


: Thammasat University Rangsit Campus
Master Plan 2034

จัดทำ�โดย ศูนยนวัตกรรมก�รออกแบบและวิจัย
คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

พุทธศักร�ช 2557

EXECUTIVE SUMMARY REPORT

ผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577



1

สารบัญ

 พร้อมก้าวสู่อนาคตสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้จุดเริ่มต้น ณ ทุ่งรังสิต

ธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.2557

ธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.2577

ศักยภาพและข้อจ�ากัดพื้นที่ศูนย์รังสิต

ปณิธาณจาก อ.ป๋วย

สาส์นจากผู้บริหาร

- อธิการบดี

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

  และบริหารศูนย์รังสิต

- รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

วิสัยทัศน์ธรรมศ่าสตร์ 100 ปี

แนวคิดการปรับปรุงผังแม่บท

อัตลักษณ์ธรรมศาสตร์

แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
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เป็นจริงด้วยการปฏิบัติ ก้าวต่อไปของศูนย์รังสิตเรื่องราวของผังแม่บท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

และแนวทางปฏิบัติ

ระยะการพัฒนา

ข้อควบคุมต่างๆ

การแบ่งส่วนพื้นที่ใช้งานและอาคาร

การก�าหนดความหนาแน่น 

และสัดส่วนพื้นที่เปิดโล่ง

ระบบการสัญจร

ระบบภูมิทัศน์และพื้นที่เปิดโล่ง

การรับรู้จินตภาพของพื้นที่

ระบบสาธารณูปโภค

โครงการอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี

และสวนสาธารณะธรรมศาสตร์

โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คัน 

และร้านค้าประตูเชียงรากใหม่

โครงการสวนพลังงานธรรมศาสตร์ 80 ปี

โครงการสวนสมุนไพร 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

สนามธรรมจักรรวมใจ

โครงการกลุ่มอาคารเรียนรวม

โครงการวางผังและออกแบบลานกิจกรรม

หน้่าศูนย์กีฬา 

 

บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 
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ปณิธานจาก อาจารย์ป๋วย
“เ มื่อผมมาเข้ารับงาน ผมได้ให้ความสนใจเรื่องนี้
เป็นอย่างมาก เห็นว่าควรจะด�าเนินการตามที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในอดีตได้ จัดหาที่ ไว้แล้ว 2 ,340 ไร่ 
ณ ทุ่งรังสิต ทางมหาวิทยาลัยได้แบ่งให้สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชียเช่าไป 1000 ไร่ ทัง้นีโ้ดยเห็นการประโยชน์
ทางการศกึษาโดยส่วนรวมของประชาชนชาวไทย และดว้ย
ความหวังทีจ่ะสร้างบริเวณนีใ้ห้เป็นสังคมทางวิชาการ”  

- จุลสารธรรมศาสตร์ มิถุนายน 2519 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ -

บทที่ 1 จุดเริ่มต้น ณ ทุ่งรังสิต 
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ทุ่งรังสิตในอดีต พ.ศ. 2529

ทุ่งรังสิตในปัจจุบัน พ.ศ. 2559
ภาพโดย Possathorn Hanratchata

 จากอดีตจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,757 ไร่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเปน็
อยา่งมาก จากปี พ.ศ.2527 ที่เริ่มมกีารเรยีนการสอน จนถงึปัจจุบนั
เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ด้วยคณะวิชาและจ�านวนนักศึกษา
ที่ เพิ่ ม ข้ึน การพัฒนาโครงสร้ าง ระบบสาธารณูป โภค
ขยายพื้ นที่ อาคารและการพัฒนาต่างๆ อย่ างต่อ เ น่ือง
ของมหาวทิยาลยั การพัฒนาเพือ่รองรบักจิกรรมกฬีาเอเช่ียนเกมส์ 
ครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ.2541 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ผลกระทบของอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 เพื่อให้การด�าเนินการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยช้ันน�าแห่งเอเชีย
ที่น่าประทับใจต่อนักศึกษา บุคลากรและผู้มาเยือน 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการปรับปรุง
ผังแม่บทระยะยาวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในภายภาคหน้า จึงสรุปเป็น
นโยบายและแนวทางเบือ้งต้นในการปรบัปรุงกายภาพของศนูยร์งัสติ
ทัง้หมด 5 นโยบาย ดังนี้

1) การสร้าง “ศูนย์กลาง” ของชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต เพ่ือส่งเสริมความเป็นประชาคมของศูนย์รังสิตให้เป็น
ปึกแผ่นยิ่งขึ้น   
2) การส่งเสริมจิตวิญญานของความเปน็ธรรมศาสตร์ และสร้าง
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมทั้งเรื่อง
ของอาคาร สิ่งก่อสร้าง ป้าย และด้านกายภาพอื่นๆ
3) มุ่งพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริม
ให้มหาวิทยาลัยเปน็มหาวิทยาลัยเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) การป้องกันน้�าท่วมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การขุดลอก
คูคลอง การจัดการงานระบบสาธารณูปโภค เพื่อรับมือในช่วง
น้�าท่วม
5) การปรบัพืน้ทีเ่พือ่รองรบัการพฒันารถไฟฟ้าสายสแีดงและเชือ่ม
โยงกับชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
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สาส์นจากผู้บริหาร
“สังคมแห่งการเรียนรู้”

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี

“ผมอยากเห็นธรรมศาสตร์เป็นแหล่งชุมนุมของผู้รู้
ทัง้ที่เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ผู้อยู่ในธรรมศาสตร์ 
และผูผ้า่นไปมาไดร้บัความรูอ้ยา่งกว้างขวางและลกึซ้ึง 
และสามารถน�าความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาประเทศชาติ
ให้ก้าวหน้าและมีความสุข
แน่นอนว่า ‘ฝัน’ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต่อเมื่อ
บุคลากรทุกภาคส่วนของธรรมศาสตร์มีความสุขและ
มีชีวิตที่ดีในการท�างาน ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่”
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   ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

พ.ศ. 2557 

  รศ. เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

พ.ศ. 2557

“ เรื่องพลังงาน ทั้งการประหยัดพลังงาน 
และหมุนเ วียนน�ากลับมาใ ช้ใหม่ ตึกใหม่ที่สร้ าง
ต้องไ ด้มาตรฐานของสถาบันอาคาร เขี ยวไทย 
ขณะเดียวกันอาคารเก่าต้องปรบัปรุง เพือ่ใหม้คีารบ์อน-
ฟุตพรนิตน์อ้ยทีส่ดุ นอกจากนีจ้ะดเูรือ่งการจดัการขยะ 
การจัดการน�า้ รวมถึงรถโดยสารทีใ่ช้ในมหาวิทยาลัย
ต้องลดมลภาวะ และ 70% ของพืน้ทีม่หาวิทยาลัยต้อง
พืน้ทีเ่ป็นสเีขยีว ตลอดจนการศกึษาและการวิจยัทีจ่ะตอ้ง
มีแนวคิดเรือ่งความยั่งยืนเข้าไปประยุกต์ใช้ด้วย”

“บทบาทในอนาคตของมหาวิทยาลยที่จะต้องเน้น 
คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะฉะนั้นบัณฑิต 
ที่มหาวิทยาลัยผลิตออกมา หากมีความรู้เฉพาะด้าน
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จะต้องรู้แบบบูรณาการ 
สามารถแก้ปัญหาได้ และพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ
ด้วยตัวเอง”
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เป้าหมายที่ 1 ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน เป้าหมายที่ 2 ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

     การรวบรวมวิสัยทัศน์ผ่านค�าถาม “ธรรมศาสตร์จะเป็น
มหาวิทยาลัยแบบใดเมื่อครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2577” จากการระดม
ความคิดเห็นประชาคมธรรมศาสตร์ (Public hearing) อันประกอบ
ด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งตัวแทนศิษย์เก่า และ
จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สรุป
เปน็ประเด็นเป้าหมายธรรมศาสตร์ 100 ปี ได้ 4 เป้าหมายดังนี้

 จากอดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความ
เข้มแข็งด้านความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยประชาคม
ธรรมศาสตร์ทุกภาคส่วนมีความคาดหวังไปทางเดียวกันว่าเมื่อ
ธรรมศาสตร์ครบ 100 ปี ธรรมศาสตร์ยังคงเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ เป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคม ให้เป็นท่ีรู้จักในระดับโลกด้าน
การเป็นมหาวิทยาลัยวิชาการและวิจัยท่ีเป็นไปเพื่อประชาชน และ
สร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่าง
ของการส่งเสริมประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นและความหลาก
หลายในสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย  
“มหาวทิยาลยัยอ่มอุปมา ประดจุบอ่น�้า บ�าบดัความกระหายของ
ราษฎร ผูส้มัครแสวงหาความรู ้อนัเป็นสทิธแิละโอกาสที่เขาควร
มคีวรได ้ตามหลกัเสรภีาพของการศกึษา” ตลอดจนเป็นแนวทาง
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงปัจจุบัน ที่มี
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เป็นผู้น�า ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตส�านึก ส่งเสริมการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับสังคม  พลิกฟ้ืน
บทบาทของการเป็นสถาบันท่ีต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและขยายโอกาส
แกป่ระชาชน ปลกูฝังจติวญิญาณธรรมศาสตร ์และท�านบุ�ารุงสงัคม 
ประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชน และสังคม

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสร้างงานวิชาการและ
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและน�าเสนอทางเลือกแก่สังคม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรม์เีป้าหมายในการมุง่สูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบั
นานาชาติ สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน สากล และแก้ไขปัญหา
ของสังคมอย่างแท้จริง  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายใน
การส่งเสริมงบประมาณ ระบบสนับสนุน และการเผยแพร่งานวิจัย
ของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้มีโอกาส และช่องทางการน�าเสนอผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่
สาธารณชนในลักษณะของการน�าเสนอผลงานในเวทีวิชาการทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทาง
วชิาการทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิสนบัสนนุผลงานวจิยัไปจด
ลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย สร้าง
ความเป็นผู้น�าความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้
ชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าในระดับโลก

วิสัยทัศน์ธรรมศาสตร์ 100 ปี
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เป้าหมายที่ 3 เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ เป้าหมายที่ 4 เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งพัฒนาการศึกษาที่ได้
มาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ และสอดรับกับความส�าคัญท่ีทวีมากขึ้นของ
เอเชีย และประชาคมอาเซียน เพิ่มสัดส่วนนักศึกษานานาชาติ และ
จ�านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาส่ิง
อ�านวยความสะดวก เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ให้ได้
มาตรฐานนานาชาต ิพัฒนากายภาพให้สามารถสือ่สารและเป็นมติร
กับทุกวัฒนธรรม    
     ในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และ
มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งพัฒนาเป็น
มหาวทิยาลยัทีม่คีณุภาพมาตรฐานสากล เพือ่เป็นมหาวทิยาลัยทีต่ดิ 
40 อันดบัแรกในภมูภิาคเอเชีย (โดยการจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศกึษา
ของ QS Asian Universities Ranking) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นอันดับที่ 110 และติด 200 อันดับแรกของโลก (การจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติของ The Time Higher 
Education World University Rankings) 

 มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน 
มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เปน็ปอดใหม่ของชุมชนโดยรอบสร้างระบบนิเวศ
ที่สมดุล สะท้อนภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยก�าหนด
พื้นที่ในมหาวิทยาลัยร้อยละ 70 ให้เปน็พื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ  
การเรยีนรูร้ะบบนเิวศและการจดัการน้�าอยา่งยัง่ยนื ท�าใหน้า่อยูร่่มรืน่
เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู ้ 
ลดปริมาณการจราจรในเขตการศึกษา ลดการใช้รถยนต์ใน
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมพลังงานทดแทน เพ่ิมพ้ืนที่ทางเท้าและทาง
จักรยาน การจัดการขยะ บ�าบัดน้�าเสีย แปลงเกษตร พื้นที่เรียนรู้การ
อยูร่ว่มกบัธรรมชาต ิโดยสรา้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพควบคูก่บัการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนีย้งัสรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็สถานทีท่ีชุ่มชนเพือ่น
บา้นของมหาวทิยาลยัไดร้ว่มใช้ประโยชนใ์นการท�ากจิกรรมสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตส�านึก ตลอดจนเปน็ต้นแบบในด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน อาคารประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรม สร้างพื้นที่ส่งเสริมการศึกษา การ
วิจัย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
  

หมายเหตุ : 
รายละเอียดเพิ่มเติม “เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577” (ส่วนที่ 1 รายละเอียดการวางผังแม่บท) 
บทที่ 2 - การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการด้านนโยบาย
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2477 โดยมีช่ือเมื่อเริ่มก่อต้ังว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ 
และการเมือง” (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือก�าเนิดมาจากความคิด
ริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ โดยปรัชญาของการ
ตั้งมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
 “มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้�าบ�าบัดความ
กระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและ
โอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...”
 ในปี พ.ศ.2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
เปน็อธกิารบด ีทา่นเหน็ว่า ควรท่ีจะขยายการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์
ในชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ส่วนส�าคัญ ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับ
หลักสูตรทางสังคมศาสตร์ที่มีอยู่เดิม พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระ
จันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ  50  ไร่   นั้นไม่เพียงพอต่อการขยายตัว
ทางวิชาการและการพัฒนา

 มหาวิทยาลัยจึงเจรจาขอใช้ที่ ดินนิคมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อที่ประมาณ 2,400 ไร่ ที่รังสิต เพื่อ
สนองรบัการขยายตวัของมหาวทิยาลยัตอ่ไป จงึขยายออกไปที่รงัสติ  
เรียกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

บทที่ 2
สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

การป้องกันน�า้ท่วมอย่าง
ยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ

รองรับการพัฒนารถไฟฟ้า
และเช่ือมโยงกับชุมชนโดยรอบ

การส่งเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นธรรมศาสตร์ 
และสร้างเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

การสร้าง “ศูนย์กลาง” ของชุมชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา
ซ่ึงประกอบด้วย 4 ศูนย์การศึกษา ได้แก่ ศูนย์ท่าพระจันทร์
ศูนย์พัทยา ศูนย์ล�าปาง และศูนย์รังสิต ซึ่งศูนย์การศึกษาหลัก และ
มพีืน้ทีข่นาดใหญท่ีส่ดุ รวมจ�านวนทัง้สิน้ 265 หลกัสตูร ตัง้แตร่ะดบั
ประกาศนยีบตัรบณัฑติ ปรญิญาตร ีปริญญาโท และปรญิญาเอก 
ทัง้หลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรภาษาองักฤษ และหลกัสตูรนานาชาติ
 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ดัการศกึษาครอบคลุม
ทางดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ด้านนโยบายและแผน
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในวันนี้ (พ.ศ.2557)

นักศึกษา 
25,000 คน

ผังมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

จ�ำนวนประชำกรในปัจจุบัน

นักศึกษา 
25,754 คน

นักศึกษาพิการ 
58 คน

อาจารย์ 
1,500 คน

เจ้าหน้าที่
3,000 คน

ลูกจ้าง
800 คน

บุคลากร 
5,000 คน

กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มบริหารงาน
ส่วนกลางกลุ่มหอพัก

กลุ่มหอพัก

พื้นที่นันทนาการ
กีฬา

สถานีรถไฟ

กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์

โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์

ถ.
พ
หล

โย
ธิน

ถ.เชียงราก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(AIT)

ทางเข้า

ทางเข้า

ทางเข้า

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

(สวทช.)

1,757 ไร่

 คณะกลุ่มสังคมศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  คณะรัฐศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  วิทยาลัยนวัตกรรม
  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

 คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

 คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  คณะแพทยศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
  คณะสหเวชศาสตร์
  คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

กลุ่ม
วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : 
รายละเอียดเพิ่มเติม “เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577” (ส่วนที่ 1 รายละเอียดการวางผังแม่บท) 
บทที่ 2 - การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการด้านนโยบาย
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บทที่ 3
พร้อมก้าวสู่อนาคต

  “ศูนย์ธรรมศาสตร์บริการ” ซ่ึงเปน็การใช้งานที่เอื้อ
ตอ่การบรกิารประชาชนทัง้ในดา้นการรกัษาพยาบาล
และด้านธุรกิจ (ทางเข้าด้านถ.พหลโยธิน) การกีฬา
และนันทนาการ (ทางเข้าด้านถ.เชียงราก) และการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ (ทางเข้าด้านสถานีรถไฟฟ้าใน
อนาคต) 
 

  “ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัย” ได้แก่ พื้นที่ส่วนการ
ศึกษาและส่วนพักอาศัย ซ่ีงเป็นหัวใจส�าคัญของ
สถาบันการศึกษา การปรับพื้นที่ทัง้ 2 ส่วนนี้จะต้อง
ค�านึงถึงการใช้งานที่ครบถ้วน สะดวกสบาย และเปน็
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  รวมทั้งการสร้าง “ศูนย์รวม” ที่ชัดเจนทั้งด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างสุนทรียภาพในการ
ใช้ชีวติ และสรา้งความเช่ือมโยงกบัสถาบนัเพ่ือนบา้น 
ได้แก่ สวทช. และ A.I.T. ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการ
ก่อให้เกิด “ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัย” อย่างแท้จริง 
 

    “สวนธรรมศาสตร์สาธารณะ” ได้แก่การจัดการ
พืน้ที่สเีขยีวภายในศูนยร์งัสติใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ทัง้
ด้านการสร้างกิจกรรมพักผ่อนนันทนาการ พบปะ
สังสรรค์ การรักษาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และการ
ใช้งานด้านสาธารณูปโภค (เช่น การระบายน�้าและ
การป้องกันน�้าท่วม) พื้นที่สีเขียวเหล่านี้จะสร้างโครง
ข่าย (network) ที่ เช่ือมโยงคนทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน 
อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม
พืชและสัตว์ในธรรมชาติ ให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
ซ่ึงกันและกัน เกิดเปน็ “ระบบนิเวศของศูนย์รังสิต” 
(Rangsit Campus Ecology) ที่สมบูรณ์และเช่ือม
โยงสู่ระบบภายนอก สอดคล้องกับทั้งปณิธานใน
อดีตของ อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์ และแนวทางการสร้าง
ธรรมศาสตร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว-ยั่งยืน” 
(Sustainable Campus) 

องค์ประกอบ ของ “เมืองธรรมศาสตร์”
 

ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัย สวนธรรมศาสตร์สาธารณะ ศูนย์ธรรมศาสตร์บริการ
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 จากเป้าหมาย “ธรรมศาสตร์ 100 ปี” มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรมุ์ง่เป้าเป็นมหาวทิยาลยัเพ่ือประชาชนนัน้ ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตจะมีบทบาทต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ “เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อรับใช้ประชาชน และผู้อยู่มีความสุข” 
คอืเป็นสถาบันการศกึษาที่นอกจากจะผลติบณัฑติที่มคีวามเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และมีคุณธรรม เพื่อน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
 พืน้ที่ธรรมศาสตรศ์นูยร์งัสติเป็นพืน้ที่ของการแลกเปล่ียน
เรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งประชาคมธรรมศาสตร์ นกัศกึษา คณาจารย์ 
ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน สร้าง
พื้นที่การวิจัยแบบบูรณาการ มีศูนย์วิจัยที่พร้อมด้วยเทคโนโยลี
และบุคลากร เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ เพ่ือแก้
ปัญหาและน�าเสนอแนวทางพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 เป็นพื้นที่ที่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานที่พร้อมในการรองรับวิถี
ชีวติ ที่พกัอาศยั อาหาร ระบบการเดนิทางที่สะดวกสบาย ปลอดภยั 
พรอ้มทัง้มพีืน้ที่ท�ากจิกรรมนนัทนาการ กฬีา ศลิปะและวฒันธรรม 

ในสภาพแวดล้อมท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์ ร่มรื่น น่าอยู่ และผู้อยู่
อาศัยมีความสุข พร้อมแบ่งปันคุณภาพชีวิติที่ดีให้กับชุมชน และ
สังคมโดยรอบ 
 
 เพื่อสนองต่อวิ สัยทัศน์ “ธรรมศาสตร์ 100 ปี” 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปีพ.ศ.2577 จะต้องเป็น  “สังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพือ่รับใช้ประชาชน และผู้อยู่มีความสุข” 
โดยมีบทบาทส�าคัญ ดังนี้

1) เป็นศูนย์บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ (Thammasat 
Campus for the People
2) เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน (Sustainable Campus 
Town)
3) เป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Community)
4) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Joyful Campus)
5) เป็นศูนย์กลางบ่มเพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy Campus)  

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปี พ.ศ. 2577 “ธรรมศาสตร์ 100 ปี”  

“เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
เพือ่รับใช้ประชาชน และผู้อยู่มีความสุข”

LEA
RNING  COMMUNITY

JOYFUL
 

CAMPUS

TH
AM

MASA
RT

 

CENTER FOR  THE

 
PEOPLE

$ $$

1 2 3 4 5
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4) SUSTAINABLE CAMPUS TOWN
 พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ๋ในปัจจุบันกระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย ท�าให้
มีศักยภาพในการเช่ือมต่อพ้ืนที่สีเขียวเปน็โครงข่ายระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้  มี
ศักยภาพในการเป็นพื้นท่ีศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติ เป็นพื้นท่ีพักผ่อนและส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต สร้างความร่มร่ืน และพัฒนาให้เปน็ท่ีรองรับน�้าฝนอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ สามารถเช่ือมระบบทางเท้าภายในกับภายนอกมหาวทิยาลยั และ
พัฒนาให้เกิดกิจกรรมระหว่างทาง เพื่อลดการใช้รถยนต์ ยังมีพื้นที่ที่สามารถ
พฒันาเปน็จุดเปลี่ยนถา่ยการสญัจรระบบขนสง่มวลชนภายนอกและภายใน  เพื่อ
ลดปริมาณจราจร 

1) THAMMASAT CENTER FOR THE PEOPLE
 ข้อจ�ากัดด้านการบริการสังคม ซ่ึงเปน็พื้นที่รองรับกิจกรรมขนาด
ใหญ่ แต่ยังขาดการพัฒนากายภาพพื้นที่ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5) CREATIVE ECONOMY CAMPUS
 ศักยภาพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง  ที่

จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2562 ท�าให้การเข้าถึงโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนมีประสิทธิภาพ 
พืน้ท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้ามีศกัยภาพในการพฒันาเปน็พืน้ท่ีพาณชิยกรรมควบคู่
ไปกับที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบขนส่งมวลชน สร้างบรรยากาศ
ความมชีีวติชีวาของจุดเช่ือมตอ่ระบบขนสง่มวลชน และความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ
ของที่ดิน 

5) CREATIVE ECONOMY CAMPUS
 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซ่ึงจะ
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562 ท�าให้บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยซ่ึงปัจจุบันเปน็
ส่วนบริการและหอพัก จากเดิมผังมหาวิทยาลัยที่เปน็ด้านหลังจะกลายเปน็ด้าน
หน้าอีกทางหนึ่ง หอพักจะได้รับผลกระทบต่อความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

 

 

1) THAMMASAT CENTER FOR THE PEOPLE
 ต�าแหน่งที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอยู่ติดถนน
พหลโยธิน ท�าให้เข้าถึงได้สะดวก สามารถรองรับกิจกรรมระดับประเทศได้ 
สามารถพัฒนาเปน็พื้นที่บริการองค์ความรู้เพื่อสาธารณะ 
ควบคู่ไปกับพาณิชยกรรม

2) LEARNING COMMUNITY
 พื้นที่ว่างขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้หลากหลาย 
โดยเฉพาะศักยภาพด้านการเรียนรู้ เนื่องจากอยู่ติดกับ สวทช. และสถาบัน AIT 
สามารถพัฒนาร่วมกันเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพการ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มอาคารหอพักขนาดใหญ่ในลักษณะกลุ่ม
อาคารและสัดส่วนพื้นที่ว่างอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้ สร้างให้เกิดกิจกรรม
ของกลุ่มย่อยได้ง่าย

2) LEARNING COMMUNITY
 พื้นที่ทางการศึกษาขาดพื้นที่ศูนย์กลางกิจกรรมและขาดการเช่ือม
โยงกิจกรรมระหว่างกลุ่มคณะ การพัฒนาอาคารแบบกระจายตัว ท�าให้ขาด
การเช่ือมต่อทางด้านกิจกรรมร่วมกัน 

3) JOYFUL CAMPUS
 พื้นที่การศึกษายังมีศักยภาพรองรับการขยายตัวได้ ซ่ึงพ้ืนท่ีแกน
กลางมหาวิทยาลัยที่อยู่กลางพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพที่จะเกิดเป็นศูนย์
รวมกิจกรรมในด้านต่างๆของนักศึกษา  สร้างเอกลักษณ์ของแกนกลางให้มี
บรรยากาศของพื้นที่เปิดโล่งและความมีชีวิตชีวา

3) JOYFUL CAMPUS
 ขอ้จ�ากดัด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุม่อาคารขนาดใหญพ่ฒันา
อย่างกระจายตัว ก่อให้เกิดการใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

4) SUSTAINABLE CAMPUS TOWN
- ในด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อม  มีพื้นที่ว่างที่ขาดการใช้งาน พื้นที่สีเขียวรกร้าง 
มีการกระจายตัวอยู่รอบมหาวิทยาลัย แบ่งกัน้พื้นที่ท�าให้พื้นที่แต่ละส่วนไม่เช่ือม
ต่อกัน
- พื้นที่ดาดแข็ง (Hardscape) ขนาดใหญ่โดยรอบมหาวิทยาลัยและที่จอดรถ
ระหว่างอาคารที่ท�าลายพื้นที่สีเขียว ท�าให้น�้าไม่สามารถซึมผ่านและรองรับน�้าได้
ตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่เดิม
- ปัญหาทางด้านการจราจรที่มีการเดินทางด้วยรถยนตร์เปน็จ�านวนมาก มีจุด
ตัดทางสัญจรส�าคัญ  ส่งผลด้านความปลอดภัยและมลภาวะ

ข้อจ�ากัด

 ด้านกายภาพ
มธ.ศูนย์รังสิต

ระบบนเิวศสมบูรณ์

เข้าถึงง่าย
พื้นที่สีเขียวรกร้าง

อาคารกระจายตัว

ความไม่ปลอดภัย

หอพักล้นเหลือ

ศูนย์กีฬาครบครัน

อยู่ติดกับAIะT,สวทช

รถไฟฟ้าก�าลังจะมา

COVERWAY ทั่วถึง

พื้นที่ดาดแข็งเยอะ

การจราจรติดขัด

ขยายตัวได้อีก

ศักยภาพ

ศักยภาพและข้อจ�ากัด พื้นที่ศูนย์รังสิต
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แนวคิดแกนเอกลักษณ์ธรรมศาสตร์ 100 ปี

แสดงอัตลักษณ์ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีลักษณะ
ทางกายภาพเปน็แนวแกนหลัก กล่าวคือมีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่
และมีอาคารส�าคัญต่างๆ เช่น หอสมุดและหอประชุม ตั้งอยู่ใน
แนวแกน แต่ในปัจจุบันการใช้งานของพื้นที่ตามแนวแกนน้ี มิได้
สร้างภาพจ�าที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน โดยคณะท�างานผังแม่บทได้เสนอ
ให้ “ฟ้ืนคืนชีวิต” (revitalize) พื้นที่บริเวณแนวแกนนี้ ดังที่กล่าว
ไว้ในขั้นตอนการวิเคราะห์และการเสนอแนวคิดโดยรวม ซ่ึงการ
ออกแบบพื้นที่ส่วนนี้จะต้องส่ือถึงเอกลักษณ์ของธรรมศาสตร์ให้
มากที่สดุ โดยจะเนน้ไปที่เอกลกัษณด์ัง้เดมิในช่วงศตวรรษแรกของ
ธรรมศาสตร์

 เอกลกัษณ์หรอื “ภาพจ�า” ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ที่ท�าใหท้กุคนจดจ�าและนกึถึงคอืทา่พระจนัทร ์แตม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศนูยร์งัสติ ที่มขีนาดใหญแ่ละเปน็วทิยาเขตหลักกลับขาดเอกลกัษณท์ี่ชัดเจนและนา่จดจ�า ซ่ึงแนวคดิแกนเอกลกัษณ ์(Identity Axes) ของศูนย์
รังสิต ได้แก่ การสร้างองค์ประกอบทางกายภาพที่สื่อถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของศูนย์รังสิตในบริเวณแนวแกนของพื้นที่ ซ่ึงเปน็ทางสัญจร
หลัก ทัง้โดยรถยนต์ การเดินเท้า และจักรยาน 

แสดงอัตลักษณ์ที่สร้างเสริมเพิ่มขึ้นใหม่ส�าหรับศูนย์รังสิต และการ
ที่ธรรมศาสตร์ก�าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 และมหาวิทยาลัยมีการ
วางวิสัยทัศน์ธรรมศาสตร์ 100 ปี ซ่ึงจะเปน็การช้ีน�าภาพลักษณ์
ของธรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่อไปนัน้ ผังของศูนย์รังสิตจึงควรมี
การจัดการพ้ืนที่เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ในอนาคตนี้ด้วย จากการ
วิเคราะห์พื้นที่พบว่าแกนถนนพิทักษ์ธรรมซ่ึงวิ่งในแนวเหนือใต้นั้น 
มีศกัยภาพในการสรา้งเอกลกัษณใ์หมข่องธรรมศาสตร์ ศนูยร์งัสติ 
ซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

เสนอให้พัฒนาพื้นที่จุดนี้ให้มีการใช้งานที่สะท้อนภาพเอกลักษณ์
ของธรรมศาสตรต์ัง้แต ่อดตี ปัจจุบนั และอนาคต เปน็จุดรว่มระหวา่ง
กิจกรรมของนักศึกษา-บุคลากรธรรมศาสตร์ กับประชาชนทั่วไป 
และสะท้อนค�าสอนและปรัชญาของปูชนียบุคคลของธรรมศาสตร์
ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพในโลกปัจจุบันและอนาคต 

แนวแกนตะวันออก-ตะวันตก 

แนวแกนเหนือ-ใต้

จุดศูนย์กลาง

public park
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แนวคิดมหาวิทยาลัยน่าอยู่

• การจัดระบบการสัญจร “Driving 
is the LEAST convenient” คือการสร้าง
สมดุลระหว่างการสัญจรที่สะดวกสบายและ
ความเปน็มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ลดปรมิาณการ
ใช้รถยนต์ส่วนตัวภายในมหาวิทยาลัย

 เพื่อให้ทัง้ 3 องค์ประกอบหลักของปรับปรุงผังแม่บทธรรมศาสตร์ 100 ปี 
สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมและย่ังยืน คณะท�างานปรับปรุงผังแม่บท จึงก�าหนดเกณฑ์ 
(criteria) ด้านต่างๆ ในการจัดท�าทางเลือก และผังแม่บทแนวคิดขัน้ต้น (Conceptual 
Master Plan) ในขัน้ต่อไป ดังนี้

• การจัดระบบการใช้ที่ดิน
“Compact-Walkable districts” ค�านึง
ถึงระยะคนเดิน พัฒนาเพื่อเช่ือมกับบริบท
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พื้นที่อย่าง
คุ้มค่า หยุดการสร้างอาคารแบบแผ่กระจาย
ตัวในทางราบ

• การจัดระบบอาคารและพื้นที่ -
เปิดโล่ง “Defined Spaces for PEOPLE  
(not auto)” โดยใช้ระยะเดิน สัดส่วนมนุษย์ 
(human scale) เป็นเกณฑ์การปรับกลุ่ม
อาคาร และพื้นที่เปิดโล่งให้มีระยะใกล้ชิด ง่าย
ต่อการใช้งานมากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่

เปน็มิตร ก�าหนดมุมมองเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ที่ชัดเจน จดจ�าได้ง่าย

“Driving is the 
LEAST convenient”

ขับรถให้น้อย เดินสบาย ใๆห้มาก ขนาดเป็นมิตรกับผู้คน

“Compact-Walkable 
districts”

“Defined Spaces for 
PEOPLE (not auto)”



16

• การจัดระบบกิจกรรมและการใช้ 
ที่วา่ง “To see and to be seen” สร้างพืน้ที่

กิจกรรมที่มีขนาด ต�าแหน่ง และบรรยากาศ 
ที่ส่งเสริมการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ส่ง
เสริมการเรียนรู้ และสร้างเสริมจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์

• ก า ร จั ด ร ะ บ บ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
แ ล ะ ก า รพัฒน า ท า ง ก า ย ภ าพยั่ ง ยื น  

“Multi-functional Landscape” ใช้งานพื้นที่

ภมูทัิศนอ์ยา่งบูรณาการ สรา้งประโยชนส์งูสดุ 
ทัง้ด้านนันทนาการ นิเวศวิทยา ผลิตผลทาง
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค แหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างเอกลักษณ์ทางระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

• การสร้างความเช่ือมโยงกับบริบท
ภายนอก “Proximity – Accessibility  
- Connectivity” สร้างความเช่ือมโยงและ
เกือ้กลูกนัระหวา่งชาวธรรมศาสตร์และชุมชน
โดยรอบให้มากขึ้น ทั้งในแง่กายภาพและแง่
กิจกรรม

“To see 
and to be seen”

“Multi-functional 
Landscape”

“Proximity 
Accessibility 

 Connectivity”

พบปะและพบเจอ สีเขียวทีย่ั่งยืน เช่ือมโยงกับชุมชน
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 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนจะเน้นการรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศทั้งทางชีวภาพและ
กายภาพ จากการผลิตและการใช้พลังงาน และการค�านึงถึงด้านสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องรักษา
ความมั่นคงของสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาพลังงานยั่งยืน ควรอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยี 
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท�าให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด ดังนั้นการวางแผนระยะยาว
จึงก�าหนดแนวคิดด้านความยั่งยืนทางพลังงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน 
(Energy savings) และการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

 อาคารประหยัดพลังงานกลายเป็นบรรทัดฐานท่ัวไปส�าหรับสิ่ งก่อสร้างที่ สร้างตามหลัก
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการบ�ารุงรักษา  แต่ยังสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับอาคารได้ด้วย เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของผู้ใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
และระบบปรับอากาศ ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสังคมต่อการค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
ดังนัน้การวางแผนระยะยาว ซ่ึงรวมถึงแผนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่างๆ นัน้จะต้องท�าเพื่อให้เปน็
อาคารประหยัดพลังงานและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล 

 การจัดการปริมาณขยะจ�านวนมากในมหาวิทยาลัย ด้วยหลักการที่ว่าขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้  มีเป้าประสงค์คือการท�าให้ขยะเหลือน้อยท่ีสุดและก�าจัดท่ีเหลือด้วยเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิผล ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ผสมผสานการน�าวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ พัฒนาการน�าขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ และพัฒนาระบบ
การจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 แนวคิดสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน (Sustainable Campus)

หมวดที่ 2 : อาคารเขียว (Green Building)

หมวดที่ 3 : การจัดการขยะ (Waste Management)

 

หมวดที่ 1 : ความยั่งยืนด้านพลังงาน (Energy Efficiency)

 ส่งเสริมแนวทางการใช้น�้าอยา่งเหมาะสม ควรมีการวางแผนระบบการใช้น�้าจากคูคลอง หรอืการ
ใช้น�้าใช้แล้วจากอาคาร (Grey Water) ที่ผ่านการบ�าบัด เพื่อดูแลรักษาภูมิทัศน์และรดน�้าต้นไม้ แทนการใช้
น�้าประปา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน�้าเสียในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มอาคารทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นใหม่ 
ต้องมีการติดตัง้ระบบบ�าบัดน�้าเสียขัน้ต้น 
 ในด้านการจัดการน�้าฝน แนวคิดการปรับปรุงด้านระบบระบายน�้าของมหาวิทยาลัย ให้เปน็ไป
ตามแนวคดิความย่ังยนื ผสมผสานการจดัการน�้าฝนโดยวิธีธรรมชาติกับวิธีทางวิศวกรรม ตามหลกั “Low 
Impact Development”  

หมวดที่ 4 : การจัดการน้�า (Water Management)

GREEN BUILDING

SOLAR ENERGY

WIND ENERGY

GREEN BUILDING

ENERGY

WASTE

WATER
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 ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) คือระบบการขนส่งที่ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเมืองได้ดี การส่งเสริมสังคมที่มีความสุข และค�านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพต้องอ�านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยไม่
ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม หรือเกิดในปริมาณที่น้อยมาก ดังนัน้การวางแผนระยะยาวส�าหรับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จะต้องท�าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบทางสังคม
และส่ิงแวดล้อมจากการใช้สัญจร  จึงก�าหนดแนวคิดด้านระบบสัญจรออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
นโยบายพฤติกรรมการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว, ระบบโครงข่ายถนนสีเขียว (ระบบทางเท้า ทางจักรยาน), 
ระบบขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม (Universal Design), ระบบขนส่งมวลชน (Public Transportation) และยาน
พาหนะพลังงานสะอาด

 พื้นที่สีเขียวหรือพื้นท่ีธรรมชาติ เป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี
ประโยชน์ทัง้ 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ธรรมชาติเปน็
ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต และเป็นโครงข่ายเช่ือมโยงแหล่งท่ีอยู่อาศัยเข้าด้วยกัน ช่วยป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของดิน ช่วยดูดซับน�้าฝนไหลบ่า จึงช่วยปรับปรุงระบบการระบายน�้าได้ดี ต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว
ช่วยดูดซับมลภาวะอากาศ พืชพรรณในพ้ืนท่ีสีเขียวช่วยลดอุณหภูมิของเมือง ดังนั้นการวางแผนระยะ
ยาวส�าหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จะต้องท�าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้มจากการพฒันามหาวทิยาลยั ตามแนวคดิการพฒันามหาวทิยาลยัสเีขยีวยั่งยนื  
จึงก�าหนดแนวคิดด้านระบบสัญจรออกเปน็ 2 ส่วน ได้แก่ สงวนรักษาพื้นที่ระบบนิเวศ แหล่งน�้า และต้นไม้
ใหญ่ และส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติ

หมวดที่ 5 ระบบสัญจร (Transportation)

หมวดที่ 6 พื้นที่ธรรมชาติ (Natural Space)

 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เป็นเพียงการให้ความรู้แก่นักศึกษา
เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์โลก แต่ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นการ
ช้ีน�าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคม จึงต้องให้ความส�าคัญต่อการศึกษาในหลักสูตร ร่วมกับการ
สนับสนุนงานวิจัยทัง้เชิงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ดังนัน้การวางแผนระยะยาวส�าหรับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จะต้องท�าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
จึงก�าหนดแนวคิดด้านการศึกษาและวิจัยออกเปน็ 3 ส่วน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาและการวิจัย, กิจกรรม
นอกห้องเรียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพื่อพฒันาคณุภาพชีวติของนกัศกึษาและบุคลากรในประชาคมธรรมศาสตร ์สง่เสรมิ ป้องกนั ทัง้
สขุภาพกาย สขุภาพจติ ให้ความส�าคัญกับอาหาร วิถีชีวิต ความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงการพฒันาให้
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม ดังนัน้การวางแผนระยะยาวส�าหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
จะต้องท�าเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคมธรรมศาสตร์และชุมชน ที่ลดผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม  จึงก�าหนดแนวคิดการพัฒนาสุขภาพและอาหารออกเปน็ 2 ส่วน ได้แก่ สุขภาพดี และ
อาหารปลอดภัย 

 ความเปน็ธรรมทางสังคม  ความส�านึก ตระหนักในความส�าคัญของความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมในสังคม เพื่อให้ชาวธรรมศาสตร์ได้รับความเปน็ธรรมอย่างเหมาะสม

หมวดที่ 7 การศึกษาและวิจัย (Education and Research)

หมวดที่ 8 สุขภาพและอาหาร (Wellness and Food)

หมวดที่ 9 ความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice)

 

TRANSPORTATION

NATURAL SPACE

EDUCATION 
and RESEARCH

WELLNESS and FOOD

SOCIAL JUSTICE

หมายเหตุ : 
รายละเอียดเพิ่มเติม “เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577” (ส่วนที่ 1 รายละเอียดการวางผังแม่บท) 
(บทที่ 4 - แนวคิดในการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577)
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บทที่4 เรื่องราวของผังแม่บท
 การแบ่งส่วนการใช้พื้นที่และอาคาร

พื้นที่ส่วนการศึกษา
ก�าหนดเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตร กิจกรรมด้าน
วิชาการ และการวิจัย 

เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์ “ธรรมศาสตร์ 100 ปี” ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปีพ.ศ.2577 จะเป็น  “สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
เพือ่รับใช้ประชาชน และผู้อยู่มีความสุข” จึงได้ก�าหนดผังแสดงรายละเอียดที่ส�าคัญ เพ่ือสร้างโครงหลักของการพัฒนาอย่างมีระบบ
โดยก�าหนดลักษณะการใช้งานของพื้นที่ส่วนต่างๆภายในศูนย์รังสิต เป็น 8 ประเภท ได้แก่
 

พื้นที่นันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม 
ก�าหนดเป็นพ้ืนที่ เพื่อกิจกรรมด้านพักผ่อน 
นันทนาการส�าหรับประชาคมธรรมศาสตร์ และ
ชุมชนภายนอก ทั้งในเชิงการกีฬา และเชิง
วัฒนธรรม ให้มีกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้เพ่ือ
อ�านวยความสะดวก แก่การท�ากิจกรรมหลัก

พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการเรียนรู้ธรรมชาติ
แ ก�าหนดเปน็พื้นที่ธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยของสิ่งมี
ชีวิต พื้นที่ระบบนิเวศ แหล่งน้�า และต้นไม้ใหญ่ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติ

พื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ก�าหนดให้เป็นพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่าง
สรา้งสรรค ์และสง่เสรมิการคุณภาพ
ชีวิตประชาชนโดยรอบ

พื้นที่งานสาธารณูปโภค
ก�าหนดเป็นพ้ืนที่ เพ่ือระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ สร้างความสะดวกคล่องตัวในการ
จัดการพ้ืนที่ส่วนรวม เช่น พ้ืนที่การดูแล
รักษาซ่อมบ�ารุง เก็บวัสดุอุปกรณ์ และ
ส�านักงานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด้าน
ที่เกี่ยวข้อง 

พื้นที่ส่วนพักอาศัย
ก�าหนดเปน็พืน้ทีพ่กัอาศัยส�าหรบันกัศกึษา
และบุคลากร และครอบครัวบุคลากร
มหาวิทยาลัย ให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวก
พื้นฐานเพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตและการอยู่
อาศัยอย่างมีคุณภาพ

ก�าหนดเป็นพ้ืนที่ เพื่อการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงาน
กับองค์กรภายนอกรวมถึงการให้ข้อมูล
ทั่วไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยต่อประชาชน 
ประกอบด้วย ส่วนบริหารมหาวิทยาลัย
และอาคารส�านักงาน 

พื้นที่บริหารงานส่วนกลาง

พื้นที่บริการวิชาการและสังคม
ก�าหนดเปน็พื้นที่เพื่อบริการประชาชน โดยมี
กจิกรรมที่เกดิจากการน�าความรูเ้ชิงวชิาการ
แขนงตา่ง ไๆปปรบัใช้เพือ่การบรกิารประชาชน 
ให้มีกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์ชุมชนและบริการสังคม 
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 การก�าหนดความหนาแน่นและร้อยละพื้นที่เปิดโล่ง
 การปรับสัดส่วนความหนาแน่นและร้อยละพื้นท่ีเปิดโล่งส�าหรับผังแม่บท 
มธ.ศูนย์รังสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อวางกรอบและช้ีน�าระดับความเข้มข้นในการพัฒนา
พื้นที่และรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย มีหลักการดังนี้

พื้นที่ส่วนการศึกษา

พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/เรียนรู้ธรรมชาติ

พื้นที่เศรษฐกิจ/บริการสังคม 

พื้นที่พักอาศัย 

สร้างความใกล้ชิด/จุดศูนย์รวม (node) 
เพ่ิมโอกาสในการสร้างปฎิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยน
การเรียนรู่้ระหว่างกลุ่มผู้ใข้งาน

อาคารหนาแน่นน้อยที่สุด 
สร้างความเช่ือมต่อของพื้นที่ในรุปแบบพื้นที่เปิดโล่งสีเขียว

เพิ่มการบริการ รองรับผู้ใช้งานได้ เพิ่มพื้นที่บริการ 
รองรับผู้ใช้งานที่หลากหลายได้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่

สร้างความเปน็อยู่ที่ดี 
โปร่งโล่ง อากาศถ่ายเท 
ส่งเสริมการพัฒนาทางแนวสูงเพื่อให้รองรับผู้ใช้งานได้มาก

พื้นที่นันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม 
กระจายอาคาร สร้างพื้นที่เปิดโล่ง
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภายนอกอาคาร 
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  ระบบการสัญจร

เปน็ถนนรอบนอก เช่ือมประตูหลักออกสู่ถนนภายนอก เน้นความคล่องตัว
ของการสัญจรทางรถยนต์เปน็หลัก มีขนาด 4 ช่องจราจร รถวิ่งสวนกันได้ 
แยกเส้นทางรถยนต์ออกจากทางเท้าและทางจักรยาน    

ตามแนวคิด “Shared Street” เปน็ถนนที่วิ่งผ่านพื้นที่การศึกษา บริเวณ
แกนเอกลักษณ์ และที่พักอาศัย เน้นทางเดินเท้าและทางจักรยานเปน็หลัก ให้
รถยนตส์ามารถใช้งานร่วมไดแ้ตใ่หเ้ปน็การสญัจรรองซ่ึงมีขนาด 2 ช่องจราจร 
รถวิ่งสวนกันได้  ก�าหนดให้ใช้วัสดุผิวแบบพิเศษเพื่อชะลอความเร็วรถยนต์

เพื่อสง่เสรมิการใช้ระบบขนสง่สาธารณะ ทางเทา้และทางจกัรยาน ตามแนวคิด 
“Sustainable Campus” จึงก�าหนดต�าแหน่งอาคารจอดรถซ่ึงมีการใช้งาน
แบบผสมผสาน (mixed-use) ในต�าแหนง่ใกลป้ระตูทางเขา้-ออกมหาวทิยาลยั 
และบริเวณขอบนอกของพื้นที่การศึกษา ให้สามารถบริการพื้นที่ส่วนใหญ่ได้
ในระยะรศัม ี500-1,000 เมตร (เดนิเทา้ไดใ้น10นาท)ี ประกอบดว้ย 7 ต�าแหนง่ 
ไดแ้ก ่ประตเูชียงรากใหม,่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศนูยป์ระชุมธรรมศาสตร์ 
และส่วนชุมชนใหม่ข้างสวทช.จุดละ 1,000คัน กลุ่มคณะเทคโนโลยี กลุ่มคณะ
วิทยาศาสตร์ และบริเวณสถานีรถไฟฟ้า จุดละ 500คัน 

เปน็ถนนรอบนอกเพื่อเช่ือมตอ่และเปน็ทางเลอืกของการใช้ถนนหลกั เพือ่ช่วย
ระบายการจราจร ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ก�าหนดให้มีช่องทางสัญจรทาง
รถยนต์ 2 ช่อง รถวิ่งสวนทาง ทางเท้ามีทัง้แบบแยกส่วนและแบบใช้งานร่วม
กับรถยนต ์

     ก�าหนดโครงข่ายถนนหลักและรองภายในศูนย์รังสิต 
เพื่อสร้างระบบสัญจร ที่เอื้อต่อการสัญจรทางเท้า จักรยาน 
และการใช้ระบบขนส่งมวลชน ดังนี้

อาคารจอดรถหลัก

ถนนสายพิเศษ

P

PP

P P
P P

ถนนสายหลัก
ถนนตลาดวิชา

ถนนพิทักษ์ธรรม

ถนนยูงทอง

ถน
นป๋

วย
 อ

ึ๊งภ
าก

รณ
์

ถน
นป

รีด
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นม
ยง

ค์
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า

 ธ
รร
มศ

ักด
ิ์

ถนนสายรอง
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 ระบบภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว
 พื้นที่เปิดโล่งสีเขียว ซึ่งหมายถึงพื้นที่บริเวณที่มีผิวพื้นส่วนใหญ่เปน็พื้นที่ดาดนุ่มหรือแหล่งน้�า หรือเปน็ผิวพื้นดาดแข็งแต่มีต้นไม้
ขนาดใหญ่ใหญ่ปกคลุมนั้น มีความส�าคัญต่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ของศูนย์รังสิต เพื่อสร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยา และส่งเสริมให้เกิด
กจิกรรมรว่มกนัทางสงัคม สอดคลอ้งกบัแนวคิด Sustainable Campus จงึก�าหนดให้รกัษาต�าแหนง่และขนาดโดยประมาณของพืน้ทีเ่ปิดโลง่
สีเขียวไว้ให้มากที่สุด (ดังแสดงในผัง) โดยแบ่งพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวเปน็ 2 ประเภท ดังนี้

พื้นทีเ่ปิดโล่งสีเขียวหลัก

พื้นที่เปิดโล่งสีเขียวเช่ือมต่อ

พื้นที่เพื่อกิจกรรมส่วนรวม
และเทศกาลพิเศษของมหาวิทยาลัย 

แนวคูคลองระบายน้�าหลัก 
รวมทัง้พื้นที่ขอบน้�าและตลิ่ง

พื้นที่เพื่อกิจกรรมนันทนาการหลัก
ในพื้นที่แต่ละส่วน (zone)

แนวคูน้�า คันดิน 
ตามแนวขอบเขตมหาวิทยาลัย

พื้นที่เพื่อรักษาและฟื้นฟูความสมบูรณ์
ด้านนิเวศวิทยา
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L

 การรับรู้จินตภาพของพื้นที่มหาวิทยาลัย
 จินตภาพหรือการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลักษณะทางกายภาพที่มีคุณค่าในการสื่ออัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยก�าหนดให้มีการควบคุมรูปแบบอาคาร ความสูง และระยะถอยร่น
ของอาคาร ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

ฝั่งตะวันตกของถนน  
ระยะถอยร่น ตามพ.ร.บ.ควบคุม 
ห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างต่�า  30.00 เมตร

ฝั่งตะวันออกของถนน  
ระยะถอยร่นตาม พ.ร.บ ควบคุม 
ห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างต่�า 27.00 เมตร     

ถ.ตลาดวิชา

ถ.ป๋วยฯ / ปรีดีฯ 

ถ.พิทักษ์ธรรม 

ระยะถอยร่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุม 
ห่างจาก กึ่งกลางถนนอย่างต่�า 20.00 เมตร

ฝั่งตะวันตกของถนน
ระยะถอยร่น ตามพ.ร.บ. ควบคุม 
ห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างต่�า 22.00 เมตร

ฝั่งตะวันออกของถนน
ระยะถอยร่น ตามพ.ร.บ. ควบคุม 
ห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างต่�า 40.00 เมตร 

1  พื้นที่แกนกลางมหาวิทยาลัย

ถ.ปรีดีฯ

ถ.ป๋วยฯ

ถ.
ตล

าด
วิช

า

ถ.
พ
ิทัก

ษ์ธ
รร

ม
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ออกแบบโดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

ออกแบบโดย ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี 

ออกแบบโดย Kisho Kurokawa

2

3

 พื้นที่บริเวณอาคารทีม่ีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม

ภูมิสัญลักษณ์

ก) กลุ่มอาคารโดมบริหาร 

ข) หอพระพุทธธรรมธิฐิศาสดา

ค) อาคารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

  ก) สวนสาธารณะธรรมศาสตร์
  ข) อุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี / ศูนย์บริการชุมชน 
  ค) หอประชุมพัชรกิติยาภา   
  ง) สนามธรรมจักรรวมใจ 
  จ) TU Pavilion / ศูนย์กลางการเรียนรู้

สวนสาธารณะรรมศาสตร์

ก

ก
ค

ข

ขคงจ

อุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี

หอประชุมพัชรกิติยาภาสนามธรรมจักรรวมใจศูนย์กลางการเรียนรู้

B
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1
เมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวในอนาคตของพื้นที่อาคารในมหาวิทยาลัยฯ และความสามารถในการ
รองรับก�าลังไฟฟ้าติดตัง้ของแต่ละสายป้อน สามารถสรุปเปน็ผังแม่บทระบบไฟฟ้าได้ดังนี้

มาตรการ รายละเอียด

 ระบบสาธารณูปโภค

 ระบบไฟฟ้า

ก่อสร้างส่วนขยายของระบบจ�าหน่ายใต้ดินวงรอบที่ 1 ไปยังกลุ่มพื้นที่ว่างด้านข้าง สวทช 
เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

1

2

3

4

การควบรวมก�าลังไฟฟ้าติดตัง้ของระบบจ�าหน่ายใต้ดินวงรอบที่ 2 และ 3 (บริเวณหอพัก
เอเช่ียนเกมส์) เนื่องจากก�าลังไฟฟ้าติดตัง้ของระบบจ�าหน่ายใต้ดินวงรอบที่ 2 และ 3 ใน
อดตีที่ผา่นมามกีารเพิ่มขึน้เพยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ และมผีลรวมไม่เกินความสามารถในการจา่ย
ก�าลงัไฟฟ้าของ 1 วงรอบ โดยเมื่อควบรวมแล้วรบัไฟฟ้าจากวงรอบที่ 2 เพียงวงรอบเดียว 
วงรอบที่ 2 จะมีก�าลังไฟฟ้าติดตัง้เท่ากับ 28.48 MVA และวงรอบที่ 3 จะสามารถรองรับ
ก�าลังไฟฟ้าติดตัง้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีกถึง 30 MVA หลังจากนัน้สามารถน�าวงรอบที่ 
3 ไปจ่ายไฟฟ้าให้กับกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (RMU-HP) เพื่อแยกส่วนออกจาก
วงรอบที่ 5 เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และการแยกค่าไฟฟ้า

การปรับปรุงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจาก
อตัราการขยายตัวของกลุม่อาคารวิทยาศาสตร์สขุภาพ ท�าใหม้กี�าลงัไฟฟ้าตดิตัง้ของอาคาร
กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2542 จาก 10.00 MVA เป็น 23.85 MVA หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
138.5 จึงควรปรับปรุงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่

นอกจากระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแล้ว ยังมีแนวคิดการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เซลโฟโตโวเทอิค (PV Cell) ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
ประมาณร้อยละ 80 และมีตัวประกอบก�าลังการผลิต (Capacity Factor) ประมาณร้อยละ 
15 เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลศกัยภาพของพลังงานแสงอาทติย ์บรเิวณที่ตัง้ของ มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รูปแบบการติดตัง้ที่ความเหมาะเปน็แบบติดตัง้บนหลังคาอาคารที่มี
ความสูง และมีพื้นที่หลังคาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่น เช่น หลังคาของอาคาร Main Stadium, 
Aquatic Center, Gymnasium 1–6 , อาคารกลุ่มโรงพยาบาล เปน็ต้น
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 การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในเวลากลางคนื ส�าหรบัผูใ้ช้งานทกุกลุม่ และสง่เสรมิความสะดวกด้านการใช้งานภายในพืน้ที่กจิกรรม
ต่างๆ ตามแนวคิด ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน (TU For People) และเพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่สวยงาม สร้างเอกลักษณ์และเอกภาพ ส่งเสริมชีวิตชีวาและคุณภาพที่ดีของนักศึกษาและผู้
ใช้งานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Pleasant Campus Town) 
โดยมีแนวทางดังนี้

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ออกแบบระบบไฟส่องสว่างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยึดหลักการประหยัดพลังงาน การ
ใช้พลังงานทดแทน และเลือกประเภทดวงโคมและระดับแสงที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

ก�าหนดที่ตัง้ของไฟส่องสว่างโดยรอบอาคารให้เปน็ระเบียบ มีระยะห่างที่เหมาะสม ไม่กีดขวาง
ทางสัญจรและพืน้ที่กจิกรรม เพ่ือความปลอดภยัแกผู่ใ้ช้งานทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืนใช้
ประเภทของไฟส่องสว่างที่เหมาะสมกับลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคาร และมีรูปแบบเข้ากับ
บรรยากาศโดยรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อความเปน็เอกภาพและเสริมเอกลักษณ์ของอาคาร

ใช้ดวงโคมที่ดูแลรักษาง่าย ทนต่อสภาพอากาศภายนอกอาคารได้ดี ค่าบ�ารุงรักษาน้อย 
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ควรหลีกเลี่ยงวัสดุประเภทพลาสติก เนื่องจากช�ารุดง่าย

แบ่งแนวทางการออกแบบลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ได้ 4 ประเด็น ดังนี้ แนวทางการ
ให้แสงสว่างพื้นที่โดยรอบอาคาร ,แนวทางการให้แสงสว่างตามเส้นทางสัญจร, แนวทางการ
ให้แสงสว่างตามลานส่งเสริมกิจกรรม, และแนวทางการให้แสงสว่างเพื่อสร้างบรรยากาศและ
ความสวยงาม

1

2

3

4

พื้นที่รอบอาคาร พื้นที่ทางสัญจร พื้นที่กิจกรรม เพื่อความสวยงาม
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   การปรบัปรุงผงัแม่บทมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ เพื่อมุง่สูเ่ป้าหมายการเปน็มหาวิทยาลยั
สีเขียว และยั่งยืน (Sustainable Campus) ในด้านสาธารณูปโภคส่วนของระบบน�้าใช้ ให้เปน็ไปเพื่อ
รักษาเสถียรภาพการใช้น�้า ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา ตลอดจนหาแนวทางในการใช้น�้า
อย่างเหมาะสม ดังนี้

มาตรการ รายละเอียด

การรักษาเสถียรภาพการใช้น้�า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต ทาง
มหาวิทยาลัย จึงควรจะพิจารณาหาแหล่งจ่ายน้�าแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น พิจารณา
รับซ้ือน�้าประปา จากโรงผลิตน้�าเพื่ออุตสาหกรรมนวนคร และมหาวิทยาลัยควร
ก�าหนดสัดส่วนการรับน�้าจากทัง้สองแหล่งให้เหมาะสม รวมทัง้พิจารณาปรับปรุง
ระบบท่อโครงข่ายน้�าประปาให้สามารถรองรับการจ่ายน้�าจากทั้งสองแหล่ง

ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา โดยมหาวิทยาลัยควรค�านึงถึงทางเลือก
ใช้น�้าจากแหล่งที่ต้นทุนการผลิตที่ต�่า 

ปรับปรุง

ส�ารวจ

พัฒนา

ในระยะยาวควรพิจารณาขยับแนวท่อเมน ที่เดิมวางอยู่ใต้ถนนออกไปอยู่นอกเขต
ถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการบ�ารุงรักษา

1

2

3

4
แนวทางการใช้น�้าอย่างเหมาะสม ควรมีการวางแผนการใช้น�้าจากคูคลอง หรือ
ใช้น�้าใช้แล้วจากอาคาร (Grey Water)  ที่ผ่านการบ�าบัดเพื่อการรดน�้า และดูแล
รักษาภูมิทัศน์ 

ระบบน�้าใช้
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 ระบบบ�าบัดน�้าเสียของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ในปัจจุบันประกอบด้วยระบบ
รวบรวมน�้าเสียจากกลุ่มอาคารต่างๆ ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มอาคารเรียน กลุ่มที่พักอาศัย และ
กลุ่มศูนย์กีฬา น�้าเสียที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมและส่งผ่านไปยังโรงบ�าบัดน�้าเสีย ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
บ�าบัดน�้าเสียโดยวิธีการทางชีวภาพ ซ่ึงประกอบไปด้วยบ่อเติมอากาศ และบ่อตกตะกอน ก่อนที่จะมี
การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรค และปล่อยลงสู่คลอง เพื่อให้รองรับการใช้งานพื้นที่ ในอนาคต
และตอบสนองเป้าหมายมหาวิทยาลัยด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน มีแนวทางการปรับปรุงระบบดังนี้

เพิ่มประสิทธภิาพการจดัการน�้าเสยีในปัจจุบนั ระบบทอ่ระบายน�้าเสยีและระบบบ�าบดัน�้า
เสียขัน้ต้นของอาคารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรม ขาดการ
บ�ารุงรกัษาอยา่งสม�่าเสมอ ท�าใหป้ระสทิธภิาพในการบ�าบดัลดลง ดงันัน้จงึควรท�าการ
ปรับปรุงทัง้ระบบและก�าหนดแผนการตรวจสอบสภาพอย่างสม�่าเสมอ

1

2

3

4

การขยายตัวของสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการขยายตัวของผู้ใช้
งานโรงพยาบาล ท�าใหม้กีารใช้งานหอ้งปฏบัิตกิารที่มขีองเสียที่ตอ้งการการบ�าบัดดว้ย
วิธีพิเศษ เช่น สารเคมี สารชีวภาพ เศษคอนกรีต คราบน�้ามัน ฯลฯ จึงเห็นควรให้
อาคารที่มีห้องปฏิบัติที่มีของเสียดังกล่าวเกิดขึ้นทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต พิจารณา
หาแนวทางการบ�าบัดขัน้ต้นก่อนที่จะส่งเข้าสู่ระบบบ�าบัดส่วนกลางต่อไป

แนวทางการจัดการน�้าเสียของอาคารในอนาคต กลุ่มอาคารทุกประเภทที่จะเกิดขึ้น
ใหม่ในอนาคต ต้องติดตัง้ระบบบ�าบัดน�้าสียขัน้ต้นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่เปน็การเพิ่ม
ภาระให้กับระบบเดิมและเปน็การเพิ่มเสถียรภาพของระบบบ�าบัดรวมของมหาวิทยาลัย 

การประยุกต์ใช้วิธีการตามธรรมชาติในการจัดการน�้าเสีย ในการบ�าบัดน�้าเสียของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ ควรพจิารณาประยุกตใ์ช้วธิกีารตามธรรมชาติ
ในการจดัการน�้าเสยี เช่น วธิกีารใช้พืน้ที่ชุมน�้าเทยีม หรอืบงึประดษิฐ ์ในการช่วยบ�าบดั 
ซ่ึงจะสง่ผลใหล้ดภาระของระบบบ�าบดัน�้าเสยีที่ตอ้งใช้เครื่องจกัรกล และสารเคม ีอกีทัง้
ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย ใช้เปน็สถานที่ทดลอง ศึกษาวิจัย 
และประยุกต์ใช้เปน็พื้นที่สันทนาการของประชาคมธรรมศาสตร์

ปรับปรุง

ส�ารวจ

พัฒนา

ระบบการจัดการน�้าเสีย

มาตรการ รายละเอียด
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 แนวคดิการปรบัปรุงผงัแม่บทในดา้นระบบระบายน�้าของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยรั์งสิต
ให้เปน็ไปตามแนวคิดความยั่งยืนในอนาคตมีดังนี้

พื้นที่ท่วมขังจากน้�าฝนส่วนใหญ่เกิดในบริเวณที่มีขอบถนนสูงมีการปิดกั้น
การระบายน�้าจากถนนสู่ท่อ ซ่ึงสามารถออกแบบการระบายน�้าจากถนนออก
สู่พ้ืนที่ว่างรอบข้างโดยตรง ซ่ึงระบายน�้าได้มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้าง

ปัจจุบันประสิทธิภาพของระบบระบายน�้าหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศนูย์รงัสติ ขึน้อยูก่บัระบบคลองและบอ่ ดงันัน้เพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ระบายน�้าจึงควรพิจารณารักษาระบบคลองและบ่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและท�าการ
เช่ือมตอ่ในจุดท่ียงัขาดการเช่ือมตอ่ อกีทัง้การพฒันาพืน้ที่ใหม ่ควรยดึแนวทาง
การเช่ือมต่อระบบคลองและบ่อ

IMAGE

IMAGE

IMAGE

ลักษณะพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นพื้นที่ลุ่ม ซ่ึงได้รับ
อิทธิพลฝนตามฤดูกาล ท�าให้ต้องระบายน�้าออกสู่พ้ืนที่ภายนอก การวางผัง
พ้ืนที่ในอนาคตจะต้องค�านึงถึงการลดปริมาณน�้าที่จะต้องระบายออก โดย
แนวทางหนึ่งที่เหมาะสมคอืการลดพืน้ที่ทบึน�้าในบรเิวณจะมกีารพฒันาใหม ่เช่น
การเลอืกใช้วสัดปูุพืน้ที่จอดรถเปน็แบบบลอ็กหญา้ การใช้วสัดปูุพืน้แบบพรุนน�้า 
การออกแบบพืน้ที่สนัทนาการใหมี้สดัสว่นพืน้ที่ที่เปน็พชืพรรณ โดยอกีแนวทาง
หนึ่งคือการเพิ่มพื้นที่หน่วงน�้า เช่น บ่อเก็บน�้าหรือสนามหญ้าในที่ลุ่ม ทัง้นี้ต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมร่วมกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมต่อไป 

ระบบระบายน�้าและจัดการน�้าฝน

ลดพื้นที่ทึบน้�าและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้�า

ถนนแบบไม่มีขอบ 

เชื่อมต่อระบบคลองและบ่อ 
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 การจัดการขยะตามแนวทาง “มหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน” ประยุกต์ใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ 
(zero waste management) มีเป้าประสงค์ คือ “การท�าให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและก�าจัดที่เหลือด้วย
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล” โดยหลักการส�าคัญส�าหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ก�าหนด
แนวคิดด้านการจัดการขยะออกเปน็ 2 ส่วน ได้แก่ การลดปริมาณขยะ และระบบการจัดการมูลฝอย 
โดยการพัฒนาระบบการจัดการขยะ ธนาคารขยะ โรงคัดแยกขยะ และโรงปุ๋ยชีวภาพ  ซ่ึงปัจจุบันการ
จัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีขัน้ตอนในการแยกทิ้งที่เหมาะสม ส่งผลให้ขยะทุกประเภทต้องมา
แยกที่โรงขยะ เกิดมลภาวะและค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง ดังนัน้แนวคิดในกรณีที่มีโรงขยะในมหาวิทยาลัย 
คือ

1. ทุกอาคารต้องมีถังขยะแยกประเภท
ชัดเจน เพื่อให้เอกชนสามารถมารับไปมาขายได้
โดยตรง เช่น ขยะรีไซเคิล  ขยะมูลฝอย

2. ในกรณีของขยะมูลฝอย ก�าหนดให้ใช้
พืน้ที่สเีขยีวใกล้กบัสถานรีถไฟสายสแีดง เปน็พืน้ที่
โรงขยะส�าหรับคัดแยกและส่งต่อให้เอกชนมารับไป
จัดการ
3. ขยะประเภทเศษอาหาร ซ่ึงเดิมมีหน่วย
งานภายนอกมารับไป เสนอให้แต่ละโรงอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัย มีบ่อหรือจุดส�าหรับรวมเศษ
อาหารเพื่อหมักเปน็ก๊าซชีวภาพ และน�าพลังงาน
กลับมาใช้ในโรงอาหารใหม่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
วตัถดุบิและเปน็แนวทางพฒันาการใช้งานที่สะอาด
เพื่อการเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

4. เศษอินทรีย์วัตถุ (ใบไม้, กิ่งไม้) เสนอให้
ใช้พืน้ที่บรเิวณตดิกบัแปลงนา เพื่อเปน็จุดรวมเศษ
อนิทรยีว์ตัถทุัง้หมดภายในมหาวทิยาลัย น�ามายอ่ย
สลายกลายเปน็ปุ๋ยอนิทรีย ์และน�าไปใช้งานตอ่ของ
การดแูลงานสวนภายในมหาวทิยาลยั โดยสรา้งโรง
ปุ๋ยชีวภาพในต�าแหน่งที่เหมาะสม
5. ขยะประเภทติดเช้ือ เป็นขยะที่ เกิดจาก
การใช้งานของกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มสขุศาสตร์ 
เสนอให้มีจุดทิ้งแยกจากส่วนอื่นๆ โดยก�าหนด
ต�าแหน่งให้อยู่บริเวณอาคารบริการของโรง
พยาบาลและเสนอใหเ้อกชนสามารถมารบัไปจดัการ
ได้โดยตรง เพื่อไม่ให้ปะปนกับขยะประเภทอื่นๆ
6. ธนาคารขยะ หลักการลดปริมาณ
ขยะจะ เป็นการเปลี่ ยนความคิด เรื่ องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม ซ่ึง
ท�าได้ทุกคนและทุกเวลาโดยส่งเสริมองค์ความ
รู้เรื่องการจ�าแนกประเภทและการลดปริมาณ
มูลฝอยในทกุภาคส่วนของประชาคมธรรมศาสตร์ 
โดยสร้างจุดรับซ้ือที่อ�านวยความสะดวกและจูงใจ 
การก�าหนดราคารบัซ้ือที่อยูใ่นระดบัสรา้งแรงจูงใจ
ในการแยกขยะด้วยตนเอง โดยเห็นควรให้ก�าหนด
จุดรับซ้ือ หรือธนาคารขยะแบบถาวร โดยควร
เปิดท�าการอย่างน้อย 4 วัน ต่อสัปดาห์ ในช่วง
เวลาที่ครอบคลุมทัง้ช่วงเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ 

ระบบการจัดการขยะ

หมายเหตุ : 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ “เล่มรายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการปรบัปรุงผงัแม่บทมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ พ.ศ.2577” (ส่วนท่ี 1 รายละเอียดการวางผงัแม่บท) 
บทที่ 4 - แนวคิดในการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577
บทที่ 5 - ผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577)
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บทที่ 5
เป็นจริงด้วยการปฏิบัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติตามผังแม่บท

 สภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส�าคัญที่จะ
เปน็ภาพลกัษณ์ ภาพจ�า และเปน็สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเปน็ตอ่
การด�าเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอก การปรับปรุงผังแม่บท
นี้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต วางแผนรองรับ
การพัฒนาระบบรถไฟฟ้า และสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ด้านความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน จึงเกิด
กระบวนการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ก�าหนดเป้าหมาย ความ
ต้องการ การคาดการณ์การเติบโตของแต่ละหน่วยงาน แล้ว
ประมวลผลด้วยหลักการวิเคราะห์และออกแบบ ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม หารือกับผู้บริหาร คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และหน่วย
งานภายใน นักศึกษา คณาจารย์ ท�าประชาพิจารณ์ต่อประชาคม
ธรรมศาสตร์ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

 อย่างไรก็ตามการจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้า
หมายนัน้  เปน็สิ่งที่จะตอ้งเกดิจากการยอมรบัและรว่มมอืรว่มใจ เสยี
สละประโยชนส์ว่นตวัเพื่อประโยชนส์ว่นรวมหรอืประโยชนส์าธารณะ 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเกิดสัมฤทธิ์ผลขึ้นได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องและทุกระดับ ในการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาผังแม่บทต่อไป ให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยและประชาคม
ธรรมศาสตร์ต่อไป การบริหารผังแม่บทเพ่ือให้การพัฒนาด้าน
กายภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเปน็ไปตามแผน ขัน้
ตอนการพฒันาทางกายภาพตอ้งอาศยัโครงสรา้งทางการบริหาร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังแม่บท หลังจากผังแม่บทได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบ
ให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยน�าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนากายภาพ
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยผ่านคณะกรรมการกายภาพ และอาศัย
หน่วยงานระดับปฏิบัติงาน กองแผนงานและกองอาคารสถานที่ 
ซึ่งเปน็หน่วยงานที่รับผิดชอบผังแม่บทโดยตรง

MASTER PLAN 
IMPLEMENTATION
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เนื่องจากผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577 
เปน็ผังระยะยาว 20 ปี กองแผนงานและกองอาคารสถานที่ 
จึงมีหน้าที่รับผิดชอบส�าคัญในการการทบทวนและปรับเปลี่ยนผัง
แม่บททุกๆ 5 ปี หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยและบริบทแวดล้อมในอนาคต นอกจาก
นั้นยังมีภารกิจประจ�า ได้แก่ การบริหารจัดการ ก�ากับดูแลการปฏิบัติ
ของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามผังแม่บท รวมทั้งการก�าหนด
มาตรการเชิงรุกเพือ่ผลกัดนัผงัแมบ่ทไปสู่การปฏบิตัจิรงิ รวมถงึ การ
จัดท�าแผนงานพัฒนาโครงการย่อยตามผังแม่บท จัดท�าผังพื้นที่

เฉพาะ จดัหาแหลง่งบประมาณ ประสานงาน และด�าเนนิการใหเ้กดิการ
ด�าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ หน่วยงานดังกล่าวจ�าเปน็ต้องมี
โครงการบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้านต่อไปนี้ 

POLICY PLANING
PHYSICAL PLANNING

DESIGN
CONSTRUCTION

บุคลากรด้านการวางระบบวิศวกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน

บุคลากรด้านการวางแผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากายภาพ

บุคลากรด้านการจัดหาและวิเคราะห์งบประมาณ

บุคลากรสนับสนุนต่างๆ 
เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงาน ช่างการเขียนแบบ 
และช่างกราฟฟิค

บุคลากรด้านการวางผัง 
เช่น ภูมิสถาปนิก สถาปนิก 
นักออกแบบชุมชนเมือง

ภารกิจของหน่วยงานดูแลรับผิดชอบผังแม่บท
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 การพฒันาทางกายภาพ หมายถงึอาคาร โครงการกอ่สรา้ง 
รื้อถอน ปรับปรุง และปรับเปลี่ยน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ภูมิ
สัณฐาน  และสาธารณูปโภคต่างๆ การพัฒนาเหล่านี้ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ใช้พ้ืนที่และภาพลักษณ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย 
จึงควรเริ่มต้นจากขัน้ตอนการวางแผนกายภาพ 
(policy planning) ที่สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของมหาวิทยาลัย
และหนว่ยงานตน้สงักดั ตอ่ดว้ยการวางผงักายภาพ (physical plan-
ning) บริเวณพื้นที่โครงการ จากนั้นเป็นขั้นตอนการออกแบบราย
ละเอยีดต่างๆ (design) ขัน้ตอนการกอ่สรา้ง (หรอืรือ้ถอนปรบัปรุงส่ิง
ก่อสร้างเดิม) และขัน้ตอนการบริหารจัดการ ดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุง

 เพ่ือควบคุมให้การพัฒนาด้านกายภาพเป็นไปในทางที่
สอดคล้องตามผังแม่บทศูนย์รังสิต พ.ศ.2577 การด�าเนินการใดๆ 
อันจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อกายภาพของมหาวิทยาลัยอย่าง
ถาวรหรือกึ่งถาวร ทัง้ต่ออาคาร สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ภูมิสัณฐาน 
และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

ขั้นตอนการพัฒนากายภาพ
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 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แจ้งความจ�านงในการพัฒนา
โครงการโดยมีหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เพื่อรับทราบ
และพิจารณาเบือ้งต้น (ควรน�าโครงการเข้าหารือในที่ประชุมคณะ
กรรมการผังแมบ่ทตามความจ�าเป็นแลว้แต่กรณ ีเช่น โครงการทีม่ผีล
ต่อการใช้งานในระดับพืน้ดิน ได้แก่ อาคาร/สวน/ ลานจอดรถ/ ถนน/ 
คูคลอง/ ฯลฯ)  โดยเอกสารการเสนอขออนุญาตต้องมีรายละเอียด
คอื วตัถปุระสงคโ์ครงการ งบประมาณและแหลง่ที่มาของงบประมาณ 
ระยะเวลาที่ใช้สิง่ก่อสร้างนัน้ๆ และผังบริเวณเสนอต�าแหน่งที่ตัง้

 ในกรณีที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเห็นชอบ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการพัฒนารายละเอียดโครงการเสนอคณะกรรมการ
กายภาพ ผา่นกองแผนงานเพือ่อนมุตัโิครงการและทีต่ัง้ในรายละเอยีด  
(ในกรณีไม่เห็นชอบ ให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของโครงการ) กอง
แผนงานพจิารณาตรวจสอบ โดยมขีอ้พจิารณาคอื ไมข่ดัตอ่กฏหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง ไมข่ดัตอ่ขอ้ก�าหนดของผงัแมบ่ท และพจิารณาผลกระทบ
ทัง้ทางบวกและทางลบต่อกายภาพและสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย *ส�าหรับโครงการที่มีผลกระทบอย่างมากต่อประชาคม
ธรรมศาสตร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องประสานงานกับฝ่าย
วางแผน และ/หรอืหนว่ยงานสว่นกลางทีเ่กีย่วขอ้ง ในการจดัท�าประชา
พจิารณเ์พือ่รบัฟังความคดิเหน็ในการปรบัรายละเอยีดโครงการก่อน
การออกแบบ

 เม่ือได้รับอนุมัติรายละเอียดโครงการและที่ตัง้จากกรรมการ
กายภาพ หน่วยงานเจ้าของโครงการด�าเนินการออกแบบโดย
สถาปนิก/ภูมิสถาปนิก และ/หรือวิศวกรวิชาชีพ (ตามความเหมาะ
สมต่อลักษณะโครงการ) แล้วส่งแบบผ่านกองแผนงาน ให้กรรมการ
กายภาพพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ กอ่นทีจ่ะด�าเนนิการออกแบบ/
เขียนแบบก่อสร้าง เอกสารเสนอโครงการประกอบด้วย ผังบริเวณ 
แบบร่างเบือ้งต้น รายละเอียดที่ส�าคัญ เช่น ความสูงอาคาร ระยะ
ถอยร่น และรูปลักษณะอาคาร

 เมื่อแบบร่างขัน้ต้นได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกาย
ภาพฯ จึงให้ด�าเนินการออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง ขออนุญาต
ก่อสร้าง โดยประสานกับกองอาคารสถานที่ในการเข้าด�าเนินการใน
พืน้ที ่รวมทัง้ขัน้ตอนการกอ่สรา้งและบ�ารุงรกัษาสิง่กอ่สรา้งตอ่ไป ซ่ึง
ในขัน้ตอนนี ้หากเกิดการเปลีย่นแปลงลกัษณะโครงการหรอืรายละเอยีด
การออกแบบที่มีความส�าคัญต่อภาพรวมของโครงการ จะต้องน�า
โครงการนัน้ๆ เสนอต่อคณะกรรมการกายภาพฯ อีกครัง้หนึ่ง และ
ส�าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือที่มีผลกระทบอย่างมากต่อประชาคม
ธรรมศาสตร์ จะต้องมีการจัดท�าประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิด
เห็นต่อรายละเอียดการออกแบบโครงการอีกครัง้หนึ่ง

หมายเหตุ : 
รายละเอียดเพิ่มเติม “เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577” (ส่วนที่ 1 รายละเอียดการวางผังแม่บท) 
บทที่ 8 - แนวทางการน�าผังแม่บทไปสู่การปฎิบัติ (Implementation)
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ระยะการพัฒนา
 การปรับปรุงผังแม่บทเพื่อมุ่งสู่ “ธรรมศาสตร์ 100 ปี” 
นัน้เป็นการวางแผนระยะยาว ซ่ึงต้องใช้งบประมาณ บุคลากร 
และเวลา ในการที่จะพัฒนากายภาพมหาวิทยาลัย เพ่ือแก้
ปัญหาจากนโยบาย 4 ขอ้ที่เป็นโจทก์จากผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยั
ในการปรับปรุงผังแม่บทธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้แก่

1. Strength TU Identity ส่งเสริมเอกลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เด่นชดัขึ้น
2. Create TU Community สร้างศูนย์กลางและความเป็น
ชุมชนชาวธรรมศาสตร์
3. TU Sustainable Campus ธรรมศาสตร์สีเขียว เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม จัดการน้�าอย่างยัง่ยืน
4. Link TU Redline แผนรองรับสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสาย
สีแดง
 

 โดยแต่ละโครงการจะวางแผนล�าดับการพัฒนาเพื่อ
จะสามารถบริหารงบประมาณ การก่อสร้างและการพัฒนา
กายภาพของธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้อย่างเป็นระบบ ล�าดับ
การพัฒนาผังแม่บท แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 (2 ปีแรก), ระยะที่ 2 (3 ปี), ระยะที่ 3 (5 ปี) และระยะ
ที่ 4 (10 ปี) ตามล�าดับรวมเป็น 20 ปี ระยะการพัฒนานัน้เพื่อ
ตอบ “เป้าหมายหลัก” 5 ข้อ ที่จะเป็นอัตลักษณ์ที่ชดัเจนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในอีก 20 ปี ได้แก่ 

1) ศูนย์ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน
2) ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวยัง่ยืน
4) มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
5) โครงข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การพัฒนาระยะที่ 1 (2 ปี) : การปูพื้นฐาน

 ภาพรวมของการพฒันาระยะแรกนัน้ มหีลกัการส�าคญั
คือการ “ปูพื้นฐาน” เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ทัง้ 5 ของศูนย์
รังสิต โดยโครงการส่วนใหญ่มุ่งไปที่การสร้างอัตลักษณ์ด้าน 
ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว
ยัง่ยนื ซ่ึงเป็นอตัลกัษณใ์หมท่ีย่งัรบัรู้ไดน้อ้ยมากภายในศนูยร์งัสติ 
ในขณะทีอ่ตัลกัษณด์ัง้เดมิคอืการเป็นศนูยบ์รกิารประชาชนนัน้ มี
ให้เห็นได้ชดัพอสมควรแล้วในปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังมีโครงการ
บางส่วนที่จะเกิดขึน้เพื่อแก้ “ปัญหาเร่งด่วนเชิงกายภาพ” ของ
ศูนย์รังสิต      

   ได้แก่ การสร้างภาพจ�าของธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
(TU Identity) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ�าวันพื้นฐาน
ของชุมชน โครงการเหล่านี้มีลักษณะเป็นโครงการน�าร่องที่
ด�าเนินการได้ง่ายและส�าเร็จได้ในระยะสั้น ที่ถึงแม้จะไม่สามารถแก้
ปัญหาทัง้กล่าวได้ทัง้หมด แต่ก็จะช่วยสร้างจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  สร้างจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดี 
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โครงการสวน Solar Park
โครงการปรับปรุง Green Canteen
โครงการก่อสร้างอาคารพัชรกิิติยาภา
โครงการ Park @ Extreme Sport
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชัว่คราวลานธรรมจักรรวมใจ
โครงการอาคารจอดรถ 1000 คัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
โครงการอุทยานการเรียนรู้ ป๋วยฯ 100ปี
โครงการสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ณ มธ.ศนูยร์งัสติ + ทางเช่ือมหอพกัภายนอก
โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
- อาคารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- อาคาร INTERNATIONAL LEARNING
- โครงการ LEARNING COMMUNITY COURTYARD
โครงการ Play@ Gym7 และ Play@ Zero Carbon Bike Cafe’
โครงการประตูทางเข้าลานพญานาค
โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คันและร้านค้าประตูเชียงรากใหม่
โครงการ FITNESS CENTER
โครงการปรับปรุงประตูเชียงราก 1 เป็นทางเท้าและทางจักรยาน
โครงการสวนสมุนไพร
โครงการแนวรัว้สีเขียวหน้ามหาวิทยาลัย
โครงการปรับปรุงขยายโครงข่ายทางเดินเท้ามีหลังคาหลุม
โครงการพืน้ที่กิจกรรมสังคมศาสตร์ (ลานจอดรถเดิม)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการรวม
สวนสาธารณะธรรมศาสตร์
โครงการอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์  มธ. ศูนย์รังสิต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

การพัฒนาระยะที่ 1 (2 ปี) : การปูพื้นฐาน
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 การพฒันาในระยะที ่2 ประกอบไปดว้ยโครงการเพือ่สรมิสรา้งการเป็นศนูยบ์รกิารประชาชนครบ
วงจร รวมทัง้สรา้งความเป็น ชุมชนแหง่การแลกเปลยีนเรยีนรู ้และเมอืงมหาวทิยาลยัสเีขยีวยัง่ยนื ใหแ้ขง็
แรงยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ ยงัมโีครงการเพือ่รองรบัการพฒันาตามแผนปัจจุบนัของรถไฟฟ้าสายสแีดงซ่ึง
จะแลว้เสรจ็หลงัปีพ.ศ. 2560 โดยโครงการเหลา่นีจ้ะเป็นการสรา้งอตัลกัษณใ์หมด้่านการเสรมิสรา้ง โครง
ข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับมหาวิทยาลัยและกับย่านโดยรอบอีกด้วย 

การพัฒนาระยะที่ 2 (3 ปี)

โครงการ Student Lounge Center
โครงการอาคารส�านักงานยานยนต์และส�านักงานซ่อมบ�ารุง
โครงการโรงเรียนมัธยมนานาชาติ
โครงการอาคารคัดแยกขยะ
โครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ (ฝ่่ังตรงข้าม AIT)
โครงการหอศิลป์ธรรมศาสตร์
โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คันและศูนย์บริการสุขภาพชุมชน รพ.มธ. 
โครงการศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนรอบสถานีรถไฟฟ้า และตัดถนนเช่ือมต่อ 
โครงการปรับปรุงสนามรักบี ้และพืน้ที่หน้าสนามกีฬา MAIN STADIUM
โครงการปรับปรุงร้านค้า และพืน้ที่พักผ่อน ยิม 4,5,6 
โครงการอาคารเรียนรวมระยะที่ 3 มธ. ศูนย์รังสิต
โครงการปรับปรุงถนนตลาดวิชา,ปรีดี,ป๋วย เพื่อเป็นถนนส�าหรับทุกคน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การพัฒนาระยะที่ 2 (3 ปี) 
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การพัฒนาระยะที่ 3 (5 ปี)

โครงการโรงแรม INTERNATIONAL HOUSE
โครงการอาคารกิจกรรมนักศึกษา (STUDENT CENTER)
โครงการปรับปรุงหอพักเอเช่ียนเกมส์
โครงการปรับปรุงพืน้ที่กิจกรรมหอพัก (INTERZONE)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศึกษาระบบนิเวศ (ECOLOGICAL PARK)
โครงการขยายถนนพิทักษ์ธรรม และสวนวิจัยพลังงาน
โครงการเปิดประตูทางเข้าส�าหรับทางเท้สและทางจักรยาน หลังสนามเทนนิส
โครงการศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนรอบสถานีรถไฟฟ้า (70%) 
โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสและร้านค้า
โครงการพืน้ที่นันทนาการลานเสาบัว
โครงการสนาม SOFTBALL และปรับปรุงพืน้ที่อเนกประสงค์
โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (เดิม)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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การพัฒนาระยะที่ 3 (5 ปี) 

การพัฒนาระยะที่ 3 (5 ปี)
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 ส�าหรบัการพฒันาในระยะที ่3 และ 4 น้ีจะประกอบไปดว้ยโครงการทีอ่าจยงัไมม่รีายละเอียดชดัเจน
ในปัจจุบนั เพยีงแตเ่ป็นการเสนอกรอบแนวคดิตามวสัิยทศันแ์ละเป้าหมายระยะยาวของมหาวทิยาลยั ทัง้นี้
ฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัยจะต้องท�าการศึกษารายละเอียดและความเหมาะสมของโครงการต่างๆ 
และปรับระยะเวลาการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

การพัฒนาระยะที่ 4 (10 ปี)

โครงการโรงแรมอาคารวิจัย / ศูนย์อาณาบริเวณศึกษา
โครงการศูนย์การเรียนรู้ (TEACHING LEARNING CENTER)
โครงการพาณิชยกรรมและที่พักอาศยัแบบผสมผสาน 
โครงการสวนวิทยุและทางเดินเช่ือมต่อ เส้นทางสายใจเช่ือมใจธรรมศาสตร์
โครงการอาคารปฏิบัติการวิจัยสุขศาสตร์ / อาคารจอดรถ-บริการ
โครงการอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการอาคารจอดรถรวม(วิจัยเทคโนโลยี) 500 คัน
โครงการสร้างอาคารคณะ SIIT ใหม่
โครงการปรับปรุงอาคารคณะ SIIT เดิมเป็นอาคารเรียนรวมเทคโนโลยี
โครงการอาคารจอดรถรวม (วิทยาศาสตร์) 500 คัน
โครงการส่วนต่อขยายสุขศาสตร์
โครงการขยายถนนประภาศน์ อวยชยั (เลียบคลองทิศใต้ศูนย์ประชุม)
โครงการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาคารจอดรถ 1,000 คัน
โครงการปรับภูมิทัศน์พืน้ที่เช่ือมต่อส่วนบริหารและส่วนการวิจัย
โครงการปรับภูมิทัศน์พืน้ที่เช่ือมต่อส่วนกีฬา นันทนาการ และวัฒนธรรม
โครงการปรับภูมิทัศน์ลานกีฬาภายใน
โครงการปรับภูมิทัศน์กลุ่มการเรียนรวมเทคโนโลยี
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

การพัฒนาระยะที่ 4 (10 ปี) 
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หมายเหตุ : 
รายละเอียดเพิ่มเติม “เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577” (ส่วนที่ 1 รายละเอียดการวางผังแม่บท) 
บทที่ 7 - การก�าหนดระยะพัฒและงบประมาณโครงการเบื้องต้น
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ข้อควบคุมทางกายภาพ

การแบ่งส่วนพื้นที่ (zones) ระบบสัญจรและจุดจอดรถ (circulation & parking) 1
 การจัดแบ่งส่วนพื้นที่ส�าหรับผังแม่บทมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ. 2577 ได้ใช้หลักการปรับปรุงจาก
ลักษณะการใช้ที่ดินในแผนปัจจุบัน (พ.ศ 2557) โดยปรับให้ตอบสนอง
ต่อเป้าหมาย “ธรรมศาสตร์ 100 ปี” นั่นคือ 

รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับบริบทโดยรอบทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตมากยิง่ขึ้น โดยหลักการส�าคัญคือ ปรับภาพลักษณ์บริเวณ 
“ด้านหน้า” ของมหาวิทยาลัยให้มีลักษณะเปิดรับต่อชุมชนภายนอก
มากยิ่งขึน้ท้ังทางด้านกายภาพและด้านการใช้งาน ได้แก่ บริเวณด้าน
ทศิตะวนัออกตดิถนนพหลโยธนิก�าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีก่ารบรกิารวชิาการ
และสงัคม ดา้นทศิตะวันตกตดิสถานรีถไฟฟ้าสายสแีดงก�าหนดใหเ้ป็น
พืน้ทีเ่ชิงพาณิชยกรรมเพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิและพฒันาคุณภาพชิวติ
ชุมชน และด้านทิศใต้ติดถนนเชียงรากก�าหนดให้เป็นพื้นที่บริการด้าน
นันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม ส�าหรับพ้ืนที่การศึกษาและพื้นที่
พกัอาศยั ก�าหนดใหอ้ยู่บรเิวณภายในใจกลางมหาวทิยาลยัเพือ่ความ
สะดวกในการดแูลรกัษาความปลอดภยั โดยพืน้ทีส่ว่นภายใน (ส�าหรบั
นักศึกษาและบุคลากร) และส่วนด้านหน้า (ส�าหรับบริการประชาชน) 
จะเช่ือมตอ่กนัดว้ยพืน้ที่สเีขียวเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มและการเรยีนรู้ 
โดยมีรายละเอียดการแบ่งส่วนพื้นที่ต่างๆ ดังแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 
3.1 การแบ่งส่วนการใช้พื้นที่และอาคาร และ 3.2 ระบบการสัญจร 

 ระบบการสญัจรและจุดจอดรถนัน้ มแีนวคดิหลกัของการจัด
ระบบเส้นทางสัญจรภายในศูนย์รังสิต โดยให้ความส�าคัญกับประเด็น
เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน และมหาวิทยาลัยแห่งความสุข การ
จัดระบบสัญจรจึงท�าเพ่ือส่งเสริมการสัญจรทางเท้า จักรยาน และ
ระบบขนส่งมวลชนให้มากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยมีปัจจัยส่ง
เสริมจากภายนอก คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะมาถึงสถานี
รถไฟธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะท�าให้ปริมาณการใช้รถยนต์
ส่วนตัวลดน้อยลง ทัง้นี้หลักการส�าคัญในการปรับระบบ คือจัดให้
รถยนตส์ว่นตัวและรถขนสง่มวลชนจากภายนอกมหาวทิยาลยั สญัจร
ผ่านถนนภายในมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด เพื่อลดมลภาวะและส่งเสริม
บรรยากาศของมหาวทิยาลยัน่าอยู่นา่เรยีน การสญัจรภายในใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ร่วมกับการสร้างความ
สะดวกสบายให้กับทางเท้าและทางจักรยาน เพ่ือเป็นทางเลือกที่มี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการสัญจรโดยรถขนส่งมวลชน

ผังแม่บทระยะยาวย่อมต้องมีการปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมกับ
สถารณ์การณ์ในอนาคต อย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุตามภาพฝัน
ผังแม่บท 2577 จ�าเป็นต้องรักษาโครงหลักของผัง ซ่ึงประกอบด้วย
หัวข้อต่อไปนี้

“มธ.ศูนย์รังสิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน เพื่อประชาชน 
และผู้อยู่มีความสุข” 
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สัดส่วนความหนาแน่น (F.A.R.) และร้อยละพื้นที่เปิดโล่ง 2
 การก�าหนดสัดส่วนความหนาแน่นและร้อยละของพื้นที่เปิด
โลง่ส�าหรบัผงัแมบ่ทมธ.ศนูยร์งัสิต พ.ศ.2577 มวีตัถปุระสงค ์เพือ่วาง
กรอบและชี้น�าระดับความเข้มข้นในการพ้ฒนาพื้นที่ และรักษาระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อาศยัในพื้นที่
 จากปัญหาการกระจายตวัของกลุม่อาคารในพ้ืนทีบ่ลอ็คยอ่ย
ตา่งๆ ยงัไม่มรูีปแบบทีส่ม�า่เสมอ เนือ่งมาจากลกัษณะการก�าหนดพืน้ที่
บล็อคทีใ่หญเ่กนิไป ท�าใหค้วบคมุลกัษณะทางกายภาพที่เกิดขึน้จรงิได้
ยาก ดงันัน้ การปรบัขอ้ก�าหนดดา้นสดัสว่นความหนาแนน่และรอ้ยละ
ของพืน้ทีเ่ปิดโลง่ส�าหรบัมธ.ศนูยร์งัสติ พ.ศ.2577 จึงไดใ้ช้หลกัการและ
แนวคิดดังนี้ 

1)  แบง่ขนาดบลอ็คในการควบคมุความหนาแนน่และพืน้ที่
เปิดโล่งให้มีขนาดเล็กลง 
2) กระจายความหนาแน่นและสัดส่วนพื้นที่เปิดโล่งให้ 
สมดุลกันในแต่ละส่วน (zones) 
3) ก�าหนดความหนาแนน่ และสดัสว่นพืน้ที่เปิดโล่งใหเ้หมาะ
สมกับการใช้งานแต่ละส่วน

พื้นที่พักอาศัย

สร้างความใกล้ชิดในระยะเดิน 
สนับสนุนให้เกิดจุดศูนย์รวม
กิจกรรม (node) เพิม่โอกาส
ในการปฎิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

สร้างพืน้ที่เปิดโล่งหลัก เพื่อ
เป็น “พืน้ที่หายใจ” ของศูนย์
รังสิต 

เพิ่มการบริการ รองรับผู้
ใช้ได้เต็มศักยภาพของพื้นที่ 
(บรเิวณดา้นทีต่ดิถนนหลกัและ
สถานีรถไฟ)

สร้างความเป็นอยู่ที่ดี โปร่ง
โล่ง อากาศถ่ายเท และรองรับ
ผู้อาศยัได้มาก ดังแสดงในบท
ที่ 3 หัวข้อ 3.3 การก�าหนด
ความหนาแนน่และรอ้ยละพืน้ที่
เปิดโล่ง

พื้นที่การศึกษา พื้นที่แกนกลาง
แนวตะวันออก-ตะวันตก

พื้นที่บริการสังคม
และส่งเสริมเศรษฐกิจ 

ข้อควบคุมทางกายภาพ
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พื้นที่เปิดโล่งสีเขียว (green open spaces) 

พื้นที่ควบคุมความสูง และรูปแบบสถาปัตยกรรม (height & architectural styles) 

3

4

 การแบ่งระบบพื้นที่เปิดโล่ง มีความส�าคัญต่อการใช้งาน ความ
เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และเอื้อให้เกิดการท�ากิจกรรมร่วมกันทางสังคม 
ทั้งในส่วนของกลุ่มคนจ�านวนมาก สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
บริบทพื้นที่นั้นๆ ซ่ึงการจัดการและออกแบบพื้นที่เปิดโล่ง มีหลักการที่
ต้องการให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิด “Sustainable Campus” 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวร้อยละ 
70 มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้าง
ปฎิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลากร ได้เรียนรู้
และใช้ประโยชนจ์ากพืน้ที่ไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ สะทอ้นเอกลักษณข์อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.4 ระบบภูมิทัศน์
และพื้นที่เปิดโล่ง

 การก�าหนดและควบคุมระดบัความสูงของอาคารและสิ่งกอ่สรา้ง 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพจ�าและบรรยากาศที่สวยงามโดยก�าหนดให้การ
ออกแบบค�านงึถงึความสงูของกลุม่อาคารทีม่คีณุคา่ทางสถาปัตยกรรม
และกลุม่อาคารแสดงเอกลกัษณม์หาวทิยาลยั (ดงัแสดงในผงัก�าหนดพืน้ที่
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย)  
 
 เพื่อให้เกิดการออกแบบท่ีสอดคล้องและสร้างเอกภาพแก่พื้นที่ 
และการก�าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือให้ลักษณะและรูปลักษณ์
สถาปัตยกรรมสอดคล้องกับบริบท และเอกลักษณ์ของพื้นที่ เดิม ให้
พื้นที่ใช้งาน สภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ สอดคล้อง
กับกิจกรรม เหมาะสมกับการใช้งานของนักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ให้เกิดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียน
รู้ (Learning Community) แนวทางการวางผังอาคาร รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดลอ้ม เรยีบงา่ยแตส่ื่อเอกลกัษณแ์ละสง่เสรมิเอกภาพ สอดคล้อง
กับแนวคิดมหาวิทยาลัยยั่งยืน 

พื้นที่เปิดโล่งสีเขียวร้อยละ 70 
มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้

เกิดบรรยากาศของสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

70%

30%



1 m.

12 m.

>1.50 m.

P P
2.00 m. 1.50-2.00 m.
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 การออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั ้งมวล 
สร้างสรรค์จัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวก ใน
พืน้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
เช่ือมโยงกับพืน้ที่โดยรอบ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับผู้ใช้
งานทกุกลุม่ โดยมขีอ้ก�าหนดและแนวทางการออกแบบเพือ่คนทัง้มวล 
(Universal Design) ประกอบด้วย

6.1 ทางลาดเพื่อคนทัง้มวล

6.3 ที่จอดรถส�าหรับคนพิการ

 

ระยะถอยร่นอาคารใหม่ (set back)

สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล (universal design) 

5

6

 เพื่อสร้างความเป็นระเบียบให้กับทัศนียภาพโดยรวมและ
สอดคล้องกับผังแม่บทของมหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะถอยร่นของ
อาคารชุดเดิม แนวอาคารเดิม (Existing building alignment) และ
รักษาความต่อเนื่องของที่ว่างสาธารณะโดยรอบของอาคาร โดยมี
ข้อก�าหนดดังนี ้ ห้ามก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างตามค�าจ�ากัด
ความ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยกเว้นประเภทสิง่ก่อสร้าง
ขนาดเล็ก (สะพาน, รัว้, ก�าแพง, ศาลา, ประตู, ป้าย)รักษาแนวคลอง
ระบายน�า้เดิมไว้ ห้ามถม และปลูกสร้างอาคารล�า้ลงไปในคลอง และมี
ระยะเว้นจากคลองไม่ต�า่กว่า 3-6 เมตร รักษาแนวคันดินกันน�า้ท่วม
ไว้ เพื่อให้เป็นพืน้ท่ีสีเขียวรอบมหาวิทยาลัย และสามารถใช้งานด้าน
นันทนาการในการพักผ่อนต่างๆได้ แนวถนนที่ก�าหนดระยะถอยร่น
อาคารใหม่ได้แก่ ถนนปรีดี พนมยงค์,ถนนป๋วย อึ้งภากรณ์,  ถนน
ตลาดวชิาตอนบนตัง้แตห่นา้หอพระพุทธธรรมธฐิิศาสดาถงึหนา้ศนูย์
เอเชียตะวนัออกศึกษา ซ่ึงเป็นอาคารอนรุกัษ์สถาปัตยกรรม และถนน 
ดังแสดงแนวถนนที่ก�าหนดระยะถอยร่นอาคารใหม่ในผังก�าหนดพืน้ที่
แสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ดังแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.5 การรับ
รู้จินตภาพของพืน้ที่มหาวิทยาลัย

6.2 ทางเท้าและทางสัญจรเพื่อคนทัง้มวล

6.4 ป้ายและสัญลักษณ์เพื่อคนทัง้มวล

 

รักษาแนวคลองระบายน้�าเดิมไว้ ห้ามถม 
และปลูกสร้างอาคารล้�าลงไปในคลอง

EXIS
TING

 BUI
LDIN

G 

ALIG
NMENT SET 

BACK
 

AREA

OLD

NEW

ความชันไม่น้อยกว่า 1:12 พื้นผิวเรียบ ไม่มีร่อง 
หรือรางระบายน�้า

ที่ก่อให้เกิดอันตราย

พื้นผิวเรียบ ไม่มีร่อง 
หรือรางระบายน�้า

ที่ก่อให้เกิดอันตราย

มีผิวสัมผัสเตือน
ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

มีผิวสัมผัสเตือน
ก่อนมีสิ่งกีดขวาง 

หรือใช้ทาสี
เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง

มีระดับต่างกันไม่เกิน 
0.30 ม.

มีขนาดและความกว้าง
เหมาะสม

ความกว้างไม่น้อยกว่า 
1.50 ม.

ป้ายภายในอาคาร
สูงจากระดับพื้นดิน

 1.50-2.00 ม.

ป้ายภายนอกอาคาร
สูงจากระดับพื้นดิน

2.00 ม.

พื้นสีขาว 
ตัวอักษรสีน�้าเงิน 

หรือพื้นสีน�้าเงิน ตัวอักษรสีขาว

ป้ายบอกทางไปสู่อุปกรณ์
สิ่งอ�านวยความสะดวก

วัสดุปูพื้นเรียบ
มีระดับเสมอกับพื้นที่ใช้งาน

ที่จอดรถ
ขนาด 2.40x6.00 ม.
และที่ว่างด้านข้าง

ไม่น้อยกว่า 1.00 ม.

ทาสีหรือป้ายสัญลักษณ์
ที่เห็นได้ชัดเจน

มีลานจอดรถของคนพิการ
ตามกลุ่มอาคาร หรือพื้นที่กิจกรรม

หมายเหตุ : 
รายละเอียดเพิ่มเติม “เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577”  
(ส่วนที่ 2 แนวทางการออกแบบกายภาพ Design Guideline)  
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บทที่ 6
 ก้าวต่อไปของศูนย์รังสิต

 เพื่อตอบสนองกับแนวคิดหลักของผังแม่บทมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ. 2577 และตอบสนองต่อเป้าหมาย 
“ธรรมศาสตร์ 100 ปี” นั่นคือ “มธ.ศูนย์รังสิต เปน็สังคมแห่งการเรียน
รู้อย่างยั่งยืน เพ่ือประชาชน และผู้อยู่มีความสุข” รวมทั้งให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทโดยรอบทัง้ในปัจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้นจึงเลือก
ขยายพื้นที่ส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ประกอบด้วย 7 
โครงการหลัก ได้แก่ 

1 โครงการอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี
  และสวนสาธารณะธรรมศาสตร์
2 โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คัน และร้านค้าประตูเชียงรากใหม่
3. โครงการสวนพลังงานธรรมศาสตร์ 80 ปี (Solar Park)
4. โครงการสวนสมุนไพร
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามธรรมจักรรวมใจ
6. โครงการกลุ่มอาคารเรียนรวม 
7. โครงการวางผังและออกแบบลานกิจกรรมหน้าศูนย์กีฬา

โครงการในผังแม่บทเพื่อไปสู่เป้าหมาย “ธรรมศาสตร์ 100 ปี” 

(ภาพโดย สถาบันอาศรมศิลป์)
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1. โครงการอุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี และสวนสาธารณะธรรมศาสตร์

สภาพพื้นที่ปัจจุบัน   
 ปัจจุบันมีขอบเขตความยาวของพืน้ที่ประมาณ 800 เมตร ตัง้แต่ป้าย
ช่ือมหาวทิยาลยัตดิประตทูางเขา้หลักถนนพหลโยธนิ จนถงึถนนพทิกัษ์ธรรมตรง
ข้ามอาคารยิมเนเซียม 2 และมีความกว้างประมาณ 200 เมตร เป็นส่วนใจกลาง
พืน้ที่ ที่ต่อเนื่องกับส่วนแกนกลางการศึกษา

ปัญหาและข้อจ�ากัด
1) ลักษณะกายภาพของพื้นที่มีขนาดใหญ่ วางเป็นแนวลึกจากถนน
พหลโยธิน ท�าให้ความเข้มข้นของการใช้งานเกิดขึน้จะมีเฉพาะพืน้ที่ติดถนน ส่วน
อื่นๆไม่ค่อยมีการใช้งานมากนัก
2) พืน้ทีโ่ครงการบรเิวณตดิรมิถนนพหลโยธนิ มมูีลคา่ทางเศรษฐกจิ ทัง้นี้
การพัฒนาพืน้ทีด่งักลา่วเป็นสวนสาธารณะสง่ผลใหมู้ลคา่ทางเศรษฐกจิดังกลา่ว
หายไป

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่   
 เพือ่ใหก้ารใช้งานพืน้ท่ีสว่นนีเ้ป็นไปอยา่งเตม็ประสทิธภิาพและตองสนอง
การเป็นพืน้ที่บริการประชาชนมากที่สุด จึงเสนอปรับเปล่ียนการใช้งานเพื่อสร้าง
กิจกรรมนันทนาการที่ตอบรับความต้องการของทัง้ชุมชนและผู้ใช้งานภายใน   
มหาวิทยาลัยให้เกิดกิจกรรมที่มีปฎิสัมพันธ์กันมากขึน้ 
เป็นจุดศูนย์รวม (node) ของการพักผ่อนนันทนาการของชาวธรรมศาสตร์และ
ประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างอนุสรณ์สถานในโอกาส100ปีชาตกาล อ.ป๋วย อึง๊
ภากรณ์ สร้างจิตวิญญาณแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นธรรมศาสตร์ให้คน
ทัว่ไปสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้

(ภาพโดย สถาบันอาศรมศิลป์)

ออกแบบสถาปัตยกรรมโดย สถาบันอาศรมศิลป์
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แนวความคิดในการออกแบบ   
 “ความเสมอภาค เสรีภาพ ภราดรภาพ” เป็นพืน้ที่สีเขียวขนาดใหญ่ให้แก่
ธรรมศาสตรแ์ละชุมชนโดยรอบ เพ่ือพักผ่อน นนัทนาการและเป็นพืน้ท่ีหลักทีส่ามารถ
ท�ากจิกรรมหรอืแสดงความคดิเหน็เชิงสงัคมส�าหรบัคนในมหาวทิยาลยัและชุมชนสรา้ง
ปฎิสัมพันธ์และความเท่าเทียมกันในการใช้พืน้ที่ ทัง้นีส้ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
จากเส้นสัญจรรอบพืน้ที่โครงการเปรียบเสมือนการเพิม่ “สมรรถภาพ” สร้างความ
สมบูรณ์และประสิทธิภาพของการใช้งานในพืน้ที่  
 โดยสวนสาธารณะดังกล่าวจะช่วยสร้างมุมมองแกนกลาง ส่งเสริม
จินตภาพและเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  อาคารหอจดหมายเหตุ 100ปี อ.ป๋วย อึง๊ภา
กรณ์   อยูถ่ดัจากบรเิวณ สวนสาธารณะ ตรงขา้มกบัอาคารหอประชุมธรรมศาสตร์ 
(ยิมเนซ่ียม2) มีแนวคิดในการออกแบบอาคารเพื่อสื่อถึงความเรียบง่าย มีลักษณะ
เป็นอาคารอยู่ใต้เนินดินเพื่อให้สอดคล้องกับค�าว่า “ป๋วย” ซ่ึงแปลว่า เนินดิน  และ
แสดงถงึความนอบนอ้มไมแ่สดงตนใหด้ยูิง่ใหญ ่เดน่ไปจากพืน้ที่โดยรอบ  ทัง้นีภ้ายใน
อาคารเนน้กจิกรรมแสดงประวตัคิวามเป็นมาของอาจารย ์ทัง้3 คอื อ.ปรีดี อ.สัญญา 
อ.ป๋วย มีความส�าคัญของธรรมศาสตร์และประเทศอย่างไร รวมทัง้จุดบริการข้อมูล
ทางวิชาการและห้องจัดประชุมแก่ประชาชนที่สนใจ

สวนสาธารณะธรรมศาสตร์

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโดย บริษัท LANDPROCESS

(ภาพโดย : บริษัท LANDPROCESS)



47

สภาพพื้นที่ปัจจุบัน   
 ปัจจุบันประกอบไปด้วยพืน้ที่ทางทิศใต้ของ Main stadium 
และ พื้นที่ทางทิศตะวันตกของศูนย์กีฬาทางน�า้ พื้นที่สนามกลาง
แจ้ง และลานจอดรถกระจายอยู่ทัว่ทัง้พืน้ที่ การใช้งานพืน้ที่มีทัง้จาก
ประชาชนภายนอกและนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย การใช้
งานพืน้ที่ศูนย์กีฬานีย้ังท�าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เห็นได้จากพืน้ที่ลาน
ว่างเปล่าขนาดใหญ่

ปัญหาและข้อจ�ากัด
1) โล่งรอบบริเวณศูนย์กีฬา โดยเฉพาะด้านทิศใต้ซ่ึงเป็นลาน
ขนาดใหญ่มากเนื่องจากเป็นลานทางเข้าหลักของการแข่งขันกีฬาเอเชีย
นเกมส์ ปัจจุบันพืน้ที่เหล่านีไ้ม่ได้รับการจัดเป็นพืน้ที่กิจกรรมพิเศษใดๆ 
ท�าให้ไม่มีการเช่ือมต่อกิจกรรมจากส่วนการศึกษา และพืน้ที่ภายนอก
มาสู่ภายในพืน้ที่ศูนย์กีฬา
2) พืน้ที่ส่วนด้านตะวันตกหลัง Main Stadium ซ่ึงเป็นอาคาร
กีฬาขนาดใหญ่ เป็นพืน้ที่โล่งขนาดค่อนข้างใหญ่แต่มีลักษณะแคบยาว
และพืน้ที่รกร้าง ถูกบดบังจากการมองเห็นและห่างไกลจากการเข้าถึง 
จึงเป็นข้อจ�ากัดในการพัฒนาพืน้ที่ในบริเวณนี้

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่   
 เพือ่เรง่ดว่นดา้นการจราจรภายในมหาวทิยาลยัและภายนอก 
และปัญหาด้านภาพลักษณ์ ทัศนียภาพด้านหน้ามหาวิทยาลัย จึงเกิด
โครงการสร้างประตูหลักแห่งใหม่ เพื่ออ�านวยความสะดวกและรองรับ
การขยายตัว

แนวความคิดในการออกแบบ   
 การสรา้งความโดดเด่นสงา่งามแก่พืน้ท่ี  คงลกัษณะเดมิของ
กิจกรรมภายในยิมเนเซียมและอาคารต่างๆไว้แต่เสนอให้ปรับเปลี่ยนการ
ใช้งานของพืน้ที่เปิดโล่งภายนอกเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพสูงสุดด้านการใช้
งานแก่ผู้ใช้งานทัง้ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
 ปรับใช้พืน้ท่ีลานคอนกรตีด้านหลงัอาคารศนูยก์ฬีาทางน�า้ให้
มีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้สอดคล้องกับทางเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัย
ซ่ึงเสนอให้อยู่ในต�าแหน่งตรงกับแกนประติมากรรมพญานาคและหอพัก 
TU Dome การสร้างอาคารจอดรถรวมขนาด 1,000 คันและอาคาร
พาณิชยกรรม ท�าเพื่อลดยานพาหนะในมหาวิทยาลัยส่วนพืน้ที่ร้านค้า
บริเวณชัน้ล่างจะส่งผลให้คนจากชุมชน หอพัก TU Dome และหอพัก
เอกชนโดยรอบสามารถเข้ามาใช้บรกิารศูนยก์ฬีาได้อยา่งสะดวกขึน้ และ
สร้างความมีชีวิตชีวาแก่พืน้ที่ด้วย     ส่วนพืน้ที่ลานโล่งทางทิศใต้
ของประติมากรรมพญานาคและลานจอดรถของสเตเดียม ฝ่ังตะวัน
ออก เสนอให้ปรับปรุงเป็นสนามรักบีส้�าหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน อีกทัง้
ปรับเป็นสนามเอนกประสงค์เพื่อรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ได้ ทัง้นีเ้พื่อ
ลดปริมาณพืน้ที่ดาดแข็ง ส่งเสริมการใช้งานให้มากขึน้ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชน นักศึกษา บุคลากร หรือนักกีฬาจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ใช้พืน้ที่ดังกล่าวได้  สอดคล้องกับแนวแกนความคิด Leisure Corridor 
ซ่ึงต่อเนื่องมาจากเอกลักษณ์เดิมของถนนตลาดวิชาที่มีกิจกรรมหลาก
หลายทัง้จากนักศึกษา และผู้ใช้งานภายนอก พืน้ที่สนามอเนกประสงค์
นี ้ยงัสามารถใช้เป็นท่ีจอดรถชัว่คราว (overflow parking) ส�าหรับช่วง
การแข่งขันกีฬาได้ด้วย 

2. โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คัน และร้านค้าประตูเชียงรากใหม่



48

สภาพพื้นที่ปัจจุบัน   
 พืน้ที่ออกแบบ มีความยาว 900 เมตร กว้าง 61 เมตรรวม
เป็นพืน้ที่ขนาด 34.3 ไร่ (เป็น ผืนน�า้ 10.1 ไร่ และผืนดิน 24.2 ไร่)ลักษณะ
พืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขียวผืนใหญ ่มรีะบบนเิวศสมบูรณท่ี์สดุผืนหนึ่งทีเ่หลอือยู่
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ ที่ท�า
หนา้ทีใ่หร้ม่เงา เป็นแหลง่ทีอ่ยูข่องสิง่มชีีวติ เป็นพืน้ทีน่นัทนาการ และเป็น
พืน้ที่รับน�า้

 

ปัญหาและข้อจ�ากัด
1) เดิมเป็นพืน้ที่รกร้างมีการน�าเศษดิน หรือวัสดุในการก่อสร้าง
ในถมในพืน้ที่ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในพืน้ที่เสื่อมโทรม ไม่มีการ
ใช้งาน เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาหรือ
บุคลากรมหาวิทยาลัยในช่วงเวลากลางคืน

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่   
 เพื่อรองรับการใช้งานท่ีเกิดขึ้นทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมและ
กจิกรรมท่ีเพิม่เติมใหม่ตามศกัยภาพของพืน้ท่ีรวมทัง้ให้ความส�าคญักบั
การรักษาระบบนเิวศชายน�า้ไวใ้หม้ากทีส่ดุ เพือ่ใหเ้กดิเป็นโครงการตน้แบบ
ของการรกัษาสภาพแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื และเป็นพืน้ที่ศึกษาธรรมชาติ
พืน้ถิน่ของประชาคมธรรมศาสตร์ด้วย
แนวความคิดในการออกแบบ  
 โครงการสวนพลังงาน (solar park) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้พัฒนาแนวคิดที่จะน�านวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนมา
ประยุกต์ใช้ในพืน้ที่สวนสาธารณะ โดยตัง้เป้าหมายให้เกิดการใช้พลังงาน
ที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่เพียงพอส�าหรับการสนับสนุนการใช้
ประโยชน์เพือ่กจิกรรมนันทนาการ การเรยีนรู้ กจิกรรมอืน่ๆในพืน้ที่ และ
การดูแลรักษาภูมิทัศน์ เพื่อให้เป็นต้นแบบของสวนสาธารณะพลังงาน
หมุนเวียนส�าหรับเมืองยุคใหม่ พร้อมๆกับการสร้างจิตส�านึกและการ
เรียนรู้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและสาธารณชน
ทัว่ไป โดยมแีนวคดิการออกแบบใหเ้ป็นพืน้ที่ใช้ประโยชนเ์พ่ือกจิกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา ในรูปแบบต่างๆ เป็นสวนสาธารณะ
ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนทัง้หมดในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส�าหรับไฟแสง
สว่าง ไฟเลือกใช้พันธ์ุไม้และวัสดุพืน้ถิน่ มีประติมากรรมเพื่อแสดงอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทัง้ด้านการเมือง จิตอาสา ผสานร่วมกับการ
ค�านึงถึงสิง่แวดล้อม

3.  สวนพลังงานธรรมศาสตร์ 80 ปี (Solar Park) 
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สภาพพื้นที่ปัจจุบัน   
 เป็นพืน้ที่บริเวณที่ติดกับหลังอาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ 
(ยมิเนซียม1)ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ ตดิกับถนนป๋วย อึง๊ภากรณ์และสวน
ธรรมศาสตร์สาธารณะ ภายในพืน้ที่ประกอบด้วยกายภาพที่หลากหลาย 
ได้แก่ บ่อบ�าบัดน�า้  กลุ่มอาคารวิจัยเชิงวิชาการ ลานจอดรถและพืน้ที่
รกรา้ง ขณะทีก่ลุม่อาคารวจิยัมผูีใ้ช้งานนอ้ยและใช้งานเพยีงช่วงกลางวนั
เท่านัน้

ปัญหาและข้อจ�ากัด
- ปัจจุบันมกีารน�าเศษวสัดหุรือขยะมาทิง้ สง่ผลใหพ้ืน้ที่รกรา้งไม่
สามารถเข้าไปท�ากิจกรรมหรือใช้ประโยชน์ได้
- กิจกรรมในพืน้ที่มีน้อย  ไม่สอดคล้องกับขนาดพืน้ที่ ส่งผลให้
เป็นพืน้ที่รกร้างขาดการใช้งานที่เหมาะสม
- สภาพพืน้ที่ปัจจุบันเป็นโล่งกว้าง ไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ศกัยภาพ
ร่มเงาได้  ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการในการใช้งบประมาณเพื่อฟ้ืนฟู
และปลูกต้ไม้ใหญ่ในพืน้ที่ 

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่   
 เนน้การผสมผสานระหวา่งการศึกษาทีใ่หค้วามรูด้า้นระบบนเิวศ
และพืชสุมนไพร รวมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีน่าใช้
งาน ส่งเสริมระบบนิเวศมหาวิทยาลัยสร้างพืน้ที่สีเขียวที่มีคุณค่าแก่พืน้
ที่มหาวทิยาลัยและชุมชนโดยรอบ

4.  โครงการสวนสมุนไพร

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโดย บริษัท KV ART & DESIGN

(ภาพโดย : บริษัท KV ART & DESIGN)
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สภาพพื้นที่ปัจจุบัน   
 พืน้ที่ส่วนแกนกลางมหาวิทยาลัย ขนาบด้วยถนนส�าคัญ
คือถนนปรีดีและถนนป๋วย ถูกแบ่งพืน้ที่ส่วนตะวันออกท่ีติดกับถนน
พหลโยธินจะเป็นส่วนพืน้ที่บริการประชาชน โดยพืน้ที่แกนกลางด้าน
ตะวันตก ท่ีอยู่ในต�าแหน่งที่ล้อมรอบด้วยพืน้ที่การศึกษาทัง้กลุ่มคณะ
ด้านสังคมศาสตร์ และกลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 
“ส่วนพืน้ที่แกนกลางส่วนการศึกษา” มีขนาด 800 x 200 เมตร ล้อม
รอบด้วยถนนปรีดีและถนนป๋วยในด้านทิศเหนือและใต้ ถนนพิทักษ์ธรรม
และถนนตลาดวิชาในด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตามล�าดับ 

ปัญหาและข้อจ�ากัด
- ปัจจุบันพืน้ท่ีสว่นใจกลางนีใ้ช้เป็นสนามซอฟทบ์อลซ่ึงมีการใช้
งานน้อยมาก บางส่วนถูกใยช้เป็นลานจอดรถส�าหรับอาคารเรียนกลุ่ม
เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ปริมาณการสัญจรหนาแน่น
ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่   
 เพื่อสร้างพื้นที่ซ่ึงอยู่ในต�าแหน่งที่มีศักยภาพในการสร้าง
จุดศูนย์กลางกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประกอบกับลักษณะทาง
กายภาพของพืน้ที่สามารถสร้างมุมมองหรือภาพจ�าที่เป็นเอกลักษณ์
แกผู่ใ้ช้งานในมหาวทิยาลยัได้ อกีทัง้มีเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานเดมิ
ซ่ึงมีต�าแหน่งอยู่โดยรอบ จะมีส่วนช่วยในการปรับพืน้ที่เพื่อสร้างความ
กระชบัในการใช้งานได้ง่ายขึน้

แนวความคิดในการออกแบบ 
 เสนอการปรับการใช้พืน้ท่ีโดยเพิ่มกลุ่มอาคารที่จะเป็นศูนย์
รวมกิจกรรม (node) เพื่อเน้นและกระชบักิจกรรมนักศึกษาให้เกิดความ
เป็น“Community” ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยที่ชดัเจน สร้างพืน้ท่ีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในส่วนการศึกษามากยิง่ขึน้ โดยการออกแบบ
พื้นท่ีก�าหนดกลุ่มอาคารมีลักษณะโอบล้อมพื้นท่ีสีเขียวตรงกลาง
กลมกลืนกับลักษณะสภาพแวดล้อมธรรมชาติเดิม แนวต้นไม้ใหญ่
เดิม และลักษณะเนินดินเดิม เพื่อเน้นความส�าคัญของแกนกลาง และ
ศูนย์กลางของผังมหาวิทยาลัยเช่ือมทางเดินภายในอาคารให้ต่อเน่ือง
กันระหว่างอาคารแต่ละหลังด้วยพืน้ที่โล่งใต้ถุนอาคาร สลับกับทางเดิน
เท้าแบบมีหลังคาคลุมนอกจากนีจ้ัดทางเดินหน้าห้องเรียนให้อยู่ในด้าน
พืน้ที่สีเขียวตรงกลาง เพ่ือเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการใช้สอยระหว่าง
อาคารกับพืน้ที่สีเขียวตรงกลาง  เช่ือมโยงกลุ่มอาคารเรียน อาคาร
กจิกรรม และหอประชุมธรรมศาสตรต์รงแนวแกนกลางของพืน้ที่สเีขยีว
ศูนย์กลางผังมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างศูนย์กลางกิจกรรม
มหาวิทยาลัย  พืน้ท่ีสันทนาการ ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมมุมมองอัตลักษณ์ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามธรรมจักรรวมใจ
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สภาพพื้นที่ปัจจุบัน   
 เป็นพืน้ที่โล่งไม่มีการใข้งาน ซ่ึงเดิมเคยมีการพัฒนาช่วงการ
แข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ 13 พ.ศ. 2541   หลังจากนัน้ทางมหาวิทยาลัย
กไ็ม่ได้มแีผนการพัฒนา ส่งผลใหก้ลายเป็นพืน้ที่รกรา้ง ปัจจุบนัมขีอบเขต
ความยาวประมาณ 145 เมตร และมีความกว้างประมาณ 200 เมตร 
เป็นส่วนใจกลางพืน้ท่ีการศึกษา  มีถนนปรีดี พนมยงค์และถนนป๋วย 
อึง๊ภากรณ์ขนาบข้างทางทิศเหนือ-ใต้ อาคารโดยรอบประกอบด้วยหอ
สมุดป๋วยป๋วย อึง๊ภากรณ์ตัง้ทางทิศตะวันตก อาคารศูนย์การเรียนรู้
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางทิศเหนือ และพิพิธภัณฑ์
ธรรมศาสตร์ลิมพระเกียรติ ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของพืน้ที่

ปัญหาและข้อจ�ากัด
- ปัจจุบันพื้นที่อยู่ ใกล้กับกลุ่มอาคารเรียนและถนนสัญจร
ภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อปริมาณรถที่ เข้ามาจอดในพื้น ท่ี
มจี�านวนมาก  หากไมม่กีารจัดระบบที่จอดรถใหเ้หมาะสม เพือ่รองรบัการ
ใช้งานในอนาคต  อาจส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรในส่วนพืน้ที่การศึกษา
- ขนาดความกว้างของพืน้ที่โครงการมีระยะ 200 เมตร จาก
ทิศเหนือจรดทิศใต้ ส่งผลให้พื ้นที่มีขนาดใหญ่ หากมีกิจกรรมที่เป็น
เพียงเฉพาะกลุ่ม   ส่งผลต่อการพัฒนาที่ไม่ตอบรับทุกกลุ่มผู้ใช้งาน
- ในอนาคตหากมี การพัฒนากลุ่ มอาคารทาง สั งคม
ศาสตร์มธ.ศูนย์รังสิต จะส่งให้มีพื้นที่ดังกล่าวมีอาคารหนาแน่น
มาก อีกทั ้งอยู่ติดกับส่วนบ�ารุงรักษาของหอสมุดป๋วยฯ จึงเป็น
ข้อจ�ากัดการให้พัฒนาพื้นที่ ให้สามารถรองรับการใช้งานได้หลาย
ด้านและมีความโปร่งโล่ง สามารถรับรู้อัตลักษณ์พื้นท่ี ได้ชัดเจน

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่   
 เพื่อสร้างกลุ่มอาคารส�าหรับเป็นศูนย์กลางการเรียนรวม
สังคมศาสตร์แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอน
ด้านศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาและวิจัย
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนกระบวนการเรียนรู้และยก
ระดับคุณภาพการศึกษา  ปรัชญา แนวคิดในการส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรยีนรู ้ครูเพือ่ศิษย ์และเป็นต้นแบบของสถานทีก่ารเรยีนรูท่ี้ช่วยสรา้งพลงั
แรงบันดาลใจ จินตนาการและการสร้างสรรค์ปัญญาและจิตวิญญาณ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทัง้ภายในมหาวิทยาลัย และแก่สังคมในวง
กว้าง และพัฒนาพืน้ที่ท�ากิจกรรมแห่งใหม่ของนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย โครงการอาคารกลุ่ม
ทางสังคมศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต แบ่งเป็น3 ประเภทโครงการ  ได้แก่
1) อาคารส่วน A อาคารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
2) อาคารส่วน B อาคารInternational Learning Building
3) โครงการLearning Community  Courtyard

แนวความคิดในการออกแบบ    
 โดยการออกแบบกายภาพอาคาร เน้นรูปแบบท่ีเรียบง่าย
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและง่ายต่อการดูแล
บ�ารุงรักษา ประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมทัง้เอือ้ต่อการ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัย มีความ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนสะท้อนถึงเอกลักษณ์และจิตวิญญาณ
ความเป็นธรรมศาสตร์อย่างลงตัว   สามารถเช่ือมการใช้งานกับพืน้ที่
ภายนอกอาคารซ่ึงออกแบบส�าหรับการท�ากิจกรรมและสันทนาการร่วม
กันได้สะดวก

6. โครงการกลุ่มอาคารเรียนรวม

(ภาพโดย สถาบันอาศรมศิลป์)

(ภาพโดย สถาบันอาศรมศิลป์)
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สภาพพื้นที่ปัจจุบัน   
 สภาพโดยรวมของพืน้ที่ศูนย์กีฬา ปัจจุบันประกอบไปด้วย
อาคารยิมเนเซียม 4, 5, 6, 7, Main Stadium พืน้ที่สนามกลางแจ้ง
และลานจอดรถกระจายอยู่ทั่วทั ้งพื้นที่การใช้งานพื้นที่มีทั ้งจาก
ประชาชนภายนอกและนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
การใช้งานพืน้ทีศ่นูยก์ฬีานีย้งัท�าไดไ้มเ่ตม็ประสิทธภิาพ จงึกลายเป็นพืน้ท่ี
ลานว่างเปล่าขนาดใหญ่

ปัญหาและข้อจ�ากัด
1) พืน้ท่ีโดยรอบ Main stadium และยมิเนเซียม ไมไ่ด้ใช้งานหรอื
ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม ส่งผลให้พืน้ที่บางส่วนรกร้าง ไม่สามารถใช้
ประโยชนไ์ด้ ขาดการเช่ือมตอ่กบักลุม่อาคารเรยีน อาคารกลุม่หอพกัและ
ชุมชนภายนอก
- กายภาพโดยส่วนใหญ่ของศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ เป็นพืน้
ดาดแข็ง มีต้นไม้ปกคลุมน้อย จึงส่งผลให้มีปริมาณการใช้งานน้อยใน
ช่วงเวลากลางวัน เกิดความร้อนสะสมในพืน้ที่

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่   
  เพื่อพัฒนาพืน้ที่ให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานดีขึ้น  
มีกิจกรรมท่ีหลากหลายไม่เพียงแต่เป็นเพียงเพื่อประชาคมธรรมศาสตร์
เท่านั ้น แต่เพื่อให้บริการและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ
ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานในพืน้ที่มหาวิทยาลัยได้มากขึน้  

แนวความคิดในการออกแบบ
 เสนอให้คงลักษณะเดิมของกิจกรรมภายในยิมเนเซียมและ
อาคารต่างๆไว้ แต่เสนอให้ปรับเปลี่ยนการใช้งานของพื้นท่ีเปิดโล่ง
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้านการใช้งาน แก่ผู้ใช้งานทัง้ภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย โดยเสนอปรับลานโล่งรอบประติมากรรม
พญานาคและลานจอดรถของสเตเดียม เป็นสนามส�าหรับฝึกซ้อม
และแข่งขัน อีกทัง้ปรับเป็นสนามเอนกประสงค์เพื่อรองรับกิจกรรม
ขนาดใหญ่ได้ ทัง้นีเ้พื่อลดปริมาณพืน้ท่ีดาดแข็ง ส่งเสริมการใช้งานให้
มากขึน้ ขณะที่เสนอใหม้กีารปรบัปรุงพืน้ที่วา่งโดยรอบอาคารยมิเนเซียม 
7  มจี�านวนกฬีาและชนดิกฬีาทีห่ลากลาย สรา้งเป็นศนูยก์ลางของพืน้ที่
โซนกฬีาโดยอาจเพิม่รา้นค้าขนาดเลก็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการกฬีา เพือ่เช่ือม
การใช้งานจากส่วนการศึกษาเข้าสู่บรเิวณสนามเทนนิสและหอพกัทางทศิ
ตะวันตกได้สะดวกยิง่ขึน้ โดยทางทิศตะวันตกของยิมเนเซียม 7 เสนอให้
พัฒนาเป็นอาคารสนามฟุตซอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานบริเวณ
ดังกล่าวมากขึน้

7. โครงการวางผังและออกแบบลานกิจกรรมหน้าศูนย์กีฬา
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มธ.ศูนย์รังสิต เริ่มใช้ในการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 จึงเป็นเวลา
นานพอสมควรทีส่ถานทีน่ีร้บัใช้สงัคมมานานกว่า 30 ปี เป็นสถานทีท่ีห่ลายคน
ใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตใช้อยู่อาศยัเล่าเรียน  ต้นไม้ใบหญ้าหลายต้นฝังราก
ลึกผลิใบ แผ่ร่มเงา นกหลายพันธ์เกาะกิ่งไม้เพื่อสร้างรัง โบยบินตามท้องทุ่ง
เพือ่หาอาหาร สตัวห์ลายชนดิอยู่ในวฎัจกัรหว่งโซ่อาหารเป็นจนความสมัพนัธ์
ที่งดงามของระบบนิเวศ และสุดท้ายคือคนที่มาอยู่อาศยัจนเปรียบเสมือน 
“บ้านหลังหน่ึง” ที่ปลูกฝังหล่อหลอมและผูกพันของใครหลายคน นักศึกษา
หลายรุ่น จนเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ�า ที่เมื่อหวนร�าลึกถึงบรรยากาศที่
สุนทรีย์ของเรื่องราวในอดีต ของใครหลายต่อหลายคนในบ้านหลังนี้ 

ในทกุๆการพฒันาพืน้ที ่ไมว่า่จะเป็นในระดบัหนว่ยงาน องคก์รทีม่คีนอยู่อาศยั
จ�านวนมาก หรือแม้กระทั่งการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของตนเอง เป็นเรื่อง
ปกตทีิท่กุคนในบา้นมคีวามเหน็แตกตา่งกนั และมแีนวทางการแกปั้ญหาทีต่า่ง
กันไปตามแนวคิดของแต่ละคน ดังนั้นการได้รับฟังปัญหาของทุกคนในบ้าน 
ตลอดจนกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา 
และตระหนกัถงึความเป็นส่วนหนึ่งของการเจา้ของบา้น จงึเป็นข้ันตอนทีส่�าคญั
ที่สุดวิธีการแก้ปัญหาที่ยัง่ยืนต่อไป 

ผังแม่บทฉบับน้ี จึงเป็นเพียงคู่มือที่เป็นแนวทางเพื่อให้โอกาสให้คนในบ้านที่
อยู่อาศยัร่วมกันทุกคน ได้ซ่อมแซมบ้านของตนเอง ตามแนวคิดที่เหมาะสม 
และหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อส่วนรวม เพื่อให้ทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างมีสุนทรียภาพ สอดคล้องวิสัยทัศน์ 
“ธรรมศาสตร์ 100 ปี” ที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปีพ.ศ.2577 จะเป็น
  
“สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพือ่รับใช้ประชาชน และผู้อยู่มีความสุข” 

โดยมีบทบาทส�าคัญ ดังนี้
1) เป็นศูนย์บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ
(Thammasat Campus for the People)
2) เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน (Sustainable Campus Town)
3) เป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Community)
4) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Joyful Campus)
5) เป็นศูนย์กลางบ่มเพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy Campus)

ในท้ายที่สุดผังแม่บทจะเป็นจริงได้ หากทุกคนในบ้านช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของ
การแก้ปัญหา ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาที่ค�านึงถึงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีส�าหรับคนรุ่นไป ตามเจตนารมณ์ของปรัชญามหาวิทยาลัย 

คณะท�างานผังแม่บท
พุทธศกัราช 2558
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ประชาพิจารณ์ ครัง้ที่ 2 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

ประชาพิจารณ์ ครัง้ที่ 1 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

ณ อาคารบรรยายรวม 1

ประชาพิจารณ์ ครัง้ที่ 3 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557

ณ อาคารบรรยายรวม 1

นิทรรศการการผังแม่บท

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

หมายเหตุ : รายละเอียดข้อมูล “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577” 
  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
               99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  
  โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 1851
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“การพัฒนาชาติจะต้องค�านึงถึงการทะนุถนอมสิ่งแวดล้อม ประชาชนด้วย 
เวลาที่เราพิจารณาถึงเรื่องการพัฒนา จ�าเป็นทีจ่ะต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อม

อันเป็นประโยชน์ส�าหรับสาธารณะ 
และอันเป็นประโยชน์ส�าหรับบุคคลภายหลังต่อไปด้วย”

อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์


