับบรรจุภัณฑ์ (ส่วนของการพัฒนาต ารับ) 

หลังจากท าการปรับเปลี่ยนสารสารกันเสียและ
น้ าหอมที่ใช้เป็นวัตถุดิบของต ารับโดยที่มุ่งเน้นให้ต ารับใหม่มี
คุณลักษณะทางเคมีและคุณลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับ
ต ารับเดิมและท าการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ทางผู้วิจัยได้น า
ต ารับที่ท าการปรับปรุงแล้วมาศึกษาเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเก็บข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของต ารับ รวมไปถึงการศึกษา
ความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ต่อต ารับที่พัฒนาได้ 

ส าหรับการศึกษาเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ประยุกต์
จาก stability test [6] และ cosmetic formulation guide 
to stability test [7] ท าโดยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไว้ใน
ขวดแก้วปิดสนิทซึ่งจะเก็บใน 4 อุณหภูมิได้แก่ เก็บในตู้เย็น (4 
องศาเซลเซียส) เก็บไว้ในห้องเก็บตัวอย่าง (อุณหภูมิห้อง) และ
เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ (40 และ 50 องศาเซลเซียส) ระหว่าง
การเก็บตัวอย่างในอุณหภูมิต่าง ๆ จะบันทึกข้อมูล 8 จุด คือ
ก่อนน าไปแยกเก็บที่อุณหภูมิต่าง ๆ (day 0) และเมื่อครบ
ระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1 2 3 4 6 8 และ 12 (เฉพาะสภาวะเก็บท่ี
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสจะเก็บข้อมูล 5 จุด ที่ day 0 และ 
เมื่อครบระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1 2 3 และ 4) โดยจะท าการเก็บ

ข้อมูล 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ
โดยดูลักษณะทางกายภาพจากการสังเกตด้วยตา สี กลิ่น เนื้อ
สัมผัส (Appearance) ศึกษาความหนืดของต ารับ (Viscosity)  
ใ ช้ เครื่ องวัดความหนืดและพฤติกรรมการไหล ( Haake 
RotoVisco 1  rotational rheometer, ThermoScientific, 
Germany) และด้านการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีด้วยการวัด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องวัดความ
เป็นกรด-ด่าง  (pH meter, FiveEasy Plus InLab Viscous 
Pro ISM probe, Metler-Toledo, Switzerland) ท าการวัดที่
อุณหภูมิห้อง  

ในส่วนของการศึกษาความเข้ากันได้ ระหว่ าง
ผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ท าโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
ภาชนะบรรจุและการหาร้อยละของน้ าหนักน้ าที่หายไป 
(percent water loss) ประยุกต์จาก cosmetic formulation 
guide to stability test [8] การศึกษานี้จะใช้ตัวอย่างที่บรรจุ
หลอดซึ่งเป็นภาชนะบรรจุส าหรับใช้วางจ าหน่ายจริง น าไปเก็บ
ใน 4 อุณหภูมิ ได้แก่ 4 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิห้อง, 40 องศา
เซลเซียสและ 50 องศาเซลเซียส ระหว่างการเก็บท่ีอุณหภูมติา่ง 
ๆ จะท าการบันทึกน้ าหนักด้วยเครื่องช่ังที่มีความละเอียด
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง (BSA3202S-CW,  Sartorius, Germany) 
ท าการเก็บข้อมูลน้ าหนักของหลอดบรรจุ น้ าหนักของเนื้อครีม 
และน้ าหนักรวมของหลอดและเนื้อครีมในวันท่ีจะเริ่มน าไปเก็บ
ที่อุณหภูมิต่าง ๆ (day0) แล้วท าการบันทึกน้ าหนักของหลอด
รวมเนื้อครีมอีก 7 จุดคือเมื่อครบระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1 2 3 4 
6 8 และ 12 (เฉพาะสภาวะเก็บที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
จะเก็บข้อมูล 5 จุด ที่ day 0 และ เมื่อครบระยะเวลาสัปดาห์ที่ 
1 2 3 และ 4) จากนั้นน าค่าท่ีได้มาค านวนจากสมการ ดังนี ้

% water loss= (
wn-w0

wc
) x 100 

เมื่อ wn เป็นน้ าหนักรวมของหลอดและครีมในเวลาที่
น าออกมาวัดในแต่ละสัปดาห์ w0 เป็นน้ าหนักของหลอดและ
ครีมที่ในวันแรกก่อนที่จะน าไปเก็บในอุณหภูมิต่าง ๆ wc เป็น
น้ าหนักของครีม (ไม่รวมน้ าหนักหลอด) ในวันแรกก่อนที่จะ
น าไปเก็บในอุณหภูมิต่าง ๆ 

การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามต ารับที่
ได้ท าการปรับปรุง (ส่วนของการผลิตเพ่ือจ าหน่าย) 

หลังจากต ารับครีมที่พัฒนาถูกน าไปท าการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายจริง ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตามเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการ
ผลิตเพื่อจ าหน่ายจ านวน 10 รอบการผลิตหลังจากมีการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การเก็บข้อมูลจะมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพโดยดูลักษณะทางกายภาพ ไม่
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ว่าจะเป็นการสังเกตด้วยตา สี กลิ่น (Appearance) และความ
หนืด ด้านการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีท าการวัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) และด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาโดยท าการ
เก็บข้อมูลจากผลการส่งทดสอบจ านวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ 
และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (total aerobic plate 
count) ซึ่งท าการทดสอบโดยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้มาตรฐานเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอน
พิเศษ 72 ง หน้า 20 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง 
ก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือ
จ า ห น่ า ย  แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า รทดสอบ ตา ม  United States 
Pharmacopoeia 40 : Microbrial Enumeration test 

 การศึกษาแนวโน้มการสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่
ถูกปรับปรุงใหม่ 

หลังจากผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีมที่ถูกปรับปรุง
แล้วได้มีการผลิตและจ าหน่ายทางผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี 
ครีม ในช่วงปีงบประมาณ2561-ปัจจุบัน (2563) ซึ่งเป็นช่วง
หลังจากท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์น ามาสร้างเป็นกราฟแท่ง 
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ปรับปรุงใหม ่

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 

การศึกษาความเป็น ไปไ ด้ของการป รับปรุง
ผลิตภัณฑ์ จากแนวโน้มยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จ านวน 4 
ปีงบประมาณพบว่ายอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มีการเติบโตเพิ่มขึ้น
ติดต่อกันตลอด 4 ปี (รูปที่ 1) มียอดจ าหน่ายเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ร้อยละ 31.34 เมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติมโตของตลาดกลุ่ม
เครื่องส าอางบ ารุงผิวภายในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2556-
2560 ซึ่งมีการเติบโตต่อปีประมาณร้อยละ 7.6 [9] แสดงให้
เห็นว่าผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ยังมี
ศักยภาพและมีแนวโน้มสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่คณะ
เภสัชศาสตร์ฯ ได้ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะท าการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ฯ สามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีมต่อไปได้  

รูปที่ 1 ยอดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ กันภัย อโลอี ครมี ก่อน
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2557-2560 

ในส่วนของการปรับปรุงสูตรต ารับทางผู้วิจัยได้ท าการ
ปรับเปลี่ยนสารที่ท าหน้าท่ีเป็นสารกันเสีย (preservative) ของ
ต ารับและน้ าหอม ( fragrance) ที่ใช้ในต ารับ โดยใช้ความ
เข้มข้นในช่วงที่ทางบริษัทผู้ผลิตแนะน าให้ใช้และอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สูตรที่
เตรียมได้ใหม่นี้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 5.9-6.2 
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เดิมที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ประมาณ 6.0 และได้ท าการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มี
ความน าสมัยมากขึ้น (รูปที่ 2b) ซึ่งจะมีการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ที่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์เก่า (รูปที่ 2a) มีการน าตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลออก และเพิ่มตราสัญลักษณ์ของ
หน่วยงาน        

รูปที่ 2 เปรียบเทียบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 
กันภัย อโลอี ครีม ก่อน (2a) และหลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (2b) 

การศึกษาเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ที่ท าการ
ปรับปรุงและความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ท าการ
ปรับปรุงกับบรรจุภัณฑ์ (ส่วนของการพัฒนาต ารับ) จากผล
การทดสอบและเก็บข้อมูลการศึกษาเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์
พบว่าตัวอย่างที่ถูกเก็บในสภาวะการเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียสและที่อุณหภูมิห้อง มี สี กลิ่น เนื้อสัมผัส ไม่แตกต่าง
กันตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ ส่วนตัวอย่างท่ีถูกเก็บในสภาวะ
การเก็บที่อุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส มีสีและเนื้อ
สัมผัสไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้ก่อนน าไปแยกเก็บ
แต่มีกลิ่นหอมจางลง โดยตัวอย่างที่เก็บสภาวะเก็บที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียสกลิ่นหอมจะจางลงสังเกตได้ในระยะเวลา 8 
สัปดาห์ ส่วนตัวอย่างที่เก็บสภาวะเก็บที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส กลิ่นหอมจะจางลงสังเกตได้ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
การทดสอบและเก็บข้อมูลความหนืด พบว่าตัวอย่างที่เก็บที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิห้องมีแนวโน้มความ
หนืดลดลงเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่ 4 และความหนืดค่อนข้าง
คงที่จนถึงสัปดาห์ที่ 12 ตัวอย่างที่เก็บในสภาวะเก็บที่อุณหภูมิ 
40 มีแนวโน้มความหนืดลดลงโดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 และ
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ความหนืดเริ่มคงที่ในสัปดาห์ที่ 6 ตัวอย่างที่เก็บในสภาวะเก็บที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีความหนืดลดลงโดยเริ่มตั้งแต่
ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ที่ 4 (รูปที่ 3) จากผลการศึกษา
สามารถก าหนดเกณฑ์คุณลักษณะความหนืดของผลิตภัณฑ์จาก
การพิจารณาความหนืดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บในสภาวะการ
เก็บที่อุณหภูมิห้องซึ่งเกณฑ์ความความหนืดที่ยอมรับได้ของ
ผลิตภัณฑ์นี้  (specification) อยู่ ใน ช่วง 7 ,000-10,000 cP 
เนื่องจากยังสามารถบีบออกจากหลอดบรรจุภัณฑ์ได้ไม่เหลว
จนเกินไป และตลอดระยะเวลาการเก็บตัวผลิตภัณฑ์มีค่าความ
หนืดอยู่ในช่วงเดียวกันนี้  

รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบค่าความหนืดของตัวอย่างที่เก็บใน 4 
สภาวะได้แก่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียสในช่วงระยะเวลา 12 สัปดาห์ และอุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส ในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

การทดสอบและเก็บข้อมูลความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
พบว่าตัวอย่างท่ีเก็บทั้ง 4 สภาวะอุณหภูมิมแีนวโน้มค่า pH ของ
ต ารับลดลงเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาการเก็บ 12 สัปดาห์ (รูปที่ 
4) จากผลการศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์คุณลักษณะความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ของผลิตภัณฑ์จากการพิจารณาค่า pH ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บในสภาวะการเก็บที่อุณหภูมิห้องซึ่งเกณฑ์
ความเป็นกรด-ด่างที่ยอมรับได้ของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในช่วง pH
5.5-6.5 ซึ่งใกล้เคียงกับผิวหนังมนุษย์มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่
ในช่วง pH 4-6 [10] และมีค่าใกล้เคียงกับต ารับครีมบ ารุง
ผิวหน้าที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากการศึกษาของ
Sahu et al. [11]

รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของ
ตัวอย่างที่เก็บใน 4 สภาวะได้แก่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสในช่วงระยะเวลา 12 
สัปดาห์ และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสในช่วงระยะเวลา 4 
สัปดาห์ 

เมื่ อพิ จารณาจากข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพและ
คุณลักษณะทาง เคมีที่ กล่ าวมาแล้ วสามารถสรุปได้ ว่ า
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม ที่ปรับปรุง
ใหม่นี้ มีเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ดีที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
และที่อุณหภูมิห้อง ส่วนการเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในอุณหภูมิสูง
ตั้งแตอุ่ณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะท าให้เสถียรภาพของ
ผลิตภัณฑ์ลดลง  

ในส่วนของการศึกษาความเข้ากันได้ ระหว่ าง
ผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์พบว่าบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุครีมในทุก
สภาวะการเก็บไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของการหาร้อยละ
ของน้ าหนักน้ าที่หายไป (percent water loss) พบว่า ตัวอย่าง
ที่เก็บเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ (สภาวะเก็บที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์) ในสภาวะการเก็บที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีค่าร้อยละของ
น้ าหนักที่ลดลงไปเป็นร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.18 ร้อยละ 0.68 
และร้อยละ 0.69 ตามล าดับ (รูปที่ 5) แสดงให้เห็นว่าภาชนะ
บรรจุมีความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากมีร้อยละของ
น้ าหนักน้ าที่หายไปค่อนข้างต่ า แต่ในสภาวะการเก็บท่ีอุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียสมีแนวโน้มร้อยละของน้ าหนักน้ าที่หายไปสูง
กว่าสภาวะการเก็บที่อุณหภูมิอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นข้อควรระวังไม่
ควรเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในท่ีอุณหภูมิสูงมาก 

รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบร้อยละของน้ าหนักน้ าที่หายไป ของ
ตัวอย่างที่เก็บใน 4 สภาวะได้แก่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสในช่วงระยะเวลา 12 
สัปดาห์ และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ในช่วงระยะเวลา 4 
สัปดาห์ 

การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามต ารับที่
ได้ท าการปรับปรุง (ส่วนของการผลิตเพ่ือจ าหน่าย) ด้านการ
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ทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ พบว่าทั้ง 10 รอบการผลิต 
ได้แก่ C01230161 C01240461 C01070861 C01100961 
C01211161 C01110262 C01010562 C01070562 
C01180662 และ C01300962 มีลักษณะ สี กลิ่น และเนื้อ
สัมผัสไม่แตกต่างกันเมื่อทดลองดมกลิ่นสัมผัสเนื้อครีมและ
ทดลองเอียงภาชนะเพื่อดูการไหลของเนื้อครีมแต่เมื่อน าไปวัด
ด้วยเครื่องวัดความหนืดและพฤติกรรมการไหลพบว่าความหนดื
แตกต่างกันเล็กน้อยและยังอยู่ภายในเกณฑ์การยอมรับช่วง 
7,000-10,000 cP (รูปที่ 6)  

รูปที่ 6 กราฟความหนืดของผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม 
จ านวน 10 รอบการผลิต 

การทดสอบคุณลักษณะทางเคมีด้านความเป็นกรด-
ด่างของผลิตภัณฑ์จ านวน 10 รอบการผลิตพบว่ามีค่า pH 
ระหว่างรอบการผลิตแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยและอยู่ภายใน
เกณฑ์การยอมรับช่วง pH 5.5-6.5 (รูปที่ 7) 

รูปที่ 7 กราฟความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี 
ครีม จ านวน 10 รอบการผลิต 

ด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาได้ท าการเก็บข้อมูล
จากผลการส่งทดสอบจ านวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่
เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ ( total aerobic plate count) 
standard plate count ซึ่ งท าการทดสอบโดยภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าทุกรอบ
การผลิตผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดตามประกาศของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอน
พิเศษ 72 ง หน้า 20 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง 
ก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือ
จ าหน่ายที่ระบุให้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีจ านวนรวม
แบคทีเรีย ยีสต์ และรา ไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม 

การศึกษาแนวโน้มการสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่
ถูกปรับปรุงใหม่ จากข้อมูลยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จ านวน 3 

ปีงบประมาณหลังจากที่ได้ท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กันภัย 
อโลอี ครีม พบว่ายอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วงปีงบประมาณ 
2561-2562 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.49 (รูปที่ 8) แต่ใน
ปีงบประมาณ 2563 พบว่ายอดจ าหน่ายลดลงอย่างมาก
เนื่องจากผลกระทบของสถานการณก์ารระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ท าให้ร้านค้าปลีกที่
เป็นช่องทางการจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ชะลอและลดจ านวน
การสั่ งซื้อผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงร้านค้าปลีกบางแห่งหยุด
ประกอบกิจการช่ัวคราว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  

รูปที่ 8 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม หลังจากท า
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2563 

จากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม ให้มี
คุณภาพและมีรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยมาก
ขึ้นส่งผลให้ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วงก่อนสถานการณ์การ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มที่ดี ซึ่งคาดว่า
หลังจากผ่านช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจนี้ไป ผลิตภัณฑ์น่าจะ
กลับมามียอดจ าหน่ายที่ ดี ขึ้ นกว่ ายอดจ าหน่าย ใน ช่ว ง
ปีงบประมาณ 2563 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผลิตภัณฑ์ กันภัย อโลอี ครีม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการ

เติบโตของยอดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องในช่วงปีงบประมาณ
2557-2560 จึงท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์
ส าหรับวางจ าหน่ายต่อไปได้ ต ารับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ถูกน ามา
ศึกษาเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์และความเข้ากันได้กับบรรจุ
ภัณฑ์พบว่า ต ารับมีเสถียรภาพที่ดีทั้งในด้านคุณลักษณะทาง
กายภาพและคุณลักษณะทางเคมี บรรจุภัณฑ์มีความเข้ากันได้
กับผลิตภัณฑ์และมีร้อยละของน้ าหนักน้ าที่หายไปจากการใช้
ภาชนะบรรจุจริงต่ าเมื่อเก็บในสภาวะอุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิห้อง และเมื่อติดตามผลการทดสอบด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ต ารับปรับปรุงใหม่ที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายจ านวน 10 
รอบการผลิตพบว่าทั้งคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความหนืด และผลการทดสอบทางจุล
ชีววิทยา มีความแตกต่างกันในแต่ละรอบการผลิตเพียงเล็กน้อย
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทุกรอบการผลิต สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่มี
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คุณภาพมาตรฐานที่ดี และเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรบัปรุงใหม่ออกวาง
จ าหน่ายในท้องตลาดช่วงปีงบประมาณ 2561-2563 พบว่า
ในช่วงสองปีแรกมีการเติบโตของยอดจ าหน่ายที่ดีแต่ใน
ปีงบประมาณ 2563 ยอดจ าหน่ายลดลงมากจากอุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แต่
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้ยังมีโอกาสที่จะสามารถกลับมาเติบโต
ได้อีกครั้งเนื่องจากมูลค่าตลาดเครื่องส าอางบ ารุงผิวยังคงมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กันภัย อโลอี ครีม 
นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางที่มีคุณภาพแล้วยังเป็นรายรับช่องทางหนึ่งของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความ
มั่นคงทางการเงินให้แก่องค์กร สอดคล้องตามเป้าหมายการ
พัฒน า ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable Development Goals)  ใ น
เป้าหมายที่ 8 และเป้าหมายที่ 9 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษานี้ส าเร็จได้เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่าง

สูงจาก รศ.ดร.มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ ผู้อ านวยการสถานท่ีผลิต
ยาและโครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้าน
ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร ผศ.ดร.จิระพรรณ จิตติคุณ หัวหน้า
ภาควิชาชีวเคมี และ ผศ.ดร.อมราพร วงศ์รักษ์พานิช อาจารย์
ประจ าภาควิชาเภสัชกรรม ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของงานด้วยความเอาใจใส่
เป็นอย่างดี 
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ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยด้วยหลักการลีน 
ในคลินิกขาขาดเลือดเร้ือรังขั้นวิกฤต โรงพยาบาลศิริราช  

Advanced Practice Nurse: Quality Improvement with LEAN concept  
in Chronic limb-threatening ischemia Clinic, Siriraj Hospital 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยด้วยหลักการลีน ในคลินิกขาขาดเลือดเรื้อรังขั้น

วิกฤต ตึกสยามินทร์ช้ัน 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยใช้กรอบแนวคิดการเพิ่มคุณภาพการดูแลด้วยหลักการลีน ซึ่งด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 จ านวนผู้ป่วย 225 คน เก็บข้อมูลโดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย
ย้อนหลัง ผ่านกระบวนการพัฒนา plan – do – check – act และการประชุมวางแผนร่วมกันกับทีมสหสาขา ทั้งศัลยแพทย์ 
รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ นักรังสีการแพทย์ รวมทั้งทีมพยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเป็นผู้ประสาน
บริการในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์กระบวนการดูแล
ตามกรอบแนวคิดลีน  

ผลการวิเคราะห์กระบวนการทั้งก่อนและหลังปรับปรุงพบว่า ผู้ป่วยและญาติมารับการตรวจในระยะก่อนผ่าตัดลดลง
จาก 6 ครั้งเหลือ 3 ครั้ง โดยทีมได้ปรับกระบวนการต่างๆ เพื่อควบคุมความสูญเปล่าทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การส่งตรวจที่
ซ้ าซ้อนและเกินความจ าเป็น การรอรับการตรวจเอกซเรย์และการรอผ่าตัด การใช้ศักยภาพของพยาบาลไม่เต็มที่ ไม่มีพยาบาล
ที่ให้การดูแลเฉพาะกลุ่มโรค การเดินทางของผู้ป่วยและญาติ การเบิกวัสดุคงคลังมาเก็บค้างไว้ และขั้นตอนการให้บริการที่มาก
เกินไป ภายหลังการปรับปรุงกระบวนการพบว่าคุณค่าต่อผู้รับบริการ (Value added) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.62 เป็นร้อยละ 
18.15 และค่าเฉลี่ยคุณภาพงานที่ท าได้ถูกต้องในครั้งแรก (Total First Time Quality) เพิ่มจากร้อยละ 56.25 เป็น 92.83 
เมื่อผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นส่งผลให้อัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังผ่าตัดลดลง ดังนั้นการน าหลักการลีนมาใช้
ในการปรับกระบวนการท างานร่วมกับทีมสหสาขา และการจัดให้มี advanced practice nurse และ nurse case manager 
ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรค เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกระบวนการโดยภาพรวมทั้งหมด สามารถพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนากระบวนการท างานอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ : หลักการลีน การพัฒนาคุณภาพการบริการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต 
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บทน า 

 ภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต (Chronic limb-threatening ischemia - CLTI) เป็นผลมาจากโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตัน (peripheral arterial occlusive disease - PAOD) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการอุดตันภายในหลอดเลือด
แดง จากการสะสมของแผ่นไขมัน (plaque) ส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลาย ซึ่งความรุนแรงของโรค
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการที่แตกต่างกัน เช่น ในระยะแรกยังไม่ปรากฏอาการปวด แต่เมื่อหลอดเลือดแดงมีการตีบแคบมากขึ้น
เรื่อย ๆ ท าให้อาการขาขาดเลือดรุนแรงขึ้น มักปวดมากในเวลากลางคืน ถึงแม้จะไม่ได้เดินอาการปวดก็ยังคงอยู่ และถ้านั่ง
ห้อยเท้าลงข้างเตียงอาการปวดจะลดลง เรียกอาการปวดลักษณะนี้ว่าอาการปวดขณะพัก ( rest pain) หากอาการดังกล่าว
ไม่ได้รับการรักษานานเกินกว่า 2 สัปดาห์ หรือจนกระทั่งเท้าเกิดเป็นแผลขาดเลือดและมีการเน่าตายของเนื้อเยื่อบริเวณเท้าข้ึน 
จนเกิดภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต ซึ่งเป็นภาวะเร่งด่วนที่ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข นอกจากสามารถลดอัตราการ
สูญเสียขาแล้ว ยังสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วย 

ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced  practice  nurse,  APN) มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการดูแล
โดยจัดระบบบริการสุขภาพท่ีเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อนซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น การพัฒนาระบบบริการพยาบาลของ 
APN นอกจากส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการพยาบาลเป็นวงกว้าง 1 ในฐานะ APN ของฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ท่ีให้การดูแลผู้ป่วยขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต จากประสบการณ์การท างานพบว่าผู้ป่วยใช้เวลา
ในระยะการวินิจฉัยโรคก่อนการวางแผนผ่าตัดเป็นเวลานาน ทั้งปัญหาที่ไม่สามารถปรับได้จากตัวผู้ป่วย และปัญหาการบริการ
ที่ขาดการเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เกิดแผลติดเชื้อเพิ่มขึ้น บางราย
ส่งผลให้เกิดภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด จนเสียชีวิตก่อนได้รับการผ่าตัดเพิ่มเลือด ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
ในระยะก่อนผ่าตัด คือการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รบัการผา่ตัดรักษาเพื่อเพิ่มเลอืดไปเลี้ยงส่วนปลายให้ได้เร็วท่ีสุด เพราะระยะเวลา
รอที่สูญเปล่านั้นหมายถึงระยะเวลาของการขาดเลือดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เนื้อเยื่อส่วนปลายเท้าค่อยๆ ตายไป  โดยอาจท าให้
ศัลยแพทย์ไม่สามารถรักษาอวัยวะส่วนปลายของผู้ป่วยไว้ได้  ดังนั้นบทบาทของ APN ไม่เพียงแต่การดูแลโดยตรง (direct 
care) เฉพาะในคลินิกเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องจัดการและก ากับระบบการดูแลกลุ่มเป้าหมาย (Care Management) ประสาน
การดูแลระหว่างผู้ป่วย ญาติ และทีมสหสาขา (Collaboration) ให้ค าปรึกษาทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วย (Consultation) ใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence base practice) ในการพัฒนา Standard Protocols ร่วมกับทีม รวมทั้งการจัดการและ
ประเมินผลลัพธ์ (Outcome management and evaluation) เพื่อพัฒนาคุณภาพของต่อเนื่อง  

คลินิกดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันขั้นวิกฤติ โรงพยาบาลศิริราช มีผู้ป่วยมารับบริการในปี พ.ศ. 2560 – 
2562 จ านวน 393, 403 และ 397 รายตามล าดับ2 ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่นัดหมายเข้ารับบริการในคลินิกเฉลี่ย 30 – 40 รายต่อ
สัปดาห์ โดยให้บริการเฉพาะวันจันทร์และพฤหัส เวลาราชการ 12.00 – 15.00 น. จากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังของ
ผู้ป่วยคลินิก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2559 พบว่าระยะเวลาระหว่างการวินิจฉัย (Diagnosis phase) คือตั้งแต่ผู้ป่วย
มาพบแพทย์ครั้งแรกจนถึงวันท่ีศัลยแพทย์หลอดเลือดวางแผนผ่าตัดใช้เวลาเฉลี่ย 47 วัน (3 – 292 วัน) ในขณะรอผ่าตัดผู้ป่วย
เกิดแผลติดเช้ือระหว่างรอผ่าตัดร้อยละ 24.7 (19/77 คน) ส่งผลให้ระยะการนอนโรงพยาบาลนานเฉลี่ย  9 วัน และค่า
รักษาพยาบาลเฉลี่ย 300,000 บาท   
 เมื่อทบทวนกระบวนการให้บริการพบว่าแนวทางการให้บริการผู้ป่วยขาขาดเลือดขั้นวิกฤติ ไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ระยะเวลาการนัดตรวจ ขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์รายบุคคล ไม่มีทีมบุคลากรและพยาบาลที่ดูแลเฉพาะกลุ่มโรค ระยะเวลา
รอผ่าตัดนานส่งผลให้มีการสูญเสียเนื้อเยื่อของเท้าที่ขาดเลือดมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยและผู้ดูแลต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
หลายครั้งกว่าจะได้รับการวางแผนผ่าตัดจากศัลยแพทย์หลอดเลือด ท าให้สูญเสียรายได้จากการลาและขาดงาน สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างวานหรือเหมารถเพื่อเดินทางมาโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยอาจเกิดความทุกข์ทรมานจากอาการปวดในขณะ
รอผ่าตัด ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล  
 ลีน (LEAN)3เป็นท้ังแนวคิดและเครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการท างานเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
ในทุกกระบวนการ Womack และ Jones อธิบายแนวคิดลีนว่ามีหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ 1) การระบุส่วนท่ีมีคุณค่าของ
กระบวนการ (Identify Value) 2) การก าหนดสายธารแห่งคุณค่าทุกขั้นตอน (Map the Value Stream) 3) การสร้างทิศทาง
ให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Create Flow) 4) การใช้ระบบการดึงคุณค่า (Establish Pull System) 5) การสร้าง
ความสมบูรณ์แบบ (Seek Perfection) ด้วยกระบวนการดังกล่าว ลีนจึงเป็นแนวคิดที่ช่วยก าจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงแนวคิดนี้มาใช้ในการสร้างรูปแบบหรือพัฒนากระบวนการท างานในคลินิกขาขาดเลือดขั้นวิกฤติ 
โรงพยาบาลศิริราช  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อลดระยะเวลาในการรอเข้ารับการผ่าตัดรักษาของผู้ป่วยที่มีภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต 
2. เพื่อลดอัตราการสูญเสียอวัยวะส่วนปลายก่อนการผ่าตดัของผู้ป่วยท่ีมีภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต 
3. เพื่อลดอัตราผู้ป่วยเกิดเหตไุม่พึงประสงค์กับขาข้างที่ท าผ่าตัดภายใน 30 วันหลังผ่าตัด  
4. เพื่อลดอัตราผู้ป่วยเกิดเหตไุม่พึงประสงค์ทางระบบหัวใจภายใน 30 วันหลังผ่าตดั 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. การระบุส่วนที่มีคุณค่าของกระบวนการ (Identify Value)  

ในระยะวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัด สิ่งส าคัญที่เป็นคุณค่าหลักของผู้ป่วยและญาตินอกจากการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้ว 
ระยะเวลาในการรอผ่าตัดก็เป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อผลลัพธ์การดูแล จากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคม 2559 พบว่าระยะเวลาระหว่างการวินิจฉัย (Diagnosis phase) คือตั้งแต่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ครั้งแรกจนถึงวันที่
ศัลยแพทย์หลอดเลือดวางแผนผา่ตัดใช้เวลาเฉลีย่ 47 วัน (3 – 292 วัน) ในขณะรอผ่าตัดผู้ป่วยเกิดแผลติดเชื้อระหว่างรอผ่าตดั
ร้อยละ 24.7 (19/77 คน) เมื่อท าการวิเคราะห์พบความสูญเปล่าของกระบวนการท างานตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการท างาน ด้วยการใช้ Downtime 

Waste ของกระบวนการ 

(DOWNTIME)  

รากปัญหา 

(Root cause) 
เครือ่งมอื Lean : สรุปแนวทางแก้ไข 

Defect rework:  

ท างานซ้ าเพือ่แก้ไข
ข้อบกพร่อง 

 

1. การส่งตรวจ toe pressure ซ้ าเพือ่หาความ
ดันที่น้ิวเทา้แทนผลตรวจความดันทีข่้อเท้า 
(ankle pressure) ในผู้ป่วยเบาหวานที่มี 
calcified vessel ซ่ึงไม่สามารถแปลผลจาก
ค่า ABI ได ้

1. จัดท า “The First Visit Management” เพื่อเป็น
แนวทางดูแลผู้ป่วย PAD ให้เป็นไปในแนวเดียวกัน  

2. จัดหาเคร่ืองตรวจความดันหลอดเลอืดที่สามารถ
ตรวจความดันที่ขอ้เทา้และน้ิวเทา้ได้ในเคร่ือง 
เดียวกัน เพือ่ลดระยะเวลาในการตรวจ 

Overproduction: 

ท างานที่มากเกินจ าเป็น 

1. การส่งตรวจออกซิเจนทีไ่ปเลี้ยงส่วนปลาย 
(Transcutaneous Oxygen Monitoring- 
TCOM) ที่มากเกินความจ าเป็น ท าให้
เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  

1. ประสานงานกับศัลยแพทย์หลอดเลอืดเพือ่ปรับ
แนวทางการส่งตรวจ TcPO2 ใหม่  

Waiting:  
การรอคอย 
 

1. ผู้ป่วยมีคิวรอตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
(CTA time) นานประมาณ 45 วัน  
 

2. ผู้ป่วยรอคิวประเมินร่างกายกอ่นผ่าตัดกับ
วิสัญญีแพทย์และอายุแพทย์ (SiPAC time) 
นานประมาณ 1-2 สัปดาห ์

 
3. ผู้ป่วยรอคิวเพือ่เขา้รับการผา่ตัด (OR waiting 

time) นานประมาณ 30 วัน เน่ืองจากใน
ระยะรอผ่าตัดอาจมีผู้ป่วยมารับการผ่าตัด
แบบเร่งด่วน 

 

1. ประสานความร่วมมือกับทีมแพทย์รังสีวินิจฉัยเพื่อ
จัดวันตรวจ CTA ให้เร็วขึ้นและตรงกับวันที่จะมา 
visit คร้ังถัดไป 

2. ประสานความร่วมมือกับพยาบาลวสิัญญี เพื่อ
ติดตามการนัดหมายและตรวจประเมินก่อนผ่าตัด
ให้ทัน visit ถัดไป และถา้เห็นว่าไมส่ามารถท าได้ 
ก็จะโทรซักถามอาการแผล อาการเร่งด่วน และ
แจ้งเลื่อนการนัดหมายเม่ือ SiPAC พร้อม 

3. ประสานความร่วมมือกับทีมแพทย์รังสี 
(interventional radiologist) เพือ่ขอใช้หอ้ง
หัตถการ DSA (ตึก 72 ปีชั้น 2) 

4. ประสานความร่วมมือกับทีมอายรุแพทย์หัวใจที่
ศูนย์โรคหัวใจ เพื่อขอความรว่มมือในการใช้ห้อง
หัตถการ Cath lab (ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 3)   
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Waste ของกระบวนการ 

(DOWNTIME)  

รากปัญหา 

(Root cause) 
เครือ่งมอื Lean : สรุปแนวทางแก้ไข 

Not using staff talent:  

ภูมิรู้ที่สูญเปลา่ 

 

1. พยาบาลใชเ้วลาไปกับการแก้ปัญหาหน้างาน 
ไม่เห็นโอกาสการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
และเฉพาะเจาะจงในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง 

1. การใช้แนวทางการดแูลผู้ป่วยร่วมกนั ผ่าน
คณะกรรมการการดแูลเฉพาะกลุ่มโรค ฝ่ายการ
พยาบาล (Specific Disease in CLTI) เพือ่
ประสานความร่วมมือให้เกิดกระบวนการดูแลตาม 
Flow of Care และ Standard Protocol ที่
วางแผนไว ้

2. จัดให้มี APN เพื่อท าหน้าที่เป็น nurse case 
manager คอยประสานบริการระหว่างผู้ป่วย ผู้ดูแล 
และทีมสหสาขา  

Transportation:  

การเดินทาง 
1. ผู้ป่วยและญาติต้องเดินทางมาโรงพยาบาล

หลายคร้ังกว่าจะเขา้รับการผา่ตัด ซ่ึงไม่
เพียงแต่เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางแล้ว ยังเสียโอกาสในการประกอบ
อาชพีอกีด้วย  

1. จัดท า Flow of Care และ Standard Protocol 
เพื่อก าหนดกิจกรรมการดแูลในแตล่ะ visit โดย
ค านึงถึงคุณค่าที่ผู้ป่วยจะได้รับ 

2. จัดให้มีผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (advanced 
practice nurse) และ พยาบาลผู้จัดการรายกรณี 
(nurse case manager) ที่ให้การดูแลผู้ป่วย
เฉพาะกลุ่มโรค CLTI เพื่อประสานให้ผู้ป่วยได้รับ
การตรวจแต่ละ visit ให้เป็นไปตาม Standard 
Protocol และติดตามอาการทางคลินิกทีอ่าจ
เกิดขึ้นและให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นในขณะรอผ่าตัด 
เพื่อลดจ านวน visit ทีไ่ม่เกิดคุณค่ากับผู้ป่วย  

3. สร้าง Line official account เพื่อใช้
ติดต่อสื่อสารเร่ืองแผลและการดแูลแผลเบ้ืองต้น 
ลดการเดินทางไปสถานพยาบาลโดยไม่จ าเป็น  

 Inventory:  

 วัสดุคงคลัง 

1. การเบิก fixation ring ในการตรวจ TCOM 
มาเก็บไว้ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ stock  

1. ลดปริมาณการตรวจผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม mild 
ischemia 

 Motion:  

 การเคลื่อนไหว 

1. แพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ในการท าแผล
หลายคร้ังในแต่ละ visit เน่ืองจากหอ้งตรวจ
และต้องท าแผลอยู่คนละห้อง 

1. ประชุมร่วมกับทีมเพื่อจัดตั้ง “คลินิกดูแลผู้ปว่ยที่มี
ภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันขั้นวกิฤต - CLTI 
Clinic” หน่วยตรวจรักษาด้วยเคร่ืองมือพิเศษและ
ติดตามผล สยามินทร์ชั้น 1 โดยใหบ้ริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ทั้ง non-invasive test รักษาและท า
แผล และให้ค าแนะน าก่อนผา่ตัด  

 Excessive processing:  
 ขั้นตอนมากเกินจ าเป็น 

1. ขั้นตอนการตรวจ Segmental pressure 
และ Toe pressure จากคนละเคร่ืองท าให้
เกิดขั้นตอนมากเกินไป และส่งผลให้ผู้ป่วย
ต้องเดินทางมาตรวจมากกวา่ 1 คร้ัง 

1. จัดหาเคร่ืองมือที่สามารถตรวจไดพ้ร้อม ๆ กัน จึง
ใช้ระยะเวลาน้อยกวา่  

2. จัดท าแนวทางการตรวจที่ชัดเจน ส าหรับแพทย์
และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
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2. การก าหนดสายธารแห่งคุณค่าทุกขั้นตอน (Map the Value Stream)  
วิเคราะห์กระบวนการปัจจุบัน (Current VSM)

Visit 1
ตรวจร่างกายและ
วินิจ ัยเบื้องต้น 
± ส่งนัด CTA

Visit 2
ตรวจ Non-invasive 

(TCOM + 
Segmental-แบบเก่า)

Visit 3
ตรวจ CTA 

เพ่ือประกอบการ
วางแผนผ่าตัด

Visit 4
FU+ ังผล CTA 

วางแผนร่วมกัน + 
ส่งปรึกษา SiPAC

Visit 5
FU+ ังผล SiPAC 

+ แนะน าก่อนผ่าตัด 
+ จองเตียง 

- PT = 45+15 = 60 นาที
- DT = 90 นาทีต่อvisit
- FTQ = .85x.95 
         = .81 = 81 %

- PT = 60+45=105 นาที
- DT = 45 นาทีต่อvisit
- FTQ = 95 %

- PT = 50 นาที
- DT = 30 นาทีต่อvisit
- FTQ = 90 %

- PT = 60 นาที
- DT = 45 นาทีต่อvisit
- FTQ = 90 %

- PT = 30 นาที
- DT= 45 นาทีต่อvisit
- FTQ = 95 %

14    14    7    

20    

Visit 6
Admission

- PT = 15 นาที
- DT= 45 นาทีต่อvisit
- FTQ = 95 %

7    

 
 

 

 
 

กระบวนการใหม่ (New VSM)  

Visit 1
ตรวจร่างกายและ
วินิจ ัยเบ้ืองต้น 
±  ส่งนัด CTA

                  Visit 2
        non-invasive + FU (9.00 น ) 
             SiPAC (10.00 น )
        CTA ตามนัด (13.00 น )
4. วางแผน+แนะน า+จองเตียง(14.30 น )

    - PT = 20+40+50+30 = 120 นาที
    - DT = 15+30+30+10 = 85 นาทีต่อvisit
    - FTQ = (90+99+90+95)/4 = 93.5 %

5    

Visit 3
Admission

- PT = 15 นาที
- DT= 45 นาทีต่อvisit
- FTQ = 95 %

- PT = 45+15 = 60 นาที
- DT = 45 นาทีต่อvisit
- FTQ = 85+95 = 90 %

10    

                  Visit 2.1
         (If 1st SiPAC not pass)
  1. FU +  ังผล SiPAC 
  2. แนะน าก่อนผ่าตัด + จองเตียง

                  - PT  = 30 นาที
                  - DT = 30 นาทีต่อvisit
                  - FTQ = 95 %

7    

7    

 

จ านวน 6 Process 
Process time (PT): เวลาที่ใช้ในกระบวนการ  
    = 2,880 นาที (6 วัน) + 320 นาที = 3,200 นาที         
Delay time (DT): ระยะเวลาการรอคอย  
    = 29,760 นาที (62 วัน) + 300 นาที = 30,060 นาที 
Total turn-around time (TAT):  
    รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT) = 33,260 นาที  
Value Added (คุณค่าต่อผู้รับบริการ):  
    ระยะเวลาที่ให้คุณค่า/รอบเวลาทั้งหมด (TAT) x 100  
Value Added = (3,200/33,260) x 100 = 9 62 % 
Total FTQ (คุณภาพงานที่ท าได้ถูกต้องในคร้ังแรก):  
     ผลคูณของ FTQ = 56 25 %   
 

จ านวน 3 Process 
Process time (PT): เวลาที่ใช้ในกระบวนการ  
    = 3 วัน + 195 นาที  = 1,635 นาที   
Delay time (DT): ระยะเวลาการรอคอย  
    = 15 วัน + 175 นาที  = 7,375 นาที   
Total turn-around time (TAT):  
    รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT)  
    = 18 วัน + 370 นาที  = 9,010 นาที   
Value Added (คุณค่าต่อผู้รับบริการ):  
    ระยะเวลาที่ให้คุณค่า/รอบเวลาทั้งหมด (TAT) x 100  
Value Added ต่อกระบวนการทั้งหมด  

  = (1,635/ 9,010) x 100 = 18.15 % 
Total FTQ (คุณภาพงานที่ท าได้ถูกต้องในครั้งแรก):  
     ผลคูณของ FTQ = 92.83 %   
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3. การสร้างทิศทางให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Create Flow)  
ภายหลังจากที่ APN ได้ทบทวนข้อมูลจากสถิติเวชระเบียน รวมทั้งค้นหาปัญหาและอุปสรรคในระยะรอผ่าตัด จึงได้

น าเสนอต่อ รศ.นพ. เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าสาขาศัลยศาตร์หลอดเลือดในขณะนั้น อาจารย์เล็งเห็นความส าคัญของการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต
อย่างครบวงจร ลงนามวันที่ 10 มีนาคม 2559 และมีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยมี APN เป็นผู้
ประสานบริการในหน่วยบริการพยาบาลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อม
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ห้องตรวจ non-invasive tests และคลินิกขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต 

ทีมมีการก าหนดทิศทางให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการดูแลผู้ป่วยขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต 
(Chronic limb-threatening ischemia: Flow of care) ดังแสดงในภาพที ่1 

 
  

Flow 1: Chronic limb-threatening ischemia: Flow of care 
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OPD 

IPD

CLI Clinic PM&R ClinicOPD Med

OPD Sx

Pre-op 

CLI Clinic

Initial Assessment for PAD

Suitable for 

Revascularization (3)

Non surgical Treatment
  1. Conservative treatment
  2. Medical Treatment
      (Vasodilatation & Antiplatelet)

  3. Life-style Modification
  4. Wound Management or HBO
  5. Stem cell Therapy (Research)

Admit for Revascularization
(DAS Flow 7 and IPD Flow 8)

CLI 
(3)

PAD Flow 
(Flow 2)

No Yes

New Case
(Walk in)

Consulted Case
(Other units)

Referred Case
(Other hospital)

Wet Gangrene Flow

(Flow 4)

Pre-operative Protocol
 1. Pre-operative management (Flow 6)
 2. Informed about risks & benefits  
 3. Imaging for anatomic assessment
 4. Risk factors Modification (4)
 5. Quit Smoking Clinic 

PAD 

(2)

Return back to 
Related Unit

Patient with suspected for 
Critical Limb Ischemia

Yes

Pre-operative Education Protocol

  1.  Quality of life Assessment (EQ-5D-5L)
  2.  Pre-op Information Sheet
  3.  CLI Registry (Case Record Form)

Wound Management
 (Flow 4)

Discharge Planning

Follow up for Graft 

Surveillance (Flow 11)

Follow up for 
Comorbid Management

Self-management in 
Postoperative (Flow 10)

Vascular Rehabilitation
follow to consultation criteria (6)

No

Operative Theater Management 
(OR Flow 9)

Yes

PM&R (Flow 6)
(If amputation)

Minor or Major 
Amputation

(Flow 11)

 (1)  Overview _Diagnosis & Management of PAD
 (2)                    Peripheral Arterial Disease
 (3)                    Critical Limb Ischemia
 (4)                  Revascularization
 (5)                     Risk factors
  Flow 1  Critical Limb Ischemia Flow
  Flow 2  Peripheral Arterial Disease Flow
  Flow 3  Self-literacy Program
  Flow 4  Wound Management for CLI Patients
  Flow 5  CLI with Ulcer Infection
  Flow 6  Pre-operative Phase at CLI Clinic
  Flow 7  IPD Management  
  Flow 8  DSA & Cath Lab Management 
  Flow 9  OR Theater Management 
  Flow 10 Post-operative Phase at CLI Clinic
  Flow 11 PM&R Management

No

TP > 50 mmHg and/
or TcPo2 > 40 mmHg

No

Candidate and accepted 

for revascularization  No

Improved

No

Yes

Wound
No

Infection

Yes

Yes

Yes

Yes

No

KPI: OPD surgery
1. The 1st visit CLI management compliance (> 90 %)
2. MACE rate while waiting for investigation (0%)

KPI: CLI Clinic (Pre-operative phase)
1. Postponement  or cancellation rate of OR (<10%)
2. Total OPD time (days)
KPI: CLI Clinic (Post-operative phase)
1. Rate of unplanned visit after OR plan (%)
2. Rate of loss follow up in one year (%)
3. Duration of ulcer healing from 
   revascularization (days)
4. Infection rate of CLI with DM foot ulcer in 
    waiting time (<20 %)

KPI: Main Clinical Outcome
Safety Outcome (at 30 days)
 1. Major Adverse Limb Event - MALE rate (< 5 %)
 2. Major Adverse Cardiac Event - MACE rate (< 5 %)
 3. Perioperative mortality (< 5%)
Efficacy Outcome (at 1 year)
 4. Freedom from MALE (> 80%)
 5. Limb Salvage (> 96%)
 6. Amputation Free Survival (> 80%)
 7. Survival rate (> 80%)

KPI: IPD
1. Length of stay (7 days)
2. Local complication rate (5%)
3. Revisit within 28 days (1%) 

Previous limb 
index intervention

Infection clear

ภาพที่ 1 แสดง Chronic limb-threatening ischemia: Flow of care 
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นอกจากน้ีทีมได้ร่วมกันสร้าง Standard Protocols (ภาพที่ 2) ซึ่งนอกจากจะท าให้ส าหรับศัลยแพทย์มีแนวทางใน
การรักษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนัแล้ว ยังท าให้การท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย 

 
  

4. การใช้ระบบการดึงคุณค่า (Establish Pull System)  
จากการใช้ Standard Protocols ส่งผลให้ระบบการส่งผู้ป่วยเข้าคลินิกขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤตเป็นไปอย่าง

ราบรื่น ผู้ป่วย CLTI ทุกรายที่จ าเป้นต้องท า CTA ได้รับการตรวจ CTA และตรวจ non-invasive tests ก่อนวันพบอาจารย์
แพทย์เพื่อวางแผนการรักษาและหาวันผ่าตัด ภายใต้การประสานบริการจาก APN และทีม nurse case manager ส่งผลให้ 
ระยะเวลาตั้งแต่วันวินิจฉัยถึงวันวางแผนผ่าตัด(OPD Time) ลดลงจาก 47 วัน เหลือเฉลี่ย 16 วัน (ภาพที่ 3-4) 

 
ภาพที่ 3 แสดง Visit ในระยะก่อนผ่าตัดก่อนด าเนินโครงการ (OPD Time = 47 วัน) 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงของ visit ในระยะก่อนผ่าตัดหลังด าเนินโครงการ (OPD Time = 16 วัน) 

 

ภาพที่ 2 แสดง Standard Protocols ต้ังแต่ระยะแรกรับ – ระยะติดตามหลังผ่าตัด 
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5. การสร้างความสมบูรณ์แบบ (Seek Perfection) 
ทีมได้ใช้กระบวนการ plan – do – check – act ผ่านการหมุนวงล้อ 3 รอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นระบบ กระบวนการพัฒนาตามแนวคิด PDCA แสดงในตารางที่ 2   
ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการพัฒนา ตาม PDCA: Plan, Do, Check, Act 

ปัญหา/สาเหตุส าคัญ วงรอบการปรับปรุง สรุปการพัฒนาปรับปรุงและผลลัพธ์ 

1. การใช้ The Frist Visit Protocol ในห้อง
ตรวจโรคศัลย์ฯ OPD ชั้น 3 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่างแผนไว้  

CQI รอบท่ี 1 
ระยะเวลา 12 เดอืน  
(ม ค  - ธ ค  60) 

- ปรับจาก “The First Visit Protocol” เป็น “The First 
Visit Management” โดยจัดท าตรายางและปรับมาเป็น
แผ่นต่อ OPD  ที่เตรียมไว้ในแต่ละห้องตรวจ 

  

2. ระยะเวลาในการส่ง SiPAC ใช้เวลาเฉลี่ย 23 
วัน (เฉพาะผู้ป่วยที่ประเมินไม่ผ่าน จ านวน = 12 
คน เกิดการติดเชื้อจนต้องตัดเน้ือเยื่อออก 2 คน)  

CQI รอบท่ี 2 
ระยะเวลา  6 เดือน  
(ม ค  - ธ ค  61) 

- ประสานความร่วมมือกับวิสัญญีพยาบาลที่ SiPAC เพื่อ
ติดตามและเฝ้าระวังอาการผิดปกติในระยะก่อนผ่าตัด 
ส่งผลให้ระยะเวลาลดลงเหลือเฉลี่ย 14 วัน และเกิดการ
ติดเชื้อจนต้องตัดเน้ือเยื่อออก 1 คน  

3. OR Waiting Time นานมากส่งผลให้อัตราการ
ติดเชื้อในระยะรอผ่าตัดสูงขึ้น  

CQI รอบท่ี 3 
ระยะเวลา 6 เดอืน  
(ม ค  - ธ ค  62) 

- ประสานความร่วมมือกับศูนย์โรคหัวใจ เพื่อขอใช้ห้อง 
DSA และ Cath lab ส่งผลให้ระยะเวลารอผา่ตัดลดลง
จาก 41.4 วันเหลือ 17.1 วัน 
 
 
 
 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

จากการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยด้วยหลักการลีน ในคลินิกดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต ศูนย์
หลอดเลือดศิริราช ผ่านกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบร่วมกับทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้อง จากผลลัพธ์การด าเนินงานพบว่า 
ระยะเวลาตั้งแต่วันวินิจฉัยถึงวันวางแผนผ่าตัดลดลงจาก 32 วันเหลือ 16 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ
ในประเทศฟินแลนด์4 (15 วัน) ส่วนระยะเวลาในการรอเข้ารับการรักษา (ตั้งแต่วันวินิจฉัยถึงวันผ่าตัด) จากเดิม 56 วันลดเหลือ 
31 วัน ในขณะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิท าได้ 34 วัน  

จะเห็นว่าระยะเวลาในการรอเข้ารับการผ่าตัดรักษาที่ลดลง ส่งผลให้อัตราการตัดหรือสูญเสียอวัยวะส่วนปลายก่อน
การผ่าตัดเพิ่มเลือดลดลงมากกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับในระยะก่อนผ่าตัด (จากร้อยละ 30.9 เหลือร้อยละ 6.2) และอัตราการ
สูญเสียอวัยวะดังกล่าว ลดลงมากกว่าโรงพยาบาลที่ใช้เทียบเคียงในต่างประเทศ นอกจากนี้ระยะเวลารอผ่าตัดที่ลดลง ยังส่งผล
ให้อัตราการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์กับขาข้างที่ท าผ่าตัดภายใน 30 วันหลังผ่าตัด และอัตราผู้ป่วยเกิดเหตุ ไม่พึงประสงค์ทาง
ระบบหัวใจภายใน 30 วันหลังผ่าตัด ลดลงจากร้อยละ 13.6 เหลือ 5.9 และ ร้อยละ 6.8 เหลือ 5.4 ตามล าดับ  รายละเอียด
ผลลัพธ์การด าเนินโครงการแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที ่3 แสดงตัวชี้วัดและผลลัพธ์การด าเนินโครงการ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
จากผลการด าเนินงานด้วยลีนดังกล่าวข้างต้นพบว่าผลลัพธ์สอดคล้องกับการศึกษาในโรงพยาบาลระยอง ที่

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน ด้วยการใช้หลักการลีนร่วมกับการจัดให้พยาบาลผู้จัดการราย
กรณีได้มีโอกาสปฏิบัติบทบาทและมีเวลาเพียงพอในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยมากข้ึน ส่งผลให้การรอคอยในแต่ละขั้นตอน
บริการน้อยลง ทีมได้น าผลการด าเนินงานครั้งนี้น าเสนอต่อทีมพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และพัฒนาต่อยอดเป็น the 
developmental research ต่อไป เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและส่งผลลัพธ์การดูแลที่ดีอย่างยั่งยืน 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุนและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ยิ่งส าหรับการศึกษาครั้งน้ี 

เอกสารอ้างอิง  
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สถานบริการสุขภาพ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2557;32(2):170-80. Retrieved from 
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/21329/18451  

[2]      หน่วยวิจัยและวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานสถิติการ
ผ่าตัดประจ าปี 2562 . โรงพยาบาลศิรริาช. 

[3]      ธนิตา ฉิมวงษ,์ จิราพร นิลสุ, นภาพร วาณิชย์กุล. การประยกุต์ใช้หลักการของลีนเพื่อพัฒนาคณุภาพการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลระยอง. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2557;24(1):121-35. 
Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/18336 

[4]      Noronen K, Saarinen E, Alback A. Venermo M. Analysis of the Elective Treatment Process for Critical 
Limb Ischaemia with Tissue Loss: Diabetic Patients Require Rapid Revascularisation. Eur J Vasc 
Endovasc Surg. 2017;53(2):206-13. 

[5]      Conte M.S., Geraghty P.J., Bradbury A.W., et al: Suggested objective performance goals and clinical 
trial design for evaluating catheter-based treatment of  critical limb ischemia. J Vasc Surg 2009; 50: 
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ตัววัด/ตัวชี้วัดส าคัญ 
(PI/KPI) 

เป้าหมายและการ
เทียบเคยีง 

ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ก่อนเริ่ม
โครงการ 

(ก ค  - ธ ค  59) 

หลังด าเนินการโครงการ 
คร้ังท่ี 1 

วัน/เดือน/ปี  
    (ม ค - ธ ค 60) 

คร้ังท่ี 2 
วัน/เดือน/ปี  

 (ม ค  – ธ ค 61) 

คร้ังท่ี 3 
วัน/เดือน/ปี 
(ม ค  - ธ ค  62)  

1. ระยะเวลาตั้งแต่วันวินิจฉัยถึงวันวางแผนผ่าตดั 
Helsinki 

University 
Hospital4 15 วัน 

47 วัน 
(N = 98) 

28 วัน 
(N = 129) 

21 วัน 
(N = 143) 

16 วัน 
(N = 141) 

2. ระยะเวลาในการรอเขา้รับการรักษา (ตั้งแต่วัน
วินิจฉัยถึงวันผ่าตัด)  

Helsinki 
University 

Hospital4 34 วัน 

56 วัน 
(N = 78) 

42.8 วัน 
(N = 183) 

43.5 วัน 
(N = 112) 

31 วัน 
(N = 47) 

3. อัตราการสูญเสียอวัยวะสว่นปลายก่อนการผ่าตัด 
Helsinki 

University 
Hospital4 10.2 % 

30.9 % 
(128/414) 

22.9 % 
(22/96) 

8.2 % 
(11/134) 

6.2 % 
(14/225) 

4. อัตราผู้ป่วยเกิดเหตุไมพ่ึงประสงค์กบัขาขา้งทีท่ า
ผ่าตัดภายใน 30 วันหลังผ่าตัด  

SVS 20095 
< 8 % 

13.6 % 
(6/44) 

13.1 % 
(24/183) 

9.6 % 
(15/156) 

5.9 % 
(12/202) 

5. อัตราผู้ป่วยเกิดเหตุไมพ่ึงประสงค์ทางระบบหัวใจ
ภายใน 30 วนัหลังผ่าตัด 

SVS 20095 
< 8 % 

6.8 % 
(3/44) 

5.5 % 
(10/183) 

5.1 % 
(8/156)  

5.4 % 
(11/202) 
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การเปรียบเทียบการใช้กระดาษและเวลาของระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศา 
รูปแบบออนไลน์กับรูปแบบใช้กระดาษ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

The comparison of paper and time usage between the online system and 
paper forms of a 360-degree performance evaluation  

of Faculty of Pharmacy, Mahidol University. 

โสรัจ ทัศนเจริญ และ สิริธร พูลเอี่ยม* 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

*ผู้น าเสนอผลงาน E-mail: sirithon.kam@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าซอฟท์แวร์เพื่อใช้

ในการประเมินสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งซอฟท์แวร์ดังกล่าวเรียกว่า
ระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศาออนไลน์ เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ในการลดการใช้กระดาษและเวลาของผู้ปฏิบัติงานใน
อนาคต โดยได้พัฒนาระบบขึ้นมาและเริ่มใช้ครั้งแรกในรอบการประเมินปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2563 รวม 11 ปี 
คิดเป็นจ านวน 22 รอบการประเมิน ซึ่งจากข้อมูลการใช้ระบบพบว่าหากต้องท าการประเมินด้วยรูปแบบท่ีใช้กระดาษจะต้องใช้
กระดาษอย่างน้อย 210,165 แผ่น และเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 14,000 แผ่น และส าหรับด้านการใช้เวลาที่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจนถึงสิ้นสุดการประเมินและแจ้งผลคะแนนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบนั้น หากไม่มี
การพัฒนาให้เกิดระบบฯ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาต่อรอบการประเมินถึง 2,595 นาที ขณะที่ระบบประเมินสมรรถนะ 360 
องศาออนไลน์ ใช้เวลาเพียง 245 นาที คิดเป็นการประหยัดเวลาไดถ้ึง 90.56% หรือ 2,350 นาที ต่อรอบการประเมิน ซึ่งตลอด
ระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา มีรอบการประเมินทั้งสิ้น 22 รอบ จึงประหยัดเวลาไปได้ทั้งหมด 51,700 นาที ซึ่งเท่ากับ 861.67 
ช่ัวโมง หากคิดเป็นช่ัวโมงการท างานของเจ้าหน้าท่ี 8 ช่ัวโมง/วันท าการ จะพบว่าระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศาออนไลน์ 
สามารถช่วยประหยัดเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่ได้ถึง 107.71 วันท าการ ทั้งนี้การประเมินสมรรถนะยังคงต้องใช้อย่าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี จึงเห็นได้ว่าระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศาออนไลน์ ที่ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พัฒนาขึ้นมา
นั้น มีความยั่งยืนในการช่วยลดการใช้กระดาษและลดเวลาการท างานของเจ้าหน้าท่ีได้อย่างดียิ่ง 

ค ำส ำคัญ การลดการใช้กระดาษ, ประเมินสมรรถนะออนไลน์ 

บทน า 
ปี  พ.ศ .  2552 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออก

นโยบายให้มีการประเมินสมรรถนะบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยทุกระดับช้ัน โดยแบ่งเป็นการประเมิน
สมรรถนะหลัก (core competency) ส าหรับบุคลากรทกุ
คน และการประเมินสมรรถนะด้านบริหาร (managerial 
competency) ส าหรับประเมินผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อน าผล
ประเมินที่ ได้มาปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิ ทย าลั ย ให้ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น  โ ด ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดหัวข้อหลักในประเมิน
สมรรถนะหลักไว้ 5 ข้อ และ หัวข้อหลักในประเมิน
สมรรถนะด้านบริหารไว้ 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะมีคะแนน
เต็ม 5 แต่ได้ก าหนดค่าคาดหวังในแต่ละข้อไว้ โดยค่า
คาดหวังนี้ไม่เท่ากันในแต่ละหัวข้อหลัก และค่าคาดหวัง
ของบุคลากรต่างระดับยังมีค่าไม่เท่ากันแม้จะเป็นหัวข้อ
หลักเดียวกัน  
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การคิดคะแนนให้ยึดค่าคาดหวังเป็นตัวตั้ง โดย
หากคะแนนที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับค่าคาดหวังในหัวข้อ
นั้น ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 100% หากได้คะแนนน้อยกว่า
ค่าคาดหวังให้คิดเปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าคาดหวัง 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ท า
การเปลี่ยนหัวข้อหลักในการประเมินสมรรถนะหลักใหม่ 
จาก 5 ข้อ เป็น 7 ข้อ เพื่อให้รองรับการประเมิน Mahidol 
Core Value หรือ M.A.H.I.D.O.L  โดยในแต่ละหัวข้อ
หลักจะมีหัวข้อย่อยให้ประเมินคะแนน แล้วท าการหา
ค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งหมดของหัวข้อย่อยนี้ เก็บเป็นค่า
คะแนนของหัวข้อหลัก แต่หัวข้อหลักส าหรับการประเมิน
สมรรถนะด้านบริหารยังคงเดิม และปรับคะแนนเต็มเป็น 
10 ในทุกหัวข้อ 

การที่มหาวิทยาลัยมหิดลมิได้ก าหนดถึงรูปแบบ
วิธีการประเมิน ทางคณะเภสัชศาสตร์จึงได้ก าหนดวิธีการ
ประเมินโดยออกเป็นประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ให้มีการ
ประเมินแบบรอบตัว (360 องศา) คือบุคลากรสามารถ
ประเมินผู้บริหารที่ก ากับดูแล และยังสามารถประเมิน
บุคลากรในสังกัดเดียวกัน ส่วนผู้บริหารทุกระดับช้ัน

สามารถประเมินบุคลากรในสังกัดที่ดูแลและประเมิน
ผู้บริหารในระดับและประเภทเดียวกัน ดังตารางที่ 1 โดย
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก าหนดให้ค่าน้ าหนักการให้คะแนน
ของผู้บังคับบัญชาเป็น 30% จากคะแนนประเมินท้ังหมด 

คะแนนประเมินที่ได้จะประกอบเป็นส่วนหนึ่ง
ของคะแนนตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (performance 
agreement) ที่แต่ละบุคลากรต้องส่งเพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้
ก าหนดให้ใช้คะแนนประเมินสมรรถนะหลักเป็น 20% 
และคะแนนประเมินสมรรถนะด้านบริหารเป็น 10% 

จากข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
และคณะวางเอาไว้ จะเห็นได้ว่าการประเมินสมรรถนะนี้
หากไม่น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้งาน จะ
เป็นงานที่มีขั้นตอนซับซ้อนและส่งผลต่อการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรกระดาษ หมึกพิมพ์ และเวลาในการท างานเป็น
อย่ างมากจึ งจ า เป็นต้องพัฒนาเป็นระบบประเมิน
สมรรถนะ 360 องศาออนไลน์ ขึ้นมาใช้งานตั้งแต่ครั้งแรก
ที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการประเมินสมรรถนะกับ
บุคลากรทุกระดับช้ัน 

ตารางที่ 1 แสดงวิธีการประเมินและถูกประเมิน 

ผู้ถูกประเมิน 
คณบด ี รองคณบด ี หัวหน้าภาค หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย บุคลากร 

ผู้ป
ระ

เม
ิน 

คณบด ี / / 
รองคณบด ี / / / / 
หัวหน้าภาค / / 
หัวหน้างาน / / / / 

หัวหน้าหน่วย / / / / 
บุคลากร / / / / / 

แนวคิดและทฤษฎ ี
องค์ประกอบส าหรับการพัฒนาสู่รูปแบบลีน ข้อ

ที่ 5 มุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบ (Perfection) โดยมุ่งสู่
ความสมบูรณ์แบบด้วยการขจัดความสูญเปล่าอย่างเป็น
ระบบ (Systematic elimination) เพื่อลดต้นทุนของ
องค์กรและมุ่ งสร้างมูลค่าสูงสุด (Maximum value) 
ให้กับลูกค้า โกศล ดีศีลธรรม (2547) เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันด้วยแนวคิดลนี [1] 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ระบบฯ สามารถลดการใช้ทรัพยากร

กระดาษจากที่เกิดจากการประเมินสมรรถนะ
ได้อย่างยั่งยืน

2. เพื่อให้ระบบฯ สามารถลดเวลาและขั้นตอนการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลการ
ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การด าเนินการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบฯ 

เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างสะดวกและ
อัตโนมัติมากที่สุดตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการจัดเตรียม
ข้อมูลก่อนประเมิน ขั้นตอนระหว่างประเมิน จนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายคือการรวบรวมคะแนนและแจ้งคะแนนให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ผู้พัฒนาระบบฯ ได้พัฒนาด้วยภาษา 
ASP (Classic) ให้สามารถท างานในรูปแบบ Web Base 
เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบฯ สามารถเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งาน

และรหัสผ่านส่วนตัวจากระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ
คณะฯ ที่มีอยู่เดิมผ่านทาง Web Browser ได้ดังที่แสดง
ในภาพที่  1 โดยที่ระบบฯ นี้ท างานอยู่ภายใน Web 
server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2 
และท าบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 
2008 ซึ่งท าให้สามารถใช้ข้อมูลประกอบร่วมกับระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรที่ได้พัฒนามาก่อนหน้าโดยมีเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้น าเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา 

รูปที่ 1 แสดงการเข้าระบบประเมนิสมรรถนะ 360 องศาออนไลน์ ผา่น Web browser 

ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ 360 องศา ได้
เปิดใช้งานครั้งแรกในรอบปีการประเมิน พ.ศ. 2553 และ
ใช้มาจนถึงปัจจุบันคือ พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 11 ปี 
หรือ 22 รอบการประเมิน ผ่านการปรับปรุงแก้ไขถึง 3 
ครั้งใหญ่เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อก าหนดที่เกิด
ขึ้นมาใหม่ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ อาทิ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ขอ งผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2561 [1][2][3] 
และการน าค่านิยม MAHIDOL ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ใน
การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) [4][5] 

โดยการพัฒนาระบบฯ ขึ้นมานั้นได้ด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอนเป็นไปตามหลักของวงจร PDCA ดังนี ้

1. วิเคราะห์ระบบในภาพรวม รวมถึงท าความ
เข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดต่าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้ก าหนดไว้ เพื่อท า
การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับ
ข้อมูลที่จะน าเข้า

2. สร้างฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ได้ตาม
การด าเนินงานในข้อ 1

3. ท าการทดสอบซอฟท์แวร์เพื่อหาข้อผิดพลาด
โดยเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการประเมิน

4. ปรับปรุงซอฟท์แวร์ให้ได้ตามการด าเนินการใน
ข้อ 3 จนเกิดเป็นระบบที่ ใ ช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินระบบฯ 
1. วิธกีารหาจ านวนการลดการใช้กระดาษ

เพื่อให้ทราบถึงจ านวนกระดาษที่ต้องใช้ตลอด 
22 รอบการประเมินที่ผ่านมาหากไม่มีการพัฒนาเป็น
ระบบออนไลน์นั้น คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากฟอร์มการ
ประเมินจากระบบออนไลน์มากรอกลงในกระดาษขนาด 
A4 ส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มบุคลากรที่มี
ต าแหน่งบริหาร และกลุ่มระดับปฏิบัติการ ซึ่งทั้งสองกลุ่ม
มีการประเมินด้วยแบบฟอร์มการประเมินที่แตกต่างกัน 
พบว่า การประเมินฯ ช่วงปี พ.ศ.2553-2560 บุคลากร
กลุ่มระดับปฏิบัติการต้องใช้กระดาษ 4 แผ่น/คน กลุ่มผู้มี
ต าแหน่งบริหารต้องใช้กระดาษ 9 แผ่น/คน และตั้งแต่การ
ประเมินฯ รอบปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัย
มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์และข้อก าหนด ท าให้ส่งผลต่อ
จ านวนกระดาษของแต่ละฟอร์มด้วย โดยกลุ่มระดับ
ปฏิบัติการใช้กระดาษเป็น 3 แผ่น/คน กลุ่มผู้มีต าแหน่ง
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บริหารใช้กระดาษเป็น 5 แผ่น/คน จากนั้นน ามาเทียบกับ
จ านวนการประเมินทั้งหมดในฐานข้อมูล จากข้อมูล
ข้างต้น สามารถหาจ านวนการใช้กระดาษทั้งหมดด้วยการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา SQL เพื่อค านวณ
ปริมาณกระดาษได้ดังนี้ 

“select sum ( totalpaper ) as totalpaper 
from (select year, case when ( (formcode = 1 OR 
formcode = 2 OR formcode=5 ) and year < 2561) 
then num * 9 else case when ( ( formcode = 1 OR 
formcode = 2 OR formcode = 5 ) and year >= 
2561) then num * 5 else case when ( ( 
formcode=3 OR formcode=4 ) and year<2561 ) 
then num * 4 else case when ( ( formcode=3 OR 
formcode = 4 ) and year>=2561 ) then num*3 end 
end end end totalpaper from ( select formcode, 
year, count(*) as num from ( select r.*, 
p.formcode  FROM TABLE1 r left join TABLE2 p on
r.idevaluated = p.id and r.semester = p.semester
and r.year = p.year ) xx group by formcode, year
) yy ) zz where year = SPECIFICYEAR ”

2. วิธีเปรียบเทียบจ านวนเวลาที่ใช้ในการประเมิน
เนื่องจากทางคณะเภสัชศาสตร์ได้ใช้วิธีการ

ประเมินฯ ในรูปแบบออนไลน์มาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งแรก 
คณะผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ขั้นตอนและประเมินเวลาที่ต้อง
ใช้ในแต่ละขั้นตอนหากต้องประเมินด้วยรูปแบบที่ใช้
กระดาษ มาเปรียบเทียบกับการประเมินรูปแบบออนไลน์ 
ภายใต้ข้อก าหนดที่ เหมือนกันคือ การประเมินทั้ง 2 
รูปแบบใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่เดิม
ของคณะฯ มาช่วยประกอบการจัดเตรียมการประเมิน 
ก าหนดให้ในหนึ่งรอบการประเมินมีเจ้าหน้าที่ 1 คนเป็นผู้
จัดเตรียมข้อมูล มีภาควิชาและหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 25 
หน่วยงาน มีจ านวนบุคลากรที่ต้องท าการประเมินทั้งหมด
จ านวน 250 คน  และในจ านวนนี้มีบุคลากรที่มีต าแหน่ง
บริหารจ านวน 30 คน 

ผลลัพธ์และวจิารผล 
1. ผลประเมินด้านการลดใช้กระดาษ

จากวิธีการประเมินการใช้กระดาษด้วยค าสั่ง 
SQL ข้างต้น จะได้ผลลัพธ์ดังแสดงตารางที่ 2 จึงสรุปได้ว่า
หากไม่มีการพัฒนาระบบการประเมินเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ 22 รอบการประเมินฯที่ผ่านมา คณะฯ จะต้อง
ใช้จ านวนกระดาษในการประเมินสมรรถนะถึง 210,165 
แผ่น และหากใช้ปี พ.ศ. 2561 เป็นมาตรฐานจะพบว่าตอ้ง
มีการใช้กระดาษไม่น้อยกว่า 14,000 แผ่น ต่อไปในทุกๆ 

ปีในอนาคต  ซึ่งจ านวนนี้ยังไม่รวมจ านวนกระดาษที่อาจ
ต้องเสียไปในความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ การจัดส่ง 
หรือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้  ในขณะที่ระบบ
ประเมินสมรรถนะ 360 องศาออนไลน์ ใช้กระดาษทั้งหมด 
0 แผ่นมาโดยตลอด 

ตารางที่ 2 ผลการหาจ านวนกระดาษที่ใช้ในการประเมินฯ 
ปี จ านวนกระดาษท่ีใช้ (แผ่น) 
พ.ศ. 2553 13,749 
พ.ศ. 2554 20,484 
พ.ศ. 2555 19,535 
พ.ศ. 2556 21,188 
พ.ศ. 2557 21,708 
พ.ศ. 2558 23,338 
พ.ศ. 2559 22,749 
พ.ศ. 2560 22,531 
พ.ศ. 2561 14,555 
พ.ศ. 2562 14,961 
พ.ศ. 2563 15,367 
รวมกระดาษที่ใช้ 210,165 

จากตารางที่ 2 สามารถแสดงเป็นกราฟเส้นได้ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงกราฟเส้นเปรียบเทียบการใช้กระดาษของ
ระบบประเมินฯ รูปแบบออนไลนแ์ละรูปแบบใช้กระดาษ 

2. ผลประเมินด้านการลดเวลา
จากขั้นตอนที่ได้จากการวิเคราะห์หากต้อง

ประเมินด้วยรูปแบบที่ใช้กระดาษ ได้ผลลัพธ์ที่สามารถ
เปรียบเทียบได้ดังแสดงในตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าการใช้
การประเมินรูปแบบออนไลน์  ด้ วยระบบประเมิน
สมรรถนะ 360 องศาออนไลน์ ที่ ได้พัฒนาขึ้นมานั้น 
สามารถลดขั้นตอนการท างานลงได้ถึง 8 ขั้นตอน และใช้
เวลาน้อยกว่าประมาณ 90.56% โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อนการประเมินและขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่หลังการประเมินดังที่แสดงใน
ตารางที่ 3  

 
Page 32



ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ระหว่างวีธีการประเมินด้วยรูปแบบที่ใช้กระดาษกับการประเมินรูปแบบออนไลน ์
ใน 1 รอบการประเมิน  

การประเมินรูปแบบที่ใช้กระดาษ การประเมินรูปแบบออนไลน ์
ขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูล นาที ขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูล นาที 
1. เปิดใช้งานระบบฐานข้อมลูบุคลากร สั่งพิมพ์

รายชื่อบุคลากร ณ ปัจจุบัน
15 1. เปิดระบบประเมินฯ คัดลอกข้อมลูเก่าใน

ระบบท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล
บุคลากร จะได้ข้อมูลบุคลากรทีเ่ปน็ปัจุบัน

5 

2. ตรวจสอบจ านวนที่ต้องถูกประเมนิประเมิน
สมรรถนะหลักและจ านวนผู้บริหารที่ต้องถูก
ประเมินสมรรถนะด้านบรหิาร และตรวจสอบ
จ านวนผู้ที่มีสิทธิ์ประเมินผู้อื่น

30 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 120 

3. สั่งพิมพ์แบบประเมินจนกระทั่งแลว้เสร็จและจดั
เย็บเป็นชุด (8 ชม)

480 3. สั่งให้ระบบประเมินฯ สร้างแบบฟอร์ม
ออนไลน์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้ง

60 

4. แบบประเมินที่เตรียมพร้อมแล้วน ามาคัดแยกตาม
หน่วยงานเพื่อจัดส่ง

30 - 0 

5. ส่งแบบประเมินไปตามหน่วยงาน (3 ขม) 180 - 0 
รวม 735 รวม 185 

ขั้นตอนระหว่ำงเปิดกำรประเมิน นาที ขั้นตอนระหว่ำงเปิดกำรประเมิน นาที 
- 0 1. E-mail เตือนผู้ที่ยังไม่ท าประเมินให้ท าการ

ประเมินก่อนปดิระบบการประเมนิฯ
60 

รวม 0 รวม 60 
ขั้นตอนหลังปิดกำรประเมนิ นาที ขั้นตอนหลังปิดกำรประเมนิ นาที 
1. รวบรวมแบบประเมินตามหน่วยงาน 180 - 0 
2. ตรวจเช็คบุคลากรยังไม่ท าแบบประเมิน 30 - 0 
3. ส่งเมลห์รือไลน์ให้บุคลากรตามข้อ 2) 30 - 0 
4. ให้เวลาในการท าแบบประเมินที่ขาด (1 วัน) 480 - 0 
5. น าข้อมูลลง MS Excel ที่มีสตูรการค านวณ

คะแนนไว้แล้ว (1 วัน)
480 - 0 

6. พิมพ์คะแนนให้กับผู้บังคับบัญชาและบุคลากร 480 - 0 
7. จัดส่งใบคะแนน 180 เปิดให้ดูคะแนนได้แบบ real time ตั้งแต่เปิด

การประเมิน 
0 

รวม 1,860 รวม 0 
รวมท้ังหมด 2,595 245 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการท าประเมินระบบรูปแบบท่ีใช้กระดาษ กบัการท าประเมินรปูแบบออนไลน ์

ขั้นตอน 
ใช้เวลา (นาที) 

ประเมินรูปแบบใช้กระดาษ ประเมินรูปแบบออนไลน ์ ประหยัดเวลา 
กำรเตรียมข้อมูล 735 185 74.83% 
เปิดกำรประเมิน 0 60 0 
หลังปิดกำรประเมิน 1,860 0 100% 

รวม 2,595 245 90.56% 
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จากข้อมูลตามตารางที่ 3 และ 4 จะเห็นว่าการ
ประเมินรูปแบบออนไลน์สามารถช่วยประหยัดเวลาในการ
จัดการระบบประเมินฯ ได้ถึงรอบละ (2,595-245) = 
2,350 นาที หรือใน 22 รอบประหยัดเวลาได้ 51,700 
นาที ซึ่งเท่ากับ 861.67 ช่ัวโมง หากคิด 8 ช่ัวโมง/วันท า
การ จะพบบว่าใน 11 ปีท่ีผ่านมา ระบบประเมินสมรรถนะ 
360 องศาออนไลน์ สามารถช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 
107.71 วันท าการ  

จากผลลัพธ์ข้ างต้นแสดงให้ เห็นว่ าระบบ
ประเมินสมรรถนะ 360 องศาออนไลน์ มีประสิทธิภาพใน
การลดการใช้กระดาษและเวลาให้กับทางคณะฯ ได้อย่าง
ยั่ งยืน  และยั งสอดคล้องกับเป้ าหมาย  SDGs ถึ ง  3 
เป้าหมายได้แก่  

เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่
ดี เนื่องจากระบบการประเมินฯ ช่วยลดขั้นตอนการ
ท างานให้เจ้าหน้าท่ี  

เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม และ 
โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  เนื่องจากเป็นการลดการใช้กระดาษ 
จึงมีส่วนช่วยในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

นอกจากนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
ประเมินอื่นๆ ที่มีการใช้เวลาในการเตรียมการประเมิน
และมีการใช้กระดาษในปริมาณมากต่อรอบการประเมิน
อีกด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ เนื่องจากได้รับความกรุณา

อย่างสูง  จากรองศาสตราจารย์บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จิระพรรณ  จิตติคุณ  ที่
กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง แก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่าง ๆ   ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้
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การใชองคประกอบการทํางาน 5 ตัวช้ีวัดในการดําเนินงานระบบหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือความเปนเลิศและยั่งยืน

The use of 5 performance indicators for proceeding Mahidol University library 
system to be the excellent and sustainable organization 

รุงนภา แสงระวี1* ปทมา ปานมีทรัพย2 และ วิชาดา บุญจันทรกุล3 
1หองสมุดเนวิน เอส สกริมชอว สถาบันโภชนาการ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
2หองสมุดเนวิน เอส สกริมชอว สถาบันโภชนาการ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
3งานบริการ หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 73170 

*E-mail: rungnapa.srw@mahidol.ac.th

บทคัดยอ 

หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล เปนสวนงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลไดประกาศวิสัยทัศน 
“มุงมั่นท่ีจะเปนหองสมุดและแหลงเรียนรูช้ันนํา เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสูระดับโลก” และตั้งปณิธานท่ีจะเปน “แหลง
เรียนรูเพ่ือพัฒนาปญญาของแผนดิน” โดยมีพันธกิจหลักคือ “การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู และแหลงเรียนรู มุงสู
คุณภาพบริการ” ท้ังน้ี เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ/สถาบันตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ฐานขอมูล และคลังความรู เพ่ือใหบริการท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส บริการหองสมุดแบบ 
Walk-in และแบบออนไลน บริการพ้ืนท่ีแหงการเรียนรู สงเสริมการอานและการคนควาแกนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผูใชบริการหองสมุดท่ัวไป รวมท้ังใหบริการทางวิชาการดานสารสนเทศ
แกสังคมและชุมชน การบริการ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1. บริการหองสมุดแบบ Walk-in 2. บริการหองสมุดออนไลน 
3. บริการคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 4. บริการแหลงเรียนรูเพ่ือสังคมและชุมชน

การบริการทรัพยากรสารสนเทศ เปนหน่ึงในบริการหองสมุดแบบ Walk-in ประกอบดวย บริการยืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศ บริการยืมระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล(Mahidol Book Delivery) บริการยืมระหวางหองสมุดภายใน
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา(Interlibrary Loan: ILL) และบริการนําสงเอกสาร(Document Delivery Service: DDS) 

กลยุทธการบริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดและคลังความรูฯ ชวยสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากร
รวมกันอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด ชวยลดงบประมาณคาใชจายการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ อีกท้ังชวยตอบสนองความ
ตองการใชบริการและสามารถชวยเหลือผูใชบริการใหไดรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการจากหองสมุดอ่ืน ๆ ท้ังจากภายในประเทศ
และตางประเทศ สงผลใหไดรับระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการท่ีไดรับจากหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับมาก 
นอกจากน้ียังสอดคลองกับทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีจุดเนนคือความยั่งยืน สอดคลองกับเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Sustainable Development Goals –SDGs) คือ เปาหมายท่ี 4: การศึกษาท่ีเทาเทียม(Quality Education) รับรองการศึกษาท่ี
เทาเทียมและท่ัวถึง สงเสริมโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน และเปาหมายท่ี 17: ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Partnerships for the Goals) สรางพลังแหงการเปนหุนสวน ความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

คําสําคัญ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
บริการยืมระหวางหองสมุดภายในเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา บริการนําสงเอกสาร Mahidol Book Delivery Interlibrary 
Loan ILL Document Delivery Service DDS
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บทนํา 
หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ

เปนสวนงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลไดประกาศ
วิสัยทัศน “มุงมั่นท่ีจะเปนหองสมุดและแหลงเรียนรูช้ันนํา เพ่ือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสูระดับโลก” และตั้งปณิธานท่ีจะ
เปน “แหลงเรียนรู เ พ่ือพัฒนาปญญาของแผนดิน”[1] โดย 
หอสมุดและคลังความรูฯ มี พันธกิจหลักคือ “การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู และแหลงเรียนรู มุงสูคุณภาพ
บริการ” ท้ังน้ี เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนและการ
วิจัยของคณะ/สถาบันตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ฐานขอมูล และคลังความรู เพ่ือ
ใหบริการท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส บริการ
หองสมุดแบบ Walk-in และแบบออนไลน บริการพ้ืนท่ีแหงการ
เรียนรู สงเสริมการอานและการคนควาแกนักศึกษาท้ังในระดับ
ปริญญาตรี และ บัณฑิ ตศึ กษา  อาจารย  บุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และผูใชบริการหองสมุดท่ัวไป รวมท้ัง
ใหบริการทางวิชาการดานสารสนเทศแกสังคมและชุมชน[2]  

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสงมอบใหแกผูใชบริการกลุม
ตาง ๆ มีดังน้ี 
ตารางท่ี 1 จํานวนทรพัยากรสารสนเทศท่ีใหบริการ ป 2561 

รายการ จํานวน หนวย 
หนังสือท่ีใหบริการบนระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Sierra 
(Mahidol Library Catalogs) 

591,719 

/ 889,689 

ช่ือ 

/ เลม 

วิทยานิพนธ (ตัวเลม / ฉบับ
อิเล็กทรอนิกส) 

38,058 
/ 19,681 

ช่ือ 
/ ไฟล 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
(e-Books) ท่ีบอกรับรายป 

289,226 ช่ือ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
(e-Books) ท่ีซื้อขาด 

49,098 ช่ือ 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(e-Databases) ท้ังหมดท่ีใหบริการ
บนเว็บไซต 

116 ฐานขอมูล 

วารสารอิเล็กทรอนิกส  
(e-Journals) ท้ังหมด ท่ีใหบริการ
บนเว็บไซต 

39,422 ช่ือ 

วารสารฉบับพิมพ (ฉบับปจจุบัน / 
ฉบับยอนหลัง) 

89 
/ 7,566 

ช่ือ 
/ ช่ือ 

ดรรชนีวารสารภาษาไทย 
(Mahidol Library Journal 
Index) 

27,995 ระเบียน 

รายการ จํานวน หนวย 
ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อดาน
ดนตร ีของหองสมุดดนตรีสมเด็จ
พระเทพรัตน 

9,961 
/ 16,068 

ช่ือ 
/ รายการ 

ทรัพยากรสารสนเทศระบบเปด 
(Mahidol OER) บนฐานขอมูลของ 
สวทช. 

4,165 ช่ือ 
 / ภาพ 

วิดีทัศนคําบรรยายรายวิชาพ้ืนฐาน
ในรูปแบบดิจิทัล  
(e-Lecture) เก็บรักษายอนหลัง  
3 ป 

1,737 ไฟล 

ขอมูลผลงานวิชาการในคลัง
สารสนเทศสถาบันของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) 

15,940 ระเบียน 

ขอมูลคลังเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol 
Archives) 

1,685 ระเบียน 

การบริการของหอสมุดและคลังความรูฯ แบงออกเปน 
4 ประเภท ไดแก  

1. บริการหองสมุดแบบ Walk-in ประกอบดวย บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการใหความรูทางวิชาการดาน
สารสนเทศ บริการพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการ
วิดีทัศนทบทวนคําบรรยายรายวิชาพ้ืนฐานในรูปแบบดิจิทัล 
(e-Lecture) 

2. บริการหองสมุดออนไลน ประกอบดวย บริการ
สืบคนฐานขอมูล หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกสทางออนไลน
แ ล ะแบบ  Remote Access Off-Campus บริ ก า ร สื บ ค น 
Mahidol Library Catalogs (OPAC) บริการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทแบบ Single Search และ Mahidol 
Libraries e-Journals Apps บนอุปกรณพกพา 

3. บริการคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย
บริ การคลั งสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลั ยมหิดล 
(Mahidol IR) บริการคลังขอมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Mahidol Archives) บริ ก า ร วิ ทยา นิ พนธ ขอ ง นั กศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล (ท้ังตัวเลมและอิเล็กทรอนิกส) และ บริการ
หนังสือตําราวิชาการของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล  

4. บริ ก า รแหล ง เ รี ยนรู เ พ่ื อสั งคมและ ชุมชน
ประกอบดวย บริการนําชมนิทรรศการ หอพระราชประวัติสมเด็จ
พระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยมหิดล 
บริการจัดกิจกรรมและฝกอบรมทางวิชาการ และ บริการแหลง
ความรูอ่ืนๆ [2]  
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ในการ “พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรูและ
แหลงเรียนรูมุงสูคุณภาพบริการ” อาศัยสมรรถนะหลักท่ีชัดเจน
ขององคกร 2 ประการ คือ 1) ศักยภาพดานการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ คลังความรูและแหลงเรียนรูและ 2) ศักยภาพดานการ
บริการท่ีเปนเลิศ ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายโดยรวมพลังความคิด
และความเช่ือของบุคลากรทุกคนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดวยคานิยมหลักองคกร M-A-H-I-D-O-L ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ผสมผสานกับคานิยมหลัก M-U-L-K-C ของหอสมุดและคลัง
ความรู ฯ  คื อ M-Minded บริการด วยใจ U-Utilization ใช
ทรัพยากรใหคุมคา L-Learning เรียนรูตลอดเวลา K-Knowledge 
พัฒนาความรู C-Customer เนนผูรับบริการเปนสําคัญ[2] 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากร

รวมกันอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
2. เพ่ือลดงบประมาณคาใชจายการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศของหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล และ
สวนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

3. เพ่ือตอบสนองความตองการใชบริการและสามารถ
ชวยเหลือผูใชบริการใหไดรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการจาก
หองสมุดอ่ืน ๆ ท้ังจากภายในประเทศและตางประเทศ 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
การบริการทรัพยากรสารสนเทศ เปนหน่ึงในบริการ

หองสมุดแบบ Walk-in ประกอบดวย บริการยืมคืนทรัพยากร
ส า ร ส น เ ท ศ  บ ริ ก า ร ยื ม ร ะ ห ว า ง ห อ ง ส มุ ด ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) บริการยืม
ระหวางหองสมุดภายในเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
( Interlibrary Loan: ILL) แ ล ะ บ ริ ก า ร นํ า ส ง เ อ ก ส า ร 
( Document Delivery Service: DDS) [2] มี ขอบเขตการ
ดําเนินงานดังน้ี 

1. บริการยมืคืนทรัพยากรสารสนเทศ เปนบริการใหยืม
และคืนทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
การบริการหองสมุด ประกอบดวย หอสมุดกลาง หองสมุดคณะ/
สถาบันตาง ๆ ในสังกัด จํานวน 10 แหง ไดแก หอสมุดกลาง 
หองสมุดวิทยาเขตราชวิถี หองสมุดคณะเภสัชศาสตร หองสมุด
คณะเทคนิคการแพทย หองสมุดคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร หองสมุดสถาบันโภชนาการ หองสมุดสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน หองสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
หองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และหองสมุด
วิทยาลัยราชสุดา อีกท้ังประสานเครือขายความรวมมือกับ
หองสมุดอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายใตสังกัดคณะ/สถาบันตาง ๆ ทุกวิทยา
เขต ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังสิ้น 37 แหง[2] 

2. บ ริ ก า ร ยื ม ร ะ ห ว า ง ห อ ง ส มุ ด ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) เปนบริการยืม
ระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล จากเครือขาย Mahidol 
Book Delivery จํานวน 27 แหง แบงเปน สมาชิกท่ีอยูในวิทยา
เขตศาลายา มี 20 หองสมุด สมาชิกท่ีอยูในวิทยาเขตบางกอก
นอย มี 2 หองสมุด สมาชิกท่ีอยูในวิทยาเขตพญาไท มี 4 หองสมุด 
และสมาชิกท่ีอยูในวิทยาเขตกาญจนบุรี มี 1 หองสมุด เพ่ือ
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา 
และตอบสนองความตองการใชบริการของผูใชบริการ[3] 

3. บริการยืมระหวางหองสมุดภายในเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ( Interlibrary Loan: ILL) เปนบริการยืม
ระหวางหองสมุด เกิดข้ึนจากความรวมมือกันของคณะทํางานฝาย
บริการสารนิเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จาก 27 แหง 
จํานวน 39 หองสมุด ทําให เกิดการใชทรัพยากรรวมกัน 
(Resource Sharing) อยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด และ
สามารถชวยเหลือผูใชบริการใหไดรับทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตองการจากหองสมุดอ่ืน ๆ ท้ังจากภายในประเทศและ
ตางประเทศ[4] 

4. บริ การ นํ าส ง เอกสาร  (Document Delivery
Service: DDS) เปนบริการสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ดังน้ี 

1. บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ

ตารางท่ี 2 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Sierra 

ป 2560 2561 2562 

รวม 109,653 107,210 94,764 

รูปท่ี 1 สถิติการยมืทรัพยากรสารสนเทศจากระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Sierra 
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สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Sierra ในป 2562 มีจํานวน 94,764 เลม ลดลงจากป 
2560 ซึ่งมีจํานวน 109,653 เลม และ ป 2561 จํานวน 
107,210 เลม สืบเน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
ผูใชบริการ เน่ืองจากสถิติการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-
Books) มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน[5] 

2. บริการยืมระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย
มหิดล (Mahidol Book Delivery) 

ตารางท่ี 3 สถิติบริการยืมระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย 
มหิดล (Mahidol Book Delivery)  

ป 2559 2560 2561 

รวม 7,036 7,317 6,397 

รูปท่ี 2 สถิติบริการยืมระหวางหองสมุดภายใน
มหาวิทยาลยัมหิดล (Mahidol Book Delivery) 

ส ถิ ติ บ ริ ก า ร ยื ม ร ะ ห ว า ง ห อ ง ส มุ ด ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery)  ในป 2561 มี
จํานวน 6,397 เลม ลดลงจากป 2559 ซึ่งมีจํานวน 7,036 เลม 
และ ป 2560 จํานวน 7,317 เลม เน่ืองจากผู ใชบริการมี
ทางเลือกในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Books)[5] 

3. บริการยืมระหวางหองสมุดภายในเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Interlibrary Loan: ILL) และ 

4. บริการ นําส ง เอกสาร (Document Delivery
Service: DDS) 

ตารางท่ี 4 สถิติบริการยืมระหวางหองสมุดภายในเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและบริการนําสงเอกสาร  

ป 2559 2560 2561 

รวม 1,213 1,299 727 

รูปท่ี 3 สถิติบริการยืมระหวางหองสมุดภายในเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและบริการนําสงเอกสาร 

สถิติบริการยืมระหวางหองสมุดภายในเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและบริการนําสงเอกสาร ในป 2561 
มีจํานวน 727 เลม ลดลงจากป 2559 ซึ่งมีจํานวน 1,213 เลม 
และ ป 2560 จํานวน 1,299 เลม[2] และจากสถิติการใชงาน
ยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan) ผานระบบ EBSCO 
Discovery Service เ ดื อ น  ม . ค .  –  ธ . ค .  2 5 6 2  พ บ ว า 
มหาวิทยาลัยมหิดลสงคํารอง “ขอรับบริการ(Borrowing)” เปน
อันดับท่ี 5 คิดเปน รอยละ 4.23 และรับคํารอง “ใหบริการ
(Lending)” เปนลําดับท่ี 2 คิดเปน รอยละ 9.99 สามารถลด
คาใชจายได จํานวน 78,000 บาท[6] และ 

ภาพรวมการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการ
บริการท่ีไดรับจากหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางท่ี 5 ผลสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการท่ี
ไดรับจากหองสมดุมหาวิทยาลัยมหิดล 

ป 2560 2561 2562 

ระดับความ
พึงพอใจ 

4.33 4.37 4.31 

รูปท่ี 4 ผลสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการท่ีไดรับ
จากหองสมุดมหาวิทยาลัยมหดิล 

ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการท่ีไดรับ
จากหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2562 ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจในระดับ 4.31  ลดลงจากป 2560 และป 2561 ซึ่งมี
ความพึงพอใจในระดับ 4.33 และ 4.37 ตามลําดับ[7] 
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สรุป 
จากคานิยมหลัก M-U-L-K-C ของหอสมุดและคลัง

ความรูฯ คือ M-Minded บริการดวยใจ U-Utilization ใช
ทรั พยากร ให คุ ม ค า  L-Learning เ รี ยนรู ต ลอด เ วลา  K-
Knowledge พัฒนาความรู C-Customer เนนผูรับบริการเปน
สําคัญ นํามาซึ่งนโยบายลดคาใชจาย-เสริมสรางรายได สงเสริม
การสรางเครือขายความรวมมือกับหองสมุดอ่ืนท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกลยุทธการบริการทรัพยากร
สารสนเทศ คือ 

1. บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ เปนบริการ
ใหยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
การบริการหองสมุด ประกอบดวย หอสมุดกลาง หองสมุด
คณะ/สถาบันตาง ๆ ในสังกัด จํานวน 10 แหง และเครือขาย
ความรวมมือกับหองสมดุอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายใตสังกัดคณะ/สถาบัน
ตาง ๆ ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังสิ้น 37 
แหง  

2 .  บ ริ ก า ร ยื ม ร ะ ห ว า ง ห อ ง ส มุ ด ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) เปนบริการยืม
ระหวางหองสมุดในมหาวิทยาลัยมหดิล จากเครือขาย Mahidol 
Book Delivery จํานวน 27 แหง  

3. บริการยืมระหวางหองสมุดภายในเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ( Interlibrary Loan: ILL) เปน
บริการยืมระหว างหองสมุด  จากความร วมมือ กันของ
คณะทํางานฝายบริการสารนิเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
จาก 27 แหง จํานวน 39 หองสมุด  

4 . บริการ นําส ง เอกสาร (Document Delivery
Service: DDS) เปนบริการสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 

กลยุทธการบริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด
และคลังความรูฯ ชวยสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด ชวยลด
งบประมาณคาใชจายการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ อีกท้ัง
ชวยตอบสนองความตองการใชบริการและสามารถชวยเหลือ
ผูใชบริการใหไดรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการจากหองสมุด
อ่ืน ๆ ท้ังจากภายในประเทศและตางประเทศ สงผลใหไดรับ
ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการท่ีไดรับจากหองสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดลในระดับมาก ดวยปรัชญาวา “หนังสือเปน
ออมสิน เปนสิ่งท่ีจะทําใหมนุษยกาวหนาไดโดยแท” และ
วิสัยทัศนวา “มุงมั่นท่ีจะเปนหองสมุดและแหลงเรียนรู ช้ันนํา 
เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสูระดับโลก” นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีจุดเนนคือ
ความยั่งยืน สอดคลองกับเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals –SDGs) คือ เปาหมายท่ี 
4: การศึกษาท่ีเทาเทียม(Quality Education) รับรองการศึกษา

ท่ีเทาเทียมและท่ัวถึง สงเสริมโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
สําหรับทุกคน และเปาหมายท่ี 17: ความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน(Partnerships for the Goals) สรางพลังแหงการเปน
หุนสวน ความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน[8] 
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บทคัดย่อ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ัวโลก จ านวน
ผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือได้เป็นอย่างดี ด้วย
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาตรการส่วนบุคคลอย่างหนึ่งที่ใช้ได้ผลดี คือการป้องกันตนเองด้วย
การสวมหน้ากากอนามัย งานวิจัยนี้ น าเสนอวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้ว ซึ่งจัดเป็นมูลฝอยติดเช้ือประเภทหนึ่ง คณะผู้วิจัยประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 
โดยก าหนดให้ท้ิงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในภาชนะที่เตรียมไว้และมีการตรวจนับจ านวนหน้ากากที่ถูกทิ้งในภาชนะที่ก าหนด จ านวน 
6 จุด ในพื้นที่ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบคลุมทั้ง 7 อาคาร ยกเว้นอาคารโรงพยาบาลฯ ซึ่งปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีการทิ้งมูลฝอยประเภทอื่นรวมกับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ประมาณ 
ร้อยละ 10 เนื่องจากเป็นภาชนะชนิดเหยียบท าให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน บุคลากรและผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจและ
ไม่ตระหนักหรือไม่สนใจป้ายที่แสดงถึงชนิดของมูลฝอย น าไปสู่ค่าใช้จ่ายในการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือที่เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาวิจัยนี้
จ าเป็นต้องมีการสื่อสารและการจัดระบบการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเช้ืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ค ำส ำคัญ หน้ากากอนามัย โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยะติดเช้ือ

บทน ำ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) เริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 และพบผู้ป่วยรายแรก
ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีนและแพร่กระจายไปยัง
ประเทศอื่นในแถบเอเชีย โดยพบผู้ติดเช้ือครั้งแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังมีแนวโน้ม
การติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง[1]

การติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) สามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านละอองน้ ามูกและน้ าลายโดย
การไอหรือจาม (ผ่านละอองเสมหะจากผู้ที่มี เช้ือเท่านั้น ไม่
สามารถติดต่อผ่านทางอากาศได้) ซึ่งหากละอองเหล่านี้ติดอยู่ตาม
สิ่งของต่างๆ หากมีการสัมผัสสิ่งของเหล่านี้ สามารถติดเช้ือไวรัส
ผ่านการน ามือไปสัมผัสกับดวงตา จมูก หรือปาก นอกจากนั้นยัง
ติดต่อผ่านการสูดละอองเหล่านี้จากผู้ที่มีเช้ือที่ไอหรือจามได้[2]

ข้ อแนะน าจากองค์ การอนามั ยโลก (WHO) ต่ อ
สาธารณชนในภาวะการแพร่ระบาดของโรค คือควรอยู่ให้ห่างจาก
ผู้ที่มีอาการป่วยไม่ต่ ากว่า 1 เมตร หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลฆ่า
เช้ือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก หรือปาก หากมีการไอหรือ
จาม ให้ใช้กระดาษช าระหรือข้อศอกปิดปากและจมูก ในกรณีที่
รู้สึ กไม่สบาย ให้ เก็บตัวอยู่ ในบ้ าน [2] เพื่ อการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคนั้น รัฐบาล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
5 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กล่าวคือ เมื่อประชาชนออกนอก
เคหะสถานหรือบริเวณสถานที่พ านักของตนต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า ดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า จึงเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนบุคคล อย่างหนึ่งที่ใช้
ได้ผลดีในการป้องกันตนเองเมื่อสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเช้ือและลดการ 
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แพร่กระจายเชื้อ ซึ่งประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมการ
แพร่เชื้อ ของหน้ากากอนามัยมีความแตกต่างกันตามวัสดุที่ใช้
ผลิต เช่น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical mask หรือ 
Medical mask) หน้ากากอนามัยชนิดผ้า โดยองค์การอนามัยโลก 
(WHO) แนะน าให้ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพียงครั้ง
เดียว เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น จึงไม่
ควรท าความสะอาดหน้ากากอนามัยด้วยแอลกอฮอล์ หรือซักด้วย
สารซักฟอกแล้วนึ่งเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า[3] สาเหตุดังกล่าวข้างต้น 
ท าให้ผู้ที่เลือกใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เมื่อใช้เสร็จแล้ว 
หน้ากากอนามัยชนิดนี้จะจัดเป็นมูลฝอยติดเช้ือตามนิยาม 
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ส่งผลให้
ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือเพิ่มสูงขึ้นจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว โดย
มีปริมาณการทิ้งเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศประมาณ 1.5-2 ล้านช้ินต่อ
วัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นถึง 1,500 ตันต่อวัน[4] 
สามารถส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ได้ (รูปที ่1) 

รูปที ่1 หน้ากากอนามัยทีใ่ช้แล้วผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 

หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถือเป็นมูลฝอยติดเช้ือมีความ
จ าเป็นต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม
หรือก าจัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อนปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และส่งเสริมนโยบายดังกล่าวโดยการประกาศ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง “มาตรการความปลอดภัย
ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” และจัดเตรียมภาชนะส าหรับทิ้ง
หน้ากากอนามัยที่ ใช้แล้ว เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการที่
เหมาะสมและลดการแพร่กระจายของเช้ือโรค  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ซึ่ง
เป็นมูลฝอยตดิเช้ือประเภทหน่ึง
2. เพื่อบริหารจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

ระเบียบวิธีกำรศึกษำวิจัย 
งานวิจัยนี้  น าเสนอวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการหน้ากากอนามัยที่
ใ ช้ แ ล้ ว  ซึ่ ง เป็ น มู ล ฝ อ ย ติ ด เ ช้ื อ ป ร ะ เภ ท ห นึ่ ง  ค ณ ะ
เวชศาสตร์เขตร้อนได้ประกาศนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 

เรื่อง “มาตรการความปลอดภัยทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ซึ่ง
ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
ขาดตลาด คณะฯ มีการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับ
บุคลากรทุกคน แต่ยังคงมีบุคลากรบางส่วนที่ยังใช้หน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์ คณะฯ จึงจัดภาชนะส าหรับทิ้งหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้ว โดยภาชนะมีขนาด 5 กิโลกรัม ซึ่งมีขนาด
เท่ากับถังขยะติดเช้ือขนาดเล็กของโรงพยาบาลฯ และมีความ
เพียงพอในการรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว สามารถเปิด-
ปิดได้ด้วยการเหยียบเพื่อลดการสัมผัสและป้องกั นการ
แพร่กระจายของเช้ือโรค โดยท าการจัดเตรียมภาชนะไวบ้ริเวณ 
ช้ัน 1 ของทุกอาคารภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวน 6 
อาคาร ได้แก่ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ อาคารจ าลอง หะ
ริณสุต อาคารตระหนักจิต หะริณสุต อาคารสันต์ศิริ ศรมณี 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี ส าหรับอาคารราชนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคาร
โรงพยาบาลมีการจัดการหน้ากากอนามัยที่ ใช้แล้วตาม
มาตรฐานป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในหน่วยงาน และติด
ป้ายแสดงข้อมูลส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว (รูปที่ 2) 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เพื่อให้
บุคลากรภายในคณะฯรบัทราบ (รูปที่ 3) ด าเนินการประเมินผล
การทิ้งโดยการสุ่มตรวจภาชนะรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 

รูปที่ 2 ป้ายแสดงข้อมูลส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 

รูปที่ 3 ประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) 
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คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีการจัดการหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้ว โดยประกาศนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 
เรื่อง “มาตรการความปลอดภัยทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” 
จากการสุ่มตรวจและสัมภาษณ์ผู้รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า 
มีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจริง โดยเฉลี่ยภาชนะละ 2-5 
ช้ิน/วัน หากคิดจ านวนบุคลากรของส่วนงานที่มีประมาณ 700 
คน มีสัดส่วนการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วน้อยมากโดย
อ้างอิงผลการส ารวจการค้นหาราคาหน้ากากอนามัยบนเว็บไซต์ 
Priceza.com ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563 
มีปริมาณการค้นหาในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นถึง 690% เมื่อ
เทียบกับปี 2562 สะท้อนปริมาณความต้องการอย่างมหาศาล
ของตลาดได้เป็นอย่างดี[5]  เนื่องจากในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา
เป็นช่วงที่มีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยสูง อีกทั้งยังต้อง
ปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังพบว่า มี
การทิ้งมูลฝอยประเภทอื่นลงในภาชนะรวมกับหน้ากากอนามัย
ที่ ใ ช้แล้ ว  ป ระมาณ ร้อยละ  10 (รูปที่  4 ) ซึ่ งตามนิ ยาม 
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ถือเป็น
มูลฝอยติดเช้ือทั้งหมด ส่งผลให้มีน้ าหนักและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเพิ่มสูงขึ้น  

รูปที่ 4 การทิ้งมูลฝอยที่ผดิประเภท 
สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความ
ตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย มีการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดย
จัดเตรียมภาชนะขนาด 5 กิโลกรัม ชนิดเหยียบเพื่อลดการ
สัมผัส เช้ือ โรค ไว้ ในพื้ นที่ ของคณ ะเวชศาสตร์ เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบคลุมทุกอาคารของคณะฯ จ านวน 6 
จุด ยกเว้นอาคารโรงพยาบาล ซึ่งมีการจัดการหน้ากากอนามัย
ที่ใช้แล้วตามมาตรฐานป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ จากการ
ส ารวจชนิดของมูลฝอยที่อยู่ในภาชนะ พบว่ามีจ านวนของการ
ทิ้งผิดประเภท โดยทิ้งมูลฝอยทั่วไปลงในภาชนะดังกล่าว คิด
เป็นร้อยละ 10 ด้วยความสะดวกของบุคลากรและผู้มารับ
บริการ เนื่องจากภาชนะมีที่เหยียบที่ไม่ต้องสัมผัส ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรและการ

จัดระบบการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกำศ 
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่กรุณา
วิเคราะห์ข้อมูลและให้ค าปรึกษาแนะน า ขอขอบคุณ นายเสวก 
ชมมิ่ง หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม บุคลากรคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการด าเนินการ
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บทคัดย่อ 

โควิด-19 เป็นหนึ่งของโรคติดเช้ือที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม จ านวนผู้ป่วยหรือเข้าข่ายที่ต้องเข้ารับการตรวจ

และรับการรักษามีจ านวนมาก สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่าง ๆ จ าเป็นต้องจัดสถานที่คัดกรองตรวจหาเชื้อและการรักษา หาก

พบว่ามีการติดเช้ือเนื่องจากโควิด-19 คือโรคติดต่อท่ีร้ายแรง การตรวจคัดกรองหรือรักษาจ าเป็นต้องใส่ชุดและอุปกรณ์ครบถ้วนท าให้

มีการใช้ทรัพยากรจ านวนมาก และมีชุดที่สวมใส่ต้องทิ้งไปในแต่ละวันสูงและยังมีความเสี่ยงหากชุดที่สวมใส่ไม่ได้มาตรฐาน 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตรอ้นมีหอผูป้่วยนอก OPD FEVER ที่ใช้ส าหรับตรวจผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรกัษา อาคารโรงพยาบาลไม่ไดถ้กู

ออกแบบไว้ให้เหมาะสมส าหรับการตรวจหาโรคในลักษณะนี้มาก่อน แต่ในสถานการณ์โรคโควิด -19 การสร้างห้องความดันลบเพื่อ

การตรวจคัดกรองตลอดจนการรักษานอกจากจะช่วยในการลดความเสี่ยงของแพทย์ พยาบาล แล้วยังสามารถช่วยลดการใช้

ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและการจัดการเรื่องขยะติดเชื้อต่อไป บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมการออกแบบจากพื้นที่

เดิมที่ไม่ได้ถูกออกแบบไว้ และการใช้งานห้องควบคุมความดันลบส าหรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับการใช้งานในพื้นที่

จริงของโรงพยาบาล พบว่า การออกแบบห้องความดันลบต้องค านึงถึงมาตรฐาน ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และการ

ควบคุมการปนเปื้อนในบรรยากาศหรือในห้อง การจัดการเช้ือด้วยเทคโนโลยี ได้แก่ การใช้น้ ายาฆ่าเช้ือ การใช้แสงยูวี การใช้แผ่น

กรองอากาศ และต้องค านึงถึงความดันที่เหมาะสม และในการออกแบบจ าเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจและผู้รับการตรวจ 

การใช้อินเตอร์คอมหรือวิดีโอโฟนเพื่อการสื่อสาร โดยสรุปการใช้ห้องความดันลบสามารถลดความเสี่ยงของการติดเช้ือส าหรับ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว ยังลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง การลดปัญหาขยะติดเช้ือได้ 

ค ำส ำคัญ ห้องความดันลบ, โรคโควิด-19, งานวิศวกรรม, การฆา่เชือ้ 
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บทน า 

โรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่า 2019 พบครั้งแรก
ในปลายปี พ.ศ.2562 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
มีการตรวจพบคนที่ติดเช้ือในประเทศไทยรายแรกในเดือน
มกราคม 2563 โดยเป็นคนที่เดินทางจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และท าให้เกิดการแพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง [1] 
สถานการณ์โลกพบว่ามีจ านวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง หลายประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดครั้งที่ 2 
โดยในส่วนของรัฐบาลนั้นได้ด าเนินมาตรการทางกฎหมาย เช่น 
การปิดเมือง การก าหนดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหะ
สถานหรือเคอร์ฟิว มาตรการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และบุคคลทั่วไป แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีการควบคุม
การแพร่ระบาดโรคนี้ได้ดี ไม่พบว่ามีการติดเชื้อภายในประเทศ
มานานกว่า 30 วันแล้ว แต่จ านวนผู้ติดเช้ือที่ยังคงเพิ่มขึ้นโดย
เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยมาตรการตรวจคัดกรอง กักตัวเพื่อสังเกต
อาการของกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขท า
ให้ประเทศไทยยังคงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ดี โดย ณ 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีจ านวนผู้ติดเชื้อในวันนี้ 8 ราย ท า
ให้มียอดสะสมนับตั้งแต่การตรวจพบรายแรกของประเทศอยู่ท่ี 
3,818 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 60 ราย [2] 
จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคหรือองค์การอนามัยโลก แสดงให้
เห็นถึงอัตราการระบาดของโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
แนวโน้มยังคงมีการเพิ่มขึ้นหากไม่มีมาตรการรองรับที่ดี  
โดย เฉพาะสถานพยาบาล และมาตรการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคในสถานพยาบาล

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนให้บริการตรวจ
รักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคเขตร้อน ท า
ให้มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและรักษาอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาที่หอผู้ป่วยนอก 
125,829 คน แต่หน่วยตรวจไข้ OPD FEEVER ยังมิ ได้ถูก
ออกแบบให้สามารถรองรับการตรวจผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโรค
ทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้พยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ มีความเสี่ยงในการตรวจรักษา และทาง
โรงพยาบาลสิ้นเปลืองการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
อาทิหน้ากากอนามัยชนิด N95 และชุด Gown อยู่เป็นจ านวน

มาก [3] บทความนี้จึงได้รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการ
รับมือกับการระบาดของโรคและการป้องกันการแพร่กระจาย
ในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการคัด
กรองโรค อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์เพียงล าพังมิอาจ
รับมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ จึงต้องอาศัย
ห้องตรวจที่มีความปลอดภัยสูง เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่
ทันสมัยเพื่อรับมือการระบาดของโรคดังกล่าว

บทความนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เ ป็ นการทบ ทวน
วรรณกรรมการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อใช้งานด้านสุขภาพ
ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นทางวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการงานด้านกายภาพ
เพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข อีกทั้งยัง
ช่วยลดความเสี่ยงในการรับสัมผัสกับเช้ือโควิด-19 โดยการใช้
ศาสตร์ทางวิศวกรรมควบคู่ไปกับศาสตร์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข       

รูปที่ 1 การใส่อุปกรณป์้องกัน PPE ของบุคลากรทางการแพทย ์

วัตถุประสงค์ 
1.ศึกษาทบทวนวรรณกรรมการออกแบบทางวิศวกรรมห้อง
ความดันลบ
2.เปรียบเทียบการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ก่อนและ
หลังการเปิดใช้งานห้องความดันลบ

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
การวิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับการ

ด าเนินการจริง โดยทีมงานมีการทบทวนวรรณกรรมพื้นฐาน

ของการออกแบบและการพัฒนาเพื่อการใช้งานจริง และมี
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การศึกษาจากห้องความดันลบ ณ พ้ืนท่ีของโรงพยาบาลที่มีการ

ใช้งานจริง

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 

เ ช้ือไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายผ่านทาง

อากาศได้ ด้วยเหตุนี้การตรวจคัดกรองและการตรวจรักษา

ผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยว่ามีอาการป่วยนั้น สถานพยาบาลหรือ

โรงพยาบาลหลายแห่ งจ า เป็นต้อง ใ ช้ห้องความดัน ลบ 

(Negative Pressure Room) ในประเทศไทยมีหลายสถานที่ที่

มีการน ามาใช้งานเพื่อตรวจรักษาผู้ป่วย อาทิ สถาบันบ าราศ

นราดูร จังหวัดนนทบุรี [4] ห้องความดันลบไม่ได้ใช้เฉพาะ

ส าหรับกรณี โควิด-19 เท่านั้น สามารถใช้กับโรคที่ติดต่อแพร่

เช้ือทางอากาศอื่น ๆ ด้วย เช่น วัณโรคปอด หัด หัดเยอรมัน

เป็นต้น เนื่องจากการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อในอากาศ

ต้องค านึงถึงหลักการและประโยชน์การใช้งานพื้นทีด่้วย

ความดันในทางฟิสิกส์หมายถึงขนาดของแรงที่

กระท าตั้งฉากต่อ 1 หน่วยพ้ืนท่ีของพื้นที่ผิว หน่วยของความดัน

เป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือพาสคาลในระบบเอสไอ ความดัน

เป็นปริมาณสเกลาร์ แสดงถึงการไม่มีคุณสมบัติทางทิศทาง โดย

สามารถเขียนสมการของความดันได้เป็น 

 p = F/A 
โดย 
p คือ ความดันมีหน่วยเป็น นิวตันต่อตารางเมตร (N/m2) 
F คือ แรงท่ีกระท าตั้งฉากกับพ้ืนผวิมีหน่วยเป็น นิวตัน (N) 
A คือ พื้นทีห่น้าตัดที่ถูกแรงกระท ามีหน่วยเป็น ตารางเมตร 
(m2) 

1. หลักการออกแบบห้องความดันลบ

1.1 ทิศทางของกระแสลม 

ทิศทางของกระแสลมนับว่ามีความส าคัญต่อการ

ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าดูแลผู้ป่วยจากการติดเช้ือที่

รับการรักษาในห้องพักกล่าวคือ อากาศใหม่ (Fresh Air) ที่เติม

เข้าจะผ่านจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าดูแลผ่านไปยังผูป้ว่ย 

ทั้งนี้ทิศทางของกระแสลมมีความส าคัญมากกว่าแรงดันอากาศ

ภายในห้อง กระแสลมควรไหลเข้ามาจากอากาศที่มีความ

สะอาดกว่า ไปสู่จุดที่มีละอองเชื้อจากผู้ป่วยปนเปื้อนอยู่ ซึ่งก็คือ

ส่วนหัวเตียงของผู้ป่วย และหัวดูดลมออกในห้องผู้ป่วยควรอยู่

ใกล้จุดที่ผู้ป่วยจามหรือไอ เพื่อท าให้ละอองจากการจามหรือไอ

ถูกดูดออกในทันที [5] ดังรูปที่ 2 

รูปที ่2 แสดงทิศทางการไหลของกระแสลม 

1.2 การค านวณขนาดเครื่องเติมอากาศและเครื่องดูดอากาศ

ทิ้ง 

ห้องที่ด าเนินการออกแบบปรับปรุงมีจ านวน 2 ห้อง
แบ่งเป็นห้องตรวจผู้ป่วย และห้องสังเกตอาการ แต่เนื่องจาก
ขนาดห้องมีขนาดใกล้เคียงกันจึงด าเนินการออกแบบชุดห้อง
ความดันลบเพียงห้องเดียวแต่สามารถน ามาใช้อีกห้องได้ ทั้งนี้
อากาศที่ดูดออกสามารถน ากลับมาสู่ห้องอีกได้ โดยต้องผ่าน
แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง แต่ต้องค านึงถึงสิ่งที่ปนเปื้อน
ในอากาศที่ดูดกลับมาหมุนเวียนภายในจะต้องปราศจากเชื้อ 

ผู้ออกแบบได้เลือกการออกแบบโดยดูดอากาศทิ้ง
ทั้งหมด และเติมอากาศใหม่ (Fresh Air) เข้ามาทั้งหมด ส าหรับ
พื้นที่ที่ต้องการควบคุมการแพร่กระจายเช้ือทางอากาศจาก
ผู้ป่วย จะต้องควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งการด าเนินงานครั้งนี้
ผู้ออกแบบได้ก าหนดไว ้คือ 

1) แรงดันอากาศ -10 ±3 Pa
2) อัตราการถ่ายเทอากาศ 15 Air Change Per

Hour (ACH) 
3) อัตราการเติมอากาศจากภายนอก >3 ACH
4) อุณหภูมิ 24 oC ±2 oC
5) ความช้ืนสัมพัทธ์ 50% ±10 RH
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การหาปริมาตรพื้นที่ห้องตรวจผู้ป่วย 1 และ 2 ดังนี้ 
กว้าง 5.5 ม. x ยาว 4.1 ม. x สูง 2.7 ม. ปริมาตรห้อง = 60.85 
ลูกบาศก์เมตร 

1.3 อัตราการระบายอากาศ (เติมอากาศ) 

ตามทฤษฎีอ้างอิงจากมาตรฐานศูนย์ป้องกันและ

ควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา Centers for 

Disease Control (CDC) [6] อัตราการระบายอากาศไม่น้อย

กว่า 6-12 รอบต่อช่ัวโมง (Air Change Per Hour) [7] กรณีนี้

เลือกใช้ที่ 15 รอบต่อช่ัวโมง  

- ปริมาณอากาศที่ต้องการ 15 รอบต่อช่ัวโมง x ปริมาตร
ห้อง 60.85 ลูกบาศก์เมตร = 912.75 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง

- 1 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมงมีค่าเท่ากับ 1.7 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
น าที  เ พ ร า ะฉะนั้ น ปริ ม าณอากาศที่ ต้ อ งการ คื อ
912.75/1.7 = 537 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM)

- เลือกที่ 800 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) การเติมอากาศ

ผ่านเครื่องปรับอากาศเป็น Fresh Air 100% ขนาด

ปริมาณลม 800 CFM ติดตั้งแผ่นกรองอากาศชนิด Pre-

Filter, Medium-Filter เพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคเข้ามา

ในห้องความดันลบ

1.4 ขนาดท าความเย็น Cooling Capacity 

ขนาดท าความเย็นของเครื่องเติมอากาศภายนอก 

100% คิ ด ที่ อ า ก าศ ภาย นอก  35 oC/65%RH/h =  46.6 

Btu/lb) การปรับอุณหภูมิอากาศภายนอกปริมาณ 250 

ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ให้ได้ 22 oC มีขนาดการท าความเย็น 

= 1 ตันความเย็น อากาศภายนอกปริมาณ = 912.75 ลูกบาศก์

เมตรต่อช่ัวโมง จะต้องใช้ขนาดท าความเย็น = 912.75/250 = 

3.651 ตันความเย็น = 43,812 Btu/h 

1.5 อัตราการดูดอากาศทิ้ง (Exhaust Air) 
ตามทฤษฎีอ้างอิงจากมาตรฐานศูนย์ป้องกันและ

ควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการระบาย
อากาศไม่น้อยกว่า 6-12 รอบต่อช่ัวโมง (Air Change Per 
Hour) กรณีนี้เลือกใช้ที่ 15 ACH 
- ปริมาตรห้อง    = 60.85 ลูกบาศก์เมตร

- ปริมาณอากาศที่ต้องการ  = 15 ครั้งต่อช่ัวโมง x ปริมาตร
ห้อง 60.85 ลูกบาศก์เมตร = 912.75 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง

ห้องความดันลบต้องการแรงดันทีแ่ตกต่างจึงต้องให้ 
อัตราการดูดอากาศทิ้ง (Exhaust Air) มากกว่าอัตราการระบาย
อากาศ (เติมอากาศ) เพื่อสร้างแรงดันลบที ่-3 ACH 

- ปริมาณอากาศที่ต้องการ = 3 ครั้งต่อช่ัวโมง x ปริมาตร
ห้อง 60.85 ลูกบาศก์เมตร = 182.55 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง

- ปริมาณอากาศที่ต้องการ  =912.75 + 182.55 = 1095.3
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที

- 1 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมงมีค่าเท่ากับ 1.7 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
นาที  เพร าะฉะนั้ นปริ ม าณอากาศที่ ต้ อ งการ   =
1095.3/1.7 = 644.29 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM)

- เลือกที่  1000 CFM ติดตั้งแผ่นกรองอากาศชนิด Pre-
Filter, Medium-Filter, HEPA-Filter และ UV เพื่ อลด
การแพร่เช้ือในบรรยากาศ

1.6 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องควบคุมความช้ืน 
ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีการใช้เครื่องปรับอากาศ

มาควบคุมความชื้นได้ ลดการใช้อุปกรณ์ท าความร้อน (Heater) 
เพื่อการประหยัดพลังงาน จึงน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการ
ออกแบบปรับปรุงห้องความดันลบ ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์
พร้อมชุดระบายความร้อนและอุปกรณ์วาล์ว คอยล์เย็น โดย
คอยล์จะต้องถูกออกแบบให้มีพื้นที่รับลมมากเป็นพิเศษ เพื่อ
เพิ่ม Sensible Heat Ratio โดยติดตั้งเข้าไปในชุดเติมอากาศ
ในข้อ 1.4 และชุด Heating Device จะต้องเป็นแบบ Hot Gas 
Reheat Coil ที่ ใ ช้ความร้อนจาก Discharge Hot Gas จาก
คอมเพรสเซอร์โดยไม่ต้องใช้ Electric Heater ที่ใช้ไฟฟ้า ท าให้
ระบบประหยัดพลังงาน ดังรูปที ่3 [8] 
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รูปท่ี 3 แสดงไดอะแกรมแสดงการท างาน

ลักษณะการออกแบบและปรับปรุงห้องความดันลบ
นี้ ประกอบด้วยเครื่องเติมอากาศจ านวน 2 ชุด และเครื่องดูด
อากาศทิ้งจ านวน 2 ชุด พร้อมชุดควบคุมการท างานติดตั้งใน
ห้องตรวจผู้ป่วย 2 ห้อง และห้องสังเกตอาการ 1 ห้อง  

รูปที ่4 อุปกรณ์แสดงค่าส าหรับการเฝ้าระวัง 

1.7 ข้อพึงระวังส าหรับการออกแบบ

1.7.1 การออกแบบห้องความดันลบต้องพึงระวังถึงการติดเชื้อ

ของคนไข้ การเจ็บป่วยจากการได้รับเช้ือของผู้ที่ปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเป็นส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันนิยม

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โอกาสเกิดการเจ็บป่วยหรือติดเช้ือ

ย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น สถาปนิก วิศวกร แพทย์ ควรต้องมี

การปรึกษาและท างานร่วมกันเพื่อออกแบบห้องความดันลบที่

อยู่ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ต้องมีการบริหารพื้นท่ีให้

เหมาะสมและปลอดภัย อีกทั้งระบบอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

ควรออกแบบโดยวิศวกรหรือผู้เ ช่ียวชาญให้ถูกต้อง ซึ่งจะ

ป้องกันการเกิดการแพร่กระจายของโรคสู่แพทย์และบุคลากร

ด้านสาธารณสุขได้ 

1.7.2 เนื่องจากการออกแบบต้องมีการเติมอากาศจากภายนอก 

100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นต าแหน่งหัวรับอากาศต้องไม่อยู่ ใกล้

บริเวณที่มีกลิ่นหรือสารเคมี เนื่องจากอาจมีกลิ่นหรือสารเคมี

เข้ามาในห้องความดันลบได้  แต่หากมีข้อจ ากัดเรื่องต าแหน่ง

ติดตั้งก็อาจใช้ฟิลเตอร์ชนิดคาร์บอนที่สามารถดูดซับกลิ่น 

2. อุปกรณ์ที่จ าเป็นอื่นที่ต้องใช้ในการควบคุมการแพร่เชื้อ

2.1 เนื่องจากเมื่อมีการใช้งาน จึงมีโอกาสที่เช้ือจะตกค้างอยู่

ภายในห้องหรืออาคาร จ าเป็นต้องมีระบบการควบคุมหรือ

ก าจัดเช้ือ เช่น การก าจัดเชื้อด้วยระบบแสง UV การใช้น้ ายาพ่น

ฆ่าเช้ือ ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องการติดตั้งทั้ง 2 ระบบร่วมกัน

หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจ านวนครั้งหรือ

ความถี่ในการใช้งานแต่ละวัน  

2.2 ระบบ Video Phone เพื่อป้องกันการติดเช้ือการติดตั้ง 

ระบบ Video Phone ใช้ส าหรับสื่อสารระหว่างผู้ที่อยู่ในห้อง

ตรวจมายังห้องพักพยาบาล เพื่อลดจ านวนการเข้าออกห้อง

ตรวจของบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันการติดเช้ือเพิ่มขึ้นได้

ดังรูปที ่5 แสดงระบบ Video Phone ที่ใช้ในห้องตรวจ 

รูปที ่5 แสดงระบบ Video Phone ที่ใช้ในห้องตรวจ

3. การจัดท าคู่มือเพ่ือการปฏิบัติงาน

       เพื่อให้การท างานของระบบถูกต้องและต้องการ

ก าจัดเช้ือเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สิ่ง

ที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือการเขียนคู่มือปฏิบัติงานการดูแลและ

บ ารุงรักษาห้องความดันลบรวมทั้งอุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ  
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3.1 การใช้งานห้องความดันลบ  

3.1.1 เตรียมห้องตรวจผู้ป่วยติดเชื้อก่อนรับผู้ป่วยเข้าห้อง โดย

ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิทเพื่อป้องกันอากาศรั่วไหลเข้าห้อง 

และเปิดสวิตช์ควบคุมระบบห้องความดันลบ (Negative 

Pressure Room) ที่ตู้ ชุดควบคุมระบบบริ เวณหน้าห้องให้

ระบบเครื่องกรองอากาศท างานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 นาที 

ก่อนน าผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ 

3.1.2 ตรวจสอบความดันอากาศภายในห้องให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดความดันอากาศภายในห้องความดันลบไม่น้อยกว่า 

10-15 Pa กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเช้ือออกจากห้องให้เปิด

ระบบเครื่องกรองระบายอากาศท างานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10

ช่ัวโมง แล้วจึงปิดสวิตช์ระบบเครื่อง สวิตช์ควบคุมหลอด UV

สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าหลัก และเปิดระบบเครื่องกรองอากาศ ทั้งนี้

ให้ปฏิบัติตามอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง เพื่อ

ทดสอบระบบและความพร้อมใช้งาน

3.2 การบ ารุงรักษาห้องความดันลบ  

3.2.1 การบ ารุงรักษาประจ าวัน ให้มีการตรวจสอบแรงดันห้อง

เป็นประจ าทุกวัน โดยตรวจสอบอ่านค่าแรงดันจากเครื่องวัด 

หน้าห้อง ควรมีแรงดันเป็นลบไม่น้อยกว่า -10 Pascal และ 

ตรวจสอบระบบแสงสว่างของหลอดยูวี  

3.2.2 การบ ารุงรักษาประจ าเดือน ท าความสะอาดหลอดยูวี

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ตรวจท าความสะอาดแผ่นระบาย

อากาศด้านออกจากพัดลมเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบและท า

ความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละครั้ง 

3.2.3 การบ ารุงรักษาประจ าปี เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่เมื่อ

เครื่องวัดแรงดันตก หรือแผ่นกรองมีอายุการใช้งานมากกว่า 3 

ปี หลอดค่าเช้ือ UV มีอายุการใช้งานมากกว่า 4000 ช่ัวโมง 

หรือ 3 ปี ควรเปลี่ยนหลอดยูวีใหม่ กรองอากาศขั้นต้น Pre 

Filter ทุก 1 ปี  ชนิด Medium Filter ทุก 1 ปี  และ HEPA 

Filter ทุก 3-5 ปี ข้อระวัง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมชุดป้องกัน

ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุดระบายอากาศ 

2 การประหยัดทรัพยากร (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล)

จากการเก็บสถิติอุปกรณ์ป้องกันที่เกี่ยวข้องกับโรค

ทางเดินหายใจ (หน้ากากอนามัย N95) ลดลงหลังการปรับปรุง

และเปิดใช้งานห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไปเป็นห้องความดันลบ ดัง

แสดงในตารางที ่1 และ 2 พบว่ามีจ านวนลดลงมากกว่าร้อยละ 

50 ของหน้ากากอนามัย N95 และชุด Gown (ข้อมูลจาก

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน)

ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE)

อุปกรณ์
ป้องกัน 
(PPE) 

จ านวนอุปกรณ์ป้องกัน (ช้ิน) 

ก่อนปรับปรุง ช่วงปรับปรุง * หลังปรับปรุง 

ก.พ.-มี.ค. 63 เม.ย.-ส.ค. 63 ก.ย.-ต.ค. 63 

N95 240 322 120 

Gown 310 415 120 
*ห้องตรวจพื้นที่ภาคสนาม

ตารางที่ 2 ร้อยละปริมาณการใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ที่ลดลง 

อุปกรณ์
ป้องกัน 
(PPE) 

ร้อยละการใช้งาน PPE ที่ลดลง 

เทียบกับก่อน 
การปรับปรุง 

เทียบกับช่วง 
การปรับปรุง 

N95 50 62.7 

Gown 61.9 71.1 

สถิติค่าไฟฟ้าหลังการเปิดใช้งานห้องความดันลบช่วง

เดือนกันยายนเป็นต้นมาพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้นมาก

ดังแสดงในรูปที่ 6 สถิติค่าไฟฟ้าอาคารโรงพยาบาลฯ เนื่องจาก

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงอาทิระบบควบคุม

มอเตอร์พัดลมและอุปกรณ์ควบคุมความช้ืน ทั้งนี้จะต้องมีการ

เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาวิเคราะห์ต่อไป 

รูปที่ 6 กราฟแสดงสถิติค่าไฟฟ้าอาคารโรงพยาบาลฯ 
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สรุปผลการศึกษาวิจัย 
การออกแบบการใช้งานห้องความดันลบต้อง

ด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย มีการจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงานและจัดอบรมการใช้งาน การตรวจสอบระบบและ

การดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้การปรับปรุง

ห้องสามารถตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาลในการดูแล

ผู้ป่วยและลดความเสี่ยงของบุคลากรได้ และยังเป็นการ

สนับสนุนนโยบายลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและดูแล

สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ อ.ดร.

พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพ ที่กรุณาวิเคราะห์ข้อมูล และให้ค าปรึกษาแนะน า 

ขอขอบคุณ นายเสวก ชมมิ่ ง  หัวหน้างานกายภาพและ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ง า น ก า ย ภ า พ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ค ณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุเคราะห์สถานที่ใน
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บทคัดยอ

การเลือกเสนทางเพ่ือสัญจรน้ัน มีเหตุปจจัยในหลายๆ ดาน ซึ่งปจจัยทางกายภาพถือเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญและมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใช เน่ืองจากเปนลักษณะในทางรูปธรรมท่ีสามารถรับรูไดทันที งานวิจัยน้ีไดศึกษาแนวคิดพ้ืนท่ีสาธารณะ เนนเกี่ยวกับ
ลักษณะ คุณสมบัติทางกายภาพ แนวทางการออกแบบทางเดินเทา ท่ีทําใหเกิดเปนพ้ืนท่ีประสบผลสําเร็จในการใชงาน และ
ประมวลผลออกมาถึงคุณลักษณะท่ีดีในเชิงกายภาพ ท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจเพ่ือเลือกใชเสนทางน้ันๆ ซึ่งมีองคประกอบทางดาน
กายภาพท่ีเหมาะสม ดังน้ี

1. เสนทางสามารถเช่ือมตอกับอาคาร หนวยงานอ่ืนไดงาย ชัดเจน ท้ังการเขาถึงโดยเสนทางและมุมมอง ท่ีซึ่งมองเห็นงาย
2. เปนเสนทางท่ีทําใหถึงจุดหมายไดเร็วข้ึน เรียกวาเปนเสนทางลัดน่ันเอง
3. เสนทางท่ีมีขนาดกวาง เพียงพอตอการใชงาน และมีการเปดมุมมอง เพ่ือชวยใหผูท่ีสัญจรรับรูถึงสภาพแวดลอมได

โดยงาย เชน มีปาย สัญลักษณบอกทางอยางชัดเจนเพ่ือชวยใหเกิดความจดจําเสนทางไดงาย
4. อยูใกลกับจุดรวมกิจกรรมตางๆเชน อยูใกลรานคา อาหารเครื่องดื่ม รวมถึงจุดเปลี่ยนถายการสญัจร เชน ปายรับ-สง รถ

ประจําทาง ทางแยกท่ีสําคัญ เปนตน
5. มีสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด รมรื่น มีสวนประดับประดาเสนทาง และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน มาน่ัง ถังขยะ ตลอดเสนทาง

คําสําคัญ สัณฐานวิทยาเมือง  วิเคราะหเชิงสัณฐาน  การตั้งจุดนับ

บทนํา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ้ืนท่ีศาลายา ไดมีการพัฒนาในเชิงกายภาพ
ในหลายดาน ท้ังระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยไดพัฒนา
เสนทางเพ่ือรองรับการสัญจรท้ังรถยนต รถราง จักรยานยนต
จักรยาน และการเดินเทา  รวมถึงพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบ
เสนทางใหมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม สะดวกสบายเพ่ือเปนการดึงดูดให
มีการเขาใชงาน อยางไรก็ตามจากการสํารวจเบื้องตนพบวาความ
นิยมเลือกใชทางสัญจรบางเสนท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม มี
พ้ืนท่ีรองรับการพักผอน รองรับกิจกรรม เชน ถนนดานหนาแหลง

นันทนาการทางนํ้า กลับใชเปนพ้ืนท่ีจอดรถเปนสวนใหญ และ
ถนนท่ีอยูในตําแหนงใกลกัน กลับไดรับความนิยมในการเลือกใช
มากกวา แมวาจะไมไดเปนถนนท่ีเขาถึงอาคารหลักๆของ
มหาวิทยาลัย เปนตน จึงเห็นควรท่ีจะศึกษารูปแบบลักษณะทาง
กายภาพของทางสัญจรท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา เพ่ือเปนแนวทางในพัฒนาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยให
เกิดการใชประโยชนพ้ืนท่ีอยางสูงสูด
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วัตถุประสงค
1.ศึกษาและบันทึกความนิยมในการเลือกใชเสนทาง

สัญจรภายในมหาวิทยาลยั ในเชิงลักษณะทางกายภาพ
2.วิเคราะหรูปแบบทางกายภาพท่ีมีผลตอความนิยม

เลือกใชเสนทางสญัจรภายในมหาวิทยาลัย
3.ทราบแนวทางการพัฒนาในเชิงกายภาพของ

เสนทางสญัจรในมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเหมาะสม

ในการศึกษาน้ัน ได ทําการบันทึกผล ดวยการใช
เครื่องมือวิจัย ชุดโปรแกรม Space syntax เพ่ือวิเคราะหผลเชิง
สัณฐานของพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และบันทึกผลการ
สัญจรผานของยานพาหนะ และคนเดินเทา นําผลมาวิเคราะห
ความสัมพันธ รวมกับการศึกษาแนวคิดพ้ืนท่ีสาธารณะ เนน
เกี่ยวกับลักษณะ [1] คุณสมบัติทางกายภาพ [2] [3] [4] แนว
ทางการออกแบบทางเดินเทา [5] [6] ท่ีทําใหเกิดเปนพ้ืนท่ี
ประสบผลสําเร็จในการใชงาน โดยสื่อออกมาในดานสังคมและ
ดานกายภาพ โดยท้ัง 2 ดานน้ี ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ี
จะทําใหเกิดความเปนสาธารณะบนพ้ืนท่ีสาธารณะอยางสมบูรณ
สรุปไดคือ องคประกอบดานสังคมจะตองมีความหลากหลายของ
กลุมคน  กิจกรรม  ชวงเวลา ในการเขาใช พ้ืนท่ีน้ันๆ และ
องคประกอบทางดานกายภาพจะตองมีลักษณะ ดังน้ี

1. มีศักยภาพในการเขาถึงสูง สามารถเช่ือมตอกับ
พ้ืนท่ีโดยรอบท้ังในระบบการสัญจรและการเช่ือมตอทาง
มุมมอง และการอยูใกลกับจุดรวมกิจกรรมตางๆ ดังน้ี

- ตั้งอยูในบริเวณท่ีสามารถเช่ือมตอกับทางสัญจร
เนนทางเดินเทาและทางจักรยาน

- ตั้งอยูใกลกับรานอาหาร เครื่องดื่ม
- ตั้งอยูใกลกับอาคารหรือสถานท่ีสําคัญ
- ตั้งอยูใกลกับปายรถเมล ชุมทาง หรือทางแยก
- ตั้งอยูในตําแหนงท่ีมองเห็นไดงาย

2. มีรูปรางสัณฐาน ขอบเขต การจัดสรรพ้ืนท่ีภายใน
และติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือรองรับประโยชนใช
สอย และกอใหเกิดความสวยงามทางดานภูมิทัศน

- มีขนาดพ้ืนท่ี รูปทรงเหมาะแกการใชงาน
- จัดสรรพ้ืนท่ีใหสามารถทํากิจกรรมไดหลากหลาย

เชน มีพ้ืนท่ีพักผอน ท่ีน่ัง  ทางเดิน ลานกิจกรรม
- มีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการใชงานคนทุก

เพศ ทุกวัย และอุปกรณประดับในพ้ืนท่ี เชน มาน่ังหรือศาลาท่ี
อยูในบริเวณรมเงาของตนไม หลังคา ไฟสองสวาง ถังขยะ ทาง
ลาด  รานคา

- มีความสวยงามทางดานภูมิทัศน  เชน การ
เลือกใชพันธุไม รูปทรงของพันธุไมและอุปกรณประดับตางๆ

สิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุ ใหสอดคลอง กลมกลืน หรือสราง
จุดเดน เปนตน สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด ดังน้ี

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

องคประกอบทางกายภาพน้ัน สามารถนํามาใชเปน
เกณฑเพ่ือพิจารณา วิเคราะห พ้ืนท่ีสาธารณะน้ันๆ วามี
คุณลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถสงเสริมใหเกิดการนิยมเขา
ใชงานมากนอยเพียงใด

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล เลอืกใช 2 แบบ ดังน้ี
1. การวิเคราะหเชิงสัณฐานดวยชุดโปรแกรม space

syntax เปนชุดทฤษฎีและเทคนิคทางคอมพิวเตอรท่ีแสดงคา
ระดับความสัมพันธระหวาง โครงสรางเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ี กับ
ลักษณะและระดับความนิยมการใชงานของพ้ืนท่ี โดย Hillier
and Hanson (1980) [7] ไดอธิบายหลักการวา ลักษณะการ
เช่ือมตอของเสนทางสัญจรจะสัมพันธกับระดับและความนิยม
ในการสัญจรภายในชุมชนหรือเมืองเสมอ โดยผูคนมีแนวโนมท่ี
จะเลือกสัญจรบนเสนทางท่ีตรงและสั้นท่ีสุด

ก รอบแนวคิ ดขอ ง Space Syntax คื อ “ พ้ื น ท่ี
สาธารณะ” และ “การสัญจร” โดยสามารถวิเคราะหโครงสราง
ความสัมพันธของเสนทางสาธารณะตางๆ ท่ีมีดวยแผนท่ี เริ่มดวย
การสรางแบบจําลองเชิงสัณฐาน (spatial model) ของพ้ืนท่ี โดย
แบงพ้ืนท่ีวางสาธารณะ เปนหนวยพ้ืนท่ียอยตอๆ กัน (convex
space) และพิจารณาหนวยยอยท่ีเช่ือมตอกันไดท้ังการสัญจร
และการมองเห็น ตามสภาพพ้ืนท่ีจริง และลากเสนท่ียาวท่ีสุดโดย
ใชจํานวนเสนท่ีนอยท่ีสุดเช่ือมตอหนวยพ้ืนท่ียอยน้ันๆ อยางเปน
ระบบ โดยเสนท่ีลาก เรียกวา Axial Lines และเปนแผนท่ีท่ี
เ รี ยกว า Axial map ดั ง น้ันโครงข ายของ Axial Lines คือ
โครงขายเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ีวางสาธารณะน่ันเอง
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รูปท่ี 2 การแบงพ้ืนท่ีสาธารณะออกเปนหนวยพ้ืนท่ียอย
(Convex Space) [7]

จากน้ัน โปรแกรมคอมพิวเตอรจะคํานวณโครงขาย
ขอ ง Axial Lines แสด งผล ว า เ ส นทา ง ใด ท่ี มี ก า รฝ งตั ว
(Integration) อยูในระบบมากกวาเสนทางอ่ืนๆ เสนทางท่ีฝง
ตัวไดดีในระบบโครงขายท้ังหมดมีแนวโนมท่ีจะถูกสัญจรผาน
มาก หรือ มีศักยภาพการเขาถึงสูง ในทางตรงกันขาม เสนท่ีฝง
ตัวไดไมดี หรือแยกตัว(Segregation) ออกจากระบบ ยอมมี
แนวโนมท่ีจะถูกสัญจรผานนอย หรือมีศักยภาพในการเขาถึงต่ํา
โดยชุดโปรแกรมฯ จะวิเคราะหศักยภาพการเขาถึงและการ
มองเห็นของเสนทางตางๆ ใน Axial map หากเสนใดมี
ศักยภาพในการเขาถึงสูงสุด จะแสดงออกมาเปนเสนสีแดง ไล
ลําดับการเขาถึงตามสเปคตรัม สีสม สีเหลือง สีเขียว สีฟา และ
สีนํ้าเงิน ท่ีแสดงเสนทางท่ีมีศักยภาพการเขาถึงต่ํา ซึ่งมีแนวโนม
ท่ีจะถูกสัญจรผานนอย

รูปท่ี 3  โครงขาย Axil Lines , Global Integration ,
Connectivity , Local Integration ของเมือง Gassin

ประเทศฝรั่งเศส [7]

2. การบันทึกปริมาณจํานวนการสัญจรผานของผูใช
ยานพาหนะตางๆ และคนเดินเทา โดยวิธีการตั้งจุดนับ (gate
count) อัตราการสัญจร ข้ึนอยูกับปริมาณจุดตัดหรือทางแยก
ดังน้ัน การกําหนดตําแหนงจุดนับ จะเลือกบริเวณกอนหรือหลัง
จุดตัด หรือทางแยกสําคัญตางๆ เน่ืองจากเปนจุดท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึนหรือลดลง บนเสนทางเดียวกัน [8]

รูปท่ี 4 วิธีการนับปริมาณอัตราการสัญจรผานของคน และการ
กําหนดตําแหนงของดาน [8]

โดยเก็บขอมูลผูท่ีสัญจรผานเขามาใชพ้ืนท่ีเสนทางสัญจรใน
มหาวิทยาลัยมหิดล เฉพาะพ้ืนท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัย
เทาน้ันไดแก ถนนสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย ทางจักรยาน
ทางเดินเทา ไมรวมพ้ืนท่ีท่ีดูแลโดยคณะ สถาบัน และวิทยาลัย
ดําเนินการเก็บขอมูลชวงเปดภาคการศึกษา เฉพาะวันอังคาร-
วันพฤหัสบดี เวนวันจันทรและวันศุกร ซึ่งวันเริ่มตนและทาย
สัปดาหอาจมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเดิน
ทางเขามาใชพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย

รูปท่ี 5 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีสาธารณะแบบเสนทาง (Linear)
ประเภทถนน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ้ืนท่ีศาลายา

รูปท่ี 6 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีสาธารณะแบบเสนทาง (Linear) ประเภท
ทางจักรยานและทางเดินเทา ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ้ืนท่ีศาลายา 
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ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล

จากการสรางแบบจําลองเชิงสัณฐานของพ้ืน ท่ี
(spatial model) ตามรูปท่ี 7 สามารถอานคาผลการทํานาย
รูปแบบการสัญจร ดังน้ี ถนนท่ีแสดงผลเปนเสนสีแดง ไดแก
ถนนผสานเทศไทย ถนนกันภัยมหิดล  ถนนพูนผลประชา ถนน
ถ่ินวิทยาการ และถนนวิถีปญญา จะเห็นวาถนนวิถีปญญาเปน
ถนนเพียงสายเดียวท่ีเ ช่ือมตอโดยตรงกับถนนภายนอก
(โดยรอบ)มหาวิทยาลัย คือ ถนนศาลายาไทยยาวาส–นครชัยศรี
ซึ่งถนนสายอ่ืนๆท่ีเช่ือมตอกับถนนภายนอกมหาวิทยาลัยจะ
แสดงผลเปนเสนสีสมซึ่งมีศักยภาพการเขาถึงรองลงมา  สวน
ถนนท่ีแสดงผลเปนสีโทนเย็น ไดแก สีเขียว สีฟา  สีนํ้าเงิน จะเปน
ถนนท่ีเขาสูอาคารคณะ วิทยาลัย และสถาบันตางๆ เปนหลัก

รูปท่ี 7การบันทึกผลการมองเห็นและเขาถึงโดยเสนทางถนนภายใน
มหาวิทยาลัย  ระดับรวม  (Global Integration)

รูปท่ี 8 การบันทึกผลการมองเห็นและเขาถึงโดยเสนทางทางจักรยาน
และทางเดินเทาภายในมหาวิทยาลัย  ระดับรวม (Global Integration)

ผลการทํานายรูปแบบสัญจรโดยทางจักรยานและ
ทางเดินเทา ตามรูปท่ี 8 พบวาเสนทางท่ีแสดงผลเปนเสนท่ีแดง
ไดแก ทางจักรยานท่ีขนานกับถนนผสานเทศไทย และทาง
จักรยานระหวางอาคารศูนยการเรียนรูมหิดล(MLC) และกลุม
อาคารหอพักนักศึกษา สวนทางจักรยานตามแนวถนนกันภัยมหิดล

ถนนพูนผลประชา  แสดงผลเปนเสนสีสมคือเสนทางท่ีมี
ศักยภาพการเขาถึงรองลงมา เสนสีแดงและสีสมจะอยูแนว
บริเวณเสนทางท่ีเปนโครงขายเช่ือมตอถึงกัน และบริเวณกลุม
อาคารตามแนวถนนผสานเทศไทย ถนนกันภัยมหิดล และถนน
พูนผลประชาท่ีลอมรอบโดยโครงขายเสนทางจักรยาน มี
ทางเดินเทาท่ีคอนขางจะครอบคลุมการเขาถึงอาคารทุกอาคาร
และสีท่ีแสดงจะมีโทนสีท่ีใกลเคียงกัน แสดงวามีการนิยมสัญจร
ผานพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน เปนเสนทางเขาสูอาคาร หรือคณะตางๆ

ผลการเก็บขอมลูโดยวิธีการตั้งจดุนับ (gate count)
เก็บขอมูล 3 ชวงเวลา คือ ชวงท่ี 1 เวลา 07.00-09.00 น. ชวง
ท่ี 2 เวลา 11.30-13.30 น. ชวงท่ี 3 เวลา 16.00-18.00 น.
และเฉลี่ยปริมาณสญัจรเปนช่ัวโมงโดยแสดงผลในรูปแบบของ
แผนท่ี กําหนดการนับดาน ท้ังหมด 3 ประเภท ไดแก

(1 ) การนับด านการสัญจรของยานพาหนะ
ประเภท รถยนต  รถมอเตอรไซด รถราง    มี 34 ดาน

(2) การบันทึกปริมาณการสัญจรผานของ คนปน
จักรยาน มี 40 ดาน

(3) การบันทึกปริมาณการสัญจรผานของคนเดิน
เทา มี 40 ดาน

โดยใชเวลานับดานละ 10 นาที

รูปท่ี 9 ปริมาณการสัญจรผานของรถยนต รถราง โดยเฉลี่ย ตอช่ัวโมง

จากรูปท่ี 9 ไดบันทึกปริมาณการสัญจรผานของ
รถยนต รถราง พบวา ประตูทางเขาหลักของมหาวิทยาลัยไดแก
ประตู 1(G7) ประตู 3(G1) ประตู 6 (G15) เปนประตูทางเขา
มหาวิทยาลัยท่ีมีความนิยมมากท่ีสุด มีความตอเน่ืองกับถนน
เทิดจักรี (G6) ถนนผสานเทศไทย (G2) และถนนวิถีปญญา
(G5) สวนถนนอ่ืนๆ ท่ีแสดงผลถึงความนิยมท่ีลดลงมาน้ันคือ
ถนนท่ีแยกตอมาจากถนนสายหลักท่ีเขาสูหนวยงาน หรือคณะ
ใดคณะหน่ึงเฉพาะ ผูท่ีสัญจรผานสวนใหญจะเปนบุคคลากร
ของหนวยงานน้ันๆ เปนหลัก
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รูปท่ี 10 ปริมาณการสัญจรผานของคนปนจักรยาน โดยเฉลี่ย ตอ ช่ัวโมง

และรูปท่ี 10 บันทึกปริมาณการสญัจรผานของ
รถจักรยานน้ัน พบวา เสนทางท่ีนิยมใชสัญจรมากท่ีสดุคือ ถนน
ท่ีอยูระหวางอาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาและ
อาคารอเนกประสงค (โรงพละ)และบริเวณทางเดิน Cover
Way และบริเวณดานขางอาคารศนูยการเรียนรูมหิดล (MLC)
ฝงคณะสิ่งแวดลอมท้ัง 2 จุดท่ีไดทําการบันทึกผลน้ันพบวา เปน
เสนทางท่ีเช่ือมตอถึงกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหเปน
เสนทางท่ีใชรวมกันระหวางจักรยานและการเดินเทาเปนหลัก
ไมใหรถยนตสญัจรผานประกอบเปนเสนทางท่ีผานเขาสูอาคาร
ศูนยการเรียนรูมหิดล (MLC) ซึ่งถือวาเปนจุดศูนยรวมการทํา
กิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา เมื่อเสนทางมีการกําหนดประเภท
การใชงานท่ีชัดเจนในเชิงนโยบาย สรางสภาพแวดลอมใหมี
ความปลอดภัย รมรื่น ในการสัญจร และสามารถใชเปนเสนทาง

ลัดไปสูพ้ืนท่ีตางๆ ไดงาย เสนทางจึงไดถูกกําหนดใหนิยมใชโดย
พฤติกรรมของผู ใช โดยอัตโนมัติ  เสนทางท่ีนิยมใชลําดับ
รองลงมาจะเปนถนนบริเวณดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย
ไดแกประตู 6 ,ประตู 5 , อาคารดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย
ไดแกประตู 6 ,ประตู 5 , อาคารชุดพักอาศัยของของนักศึกษา
บุคลากรมหาวิทยาลัย

รูปท่ี 11 ปริมาณการสัญจรผานของคนเดินเทา โดยเฉลี่ย ตอ ช่ัวโมง

จากรูปท่ี 11 บันทึกปริมาณการสัญจรผานของคน
เดินเทา จุดท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ บริเวณทางเขา–ออก ดานขาง
อาคารสํานักงานอธิการบดี ฝงวิทยาลัยนานาชาติ (G33) ซึ่ง
พบวา พ้ืนท่ีน้ันเปนจุดท่ีอยูใกลกับรานขายเครื่องดื่ม ของวาง
( ร า นAmazon)  แล ะ ร านอาหา ร  ร า นก าแฟของคณะ
สังคมศาสตร มีทางเดินท่ีมีหลังคาคลุมท่ีเช่ือมตอไปไดหลาย
คณะ เสนทางมีการสงเสริมสภาพแวดลอมใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบาย จึงเปนเสนทางหน่ึงท่ีคนเดินเทานิยมสัญจรมาก
ท่ีสุด ลําดับรองลงมาเปนบริเวณทางเขา-ออกประตู 4 ซึ่งจาก
การขอสังเกตน้ันพบวา เสนทางดังกลาวมีการเช่ือมตอกับพ้ืนท่ี
ภายนอก อยูใกลกับปายรถรับ-สง ประจําทางหลายเสนทาง

นอกจากน้ียังมีการควบคุมการเขา-ออกของรถยนต
โดยกําหนดใหรถยนตใชเปนทางออกของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน
ไมอนุญาตใหรถว่ิงสวนเขามา การเดินเทาจึงมีความสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

จากผลการบันทึกปริมาณการสัญจรของรถยนต
รถจักรยาน การเดินเทา พบวานิยมใชถนนสายหลักภายใน
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ (ถนนเทิดจักรี  ถนนผสานเทศไทย
ถนนกันภัยมหิดล  ถนนพูลผลประชา และถนนวิถีปญญา)

ในการใชเครื่องมือวิจัยเก็บขอมูล 2 แบบ ไดแก การ
วิเคราะหเชิงสัณฐานดวยชุดโปรแกรม space syntax แสดงผล
ในรูปแบบแผนท่ี และการบันทึกปริมาณจํานวนการสัญจรผาน
จริงในพ้ืนท่ี พบวาผลลัพธความนิยมในการใชเสนทางมีความ
สอดคลองกัน และเมื่อเทียบผลกับลักษณะองคประกอบทาง
กายภาพตามแนวคิด พ้ืน ท่ีสาธารณะน้ัน ก็มีแนวโนม ท่ี
สอดคลองกัน คือ ถนนท่ีแสดงเสนศักยภาพการเขาถึงสูงสูด คือ
สีแดง รองลงมาคือ สีสม ไดแก ถนนสายหลักในมหาวิทยาลัย
เช่ือมตอถึงกัน ซึ่งลักษณะทางกายภาพถนนสายหลักมีขนาดท่ี
กวาง มีชองจราจร 3 ชองทาง(ไป-กลับ) สรางความรูสึกใหผูใช
เสนทางเปดมุมมองเพ่ือรับรูองคประกอบสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพไดกวางมากข้ึน ประกอบกับกลุมอาคาร และ
หนวยงานตางๆ ตามแนวถนนสายหลักสวนใหญเปนอาคาร
บริการสาธารณะ ไดแก อาคารสํานักงานอธิการบดี ธนาคาร
ไทยพานิชย  และปายรอรถราง ตลอดแนวเสนทาง สามารถ
มองเห็น  เขาถึงหรือสรางความจดจําไดงาย มีปายสัญลักษณ
ตางๆ เพ่ือบอกเสนทางไปหนวยงานตางๆ ไดคอนขางชัดเจน

สําหรับถนนท่ีแสดงศักยภาพการเขาถึงสูงสุด(เปนสี
แดง)และผลการบันทึกปริมาณการสัญจรผานมีจํานวนการ
สัญจรท่ีมากน้ัน ไดมีความแตกตางจากลักษณะองคประกอบ
ทางกายภาพตามแนวคิดพ้ืนท่ีสาธารณะ ไดแก ถนนวิถีปญญา
และถนนถ่ินวิทยาการ พบวาถนนเสนดังกลาวนิยมใชเปน
เสนทางลัด เพ่ือใหถึงจุดหมายเร็วข้ึน และเมื่อพิจารณาถนน
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ภายในท่ีเช่ือมตอกับประตูเขา-ออกของมหาวิทยาลัย มีเพียง
ถนนวิถีปญญาเช่ือมตอประตู 6 เทาน้ันท่ีแสดงผลเปนสีแดง
สวนประตู 1 และประตู 3 แสดงผลรองลงมา น่ันแสดงวา
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และคนภายนอกมหาวิทยาลัยท่ี
เดินทางใชถนนบรมราชชนนีและถนนพุทธมณฑลสาย 4 นิยม
ใชถนนสายหลักในมหาวิทยาลัยเปนเสนทางลัดสูถนนศาลายา
ไทยาวาศ-นครชัยศรี เน่ืองจากเลี่ยงการจราจรท่ีติดขัดในเวลา
เรงดวนของถนนรอบๆมหาวิทยาลัย ประกอบกับถนนภายใน
มหาวิทยาลัยไมมีแยกสัญญาณไฟ  และระบบจราจรถนน
ศาลายาไทยาวาศ-นครชัยศรี  ท่ีมีจุดกลับรถเปนระยะๆ
สามารถสัญจรไปไดหลายเสนทาง เกิดความสะดวกสบายใน
การสัญจรโดยใชยานพาพนะมากท่ีสุด

สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาขอสรุปแนวคิดเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีลักษณะสมัพันธกับผลการเก็บขอมลูน้ัน บงบอก
ไดวาลักษณะทางกายภาพของถนนสายหลักท่ีไดรบัความนิยมมี
ลักษณะดังน้ี

1. เปนถนนสายหลักท่ีมีขนาดกวาง
2. มีการเปดมุมมองเพ่ือการรับรูองคประกอบอ่ืนๆ

ทางกายภาพ เพ่ือการมองเห็นและการจดจําท่ีงายมากข้ึน เชน
มีปาย สัญลักษณท่ีมองเห็นชัดเจน ถนนมีความเปนเอกลักษณ
สวยงาม มีสวนประดับประดา

3. เช่ือมตอกับอาคาร หนวยงานสาธารณะสําคัญได
โดยทางเสนทางและทางมุมมอง

4. มีลักษณะเปนเสนทางตรง และเปนทางลัดท่ีจะ
ชวยใหถึงจุดหมายไดโดยเร็ว

และลักษณะทางกายภาพของทางจักรยาน ทางเดิน
เทาท่ีสงเสริมการใชงานดังน้ี

1. เปนเสนทางท่ีมีขนาดกวาง รมรื่นจากตนไม
2. เช่ือมตอกับจุดรวมกิจกรรมตางๆของนักศึกษา
3. อยูใกลกับสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก รานคา

รานอาหาร รานเครื่องดื่ม
จ ากข า งต น แม รู ปแบบการสัญจรของการ ใช

ยานพาหนะจะแตกตางกัน แตลักษณะทางกายภาพท่ีดึงดูดให
นิยมใชเสนทางก็มีความสอดคลองกัน จึงสามารถนําขอมูลท่ี
ศึกษารูปแบบความความนิยมในการใชเสนทางสัญจรน้ี ใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา หรือ
ออกแบบในดานอ่ืนๆ เชน การสรางพ้ืนท่ีรวมกิจกรรม การ
บริหารจัดการการใชประโยชนพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย ตลอดจนใช
เปนขอพิจารณาหรือเกณฑในการวิเคราะห ออกแบบพ้ืนท่ี
เบื้องตนได

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ งานออกแบบและผังแมบท ผูอํานวยการ

กองกายภาพและสิ่งแวดลอม และอาจารย รศ.ดร.กิตติกร
จามรดุสิต รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ท่ีสนับสนุน สงเสริม ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองในสาย
การทํางาน
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาศักยภาพในการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 
1) ศึกษาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และ 2) เพื่อศึกษากิจกรรมที่มีศักยภาพสูงในการลดก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัย
โดยได้ทำการศึกษาข้อมูลกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2561 พบว่า มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องคก์ร
สุทธิ เฉลี่ย 18,893 kgCO2e/ปี และผลการศึกษากิจกรรมที่มีศักยภาพสูงในการลดก๊าซเรือนกระจก (รวมการดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกรวม 3,630 tCO2e/ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 17.73 เมื่อเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด โดยการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ มีสัดส่วนในการลด
ก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คือ ร้อยละ 13.73 รองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทการเปลี่ยนทดแทน
เครื่องปรับอากาศ และการรีไซเคิลขยะ คิดเป็น ร้อยละ 4 ตามลำดับ 

คำสำคัญ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ก๊าซเรือนกระจก 

บทนำ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักถึงการ

ดำเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่จะช่วยลด
ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล การแปร
รูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร 
การเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ การ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน การให้บริการรถ
โดยสารไฟฟ้า การส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานของโครงการ
จักรยานแสดทอง และการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
การลดก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 
ยังไม่ได้ทำการประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก 
และการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทใดบ้าง 
เมื่อดำเนินการแล้วสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

ได้ดีที่สุด เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้วางแผนและส่งเสริมให้มีการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการวางแผนบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกต่อไป

วัตถุประสงค์ 
1) ศึกษาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
2) เพื่อศึกษากิจกรรมที่มีศักยภาพสูงในการลดก๊าซเรือนกระจก
ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
การประเมินศักยภาพในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ ู ้ว ิจ ัยได้กำหนดขั ้นตอน
การศึกษา 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1) การกำหนดขอบเขตองค์กร
กำหนดขอบเขตในการรวบรวมข้อมูลแบบ

ควบคุมการดำเนินงาน (operational control) [1] 
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แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เฉพาะที่สามารถควบคุมได้                
(ไม่รวมโรงพยาบาลและโรงเรียน) และข้อมูลได้จากฐานข้อมูล
และสถิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีการเก็บรวบรวมอย่างเป็น
ระบบ เช่น  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง การใช้สารทำความเย็น 
การใช้สารดับเพลิง การใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษ และการใช้
น้ำประปา  เป็นต้น ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2559 ถึง กันยายน 2561 (3 ปี) สำหรับเป็นข้อมูลปีฐาน 
  

2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราย 

กิจกรรม 3 ประเภท คือ 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง เช่น การใช้เชื ้อเพลิงจากการเดินทาง การใช้สาร
ดับเพลิง การใช้สารทำความเย็น การใช้ก๊าซหุงต้ม การกำจัด
ขยะ การบำบัดน้ำเสีย การใช้ปุ๋ยเคมี และการเลี้ยงสัตว์ของ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นต้น  2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม จากการใช้ไฟฟ้า และ 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่น ๆ เช่น การใช้เชื ้อเพลิงจากการเดินทางที่ไม่ใช่
พาหนะของมหาวิทยาลัย การใช้น้ำประปา การใช้กระดาษ การ
ใช้กระดาษชำระ และการใช้ขวดพลาสติกจากโรงผลิตน้ำดื่ม 
เป็นต้น [1] 
 

3) การประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก 
ทำการประเมินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจาก 

กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การรีไซเคิลขยะ การใช้
พลังงานทดแทน และการเปลี ่ยนทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบ
ประหยัดพลังงาน เป็นต้น [2] 
 

4) การประเมินการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ทำการประเมินปริมาณดูดกลับก๊าซเรือน 

กระจกจากป่าไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ดำเนินการตาม
แนวทางโครงการ LESS ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ดังนี้ 

4.1 การแบ่งกลุ่มพรรณไม้ :  มี 5 กลุ่ม คือ   
1) พรรณไม้ทั่วไป 2) ตระกูลปาล์ม 3) ไม้ป่าชายเลน 4) ไผ่ และ             
5) เถาวัลย์ 
   4.2   สำรวจต้นไม้ : สำรวจต้นไม้ตามลักษณะ
การปลูก 3 แบบ คือ 1) ปลูกแบบเป็นแปลง 2) ปลูกแบบเป็นแถว
เป็นแนว (Strip) และ 3) ปลูกกระจายทั่วพื้นที ่

4.3  วัดความสูงและความโตของต้นไม้ : ต้นไม้
ที ่ว ัดต้องมีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร และขนาดความโต                 

เส้นรอบวงมากกว่า 15 เซนติเมตร โดยการวัดความสูงของ
ต้นไม้สามารถใช้ไม้วัดความสูง และครีโนมิเตอร์  

4.4  การวางแปลง  : ดำเน ินการวางแปลง
ตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของพื้นที่สำรวจทั้งหมดแต่ละประเภท
ของการปลูกต้นไม้ [3] 

5) คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรสุทธิ 
คำนวณจากค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหักลบ 

กับค่าดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้ [1] 
 

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายกิจกรรม พบว่า การ
ใช้ไฟฟ้ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 62 
รองลงมาคือ การเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว ร้อยละ 17 และ
การใช้สารทำความเย็น ร้อยละ 5 ตามลำดับ ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี

งบประมาณ 2559 – 2561 

 

พิจารณาแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื ่อง โดยในปีงบประมาณ 2561 มีค่าลดลง     
ร้อยละ 15  (2,879 tCO2e) เมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560  
ซึ่งเป็นผลมาจากการลดของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
การใช้ไฟฟ้า เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 10 ดังรูปที่ 2 

 

 
  

รูปที่ 2 แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี
งบประมาณ 2559 -2561 
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เปร ียบเทียบการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกต ่อคน 
ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า มีค่าเฉลี ่ย 1.17 
tCO2e/คน/ปี และหากเปรียบเทียบกับสถาบันอดุมศึกษาอื่น ๆ 
ของประเทศไทย พบว่า มีค่าใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี ่ย 1.12 
tCO2e/คน/ป ี )  และหากเปร ียบเท ียบก ับมหาว ิทยาลัย
ต่างประเทศ พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนของ
ต่างประเทศมีค่ามากกว่าของประเทศไทย 4 เท่า ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับ
ระบบทำความร้อนตามฤดูกาล ส่งผลให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีค่าแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ  

ลำดับ มหาวิทยาลยั ปีฐานข้อมูล อัตรา                     
(tCO2e/คน/ป)ี 

1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

ปีงบประมา
ณ 2559 - 

2561 

1.17 

2 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

ปีการศึกษา 
2559 

0.73 

3 มหาวิทยาลยัมหิดล                 
ศูนย์เรียนรู้มหดิล 

ปี พ.ศ. 
2558 

1.70 

4 มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์                  
ศูนย์รังสิต  

ปี พ.ศ. 
2553 

1.62 

5 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  

ปี พ.ศ. 
2554 - 
2556 

0.56 

เฉลี่ย 1.12 
6 มหาวิทยาลยั 

Clemson ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ปี พ.ศ. 
2557 

4.30 

 
2.  กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

ผลการปริมาณปริมาณลดก๊าซเรือนกระจกประจำปี
งบประมาณ 2559 – 2561 มีค่าเฉลี่ย 480.92 tCO2e/ปี และ
แ น ว โ น ้ ม ก า ร ล ด ป ร ิ ม า ณ ก ๊ า ซ เ ร ื อ น ก ร ะ จ ก  พ บ ว่ า                       
ในปีงบประมาณ 2561 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มขึ ้นจากปีงบประมาณ 2559  ร้อยละ 214 ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศที่หมดอายุ
การใช้งานเป็นหลัก ดังรูปที่ 2  
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ปริมาณลดก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ปี)

 
 

รูปที่ 2 แนวโน้มการลดก๊าซเรือนกระจก 

 

3.  ปริมาณดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 
ผลการสำรวจสามารถประเมินค่าปริมาณกักเก็บคารบ์อน

สะสม (ด ูดกล ับก ๊าซเร ือนกระจกสะสม)  จากต ้นไม ้ของ
มหาวิทยาลัย จำนวน 211,541 ต้น ได้เท่ากับ 54,796 tCO2e 
โดยพื ้นที ่ปลูกป่าแบบเป็นแปลงมีปริมาณปริมาณกักเก็บ
คาร ์บอนส ูงส ุด จำนวน 51,409 tCO2e (ร ้อยละ 93.82) 
รองลงมาคือ บริเวณป่าปลูกแบบเป็นแถวเป็นแนว (ริมถนน)
จำนวน 2,236 tCO2e  (ร้อยละ 4.08)  และ บริเวณป่าปลูก
แ บ บ ก ร ะ จ า ย ร อ บ  ๆ  อ า ค า ร  จ ำ น ว น  1,151 tCO2e                       
(ร้อยละ 2.10)  

มหาวิทยาลัยมีพรรณไม้ที ่มีศักยภาพในการลดก๊าซ
เรือนกระจกเพียงร้อยละ 26.17 ส่วนอีกร้อยละ 73.83 เป็นกลุ่ม
พรรณไม้อื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มพรรณไม้ที่มีศักยภาพ 

 ผลประเมินปริมาณการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์
ในอนาคต พบว่า มีอัตราการดูดกลับคารบ์อนไดออกไซด์เทา่กบั 
2,812 tCO2e/ปี  

 

4. คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรสุทธิ 
 จากผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การลดก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน                
(ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก) จากต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 
2559 – 2561 พบว่า มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรสุทธิ เฉลี่ย 
18,893 kgCO2e/ปี ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรสุทธิ ประจำปี
งบประมาณ 2559 – 2561 

ปีงบประมาณ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ปี) 

ปล่อย ดูดกลับ คาร์บอนฟุตพริ้นท์สุทธ ิ

2559 21,611 2,812 18,799 
2560 23,027 2,812 20,215 
2561 20,477 2,812 17,665 
เฉลี่ย 21,705 2,812 18,893 
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5. กิจกรรมที่มีศักยภาพสูงในการลดก๊าซเรือนกระจก 
 ผลการศึกษากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561  พบว่า กิจกรรม
ศักยภาพที่มีในการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมสูงสุด 
คือ การให้บร ิการรถโดยสารไฟฟ้า (19.39 tCO2e /kWh)  
รองลงมา คือ การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้ (13.29 
tCO2e/ต้น)  และ การรีไซเคิลขยะของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
(0.77 tCO2e/กก.) ตามลำดับ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที ่ 3 ปริมาณลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลำดับ กิจกรรม 
ปริมาณลดก๊าซ
เรือนกระจก  

1 การให้บริการรถโดยสาร
ไฟฟ้า 

19.39  
kgCO2e/ kWh 

2 การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
จากต้นไม ้

13.29 
kgCO2e/ต้น 

3 การรีไซเคลิขยะ  0.77  

kgCO2e /กก. 
4 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน 
0.58 

kgCO2e/ kWh 
5 การเปลีย่น

เครื่องปรับอากาศแบบ 
Inverter  

0.22 
kgCO2e/BTU 

6 การเปลีย่น
เครื่องปรับอากาศจากแบบ 
Chiller  เป็นแบบปรับสาร
ทำความเย็นอัตโนมัติ VRF  

0.12 
kgCO2e/BTU 

7 การเปลีย่น
เครื่องปรับอากาศจากแบบ 
Split type เป็นแบบปรบั
สารทำความเย็นอัตโนมัติ 
VRF  

0.08 
kgCO2e/BTU 

8 การเปลีย่นหลอดจาก T5 
เป็น LED (ขนาด 16 วัตต์)               

0.05 
kgCO2e/หลอด 

9 การเปลีย่นหลอดจาก T5 
เป็น LED (ขนาด 8 วัตต์)                 

0.03 
kgCO2e/หลอด 

10 การเปลีย่นโคมไฟถนนเป็น
แบบ LED 

0.0010 
kgCO2e/หลอด 

 

 ผลการศึกษากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกและ
การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ประจำปีงบประมาณ 
2561 เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก 
พบว ่ า  ม ี ศ ั ก ยภ าพ ในกา รลดก ๊ า ซ เ ร ื อนกระจกร วม                
3,630 tCO2e/ปี คิดเป็น ร้อยละ 17.73 เมื่อเทียบปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  โดยการดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกของต้นไม้มีสัดส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจกสูงสุด   
ร้อยละ 13.73 รองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจก เช่น การเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศ และการ                 
รีไซเคิลขยะ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลำดับ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี  
              งบประมาณ 2561 

ลำดับ กิจกรรม 

ปริมาณลด/
ดูดกลับก๊าซ

เรือน
กระจก 

tCO2e/ปี 

เทียบ
สัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 
(%) 

1 

การดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกจาก
ต้นไม้ จำนวน 
211,541 ต้น 

2,812 13.73 

2 

กิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก 
- เปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศ 
- การรีไซเคิลขยะ 
- รถโดยสารไฟฟ้า 
- พลังงานทดแทน  

- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า 

818 4.00 

รวม 3,630.36  17.73 
หมายเหตุ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 20,477 
tCO2e/ปี 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. กิจกรรมที่มีศักยภาพสูงในการลดก๊าซเรือนกระจก 
ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยสามารถลดก๊าซ

เรือนกระจกได้จำนวน 3,630 tCO2e/ปี คิดเป็น ร้อยละ 17.73 
เมื่อเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  โดยการ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ มีสัดส่วนในการลดก๊าซเรือน
กระจกสูงสุด คือ ร้อยละ 13.73 รองลงมาคือ การดำเนิน
ก ิจกรรมลดก๊าซเร ือนกระจก เช ่น การเปล ี ่ยนทดแทน
เครื่องปรับอากาศ และการรีไซเคิลขยะ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 4 
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การพัฒนาโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยมหิดล สู่สากล 
Project of Mahidol University International 

“Development of the Recycle Bank”  
อมรรัตน์ โคตรวงค์1 อุทัยวรรณ เกิดบุญ1 และวรพจน์ เฉลิมกลิ่น1   

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

*Corresponding author E-mail: worapot.cha@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ 

การพัฒนาโครงการธนาคารขยะรีไซเคลิ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิธีการใหม่ที่ผู้วิจัยใช้ด าเนินการภายในมหาวิทยาลยัมหดิล 
วิทยาเขตศาลายา โดยการใช้ Soft ware โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล มาด าเนินการเก็บข้อมูล  ทดแทนการจดบันทึก ซึ่งท าให้เกดิ
การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล เกิดความโปร่งใส และเกิดความยั่งยืน
ในการด าเนินโครงการ 

ค ำส ำคัญ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทน า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได ้ก าหนดยุทธศาสตร ์การ

บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน หนุนเสริมมหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  โดยมีนโยบายส่งเสริม
การสร้ างมหาวิทยาลัยเ ชิงนิ เวศน์  (Eco University)  ที่ มี
เป้าหมายอย่างชัดเจน ในการสร้างและพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
(Sustainable Development)(1)  

ขยะ นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย  จากการศึกษา
พบว่ามีอัตราการผลิตขยะ 0.303 กิโลกรัม/คน/วัน และจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย พบว่ามีพลาสติกสูงสุด 
ร้อยละ 39.88 รองลงมา ขยะเศษอาหาร ร้อยละ 28.66 
กระดาษ อื่นๆ ร้อยละ14.95 (2) ซึ่งถ้ามีการคัดแยกขยะอย่าง
ทั่วถึง จะท าให้สามารถน าขยะทั้งหมดกลับมาใช้ประโยชน์ได้อกี
(Reduce Reuse Recycle) 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งโครงการธนาคารขยะรี
ไซเคิล(3)เพื่อส่งเสริมเรื่องการคัดแยกและเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของขยะ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินโครงการโดยการรวบรวมข้อมูล
ของสมาชิกที่น าขยะมาขาย เช่น ปริมาณขยะ จ านวนเงินฝาก 
ตามขั้นตอนของธนาคารเพื่อความโปร่งใส และต้องการข้อมูล 

ปริมาณขยะไปพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี
รวบรวมข้อมูลแบบจดบันทึก ซึ่งพบปัญหาคือ มีสมาชิกจ านวน
มาก ท าให้การเก็บข้อมูลต้องใช้เวลานาน และเกิดความ
ผิดพลาดได้ง่าย การน าข้อมูลไปพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจึงท าได้
ยาก 

ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาโดยประสานความร่วมมือกับกอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการจัดท า 
Software โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล (ดังรูปที่ 1) เพื่อ
น ามาใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลอย่างเป็นระบบ 
สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้รวดเร็ว สร้างความเช่ือมั่น และ
เพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  และสามารถน าข้อมูล
ไปพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับมหาวิทยาลัยได้ 

รูปที่ 1 โปรแกรมระบบบริหารจัดการธนาคารขยะรไีซเคลิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล ให้มีมาตรฐานและแพร่หลายสู่สากล 

2.เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการท าธุรกรรม
ด้านการเงินของสมาชิก ข้อมูลขยะรีไซเคิลที่สามารถตรวจสอบ
ได้ เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก 

3.เพื่อน าข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลไปวิเคราะห์และ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

การด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยใช้
โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิลในการบริหารจัดการข้อมูล 
รวมถึงขั้นตอนการค านวณ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน สร้างความเช่ือมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิก 
ซึ่งมีรูปแบบเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยมีการ
ด าเนินงาน 7 ขั้นตอนตาม Flowchart ดังนี ้ 

รูปที่ 2  FlowChart ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจชนิดของขยะรีไซเคิลและหาร้าน
รับซื้อพร้อมก าหนดราคาโดยด าเนินการส ารวจชนิดของขยะที่มี
มูลค่าเมื่อผ่านการคัดแยกแล้ว และให้ร้านรับซื้อก าหนดราคา
โดยน าราคาที่ได้มาหัก 10% ก่อนน าไปรับซื้อจากสมาชิก 

รูปที่ 3  การส ารวจชนิดของขยะ 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากต้นทางโดย  
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทก่อน
น ามาขาย (หากไม่คัดแยก ให้ด าเนินการช่ังในราคาที่ต่ าสุดของ 
ขยะรีไซเคิลประเภทน้ัน) 

รูปที่ 4 ภาพขยะรีไซเคลิ 16 ชนิด 

  ขั้นตอนที่  3 การช่ังและจดบันทึกน้ าหนักลงใบ 
น าฝาก 

เมื่อสมาชิกน าขยะรีไซเคิลมาขาย ให้เจ้าหน้าที่ท าการ
ช่ังน้ าหนักพร้อมจดบันทึกน้ าหนักลงใบน าฝาก 

รูปที่ 5 การชั่งและจดบันทึกน้ าหนักขยะรีไซเคลิ 
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   รูปที่ 6 ใบน าฝากขยะรีไซเคลิ 

ขั้นตอนที่ 4 การบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล 

 สมาชิกน าใบน าฝากส่งให้เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลลง
โปรแกรมระบบบริ หารจั ดการธนาคารขยะรี ไ ซ เ คิ ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับสมุดคู่ฝาก 

รูปที่ 7 การบันทึกข้อมูลน าฝากลงระบบ 

ขั้นตอนที่ 5 การถอนเงิน สมาชิกเขียนใบถอนเงิน
โดยระบุจ านวนเงินและลงลายมือช่ือผู้ถอนเงิน ยื่นให้เจ้าหน้าท่ี
เ พื่ อ คี ย์ ข้ อ มู ล ล ง โ ป ร แ ก ร ม ธ น า ค า ร ข ย ะ รี ไ ซ เ คิ ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อถูกต้อง
สมาชิกรับเงินและสมุดคู่ฝาก 

รูปที่ 8 ใบถอนเงิน 

ขั้นตอนที่  6 การขายขยะรีไซเคิลให้ร้านรับซื้อ 
เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ใบรายงานปริมาณขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ

จากสมาชิก ให้ร้านรับซื้อจ่ายเงินตามราคาที่ตกลงไว้ (ก่อนหัก 
10%) ซึ่งโครงการจะมีก าไรเป็นทุนในการด าเนินงานต่อไป 

รูปที่ 9 รายงานสรุปรายการขายขยะรไีซเคลิ 

รูปที่ 10 ร้านรับซื้อขนขยะรีไซเคลิ 

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบการท าธุรกรรม สามารถ
ท าได้ 2 วิธี ดังนี ้

1.สมาชิกที่ใช้ e-mail (MU Webmail) สามารถเข้าดู
ป ร ะ วั ติ ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม บั ญ ชี ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด้ ที่
https://recyclebankservice.mahidol.ac.th 

รูปที่ 11 การเข้าตรวจสอบการท าธุรกรรมของสมาชิกโดยใช้ 
e-mail และรหสัของ MU Webmail
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2.สมาชิกทั่วไปสามารถดูประวัติการท าธุรกรรมบัญชี
ของตนเองได้ในสมุดคู่ฝาก หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 

รูปที่ 12 ตรวจสอบการท าธุรกรรมจากสมดุคูฝ่าก 

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 
การพัฒนาโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยการ

ใช้soft ware ระบบโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล จะเกิด
ขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็ว มีการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังรูปที่ 12 เป็นผลรวมของปริมาณขยะ
ทั้ง 16 ชนิด ที่สมาชิกน ามาขายให้กับโครงการ และรูปที่ 13 
เป็นสรุปผลรายการฝาก ถอน และจ านวนเงินคงเหลือของ
สมาชิก  

รูปที่ 13 สรุปข้อมูลปริมาณขยะรไีซเคิล 

รูปที่ 14 สรุปผลการฝาก ถอนและเงินคงเหลือของสมาชิก 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ธ น า ค า ร ข ย ะ รี ไ ซ เ คิ ล

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการใช้soft ware ระบบโปรแกรม
ธนาคารขยะรีไซเคิล ในการจัดเก็บข้อมูลทดแทนการจดบันทึก 
ท าให้เกิดรูปแบบการด าเนินโครงการและการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ท าให้ประหยัดเวลาและแรงงาน สามารถตรวจสอบ
ได้ แก้ไขปัญหาการทุจริต การด าเนินโครงการมีความโปร่งใส 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิก ท าให้โครงการเกิดความยั่งยืน
และสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยได้ รวมถึงสามารถใช้เป็น model ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์เรื่องการคัดแยกเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของขยะ ตามแนวนโยบายของประเทศได้อีกด้วย 
และในอนาคตอาจต้องพัฒนาโปรแกรมให้เป็น application ที่
สามารถดาวน์โหลดใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ได้อย่างแพร่หลาย
หรือการน ารูปแบบการด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับ soft ware โปรแกรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล มาพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ เพื่อการสร้าง
มาตรฐานแนวคิดในการคัดแยกขยะและการจัดการขยะ ให้
กระจายสู่ชุมชน และสังคมและมีความเป็นมาตรฐานสากลใน
ล าดับต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาครั้งนี้ ได้รับแรงจูงใจมาจากวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อมุ่งมั่นเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลกที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น  ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ธ น า ค า ร ข ย ะ รี ไ ซ เ คิ ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล สู่สากล จึงเกิดขึ้นและผลงานครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.กิติกร จามรดุสติ 
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ที่คอยให้ค าแนะน าและสนับสนุนตลอดมา รวมถึง
ความร่วมมือจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมและทุกส่วนงาน
ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล สู่สากล มาจนถึงปัจจุบัน 
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บทคัดยอ 

บทความนี้ เ ก่ียวของกับการศึกษาผลการดําเนินงานการออกแบบสํานักงานภายในอาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใตหลักเกณฑ “ขอกําหนดรูปแบบและเกณฑกลางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีสํานักงานของกองตางๆ ในสํานักงาน
อธิการบดี” ซึ่งงานออกแบบและผังแมบทไดกําหนดกรอบแนวทางไวกอนที่จะมีการดําเนินการออกแบบปรับปรุงหนวยงานตางๆ 
ภายหลังจากไดมีการออกแบบแลวเสร็จ ผูศึกษาไดเลือกพื้นที่สํานักงานท่ีดําเนินงานภายใตขอกําหนดฯ ดังกลาว โดยแบงออกเปน 2 
กลุมพ้ืนที่ มาวิเคราะหประสิทธิผลและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการออกแบบ พบวา ขอกําหนดและรูปแบบเกณฑกลางฯ 
ดังกลาว มีประสิทธิผลในดานการควบคุมลักษณะทางกายภาพ ทําใหองคกรเกิดความเปนเอกภาพตามแนวนโยบายท่ีกําหนดไว แต
ควรนําไปใชกับหนวยงานที่อยูภายใตองคกรเดียวกันและภายในอาคารเดียวกัน จึงจะสามารถควบคุมปจจัยทางกายภาพตางๆ ได 
และการกําหนดราคาเฉลี่ยตอตารางเมตรนั้น ยังไมสามารถครอบคลุมรายละเอียดการปรับปรุงในทุกหมวดงานได อาจจะไม
สอดคลองกับการนําไปตั้งงบประมาณปรับปรุงพ้ืนที่ สวนขอควรคํานึงในการนําหลักเกณฑ หรือการกําหนดหลักเกณฑใชในการ
ปรบัปรุงสํานักงานอื่นๆ ของมหาวทิยาลัย ควรคํานึงถึงมาตรฐานตางๆ ทีช่วยสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีไมวาจะเปนดานสุขภาพ 
ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน ไดแก มาตรฐานอาคารเขียว (TREES) มาตรฐานสํานักงานสี
เขียว (Green Office Standard)  หลักการการออกแบบสําหรับทุกคน (Universal Design)  และมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงการรองรับเทคโนโลยีในการทํางานที่มีบทบาทมากขึ้น เพ่ือใหสอดคลองตามแนว
ทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 

คําสําคัญ การออกแบบปรับปรุง สํานักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทนํา 
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงาน

ที่มีหนาท่ีในการบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยโดยมีอธิการบดี 
รองอธิการบดีฝายตางๆ กํากับดูแล กําหนดยุทธศาสตร และวาง
แนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย   โดยปจจุ บันมี
หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานอธิการบดี
ทั้งสิ้น 24 หนวยงาน แบงเปน 12 กองงาน ศูนย 6 ศูนย 
โครงการจัดตั้ง 5 โครงการ และโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ซึ่งท่ี
ทําการของสํานักงานอธิการบดี นั้น เดิมเปนอาคารที่ตั้งอยูเชิง
สะพานสะพานสมเด็จพระปนเกลา ฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เริ่มสรางขึ้นในป พ.ศ. 2527 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2531 ตอมาในป 
พ.ศ. 2543 ไดมีการยายสํานักงานฯ มายังพ้ืนที่ศาลายา โดยใช
อาคารสํานักงานอธิการบดีในปจจุบันเปนที่ทําการนับแตนั้นเปนตนมา 
ปจจุบันมีหนวยงานท่ีท่ีมีที่ทําการอยูภายในอาคารสํานักงาน
อธิการบดีทั้งสิ้น 14 หนวยงาน [1] 

ในชวงป พ.ศ. 2555 รองอธิการบดีฝายกายภาพและ
สิ่งแวดลอม ในขณะนั้น ไดวางนโยบายจะการปรับปรุงพ้ืนที่
สํานักงานภายในอาคารสํานักงานอธิการบดี ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีความเปนเอกภาพ รวมถึงเพ่ือควบคุมดาน
งบประมาณการกอสราง จึงไดมอบหมายให งานออกแบบและ
ผังแมบท กองกายภาพและสิ่งแวดลอม ศึกษาแนวทางและ
จัดทําหลักเกณฑ “ขอกําหนดรูปแบบและเกณฑกลางในการ
ปรับปรุงพื้นที่สํานักงานของกองตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี” ข้ึน 
โดยไดกําหนดไว 3 หมวดใหญ ไดแก 1) หมวดงานปรับปรุง 
กําหนดลักษณะรูปแบบทางกายภาพ ลวดลายอัตลักษณ
มหาวิทยาลัย และวัสดุที่ใชในการปรับปรุง ซึ่งเปนสํานักงาน
ภายในอาคารเดิม กําหนดใหใชผนังเบาประเภทยิบซั่มบอรด ไม
อัด และกระจกนิรภัย โดยลักษณะรูปแบบดังกลาวจะสอดคลอง
กับพื้นท่ีที่ ไดมีการปรับปรุงไปกอนหนาที่ จะมีการจัดทํา
ขอกําหนดฯ นี้ ประกอบดวย พ้ืนที่ดานหนา (ผนังดานหนา 
ประตูทางเขา ปายชื่อกอง/หนวยงาน เคานเตอรติดตองาน ฉาก
หลังเคานเตอร) หองประชุม (ประตู ผนังทางเขา ผนังภายใน) 
หองผูอํานวยการกอง (ประตู ผนังทางเขา) 2) หมวดครุภัณฑ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของครุภัณฑประเภท 
โ ต ะ  เ ก า อี้  ตู  ซึ่ ง เ ดิ มมหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล อยู ภ า ย ใต
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการ แบงลักษณะครุภัณฑตามระดับ
ปฏิบัติงาน ไดแก ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน และเจาหนาที่ ซึ่ง
มีความแตกตางกันในเรื่องของขนาดโตะ จํานวนตู รูปแบบเกาอี้
ตามลําดับ และ 3) หมวดทั่วไปกําหนดลักษณะการจัดวางผัง
สํานักงาน (Lay – out) โดยกําหนดใหเปนลักษณะแบบเปดโลง 
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ใชสอย อุปกรณสํานักงานและระบบสื่อสารตางๆ เชน 
ปริ ้น เตอร แฟกซ  จัดแบบรวมศูนย โดยงบประมาณการ

กอสร างรวมหมวดงานปรับปรุงและหมวดครุภัณฑ  ตาม
ขอกําหนดนี้เฉลี่ยตอตารางเมตรอยูที่ 4,400 บาทตอตารางเมตร  

โดยหลังจากท่ีมีการแจงเวียนใหหนวยงานตางๆ 
รับทราบถึงแนวทางนี้ ผูศึกษาก็ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่สํานักงานตางๆ ภายใตสํานักงาน
อธิการบดี รวมทั้งสิ้นกวา 10 หนวยงาน ทั้งภายในอาคาร
สํานักงานอธิการบดี และอาคารอื่นๆ ซึ่งจากการดําเนินงาน
ดังกลาว ทําใหพบปญหาระหวางการดําเนินงาน สงผลใหตองมี
การแกไชและทบทวนแบบอยูหลายครั้ง  

บทความนี้จึงมุงเพ่ือศึกษาผลลัพธและปจจัยที่สงผล
ตอกระบวนการออกแบบตามเกณฑขอกําหนดฯ เพ่ือนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหปรับปรุง เพ่ือพัฒนาแนวทางการออกแบบ
สํานักงาน ของหนวยงานที่วางแผนปรับปรุงสํานักงานใน
อนาคต เพ่ือสงเสริมการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยนื  

วัตถุประสงค 
1) เพื่ อศึกษาผลลัพธและปจจัยที่มี ผลตอการ

ดําเนินงานดานกระบวนการออกแบบตามเกณฑขอกําหนดฯ 
2) เพ่ือพัฒนาแนวทางการปรับปรุงสํานักงาน สูการ

นําไปประยุกตใชในสวนงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับแนวนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยนื 

การศึกษาขอมลูที่เกี่ยวของ 
ในการศึกษาประสิทธิผลการออกแบบสํานักงาน 

นอกจากการศึกษาผลจากการดําเนินงานแลว ตองมีการศึกษา
ขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ดังนี ้

1) บัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทําการ
อาคารอยูอาศัยรวม และบานพัก ของหนวยงานรัฐ รัฐวสิาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคการอิสระ [2] เพื่อกําหนด
รูปแบบในการกอสรางอาคารใหมีความเหมาะสมกับภารกิจที่
รับผิดชอบ และมีราคาคากอสรางตอเนื้อที่ ใชสอยของอาคาร
เฉลี่ยตอตารางเมตรไมเกินราคาที่สํานักงบประมาณกําหนด ซึง
ในแนวทางปฏิบัติดังกลาว ขอ 1.1) จะระบุถึงเนื้อที่ใชสอยของ
อาคารแตละสวน โดยเฉลี่ยตามหลักเกณฑจัดผังสํานักงาน 
(office lay – out)  เชน เนื้อที่ทํางานของผูอํานวยการสํานัก/
กอง/ขาราชการเช่ียวชาญ 20 ตารางเมตร/คน เนื้อท่ีทํางาน
ของผูปฏิบัติงาน ขาราชการ และพนักงาน 4.5 ตารางเมตร/คน 
เนื้อที่ทํางานของผูปฏิบัติวิชาชีพ 6 ตารางเมตร/คน เนื้อที่หอง
ประชุมตามจํานวนผูเขาประชุม 2 ตารางเมตร/คน และเนื้อที่
พักรอ 1 ตารางเมตร/คน  ขอ 4) การระบุวัสดุกอสรางให
พิจารณาเลือกใชผลิตภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ขอ 7) ราคาคากอสราง โดย
อาคารสํานักงานขนาดเล็ก พื้นที่ใชสอยไมเกิน 2,000 ตาราง
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เมตร ราคาคากอสรางไมเกิน 14,000 บาทตอตารางเมตร ซึ่ง
เปนราคาท่ีไมรวมคา Factor – F คาครุภัณฑสั่งซื้อ (จัดซื้อ) 
ระบบปรับอากาศ ระบบโสตทัศน ลิฟตโดยสาร บันไดเลื่อน 
ระบบคอมพิวเตอร และคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  

2) ผศ.นภาพรรณ สุทธะพินทุ [3]  ไดกลาวถึงการ
จําแนกกลุมและจํานวนผูใชสถานท่ีของพ้ืนที่สํานักงาน โดยแบง
ไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 1) กลุมผูใชประจํา เชน ผูอํานวยการ 
พนักงาน เจาหนาที่ตางๆ เปนตน 2) กลุมผูใชชั่วคราว เชน ผูมา
ติดตอ ยื่นเอกสาร มาเยี่ยมชม เปนตน นอกจากนั้นยังตอง
คํานึงถึงความตองการในการติดตองานระหวางฝายตางๆ ซึ่งจะ
สงผลตอความตองการพื้นท่ีใชสอย และการออกแบบจัดวางผัง
สํานักงาน (Lay - out) ในรูปแบบตางๆ  

สวนในเรื่องของรูปแบบสํานักงาน แบงได 2 รูปแบบ
ใหญๆ  คือ  การจั ดสํ านักงานแบบแยกเปนห อง เฉพาะ 
(Individual Room System) ซึ่งจะมีการจัดเปนหองเฉพาะ
บุคคล ซึ่งเปนการจัดเนนความสําคัญของบุคคลตามตําแหนง
หนาท่ีการงาน  ตองการความเปนสวนตัว เพ่ือชวยในการวาง
แผนการทํางาน การเจรจา ตอนรับผูมาติดตอเปนการเฉพาะ 
จึงเหมาะสําหรับหองที่เปนผูบริหารของสํานักงาน เชน หอง
ผูอํานวยการ หองผูจัดการ เปนตน การจัดเฟอรนิเจอรภายใน
ประเภทโตะทํางาน จะมีขนาดคอนขางใหญกวาโตะท่ัวๆ ไป 
มีที่นั่งสําหรับผูมาติดตอ และการจัดเปนหองเฉพาะกลุม ตาม
ลักษณะของกลุมการทํางาน และการจัดสํานักงานแบบเปด 
(Open Layout System) คือการจัดสํานักงานแบบมีความ
ตอเนื่องกันตลอด สามารถเดินติดตอและมองเห็นกันได 
การติดตอภายในสะดวกรวดเร็ว มีผูรับผิดชอบงานตอเนื่องเปน
ลําดับหลายๆ คน  

นิยามศัพท 
ขอกําหนดฯ คือ “ขอกําหนดรูปแบบและเกณฑกลาง

ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีสํานักงานของกองตางๆ ในสํานักงาน
อธิการบดี” ที่จัดทําโดยงานออกแบบและผังแมบท กอง
กายภาพและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 

การวิเคราะหประสิทธิผล 
หลังจากที่ไดดําเนินการออกแบบปรับปรุงสํานักงาน

ตางๆ ที่อยูภายใตสํานักงานอธิการบดี โดยใชขอกําหนดฯ 
เดียวกัน นั้น ผูศึกษาไดนําขอมูลจากการท่ีไดดําเนินการ
ออกแบบแลวเสร็จมาวิเคราะหองคประกอบในดานตางๆ 
รวมถึงปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน มาแบงกลุมสํานักงาน
เปน 2 กลุม ตามพ้ืนที่ โดยกลุม A เปนหนวยงานท่ีมีสํานักงาน
อยูภายในอาคารสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 5 
หนวยงาน ไดแก 1) กองแผนงาน 2) กองบริหารงานวิจัย 3) 

กองคลัง 4) กองพัฒนาคุณภาพ/ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง/
ศูนยตรวจสอบภายใน (รวมในพื้นท่ีเดียว)  5) ศูนยบริหาร
สินทรัพย กลุม B เปนหนวยงานที่มีสํานักงานอยูอาคารอื่นๆ 
ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก 1) ศูนยบริหารความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน(COSHEM) 
และ2) งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร อยูภายในอาคาร
ศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดลอม และ 3) งานภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม อยูภายในอาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม มาวิเคราะห 
โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังภาพที่ 8 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ภาพที่ 9 การออกแบบหนวยงานตางๆ ทั้งกลุม A และ B 
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามขอกําหนดฯ 
จากผลการดําเนินงานออกแบบปรับปรุงสํานักงาน

ภายในอาคารสํานักงานอธิการบดีหลายหนวยงาน ทั้งในอาคาร
สํานักงานอธิการบดีและอาคารอื่นๆ ตั้งแตชวงป พ.ศ.2556 – 
พ.ศ. 2561 ไดผลการศึกษา ดังนี้ 

1) หมวดปรับปรุง พบวา การออกแบบสํานักงานใน
กลุม A สามารถดําเนินงานดานลักษณะทางกายภาพ รูปแบบ 
อัตลักษณ ใหเปนไปตามขอกําหนดได ดานประเภทพ้ืนที่ใชงาน 
หนวยงานมีลักษณะการทํางานที่เปนงานเอกสาร ความตองการ
พ้ืนที่ตางๆ คลายกัน สวนสํานักงานกลุม B ไมสามารถใช
รูปแบบอัตลักษณตามขอกําหนดได เนื่องจากในการออกแบบ
ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมและรูปแบบดานสถาปตยกรรม
ภายในเดิมของอาคารนั้นๆ ในสวนของฟงกชันการใชสอยพ้ืนที่
สามารถจัดใหมีตามขอกําหนดได แตตองปรับใหเปนไปตาม
บริบทของหนวยงานได สวนการกําหนดดานวัสดุในรูปแบบของ
วัสดเุบา เชน ยิปซั่มบอรด หรือกระจก มีความเหมาะสมกับการ
ปรับปรุง เนื่องจากไมมีผลกระทบกับโครงสรางเดิมอาคาร  

นอกจากนี้มีประเด็นที่หนวยงานรองขอเพิ่มจาก
ขอกําหนด มีดั งนี้  เ พ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีรองรับผูมาติดตอที่
เคานเตอรดานหนา เพิ่มจํานวนหองประชุม เพิ่มสติ๊กเกอร
บังสายตาหองผูอํานวยการและหองประชุม ขอเปลี่ยนวสัดุปูพ้ืน 
ขอกั้นหองเพ่ิมเติม และชั้น Built in เปนตน  

ตารางที่ 1 ขอมูลดานพื้นที่ใชสอยและเนื้องานปรับปรุง 

2) หมวดงานครุภัณฑ พบวา ทั้งสํานักงานกลุม A
และ B สามารถเลือกใชครุภัณฑตามขอกําหนดฯ ได มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและลักษณะการใชงาน แตอาจจะมีปรับบาง
ในบางหนวยงานเพ่ือใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ แตหากเทียบกับตาม
มาตรฐานของพื้นที่ปฏิบัติงานระดับเจาหนาที่ ตามมาตรฐาน
ของสํานักงบประมาณที่ 4.5 ตารางเมตรตอคน นั้น ในสวนของ
ชุดครุภัณฑระดับเจาหนาทีต่ามขอกําหนดฯ ใหใชประกอบดวย
โตะทํางานขนาด 120 x 60 x 75 ซม. พรอมฉากกั้นหนาโตะ 
เกาอี้ทํางานพนักพิงเตี้ยและตู เตี้ย เมื่อนํามาคิดเปนพื้นที่
ปฏิบัติงานจริงของเจาหนาที่ 1 คน ตาม Lay-out จะไดพ้ืนที่
ปฏิบัติงานท่ี 2.5 ตารางเมตรตอคน ซึ่งไมสอดคลองตาม
มาตรฐาน สวนขอเสนออ่ืนๆ เชน การขอเพ่ิมจํานวนตูเก็บ
เอกสาร ปรับรูปแบบตูโปรงเปนตูทึบ การขอปรับขนาดโตะ

ทํางานระดับปฏิบัติการจากหนากวาง 1.20 เมตร เปน 1.50 
เมตร (ซึ่งอาจจะพิจารณาใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน
วิชาชีพ เชน วิศวกร สถาปนิก ใหโตะทํางานมีขนาดใหญกวา
มาตรฐานได) และขอเพิ่มชุดครุภัณฑที่นอกเหนือจากขอกําหนดฯ  

ตารางที่ 2 ขอมูลดานจํานวนครุภัณฑ 

3) หมวดทั่วไป พบวา ในขอกําหนดฯ ดานราคา
คากอสรางรวมงานปรับปรุงและคาครุภัณฑเฉลี่ย ที่ 4,400 
บาทตอตารางเมตร นั้น ไมสามารถใชไดกับทุกหนวยงาน 
อยางเชน สํานักงานกลุม A แตละหนวยงาน มีจํานวนบุคลากร 
สัดสวนและความหนาแนนของการใช พ้ืนที่แตกตางกัน
คอนขางมาก เชน กองแผนงานมีบุคลากรทั้งสิ้น 23 คน พื้นท่ี
รวม 324 ตารางเมตร เฉลี่ยการใชพ้ืนที่ 14.09 ตารางเมตร/คน 
กองคลังมีบุคลากรทั้งสิ้น 120 คน พื้นท่ีรวม 810 ตารางเมตร 
เฉลี่ยการใชพ้ืนที่ 6.75 ตารางเมตร/คน ซึ่งมีผลตอราคาคา
กอสรางและคาครุภัณฑประเภทชุดทํางาน สวนสํานักงานกลุม B 
ซึ่งมีบริบทของสถานที่ตางจากกลุม A และมีความตองการขยาย
พ้ืนที่หนวยงาน ทําใหตองมีงานปรับปรุงโครงสรางเพ่ิมขึ้นมาและ
เพ่ิมงานระบบตางๆ ที่นอกเหนือจากขอกําหนดฯ ทําให
งบประมาณการปรับปรุงสูงกวา สํานักงานกลุม A ทําใหไม
สามารถนําราคาดังกลาวเปนเกณฑในการตั้งงบประมาณได ซึ่ง
จากการดําเนินงานจริงพบวาราคาคากอสรางเฉลี่ยรวมทุก
หมวดงาน สํานักงานกลุม A อยูที่ 10,400 บาท/ตารางเมตร 
สํานักงานกลุม B อยูท่ี 18,700 บาท/ตารางเมตร ดังตารางที่ 3 
และตารางท่ี 4 

ตารางที่ 3 ขอมูลดานงบประมาณตามขอกําหนดฯ 

พ้ืนท่ี เคานเตอรติดตอ หองประชุม หองผอ. พ้ืน ผนัง ฝา Built in ไฟฟา สื่อสาร ปรับอากาศ โครงสราง

และพักคอย เพ่ิม (ตาม Lay out)

1. กองแผนงาน l l l  - l l  - l l  -

2. กองบริหารงานวิจัย l l l  - l l l l ของเดิม  -

3. กองคลัง l l l  - l l  - l l  -

4. กองพัฒนาฯ ศ.ความเสี่ยง 

 ศ.ตรวจสอบภายใน
l l l  - l l l l l  -

5. ศูนยบริหารสินทรัพย  - l l l l l  - l l  -

1.ศุนย COSHEM  - l l l l l  - l l l

2.งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร  - l  - l l l  - l l l

3.งานภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม  - -  - l l l l l l l

หมวดงานสถาปตยกรรม หมวดงานวิศวกรรม

หนวยงาน

พื้นท่ีใชสอย

กล
ุม 

A 
กลุ

ม 
B 

พ้ืนที่ เจาหนาที่ หัวหนางาน ผูอํานวยการ ชุดประชุม ชุดประชุมยอย

(set) (set) (set) (set) เพ่ิมเติม (set)

1. กองแผนงาน 21 2 1 1  -

2. กองบริหารงานวิจัย 19 3 ของเดิม 1  -

3. กองคลัง 112 7 ของเดิม 1 2

4. กองพัฒนาฯ ศ.ความเส่ียง ศ.ตรวจสอบภายใน 41  - 3 1  -

5. ศูนยบรหิารสินทรัพย 12 1 1 1 1

1.ศุนย COSHEM 11  - 1 1  -

2.งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 18 5  - 1 1

3.งานภูมทัิศนและส่ิงแวดลอม 5  - -  - -

*ชุดครุภัณฑแตละหนวยงานมีความแตกตางกนั ทั้งน้ีขอมลูที่ใชเปนการเทียบเทาในดานขนาดตามเกณฑเปนหลัก

หนวยงาน

หมวดงานครุภัณฑ

กลุ
ม 

A 
กลุ

ม 
B 

บุคลากร พืน้ที่สํานกังาน พืน้ที่ปฏิบัติงาน ราคาตามเกณฑ

 (คน) (ตรม.) (ตรม./คน) ไมรวมระบบปรับอากาศ (บาท)

1. กองแผนงาน 26 324 12.46 1,425,600

2. กองบรหิารงานวิจัย 23 324 14.09 1,425,600

3. กองคลงั 120 810 6.75 3,564,000

4. กองพฒันาฯ/ศ.ความเส่ียง/ศ.ตรวจสอบภายใน 44 405 9.20 1,782,000

5. ศูนยบริหารสินทรัพย 22 162 7.36 712,800

1.ศุนย COSHEM 12 80 6.67 352,000

2.งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 23 175 7.61 770,000

3.งานภูมทิัศนและสิ่งแวดลอม 5 80 16.00 352,000

พืน้ที่ หนวยงาน

กลุ
ม 

A 
กลุ

ม 
B 
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ตารางที่ 4 ขอมูลดานงบประมาณจากการดําเนินการออกแบบ 

สวนในดานการจัด Lay – Out สํานักงานแบบเปด 
( Open Layout System)  โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช เ ส น เ ร ข า ค ณิ ต 
(Geometric Form) เปนตัวแบงแยกสวนการทํางานและ
ทางเดินออกจากกันดวยเสนตรงและฉาก มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะพื้นที่ของสํานักงานกลุม A  เนื่องจากการแบงพื้นที่
แตละหนวยงานจะคอนขางเปนบลอ็คชัดเจนตามชวงเสาอาคาร 
โดยมีทางเดินหลักอาคารคั่นกลาง และตามรูปแบบกําหนดให
ผนังดานหนาสวนที่ติดกับทางเดินเปนกระจกใสบานเปลือยสูง
จากพ้ืนถึงฝา ทําใหเมื่อมองเขาไปแลวดูเปนระเบียบเปนแถว
เปนแนว สอดคลองกับลักษณะการบริหารงานเปนลําดับ
ขั้นตอน ตามระบบงานของหนวยงานราชการ สวนสํานักงาน
กลุม B รูปแบบพื้นที่เดิมไมเปนบล็อคชัดเจน แตสามารถจัด 
Lay – Out ใหนั่งหันหนาไปทางดานหนาในทิศทางเดียวกันได 
ทําใหดูเปนระเบียบเรียบรอย แตทั้งนี้ การจัดสํานักงานแบบเปด
ใน 2 กลุมสํานักงาน มักจะพบปญหาเรื่องการแพรกระจายของ
ผงหมึกจากเครื่องปริ้นเตอร ซึ่งตองมีการแกไขภายหลัง 

นอกจากน้ียังมีเนื้องานที่ไมไดระบุไวในขอกําหนด 
เชน งานปรับปรุงระบบปรับอากาศกรณีหนวยงานนั้น ปรับปรุง
โดยใชพ้ืนท่ีเดิม อยางสํานักงานกลุม A ซึ่งอยูในอาคารเกาใช
งานมานาน รวมถึงระบบปรับอากาศเดิมมกีารชํารุด ไมคุมคาที่
จะนํามาปรับปรุงใชงานตอ ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานและคา
บํารุงรักษาในอนาคต ในการออกแบบจึงไดมีการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ ในเกือบทุกหนวยงาน ซึ่งในขอกําหนด มิได
กําหนดมูลคางานในสวนนี้ไว เนื่องจากตองมีการสํารวจอุปกรณเดิม 
การคํานวณเทียบกับขนาดหอง จํานวนคน รวมถึงรูปแบบการ
ใชงานของระบบจากหนวยงานกอน  

สรุปผล 
ผลการศึกษาจากการดําเนินงาน สามารถสรุป

ประเด็นสําคัญไดดังนี ้
1) ขอกําหนดและรูปแบบเกณฑกลางฯ ดังกลาว มี

ประสิทธิผลในดานการควบคุมลักษณะทางกายภาพ โดยการ
กําหนดดานวัสดุ รูปแบบทางสถาปตยกรรม และการจัดผัง Lay 
– Out ยังสามารถกําหนดใชได แตควรเปนพ้ืนที่สํานักงานที่อยู
ภายใตองคกรเดียวกันและภายในอาคารเดียวกัน เพื่อใหเกิด
ความ เป น เ อกภาพขอ งหน วย งาน  แล ะกล มกลื น กับ

สภาพแวดลอมภายในอาคาร และทําใหสามารถควบคุมปจจัย
อ่ืนๆ ที่จะสงผลตองานดานสถาปตยกรรม งานโครงสราง และ
งานระบบ ที่มีผลตอการตั้งงบประมาณได 

2) การกําหนดราคาเฉลี่ยตอตารางเมตร ยังไม
สามารถครอบคลุมรายละเอียดการปรับปรุงในทุกหมวดงานได 
เนื่องจาก แตละหนวยงานมีขอจํากัด ในดานจํานวนบุคลากร 
ขนาดพ้ืนที่ ความตองการปรับปรุงกายภาพ อาจจะทําให
งบประมาณที่ตั้งไมสอดคลองกับการดําเนินงานจริง หาก
ตองการตั้งงบประมาณอาจจะนําขอมูลราคาจากหนวยงานที่มี
ลักษณะเนื้องานใกลเคียงกันเปนเกณฑในการคิดราคาตอตาราง
เมตรได แตทั้งน้ีควรแยกราคาหมวดงานครุภัณฑ ออกจากการ
คิดราคาปรับปรุง โดยกําหนดเปนราคา/ชุด ที่มีชวงราคาและ
คุณลักษณะของครุภัณฑกําหนดแบงตามระดับการปฏิบัติงาน 
ไดแก ชุดผูอํานวยการ ชุดหัวหนางาน ชุดเจาหนาท่ี เพ่ือนํามา
คํานวณเทียบกับจํานวนบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ เพื่อจะได
งบประมาณที่สอดคลองกับความตองการ 

3) การคํานึงถึงระบบปรับอากาศและงานระบบตางๆ
ที่เก่ียวของ (กรณีเปนการปรับปรุงภายในอาคารเดิม) ตั้งแต
กระบวนการออกแบบเน่ืองจากคาดําเนินการในสวนระบบปรับ
อากาศมีมูลคาคอนขางสูง เมื่อเทียบสัดสวนในการปรับปรุง 
หากเปนการปรับปรุงของเดิม ควรตรวจเช็คระบบ สภาพความ
พรอมการใชงาน การบํารุงรักษาในอนาคต รวมถึงเทคโนโลยี
ของเครื่องปรับอากาศ เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนใหม ในดาน
ความคุมคาและประสิทธภิาพการใชงาน  

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพิจารณากําหนดแนวทางการ
ออกแบบปรับปรุ งสํ านั ก งาน เพื่ อ ให สอดคล องตาม
แนวนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 

เนื่องจากสํานักงานเปนสถานที่ท่ีบุคคลตองเขาไปใช
ปฏิบัติงานในแตละวันเปนจํานวนไมนอยกวา 8 ชั่วโมงตอวัน 
นอกจากดานกายภาพและงบประมาณ ควรคํานึงถึงการ
สงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรไมวาจะเปนดาน
สุขภาพ ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน ความยืดหยุนใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับตัวเขากับโลกยุคเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน ดังน้ี 

1) มาตรฐานอาคารเขียว (TREES) ตามแนวทาง
เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอม
สําหรับการเตรียมความพรอมการกอสรางและอาคารปรับปรุง
ใหม [5]  ในหมวดท่ี 4 พลังงานและบรรยากาศ ที่กลาวถึง
ประสิทธภิาพการใชพลังงาน (Energy and Atmosphere หรือ 
EA) และหมวดที่ 6 คุณภาพสภาวะแวดลอมภายในอาคาร 
(Indoor Environmental Quality หรือ IE) ที่กลาวถึงระบบ

จํานวนบุคลากร พื้นที่สํานักงาน งบประมาณ ราคาเฉลี่ย

รวม ผอ. (คน) (ตรม.) ตาม BOQ (บาท) (บาท/ตรม.)

1. กองแผนงาน 26 324 3,102,951 9,577.01

2. กองบรหิารงานวิจัย 23 324 1,630,689 5,032.99

3. กองคลงั 120 810 9,730,237 12,012.64

4. กองพัฒนาฯ/ศ.ความเสี่ยง/ศ.ตรวจสอบภายใน 44 405 5,613,167 13,859.67

5. ศูนยบริหารสินทรัพย 22 162 1,867,525 11,527.93

1.ศุนย COSHEM 12 80 1,413,054 17,663.18

2.งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 23 175 3,540,643 20,232.25

3.งานภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 5 80 1,474,717 18,433.97

หนวยงานพื้นที่

กลุ
ม 

A 
กลุ

ม 
B 
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อาคารตางๆ ที่สงผลตอสภาพแวดลอมในอาคาร เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการทํางานของผูคนในอาคาร 

2) มาตรฐานสํ านั กงานสี เ ขี ยว  (Green Office
Standard)  [6]  เชน ควรพิจารณาแยกเครื่องปริ้นเตอรที่มีการ
ปลอยผงหมึกไวนอกหองสํานักงาน หรือออกแบบกั้นหอง
เฉพาะ สําหรับอุปกรณดังกลาว หรือเลือกใชผลิตภัณฑในกลุมท่ี
ไมมีการปลอยอนุภาคผงหมึก เพ่ือลดผลกระทบดานสุขภาพใน
ระยะยาว และการปรับปรุงแสงสวางในการทํางานควร
กําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยหองสํานักงานจะ
มีคาความสองสวางท่ี 500 Lux หองประชุม 300 Lux (CIE) 
เปนตน โดยตําแหนงที่นั่ งปฏิบัติงานไมควรเกิดเงาจาก
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีการออกแบบตําแหนงการวางโคมไฟสอง
สวางควบคูไปกับการจัดผังที่นั่ง รวมถึงการเลือกใชอุปกรณ
ไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน มีความคุมคาในระยะยาว และการใช
แสงธรรมชาต ิ

3) มาตรฐานที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน การวางผัง Lay – Out 
ควรคํานึงถึงเสนทางอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งภายใน
หนวยงานและการเชื่อมตอกับเสนทางหลักของอาคารนั้นๆ 
การจัดวางครุภัณฑ อุปกรณเครื่องใช ไมควรกีดขวางทาง
เสนทางสัญจรหลักหรือเสนทางอพยพ และตองมีการกําหนดให
ติดตั้งอุปกรณแจงเตือนภายในหอง  เชน ไฟฉุกเฉิน ปายทางหนีไฟ 
อุปกรณตรวจจับความรอน เปนตน และความปลอดภัยในการ
ดานสุขภาพ เชน การเลือกครุภัณฑหรือการจัดลักษณะทาทาง
การทํางานใหถูกตองตามหลักการยศาสตร 

4) รูปแบบการวางผัง Lay – Out สํานักงานที่รองรับ
ความยืดหยุนในการปฏิบัติงานหรือปรับเปลี่ยนไดภายหลัง หรือ
ลักษณะการทํางานแบบ Mobile Office โดยคํานึงถึงการ
เลือกใชครุภัณฑท่ีสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก เพ่ิม-ลด หรือ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณไดภายหลัง ความสามารถในการรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน อยางเชน การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 
(COVID – 19) ที่ทําใหเกิดการปรับตัวทางดานกายภาพในการ
ใชพื้นที ่และการวางแผนในดานเทคโนโลยี รูปแบบสํานักงานที่
จะเขามามีบทบาทมากข้ึนในกระบวนการทํางานของบุคลากร 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนถายสูองคกรในยุค 4.0   

5) การออกแบบสําหรับทุกคน (Universal Design)
[7] เนื่องดวยในอนาคตสถานที่ ทํางานจะเปนแหลงรวม
คนทํางานท่ีมีครบท้ัง 4 เจนเนอเรชั่น (Generations) ไดแก
Gen-B, Gen-x, Gen-y และ Gen-z รวมถึงการรองรับกลุม
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายเขามาปฏิบัติงานหรือตดิตอ
งาน และสงเสริมความเทาเทียมทางเพศ ตามหลัก 7 ประการ
ของการออกแบบเพื่อทุกคน [6] ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีตอบสนอง
ต อ แผ นการ บริ ห า ร จั ดก า รอย า งยั่ ง ยื น  ( Sustainable
Organization) ที่สําคัญขององคกรในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ 
ผลงานช้ินนี้ไดทําการศึกษาจากการดําเนินงาน

ออกแบบจริง ซึ่ งตองใชระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหการ
ออกแบบสํานักงานแตละหนวยงานแลวเสร็จ ทั้งนี้ผูจัดทํา
ขอขอบคุณความรวมมือจากหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี และบุคลากรในหนวยงาน รวมถึงหัวหนาหนวยงาน
ที่มอบหมายใหรับผดิชอบงานดังกลาว จนสามารถทําผลงานช้ินน้ีได 
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การศึกษารูปแบบปายบอกทางบนถนนสายหลักที่เหมาะสม 

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

The directional signage study  on main road appropriate for Mahidol University 

สมชาย มิตรเทวิน1* สภุาดา ศรสีารคาม2 
1งานออกแบบและผังแมบท กองกายภาพและส่ิงแวดลอม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
2งานออกแบบและผังแมบท กองกายภาพและส่ิงแวดลอม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

*ผูนํา เสนอผลงาน E-mail: Somchai.mit@mahidol.ac.th

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการพัฒนาระบบปายสัญลักษณของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใหมีมาตรฐานและ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถนําไปปรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได โดยนําปายบอกทางบนถนนสายหลักของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาเปนกรณีศึกษา เน่ืองจากปายสัญลักษณเพ่ือบอกทิศทางไปยังหนวยงานงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย

น้ัน มีบทบาทสําคัญท่ีชวยใหผูท่ีเขามาติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางไปสูจุดหมายตางๆ ไดรวดเร็ว

และถูกตอง โดยการสํารวจเก็บขอมูลของปายบอกทางบนถนนสายหลักจํานวน 25 ปาย พบวาการติดตั้งปายมีระยะหางจากขอบปาย

ถึงริมขอบถนน และความสูงปายท่ีแตกตางกัน รวมท้ังมีสิ่งบดบังตัวปายจึงทําใหการใชงานของปายบอกทางยังไมเต็มประสิทธิภาพ 

ซึ่งบางจุดตัวปายล้ําเขามาในพ้ืนท่ีจราจรเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรของรถยนตขนาดใหญรวมถึงเสาปายกีดขวางทาง

สัญจรบนทางเทา นําผลสํารวจดังกลาวมาเปรียบเทียบกับคูมือมาตรฐานปายจราจรของกรมทางหลวง [2]         และระบบปาย

สัญลักษณ [1] แบงเปน 3 ระดับความสําคัญ ระดับต่ํากวามาตรฐานนอย ระดับต่ํากวามาตรฐานปานกลาง และระดับต่ํากวา

มาตรฐานมาก มุงเนนใหความสําคัญในการปรับปรุงปายบอกทางในระดับท่ีต่ํากวามาตรฐานมาก เน่ืองจากเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

โดยมีขอเสนอแนะใหปรับตําแหนงของปายบอกทางใหมีมาตรฐานเดียวกันหมดท้ัง 25 ปาย บางจุดเสนอใหมีการลอมยายหรือตัดแตง

ตนไมท่ีบดบังปาย สําหรับจุดท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุใหมีการปรับปรุงทันที 

คําสําคัญ ปายสัญลักษณ (signage) 

บทนํา 

ผังแมบทมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ฉบับป 2551 

พัฒนาระบบการสัญจร โดยมีถนนสายหลัก และสายรองเปน

เสนทางเช่ือมโยงทางเขา-ออกของมหาวิทยาลัยท้ัง  7 ประตู 

ปายบอกทางเปนองคประกอบสําคัญของการสัญจรไปยัง

จุดหมายตางๆ ท่ีอยูภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ปจจุบันมีปายบอกทางสัญจรบนถนนสายหลัก จํานวน 25 ปาย 

ซึ่งมีการปรับปรุงมาแลว 2 ครั้ง แตการปรับปรุงท่ีผานมาเปน

การปรับปรุงขอความบนปายซึ่งใชโครงสรางปายเดิมมีขอจํากัด

ในการปรับปรุงคือ ตําแหนงปายและขนาดปายใชของเดิมจึงทํา

ใหเปนการปรับปรุงเฉพาะขอความท่ีแสดงบนปายเทาน้ัน 

การศึกษาครั้งน้ีตองการใหทราบถึงปญหาของตําแหนงการ
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รูปท่ี 1 แสดงมาตรฐานระยะการตดิตั้งปายแนวราบและแนวดิ่ง

ของกรมทางหลวง 

ติดตั้งปายท่ียังขาดมาตรฐานรวมถึงองคประกอบสําคัญตางๆ ของ

ปายเพ่ือนําไปพัฒนาระบบปายสัญลักษณของมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งคุณสมบัติของปายสัญลักษณท่ีดีจะตอง

มองเห็นไดงาย อานและเขาใจไดงาย คือปายจะตองมีความโดดเดน

แยกจากสภาพแวดลอม และปายจะตองสามารถทําใหผูมองเห็น

สามารถอานเน้ือหาท่ีบรรจุอยูในปายไดอยางครบถวน องคประกอบ

สําคัญท่ีทําใหปายสัญลักษณมีประสิทธิภาพ แบงออกเปน รูปราง

ของปาย วัสดุสําหรับปาย สีของปาย อักษรบนปาย เครื่องหมาย

สัญลักษณภาพและการจัดวางบนแผนปายสัญลักษณ [1]  

  วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาใหทราบถึงปญหาการใชงานของปายบอกทางบน

ถนนสายหลักภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา

2. เพ่ือพัฒนาระบบปายสญัลักษณของมหาวิทยาลยัมหดิล

ศาลายา ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน

                                   

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

1. ศึกษามาตรฐาน และองคประกอบสําคัญท่ีทําใหปาย

สัญลักษณมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับปายบอกทาง

บนถนนสายหลักในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยอางอิง

จากคูมือมาตรฐานปายจราจรของกรมทางหลวง [2] และระบบ

ปายสัญลักษณ [1] แบงเน้ือหาการศึกษาเปน 4 ดาน ดังน้ี

1.1 ระยะหางระหวางปายบอกทางกับเขตทางท่ีเหมาะสม 

1.2 ระยะหางระหวางพ้ืนทางเทากับใตปายบอกทางท่ี

เหมาะสม 

1.3 ทัศนวิสัยการมองเห็นปายบอกทาง 

1.4 องคประกอบสําคัญท่ีทําใหปายสัญลักษณมีการใชงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สํารวจเก็บขอมูลปายบอกทางบนถนนสายหลัก ภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาทางดานกายภาพ จํานวน 25 ปาย

ดังน้ี

2.1 ตรวจสอบเช็คระยะหางระหวางขอบปายกับขอบทาง

ของถนนสายหลัก 

2.2 ตรวจสอบเช็คระยะหางระหวางพ้ืนทางเทาถึงใตปาย 

2.3 บันทึกสิ่งท่ีบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นปาย 

2.4 ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนขององคประกอบปาย

สัญลักษณ  

3. วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลดานการศึกษากับขอมูล

ภาคสนาม

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการศึกษาถึงเกณฑมาตรฐานของการติดตั้งปาย

บอกทางของกรมทางหลวง กรณีท่ีติดตั้งปายในเขตเมือง 

กําหนดใหมีระยะติดตั้งปายตามแนวดิ่งจะตองสูงจากระดับทาง

เทาไมนอยกวา 2.20 เมตร และกําหนดใหมีระยะแนวราบขอบ

ปายจะตองมีระยะหางจากสันขอบทางไมนอยกวา 0.60 เมตร

[2] โดยนําเกณฑดังกลาวน้ีใชพิจารณารวมกับองคประกอบ

สําคัญท่ีทําใหปายสัญลักษณมีการใชงานท่ีมีประสิทธิภาพสรุป ดังน้ี

1. การเลือกใชรูปรางท่ีเหมาะสมกับสถานท่ี

2. การเลือกใช วัสดุ ไม โลหะ พลาสติก ใหเหมาะสม

3. การใชคูสีกับตัวอักษรและพ้ืนหลังของปายท่ีเห็นได

ชัดเจนและอานงายท่ีสุด 

4. ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมและการใชชองไฟระหวาง

ตัวอักษรท่ีอานเขาใจงาย 

5. การใชสัญลักษณ และเครื่องหมายตอบสนองการสื่อสาร

กับผูใชงานไดดี 

6. การจัดวางองคประกอบตางๆลงบนแผนปายไมแนน

จนเกินไป [1] 

 

ผลการสํารวจเ ก็บขอมูลปายบอกทางบนถนนสายหลัก

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จํานวน 25 ปาย โดยสรุปเปน

ตาราง ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลทางกายภาพของปายบอกทางจากการสํารวจ 

รูปท่ี 3 แผนท่ีแสดงตําแหนงปายบอกทางบนถนนสายหลักในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

มีสิ่งบดบัง ไมมีสิ่งบดบัง สมบูรณ ไมสมบูรณ

S1 กิ่งไม 

S2  

S3 ตนไม 

S4 ใบไม 

S5  

S6  เสี่ยงตอการเกิดอันตรายกับรถยนต

S7 

S8   ตัวปายเกิดความเสียหายจากรถยนต

S9  

S10 ตนไม 

S11  

S12  

S13  

S14 ตนไม/ปาย 

S15  

S16  

S17 ปาย 

S18  

S19 ตนไม 

S20   เสี่ยงตอการเกิดอันตรายกับรถยนต

S21 ตนไม 

S22   เสี่ยงตอการเกิดอันตรายกับรถยนต

S23 ตนไม 

S24   เสาปายกีดขวางทางสัญจรบนทางเทา

S25  

   ไมไดมาตรฐานตามระยะแนวราบและแนวดิ่งรวมทั้งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

0.90 2.20

0.15 2.00

0.40 2.00

0.52 1.96

   ไมไดมาตรฐานตามระยะแนวราบ หรือแนวดิ่ง หรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัย หรือองคประกอบของปายสัญลักษณไมสมบูรณ

   ไมไดมาตรฐานตามระยะแนวราบ และแนวดิ่ง

0.50 2.00

2.27

1.58

ผลกระทบอื่นๆ

2.00

2.20

2.00

2.20

ระยะหางระหวาง ทัศนะวิสัยการมองเห็น องคประกอบของปายสัญลักษณ

ใตปายกับผิวทางเทา (เมตร)

2.00

2.00

2.00

2.00

1.92

2.00

2.00

0.15

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.96

0.22

0.00

0.40

-0.05

0.40

0.22

1.62

ชื่อปาย

1.53

1.20

1.60

0.80

0.00

0.00

0.20

1.55

1.43

ระยะหางระหวาง

ปายกับเขตทาง (เมตร)

1.10

0.55

รูปท่ี 2 แสดงตัวอยางปายบอกทางบนถนนสายหลัก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

 

 

จากการพิจารณาและเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ี

เก่ียวของ และองคประกอบของปายสัญลักษณท่ีทําใหการใช

งานมีประสิทธิภาพของปายบอกทางบนถนนสายหลักท้ัง 25 

ปาย พบวาปายท้ังหมดมีเกณฑท่ีต่ํากวามาตรฐานโดยจําแนก

เปน 3 ระดับดังน้ี 

1. มีเกณฑต่ํากวามาตรฐานนอย จํานวน 11 ปาย คือ

ปายท่ีมีระยะหางจากขอบปายถึงขอบทางไมไดมาตรฐาน หรือ

ปายท่ีมีระยะใตปายถึงผิวทางเทาไมไดมาตรฐาน หรือมีสิ่งบด

บังปาย หรือองคประกอบของปายสัญลักษณไมสมบูรณ  

2. มีเกณฑต่ํากวามาตรฐานปานกลาง จํานวน 10

ปาย คือ ปายท่ีมีระยะหางจากขอบปายถึงขอบทาง และปายท่ี 

มีระยะใตปายถึงผิวทางเทาไมไดมาตรฐาน รวมถึงมีสิ่งบดบัง

ปาย หรือองคประกอบของปายสัญลักษณไมสมบูรณ 

3. มีเกณฑต่ํากวามาตรฐานมาก จํานวน 4 ปาย คือ

ปายท่ีมีระยะหางจากขอบปายถึงขอบทาง และปายท่ีมีระยะใต

ปายถึงผิวทางเทาไมไดมาตรฐานมีความเสี่ยงสูงตอการเกิด

อุบัติเหตุ  
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สรุปผลการศึกษาวิจยั 

หากพิจารณาแลวมาตรฐานท่ีกําหนดระยะการติดตั้ง

ปายท้ังแนวดิ่งและแนวราบ บงบอกใหทราบถึงการปองกัน

อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนบนถนนท้ังสิ้น และสอดคลองกับการ 

ดําเนินชีวิตท่ีสะดวกปลอดภัย สําหรับปายท่ีมีความเสี่ยงสูงใน

การเกิดอุบัตเิหตุ เน่ืองดวยตัวปายชิดกับขอบถนนหรือบางปาย

ล้ําเขามาในพ้ืนท่ีจราจร จึงเสนอใหปรับปรุงโดยทันทีจํานวน 4 

ปาย คือ S6 S8 S20 และS22  

ท้ังน้ีการปรับสภาพแวดลอมท่ีบดบังปายบอกทางบน

ถนนสายหลักสามารถดําเนินการไดเบ้ืองตน คือ การตัดแตงก่ิง 

หรือลอมยายตนไม มีปาย ดังน้ี S1 S3 S4 S10 S14 S19 S21 

และS23  สําหรับปายอ่ืนท่ีมีระดับมาตรฐานนอย และระดับ

มาตรฐานปานกลางยังสามารถใชงานได หากมีการปรับปรุง

ปายสัญลักษณภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา น้ัน จึงเสนอ

ใหปรับตําแหนง และระยะการติดตั้งใหมีมาตรฐานตอไป 

ผลท่ีไดรับจากการศึกษาในครั้งน้ี พบวาลักษณะทาง

กายภาพมีขอจํากัดตางๆ ท่ีไมสามารถติดตั้งปายใหมีมาตรฐาน

ตามการศึกษาในครั้งน้ีได เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีไมเอ้ืออํานวย 

เชน ความกวางของทางเทาท่ีไมเทากัน ลักษณะถนน และ

องคประกอบของถนนท่ีไมเหมือนกัน เปนตน ท้ังน้ี ประเด็น

เรื่องระยะการติดตั้งปายท่ีเปนมาตรฐานอาจนําไปปรับใชใหมี

ความเหมาะสม และประยุกตใชกับขอจํากัดดังกลาว แตสิ่ง

สําคัญคือ ควรมีระยะการติดตั้งปายท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย

เปนหลัก 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาท่ีมีพ้ืนท่ี

สําหรับการศึกษางานวิจัยครั้งน้ี 

เอกสารอางอิง 

[1] เ อ้ือเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา ./ (2543 ) .//ระบบปาย

สัญลักษณ/(พิมพครั้งท่ี1).//กรุงเทพมหานคร:/สํานัก

พิมพพลัสเพลส. 

[2] กรมทางหลวง./(2561).//คูมือมาตรฐานปายจราจรเลมท่ี 1.

กรุงเทพมหานคร

 
Page 76



การเปรียบเทียบคาการถายเทความรอนผานชองแสงกระจกใสที่ติดฟลมกรองแสงกับมานมูลี่ ในพื้นที่

ทํางาน กรณีศึกษาพื้นที่ทํางานกองกายภาพและสิ่งแวดลอม

Comparison of Heat Transfer Through Clear Glass Window Between Films and Blinds 

in Workplace Case Study Workplace, Division of Physical Systems and Environment 

นายสิทธชัย  วุฒิวรวงศ 

นางสาวศุภวรรณ อารีจิตรานุสรณ 

นายปราศรัย  เพ็งปรีชา 
1งานออกแบบและผังแมบท กองกายภาพและสิ่งแวดลอม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

*ผูนํา เสนอผลงาน E-mail: sithachai.wut@mahidol.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเปรียบเทียบพิจารณาเลือกใชวัสดปุองกันอิทธิพลรังสีดวงอาทิตยจากการถายเทความรอนผานชองแสง

กระจกใสที่ติดฟลมกรองแสงกับมานมูลีใ่นพ้ืนท่ีทํางาน เพ่ือชวยลดภาระระบบปรับอากาศและประหยัดคาจายไฟฟาของมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวมเชิงรูปธรรมอยางชัดเจน 

การศึกษาวิจัยตัวกลางชองแสงกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตรของอาคาร กับตัวอยางวัสดุติดฟลมบนผิวกระจกของอาคารติดดวย

ฟลมสีดํา กับฟลมชนิดเคลือบปรอทและมานมูลี่ประจําอาคารภายใตสภาวะเดียวกัน ในพ้ืนที่จริงภายในพื้นที่ทํางานดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ 

Opus200 ใชบันทึกคา ในทุก 15 นาทีของชั่วโมงการทํางาน 9.00-17.00 น. สุมตัวอยางจํานวน 10 วันของพ้ืนที่ทํางานผูชวยอธิการบดี 

และพ้ืนท่ีทํางานงานออกแบบและผังแมบท โดยเปดเครื่องปรับอากาศใชงานตามปกติ นําขอมูลคาอุณหภูมิที่เก็บไดคิดคาพลังงานการ

ถายเทความรอน ตามทฤษฎีคาการถายเทความรอนรวมเพื่อนําเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอน ของกระจกติดฟลม

กรองแสง 2 แบบ และมานมูลี ่ และมูลคาพลังงานไฟฟาแตละรูปแบบ 

ผลวิจัยจากการบันทึกเก็บคาวัดอุณหภูมิผานตัวกลางชองแสงกระจกใสของตัวอยางฟลมที่ติดกระจกกับมานมูลี่ พบวาวัสดุท่ี

ปองกันอิทธิพลรังสีดวงอาทิตยจากการถายเทความรอน มานมูลี่ผาสังเคราะหสามารถลดคาการถายเทความรอน ไดท่ี 86.38 % ประหยัด

คาไฟฟาได 5,465 บาทตอป สวนของกระจกใสที่ติดฟลมปรอท ลดได 65.56 % ประหยัดคาไฟฟาได 4,147 บาทตอป ท่ีติดฟลมสีดําลด

ได 62.82% ประหยัดคาไฟฟาได 3,974 บาทตอป การติดฟลมทั้ง 2 แบบถายเทความรอนไมแตกตางกันมาก แตมานมูลี่จะดีกวากระจก

ติดฟลมประมาณ 20%-23%  ดังน้ัน การใชวัสดุปองกันความรอนทั้ง 3 ชนิด ที่ตางกันผานตัวกลางกระจกใส สามารถเลือกนํามาปรับใช

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันความรอนเขาสูตัวอาคารได และชวยทําใหเกิดสภาวะนาสบาย ประหยัดงบประมาณในภาพรวมใหแก

มหาวิทยาลัย และทําใหเกิดที่พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Developement) ตอไป
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ความเปนมา

ผนังเปลือกอาคารที่พบเห็นโดยทั่วไปมี 2 สวน สวนผนังทึบและชองเปดหรือหนาตางกระจกใชสําหรับเพื่อเปดรับแสง

สวางและตองการมองเห็นทัศนียภาพภายนอกอาคารเพ่ือไมรูสึกถูกปดลอม แตสิ่งตามมา คือความรอนจากอิทธพิลรังสีดวงอาทิตย

สงผานความรอนจะมาจากตัวกลางหลายชนิดมาสูอาคาร และความรอนเหลานั้นก็จะสงผานทางเปลือกอาคารที่เปนผนังทึบ หรือ

ชองเปดหนาตางกระจกสูภายใน จึงมีการใชระบบเครื่องปรับอากาศชวยลดความรอนใหภายในอาคารมีสภาวะนาสบาย รวมถึง

ความพยายามเลือกใชวัสดุปองกันความรอนที่เกิดข้ึน โดยทั่วไปมักเลือกจากความคุนเคย หรือ พบเห็นนํามาใชงานกันมา ซึ่งยังไมมี

คําตอบในเชิงรูปธรรมในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมอยางไร  

ดังนั้น จึงเปนที่มาในทําวิจัยเพ่ือหาคําตอบการใชวัสดุปองกันความรอนกันมาก โดยเฉพาะชองแสงหนาตางอาคารเกาที่มี

การใชงานมาแลว เชน การติดฟลมกรองแสง หรือมานมูลี่สําหรับกันแดด แตเชิงเปรียบเทียบดานลดความรอนเขาสูอาคารของวัสดุ

ปองกันความรอนอยางเปนรูปธรรมยังไมเคยมีการวิจัยเก็บขอมูล เพ่ือดูประสิทธิภาพในการชวยลดภาระระบบเครื่องปรับอากาศ 

และชวยลดการใชพลังงานไฟฟาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม อีกทั้งเปนการสนับสนุนพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Developement)  ใหกับมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการวัสดุปองกันการถายความรอนผานตัวกลางกระจกใสระหวางติดฟลมกรองแสงชนิดสีดํา กับชนิด

เคลือบปรอท และมานมูลี่

2. ชวยลดภาระระบบปรับอากาศและประหยัดคาจายไฟฟาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยการพิจารณาเลือกใชวัสดุกันความ

รอนระหวางฟลมกรองแสง 2 ชนิด และมานมูลี่ในพื้นที่ทํางาน

3. สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Developement) สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยกาวไปสูความเปน

มหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University)

การทบทวนวรรณกรรม 

ภาระในการลดความรอนเครื่องปรับอากาศที่เกิดข้ึนภายในอาคารมาจากแหลงกําเนิดความรอน 2 สวน คือ 1. ความรอน

จากภายนอกที่ไดรับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย โดยการถายเทความรอนเขาสูอาคาร 2.ความรอนที่เกิดขึ้นอุปกรณไฟฟาภายใน

อาคาร ซึ่งความรอนจากภายนอกที่ไดรับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตยมีผลการถายเทความรอนมากกวา โดยผานตัวกลางผนังทึบ

และหนาตางชองแสงกระจกเขามาสูอาคาร ซึ่งผนังทึบมีการหนวงความรอนของวัสดุ (Time lag) สวนหนาตางชองแสงกระจก ทํา

ใหอุณหภูมิภายในอาคารสูงข้ึน 

ทั้งนี้ ความรอนที่มาจากอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย ผานตัวกลางผนังหลายชนิดมาสูอาคาร ที่เรียกที่เรียกกันวา การ

ถายเทความรอน ซึ่งมทีฤษฎแีละสมการที่ใชคํานวณหาปริมาณพลังงานความรอนไวดังน้ี 

ทฤษฎีคาการถายเทความรอนรวม (Heat Transfer) [1] 

Q = คาการถายเทความรอนรวมที่ผานเขามาภายใน (W/m2-oC) สามารถคํานวณไดจากความสัมพันธระหวาง 

สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน(U) บอกถึงความสามารถในการตานทานหรือปลอยผานความรอน จะแสดงคาในทางตรงกันขาม

คา R แสดงถึงความตานทานการไหลของความรอนผานวัสดุเขามาในอาคาร โดยจะแสดงถึงการไหลของความรอนที่สงผานวัสดุ

ตางๆของตัวอาคารและพ้ืนผิวการตานทานของชั้นอากาศ ยิ่งคา U นอยเทาไหร ก็จะแสดงถึงอัตราการไหลความรอนที่ชาลงและ

คุณภาพของฉนวนตานทานความรอนที่ดี โดยหลักการคํานวณจากสูตรทฤษฎีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน U = 1 / ∑R 

หรือ 1 / Rt เพ่ือใชหาคาปริมาณความรอนที่ถายเทเขามาในชวงเวลาการทํางานจริง,คา A = พื้นที่ทั้งหมดที่มีการรับแสงแดด (m2) 

(ในวิจัยนี้เทียบที่คา 1 หนวยตารางเมตร) และ∆T = คาความตางอุณหภูมิเทียบเทาระหวางภายนอกที่ผานเขามาที่ท่ีผิววสัดุภายใน

และภายในอาคาร (oC)  และหากเปนชองแสงหนาตางกระจกจะบวกดวยพลังงานความรอนรังสีแสงอาทิตย (Radiation = 

A*SC*SF) [2] [7]  โดยที ่SC [7]= คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของหนาตาง และ SF [7]= คาตัวประกอบรังสีแสงอาทิตย ในที่น้ีจะใชเปน
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ประกอบเปนคาที่ไดจาก สํานักงานกํากับและอนุรักษพลังงาน[7]  รวมกลายเปน Heat Gain ไดจากสูตรการคํานวณรวมการถายเท

ความรอนของชองแสงหนาตางกระจก ดังนี้ Q = U *A*∆T + A*SC*SF [2]   

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

1.1 วิธีการศึกษา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ทดลองหนางานจริงภายใต

เงื่อนไขสภาพแวดลอมเดียวกันเพ่ือลดจํานวนตัวแปร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ดานทิศตะวันตกและทิศใต เปนดานที่มีรังสี

อาทิตยกระทบผานอาคารมากที่สุด ในพ้ืนที่ทํางานผูชวยอธิการบดีและพ้ืนที่ทํางาน อาคารกองกายภาพและสิ่งแวดลอม  

1.2 ศึกษาคาการถายเทความรอนจากทฤษฎี “การถายเทความรอน (Heat Transfer)” 

1.3  หาคาคณุสมบัติวสัดุตัวอยางในการศึกษาตามทฤษฏีการถายเทความรอนอางอิงจากแหลงเอกสารวิชาการและจาก

ผูผลิตโดยตรงนํามาใชเปนตัวอยางในการศึกษา ไดแก ฟลมกรองแสงติดกระจกใส [3] ที่นิยมใชงานชนิดฟลมสดํีา (FX-5) กับฟลม

ชนิดฉาบปรอท[3] (BC-10) และมานมูลี่ [4] [5]   

รูปที่ 1.รูปตดัผนังกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร ประจําหนาตางอาคาร และกระจกใสติดฟลม สีดาํ FX-5 

รูปที่ 2.รูปตดัผนังกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร ประจําหนาตางอาคารติดฟลมเคลือบปรอท BC-10 และกระจกใสที่ติดตั้งมานมูลี ่

1.4 ใชกรณีศึกษาพื้นที่จริงภายในพ้ืนทีท่ํางานอาคารกองกายภาพและสิ่งแวดลอม ภายใตสภาวะเดียวกัน กับตัวกลางชอง

แสงกระจกใสและมานมูลี่ของเดิมประจําอาคารกับตัวอยางวัสดุฟลมติดบนผิวกระจกของอาคารติดดวยฟลมสีดํา (FX-5) กับฟลม

ชนิดเคลือบปรอท (BC-10) วัดอุณหภูมิผิววัสดุและภายในหองดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) Opus200[6] ใชบันทึกคา 

เปน Data logger ผานสาย Thermocouple type k  มีคุณสมบัติวัดคาอุณหภูมิ เก็บบันทึกอุณหภูมิในชวงช่ัวโมงเวลาการทํางาน 

9.00-17.00 น.หองผูชวยขนาด 3.00 x 4.00 เมตร สูง 2.90 เมตร ในสภาพพื้นที่ทํางานเปดเครื่องปรับอากาศตามการใชทํางาน

ตามปกติ ขนาด 12,000 BTU และพ้ืนที่ทํางานงานออกแบบและผังแมบท ขนาด 6.00 x 10.80 เมตร สูง 2.90 เมตร ท่ีเปด

เครื่องปรับอากาศใชงานตามปกติ ขนาด 18,000 BTU 2 เครื่อง 
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รูปที่ 3.พื้นที่ทํางานผูชวยอธิการบดดีานทิศตะวันตกและพื้นที่ทํางานดานทิศใต อาคารกองกายภาพและสิ่งแวดลอม 

1.5 ใชโปรแกรม Smart Control ขั้นพ้ืนฐาน[6] เก็บบันทึกขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอรในชวงเวลาทํางาน วิเคราะหดวย 

Excel เชิงกราฟและนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบดานคาการถายเทความรอนและคาพลังงานไฟฟาสําหรับภาระในการทํา

ความเย็น ของวสัดกัุนความรอนแตละประเภท  

การประมวลผลขอมลู 

นําขอมูลท่ีมีเครื่องวัดคาอุณหภูมิที่ผิวชองแสงกระจกใสกับที่ติดฟลมกรองแสง ทั้ง 2 ชนิด และ มานมูลี่ ภายในพ้ืนที่

ทํางานและไดจากเครื่องบันทึกผล กับโปรแกรม เพ่ือทําการเก็บคาอุณหภูมิความรอนโดยตั้งคาบันทึกทุกๆ 15 นาททีุก 1 วันในชวง

เวลาชั่วโมงทํางาน 9.00-17.00 น. โดยศึกษาเก็บภายในพื้นที่ทํางาน ของแตละวันจากตัวอยางทั้งหมดจํานวน 20 วัน คัดมาใช

วิเคราะหไดจํานวน 10 วัน และนําคาคุณสมบัติวัสดุดานคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (U) [7]  หรือคาความตานทานการนํา

ความรอน (Thermal Resistance – (R) [7] ) ของวัสดุจากเอกสารอางอิงแหลงทางวชิาการและผูผลิตแตละประเภทใชแทนคาตาม

สูตรทฤษฎีคาการถายเทความรอนรวม (Heat Transfer) คํานวณเปนคาพลังงานการถายเทความรอน (Q) มาสรุปรวมของแตละวัน 

และบวกดวยคาพลังงานความรอนรังสีแสงอาทิตยไดจากขอมูลทางวิชาการที่เผยแพรมาประกอบถอดคํานวณลงแทนคาในสูตร 

A*SC*SF[2][7] ของชองแสงกระจกใสกับที่ติดฟลมกรองแสง[7]  นําคาที่ไดมาเปรียบเทียบหาอัตราสวนระหวางคาเฉลี่ยการถายเท

ความรอน เปรียบเทียบภาระการทําความเย็นและกําลังไฟฟาที่ใชสําหรับเครื่องปรับอากาศในการทําความเย็น และมูลคาพลังงานที่

ลดลงมาวิเคราะหดวยโปรแกรม Excel รวมถึงคาตนทุนของวัสดุเพ่ือหาคาการคืนทุนอยางงาย 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลคาการถายเทความรอนในเชิงเปรียบเทียบถึงคาการถายเทความรอนที่ผานกระจกใส (Q) และบวกดวยคา

พลังงานความรอนรังสีแสงอาทิตย A*SC*SF [2][7]  สําหรับชองแสงหนาตางกระจก โดยที่คาสัมประสิทธ์ิการบังแดดของหนาตาง 

(SC)[7]    กับคาตัวประกอบรังสีแสงอาทิตย (SF) [7]  และสรุปคาพลังงานไฟฟาแตละรูปแบบ เชิงรูปธรรมอยางงายและชัดเจน 

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 

ตารางที่ 1 แสดงคาพลังงานถายเทความรอน (Q) ผานตัวกลางชองแสงกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตรกับวัสดุปองกันความรอนแตละประเภทในชั่วโมงทํางาน 1 วัน 
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กราฟที่ 1. มาจากตารางที่ 1 มาแสดงเปนกราฟคาพลังงานถายเทความรอน (Q) ของชองแสงกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตรที่ติดฟลมทั้ง 2 แบบ และติดตั้งมานมูลี่ใน

ชวงเวลา 9.00-17.00 น. กับตัวอยางการเก็บขอมูล 10 วัน ของอาคารกายภาพและสิ่งแวดลอม จะเห็นวาคา (Q) จากที่คามากไปยังคาที่นอย คือ 

ตัวกลางกระจกใส 6 มิลลิเมตร ทีต่ิดฟลมดํา (FX-5) , ติดฟลมเคลอืบปรอท (BC-10) และมานมูลี่นอยที่สดุ และ มานมูลี่มีปองกันคา(Q) มากกวา ฟลม

กรองแสง โดยเฉลี่ยประมาณ 20-23 %       

ตารางที่ 2. คาพลังงานถายเทความรอนที่ลดลงของกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตรที่ติดฟลม และตดิตั้งมานมูลี่ชองแสงกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร เทียบกับคา

พลังงานถายเทความรอนกับตัวกลางกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร          

ตารางที่ 3. แสดงปริมาณคาเทียบคาประสิทธิภาพการทาํงานของเครื่อง COP ( COEFFICIENT OF PERFORMANCE ) อัตราสวนระหวางความสามารถ

ทําความเย็นและกําลังไฟฟาที่ใชสําหรับเคร่อืงปรับอากาศในการทําความเย็น (COOLING CAPACITY(Kw) / POWER INPUT )และมูลคาพลังงานที่ลดลง

จากการใชกระจกใสท่ีติดฟลม และติดตัง้มานมูลี่ เทียบกับตวักลางกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร  
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สรุปผลการศกึษาวิจัย 

จากการบันทึกเก็บคาวัดอุณหภูมิผานตัวกลางชองแสงกระจกใสของตัวอยางฟลมที่ติดกระจกกับมานมูลี่ พบวาวัสดุที่

ปองกันอิทธิพลรังสีดวงอาทิตยจากการถายเทความรอน มานมูลี่ผาสังเคราะหสามารถลดคาการถายเทความรอน ไดท่ี 86.38 % 

ประหยัดคาไฟฟาได 5,465 บาทตอป สวนของกระจกใสที่ติดฟลมปรอท ลดได 65.56 % ประหยัดคาไฟฟาได 4,147 บาทตอป ที่

ติดฟลมสีดําลดได 62.82% ประหยัดคาไฟฟาได 3,974 บาทตอป การติดฟลมทั้ง 2 แบบถายเทความรอนไมแตกตางกันมากมาน

มูลี่จะดีกวากระจกติดฟลมประมาณ 20%-23%  ฟลมเคลือบปรอทมีคาการคืนทุนประมาณ 3.18 เดือน มานคืนทุนประมาณ 3.6 

เดือน และฟลมสีดํา 4.2 เดือน 

ดังนั้น การเลือกใชวัสดุปองกันความรอนทั้ง 3 ชนิด ท่ีตางกันผานตัวกลางกระจกใส สามารถเลือกวัสดุปรับใชเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปองกันความรอนเขาสูตัวอาคารได และชวยทําใหเกิดสภาวะนาสบาย ประหยัดงบประมาณในภาพรวมใหแก

องคกรหรือมหาวิทยาลัย และทําใหเกิดที่พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Developement) ตอไป 
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Abstract 

In this research, we are repurposing waste and byproducts of conventional technology, sparking discharge 

process, to be used as environmental remediation technology. Specifically, in air purification and bio-sanitation 

systems, production of nanobubbles for water treatment and as ozone generator with application to plant tissue 

culture and as green substitute for bleaching agent. In proposed process we achieve sustainable and circular way 

of the conventional technology utilization for environmental and agricultural purpose. Our ozone production 

level yield, after only 20 minutes of sparking metal wires in oxygen/ambient atmosphere was above 50 ppm. 

Nanobubbles production were measured by Dynamic Light Scattering (DLS) and by monitoring conductivity and 

pH of solution under which metal wires were discharged, measuring decrease of pH in first hour from pH 7 to pH 

4.1, as well increase in conductivity. Microbiology of air and pathology of tissue culture were sampled after 

exposure of discharge products to cultures of Quercus suber and effect on it was observed. Results show that 

exposure of 10 minutes from discharge air is sufficient to sterilize tissues and 30 minutes to remediate air. Further 

assessment of technology on plant tissue culture show impact on inhibition of plant fungal infection, raising 

important question for possible application in future work for COVID19 purification from air and optimization of 

sparking discharge process in full circular and sustainable environmental technology. 

Keywords: ozone, sparking discharge process, air remediation, plant tissue culture, nanobubbles, sustainable 

environment, circular technological design, 
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Introduction 
 

Main challenge of the environmental 
technology transfer and adoption is unusual and rather 
different economical target, and outcome from 
conventional technology. In terms of transfer 
mechanism of environmental technology [1 ] focus on 
private-public partnership is much more prominent 
which is in contrast with other technologies where 
market or inter-company collaboration plays important 
role in achieving successful transfer. Environmental 
technology commercialization requires governmental 
and institutional incentives, policies and regulation, as 
well as many small to middle size companies [2] that 
will facilitate adoption and knowledge dissemination 
of environmental technologies and even 
management. These two differences are one of many 
impediments for transfer of environmental technologies. 
Additionally, lack of environmental policies and 
regulation reinforcement as well as low rate of 
investments return also affects negatively venture 
capital firms and organization to show interest to invest 
in environmental technologies. [3] [4] [5] [6] One of the 
solutions that we propose is to focus on conventional 
technologies and repurpose them for application to 
environmental context, in this way barriers that are 
important to environmental technologies transfer and 
which are unique to environmental technologies would 
be overcome. These unique barriers of environmental 
technology transfer are 1) Technical risks. 2) Lack of 
awareness of new technology. [7] By adopting and 
repurposing already existing conventional technology we 
can influence right away awareness of new 
environmental technology by bringing something that is 
familiar to the market. Also fear of technical risk is 
drastically lowered because this is conventional 
technology that is provenly used for one conventional 
purpose. Example of this case, are air-condition 

machines that are modified with HEPA filters or papers 
during PM2.5 crisis in North of Thailand, in this way device 
that was intended for cooling was repurposed for air 
filtration and air purification. 

Objectives 
In our research we use sparking discharge 

process, that is utilized for surface modification and 
nanomaterials generation for over a decade. We 
examine the waste products of sparking that are usually 
some radicals or plasma and if wires are discharged 
above the liquid, nanosized bubbles are created that 
affect degradation of pollutants, as represented in figure 
1. Nanobubbles created from sparking discharge are used 
to treat plant tissue cultures, and radicals or ozone 
produced by discharging in ambient air are used for 
purification of air.  

 
Figure 1. nanobubble production by 

sparking discharge above the water. 
 

Methodology 
 

The method used for this project was 
previously described and widely used sparking 
discharge process [8] [9] [10] for surface modification, 
[11] photocatalysis, [12] and nanomaterial fabrication. 
[1]. In brief, apparatus and sparking system consists of 
AC/DC converter that direct current to a 7 kV DC boost 
step-up power module high-voltage generator, which 
in turn connected to a capacitor that directs electrical 
power to a circuit breaker with changeable heads that 
hold metal wires. These wires are represented at 
Figure 2. and are placed in a sealed container through 
which gasses are flowed, outlet is directed to portable 
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0 to 100 ppm. Ambient and ultrahigh purity 99% 

oxygen gas was flow thought sparking box.  

Titanium metal wires were used in 

experiment of ozone generation. Aluminum metal 

wires were used in experiment of nanobubbles 

production in liquid. Wires were high metal purity. 

Figure 2. Sparking discharge head where 

metal wires were placed and high current discharge 

occur producing free radicals, plasma and exited gas 

molecules. 

Conductivity/TDS/Salinity benchtop meter 

from HANNA instruments was used. Measured every 

15 minutes of sparking in DI water. 

Mettler Toledo, portable dissolved oxygen 

and pH meter was used. 

For nanobubble concentration and detection 

Dynamic Light Scattering (DLS) from Malvern was used 

which can measure that the bubbles from metal wires 

are in range of nanometer. 

Seed germination of Ocimum basilicum L. 

Length, fresh and dry matter of basil seedlings 

germinated in hydroponics as a function of water 

conductivity and dissolved oxygen were tested in 

petri-dishes under aseptic conditions with three 

replications. 

Ozone production by sparking discharge and 

its effect on tissue culture and infection development 

was observed on Quercus suber plants, Multiplication 

medium was supplemented with: woody plant media 

full concentration, 0.2 mg/L benzyladenine; 30 g/L 

sucrose; 7 g/L Agar; pH 5.5-5.6, while for rooting media 

half strength woody plant media was used, sucrose 20 

g/L, agar 7 g/L, 1g/L activated charcoal and 5 ml/L 

indole butyric acid was added for seven days and after 

plants were transferred to plant growth regulator free 

medium. Plants were grown in cultivation chamber on 

16/8 light dark conditions on 23oC degrees.  

Result and Discussion 

Concentration of nanobubbles were 

represented in Figure 3. Measured by DLS after 60 

minutes of sparking above DI water. The primary size 

distribution was obtained from a DLS measurement as 

the intensity-weighted distribution from samples of 

liquid above which sparking discharge was applied. 

The size distribution is displayed in Figure 3. as a plot 

of the relative intensity of light scattered by particles 

(on the Y axis) versus various size classes (on the X 

axis). 

Figure 3. Analysis of nanobubbles size 

distribution with DLS. 
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Sparking wires inside of pure oxygen 

atmosphere lead to different size distribution of 

bubbles (60-250 nm in water) as shown in Fig. 3. 

Different gasses and as well zeta potentials and 

difference in surface tension or charges based on pH 

and gas types should be investigated in future 

research. 

Effect of nanobubble solutions obtained 

from sparking during flow of oxygen in sparking 

apparatus chamber, on basil seed germination, in 

relationship with conductivity, pH and time sparked, 

as well as results obtained for dissolved oxygen 

concentration as function of values for length of 

germinated seedling, fresh and dry matter of basil 

seedlings germinated in hydroponic and sterile 

conditions were represented in Table 1. Optimal 

germination temperature was used 25oC based on 

previous research. [14] length and mass were 

measured after 15 days on moderate light levels. 

Table 1 :  Length, fresh (FM) and dry (DM) matter of 

basil seedlings germinated in hydroponic as a function 

treatment of sparked discharged wire above water. 

Results of pH, dissolved oxygen (DO) mg/l, 

conductivity parameters (µS/cm) at different times of 

sparking time (t) (min).  

t pH DO Cond. L(cm) FM(g) DM(g) 

0 7.2 7.9 8 0.1 0.06 0.009 

15 6.8 8.1 27 0.31 0.15 0.023 

30 5.9 8.4 32.6 0.68 0.74 0.09 

45 5.4 8.7 39.4 1.18 0.9 0.13 

60 4.8 9.1 61.7 2.32 1.6 0.19 

75 4.3 9.6 81.4 2.98 2.1 0.25 

DI water with higher concentration of 

dissolved oxygen and higher conductivity due to 

longer sparking times give better results on 

germination of basil seedling. In future research 

generation of hydroxyl radicals (•OH) by different NBs 

and other radicals should be investigated and their 

effect on seed germination evaluated. Additionally, 

scanning electron microscope (SEM) should be used 

to observe the morphology changes of the bubble-

exposed seeds and plant cells. Change of pH 

observed was due to acid rain effect of sparking 

discharge. 

Figure 4a. Quercus suber inoculated species 

with Phytophthora to evaluate the effect of 

ozonation from sparking discharge. 

Treatment of Quercus suber tissue culture 

with air that is flown from sparking discharge show 

normal development in contrast with control. All 

samples were infected with phytophthora. Ozone was 

already reported us highly effective in killing C. 

albicans in yeast form and inhibition of germ tube 

formation during 210 and 180 s, respectively. [1 5] 

Increasing ozone concentrations reduced the number 
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of colonies forming units of Phytophthora capsici with 

minimum impact on plant growth. [16] 

Figure 4 represent inoculated (Fig 4a) and 

treated (Fig 4b) Quercus suber plant, with air from 

sparking discharge that contains ozone as measured 

with portable Arduino sensor.  

Additional analyses in future are needed to 

determinate effect of aerosols produced by sparking 

discharge on soil texture and organic matter content, 

as well as microbiome diversity. 

Figure 4b. Effect of treatment with ozone at 

sparking time of 20 minutes. Zero disease incidence. 

Different times of exposures as well as 

filtration of metallic aerosol should be investigated in 

future research. 

Conclusion 

In our research and proposed future work, we 

investigated effect of spark discharge created 

nanobubbles and ozone/aerosols on development of 

tissue cultures and infection. Future research and 

investigation on gas injection pressure in sparking 

discharge effect on the nanobubble size, properties of 

nanobubbles in liquid produced by spark discharge 

such as surface charge and surface tension should be 

investigated on how they influence stability 

(coalescence or bubble size distribution), reactivity 

and performance of applications. Different air types 

and environmental conditions should be also be 

studied. Visualization of nanobubbles by Atomic Force 

Microscopy, reactive oxygen radical production tests 

and effect of nanobubbles on microbial growth and 

integrity. 

We succeed to investigate the effect on plant 

tissue infection and seed propagation, additionally to 

repurposing conventional technology to be applied as 

sustainable environmental technology and its 

byproduct used for nanobubbles formation and 

ozone generation that can have potential agricultural 

application. At the moment, water treatment 

technologies of contaminated water are chemical-

intensive, energy-intensive, and/or require post-

treatment of unwanted xenobiotic products 

formation. Proposed environmental treatment 

method help reduce or eliminate the use of 

hazardous disinfectants or chemicals. Circular nature 

of the process where deposited nanoparticles on 

surface are used for one application, and byproducts 

and waste such as ozone, radicals and aerosols for 

second, gives first proof-of-concept in circular suitable 

environmental technology.  
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
Greenhouse Gases reduction by single used plastic management in Mahidol University 

รุ่งทิวา บัวด1ี* และ มะลุลี เลี่ยมแหลม1 
1งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

*ผู้น า เสนอผลงาน E-mail: rungtiwa.bua@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ 

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ 28.71 ล้านตัน ซึ่งอัตราการเกิดขยะมูลฝอยคือ 1.18 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นขยะพลาสติกร้อยละ 12  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-
University) ซึ่งมีกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การ
ลดการเกิดขยะพลาสติกชนิดครั้งเดียวทิ้ง ประเภท ถุงหูหิ้ว และขวดน้้าพลาสติก และการส่งเสริมเสริมการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ซึ่ง
กิจกรรมข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 12 (Responsible 
Consumption and Production) ผ่านการลดการใช้ถุงพลาสติก 794,607 ใบ เท่ากับ 3,973 กิโลกรัม และลดการใช้ขวดพลาสติก
ขนาด 600 มิลลิลิตร ได้จ้านวน 96,177 ขวด หรือคิดเป็นการลดขยะพลาสติกได้ 1,635 กิโลกรัม รวมทั้งปริมาณขยะพลาสติกจาก
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 13,177.3 กิโลกรัม ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 226.23 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO2eq) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 13 Climate Action 

ค าส าคัญ  พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง, ถุงพลาสติก, ขยะรีไซเคิล, ขวดน้้าพลาสติก, ก๊าซเรือนกระจก 
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บทน า 

จากการศึกษาของเจมเบคและคณะ (Jambeck, J.R., et al., 

2015) พบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษขยะพลาสติกที่

ใหญ่ที่สุดติดอันดับ 6 ของโลก โดยสร้างขยะมูลฝอย 1.2 กิโลกรัม

ต่อคนต่อวัน เป็นขยะพลาสติกร้อยละ 12 คิดเป็น 1.03 ล้านตัน

ต่อปี ซึ่งขยะร้อยละ 5 คิดเป็น 0.15 -0.41 ล้านตันต่อปี จะไม่ได้

รับการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม

แหล่งน้้าและมหาสมุทร [1]  ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมี

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ 28.71 ล้านตัน ซึ่งอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยคือ 1.18 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน [2]  การบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจึงเป็นสิ่งจ้าเป็น 

โดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 

450-1,000 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติก

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ซึ่งได้

มีวางกลยุทธ์การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยส่วนหนึ่งคือการลดขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยผ่าน

การรณรงค์ โดยอาศัยความร่วมมือจากร้านสะดวกซื้อและร้านค้า

ภายในมหาวิทยาลัย และการประกาศนโยบาย ได้แก่ นโยบาย

งดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและลดใช้พลาสติกในร้านค้าและ

โรงอาหาร พ .ศ.  2556 นโยบายส่งเสริมการลดและน้าถุงพลาสติก 

น้ามาใช้ซ้้า พ.ศ. 2559 นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก

และโฟม มหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ.  2563 และมีการส่งเสริมการ

ใช้แก้วพกพาและการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมี

กิจกรรมการรณรงค์ลดแก้วลดหวาน และการปรับปรุงตู้กด 

น้้าดื่มสาธารณะเป็นระบบอัตโนมัติภายในพื้นที่ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศลายา จ้านวน 8 ตู้ บริเวณพื้นที่

ส่วนกลาง ได้แก่ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล อุทยานธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกขชาติ อาคารสิริวิทยา และอาคารส้านักงานอธิการบดี 

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงน้้าดื่ม

สะอาดและส่งเสริมการใช้แก้วพกพา เพื่อลดการใช้ขวดหรือ

แก้วพลาสติก  นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะผ่าน

ธนาคารขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยมหิดลที่รับซื้อขยะรีไซเคิล 16 

รายการ  ทั้งนี้ปริมาณขยะพลาสติกข้างต้นที่สามารถลดและ 

คัดแยกได้ ยังสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ

ลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

วิธีการศึกษาวิจัย 

1. ระบุกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียว

ทิ้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.1 การลดการเกิดขยะจากถุงพลาสติก ได้แก่ การงดแจก

ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าภายใน

มหาวิทยาลัย 

1.2 การส่งเสริมการใช้แก้วพกพา โดยการรณรงค์ลดแก้ว

ลดหวาน และการปรับปรุงตู้กดน้้าดื่มสาธารณะเป็น

ระบบอัตโนมัติบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง    

1.3 การส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ผ่านโครงการ

ธนาคารขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยมหิดล  

2. ก้าหนดขอบเขตของการเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นที่วิทยาเขต

ศาลายา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม พ.ศ 2562 ถึง

กันยายน พ.ศ. 2563)

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะท้าการ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

รายการ แหล่งข้อมูล 

จ้านวนถุงพลาสติกที่

สามารถลดได้  

งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

(ร้านสะดวกซื้อภายใน

มหาวิทยาลัย) 

จ้านวนขวดพลาสติก 

ขนาด 600 มิลลิลิตร ที่

ถูกใช้ซ้้า (ขวด) 

งานสาธารณูปโภคและระบบ

อาคาร (ตู้กดน้้าอัตโนมัติ) 

ปริมาณขยะพลาสติกที่

น้ามารีไซเคิล (กิโลกรัม) 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(ธนาคารขยะรีไซเคิล 

มหาวิทยาลัยมหิดล) 
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4. ค้านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จาก

กิจกรรมข้างต้น

4.1 การค้านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดได้จากการลด

การใช้ถุงพลาสติกและขวดพลาสติก 

โดยค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้ามาใช้

ในการศึกษาแสดงในตารางที่ 2 

4.2 การค้านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการคัด

แยกขยะประเภทพลาสติกเพื่อรีไซเคิล ค้านวนตาม

เอกสารการค้านวณการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS 

Evaluation Sheet) เวอร์ชั่น 4 ขององค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = A – B       (2) 

A = (น้้าหนักขยะประเภทพลาสติก x C) x 0.001 

B = (น้้าหนักขยะประเภทพลาสติก x D) x 0.001 

ก้าหนดให ้

น้้าหนักของขยะพลาสติก หน่วย กิโลกรัม 

A คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน 

B คือ ปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด้าเนินโครงการ  

C คือ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส้าหรับการผลิตพลาสติกใหม่เมื่อ 

           ไม่มีการรีไซเคิลเกิดขึ้น 

D คือ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส้าหรับการน้าพลาสติกไปผ่าน 

           กระบวนการรีไซเคิลเป็นวัสดุเพื่อทดแทนวัสดุใหม่ 

รูปที่ 1 เอกสารการค้านวณการลดก๊าซเรือนกระจก: 

โครงการด้านการจัดการของเสีย LESS-WM-01  

การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล 

ตารางที่ 2 ค่า Emission Factors ที่ใช้ในการศึกษา 

ชื่อ หน่วย 

Emission 
Factor 

(kgCO2eq/ 
หน่วย) 

แหล่งข้อมูล 
อ้างอิง 

กระบวนการผลิต
ถุงพลาสติก 1 ใบ 

ใบ 0.2 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2559 
[3] 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ตลอดวัฏจักรวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์น้้าดื่ม
บรรจุขวดขนาด 
600 มิลลิลิตร 

โหล 6.97 จิตสุรัตน์ ตั้งใจ และ 
ศิริมา ปัญญาเมธีกุล, 
(2554, หน้า 51-58) 
[4] 

ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ส้าหรับการผลิต
พลาสติกใหม่ 

ตัน 1,899 คู่มือการใช้โปรแกรม
ค้านวณปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจากการ
จัดการขยะมูลฝอย
โดยวิธีการประเมิน
วัฎจักรชีวิต, IGES 

ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ส้าหรับการรีไซเคิล
พลาสติกเป็นวัสดุ 

ตัน 1,030 US EPA's Waste 
Reduction Model 

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ด้าเนินโครงการใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2559 พบว่าร้านสะดวกซื้อและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลจาก

ร้านสะดวกซื้อที่สามารถเก็บข้อมูลจากการไม่รับถุงพลาสติก

ของลูกค้าในวิทยาเขตศาลายา จ้านวน 4 ร้าน มีจ้านวน

ถุงพลาสติกที่สามารถลดจากการไม่รับถุงพลาสติก 794,607 ใบ 

คิดเป็นน้้าหนักพลาสติก 3,973 กิโลกรัม (ถุงหูหิ้วบาง HDPE 

ขนาด 12x20 นิ้ว 1 ถุง มีน้้าหนัก 5 กรัม) ซึ่งสามารถลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 158,921 kg CO2eq ดังแสดงใน

ปริมาณการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(1) 
= ปริมาณถุงพลาสติก

หรือขวดพลาสติก 
x 

ค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

ชือ่วธิกีารคานวณ หนา้ที่ 3

ชือ่องคก์ร วันทีจั่ดทา ว/ด/ป

ชือ่ผูจั้ดทา รหัสฟอรม์ Cal-03

กรณีทราบปรมิาณขยะรไีซเคลิแต่ละประเภท

ใชส้าหรับคานวณปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดไดจ้ากกจิกรรมการแยกขยะกรณีทีผู่ด้าเนนิกจิกรรม

ทราบน้าหนักขยะรไีซเคลิแต่ละประเภท

ลาดบั หน่วยงาน

ปรมิาณ

กระดาษ

 (kg)

ปรมิาณ

พลาสตกิ

 (kg)

ปรมิาณ

อลมูเินยีม

 (kg)

ปรมิาณ

เหล็ก 

(kg)

ปรมิาณ

แกว้ 

(kg)

รวม

(kg)

ปรมิาณ

การ

ปลอ่ย

กา๊ซเรอืน

กระจก

กรณีฐาน

(kgCO2e)

ปรมิาณ

การปลอ่ย

กา๊ซเรอืน

กระจกจาก

การด าเนนิ

โครงการ

(kgCO2e)

ปรมิาณ

การลด

การ

ปลอ่ย

กา๊ซเรอืน

กระจก

(kgCO2e)

2563 งานภมูทัิศนแ์ละสิง่แวดลอ้ม 13177 13177 25023.69 13572.62 11451.07

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 13177 0.00 0.00 0.00 13177 ##### 13572.62 #####รวม

รายละเอยีดวธิกีารคานวณ
LESS-WM-01

version: 04

การคัดแยกขยะเพือ่การรไีซเคลิ

มหาวทิยาลัยมหดิล

งานพัฒนาเพือ่ความยั่งยนื
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ตารางที่ 3 ทั้งนี้เดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2563 มี 2 ร้าน

ที่ปิดท้าการชั่วคราว อันเนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่

ระบาดของโคโรน่าไวรัส ซึ่งท้าให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการเพิ่ม

ระยะห่างทางสังคม (Social Distance) โดยให้บุคลากรท้างาน

จากที่บ้าน (Work from home) ร้อยละ 40 และนักศึกษา

เรียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ส่งผลให้มีประชากรและ

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยลดลง 

ตารางที่ 3 จ้านวนถุงพลาสติกที่สามารถลดได้ 

เดือน -ปี 
จ านวน

ถุงพลาสติก (ใบ) 
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (kg CO2eq) 

ต.ค. 62 121,358 24,272 
พ.ย. 62 112,280 22,456 
ธ.ค. 62 83,163 16,633 
ม.ค. 63 106,678 21,336 
ก.พ. 63 110,443 22,089 
มี.ค. 63 73,228 14,646 
เม.ย. 63 18,657 3,731 
พ.ค. 63 21,787 4,357 
มิ.ย. 63 26,074 5,215 
ก.ค. 63 26,020 5,204 
ส.ค. 63 42,185 8,437 
ก.ย. 63 52,734 10,547 
รวม 794,607 158,921 

การปรับปรุงตู้กดน้้าดื่มสาธารณะเป็นแบบอัตโนมัติบริเวณ

พื้นที่ส่วนกลาง เป็นหนึ่งในการส่งเสริมการใช้แก้วพกพาและลด

การใช้ขวดน้้าพลาสติก ซึ่งตู้กดน้้าอัตโนมัติสามารถแสดงผล

จ้านวนขวดน้้าที่ถูกใช้ซ้้า (Reused Bottle) เมื่อน้้าถูกกดไป

แล้ว 600 มิลลิลิตร จะคิดเป็น 1 ขวด โดยติดตั้งแล้วเสร็จและ

เริ่มใช้งานเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ปริมาณน้้าที่ถูกกดไป

และขวดน้้าที่น้ามาใช้ซ้้าแสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ปริมาณการบริโภคน้้าดื่มจากตู้กดน้้าอัตโนมัติตั้งแต่

เดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2563  

ล าดับ 
ต าแหน่งตู้น้ าดื่ม

อัตโนมัติ 

ลดจ านวน
ขวดพลาสติก 
ขนาด 600 
มล. (ขวด) 

ปริมาณการ
บริโภค 
น้ าดื่ม 
(ลิตร) 

1 ส้านักงานอธิการบดี 
(ทิศเหนือ) 

5,439 3,263 

2 ส้านักงานอธิการบดี 
(ทิศใต้) 

2,322 1,393 

3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
(ลานดอกกันภัย) 

16,986 10,191 

4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
(ศูนย์อาหาร ชั้น 1) 

14,780 8,868 

5 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
(ทางขึ้นศูนย์อาหาร 
ชั้น 2) 

24,548 14,729 

6 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
(ศูนย์อาหาร ชั้น 2) 

3,962 2,377 

7 อุทยานธรรมชาติวิทยา
สิรีรุกขชาติ (อาคาร
ใบไม้สามใบ) 

7,996 4,797 

8 อาคารสิริวิทยา 20,144 12,087 
รวม 96,177 57,705 

จากตารางข้างต้นตู้กดน้้าอัตโนมัติที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

ต้าแหน่งทางขึ้นศูนย์อาหาร ชั้น 2 เป็นจุดที่มกีารใช้บริการมากที่สุด 

รองลงมา คือ อาคารสิริวิทยา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ลานดอกกันภัย  

ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (อาคารใบไม้

สามใบ) ส้านักงานอธิการบดี (ทิศเหนือ) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

(ศูนย์อาหาร ชั้น 2) และ ส้านักงานอธิการบดี (ทิศใต้) ตามล้าดับ 

หากเทียบปริมาณการบริโภคน้้าดื่มขนาดขวดพลาสติก 600 

มิลลิลิตร จะคิดเป็น 96,177 ขวดที่ถูกใช้ซ้้า หรือ 8,014.72 

โหล หรือคิดเป็นน้้าหนักขวดพลาสติกเท่ากับ 1,635 กิโลกรัม 

(ขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร มีน้้าหนัก 17 กรัม) ซึ่ง
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สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้ขวดน้้า

ดื่มพลาสติกได้ 55,862.11 kg CO2eq 

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 3  ธ น า ค า ร ข ย ะ รี ไ ซ เ คิ ล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีปริมาณขยะรีไซเคิลทั้งหมด 123.73 ตัน 

พบว่าปริมาณขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกประมาณ 13.15 

ตัน (ไม่นับรวมท่อ PVC สายยาง ท่อน้้า) คิดเป็นร้อยละ 10.63 

ของปริมาณขยะรีไซเคิลทั้งหมดในโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2 

สัดส่วนปริมาณขยะในธนาคารขยะรีไซเคิลปีงบประมาณ 2563  

รูปที่ 2 สัดส่วนปริมาณขยะในธนาคารขยะรีไซเคิล

ปีงบประมาณ 2563 

จากข้อมูลขยะประเภทพลาสติกของธนาคารขยะรีไซเคิล 

พบว่าขยะพลาสติกดังกล่าวมีปริมาณขยะขวดน้้าพลาสติกใส

มากที่สุด คือ 7,584.9 กิโลกรัม (ร้อยละ 57.56) รองลงมาคือ

ขวดน้้าพลาสติกรวม 4 ,952.8 กิโลกรัม (ร้อยละ 37.58) 

ถุงพลาสติกสะอาด 350.2 กิโลกรัม (ร้อยละ 2.66) และขวดน้้า

พลาสติกขุ่น 289.4 กิโลกรัม (ร้อยละ 2.20) ดังแสดงในตารางที่ 

5 การคัดแยกขยะประเภทพลาสติกเพื่อรีไซเคิลปริมาณรวม 

13,177.3 กิโลกรัมข้างต้น สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้ 11,451.07 kg CO2eq 

ตารางที่ 5 ปริมาณขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกจากธนาคาร

ขยะรีไซเคิล ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

เดือน -ปี 
ขวดน้ า
พลาสติก

ใส 

ขวดน้ า
พลาสติก

ขุ่น 

ขวดน้ า
พลาสติก

รวม 

ถุง 
พลาสติก 
สะอาด 

ต.ค. 62 1,246.0 0.0 488.5 152.0 
พ.ย. 62 1,047.2 33.0 420.6 23.5 
ธ.ค. 62 783.9 46.5 356.0 18.5 
ม.ค. 63 997.8 23.7 710.0 28.0 
ก.พ. 63 999.9 34.2 472.7 7.6 
มี.ค. 63 652.4 39.0 295.5 30.0 
เม.ย. 63 67.0 43.0 121.7 26.1 
พ.ค. 63 203.0 17.0 128.0 6.5 
มิ.ย. 63 477.0 28.0 451.3 16.0 
ก.ค. 63 361.0 0.0 469.0 3.0 
ส.ค. 63  357.7 0.0 601.5 34.0 
ก.ย. 63  392.0 25.0  438.0  5.0 

รวม 7,584.9 289.4 4,952.8 350.2 
(ร้อยละ) (57.56) (2.20) (37.58) (2.66) 

ตารางที่ 6 ปริมาณพลาสติกและก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลด

ได้จากโครงการต่าง ๆ ในปี 2563 

รายการ ปริมาณ 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่สามารถลด
ได้ (ton CO2eq) 

ลดการใช้
ถุงพลาสติก 

3,973.0 158.92 

ลดการใช้ขวดน้้า
พลาสติก ขนาด 
600 มิลลิลิตร 

1,635.0 55.86 

การคัดแยกขยะ
ประเภทพลาสติก
เพื่อรีไซเคิล 

13,177.3 11.45 

รวม 18,785.3 226.23 

69.97%

10.63%

7.91%

7.66%

1.79%
1.30% 0.63%

0.09%

กระดาษ

พลาสติก

ขวดแก้ว

เหล็ก

กระป๋อง

กระป๋องเครื่องด่ืมอลูมิเนียม

น้้ามันพืชใช้แล้ว

ท่อ PVC สายยางท่อน้้า
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สรุปผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมการงดแจกถุงพลาสติกใน

ร้านสะดวกซื้อและร้านค้า การลดใช้แก้วพลาสติกด้วยการใช้

แก้วพกพากดน้้าที่ตู้กดน้้าดื่มอัตโนมัติ และการส่งเสริมการคัด

แยกขยะเพื่อรี ไซเคิลผ่านโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล

มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลดปริมาณขยะประเภทพลาสติกที่

จะไปหลุมฝังกลบรวมได้  3,973 กิโลกรัม (คิดเป็นร้อยละ 

21.15), 1,635 กิโลกรัม (คิดเป็นร้อยละ 8.70) และ 13,154.8 

กิโลกรัม (คิดเป็นร้อยละ 70.15) ตามล้าดับ เมื่อคิดประมาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากทั้ ง  3 กิจกรรมจะ

แปรผกผันกัน เนื่องจากการลดการใช้สามารถลดการเกิดก๊าซ

เรือนกระจกทั้งวัฏจักรชีวิตของพลาสติกนั้น ๆ โดยปริมาณขยะ

พลาสติกจากทั้ง 3 กิจกรรม รวม 18,785.3 กิโลกรัม สามารถ

ช่ ว ย ลดก า รปล่ อ ยก๊ า ซ เ รื อ นก ร ะจก ไ ด้  2 2 6 . 2 3 ตั น

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO2 eq)  

ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายังมีการใช้พลาสติก

ภายในมหาวิทยาลัยอยู่จ้านวนมาก การรณรงค์และสร้างความ

ตระหนักในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพผ่านนโยบายที่

ชัดเจน การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย 

รวมทั้งการจัดการของเสียที่ปลายทางให้ถูกต้อง ยังต้องอาศัย

ความร่ วมมือจากนักศึกษา บุคลากร ส่ วนงานภายใน

มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่ เข้ามาใช้บริการ เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียว

ทิ้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และพัฒนาต่อยอดให้เกิดการ

บริโภคอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนข้อที่ 12 

แ ผ น ก า ร บ ริ โ ภ ค แ ละ ก า รผ ลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น  ( Responsible 

Consumption and Production) และข้อที่  13 การรับมือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน งานภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุเคราะห์ข้อมูลใน

การศึกษาครั้งนี้ 
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การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจ าปี 2562 
ของมหาวิทยาลัยมหดิลร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

The Comparison of UI GreenMetric World University Ranking 2019 between 
Mahidol University and University in ASEAN  

ศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล* , ศันสณีย์ ศิริลักษณ ์, มะลุลี เลี่ยมแหลม 
งานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170  
ผู้น ำเสนอผลงำน E-mail:sasivimon.mu@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกปี 2019 มหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกในระดับอาเซียน คือ 

มหาวิทยาลัย Universitas Indonesia ซึ่งโดดเด่นในหมวดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รองลงมาตามล าดับคือ 
มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia โดดเด่นหมวดการจัดการระบบการขนส่ง  มหาวิทยาลัย Universiti Malaya โดดเด่นใน
เรื่องการจัดการน  าและการศึกษา มหาวิทยาลัย Bogor Agricultural University โดดเด่นในหมวดโครงสร้างพื นฐาน และ
มหาวิทยาลัย Universitas Gadjah Mada โดดเด่นในหมวดการจัดการของเสีย โดยผลการเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละหมวดของ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า เมื่อเปรียบเทียบจาก 6 หมวด 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดการจัดการน  า อันดับที่ 2 ในหมวดการจัดการระบบการขนส่ง อันดับที่ 3 คือใน
หมวดสถานที่และโครงสร้างพื นฐาน และหมวดการจัดการของเสีย อันดับที่ 5 คือ หมวดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และหมวดการศึกษา ดังนั นมหาวิทยาลัยมหิดลควรสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยและการด าเนินงานอย่างยั่งยืน เช่น การ
ด าเนินโครงการขยะเหลือศูนย์(Zero Waste) การติดตั งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยดั
พลังงานและพัฒนาระบบให้เป็นอาคารอัจฉริยะที่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลคะแนนและ
ยกระดับสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั นน าระดับโลก 

ค ำส ำคัญ  UI GreenMetric world university ranking , มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยมหิดล, อาเซียน 

บทน า 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green 

Metric World University Rankings ทีจ่ัดท าโดยมหาวิทยาลยั
อินโดนีเซีย (University Indonesia) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
กลุ่มผู้เ ช่ียวชาญเรื่องการจัดอันดับระดับนานาชาติ  (IREG) 
ตั งแต่ปี ค.ศ.2010 ได้ก าหนดตัวชี วัดในด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
สถานท่ีและโครงสร้างพื นฐาน(SI) พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (EC) การจัดการของเสีย (WC) หมวดการ
จัดการน  า  (WR)  การจัดการระบบการขนส่ง  (TR)  และ

การศึกษา (ED) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส ารวจสภาพปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Green Campus และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในมหาวิทยาลัยทั่วโลก [1] เพื่อพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดย
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประมวลคะแนนจะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนช่วย
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย การด าเนินโครงการที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมทั งระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล [2]  

การจัดอันดับคะแนนเกิดขึ นครั งแรกในปี ค.ศ. 2010 
มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 95 แห่งจาก 35 ประเทศ แบ่งเป็น ทวีป
อเมริกา 18 แห่ง ทวีปยุโรป 35 แห่ง ทวีปเอเชีย 42 แห่ง และ
ภูมิภาคโอเชียเนีย 2 แห่ง ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยจากท่ัวโลกเขา้
ร่วมการจัดอันดับทั งสิ น 780 มหาวิทยาลัย โดยในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีมหาวิทยาลัยที่ เข้าร่วมจากประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศไทย  

มหาวิ ทย าลั ย มหิ ด ล  เ ข้ า ร่ ว มกา รจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ในปี 2019 ได้คะแนน 7,350 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10,000 คะแนน จัดอยู่ในอันดับท่ี 75 ของโลก 
อันดับที่ 20 ของเอเชีย อันดับที่ 12 ของอาเซียน และเป็นอันดับ
ที่ 1 ของประเทศไทย ดังนั นเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานที่
สอดคล้องต่อจัดอันดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น มีล าดับที่
สูงขึ น และยกระดับมหาวิทยาลัยมหิดลให้เข้าสู่สากลมากยิ่งขึ น 
จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนในระดับอาเซียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนรวมในการจัดอันดับ

UI Green Metric World University Rankings ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์ตัวชี วัดการจัด
อันดับ UI Green Metric World University Rankings ทั ง 6 
หมวดของมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยในอาเซียนที่ได้
อันดับที่ 1 ในแต่ละหมวด  

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดล าดับที่สูงขึ นของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
ศึกษาโดยการใช้ผลคะแนนรวมและผลคะแนนตาม

เกณฑ์ตัวชี วัด 6 หมวด ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โ ล ก ที่ ป ร ะ ก า ศ บ น เ ว บ ไ ซ ต์  UI Green Metric World 
University Rankings ในปี 2019 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
เปรียบเทียบกับกลุ่มมหาวิทยาลัยในอาเซียน โดยมีรายละเอียด
ของเกณฑ์ชี วัดดังต่อไปนี  
เ ก ณ ฑ์ ตั ว ชี้ วั ด  UI Green Metric World University 
Rankings แบ่งเป็น 6 หมวดที่ใช้ในการจัดอันดับและแบ่ง
การให้น้ าหนักคะแนนดังนี้ 

หมวดที่ใช้ในการจัดอันดับ 
คะแนน

ทั้งหมด (%) 
1.สถานที่และโครงสร้างพื นฐาน (Setting
and Infrastructure)

15 

2.พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ  (Energy and Climate
Change)

21 

3.การจัดการของเสีย (Waste) 18 
4.การจัดการน  า (Water) 10 
5.การจัดการการขนส่ง (Transportation) 18 
6.การศึกษา (Education and Research) 18 
รวมทั งหมด 100 

โดยในแต่ละหมวดจะมีเกณฑ์ตัวชี วัดดังรายละเอียดต่อไปนี  

1. สถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน (SI) 1500 คะแนน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
พื นที่สีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืน
ประกอบด้วยเกณฑ์ชี วัดย่อยดังต่อไปนี 

เกณฑ์ตัวชี้วัด คะแนน 
สัดส่วนของพื นที่เปิดโล่งต่อพื นที่ทั งหมด 300 
พื นที่ทั งหมดในมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเป็นป่า 200 
พื นที่ทั งหมดในมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะปกคลุม
ด้วยพืชพรรณ 

300 

พื นที่ทั งหมดในมหาวิทยาลัยที่มีการดูดซับน  า 200 
พื นที่เปิดโล่งทั งหมดหารด้วยจ านวนประชากร
ทั งหมด 

300 

ร้อยละของงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ความยั่งยืน 

200 

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
2100 คะแนน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในอาคาร ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ดัชนีชี วัด
หมวดนี มีค่าน  าหนักมากที่สุด ประกอบด้วยเกณฑ์ชี วัดย่อย
ดังต่อไปนี 

เกณฑ์ตัวชี้วัด คะแนน 
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 200 
การด าเนินการโครงการอาคารอัจฉริยะ 300 
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เกณฑต์ัวชีว้ัด คะแนน 
จ า น ว น แ ห ล่ ง พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 

300 

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั งหมดต่อจ านวน
ประชากรทั งหมด 

300 

สัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนต่อการใช้
พลังงานทั งหมดต่อปี 

200 

องค์ประกอบของการด าเนินการอาคารสีเขียว
ตามนโยบายการก่อสร้างและการปรับปรุงใหม่
ทั งหมด 

300 

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 200 
สัดส่วนของคาร์บอนฟุตปริ นท์ทั งหมดต่อจ านวน
ประชากรทั งหมด 

300 

3. การจัดการของเสีย (WS) 1800 คะแนน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อบริหารจัดการขยะที่เกิดจากกิจกรรมของ
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญั
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ประกอบด้วยเกณฑ์ชี วัด
ย่อยดังต่อไปนี 

เกณฑ์ตัวชี้วัด คะแนน 
โครงการรีไซเคิลขยะ 300 
โครงการเพื่อลดการใช้กระดาษและพลาสติกใน
มหาวิทยาลัย 

300 

การบ าบัดของเสียอินทรีย์ 300 
การบ าบัดของเสียอนินทรีย์ 300 
การบ าบัดของเสียอันตราย 300 
การก าจัดกากตะกอน 300 

4. การจัดการน้ า (WR) 1000 คะแนน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้น  าบาดาล เพิ่มโครงการอนุรักษ์น  า
โ คร งการรี ไ ซ เคิ ลน  า  ก าร ใ ช้น  า อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ประกอบด้วยเกณฑ์ชี วัดย่อยดังต่อไปนี 

เกณฑ์ตัวชี้วัด คะแนน 
การด าเนินโครงการอนุรักษ์น  า 300 
การด าเนินโครงการรีไซเคิลน  า 300 
การใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 200 
การใช้น  าท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว 200 

5. การจัดการระบบการขนส่ง (TR) 1800 คะแนน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการระบบการขนส่งที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัย เช่น
นโยบายการจัดการขนส่ง เพื่อจ ากัดจ านวนยานยนต์ภายใน
มหาวิทยาลัย การเพิ่มรถจักรยาน ส่งเสริมการเดิน หลีกเลี่ยง
การใช้ยานพาหนะส่วนตัว ประกอบด้วยเกณฑ์ชี วัดย่อย
ดังต่อไปนี 

เกณฑ์ตัวชี้วัด คะแนน 
สัดส่วนของยานพาหนะทั งหมดต่อจ านวน
ประชากร 

200 

บริการรถรับส่ง 300 
นโยบาย Zero Emission Vehicles (ZEV) 200 
สัดส่วนของจ านวนยานพาหนะทั งหมดที่ปล่อย
เป็นศูนย์ (ZEV) ต่อจ านวนประชากรทั งหมด 

200 

อัตราส่วนของพื นที่จอดรถต่อพื นท่ีมหาวิทยาลัย
ทั งหมด 

200 

โครงการการขนส่งที่ออกแบบมาเพื่อจ ากัด หรือ
ลดพื นที่จอดรถในมหาวิทยาลัยส าหรับ 3 ปีที่
ผ่านมา 

200 

จ านวนโครงการริเริ่มเพื่อลดยานพาหนะส่วนตัว
ในมหาวิทยาลัย 

200 

นโยบายเส้นทางคนเดินเท้า 300 

6. การศึกษา (ED) 1800 คะแนน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน งานวิจัยและงบประมาณ ประกอบด้วยเกณฑ์ชี วัด
ดังต่อไปนี 

เกณฑ์ตัวชี้วัด คะแนน 
สัดส่วนของหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ความยั่งยืนต่อหลักสูตรการศึกษาทั งหมด 

300 

สัดส่วนของทุนวิจัยเพื่อความยั่งยืนต่อเงินทุน
วิจัยทั งหมด 

300 

จ านวนสิ่งพิมพ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับความยั่งยืน 300 
จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 300 
จ านวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความ
ยั่งยืน 

300 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยยั่งยืน 200 
รายงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน 100 
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ผลการศึกษา 
จากผลการจัดอันดับ  UI Green Metric World University 
Rankings ปี 2019 พบว่า ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่
เข้าร่วมการจัดอันดับ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีจ านวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
จัดอันดับทั งหมด 138 มหาวิทยาลัย  โดยประเทศที่มี
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากเป็นอันดับที่  1 ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย เข้าร่วม 72 มหาวิทยาลัย (เพิ่มขึ น 24.14%) 
อันดับที่ 2 คือประเทศไทย เข้าร่วม 37 มหาวิทยาลัย (เพิ่มขึ น 
8.62%) อันดับที่  3 คือประเทศมาเลเซีย เข้าร่วม 20 
มหาวิทยาลัย (เพิ่มขึ น 6.90%) อันดับที่ 4 คือประเทศฟิลิปปินส์
เข้าร่วม 7 มหาวิทยาลัย (เพิ่มขึ น 1.72%) และอันดับที่ 5 คือ 
ประเทศเวียดนาม เข้าร่วม 2 มหาวิทยาลัย (เพิ่มขึ น 0%) โดย
ในภาพรวมประเทศในกลุ่มอาเซียนมีอัตราการเข้าร่วมของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ นจากปี 2018 เท่ากับ 41.38% 

มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมจัด
อันดับมีความหลากหลายในบริบทด้านการศึกษาและที่ตั ง 
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มในเขตเมืองหลวงของประเทศ 
(City) จ านวน 21 มหาวิทยาลัย โดย Universiti Malaya จาก
ประเทศมาเลเซีย มีผลคะแนนสูงสุดคือ 7,900 คะแนน และ 
BRI Instittute ประเทศอินโดนีเซีย มีผลคะแนนต่ าสุดคือ 
2,475 คะแนน  2) กลุ่มในเขตเมือง (Urban) จ านวน 56 
มหาวิทยาลัย  โดย  Universitas Indonesia จากประเทศ
อินโดนีเซีย มีผลคะแนนสูงสูดคือ 8,025 คะแนน และ Institut 
Kesenian Jakarta – LPKJ จากประเทศอินโดนี เซีย มี ผล
คะแนนต่ าสุดคือ 1,625 คะแนน 3) กลุ่มในเขตชานเมือง 
(Suburban) จ านวน 46 มหาวิทยาลัย โดย Universiti Putra 
Malaysia จากประเทศมาเลเซียมีผลคะแนนสูงสุดคือ 8,000 
ค ะ แ น น  แ ล ะ  Prince of Songkla University Phuket 
Campus จากประเทศไทย มีผลคะแนนต่ าสุด คือ 1,175 
คะแนน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มนี  
ซึ่ ง มี อั น ดั บ ที่ ดี ขึ น ก ว่ า ปี  2 0 1 8  จ า น ว น  3  อั น ดั บ 
4) กลุ่ม ในเขตชนบทชนบท (Rural) เข้าร่วมจ านวน 15
มหาวิทยาลัย โดยมีผลคะแนนสูงสุด 7,775 คะแนน คือ Bogor
Agricultural University จากประเทศอินโดนีเซีย และผล
คะแนนต่ าสุด 2,000 คะแนน คือ  Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo จากประเทศอินโดนีเซีย โดยสรุปผลคะแนน
ตามการจัดแบ่งกลุ่มพบว่า คะแนนทั ง 4 กลุ่ม มีช่วงคะแนน
สูงสุดและต่ าสุดของแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกัน คือ คะแนนสูงสุด
อยู่ในช่วง 7,775 - 8,025 คะแนน และคะแนนต่ าสุดอยู่ในช่วง
1,175 - 2,475 คะแนน ดังแสดงในรูปที ่1

เมื่อเทียบผลคะแนนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็น
อันดับที่ 12 ในกลุ่มประเทศอาเซียนกับ 10 อันดับแรก พบว่า 
มี 2 ประเทศที่มีคะแนนมากกว่า คือ 1) ประเทศอินโดนีเซียมี
มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มประเทศอาเซียน คือ 
Universitas Indonesia (8,025 คะแนน) รองลงมาคือ Bogor 
Agricultural University (7 ,7 7 5  ค ะ แ น น )  Universitas 
Gadjah Mada (7 ,625 คะแนน)  Diponegoro University 
(7,600 คะแนน) Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(7 ,550 คะแนน)  Universitas Negeri Semarang (7 ,400 
คะแนน) 2) ประเทศมาเลเซีย มีมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ 2 

รูปที่ 1  แสดงสรุปผลคะแนนเรียงล าดับจากมากไปน้อย ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียนตามสถานที่ต้ัง 

ของกลุ่มประเทศอาเซียน คือ Universiti Putra Malaysia 
(8 ,0 0 0  ค ะ แ น น )  ร อ ง ล ง ม า คื อ  Universiti Malaya 
(7,900 คะแนน) Universiti Malaysia Sabah (UMS) (7,575 
ค ะ แ น น )  Universiti Utara Malaysia ( 7 ,5 0 0  ค ะ แ น น ) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลคะแนน 7,350 คะแนน ดังนั นเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของมหาวิทยาลัยมหิดลกับอันดับที่ 
1 ของกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า คะแนน แตกต่างกัน 675 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.41 ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แสดงผลสรุปคะแนน 10 อันดับแรกในกลุ่มประเทศ
อาเซียนกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วม UI Green Metric 
World University Rankings ปี 2019  

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์ทั งหมด 6 หมวด 
กับมหาวิทยาลัยที่ได้ 5 อันดับแรกของกลุ่มประเทศอาเซียน 
กับมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า  

หมวดสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน (SI) 
หมวดสถานท่ีและโครงสร้างพื นฐานคะแนนเต็ม 1,500 คะแนน 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้คะแนน 1,100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
73.33 ของคะแนนเต็ม ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่ 3 โดย Bogor 
Agricultural University เป็นอันดับที่ 1 ได้คะแนนสูงสุดใน
ห ม ว ด นี ที่  1 , 4 0 0  ค ะ แ น น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  9 3 . 3 3 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนต่างจากอันดับที่ 1 ในหมวดนี  
เท่ากับ 300 คะแนน ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีการขยายอาคาร
การเรียนการสอนเพิ่มขึ น ส่งผลต่อการลดของพื นที่ท่ีมีลักษณะ
ปกคลุมด้วยพืชพรรณ ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนที่สูงถึง 300 คะแนน 
และยังส่งผลให้สัดส่วนพื นที่เปิดโล่งต่อพื นที่ทั งหมดลดลง 
รวมถึงสัดส่วนพื นท่ีเปิดโล่งต่อจ านวนประชากรทั งมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนที่สูงเช่นเดียวกัน คือ 300 คะแนน แต่ทั งนี 
มหาวิทยาลัยได้มีโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มพื นที่สีเขียว เช่น 
การประกวดสวนมุมสวย การจัดท าสวนแนวตั ง เป็นต้น 

หมวดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)  
หมวดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คะแนน
เต็ม 2,100 คะแนน มหาวิทยาลัยมหิดลได้คะแนน 1,175 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.95 ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่ 5 โดย 
Universitas Indonesia จากประเทศอินโดนีเซีย เป็นอันดับที่ 
1 ได้ผลคะแนนสูงสุดในหมวดนี ที่ 1,625 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 77.38 มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนต่างจากอันดับที่ 1 ใน

หมวดนี  เท่ากับ 450 คะแนน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ น เมื่อเทียบสัดส่วนต่อจ านวน
ประชากรทั งหมดภายในมหาวิทยาลัย ในส่วนการด าเนินการ
ด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนท่ีสูงถึง 300 
คะแนน พบว่าการผลิตพลังงานทดแทนมีเพียง 2 แหล่ง คือ 
ไบโอดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์ เท่ากับร้อยละ 0.002 ของ
ปริมาณการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งหมวดนี มีค่าน  าหนัก
มากที่สุดในการจัดอันดับ ดังนั น ในหมวดนี จึงสามารถปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องได้  
เพื่อเพ่ิมคะแนนในหมวดนี และคะแนนในภาพรวม 

หมวดการจัดการของเสีย (WS) 
หมวดการจัดการของเสียคะแนนเต็ ม  1 ,800 คะแนน 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้คะแนน 1,125 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
62.50 ซึง่มีคะแนนเป็นเป็นอันดับที่ 3 (อันดับต่ าสุด เนื่องจากมี
คะแนนที่เท่ากัน) โดย University of Malaya จากประเทศ
มาเลเซีย Universitas Indonesia และ Universiyas Gadja 
Mada จากประเทศอินโดนีเซีย เป็นอันดับที่ 1 มีผลคะแนน 
1,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 มหาวิทยาลัยมหิดลมี
คะแนนต่างจากอันดับที่ 1 ในหมวดนี  เท่ากับ 375 คะแนน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ใน
รูปแบบของธนาคารขยะภายในมหาวิทยาลัย ที่สามารถลด
ปริมาณขยะได้ 185.59 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของปริมาณ
ขยะที่น าสู่หลุมฝังกลบ อีกทั งยังน าองค์ความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียน จ านวน 18 โรงเรียน รวมเป็น
จ านวนสมาชิกทั งหมด 3,700 คน ลดปริมาณขยะได้ 1,419 ตัน 
ทั งยังมีโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั งเดียวทิ งทุก
ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยตั งแต่ปี พ.ศ.2559-ปัจจุบัน  

หมวดการจัดการน้ า (WR) 
ห ม วด ก า ร จั ด ก า ร น  า  ค ะ แ น น เ ต็ ม  1 , 0 0 0  ค ะ แ น น
มหาวิทยาลัยมหิดลได้คะแนน 1,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
100 ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับ 1 เช่นเดียวกับ Universiti Malaya 
หมวดการจัดการน  ามีค่ าน  าหนักคะแนนน้อยที่ สุด เมื่อ
เปรี ยบ เที ยบกั บหมวดอื่ น  ๆ  โดยการจั ดการ น  า ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์น  า และการ
น าน  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดน ากลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ในสุขภัณฑ์
ชักโครก การล้างรถ ระบบรดน  าต้นไม้ และขยายโครงการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้น าน  ารีไซเคิลไปใช้ไดเ้พิ่มขึ น 
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หมวดการจัดการระบบการขนส่ง (TR) 
หมวดการจัดการระบบการขนส่ง คะแนนเต็ม 1 ,800 คะแนน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนน 1,475 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
81.94 ซึ่ งมีคะแนนเป็นอันดับที่  2 โดย  Universiti Putra 
Malaysia จากประเทศมาเลเซีย เป็นอันดับที่ 1 ได้ผลคะแนน
สูงสุดในหมวดนี ที่  1,525 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.72 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนต่างจากอันดับที่ 1 ในหมวดนี  
เท่ากับ 50 คะแนน โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีการใช้พาหนะที่
ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ รถรางไฟฟ้า ที่ใช้รับส่งภายใน
มหาวิทยาลัย จักรยานที่มีการส่งเสริมการจัดท าถนนคนเดิน
และจักรยานที่มีขนาดใหญ่เช่ือมต่อโดยรอบ ลดพื นที่ของถนน
ลง เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร สามารถเดินหรือใช้จักรยาน
สัญจรได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ซึ่ งเป็นจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย อีกทั งยังมีการให้บริการรถรับส่งให้กับนักศึกษา

และบุคลากร ในหลากหลายเส้นทางและจ านวนรอบท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

หมวดการศึกษา (ED) 
หมวดการศึกษาคะแนนเต็ม 1,800 คะแนนมหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้คะแนน 1,475 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.94 ซึ่งมีคะแนน
เป็นเป็นอันดับที่  5 โดย Universiti Malaya จากประเทศ
มาเลเซีย เป็นอันดับที่ 1 ได้คะแนน  1,725 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 95.83 มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนต่างจากอันดับที่ 1 
ในหมวดนี  เท่ากับ 250 คะแนน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมจี านวน
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จากงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (Environment & Health) เพิ่มขึ นจากปีก่อนเป็น
จ านวนมาก และมีการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงมี
โอกาสเพิ่มคะแนนในหมวดนี ได้

  scores 

สรุปผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนและการจัด

อันดับ UI Green Metric World University Rankings 2019 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผลคะแนนและการจัดการ
อันดับในระดับอาเซียน พบว่า อันดับที่ 1 คือหมวดการจัดการ
น  า อันดับที่ 2 คือหมวดการจัดการระบบการขนส่ง อันดับที่ 3 
คือหมวดสถานที่และโครงสร้างพื นฐาน และหมวดการจัดการ

ของเสีย ซึ่งคะแนนต่ าที่สุด อันดับที่ 5 คือ หมวดพลังงานและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหมวดการศึกษา 

เมื่อเทียบร้อยละของคะแนนของมหาวิทยาลัยมหิดล
จากคะแนนเต็มในหมวดนั นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลมีร้อยละ
ของคะแนนดีที่สุดอันดับ 1 คือ หมวดการจัดการน  า (WR) จาก
การด าเนินโครงการน าน  ารีไซเคิลมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และยัง
สามารถขยายพื นท่ีการให้บริการได้อีก อันดับ 2 คือ หมวดการ
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จัดการระบบการขนส่ง (TR) และหมวดการศึกษา (ED) คือมี
ร้อยละของคะแนนท่ีเท่ากัน โดยมหาวิทยาลัยมีถนนคนเดินและ
จักรยาน ที่มีขนาดใหญ่และพัฒนาการเช่ือมต่อโดยรอบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรอบรับการใช้งานได้อย่างสะดวก และยังมี
โครงการวิถีจักรยาน เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง
ของนักศึกษา การจัดบริการรถยนต์สาธารณะที่มีความ
ครอบคลุมในเรื่องของเส้นทาง จ านวนรอบที่เพียงพอ บริการ 
รถรางไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดการใช้ยานพาหนะ
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในส่วนหมวดการศึกษามหาวิทยาลัย
มหิด มีงบประมาณส าหรับวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่ง
ช่วยเพิ่มจ านวนผลงานตีพิมพ์และพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ควรส่งเสริมการสนับสนุนงบประมาณในด้านนี ให้
มากยิ่งขึ น อันดับ 3 คือ หมวดสถานที่และโครงสร้างพื นฐาน 
(SI) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายอนุรักษ์พื นที่สีเขียวตามผัง
แม่บทหลักการพัฒนาพื นที่ เปิดโล่งให้สามารถใช้งานได้
หลากหลาย และให้การสนับสนุนงบประมาณที่รองรับการ 
ลงทุนเพื่อเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวด้วยการจัดท าโครงการสวนแนวตั งทั ง
ในบริเวณพื นที่ส่วนกลางและพื นที่ของคณะต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน
ยังคงแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มพื นท่ีสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

อันดับที่ 4 และอันดับที่ 5 คือ หมวดการจัดการของ
เสียและหมวดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งทั งสองหมวดนี มหาวิทยาลัยมีคะแนนน้อยที่สุด จึงสามารถ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเพิ่มคะแนนใน
ส่วนนี ได้ โดยในหมวดการจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยมหิดลมี
การด าเนินโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั งเดียวทิ งได้ 
100% และยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน นอกจากนี 
ได้เริ่มโครงการที่รณรงค์น าแก้วส่วนตัวมาใช้ซ  าที่ร้านเครื่องดื่ม
แต่ยังไม่สามารถลดการใช้แก้วพลาสติกได้ 100% จึงมีการเพิ่ม
การติดตั งตู้ ให้บริการน  าดื่มที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและสะอาด
ปลอดภัยได้มาตรฐานให้ครอบคลุมพื นที่  เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรน าแก้วพกพามาใช้เพิ่มขึ นและช่วยลด
ปริมาณขยะพลาสติก รวมถึงการประยกต์ใช้ระบบการจัดการ
ขยะให้เหลือศูนย์(Zero Waste) ส่วนหมวดพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั น เนื่องด้วยอัตราส่วนของการ
ใช้พลังงานทดแทนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ทั งหมด ดังนั นจึงสามารถปรับปรุงเพื่อพัฒนาและเพิ่มคะแนน
ในหมวดนี ได้ด้วยโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ 
ได้แก่ การติดตั งโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ได้พลังงานทดแทนเป็น
จ านวนมาก รวมถึงส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัด
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมให้มี

สัดส่วนท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ น และพัฒนาระบบให้เป็นอาคารอัจฉรยิะ
ที่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4]  

นอกจากนี  การก าหนดยโยบายและการด าเนินงาน
ภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ชัดเจน เน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาทั งภายในพื นที่และ
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย มีการก าหนดตัวชี วัด เป้าหมาย 
และการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ รวมถึงการบูรณา
การกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยความยั่ งยืน  [5]   ก็จะสามารถพัฒนาการ
ด า เนินการด้านความยั่ งยืนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับเกณฑ์ UI 
Green Metric World University Rankings มากขึ น ส่งผลให้
การประเมินในการเข้าร่วมการจัดอันดับในปีต่อไป ๆ มีผลรวม
คะแนนท่ีสูงขึ น สามารถยกระดับมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่สากลได้  
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