สรุปผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

จัดทําโดย
หนวยงานอาคารสถานทีแ่ ละบริการ
ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University) เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี อยูหางจากตัวเมืองจันทบุรี 6 กิโลเมตร บริเวณสามแยกเขาไรยา ดานหนึ่งของมหาวิทยาลัยติดกับ
ถนนรักศักดิ์ชมูล อีกดานหนึ่งติดกับถนนสุขุมวิท มีเนื้อที่ 720 ไร 3 งาน มีสนามกอลฟรําไพพรรณี เปนสนามกอลฟที่
มีขนาด 9 หลุม พาร 36 อยูบนพื้นที่ประมาณ 200 ไร สภาพสนามเปนเนินลดหลั่นกันไปตามสภาพของภูมิประเทศ
และหนองน้ํา ทิวทัศนสวยงาม บรรยากาศรมรื่น เปดใหประชาชนทั่วไปเขาไปใชบริการไดทุกวัน
ประวัติของมหาวิทยาลัยเริ่มจากเมื่อสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ไดอัญเชิญ
พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจากประเทศอังกฤษ กลับสูประเทศไทย ในป 2492 นั้น ทานไม
ตองพระราชประสงคที่จะทรงรบกวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการประทับ ณ พระตําหนักวังสระปทุม
นานเกินควร จึงถวายบังคมทูลลาออกจากวังศุโขทัย เพื่อมา สรางวังบานสวนแกวขึ้นในจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 20
มิถุนายน 2493บนที่ดินสองฝงคลองบานแกว รวมเนื้อที่ 687 ไร และพระราชทานนามสถานที่แหงนี้ตามชื่อคลองวา
“สวนบานแกว”
ในระยะแรกพื้นที่ สวนบา นแก วสวนหนึ่ง ยั ง เป นปา ทึ บ มี ที่บุก เบิก เปนไร บา ง ส วนใหญยังมี สภาพรกร า ง
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ ทรงบุกเบิกที่เพื่อปลูกพืชไร เชนถั่วลิสง นุน แตงโม แตงไทย และแคนตาลูป โดยมี
พระราชประสงคใหปลูกเปนตัวอยางแกราษฎร แตเนื่องจากพืชทั้งสองชนิดไมเหมาะสมกับสภาพอากาศของจังหวัด
จันบุรี จึงทรงเปลี่ยนไปปลูกมะพราวแทน นอกจากนี้ ไดทรงปลูกมันสําปะหลังเพื่อกันไมใหหญาขึ้นรก และเพื่อชวย
ยึดดิน ซึ่งไดผลผลิตดีมาก นอกจากพืชไร สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ ยังโปรดเกลาฯ ใหปลูกผักสวนครัวและ
ผลไมตางๆ เชน สมเขียวหวาน ประมาณ 3,000 ตน เงาะ ลางสาด มังคุด เปนตน สําหรับการเลี้ยงสัตว โปรดเกลาฯ
ใหสั่งไกพันธุไขจากตางประเทศหลายพันธุ จํานวนประมาณ 2,000 ตัว เพื่อทดสอบเลี้ยง โดยฝกไขไกดวยเครื่อง
นอกจากนี้ยังทรงเลี้ยงเปดพันธุปกกิ่ง หาน และวัวพันธุเนื้อประมาณ 100 ตัว โดยเลี้ยงตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อชวยใน
การปราบหญา
ดวยเหตุผลที่สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ โปรดการปลูกตนไม ทําสวน จึงโปรดใหจัดสวนสวนพระองค
บริเวณพื้นที่ระหวางพระตําหนักใหญ และพระตําหนักดอนแคเปนที่ประทับทรงพระสําราญสวนพระองค โดยกอ
กําแพงดวยอิฐโปรงรอบบริเวณ ภายในบริเวณสวนรมรื่นและงดงามดวยพันธุไมที่ทรงโปรดปราน เชน ลิ้นจี่ มังคุด
มะปริ ง มะปราง มีเลาไกสําหรับ เลี้ยงไก พั นธุไข มีก รงนกขนาดใหญที่ สร า งคลุมต นไม สํา หรับเลี้ ยงนกนานาชนิ ด
ดานหลังสวนสวนพระองค โปรดใหสงวนตนใหญไวใหสภาพเปนปาธรรมชาติ
ตอมาพระองคทรงมีพระชมมายุสูงขึ้น และพระพลานามัยไมสมบูรณนัก ดังนั้น เมื่อรัฐบาลไดกราบบังคมทูล
พระกรุณาขอรับพระราชทานที่ดินสวนบานแกว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี ดวยพระราชปณิธานและพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองคทาน ในการพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนในจังหวัดจันทบุรี จึงทรงเสียสละ
พระราชทานสวนบ านแกวแก กระทรวงศึกษาธิการ และไดยายไปประทับ ณ วังศุโขทัย จวบจนวาระสุ ดทายของ

พระองค ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจึงไดประกาศจัดตั้งครั้งแรกเปน “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื่อวันที่15
มิถุนายน 2515 ตอมาเมื่อเดือนมีนาคม 2528 ไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระ
นางเจารําไพพรรณี เปนนามของวิทยาลัย วา “วิทยาลัยรําไพพรรณี”
ในปจจุบันสภาพพื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จํานวนอาคารเรียน
ขนาดใหญมีเพิ่มมากขึ้นสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับพื้นที่โดยรอบเปลี่ยนเปนชุมชนเมืองทําให
พื้นที่สีเขียวภายนอกมหาวิทยลัยลดลงอยางตอเนื่อง มีขยะเกิดขึ้นจํานวนมาก มีการใชน้ําเพิ่มขึ้น สภาพแวดลอมที่มี
แนวโน ม เปลี่ยนแปลงอยา งรวดเร็วนี้ สามารถสงผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ อมต อคุ ณภาพชีวิตของของผูคน
โดยรอบได จากปญหาสิ่งแวดลอมนี้ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปาหมายหลักอันจะมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสี
เขียว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบต อสัง คมของมหาวิทยาลัย เริ่ มจากการสร างความตระหนักและปลูก
จิตสํานึกดานการใสใจตอสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน โดยในป 2558 นี้ไดเขารวมใชการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวมีชื่อวา “กรีนเมตริก แรงกิ้ง ออฟ เวิลด ยูนิเวอรซิตี” เพื่อประเมินความสามารถในการมุงสูจุดหมายดังกลาว
โดยทําการประเมินจาก 6 ดาน คือ
1. สถิติดานการสงเสริมสิ่งแวดลอม คือดานการวางระบบโครงสรางพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)
2. ดานความมีประสิทธิภาพในการรับมือปญหาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Energy and
Climate Change)
3. ดานระบบการจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย (Waste Management)
4. ดานประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรน้ํา การจัดการน้ํา (Water Management)
5. ดานการขนสงคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Transportation)
6. ดานความสามารถในการใหการศึกษาอบรมดานสิ่งแวดลอม (Education for Green)
1. การวางระบบโครงสรางพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดเขารวม กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2536
ที่มีเปาหมายที่จะปกปกพื้นที่ปาธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เชน พื้นที่ปาในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงนอมถวายพื้นที่ปาภายใน จํานวน 50 ไร เพื่อรวม
สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดังกลาว ดังนั้นเมื่อหักพื้นที่ปาและแหลงน้ําออกไปแลว มหาวิทยาลัยจึงมี
พื้นที่ใชสอย รวมสนามกอลฟ และสนามกีฬา จํานวน 1.070 ลานตารางเมตร จากพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
1.15 ลานตารางเมตร มีอาคารมากกวา 50 หลังซึ่งมีเนื้อที่ชั้นลางรวม 83,340 ตารางเมตร รองรับนักศึกษาจํานวน
9,792 คน อาจารยและเจาหนาที่รวม 753 คน และมีพื้นที่ปาไมธรรมชาติในสัดสวนใกลเคียงกันคือ 82,560 ตาราง

เมตร (รอยละ 7.16ของพื้นที่ทั้งหมด) โดยมีพื้นที่แหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนาเพื่อการใชประโยชนประมาณ 65,250
ตารางเมตร ขณะที่พื้นที่สวนใหญยังคงถูกปกคลุมดวยไมผล ไมประดับ ไมยืนตน สนาม ทั้งที่มีอยูเดิมและปลูกเพิ่มขึ้น
ในแตละปเปนเนื้อที่รวมรอยละ 79.96 และมีพื้นที่ใหน้ําซึมผานไดรวมรอยละ 85.69 ซึ่งชวยเติมน้ําลงสูระบบน้ําใต
ดินใหกับพื้นที่โดยรอบไดเปนอยางดี
สําหรับงบประมาณดานการจัดการพื้นที่เพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยไดจัดสรรไวรอยละ 2.08 เพื่อจัดสราง
ฝายชะลอน้ํา ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกไมยืนตน ใชสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ใชในการพัฒนาภูมิทัศนของ
มหาวิทยาลัย การอนุรักษ พื้นที่สีเขียวและ รัก ษาระบบนิ เวศ รวมทั้ง มีการพั ฒนาที่ วา งเพื่อการใชประโยชน ให
สอดคลองกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอยางสมดุล
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ตั้งแตป 2554 ทางมหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เพื่อสํารวจการใชพลังงานของตนเอง
คนหาเครื่องจักรและอุปกรณที่ มีการใชพลังงานมากอย างมี นัยสําคัญ จั ดทํ าโครงการลดการใชพลังงานมาอยา ง
ตอเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการติดตั้งมาตรวัดไฟฟาประจําอาคารขนาดใหญ และการนําเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน
มาทดแทนเครื่องใชไฟฟาที่มีสภาพเกาและใชพ ลังงานมากกวาคามาตรฐาน ดวยนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ได
นํามาประกาศใชใหมในรอบนี้จะคลอบคลุมแนวทางการจัดการพลังงานที่มีอยูเดิมได เชน การเปลี่ยนหลอดประหยัด
ไฟ การล า งทํ า ความสะอาดเครื่องปรับ อากาศ การลดความต องการใช ไฟฟ า สูง สุดในระบบ นอกจากนั้นยั ง ช วย
สนั บสนุน นโยบายการใชพ ลังงานทดแทน ที่ อ ยูร ะหวา งดํา เนินการ เชน การใชไฟฟ าพลังงานแสงอาทิ ตย แ บบ
เชื่อมตอกับระบบสายสงขนาด 1 กิโลวัตต ทั้งนี้ลดภาระคาไฟฟาบางสวนที่ตองจัดซื้อ (ปริมาณไฟฟาที่ใชในป 2557
จํานวน 258,781 หนวย หรือกวา 11 ลานบาท) ซึ่งในระยะตอไปทางมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะปรับปรุงใหอาคาร
ที่มีอยูใหเขาหลักเกณฑ “อาคารสีเขียว” โครงการลดโลกรอน เชน ลดการใชทรัพยากร การปลูกตนไม การ
ปรับปรุงดินดวยถานชีวภาพ (Bio Charcol) สรางเครือขายการฟนฟูแนวปะการังเขากวาง การคํานวณการปลอยกาซ
เรือนกระจกเพื่อใชขอมูลอางอิงในการคํานวณรอยเทาคารบอน เปนตน
3. การจัดการของเสีย
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดเก็บและขายขยะรีไซเคิลอยางชัดเจน แมบานประจําอาคารสามารถแยก
ขยะเพื่อ ขายได ส วนงานกิจกรรมนักศึ กษาก็ไดใด ความสํา คัญกั บการเพื่อ รณรงครีไซเคิลขยะโดยจั ดงบประมาณ
สนับสนุนให ชมรม กลุม และชุมนุมตางๆ ปจจุบัน ขยะมีพิษ ขยะอินทรีย และขยะอนินทรีย บางสวนถูกคัดแยกและ
กําจัดอยางถูกวิธี ซึ่งในป 2557 ทางมหาวิทยาลัยโดยหนวยงานสํานักงานอธิการบดีไดผานการประเมิน “สํานักงานสี
เขียว” ระดับดี (เหรียญเงิน) แมวาจะมีเวลาเตรียมตัวคอนขางนอย แตก็มีการแบงโครงสรางการทํางาน แบงหนาที่กัน
อยางเหมาะสม และมีการกําหนดนโยบายลดการใชกระดาษ ลดการใชพลาสติก ที่เห็นเปนรูปธรรม

สวนการบําบัดน้ําเสียทางมหาวิทยลัยไดแยกระบบระบายน้ําฝน น้ําจากการซักลาง น้ําเสียจากหองสุขา ออก
จากกันและมีถังบําบัดน้ําเสียประจําตึก กอนปลอยออกสูระบบบึงประดิษฐซึ่งจัดทําเปนระบบบําบัดขั้นสุดทายกอน
ปลอยออกจากมหาวิทยาลัย โดยจุดที่มีการลางภาชนะ เชน ที่โรงอาหารไดติดตั้งชุดดักไขมันที่จุดลางภาชนะเพื่อปรับ
สภาพน้ํากอนเขาถังบําบัด ขณะเดียวกันก็มีการเฝาระวังคุณภาพน้ําตามแหลงน้ําตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. การจัดการน้ํา
มหาวิทยาลัยไดมีการนําน้ําจากแหลงน้ําผิวดินของตนเองมาใชประโยชนมาอยางตอเนื่อง โครงการประหยัด
น้ํา และการใช น้ํ า จึ ง เนน จิ ต สํ า นึ ก ด า นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรน้ํ า มหาวิ ท ยาลั ย เน น การจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ที่
หลากหลายรูปแบบ เชน การประชาสัมพันธ ผานทางสื่อตางๆ การติดปายรณรงคโดยเฉพาะจุดใชน้ําที่สําคัญ ปจจุบัน
ทางมหาวิทยาลัยมีระบบน้ําประปาและระบบน้ําดิบแยกออกจากกัน เพื่อลดคาใชจายในการผลิตน้ําประปา อยางไรก็
ตามทางมหาวิทยาลัยยังไมมีโครงการรีไซเคิลน้ํา เพื่อนําน้ําทิ้งกลับมาใชประโยชนอีกครั้ง
5. การคมนาคมขนสง
จํา นวนรถยนต ที่ม หาวิทยาลัยเปนเจาของ 13 คั น ใชในงานราชการทั่ วไป จํ า นวนรถยนต ที่เ ข า มาใน
มหาวิทยาลัยแบงไดเปนรถยนตเฉลี่ยวันละ 1,000 คัน และรถจักรยานยนต 8,000 คัน โดยมีคาเฉลี่ยของระยะทางที่
วิ่งอยูในมหาวิทยาลัย 4.8 กิโลเมตรตอคันตอวัน เพื่อเดินทางระหวางอาคารเรียน และในแตละวันพบจักรยานจํานวน
50 คันถูกใชงานภายในมหาวิทยาลัย สําหรับจํานวนรถเมลขนสงภายในมี 2 คัน ในการใชงานแตละคันบรรทุก
ผูโดยสารเฉลี่ย 20 คน มีรอบรับสงนักศึกษาจากประตูดานหนา (ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร) วันละ 8 เที่ยว
สวนนโยบายเกี่ยวกับการจํากัดจํานวนรถยนต การจํากัดหรือลดจํานวนที่จอดรถยนต และนโยบายเอื้อตอ
การเดินทางดวยเทาและขี่จักรยานนั้นอยูระหวางการดําเนินงาน
6. การศึกษา
จํานวนรายวิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมี 93 วิชาและ 2 หลักสูตร จากจํานวนรายวิชาทั้งหมด
3,543 และ 50 หลักสูตร ตามลําดับ มหาวิทยาลัยมีจํานวนทั้งหมด 10 คณะ โดยคณะที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) คณะมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร (หลักสูตรการพัฒนาชุมชน) ดังนั้นทั้งสองคณะจึงมีรายวิชาที่เกี่ยวของมากที่สุด คือ 29 และ
24 รายวิชาตามลําดับ คณะที่มีรายวิชาที่เกี่ยวของมากเปนอันดับถัดมาไดแกคณะเทคโนโลยีการเกษตร 19 รายวิชา

จากงานวิจัยที่สนับสนุนดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนในป 2556 2557
และ 2558 มีจํานวนทั้งหมด 80 เรื่อง เฉลี่ยปละ 26.66 เรื่อง มียอดเงินรวม 13.54 ลานบาท เฉลี่ยปละ 4.51 ลาน
บาท (เทากับ 126,395 เหรียญสหรัฐ โดยมีจํานวนเงินวิจัยทั้งหมดที่ไดรับในทุกดานเฉลี่ย 710,904 เหรียญสหรัฐ) มี
จํานวนผลงานตีพิมพเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมทั้ง 3 ป 80 เรื่อง เฉลี่ยปละ 26.6 เรื่อง มีจํานวนงานวิชาการเกี่ยวกับ
เรื่องสิ่งแวดลอมทั้ง 3 ป 4 งาน เฉลี่ยปละ 1.33 งาน (งานสัมมนาที่จัดขึ้นเปนประจํา ไดแก การประชุมวิชาการวิจัย
รําไพรรณี)
จํานวนองคกรของนักศึก ษาที่เ กี่ยวข องกับสิ่งแวดลอมมี 5 ชมรม ไดแก ชมรม Backpacker ชมรม
ECONGREEN ชมรมคนรักษสิ่งแวดลอม ชมรมคนรักษธรรมชาติ และชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
กับการใหขอมูลสิ่งแวดลอม ไดแก www.bulding.rbru.ac.th

