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 มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University) เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยูเลขที่ 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี 

จังหวัดจันทบุรี อยูหางจากตัวเมืองจันทบุรี 6 กิโลเมตร บริเวณสามแยกเขาไรยา ดานหนึ่งของมหาวิทยาลัยติดกับ

ถนนรักศักด์ิชมูล อีกดานหนึ่งติดกับถนนสุขุมวิท มีเน้ือท่ี 720 ไร 3 งาน มีสนามกอลฟรําไพพรรณี เปนสนามกอลฟที่

มีขนาด 9 หลุม พาร 36 อยูบนพื้นที่ประมาณ 200 ไร  สภาพสนามเปนเนินลดหลั่นกันไปตามสภาพของภูมิประเทศ 

และหนองนํ้า ทิวทัศนสวยงาม บรรยากาศรมร่ืน เปดใหประชาชนท่ัวไปเขาไปใชบริการไดทุกวัน 

 ประวัติของมหาวิทยาลัยเริ่มจากเมื่อสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 ไดอัญเชิญ

พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจากประเทศอังกฤษ กลับสูประเทศไทย ในป 2492 นั้น ทานไม

ตองพระราชประสงคที่จะทรงรบกวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการประทับ ณ พระตําหนักวังสระปทุม

นานเกินควร จึงถวายบังคมทูลลาออกจากวังศุโขทัย เพื่อมา สรางวังบานสวนแกวขึ้นในจังหวัดจันทบุรี ในวันท่ี 20 

มิถุนายน 2493บนท่ีดินสองฝงคลองบานแกว รวมเนื้อท่ี 687 ไร และพระราชทานนามสถานท่ีแหงนี้ตามชื่อคลองวา 

“สวนบานแกว”  

        ในระยะแรกพื้นท่ีสวนบานแกวสวนหนึ่งยังเปนปาทึบ มีท่ีบุกเบิกเปนไรบาง สวนใหญยังมีสภาพรกราง 

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ ทรงบุกเบิกที่เพื่อปลูกพืชไร เชนถั่วลิสง นุน แตงโม แตงไทย และแคนตาลูป โดยมี

พระราชประสงคใหปลูกเปนตัวอยางแกราษฎร แตเนื่องจากพืชทั้งสองชนิดไมเหมาะสมกับสภาพอากาศของจังหวัด

จันบุรี จึงทรงเปลี่ยนไปปลูกมะพราวแทน นอกจากน้ี ไดทรงปลูกมันสําปะหลังเพื่อกันไมใหหญาข้ึนรก และเพื่อชวย

ยึดดิน ซ่ึงไดผลผลิตดีมาก นอกจากพืชไร สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ ยังโปรดเกลาฯ ใหปลูกผักสวนครัวและ

ผลไมตางๆ เชน สมเขียวหวาน ประมาณ 3,000 ตน เงาะ ลางสาด มังคุด เปนตน สําหรับการเลี้ยงสัตว โปรดเกลาฯ 

ใหส่ังไกพันธุไขจากตางประเทศหลายพันธุ จํานวนประมาณ 2,000 ตัว เพื่อทดสอบเล้ียง โดยฝกไขไกดวยเครื่อง 

นอกจากนี้ยังทรงเล้ียงเปดพันธุปกก่ิง หาน และวัวพันธุเน้ือประมาณ 100 ตัว โดยเลี้ยงตามธรรมชาติ ท้ังนี้เพื่อชวยใน

การปราบหญา   

 ดวยเหตุผลท่ีสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ โปรดการปลูกตนไม ทําสวน จึงโปรดใหจัดสวนสวนพระองค

บริเวณพื้นที่ระหวางพระตําหนักใหญ และพระตําหนักดอนแคเปนที่ประทับทรงพระสําราญสวนพระองค โดยกอ

กําแพงดวยอิฐโปรงรอบบริเวณ ภายในบริเวณสวนรมรื่นและงดงามดวยพันธุไมท่ีทรงโปรดปราน เชน ลิ้นจ่ี มังคุด 

มะปริง มะปราง มีเลาไกสําหรับเลี้ยงไกพันธุไข มีกรงนกขนาดใหญที่สรางคลุมตนไมสําหรับเล้ียงนกนานาชนิด 

ดานหลังสวนสวนพระองค โปรดใหสงวนตนใหญไวใหสภาพเปนปาธรรมชาติ 

 ตอมาพระองคทรงมีพระชมมายุสูงข้ึน และพระพลานามัยไมสมบูรณนัก ดังนั้น เม่ือรัฐบาลไดกราบบังคมทูล

พระกรุณาขอรับพระราชทานที่ดินสวนบานแกว เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยครูจันทบุรี ดวยพระราชปณิธานและพระมหา

กรุณาธิคุณของพระองคทาน ในการพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนในจังหวัดจันทบุรี จึงทรงเสียสละ

พระราชทานสวนบานแกวแกกระทรวงศึกษาธิการ และไดยายไปประทับ ณ วังศุโขทัย จวบจนวาระสุดทายของ



พระองค ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจึงไดประกาศจัดต้ังครั้งแรกเปน “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื่อวันท่ี15 

มิถุนายน 2515 ตอมาเมื่อเดือนมีนาคม 2528 ไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระ

นางเจารําไพพรรณี เปนนามของวิทยาลัย วา “วิทยาลัยรําไพพรรณี”  

 ในปจจุบันสภาพพื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก จํานวนอาคารเรียน

ขนาดใหญมีเพิ่มมากข้ึนสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับพื้นท่ีโดยรอบเปลี่ยนเปนชุมชนเมืองทําให

พื้นท่ีสีเขียวภายนอกมหาวิทยลัยลดลงอยางตอเนื่อง มีขยะเกิดข้ึนจํานวนมาก มีการใชนํ้าเพิ่มขึ้น สภาพแวดลอมท่ีมี

แนวโนมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ีสามารถสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอคุณภาพชีวิตของของผูคน

โดยรอบได จากปญหาสิ่งแวดลอมนี้ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปาหมายหลักอันจะมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสี

เขียว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการสรางความตระหนักและปลูก

จิตสํานึกดานการใสใจตอส่ิงแวดลอมและอนุรักษพลังงาน โดยในป 2558 น้ีไดเขารวมใชการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

สีเขียวมีช่ือวา  “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. ดานประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรนํ้า การจัดการนํ้า (Water Management)  
5. ดานการขนสงคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Transportation)  
6. ดานความสามารถในการใหการศึกษาอบรมดานส่ิงแวดลอม  (Education for Green) 

   

1. การวางระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดเขารวม กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนโครงการที่จัดต้ังข้ึนเมื่อป 2536 

ที่มีเปาหมายที่จะปกปกพื้นที่ปาธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา 

และพันธุพืช เชน พื้นที่ปาในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงนอมถวายพื้นท่ีปาภายใน จํานวน 50 ไร เพื่อรวม

สนองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริดังกลาว ดังนั้นเมื่อหักพื้นที่ปาและแหลงนํ้าออกไปแลว มหาวิทยาลัยจึงมี

พื้นท่ีใชสอย รวมสนามกอลฟ และสนามกีฬา จํานวน 1.070 ลานตารางเมตร จากพื้นท่ีท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

1.15 ลานตารางเมตร มีอาคารมากกวา 50 หลังซึ่งมีเนื้อที่ชั้นลางรวม 83,340 ตารางเมตร รองรับนักศึกษาจํานวน 

9,792 คน อาจารยและเจาหนาท่ีรวม 753 คน และมีพื้นที่ปาไมธรรมชาติในสัดสวนใกลเคียงกันคือ 82,560 ตาราง



เมตร (รอยละ 7.16ของพื้นท่ีทั้งหมด) โดยมีพื้นที่แหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาเพื่อการใชประโยชนประมาณ 65,250 

ตารางเมตร ขณะที่พื้นท่ีสวนใหญยังคงถูกปกคลุมดวยไมผล ไมประดับ ไมยืนตน สนาม ท้ังท่ีมีอยูเดิมและปลูกเพิ่มข้ึน

ในแตละปเปนเนื้อที่รวมรอยละ 79.96 และมีพื้นท่ีใหนํ้าซึมผานไดรวมรอยละ 85.69 ซ่ึงชวยเติมนํ้าลงสูระบบนํ้าใต

ดินใหกับพื้นท่ีโดยรอบไดเปนอยางดี  

 สําหรับงบประมาณดานการจัดการพื้นท่ีเพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยไดจัดสรรไวรอยละ 2.08 เพื่อจัดสราง
ฝายชะลอนํ้า ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกไมยืนตน ใชสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ใชในการพัฒนาภูมิทัศนของ
มหาวิทยาลัย  การอนุรักษ พื้นที่สีเขียวและ รักษาระบบนิเวศ รวมท้ังมีการพัฒนาที่วางเพื่อการใชประโยชนให
สอดคลองกับสภาพธรรมชาติด้ังเดิมอยางสมดุล  

 
2. การจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 
  ต้ังแตป 2554 ทางมหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เพื่อสํารวจการใชพลังงานของตนเอง 

คนหาเครื่องจักรและอุปกรณที่มีการใชพลังงานมากอยางมีนัยสําคัญ  จัดทําโครงการลดการใชพลังงานมาอยาง

ตอเน่ือง หน่ึงในน้ันคือการติดต้ังมาตรวัดไฟฟาประจําอาคารขนาดใหญ และการนําเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน

มาทดแทนเคร่ืองใชไฟฟาที่มีสภาพเกาและใชพลังงานมากกวาคามาตรฐาน ดวยนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีได

นํามาประกาศใชใหมในรอบน้ีจะคลอบคลุมแนวทางการจัดการพลังงานที่มีอยูเดิมได  เชน การเปลี่ยนหลอดประหยัด

ไฟ การลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ การลดความตองการใชไฟฟาสูงสุดในระบบ นอกจากนั้นยังชวย

สนับสนุน  นโยบายการใชพลังงานทดแทน ท่ีอยูระหวางดําเนินการ เชน การใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบ

เชื่อมตอกับระบบสายสงขนาด 1 กิโลวัตต ทั้งนี้ลดภาระคาไฟฟาบางสวนที่ตองจัดซื้อ (ปริมาณไฟฟาที่ใชในป 2557 

จํานวน 258,781 หนวย หรือกวา 11 ลานบาท)  ซึ่งในระยะตอไปทางมหาวิทยาลัยมีโครงการท่ีจะปรับปรุงใหอาคาร

ที่มีอยูใหเขาหลักเกณฑ “อาคารสีเขียว”  โครงการลดโลกรอน เชน  ลดการใชทรัพยากร การปลูกตนไม การ

ปรับปรุงดินดวยถานชีวภาพ (Bio Charcol) สรางเครือขายการฟนฟูแนวปะการังเขากวาง การคํานวณการปลอยกาซ

เรือนกระจกเพื่อใชขอมูลอางอิงในการคํานวณรอยเทาคารบอน เปนตน  

 
3. การจัดการของเสีย 
  
 มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดเก็บและขายขยะรีไซเคิลอยางชัดเจน แมบานประจําอาคารสามารถแยก

ขยะเพื่อขายได สวนงานกิจกรรมนักศึกษาก็ไดใดความสําคัญกับการเพื่อรณรงครีไซเคิลขยะโดยจัดงบประมาณ

สนับสนุนให ชมรม กลุม และชุมนุมตางๆ ปจจุบัน ขยะมีพิษ ขยะอินทรีย และขยะอนินทรีย  บางสวนถูกคัดแยกและ

กําจัดอยางถูกวิธี ซึ่งในป 2557 ทางมหาวิทยาลัยโดยหนวยงานสํานักงานอธิการบดีไดผานการประเมิน “สํานักงานสี

เขียว” ระดับดี (เหรียญเงิน) แมวาจะมีเวลาเตรียมตัวคอนขางนอย แตก็มีการแบงโครงสรางการทํางาน แบงหนาที่กัน

อยางเหมาะสม และมีการกําหนดนโยบายลดการใชกระดาษ ลดการใชพลาสติก ท่ีเห็นเปนรูปธรรม 



 สวนการบําบัดน้ําเสียทางมหาวิทยลัยไดแยกระบบระบายน้ําฝน นํ้าจากการซักลาง น้ําเสียจากหองสุขา ออก

จากกันและมีถังบําบัดนํ้าเสียประจําตึก กอนปลอยออกสูระบบบึงประดิษฐซึ่งจัดทําเปนระบบบําบัดข้ันสุดทายกอน

ปลอยออกจากมหาวิทยาลัย โดยจุดที่มีการลางภาชนะ เชน ท่ีโรงอาหารไดติดต้ังชุดดักไขมันที่จุดลางภาชนะเพื่อปรับ

สภาพนํ้ากอนเขาถังบําบัด ขณะเดียวกันก็มีการเฝาระวังคุณภาพน้ําตามแหลงนํ้าตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 
4.  การจัดการน้ํา 
 
  มหาวิทยาลัยไดมีการนํานํ้าจากแหลงนํ้าผิวดินของตนเองมาใชประโยชนมาอยางตอเน่ือง โครงการประหยัด

น้ําและการใชน้ํา จึงเนนจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรนํ้า มหาวิทยาลัยเนนการจัดการทรัพยากรน้ําที่

หลากหลายรูปแบบ เชน การประชาสัมพันธ ผานทางสื่อตางๆ การติดปายรณรงคโดยเฉพาะจุดใชนํ้าที่สําคัญ ปจจุบัน

ทางมหาวิทยาลัยมีระบบนํ้าประปาและระบบนํ้าดิบแยกออกจากกัน  เพื่อลดคาใชจายในการผลิตน้ําประปา อยางไรก็

ตามทางมหาวิทยาลัยยังไมมีโครงการรีไซเคิลนํ้า เพื่อนําน้ําท้ิงกลับมาใชประโยชนอีกครั้ง 

 
5. การคมนาคมขนสง 
 
 จํานวนรถยนตที่มหาวิทยาลัยเปนเจาของ 13 คัน ใชในงานราชการทั่วไป จํานวนรถยนตท่ีเขามาใน

มหาวิทยาลัยแบงไดเปนรถยนตเฉลี่ยวันละ 1,000 คัน และรถจักรยานยนต 8,000 คัน โดยมีคาเฉล่ียของระยะทางที่

วิ่งอยูในมหาวิทยาลัย 4.8 กิโลเมตรตอคันตอวัน เพื่อเดินทางระหวางอาคารเรียน และในแตละวันพบจักรยานจํานวน 

50 คันถูกใชงานภายในมหาวิทยาลัย สําหรับจํานวนรถเมลขนสงภายในมี 2 คัน ในการใชงานแตละคันบรรทุก

ผูโดยสารเฉล่ีย 20 คน มีรอบรับสงนักศึกษาจากประตูดานหนา (ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร) วันละ 8 เท่ียว  

 สวนนโยบายเกี่ยวกับการจํากัดจํานวนรถยนต การจํากัดหรือลดจํานวนท่ีจอดรถยนต และนโยบายเอื้อตอ

การเดินทางดวยเทาและขี่จักรยานนั้นอยูระหวางการดําเนินงาน   

 

6. การศึกษา 
 
 จํานวนรายวิชาและหลักสูตรท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมมี 93 วิชาและ 2 หลักสูตร จากจํานวนรายวิชาท้ังหมด 

3,543 และ 50 หลักสูตร ตามลําดับ มหาวิทยาลัยมีจํานวนท้ังหมด 10 คณะ โดยคณะท่ีมีหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) คณะมนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร (หลักสูตรการพัฒนาชุมชน) ดังน้ันท้ังสองคณะจึงมีรายวิชาท่ีเกี่ยวของมากท่ีสุด คือ 29 และ 

24 รายวิชาตามลําดับ คณะที่มีรายวิชาท่ีเก่ียวของมากเปนอันดับถัดมาไดแกคณะเทคโนโลยีการเกษตร 19 รายวิชา  

 



 จากงานวิจัยท่ีสนับสนุนดานส่ิงแวดลอมและความย่ังยืนที่มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนในป 2556 2557 

และ 2558 มีจํานวนท้ังหมด 80 เรื่อง เฉลี่ยปละ 26.66 เรื่อง มียอดเงินรวม 13.54 ลานบาท เฉลี่ยปละ 4.51 ลาน

บาท (เทากับ 126,395 เหรียญสหรัฐ โดยมีจํานวนเงินวิจัยทั้งหมดที่ไดรับในทุกดานเฉลี่ย 710,904 เหรียญสหรัฐ) มี

จํานวนผลงานตีพิมพเกี่ยวกับเร่ืองสิ่งแวดลอมทั้ง 3 ป 80 เร่ือง เฉลี่ยปละ 26.6 เรื่อง มีจํานวนงานวิชาการเก่ียวกับ

เรื่องส่ิงแวดลอมทั้ง 3 ป 4 งาน เฉลี่ยปละ 1.33 งาน (งานสัมมนาที่จัดขึ้นเปนประจํา ไดแก การประชุมวิชาการวิจัย

รําไพรรณ)ี 

  จํานวนองคกรของนักศึกษาที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมมี 5 ชมรม ไดแก ชมรม Backpacker ชมรม 

ECONGREEN  ชมรมคนรักษสิ่งแวดลอม ชมรมคนรักษธรรมชาติ และชมรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เว็ปไซตท่ีเกี่ยวของ

กับการใหขอมูลส่ิงแวดลอม ไดแก  www.bulding.rbru.ac.th 

 
 
  
 
 


