
 

ตารางตรวจเช็คสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกศูนยบรรณสารฯ 

ชั้น ..3.. ชื่อผูตรวจ...นันทพร ขันธศุภหิรัญ ......วันท่ีตรวจ...26 ธันวาคม 2561.. 

รายการตรวจ สภาพปญหา หมายเหตุ 

-พ้ืนท่ีบันไดทางข้ึนหอง instock ช้ัน 3 (หองซอมหนังสือเดิม) ช้ัน 4 และหอง instock ช้ัน4 (ท่ีเก็บกลองจตุคามเดิม) 

-พ้ืนท่ีช้ันหนังสือ-วารสารช้ัน 3  

-พ้ืนท่ีนั่งอานช้ัน 3 มุมกระจกโคง หอจดหมายเหตุ 

-หองเครื่อง ฝงหองซอมเดิม  

-หองเครื่องช้ัน 4 ดาดฟา (ข้ึนจากทางโตะคุณขนิษฐา)+บันไดทางข้ึน 

สภาพแวดลอม   

ฝาเพดาน (ข้ึนรา เปนชองโหว น้ํารั่ว น้ําซึม) ข้ีนก ฝุน ยืดเปนหยากไย  โผลออกจากฝาเพดานใหเห็นทุกจุดตลอดพ้ืนท่ีชั้น 3  

ขอบหนาตางดานนอก ตามพ้ืนดานนอกชั้น 3 มีข้ีนกอยูเปนจํานวนมาก ฝงวารสาร, ดาน

หองน้ํารวม 7, ฝงกระจกโคง  

ข้ึนรา พบ  

1. หองพ่ีแหมมเกาตรงประตูทางออกไปขางนอก ราดําเปนวงใหญ  

2. ฝงกระจกโคงเปนจุดๆ ตลอดแนว 

3. หนาหองน้ําตะวันตกฝงกระจกโคง ตรงกระจกพบคราบสกปรกมาก 

4. พ้ืนท่ีนั่งอานกระจกโคงฝงตะวันตก  

 - กรอบไฟสองสวางมีคราบสีเขียว-สีน้ําตาลเกาะอยูขางในแผนกรอง 

 - ฝาเพดานมีคราบสีดําวงใหญ  กระจายอยูหลายแผน 

5. พ้ืนท่ีมุมอ.สมบูรณตรงท่ีตั้งเครื่องดูดความชื้น ฝาข้ึนราดํา 

 



6. ทางลงบันไดฝงตะวันออกขางหองเทิดพระเกียรติ เพดานมุมเสามีราดํา ปนสีน้ําตาล 

7. หลังคาสูงตรงกลางฝงตะวันตก มีชองโหวยาว และมีรูรอยดําใหญอยู 

8.ประตูหองเครื่องหลังโตะมิ เปนราเต็มประตู 
   
ชองโหว 

1. พ้ืนท่ีนั่งอานกระจกโคงฝงตะวันตก 

 - ขอบไฟสองสวางผุ กรอน 

 - กรอบไฟหลุดคางอยู ดูนาอันตราย 

2. ทางลงบันไดฝงตะวันออกขางหองเทิดพระเกียรติ เพดานมุมเสามีชองโหว 

3. บันไดทางข้ึนหองเครื่องหลังโตะคุณขนิษฐา – ไมผุ 

4. ฝาเพดาน พ้ืนท่ีหลังหองมิ ฝาพุเปนรู 
 

น้ํารั่วซึม  

- หอง AHU ชั้น 3 ฝงหองซอมพ่ีแหมม น้ําหยดจากทอท่ียื่นมาจากตัวเครื่องใหญๆ 

- 

 

พ้ืนหอง (ชํารุด รอน แตก) พ้ืนชํารุด 

1. บันไดทางข้ึนชั้น 3 ฝงลิฟตจากออฟฟศ พบพ้ืนรอน-มีระดับไมเสมอกัน-ขอบบัวหลุด 

2. หอง instock พ่ีแหมม ข้ีนก ข้ีฝุนหลนมาอยูบนชั้น และอุปกรณตางๆ  

3. หอง instock ชั้น 4 (เก็บกลองจตุคามเดิม) ริมประตูเขามีข้ีนก คอนขางมาก 

4. พ้ืนท่ีนั่งอานกระจกโคงฝงตะวันตก คราบสกปรกบนพรม  

5. หนาหองน้ําตะวันตกฝงกระจกโคง คราบสกปรกบนพรม 

6. พ้ืนท่ีมุมอ.สมบูรณตรงท่ีตั้งเครื่องดูดความชื้น มีทอแปปสีฟา ทอสีดก และสายตางๆ 

พันรวมกันตอออกมาจากผนังวางกองอยูท่ีพ้ืน 

 



7. พ้ืนบันไดจากหองมิข้ึนไปหองเครื่องชํารุด รอน ไมเรียบ 

8. พ้ืนบันไดจากหองมิลงไปชั้น 1 มีของวางปดทางเดิน 

 

พ้ืนพรมชั้น 3 ฝงหอจดหมายเหต ุ

1.พบคราบน้ํา  รอยดางขนาดใหญ รอยดําวงกวางบนพรม หลายจุด 

2.พรมพอง  

ผนังหอง (ข้ึนรา ชํารุด เปนรู ราว) ผนังข้ึนรา 

1. บันไดทางข้ึนหอง instock (หองซอมเกา) ฝงลิฟตข้ึนรา ผนังรอน ถลอก พุพอง มีรอยราว  

2. ผนังหอง instock ชั้น 4 (เก็บกลองจตุคามเดิม) ผนังฝงดานใน มีรอยราเปนวงใหญ ผนัง

ดานตะวันออก 

 

ผนังรอน-มีรอยราว 

1. ผนังหอง instock ชั้น 4 (เก็บกลองจตุคามเดิม)  ฝงตะวันออกรอนตลอดท้ังผนัง 

2. ผนังหนาหองชั้น 4 ตรงขอบปูนมีรอยน้ําซึม สีรอน รอยเขียวๆ  

3.   

 

ประตู/หนาตาง (ชํารุด แตก หัก เสียงดัง ฝด) 
1.ประตูหองเครื่องหลังหองมิ ผุ-ปลวกกิน 

2.หนาตางไมไดเปด เพราะล็อกกุญแจ 
 

หองน้ํา สุขภัณฑ อ่ืนๆ (กลิ่น น้ํารั่ว ชํารุด สบูกด

ลางมือ ฯลฯ 
หองน้ําชั้น 3 ฝงตะวันตกมีข้ีนก ฝุนตางๆ เกาะอยูตามพ้ืนหองน้ํา อางน้ํา 

   
 

ผามาน / มูลี่ (ฝุน ชํารุด ข้ึนรา) 

ทดสอบรูดมูลี่ ขยับแผนกรองแสง สวนใหญทํางานปกติ  

พบฝุนเกาะบาง บางจุดมีข้ีจิ้งจกเกาะอยู ไมพบรา  

มูลี่มุมกระจกโคงนับจากฝงตะวักตก ล็อกท่ี 2 จากซาย ชํารุด เปดไมได, มูลี่ล็อคขวาสุด-

อันซาย แผนมูลี่หายไป 1  แผน, อันขวาชํารุดเปดไมไดเลย 

มูลี่สวนใหญเชือกรอยดานลางหายหมด  

 



หอง AHU (ตองไมมีสิ่งอ่ืนไปเก็บ ความสะอาดโดย

ภาพรวม) 

หองเครื่องชั้น 3 ฝงหองซอมพ่ีแหมม ไมมีของวางเกะกะ 

1. มีน้ําขัง เกิดจากมีน้ําซึมจากทอแปบเหล็กท่ีโผลออกจากเครื่องใหญกลางหองเครื่องแรก 

หองเครื่องดาดฟา ชั้น 4 (ข้ึนจากหองมิ)  

1.ไมมีปายบอกหนาหอง พ้ืนรอน ผนังรอน 

2.หองเครื่อง York (บนดาดฟาเดินเขาไป ตรงกลาง) มีแผงไขวางกองอยูใตเครื่องจํานวน

หนึ่ง    

3.มีข้ีนกตามมุมตางๆ  มีน้ําขังบางจุด มีขยะของท่ีไมเก่ียวของกองอยูบาง 

 

สวิตซไฟ (เสีย  
มุมกระจกโคง ฝงตะวันตก พบเสียหาย 1 จุด แผนกรองแสงไฟหอยลงมาจากกรอบ 

หวาดเสียว 
 

หลอดไฟ (เสีย) 1.หองเครื่องดาดฟาชั้น 4 (ข้ึนจากหองมิ) กดสวิตซแลวไฟไมติด  

แสง เสียง อากาศ (ทําหนังสือสํานักวิชา

สาธารณสุขศาสตรฯ มาตรวจ) 
มีกลิ่นอับ และกลิ่นข้ีนก ท้ังชั้น นับแตทางข้ึนบันไดชั้น 2 ของทุกฝง  

การจัดการขยะมลพิษ    

กลิ่นรบกวนท้ังจากภายในและภายนอก -กลิ่นข้ีนก, กลิ่นอับพ้ืนไดกลิ่นแรงมาก ตั้งแตกอนข้ึนบันได  

พาหะนําเชื้อ (นก หนู แมลงวัน แมลงสาบ) 

-พบศพแมลงสาบบันไดชั้น 2 โตะคุณขนิษฐา ซ่ึงเปนทางข้ึนหองเครื่องชั้น 3 และ 4  

-พบนกนอกหนาตางชั้น 3  

-พบข้ีนกนอกหนาตาง, พ้ืนนอกอาคารชั้น 3, พ้ืนดาดฟาชั้น 4 (จากหองมิ)  

-เสียงกุกกักบนฝาเพดานชั้น 3 ฝงกระจกโคง 

 

 

อ่ืน 
- ฝงนั่งอานหอจดหมายเหตุกระจกโคงพบเสียงดังกุกกักๆ บนฝาเพดานหลายครั้ง 

- นกบินเขา-ออกจากใตหลังคา 

 

 

อุปกรณสํานักงาน   

ชั้นหนังสือ (ฝุน ชํารุด) มีฝุน ไมชํารุด   



เครื่องปรับอากาศ (ทํางานไดดี ความเย็น น้ํารั่ว) ไมเปด  

เครื่องกรองอากาศ เครื่องดูดความชื้น ทํางานไดเปนปกติ(?)   

สภาพแวดลอมภายนอก 

-พบข้ีนก ข้ีจิ้งจก (หรือสิ่งท่ีดูคลายกัน) จํานวนมาก อยูขอบนอกหนาตาง, พ้ืนดานนอก 

ตลอดพ้ืนท่ีชั้น 3 จุดสังเกต(ถายรูปมา) กระจกหลังชั้นวารสารลวงเวลา, นอกกระจกโคง, 

นอกหนาตางฝงตะวันตกกอนเขาหองน้ํา  

-กระจกไมคอยสะอาด 

 

 


