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สารบัญ

จุ ดเริ่มต้น ณ ทุ่งรังสิต

สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู ้

พร้อมก้าวสู่อนาคต

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

ปณิธาณจาก อ.ปว๋ ย
สาส์นจากผู ้บริหาร
- อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารศูนย์รังสิต
- รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
วิสัยทัศน์ธรรมศ่าสตร์ 100 ปี

ธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.2557
ธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.2577
ศักยภาพและข้อจ�ำกัดพื้นที่ศูนย์รังสิต
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แนวคิดการปรับปรุ งผังแม่บท
อัตลักษณ์ธรรมศาสตร์
แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน

เรื่องราวของผังแม่บท

เป็นจริงด้วยการปฏิบัติ

ก้าวต่อไปของศูนย์รังสิต

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

การแบ่งส่วนพื้นที่ใช้งานและอาคาร
การก�ำหนดความหนาแน่น
และสัดส่วนพื้นที่เปิ ดโล่ง
ระบบการสัญจร
ระบบภูมิทัศน์และพื้นที่เปิ ดโล่ง
การรับรู ้จินตภาพของพื้นที่
ระบบสาธารณูปโภค

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และแนวทางปฏิบัติ
ระยะการพัฒนา
ข้อควบคุมต่างๆ
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โครงการอุ ทยานการเรียนรู ้ ป๋ วย 100 ปี
และสวนสาธารณะธรรมศาสตร์
โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คัน
และร้านค้าประตูเชี ยงรากใหม่
โครงการสวนพลังงานธรรมศาสตร์ 80 ปี
โครงการสวนสมุ นไพร
โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์
สนามธรรมจักรรวมใจ
โครงการกลุ่มอาคารเรียนรวม
โครงการวางผังและออกแบบลานกิจกรรม
หน้่าศูนย์กีฬา

บทที่ 1 จุ ดเริ่มต้น ณ ทุ่งรังสิต
ปณิธานจาก อาจารย์ป๋วย

“เมื่ อผมมาเข้ า รั บ งาน ผมได้ ใ ห้ ค วามสนใจเรื่ อ งนี้
เป็ นอย่างมาก เห็นว่าควรจะด�ำเนินการตามที่ผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ยในอดี ตได้ จั ด หาที่ ไ ว้ แ ล้ ว 2,340 ไร่
ณ ทุ่งรังสิต ทางมหาวิทยาลัยได้แบ่งให้สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชี ยเช่ าไป 1000 ไร่ ทัง้ นีโ้ ดยเห็นการประโยชน์
ทางการศึกษาโดยส่วนรวมของประชาชนชาวไทย และด้วย
ความหวังทีจ่ ะสร้างบริเวณนีใ้ ห้เป็นสังคมทางวิชาการ”
- จุ ลสารธรรมศาสตร์ มิถุนายน 2519 ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ 3

ทุ่งรังสิตในอดีต พ.ศ. 2529

จากอดีตจนถึงปั จจุ บันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ซึ ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,757 ไร่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
อย่างมาก จากปี พ.ศ.2527 ที่เริ่มมีการเรียนการสอน จนถึงปั จจุ บัน
เป็น ระยะเวลากว่ า 30 ปี ด้ ว ยคณะวิ ช าและจ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษา
ที่ เพิ่ มขึ้ น การพั ฒ นาโครงสร้ า ง ระบบสาธารณู ป โภค
ขยายพื้ น ที่ อ าคารและการพั ฒ นาต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาเพือ่ รองรับกิจกรรมกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์
ครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ.2541 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ผลกระทบของอุ ทกภั ยในปี พ.ศ.2554 เพื่ อให้ ก ารด� ำ เนิ น การ
พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ แห่ ง เอเชี ย
ที่น่าประทับใจต่อนักศึกษา บุ คลากรและผู ้มาเยือน
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการปรับปรุ ง
ผั ง แม่ บ ทระยะยาวของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต
อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในภายภาคหน้า จึงสรุ ปเป็น
นโยบายและแนวทางเบือ้ งต้นในการปรับปรุ งกายภาพของศูนย์รงั สิต
ทัง้ หมด 5 นโยบาย ดังนี้

1) การสร้าง “ศูนย์กลาง” ของชุ มชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาคมของศูนย์รังสิตให้เป็น
ปึ กแผ่นยิ่งขึ้น
2) การส่งเสริมจิตวิญญานของความเป็นธรรมศาสตร์ และสร้าง
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมทั้งเรื่อง
ของอาคาร สิ่งก่อสร้าง ป้าย และด้านกายภาพอื่นๆ
3) มุ ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริม
ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) การป้องกันน้ำ�ท่วมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การขุดลอก
คูคลอง การจัดการงานระบบสาธารณูปโภค เพื่อรับมือในช่ วง
น้ำ�ท่วม
่ อ่ รองรับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีแดงและเชื อ่ ม
5) การปรับพืน้ ทีเพื
โยงกับชุ มชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ทุ่งรังสิตในปั จจุ บัน พ.ศ. 2559
ภาพโดย Possathorn Hanratchata
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“ผมอยากเห็นธรรมศาสตร์เป็นแหล่งชุ มนุมของผู ้รู้
ทัง้ ที่เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา
เป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท่ี ผู ้ อ ยู ่ ใ นธรรมศาสตร์
และผู ผ้ า่ นไปมาได้รบั ความรู อ้ ย่างกว้างขวางและลึกซึ ง้
และสามารถน�ำความรู ้เหล่านั้นไปพัฒนาประเทศชาติ
ให้ก้าวหน้าและมีความสุข
แน่นอนว่า ‘ฝั น’ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต่อเมื่อ
บุ คลากรทุกภาคส่วนของธรรมศาสตร์มีความสุขและ
มีชีวิตที่ดีในการท�ำงาน ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่”

สาส์นจากผู ้บริหาร

“สังคมแห่งการเรียนรู ้”
ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี
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“บทบาทในอนาคตของมหาวิทยาลยที่จะต้องเน้น
คื อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพราะฉะนั้ นบั ณ ฑิ ต
ที่มหาวิทยาลัยผลิตออกมา หากมีความรู ้เฉพาะด้าน
อย่ า งเดี ย วคงไม่ เ พี ย งพอ จะต้ อ งรู ้ แ บบบู รณาการ
สามารถแก้ ปั ญหาได้ และพั ฒ นาความรู ้ ด้ า นต่ า งๆ
ด้วยตัวเอง”

“เรื่ อ งพลั ง งาน ทั้ ง การประหยั ด พลั ง งาน
และหมุ นเวี ย นน� ำ กลั บ มาใช้ ใหม่ ตึ กใหม่ ที่ ส ร้ า ง
ต้ อ งได้ ม าตรฐานของสถาบั น อาคารเขี ย วไทย
ขณะเดียวกันอาคารเก่าต้องปรับปรุ ง เพือ่ ให้มคี าร์บอนฟุ ตพรินต์นอ้ ยทีส่ ดุ นอกจากนีจ้ ะดูเรือ่ งการจัดการขยะ
การจัดการน�ำ้ รวมถึงรถโดยสารทีใ่ ช้ในมหาวิทยาลัย
ต้องลดมลภาวะ และ 70% ของพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยต้อง
พืน้ ทีเ่ ป็นสีเขียว ตลอดจนการศึกษาและการวิจยั ทีจ่ ะต้อง
มีแนวคิดเรือ่ งความยั่งยืนเข้าไปประยุ กต์ใช้ด้วย”

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
พ.ศ. 2557

ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
พ.ศ. 2557

6

วิสัยทัศน์ธรรมศาสตร์ 100 ปี

การรวบรวมวิสัยทัศน์ผ่านค�ำถาม “ธรรมศาสตร์จะเป็น
มหาวิทยาลัยแบบใดเมื่อครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2577” จากการระดม
ความคิดเห็นประชาคมธรรมศาสตร์ (Public hearing) อันประกอบ
ด้วยคณาจารย์ บุ คลากร และนักศึกษา รวมทั้งตัวแทนศิษย์เก่า และ
จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย สรุ ป
เป็นประเด็นเป้าหมายธรรมศาสตร์ 100 ปี ได้ 4 เป้าหมายดังนี้

เป้าหมายที่ 1 ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน เป้าหมายที่ 2 ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มุ่ ง สร้ า งงานวิ ช าการและ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและน�ำเสนอทางเลือกแก่สังคม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์มเี ป้าหมายในการมุ ง่ สูค่ วามเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ระดับ
นานาชาติ สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน สากล และแก้ไขปั ญหา
ของสังคมอย่างแท้จริง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายใน
การส่งเสริมงบประมาณ ระบบสนับสนุน และการเผยแพร่งานวิจัย
ของคณาจารย์ บุ คลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีโอกาส และช่ องทางการน�ำเสนอผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่
สาธารณชนในลักษณะของการน�ำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทาง
วิชาการทัง้ ระดับชาติและระดับนานาชาติ สนับสนุนผลงานวิจยั ไปจด
ลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย สร้าง
ความเป็นผู ้น�ำความร่วมมือทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ อย่างใกล้
ชิ ดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในระดับโลก

จากอดีตถึงปั จจุ บัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความ
เข้มแข็งด้านความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยประชาคม
ธรรมศาสตร์ทุกภาคส่วนมีความคาดหวังไปทางเดียวกันว่าเมื่อ
ธรรมศาสตร์ครบ 100 ปี ธรรมศาสตร์ยังคงเป็นมหาวิทยาลัย
ที่เป็นที่พ่ึงของประชาชนและสังคม ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกด้าน
การเป็นมหาวิทยาลัยวิชาการและวิจัยที่เป็นไปเพื่อประชาชน และ
สร้ า งพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่าง
ของการส่งเสริมประชาธิปไตย รับฟั งความคิดเห็นและความหลาก
หลายในสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยย่อมอุ ปมา ประดุจบ่อน�้ำ บ�ำบัดความกระหายของ
ราษฎร ผู ส้ มัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควร
มีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา” ตลอดจนเป็นแนวทาง
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงปั จจุ บัน ที่มี
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เป็นผู ้นํา ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตส�ำนึก ส่งเสริมการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับสังคม พลิกฟื้ น
บทบาทของการเป็นสถาบันที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและขยายโอกาส
แก่ประชาชน ปลูกฝั งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และท�ำนุบำ� รุ งสังคม
ประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชน และสังคม
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เป้าหมายที่ 3 เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

เป้าหมายที่ 4 เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มุ่ ง พั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล ปรับปรุ งหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ และสอดรับกับความส�ำคัญที่ทวีมากขึ้นของ
เอเชี ย และประชาคมอาเซี ยน เพิ่มสัดส่วนนักศึกษานานาชาติ และ
จ�ำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู ้ ให้ได้
มาตรฐานนานาชาติ พัฒนากายภาพให้สามารถสือ่ สารและเป็นมิตร
กับทุกวัฒนธรรม
ในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และ
มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล เพือ่ เป็นมหาวิทยาลัยทีต่ ดิ
40 อันดับแรกในภูมภิ าคเอเชี ย (โดยการจัดอันดับสถาบันอุ ดมศึกษา
ของ QS Asian Universities Ranking) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นอันดับที่ 110 และติด 200 อันดับแรกของโลก (การจัดอันดับ
สถาบันอุ ดมศึกษาในระดับนานาชาติของ The Time Higher
Education World University Rankings)

มุ ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน
มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นปอดใหม่ของชุ มชนโดยรอบสร้างระบบนิเวศ
ที่สมดุล สะท้อนภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยก�ำหนด
พื้นที่ในมหาวิทยาลัยร้อยละ 70 ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ
การเรียนรู ร้ ะบบนิเวศและการจัดการน้ำ�อย่างยัง่ ยืน ท�ำให้นา่ อยู ร่ ม่ รืน่
เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู ้
ลดปริ ม าณการจราจรในเขตการศึ ก ษา ลดการใช้ ร ถยนต์ ใ น
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมพลังงานทดแทน เพิ่มพื้นที่ทางเท้าและทาง
จักรยาน การจัดการขยะ บ�ำบัดน้ำ�เสีย แปลงเกษตร พื้นที่เรียนรู ้การ
อยู ร่ ว่ มกับธรรมชาติ โดยสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพควบคูก่ บั การ
ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนีย้ งั สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานทีท่ ชี่ ุ มชนเพือ่ น
บ้านของมหาวิทยาลัยได้รว่ มใช้ประโยชน์ในการท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึก ตลอดจนเป็นต้นแบบในด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน อาคารประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ผ่านรู ปแบบสถาปั ตยกรรม 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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บทที่ 2

สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
การสร้าง “ศูนย์กลาง” ของชุมชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การส่งเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นธรรมศาสตร์
และสร้างเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

รองรับการพัฒนารถไฟฟ้า
และเชื่ อมโยงกับชุมชนโดยรอบ

การป้องกันน�ำ้ ท่วมอย่าง
ยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เจรจาขอใช้ ท่ี ดิ น นิ ค มอุ ตสาหกรรม
2477 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ กระทรวงอุ ตสาหกรรม ซึ ่งเนื้อที่ประมาณ 2,400 ไร่ ที่รังสิต เพื่อ
และการเมือง” (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือก�ำเนิดมาจากความคิด สนองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยต่อไป จึงขยายออกไปที่รงั สิต
ริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ โดยปรัชญาของการ เรียกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ตั้งมหาวิทยาลัย มีดังนี้
“มหาวิทยาลัยย่อมอุ ปมา ประดุจบ่อน้ำ�บ�ำบัดความ
กระหายของราษฎร ผู ้สมัครแสวงหาความรู ้อันเป็ นสิทธิและ
โอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...”
ในปี พ.ศ.2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
่
เป็นอธิการบดี ท่านเห็นว่า ควรทีจะขยายการศึ
กษาด้านวิทยาศาสตร์
ในชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการเปลี่ ยนแปลงและพั ฒ นาสั ง คมเช่ นเดี ย วกั บ
หลักสูตรทางสังคมศาสตร์ที่มีอยู ่เดิม พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระ
จันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ นั้นไม่เพียงพอต่อการขยายตัว
ทางวิชาการและการพัฒนา
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ด้านนโยบายและแผน

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในวันนี้ (พ.ศ.2557)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จดั การศึกษาในระดับอุ ดมศึกษา
ซึ่ งประกอบด้วย 4 ศูนย์การศึกษา ได้แก่ ศูนย์ท่าพระจันทร์
ศูนย์พัทยา ศูนย์ล�ำปาง และศูนย์รังสิต ซึ ่งศูนย์การศึกษาหลัก และ
มีพน้ื ทีข่ นาดใหญ่ทสี่ ดุ รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 265 หลักสูตร ตัง้ แต่ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ทัง้ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ
ปั จจุ บันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จดั การศึกษาครอบคลุม
ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะกลุ่มสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
คณะวิทยาการเรียนรู ้และศึกษาศาสตร์

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

สถานีรถไฟ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

กลุ่มหอพัก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชี ย
(AIT)
ทางเข้า
กลุ่มวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์
สุขภาพ

กลุ่มบริหารงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์
ส่วนกลาง

ทางเข้า

1,757 ไร่
พื้นที่นันทนาการ
กีฬา

กลุ่ม
วิทยาศาสตร์

กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยี

ทางเข้า

ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์

ถ.พหลโยธิน

กลุ่มหอพัก

ถ.เชี ยงราก

ผังมหาวิทยาลัยในปั จจุ บัน

จ�ำนวนประชากรในปั จจุ บัน
บุ คลากร
5,000 คน

นักศึกษา
25,000 คน

นักศึกษา
25,754 คน

นักศึกษาพิการ
58 คน
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
1,500 คน 3,000 คน 800 คน

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

สวนธรรมศาสตร์สาธารณะ

ศูนย์ธรรมศาสตร์บริการ

“ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัย” ได้แก่ พื้นที่ส่วนการ
ศึกษาและส่วนพักอาศัย ซี่ งเป็นหัวใจส�ำคัญของ
สถาบันการศึกษา การปรับพื้นที่ทงั้ 2 ส่วนนี้จะต้อง
ค�ำนึงถึงการใช้งานที่ครบถ้วน สะดวกสบาย และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการสร้าง “ศูนย์รวม” ที่ชัดเจนทั้งด้าน
กิจกรรมการเรียนรู ้และการสร้างสุนทรียภาพในการ
ใช้ชีวติ และสร้างความเชื่ อมโยงกับสถาบันเพื่อนบ้าน
ได้แก่ สวทช. และ A.I.T. ซึ่ งมีบทบาทส�ำคัญในการ
ก่อให้เกิด “ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัย” อย่างแท้จริง

“สวนธรรมศาสตร์สาธารณะ” ได้แก่การจัดการ
พืน้ ที่สเี ขียวภายในศูนย์รงั สิตให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้
ด้านการสร้างกิจกรรมพักผ่อนนันทนาการ พบปะ
สังสรรค์ การรักษาและฟื้ นฟู ระบบนิเวศ และการ
ใช้งานด้านสาธารณูปโภค (เช่ น การระบายน�้ำและ
การป้องกันน�้ำท่วม) พื้นที่สีเขียวเหล่านี้จะสร้างโครง
ข่าย (network) ที่เชื่ อมโยงคนทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน
อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม
พืชและสัตว์ในธรรมชาติ ให้อยู ่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
ซึ่ งกันและกัน เกิดเป็น “ระบบนิเวศของศูนย์รังสิต”
(Rangsit Campus Ecology) ที่สมบู รณ์และเชื่ อม
โยงสู่ระบบภายนอก สอดคล้องกับทั้งปณิธานใน
อดีตของ อ.ป๋ วย อึ้งภากรณ์ และแนวทางการสร้าง
ธรรมศาสตร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว-ยั่งยืน”
(Sustainable Campus)

“ศูนย์ธรรมศาสตร์บริการ” ซึ่ งเป็นการใช้งานที่เอื้อ
ต่อการบริการประชาชนทัง้ ในด้านการรักษาพยาบาล
และด้านธุ รกิจ (ทางเข้าด้านถ.พหลโยธิน) การกีฬา
และนันทนาการ (ทางเข้าด้านถ.เชี ยงราก) และการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ (ทางเข้าด้านสถานีรถไฟฟ้ าใน
อนาคต)
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ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปี พ.ศ. 2577 “ธรรมศาสตร์ 100 ปี ”

“เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้อย่างยั่งยืน
่ บใช้ประชาชน และผู ้อยู ่มีความสุข”
เพือรั

ในสภาพแวดล้อมที่มีระบบนิเวศสมบู รณ์ ร่มรื่น น่าอยู ่ และผู ้อยู ่
อาศัยมีความสุข พร้อมแบ่งปั นคุณภาพชี วิติท่ีดีให้กับชุ มชน และ
สังคมโดยรอบ

จากเป้าหมาย “ธรรมศาสตร์ 100 ปี ” มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์มุง่ เป้าเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ ประชาชนนัน้ ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตจะมีบทบาทต่อสังคมและชุ มชนโดยรอบ “เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้อย่างยั่งยืน เพื่อรับใช้ประชาชน และผู ้อยู ่มีความสุข”
คือเป็นสถาบันการศึกษาที่นอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มคี วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และมีคุณธรรม เพื่อน�ำความรู ้ไปประยุ กต์ใช้ในการ
พัฒนาอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
พืน้ ที่ธรรมศาสตร์ศนู ย์รงั สิตเป็นพืน้ ที่ของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ร้ ว่ มกันระหว่างประชาคมธรรมศาสตร์ นักศึกษา คณาจารย์
ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างสถาบัน สร้าง
พื้นที่การวิจัยแบบบู รณาการ มีศูนย์วิจัยที่พร้อมด้วยเทคโนโยลี
และบุ คลากร เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายองค์ความรู ้ เพื่อแก้
ปั ญหาและน�ำเสนอแนวทางพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุ มชน
เป็นพื้นที่ที่คณาจารย์ บุ คลากรและนักศึกษา มีคุณภาพ
ชี วิตที่ดี มีส่งิ อ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานที่พร้อมในการรองรับวิถี
ชี วติ ที่พกั อาศัย อาหาร ระบบการเดินทางที่สะดวกสบาย ปลอดภัย
พร้อมทัง้ มีพนื้ ที่ทำ� กิจกรรมนันทนาการ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
T CENTER FOR THE
SAR
A
P
M

1) เป็นศูนย์บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ (Thammasat
Campus for the People
2) เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน (Sustainable Campus
Town)
3) เป็นชุ มชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (Learning Community)
4) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Joyful Campus)
5) เป็นศูนย์กลางบ่มเพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy Campus)
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เพื่ อ สนองต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ “ธรรมศาสตร์ 100 ปี ”
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปี พ.ศ.2577 จะต้องเป็น “สังคมแห่ง
การเรียนรู ้อย่างยั่งยืน เพือ่ รับใช้ประชาชน และผู ้อยู ่มีความสุข”
โดยมีบทบาทส�ำคัญ ดังนี้

JOYFUL CAMPUS
$

$
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ศักยภาพและข้อจ�ำกัด พื้นที่ศูนย์รังสิต

รถไฟฟ้าก�ำลังจะมา

ขยายตัวได้อีก

ความไม่ปลอดภัย

อยู ่ติดกับAIะT,สวทช

การจราจรติดขัด
หอพักล้นเหลือ
ศูนย์กีฬาครบครัน

พื้นที่สีเขียวรกร้าง

COVERWAY ทั่วถึง

ด้านกายภาพ
มธ.ศูนย์รังสิต

เข้าถึงง่าย
อาคารกระจายตัว
ระบบนิเวศสมบู รณ์

พื้นที่ดาดแข็งเยอะ

ศักยภาพ

1) THAMMASAT CENTER FOR THE PEOPLE
ต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต อยู ่ ติ ด ถนน
พหลโยธิน ท�ำให้เข้าถึงได้สะดวก สามารถรองรับกิจกรรมระดับประเทศได้
สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่บริการองค์ความรู ้เพื่อสาธารณะ
ควบคู่ไปกับพาณิชยกรรม

4) SUSTAINABLE CAMPUS TOWN
พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ๋ในปั จจุ บันกระจายอยู ่ท่ัวมหาวิทยาลัย ท�ำให้
มีศักยภาพในการเชื่ อมต่อพื้นที่สีเขียวเป็นโครงข่ายระบบนิเวศที่สมบู รณ์ได้ มี
ศักยภาพในการเป็นพื้นที่ศึกษาและเรียนรู ้ธรรมชาติ เป็นพื้นที่พักผ่อนและส่ง
เสริมคุณภาพชี วิต สร้างความร่มรื่น และพัฒนาให้เป็นที่รองรับน�้ำฝนอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ สามารถเชื่ อมระบบทางเท้าภายในกับภายนอกมหาวิทยาลัย และ
2) LEARNING COMMUNITY
พัฒนาให้เกิดกิจกรรมระหว่างทาง เพื่อลดการใช้รถยนต์ ยังมีพื้นที่ท่ีสามารถ
พื้นที่ว่างขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาได้หลากหลาย
พัฒนาเป็นจุ ดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรระบบขนส่งมวลชนภายนอกและภายใน เพื่อ
โดยเฉพาะศักยภาพด้านการเรียนรู ้ เนื่องจากอยู ่ติดกับ สวทช. และสถาบัน AIT ลดปริมาณจราจร
สามารถพัฒนาร่วมกันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพการ
พัฒนาด้านคุณภาพชี วิต โดยมีกลุ่มอาคารหอพักขนาดใหญ่ในลักษณะกลุ่ม 5) CREATIVE ECONOMY CAMPUS
อาคารและสัดส่วนพื้นที่ว่างอยู ่ในระยะที่สามารถเดินได้ สร้างให้เกิดกิจกรรม
ศักยภาพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่
ของกลุ่มย่อยได้ง่าย
จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2562 ท�ำให้การเข้าถึงโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนมีประสิทธิภาพ
พืน้ ที่รอบสถานีรถไฟฟ้ามีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็นพืน้ ที่พาณิชยกรรมควบคู่
3) JOYFUL CAMPUS
พื้นที่การศึกษายังมีศักยภาพรองรับการขยายตัวได้ ซึ่ งพื้นที่แกน ไปกับที่อยู ่อาศัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบขนส่งมวลชน สร้างบรรยากาศ
กลางมหาวิทยาลัยที่ อยู ่กลางพื้นที่การศึกษา มีศักยภาพที่ จะเกิดเป็นศูนย์ ความมีชีวติ ชี วาของจุ ดเชื่ อมต่อระบบขนส่งมวลชน และความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
รวมกิจกรรมในด้านต่างๆของนักศึกษา สร้างเอกลักษณ์ของแกนกลางให้มี ของที่ดิน
บรรยากาศของพื้นที่เปิ ดโล่งและความมีชีวิตชี วา

ข้อจ�ำกัด

4) SUSTAINABLE CAMPUS TOWN
- ในด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ว่างที่ขาดการใช้งาน พื้นที่สีเขียวรกร้าง
มีการกระจายตัวอยู ่รอบมหาวิทยาลัย แบ่งกัน้ พื้นที่ท�ำให้พื้นที่แต่ละส่วนไม่เชื่ อม
ต่อกัน
- พื้นที่ดาดแข็ง (Hardscape) ขนาดใหญ่โดยรอบมหาวิทยาลัยและที่จอดรถ
2) LEARNING COMMUNITY
่
่
พื้นที่ทางการศึกษาขาดพื้นที่ศูนย์กลางกิจกรรมและขาดการเชื่ อม ระหว่างอาคารทีท�ำลายพื้นทีสีเขียว ท�ำให้น้ำ� ไม่สามารถซึ มผ่านและรองรับน�้ำได้
่
โยงกิจกรรมระหว่างกลุ่มคณะ การพัฒนาอาคารแบบกระจายตัว ท�ำให้ขาด ตามสภาพแวดล้อมของพื้นทีเดิม
่มีการเดินทางด้วยรถยนตร์เป็นจ�ำนวนมาก มีจุด
ปั
ญ
หาทางด้
า
นการจราจรที
การเชื่ อมต่อทางด้านกิจกรรมร่วมกัน
ตัดทางสัญจรส�ำคัญ ส่งผลด้านความปลอดภัยและมลภาวะ

1) THAMMASAT CENTER FOR THE PEOPLE
ข้อจ�ำกัดด้านการบริการสังคม ซึ่ งเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมขนาด
ใหญ่ แต่ยังขาดการพัฒนากายภาพพื้นที่ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3) JOYFUL CAMPUS
ข้อจ�ำกัดด้านการพัฒนาคุณภาพชี วติ กลุม่ อาคารขนาดใหญ่พฒ
ั นา 5) CREATIVE ECONOMY CAMPUS
สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่ งจะ
อย่างกระจายตัว ก่อให้เกิดการใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562 ท�ำให้บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยซึ่ งปั จจุ บันเป็น
ส่วนบริการและหอพัก จากเดิมผังมหาวิทยาลัยที่เป็นด้านหลังจะกลายเป็นด้าน
หน้าอีกทางหนึ่ง หอพักจะได้รับผลกระทบต่อความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
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แนวคิดแกนเอกลักษณ์ธรรมศาสตร์ 100 ปี
เอกลักษณ์หรือ “ภาพจ�ำ” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทำ� ให้ทกุ คนจดจ�ำและนึกถึงคือท่าพระจันทร์ แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ที่มขี นาดใหญ่และเป็นวิทยาเขตหลักกลับขาดเอกลักษณ์ท่ชี ัดเจนและน่าจดจ�ำ ซึ่ งแนวคิดแกนเอกลักษณ์ (Identity Axes) ของศูนย์
รังสิต ได้แก่ การสร้างองค์ประกอบทางกายภาพที่ส่ือถึงอัตลักษณ์ท่ชี ัดเจนของศูนย์รังสิตในบริเวณแนวแกนของพื้นที่ ซึ่ งเป็นทางสัญจร
หลัก ทัง้ โดยรถยนต์ การเดินเท้า และจักรยาน

แนวแกนตะวันออก-ตะวันตก

E-W

แสดงอัตลักษณ์ด้ังเดิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีลักษณะ
ทางกายภาพเป็นแนวแกนหลัก กล่าวคือมีพ้นื ที่เปิ ดโล่งขนาดใหญ่
และมีอาคารส�ำคัญต่างๆ เช่น หอสมุ ดและหอประชุ ม ตั้งอยู ่ใน
แนวแกน แต่ในปั จจุ บันการใช้งานของพื้นที่ตามแนวแกนนี้ มิได้
สร้างภาพจ�ำที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน โดยคณะท�ำงานผังแม่บทได้เสนอ
ให้ “ฟื้ นคืนชี วิต” (revitalize) พื้นที่บริเวณแนวแกนนี้ ดังที่กล่าว
ไว้ในขั้นตอนการวิเคราะห์และการเสนอแนวคิดโดยรวม ซึ่ งการ
ออกแบบพื้นที่ส่วนนี้จะต้องสื่อถึงเอกลักษณ์ของธรรมศาสตร์ให้
มากที่สดุ โดยจะเน้นไปที่เอกลักษณ์ดงั้ เดิมในช่ วงศตวรรษแรกของ
ธรรมศาสตร์

IDENTITY AXIS
learning
community

public park

academic
corridor

people center

N-S

แนวแกนเหนือ-ใต้

joyful
campus

sustable
campus

leisure
corridor

แสดงอัตลักษณ์ท่สี ร้างเสริมเพิ่มขึ้นใหม่ส�ำหรับศูนย์รังสิต และการ
ที่ธรรมศาสตร์ก�ำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 และมหาวิทยาลัยมีการ
วางวิสัยทัศน์ธรรมศาสตร์ 100 ปี ซึ่ งจะเป็นการชี้ น�ำภาพลักษณ์
ของธรรมศาสตร์ในยุ คสมัยต่อไปนัน้ ผังของศูนย์รังสิตจึงควรมี
การจัดการพื้นที่เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ในอนาคตนี้ด้วย จากการ
วิเคราะห์พื้นที่พบว่าแกนถนนพิทักษ์ธรรมซึ่ งวิ่งในแนวเหนือใต้นั้น
มีศกั ยภาพในการสร้างเอกลักษณ์ใหม่ของธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ซึ่ งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

cological
corridor

IDENTITY AXIS

CENTER POINT

จุ ดศูนย์กลาง
เสนอให้พัฒนาพื้นที่จุดนี้ให้มีการใช้งานที่สะท้อนภาพเอกลักษณ์
ของธรรมศาสตร์ตงั้ แต่ อดีต ปั จจุ บนั และอนาคต เป็นจุ ดร่วมระหว่าง
กิจกรรมของนักศึกษา-บุ คลากรธรรมศาสตร์ กับประชาชนทั่วไป
และสะท้อนค�ำสอนและปรัชญาของปู ชนียบุ คคลของธรรมศาสตร์
ผ่ านกิ จ กรรมที่ ส อดคล้องกับ สภาพในโลกปั จ จุ บันและอนาคต

STUDENT
ACTIVTY
CENTER
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FOR PEOPLE
CENTER

MAIN
QUAD

แนวคิดมหาวิทยาลัยน่าอยู ่
เพื่อให้ทงั้ 3 องค์ประกอบหลักของปรับปรุ งผังแม่บทธรรมศาสตร์ 100 ปี
์
สัมฤทธิผลเป็นรู ปธรรมและยั่งยืน คณะท�ำงานปรับปรุ งผังแม่บท จึงก�ำหนดเกณฑ์
(criteria) ด้านต่างๆ ในการจัดท�ำทางเลือก และผังแม่บทแนวคิดขัน้ ต้น (Conceptual
Master Plan) ในขัน้ ต่อไป ดังนี้

ขับรถให้น้อย

เดินสบายๆให้มาก

ขนาดเป็นมิตรกับผู ้คน

•
การจัดระบบการสัญจร “Driving
is the LEAST convenient” คือการสร้าง
สมดุลระหว่างการสัญจรที่สะดวกสบายและ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการ
ใช้รถยนต์ส่วนตัวภายในมหาวิทยาลัย

•
การจัดระบบการใช้ท่ดี ิน
“Compact-Walkable districts” ค� ำ นึ ง
ถึงระยะคนเดิน พัฒนาเพื่อเชื่ อมกับบริบท
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พื้นที่อย่าง
คุ้มค่า หยุ ดการสร้างอาคารแบบแผ่กระจาย
ตัวในทางราบ

•
การจั ด ระบบอาคารและพื้ น ที่ เปิ ดโล่ง “Defined Spaces for PEOPLE
(not auto)” โดยใช้ระยะเดิน สัดส่วนมนุษย์
(human scale) เป็นเกณฑ์การปรับกลุ่ม
อาคาร และพื้นที่เปิ ดโล่งให้มีระยะใกล้ชิด ง่าย
ต่อการใช้งานมากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่
เป็นมิตร ก�ำหนดมุมมองเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ชัดเจน จดจ�ำได้ง่าย

“Driving is the
“Compact-Walkable “Defined Spaces for
LEAST convenient”
districts”
PEOPLE (not auto)”
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พบปะและพบเจอ

สีเขียวทีย่ ่งั ยืน

เชื่ อมโยงกับชุมชน

“To see
and to be seen”

“Multi-functional
Landscape”

“Proximity
Accessibility
Connectivity”

•
การจั ด ระบบกิ จ กรรมและการใช้
ที่วา่ ง “To see and to be seen” สร้างพืน้ ที่
กิจกรรมที่มีขนาด ต�ำแหน่ง และบรรยากาศ
ที่ส่งเสริมการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ส่ง
เสริมการเรียนรู ้ และสร้างเสริมจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์

•
ก า ร จั ด ร ะ บ บ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ท า ง ก า ย ภ า พ ยั่ ง ยื น
“Multi-functional Landscape” ใช้งานพื้นที่
ภูมทิ ศั น์อย่างบู รณาการ สร้างประโยชน์สงู สุด
ทัง้ ด้านนันทนาการ นิเวศวิทยา ผลิตผลทาง
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค แหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ และสร้างเอกลักษณ์ทางระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

•
การสร้างความเชื่ อมโยงกับบริบท
ภายนอก “Proximity – Accessibility
- Connectivity” สร้างความเชื่ อมโยงและ
เกือ้ กูลกันระหว่างชาวธรรมศาสตร์และชุ มชน
โดยรอบให้มากขึ้น ทั้งในแง่กายภาพและแง่
กิจกรรม
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แนวคิดสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน (Sustainable Campus)
หมวดที่ 1 : ความยั่งยืนด้านพลังงาน (Energy Efficiency)

ENERGY
WIND ENERGY
GREEN BUILDING
SOLAR ENERGY

GREEN BUILDING

WASTE

การพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนจะเน้นการรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศทั้งทางชี วภาพและ
กายภาพ จากการผลิตและการใช้พลังงาน และการค�ำนึงถึงด้านสังคม การพัฒนาที่ย่ังยืนจะต้องรักษา
ความมั่นคงของสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาพลังงานยั่งยืน ควรอยู ่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยี
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ งจะท�ำให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด ดังนั้นการวางแผนระยะยาว
จึ ง ก� ำ หนดแนวคิ ด ด้ า นความยั่ ง ยื น ทางพลั ง งานออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ การลดการใช้ พ ลั ง งาน
(Energy savings) และการผลิตพลังงานหมุ นเวียน (Renewable energy)

หมวดที่ 2 : อาคารเขียว (Green Building)
อาคารประหยั ด พลั ง งานกลายเป็ น บรรทั ด ฐานทั่ วไปส� ำ หรั บ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ส ร้ า งตามหลั ก
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการบ�ำรุ งรักษา แต่ยังสามารถสร้าง
มู ลค่าเพิ่มให้กับอาคารได้ด้วย เพิ่ มประสิทธิภาพการท�ำงานของผู ้ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้ า
และระบบปรั บ อากาศ ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รต่ อ สั ง คมต่ อ การค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน
ดังนัน้ การวางแผนระยะยาว ซึ่ งรวมถึงแผนการก่อสร้างและปรับปรุ งอาคารต่างๆ นัน้ จะต้องท�ำเพื่อให้เป็น
อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล

หมวดที่ 3 : การจัดการขยะ (Waste Management)
การจัดการปริมาณขยะจ�ำนวนมากในมหาวิทยาลัย ด้วยหลักการที่ว่าขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีเป้าประสงค์คือการท�ำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและก�ำจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิผล ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ผสมผสานการน�ำวัสดุกลับมาแปรรู ปใช้ใหม่ได้ พัฒนาการน�ำขยะกลับมาแปรรู ปใช้ใหม่ และพัฒนาระบบ
การจัดการให้มีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 4 : การจัดการน้ำ� (Water Management)
WATER

ส่งเสริมแนวทางการใช้น้ำ� อย่างเหมาะสม ควรมีการวางแผนระบบการใช้น้ำ� จากคูคลอง หรือการ
ใช้น้ำ� ใช้แล้วจากอาคาร (Grey Water) ที่ผ่านการบ�ำบัด เพื่อดูแลรักษาภูมิทัศน์และรดน�้ำต้นไม้ แทนการใช้
น�้ำประปา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน�้ำเสียในปั จจุ บันและอนาคต กลุ่มอาคารทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นใหม่
ต้องมีการติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียขัน้ ต้น
ในด้านการจัดการน�้ำฝน แนวคิดการปรับปรุ งด้านระบบระบายน�้ำของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามแนวคิดความยั่งยืน ผสมผสานการจัดการน�้ำฝนโดยวิธธี รรมชาติกบั วิธที างวิศวกรรม ตามหลัก “Low
Impact Development”
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หมวดที่ 5 ระบบสัญจร (Transportation)

TRANSPORTATION

NATURAL SPACE

EDUCATION
and RESEARCH

WELLNESS and FOOD

ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) คือระบบการขนส่งที่ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเมืองได้ดี การส่งเสริมสังคมที่มีความสุข และค�ำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพต้องอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยไม่
ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม หรือเกิดในปริมาณที่น้อยมาก ดังนัน้ การวางแผนระยะยาวส�ำหรับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จะต้องท�ำเพื่อมุ ่งสู่เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบทางสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มจากการใช้ สั ญ จร จึ ง ก� ำ หนดแนวคิ ด ด้ า นระบบสั ญ จรออกเป็ น 5 ส่ ว น ได้ แ ก่
นโยบายพฤติกรรมการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว, ระบบโครงข่ายถนนสีเขียว (ระบบทางเท้า ทางจักรยาน),
ระบบขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม (Universal Design), ระบบขนส่งมวลชน (Public Transportation) และยาน
พาหนะพลังงานสะอาด

หมวดที่ 6 พื้นที่ธรรมชาติ (Natural Space)

พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ธรรมชาติ เป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี
ประโยชน์ทัง้ 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ธรรมชาติเป็น
ที่อยู ่อาศัยของสิ่งมีชีวิต และเป็นโครงข่ายเชื่ อมโยงแหล่งที่อยู ่อาศัยเข้าด้วยกัน ช่ วยป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของดิน ช่ วยดูดซั บน�้ำฝนไหลบ่า จึงช่ วยปรับปรุ งระบบการระบายน�้ำได้ดี ต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว
ช่ วยดูดซั บมลภาวะอากาศ พืชพรรณในพื้นที่สีเขียวช่ วยลดอุ ณหภูมิของเมือง ดังนั้นการวางแผนระยะ
ยาวส�ำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จะต้องท�ำเพื่อมุ ่งสู่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน
จึงก�ำหนดแนวคิดด้านระบบสัญจรออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สงวนรักษาพื้นที่ระบบนิเวศ แหล่งน�้ำ และต้นไม้
ใหญ่ และส่งเสริมการเรียนรู ้ธรรมชาติ

หมวดที่ 7 การศึกษาและวิจัย (Education and Research)

เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เป็นเพียงการให้ความรู ้แก่นักศึกษา
เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู ้เท่าทันต่อสถานการณ์โลก แต่ยังเป็นการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เพื่อเป็นการ
ชี้ น�ำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคม จึงต้องให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาในหลักสูตร ร่วมกับการ
สนับสนุนงานวิจัยทัง้ เชิ งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ดังนัน้ การวางแผนระยะยาวส�ำหรับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จะต้องท�ำเพื่อมุ ่งสู่เป้าหมายในการสร้างองค์ความรู ้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จึงก�ำหนดแนวคิดด้านการศึกษาและวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาและการวิจัย, กิจกรรม
นอกห้องเรียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 8 สุขภาพและอาหาร (Wellness and Food)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วติ ของนักศึกษาและบุ คลากรในประชาคมธรรมศาสตร์ ส่งเสริม ป้องกัน ทัง้
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้ความส�ำคัญกับอาหาร วิถชี ี วติ ความปลอดภัยขัน้ พืน้ ฐานไปจนถึงการพัฒนาให้
เกิดคุณภาพชี วิตที่ดีแบบองค์รวม ดังนัน้ การวางแผนระยะยาวส�ำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
จะต้องท�ำเพื่อมุ ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาคมธรรมศาสตร์และชุ มชน ที่ลดผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงก�ำหนดแนวคิดการพัฒนาสุขภาพและอาหารออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สุขภาพดี และ
อาหารปลอดภัย

SOCIAL JUSTICE

หมวดที่ 9 ความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice)

ความเป็นธรรมทางสังคม ความส�ำนึก ตระหนักในความส�ำคัญของความเสมอภาคและความ
ยุ ติธรรมในสังคม เพื่อให้ชาวธรรมศาสตร์ได้รับความเป็นธรรมอย่างเหมาะสม

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

เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์ “ธรรมศาสตร์ 100 ปี ” ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปี พ.ศ.2577 จะเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู ้อย่างยั่งยืน
เพือ่ รับใช้ประชาชน และผู ้อยู ่มีความสุข” จึงได้ก�ำหนดผังแสดงรายละเอียดที่ส�ำคัญ เพื่อสร้างโครงหลักของการพัฒนาอย่างมีระบบ
โดยก�ำหนดลักษณะการใช้งานของพื้นที่ส่วนต่างๆภายในศูนย์รังสิต เป็น 8 ประเภท ได้แก่

พื้นที่นันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม
ก� ำ หนดเป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ กิ จ กรรมด้ า นพั ก ผ่ อ น
นันทนาการส�ำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ และ
ชุ ม ชนภายนอก ทั้ งในเชิ ง การกี ฬ า และเชิ ง
วัฒนธรรม ให้มีกิจกรรมเชิ งพาณิชย์ได้เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวก แก่การท�ำกิจกรรมหลัก

พื้นที่ส่วนพั่กอาศัย

ก�ำหนดเป็นพืน้ ทีพักอาศัยส�ำหรับนักศึกษา
และบุ ค ลากร และครอบครั ว บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย ให้มีส่ิงอ�ำนวยความสะดวก
พื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม วิ ถี ชี วิ ต และการอยู ่
อาศัยอย่างมีคุณภาพ

พื้นที่อนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
และการเรียนรู ้ธรรมชาติ
แก�ำหนดเป็้ น่ พื้นที่ธรรมชาติ ที่อ้ ยู ่อาศัยของสิ่งมี
ชี วิต พืนทีระบบนิเวศ แหล่งนำ� และต้นไม้ใหญ่
และส่งเสริมการเรียนรู ้ธรรมชาติ

พื้นที่บริหารงานส่วนกลาง

ก� ำ หนดเป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ การบริ ห ารงาน
มหาวิ ท ยาลั ย การติ ด ต่ อ ประสานงาน
กับองค์กรภายนอกรวมถึงการให้ข้อมู ล
ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่อประชาชน
ประกอบด้วย ส่วนบริหารมหาวิทยาลัย
และอาคารส�ำนักงาน

พื้นที่ส่วนการศึ
กษา
้ ่ ่

ก� ำ หนดเป็น พื นที เพื อการเรี ย นการสอน
การเรียนรู ้ตามหลักสูตร กิจกรรมด้าน
วิชาการ และการวิจัย

พื้นที่บริก้ ารวิชาการและสังคม

ก�ำหนดเป็นพืนที่เพื่อบริการประชาชน โดยมี
กิจกรรมที่เกิดจากการน�ำความรู เ้ ชิ งวิชาการ
แขนงต่างๆไปปรับใช้เพือ่ การบริการประชาชน
ให้มีกิจกรรมเชิ งพาณิชย์ได้ แต่ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์ชุมชนและบริการสังคม

พื้นที่ส่งเสริม้ เศรษฐกิ
จสร้างสรรค์
่ ่

ก� ำ หนดให้ เ ป็ น พื นที เพื อพั ฒ นาให้
เกิ ด ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ อย่ า ง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมการคุณภาพ
ชี วิตประชาชนโดยรอบ

พื้นที่งานสาธารณูปโภค

ก�ำหนดเป็นพื้นที่เพื่อระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ สร้างความสะดวกคล่องตัวในการ
จัดการพื้นที่ส่วนรวม เช่ น พื้นที่การดูแล
รักษาซ่ อมบ�ำรุ ง เก็บวัสดุอุปกรณ์ และ
ส�ำนักงานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด้าน
ที่เกี่ยวข้อง
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การก�ำหนดความหนาแน่นและร้อยละพื้นที่เปิ ดโล่ง

การปรับสัดส่วนความหนาแน่นและร้อยละพื้นที่ เปิ ดโล่งส�ำหรับผังแม่บท
มธ.ศูนย์รังสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อวางกรอบและชี้ น�ำระดับความเข้มข้นในการพัฒนา
พื้นที่และรักษาระดับคุณภาพชี วิตที่ดีของผู ้อยู ่อาศัย มีหลักการดังนี้

พื้นที่ส่วนการศึกษา

สร้างความใกล้ชิด/จุ ดศูนย์รวม (node)
เพิ่มโอกาสในการสร้างปฎิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยน
การเรียนรู ้่ระหว่างกลุ่มผู ้ใข้งาน

พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/เรียนรู ้ธรรมชาติ
อาคารหนาแน่นน้อยที่สุด
สร้างความเชื่ อมต่อของพื้นที่ในรุ ปแบบพื้นที่เปิ ดโล่งสีเขียว

พื้นที่นันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม
กระจายอาคาร สร้างพื้นที่เปิ ดโล่ง
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภายนอกอาคาร

พื้นที่เศรษฐกิจ/บริการสังคม

เพิ่มการบริการ รองรับผู ้ใช้งานได้ เพิ่มพื้นที่บริการ
รองรับผู ้ใช้งานที่หลากหลายได้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่

พื้นที่พักอาศัย

สร้างความเป็นอยู ่ท่ีดี
โปร่งโล่ง อากาศถ่ายเท
ส่งเสริมการพัฒนาทางแนวสูงเพื่อให้รองรับผู ้ใช้งานได้มาก
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ระบบการสัญจร

ก�ำหนดโครงข่ายถนนหลักและรองภายในศูนย์รังสิต
เพือ่ สร้างระบบสัญจร ที่เอื้อต่อการสัญจรทางเท้า จักรยาน
และการใช้ระบบขนส่งมวลชน ดังนี้

ถนนสายหลัก

ถนนพิทักษ์ธรรม

ง
ทอ
นยูง
ถน

ถนน
ธรร สัญญ
มศัก า
ดิ ์

ถนนตลาดวิชา

เป็นถนนรอบนอก เชื่ อมประตูหลักออกสู่ถนนภายนอก เน้นความคล่องตัว
ของการสัญจรทางรถยนต์เป็นหลัก มีขนาด 4 ช่ องจราจร รถวิ่งสวนกันได้
แยกเส้นทางรถยนต์ออกจากทางเท้าและทางจักรยาน

์
ถนนปรีดี พน
มยงค์

ึ๊งภากรณ
ถนนป๋ วย อ

ถนนสายพิเศษ

ตามแนวคิด “Shared Street” เป็นถนนที่ว่งิ ผ่านพื้นที่การศึกษา บริเวณ
แกนเอกลักษณ์ และที่พักอาศัย เน้นทางเดินเท้าและทางจักรยานเป็นหลัก ให้
รถยนต์สามารถใช้งานร่วมได้แต่ให้เป็นการสัญจรรองซึ่ งมีขนาด 2 ช่ องจราจร
รถวิ่งสวนกันได้ ก�ำหนดให้ใช้วัสดุผิวแบบพิเศษเพื่อชะลอความเร็วรถยนต์

ถนนสายรอง

เป็นถนนรอบนอกเพื่อเชื่ อมต่อและเป็นทางเลือกของการใช้ถนนหลัก เพือ่ ช่ วย
ระบายการจราจร ติดขัดในช่ วงเวลาเร่งด่วน ก�ำหนดให้มีช่องทางสัญจรทาง
รถยนต์ 2 ช่ อง รถวิ่งสวนทาง ทางเท้ามีทงั้ แบบแยกส่วนและแบบใช้งานร่วม
กับรถยนต์

อาคารจอดรถหลัก

P

P

P

P
PP

เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ทางเท้าและทางจักรยาน ตามแนวคิด
“Sustainable Campus” จึงก�ำหนดต�ำแหน่งอาคารจอดรถซึ่ งมีการใช้งาน
แบบผสมผสาน (mixed-use) ในต�ำแหน่งใกล้ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
และบริเวณขอบนอกของพื้นที่การศึกษา ให้สามารถบริการพื้นที่ส่วนใหญ่ได้
ในระยะรัศมี 500-1,000 เมตร (เดินเท้าได้ใน10นาที) ประกอบด้วย 7 ต�ำแหน่ง
ได้แก่ ประตูเชี ยงรากใหม่, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์ประชุ มธรรมศาสตร์
และส่วนชุ มชนใหม่ข้างสวทช.จุ ดละ 1,000คัน กลุ่มคณะเทคโนโลยี กลุ่มคณะ
วิทยาศาสตร์ และบริเวณสถานีรถไฟฟ้า จุ ดละ 500คัน

P
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ระบบภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว

พื้นที่เปิ ดโล่งสีเขียว ซึ ่งหมายถึงพื้นที่บริเวณที่มีผิวพื้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดาดนุ่มหรือแหล่งน้ำ� หรือเป็นผิวพื้นดาดแข็งแต่มีต้นไม้
ขนาดใหญ่ใหญ่ปกคลุมนั้น มีความส�ำคัญต่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ของศูนย์รังสิต เพื่อสร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยา และส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมร่วมกันทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิด Sustainable Campus จึงก�ำหนดให้รกั ษาต�ำแหน่งและขนาดโดยประมาณของพืน้ ทีเปิ่ ดโล่ง
สีเขียวไว้ให้มากที่สุด (ดังแสดงในผัง) โดยแบ่งพื้นที่เปิ ดโล่งสีเขียวเป็น 2 ประเภท ดังนี้

พื้นทีเ่ ปิ ดโล่งสีเขียวหลัก

พื้นที่เพื่อกิจกรรมส่วนรวม
และเทศกาลพิเศษของมหาวิทยาลัย

พื้นที่เพื่อกิจกรรมนันทนาการหลัก
ในพื้นที่แต่ละส่วน (zone)

พื้นที่เพื่อรักษาและฟื ้นฟู ความสมบู รณ์
ด้านนิเวศวิทยา

พื้นที่เปิ ดโล่งสีเขียวเชื ่อมต่อ
แนวคูคลองระบายน้ำ�หลัก
รวมทัง้ พื้นที่ขอบน้ำ�และตลิ่ง

แนวคูน้ำ� คันดิน
ตามแนวขอบเขตมหาวิทยาลัย
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การรับรู ้จินตภาพของพื้นที่มหาวิทยาลัย
จินตภาพหรือการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลักษณะทางกายภาพที่มีคุณค่าในการสื่ออัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยก�ำหนดให้มีการควบคุมรู ปแบบอาคาร ความสูง และระยะถอยร่น
ของอาคาร ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนี้

L

พื้นที่แกนกลางมหาวิทยาลัย

ถ.ป๋ วยฯ / ปรีดีฯ
ระยะถอยร่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
ห่างจาก กึ่งกลางถนนอย่างต่ำ� 20.00 เมตร
ถ.พิทักษ์ธรรม
ฝั ่งตะวันตกของถนน
ระยะถอยร่น ตามพ.ร.บ. ควบคุม
ห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างต่ำ� 22.00 เมตร

ถ.ปรีดีฯ
ถ.ป๋ วยฯ

ฝั ่งตะวันออกของถนน
ระยะถอยร่น ตามพ.ร.บ. ควบคุม
ห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างต่ำ� 40.00 เมตร

ถ.พิทักษ์ธรรม

ถ.ตลาดวิชา

1

ถ.ตลาดวิชา
ฝั ่งตะวันตกของถนน
ระยะถอยร่น ตามพ.ร.บ.ควบคุม
ห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างต่ำ� 30.00 เมตร
ฝั ่งตะวันออกของถนน
ระยะถอยร่นตาม พ.ร.บ ควบคุม
ห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างต่ำ� 27.00 เมตร
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2 พื้นที่บริเวณอาคารทีม่ ีคุณค่าทางสถาปั ตยกรรม
ก) กลุ่มอาคารโดมบริหาร
ออกแบบโดย ดร.สุเมธ ชุ มสาย ณ อยุ ธยา
ค
ข

ก
ข) หอพระพุ ทธธรรมธิฐิศาสดา
ออกแบบโดย ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

ค) อาคารสถาบันเอเชี ยตะวันออกศึกษา
ออกแบบโดย Kisho Kurokawa

3 ภูมิสัญลักษณ์
สวนสาธารณะรรมศาสตร์ อุ ทยานการเรียนรู ้ ป๋ วย 100 ปี

ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

B
จ ง ค

ศูนย์กลางการเรียนรู ้

ข

ก

สนามธรรมจักรรวมใจ หอประชุ มพัชรกิติยาภา
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สวนสาธารณะธรรมศาสตร์
อุ ทยานการเรียนรู ้ ป๋ วย 100 ปี / ศูนย์บริการชุ มชน
หอประชุ มพัชรกิติยาภา
สนามธรรมจักรรวมใจ
TU Pavilion / ศูนย์กลางการเรียนรู ้

ระบบสาธารณูปโภค

1 ระบบไฟฟ้า

เมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวในอนาคตของพื้นที่อาคารในมหาวิทยาลัยฯ และความสามารถในการ
รองรับก�ำลังไฟฟ้าติดตัง้ ของแต่ละสายป้อน สามารถสรุ ปเป็นผังแม่บทระบบไฟฟ้าได้ดังนี้

มาตรการ

รายละเอียด

1

การปรับปรุ งระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจาก
อัตราการขยายตัวของกลุม่ อาคารวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ท�ำให้มกี ำ� ลังไฟฟ้าติดตัง้ ของอาคาร
กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2542 จาก 10.00 MVA เป็น 23.85 MVA หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
138.5 จึงควรปรับปรุ งระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่

2

การควบรวมก�ำลังไฟฟ้าติดตัง้ ของระบบจ�ำหน่ายใต้ดินวงรอบที่ 2 และ 3 (บริเวณหอพัก
เอเชี่ ยนเกมส์) เนื่องจากก�ำลังไฟฟ้าติดตัง้ ของระบบจ�ำหน่ายใต้ดินวงรอบที่ 2 และ 3 ใน
อดีตที่ผา่ นมามีการเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และมีผลรวมไม่เกินความสามารถในการจ่าย
ก�ำลังไฟฟ้าของ 1 วงรอบ โดยเมื่อควบรวมแล้วรับไฟฟ้าจากวงรอบที่ 2 เพียงวงรอบเดียว
วงรอบที่ 2 จะมีก�ำลังไฟฟ้าติดตัง้ เท่ากับ 28.48 MVA และวงรอบที่ 3 จะสามารถรองรับ
ก�ำลังไฟฟ้าติดตัง้ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีกถึง 30 MVA หลังจากนัน้ สามารถน�ำวงรอบที่
3 ไปจ่ายไฟฟ้าให้กับกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (RMU-HP) เพื่อแยกส่วนออกจาก
วงรอบที่ 5 เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และการแยกค่าไฟฟ้า

3

ก่อสร้างส่วนขยายของระบบจ�ำหน่ายใต้ดินวงรอบที่ 1 ไปยังกลุ่มพื้นที่ว่างด้านข้าง สวทช
เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

4

นอกจากระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแล้ว ยังมีแนวคิดการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เซลโฟโตโวเทอิค (PV Cell) ในปั จจุ บันมีประสิทธิภาพ
ประมาณร้อยละ 80 และมีตัวประกอบก�ำลังการผลิต (Capacity Factor) ประมาณร้อยละ
15 เมื่อพิจารณาจากข้อมู ลศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณที่ตงั้ ของ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รู ปแบบการติดตัง้ ที่ความเหมาะเป็นแบบติดตัง้ บนหลังคาอาคารที่มี
ความสูง และมีพื้นที่หลังคาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่นื เช่ น หลังคาของอาคาร Main Stadium,
Aquatic Center, Gymnasium 1–6 , อาคารกลุ่มโรงพยาบาล เป็นต้น
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2 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน ส�ำหรับผู ใ้ ช้งานทุกกลุม่ และส่งเสริมความสะดวกด้านการใช้งานภายในพืน้ ที่กจิ กรรม
ต่างๆ ตามแนวคิด ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน (TU For People) และเพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่สวยงาม สร้างเอกลักษณ์และเอกภาพ ส่งเสริมชี วิตชี วาและคุณภาพที่ดีของนักศึกษาและผู ้
ใช้งานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Pleasant Campus Town)
โดยมีแนวทางดังนี้

พื้นที่รอบอาคาร

พื้นที่ทางสัญจร

พื้นที่กิจกรรม

เพื่อความสวยงาม

1

ออกแบบระบบไฟส่องสว่างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยึดหลักการประหยัดพลังงาน การ
ใช้พลังงานทดแทน และเลือกประเภทดวงโคมและระดับแสงที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

2

ก�ำหนดที่ตงั้ ของไฟส่องสว่างโดยรอบอาคารให้เป็นระเบียบ มีระยะห่างที่เหมาะสม ไม่กีดขวาง
ทางสัญจรและพืน้ ที่กจิ กรรม เพื่อความปลอดภัยแก่ผูใ้ ช้งานทัง้ ในเวลากลางวันและกลางคืนใช้
ประเภทของไฟส่องสว่างที่เหมาะสมกับลักษณะสถาปั ตยกรรมของอาคาร และมีรูปแบบเข้ากับ
บรรยากาศโดยรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเอกภาพและเสริมเอกลักษณ์ของอาคาร

3

ใช้ดวงโคมที่ดูแลรักษาง่าย ทนต่อสภาพอากาศภายนอกอาคารได้ดี ค่าบ�ำรุ งรักษาน้อย
ปลอดภัยต่อผู ้ใช้ ควรหลีกเลี่ยงวัสดุประเภทพลาสติก เนื่องจากช� ำรุ ดง่าย

4

แบ่งแนวทางการออกแบบลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ได้ 4 ประเด็น ดังนี้ แนวทางการ
ให้แสงสว่างพื้นที่โดยรอบอาคาร ,แนวทางการให้แสงสว่างตามเส้นทางสัญจร, แนวทางการ
ให้แสงสว่างตามลานส่งเสริมกิจกรรม, และแนวทางการให้แสงสว่างเพื่อสร้างบรรยากาศและ
ความสวยงาม
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3 ระบบน�้ำใช้

การปรับปรุ งผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เพื่อมุ ง่ สูเ่ ป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว และยั่งยืน (Sustainable Campus) ในด้านสาธารณูปโภคส่วนของระบบน�้ำใช้ ให้เป็นไปเพื่อ
รักษาเสถียรภาพการใช้น้ำ� ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุ งรักษา ตลอดจนหาแนวทางในการใช้น้ำ�
อย่างเหมาะสม ดังนี้

มาตรการ

รายละเอียด

ส�ำรวจ

1

การรักษาเสถียรภาพการใช้น้ำ� เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต ทาง
มหาวิทยาลัย จึงควรจะพิจารณาหาแหล่งจ่ายน้ำ�แหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่ น พิจารณา
รับซื้ อน�้ำประปา จากโรงผลิตน้ำ�เพื่ออุ ตสาหกรรมนวนคร และมหาวิทยาลัยควร
ก�ำหนดสัดส่วนการรับน�้ำจากทัง้ สองแหล่งให้เหมาะสม รวมทัง้ พิจารณาปรับปรุ ง
ระบบท่อโครงข่ายน้ำ�ประปาให้สามารถรองรับการจ่ายน้ำ�จากทั้งสองแหล่ง

2

ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุ งรักษา โดยมหาวิทยาลัยควรค�ำนึงถึงทางเลือก
ใช้น้ำ� จากแหล่งที่ต้นทุนการผลิตที่ต่ ำ�

3

ในระยะยาวควรพิจารณาขยับแนวท่อเมน ที่เดิมวางอยู ่ใต้ถนนออกไปอยู ่นอกเขต
ถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการบ�ำรุ งรักษา

4

แนวทางการใช้น้�ำอย่างเหมาะสม ควรมีการวางแผนการใช้น้�ำจากคูคลอง หรือ
ใช้น้ำ� ใช้แล้วจากอาคาร (Grey Water) ที่ผ่านการบ�ำบัดเพื่อการรดน�้ำ และดูแล
รักษาภูมิทัศน์

ปรับปรุง

พัฒนา
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4 ระบบการจัดการน�้ำเสีย

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ในปั จจุ บันประกอบด้วยระบบ
รวบรวมน�้ำเสียจากกลุ่มอาคารต่างๆ ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มอาคารเรียน กลุ่มที่พักอาศัย และ
กลุ่มศูนย์กีฬา น�้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมและส่งผ่านไปยังโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย ซึ่ งส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
บ�ำบัดน�้ำเสียโดยวิธีการทางชี วภาพ ซึ่ งประกอบไปด้วยบ่อเติมอากาศ และบ่อตกตะกอน ก่อนที่จะมี
การเติ ม คลอรี น เพื่ อ ฆ่ า เชื้ อ โรค และปล่ อ ยลงสู่ ค ลอง เพื่อให้ ร องรั บ การใช้ ง านพื้ น ที่ ใ นอนาคต
และตอบสนองเป้าหมายมหาวิทยาลัยด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน มีแนวทางการปรับปรุ งระบบดังนี้

มาตรการ

ส�ำรวจ

ปรับปรุ ง

รายละเอียด

1

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน�้ำเสียในปั จจุ บัน ระบบท่อระบายน�้ำเสียและระบบบ�ำบัดน�้ำ
เสียขัน้ ต้นของอาคารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู ่ในสภาพเก่าทรุ ดโทรม ขาดการ
บ�ำรุ งรักษาอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้ประสิทธิภาพในการบ�ำบัดลดลง ดังนัน้ จึงควรท�ำการ
ปรับปรุ งทัง้ ระบบและก�ำหนดแผนการตรวจสอบสภาพอย่างสม�่ำเสมอ

2

การขยายตัวของสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการขยายตัวของผู ้ใช้
งานโรงพยาบาล ท�ำให้มกี ารใช้งานห้องปฏิบตั กิ ารที่มขี องเสียที่ตอ้ งการการบ�ำบัดด้วย
วิธีพิเศษ เช่ น สารเคมี สารชี วภาพ เศษคอนกรีต คราบน�้ำมัน ฯลฯ จึงเห็นควรให้
อาคารที่มีห้องปฏิบัติท่มี ีของเสียดังกล่าวเกิดขึ้นทัง้ ในปั จจุ บันและในอนาคต พิจารณา
หาแนวทางการบ�ำบัดขัน้ ต้นก่อนที่จะส่งเข้าสู่ระบบบ�ำบัดส่วนกลางต่อไป

3

แนวทางการจัดการน�้ำเสียของอาคารในอนาคต กลุ่มอาคารทุกประเภทที่จะเกิดขึ้น
ใหม่ในอนาคต ต้องติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�้ำสียขัน้ ต้นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่เป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับระบบเดิมและเป็นการเพิ่มเสถียรภาพของระบบบ�ำบัดรวมของมหาวิทยาลัย

4

การประยุ กต์ใช้วิธีการตามธรรมชาติในการจัดการน�้ำเสีย ในการบ�ำบัดน�้ำเสียของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ควรพิจารณาประยุ กต์ใช้วธิ กี ารตามธรรมชาติ
ในการจัดการน�้ำเสีย เช่ น วิธกี ารใช้พนื้ ที่ชุมน�้ำเทียม หรือบึงประดิษฐ์ ในการช่ วยบ�ำบัด
ซึ่ งจะส่งผลให้ลดภาระของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ตอ้ งใช้เครื่องจักรกล และสารเคมี อีกทัง้
ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ีของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นสถานที่ทดลอง ศึกษาวิจัย
และประยุ กต์ใช้เป็นพื้นที่สันทนาการของประชาคมธรรมศาสตร์

พัฒนา
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5 ระบบระบายน�้ำและจัดการน�้ำฝน

แนวคิดการปรับปรุ งผังแม่บทในด้านระบบระบายน�้ำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ให้เป็นไปตามแนวคิดความยั่งยืนในอนาคตมีดังนี้

ลดพื้นที่ทึบน้ำ�และเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำ�
ลักษณะพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นพื้นที่ลุ่ม ซึ่ งได้รับ
อิทธิพลฝนตามฤดูกาล ท�ำให้ต้องระบายน�้ำออกสู่พื้นที่ภายนอก การวางผัง
พื้นที่ในอนาคตจะต้องค�ำนึงถึงการลดปริมาณน�้ำที่จะต้องระบายออก โดย
แนวทางหนึ่งที่เหมาะสมคือการลดพืน้ ที่ทบึ น�้ำในบริเวณจะมีการพัฒนาใหม่ เช่ น
การเลือกใช้วสั ดุปูพนื้ ที่จอดรถเป็นแบบบล็อกหญ้า การใช้วสั ดุปูพนื้ แบบพรุ นน�้ำ
การออกแบบพืน้ ที่สนั ทนาการให้มสี ดั ส่วนพืน้ ที่ท่เี ป็นพืชพรรณ โดยอีกแนวทาง
หนึ่งคือการเพิ่มพื้นที่หน่วงน�้ำ เช่ น บ่อเก็บน�้ำหรือสนามหญ้าในที่ลุ่ม ทัง้ นี้ต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมร่วมกับการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมต่อไป

IMAGE

ถนนแบบไม่มีขอบ

พื้นที่ท่วมขังจากน้ำ�ฝนส่วนใหญ่เกิดในบริเวณที่มีขอบถนนสูงมีการปิ ดกั้น
การระบายน�้ำจากถนนสู่ท่อ ซึ่ งสามารถออกแบบการระบายน�้ำจากถนนออก
สู่พื้นที่ว่างรอบข้างโดยตรง ซึ่ งระบายน�้ำได้มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้าง

IMAGE

เชื ่อมต่อระบบคลองและบ่อ
ปั จจุ บันประสิทธิภาพของระบบระบายน�้ำหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ขึน้ อยู ก่ บั ระบบคลองและบ่อ ดังนัน้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน�้ำจึงควรพิจารณารักษาระบบคลองและบ่อที่มีอยู ่ในปั จจุ บันและท�ำการ
เชื่ อมต่อในจุ ดที่ยงั ขาดการเชื่ อมต่อ อีกทัง้ การพัฒนาพืน้ ที่ใหม่ ควรยึดแนวทาง
การเชื่ อมต่อระบบคลองและบ่อ
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6 ระบบการจัดการขยะ

การจัดการขยะตามแนวทาง “มหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน” ประยุ กต์ใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์
(zero waste management) มีเป้าประสงค์ คือ “การท�ำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและก�ำจัดที่เหลือด้วย
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” โดยหลักการส�ำคัญส�ำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ก�ำหนด
แนวคิดด้านการจัดการขยะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การลดปริมาณขยะ และระบบการจัดการมู ลฝอย
โดยการพัฒนาระบบการจัดการขยะ ธนาคารขยะ โรงคัดแยกขยะ และโรงปุ๋ ยชี วภาพ ซึ่ งปั จจุ บันการ
จัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีขัน้ ตอนในการแยกทิ้งที่เหมาะสม ส่งผลให้ขยะทุกประเภทต้องมา
แยกที่โรงขยะ เกิดมลภาวะและค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง ดังนัน้ แนวคิดในกรณีท่มี ีโรงขยะในมหาวิทยาลัย
คือ
1.
ทุ ก อาคารต้ อ งมี ถั ง ขยะแยกประเภท 4.
เศษอินทรีย์วัตถุ (ใบไม้, กิ่งไม้) เสนอให้
ชั ดเจน เพื่อให้เอกชนสามารถมารับไปมาขายได้ ใช้พนื้ ที่บริเวณติดกับแปลงนา เพื่อเป็นจุ ดรวมเศษ
โดยตรง เช่ น ขยะรีไซเคิล ขยะมู ลฝอย
อินทรียว์ ตั ถุทงั้ หมดภายในมหาวิทยาลัย น�ำมาย่อย
สลายกลายเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ และน�ำไปใช้งานต่อของ
การดูแลงานสวนภายในมหาวิทยาลัย โดยสร้างโรง
ปุ๋ ยชี วภาพในต�ำแหน่งที่เหมาะสม
5.
ขยะประเภทติดเชื้ อ เป็นขยะที่เกิดจาก
การใช้งานของกลุม่ โรงพยาบาลและกลุม่ สุขศาสตร์
เสนอให้มีจุดทิ้งแยกจากส่วนอื่ นๆ โดยก�ำหนด
ต� ำ แหน่ งให้ อ ยู ่ บ ริ เ วณอาคารบริ ก ารของโรง
พยาบาลและเสนอให้เอกชนสามารถมารับไปจัดการ
ได้โดยตรง เพื่อไม่ให้ปะปนกับขยะประเภทอื่นๆ
2.
ในกรณีของขยะมู ลฝอย ก�ำหนดให้ใช้ 6.
ธนาคารขยะ หลั ก การลดปริ ม าณ
พืน้ ที่สเี ขียวใกล้กบั สถานีรถไฟสายสีแดง เป็นพืน้ ที่ ขยะจะเป็ น การเปลี่ ย นความคิ ด เรื่ อ งการใช้
โรงขยะส�ำหรับคัดแยกและส่งต่อให้เอกชนมารับไป ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่ ง
จัดการ
ท� ำได้ ทุ ก คนและทุ ก เวลาโดยส่ ง เสริ ม องค์ ค วาม
่
3.
ขยะประเภทเศษอาหาร ซึ งเดิมมีหน่วย รู ้ เ รื่ อ งการจ� ำ แนกประเภทและการลดปริ ม าณ
งานภายนอกมารับไป เสนอให้แต่ละโรงอาหาร มู ลฝอยในทุกภาคส่วนของประชาคมธรรมศาสตร์
ภายในมหาวิทยาลัย มีบ่อหรือจุ ดส�ำหรับรวมเศษ โดยสร้างจุ ดรับซื้ อที่อ�ำนวยความสะดวกและจู งใจ
อาหารเพื่อหมักเป็นก๊าซชี วภาพ และน�ำพลังงาน การก�ำหนดราคารับซื้ อที่อยู ใ่ นระดับสร้างแรงจู งใจ
กลับมาใช้ในโรงอาหารใหม่ ช่ วยลดค่าใช้จ่ายด้าน ในการแยกขยะด้วยตนเอง โดยเห็นควรให้ก�ำหนด
วัตถุดบิ และเป็นแนวทางพัฒนาการใช้งานที่สะอาด จุ ดรับซื้ อ หรือธนาคารขยะแบบถาวร โดยควร
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน
เปิ ดท�ำการอย่างน้อย 4 วัน ต่อสัปดาห์ ในช่ วง
เวลาที่ครอบคลุมทัง้ ช่ วงเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ
หมายเหตุ :
รายละเอียดเพิม่ เติม “เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต พ.ศ.2577” (ส่วนที่ 1 รายละเอียดการวางผังแม่บท)
บทที่ 4 - แนวคิดในการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577
บทที่ 5 - ผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577)
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MASTER PLAN
IMPLEMENTATION

บทที่ 5

เป็ นจริงด้วยการปฏิบัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติตามผังแม่บท
สภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะ
เป็นภาพลักษณ์ ภาพจ�ำ และเป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จำ� เป็นต่อ
การด�ำเนินชี วิตและพัฒนาคุณภาพชี วิตของบุ คลากรและนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุ คคลภายนอก การปรับปรุ งผังแม่บท
นี้เกิดขึ้นเพื่อมุ ่งแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชี วิต วางแผนรองรับ
การพัฒนาระบบรถไฟฟ้า และสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ด้านความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน จึงเกิด
กระบวนการรวบรวมข้อมู ล ความคิดเห็น ก�ำหนดเป้าหมาย ความ
ต้องการ การคาดการณ์การเติบโตของแต่ละหน่วยงาน แล้ว
ประมวลผลด้วยหลักการวิเคราะห์และออกแบบ ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม หารือกับผู ้บริหาร คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และหน่วย
งานภายใน นักศึกษา คณาจารย์ ท�ำประชาพิจารณ์ต่อประชาคม
ธรรมศาสตร์ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
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อย่างไรก็ตามการจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้า
หมายนัน้ เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดจากการยอมรับและร่วมมือร่วมใจ เสีย
สละประโยชน์สว่ นตัวเพื่อประโยชน์สว่ นรวมหรือประโยชน์สาธารณะ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดสัมฤทธิ์ผลขึ้นได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและทุกระดับ ในการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาผังแม่บทต่อไป ให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยและประชาคม
ธรรมศาสตร์ต่อไป การบริหารผังแม่บทเพื่อให้การพัฒนาด้าน
กายภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นไปตามแผน ขัน้
ตอนการพัฒนาทางกายภาพต้องอาศัยโครงสร้างทางการบริหาร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังแม่บท หลังจากผังแม่บทได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบ
ให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยน�ำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนากายภาพ
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยผ่านคณะกรรมการกายภาพ และอาศัย
หน่วยงานระดับปฏิบัติงาน กองแผนงานและกองอาคารสถานที่
ซึ ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบผังแม่บทโดยตรง

ภารกิจของหน่วยงานดูแลรับผิดชอบผังแม่บท
เนื่องจากผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577
เป็นผังระยะยาว 20 ปี กองแผนงานและกองอาคารสถานที่
จึงมีหน้าที่รับผิดชอบส�ำคัญในการการทบทวนและปรับเปลี่ยนผัง
แม่บททุกๆ 5 ปี หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยและบริบทแวดล้อมในอนาคต นอกจาก
นั้นยังมีภารกิจประจ�ำ ได้แก่ การบริหารจัดการ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามผังแม่บท รวมทั้งการก�ำหนด
มาตรการเชิ งรุ กเพือ่ ผลักดันผังแม่บทไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง รวมถึง การ
จัดท�ำแผนงานพัฒนาโครงการย่อยตามผังแม่บท จัดท�ำผังพื้นที่
เฉพาะ จัดหาแหล่งงบประมาณ ประสานงาน และด�ำเนินการให้เกิดการ
ด�ำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ หน่วยงานดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมี
โครงการบุ คลากรที่มีความเชี่ ยวชาญในแต่ละด้านต่อไปนี้

POLICY PLANING

PHYSICAL PLANNING

DESIGN
CONSTRUCTION

บุ คลากรด้านการวางผัง
เช่ น ภูมิสถาปนิก สถาปนิก
นักออกแบบชุ มชนเมือง

บุ คลากรด้านการวางระบบวิศวกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน

บุ คลากรด้านการวางแผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากายภาพ

บุ คลากรด้านการจัดหาและวิเคราะห์งบประมาณ

บุ คลากรสนับสนุนต่างๆ
เช่ น เจ้าหน้าที่ประสานงาน ช่ างการเขียนแบบ
และช่ างกราฟฟิ ค
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ขั้นตอนการพัฒนากายภาพ
การพัฒนาทางกายภาพ หมายถึงอาคาร โครงการก่อสร้าง
รื้อถอน ปรับปรุ ง และปรับเปลี่ยน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ภูมิ
สัณฐาน และสาธารณูปโภคต่างๆ การพัฒนาเหล่านี้ส่งผลต่อ
คุณภาพชี วิตของผู ้ใช้พื้นที่และภาพลักษณ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย
จึงควรเริ่มต้นจากขัน้ ตอนการวางแผนกายภาพ
(policy planning) ที่สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานต้นสังกัด ต่อด้วยการวางผังกายภาพ (physical planning) บริเวณพื้นที่โครงการ จากนั้นเป็นขั้นตอนการออกแบบราย
ละเอียดต่างๆ (design) ขัน้ ตอนการก่อสร้าง (หรือรือ้ ถอนปรับปรุ งสิ่ง
ก่อสร้างเดิม) และขัน้ ตอนการบริหารจัดการ ดูแลรักษาและซ่ อมบ�ำรุ ง
เพื่ อ ควบคุ มให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นกายภาพเป็ นไปในทางที่
สอดคล้องตามผังแม่บทศูนย์รังสิต พ.ศ.2577 การด�ำเนินการใดๆ
อันจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกายภาพของมหาวิทยาลัยอย่าง
ถาวรหรือกึ่งถาวร ทัง้ ต่ออาคาร สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ภูมิสัณฐาน
และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
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1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แจ้งความจ�ำนงในการพัฒนา
โครงการโดยมีหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เพื่อรับทราบ
และพิจารณาเบือ้ งต้น (ควรน�ำโครงการเข้าหารือในที่ประชุ มคณะ
กรรมการผังแม่บทตามความจ�ำเป็นแล้วแต่กรณี เช่ น โครงการทีม่ ผ
ี ล
ต่อการใช้ งานในระดับพืน้ ดิน ได้แก่ อาคาร/สวน/ ลานจอดรถ/ ถนน/
คูคลอง/ ฯลฯ) โดยเอกสารการเสนอขออนุญาตต้องมีรายละเอียด
คือ วัตถุประสงค์โครงการ งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ
ระยะเวลาที่ใช้ สงิ่ ก่อสร้างนัน้ ๆ และผังบริเวณเสนอต�ำแหน่งที่ตงั ้

2

ในกรณีท่ีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเห็นชอบ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการพัฒนารายละเอียดโครงการเสนอคณะกรรมการ
กายภาพ ผ่านกองแผนงานเพือ่ อนุมตั โิ ครงการและทีต่ งั ้ ในรายละเอียด
(ในกรณีไม่เห็นชอบ ให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของโครงการ) กอง
แผนงานพิจารณาตรวจสอบ โดยมีขอ้ พิจารณาคือ ไม่ขดั ต่อกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ขดั ต่อข้อก�ำหนดของผังแม่บท และพิจารณาผลกระทบ
ทัง้ ทางบวกและทางลบต่อกายภาพและสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย *ส�ำหรับโครงการที่มีผลกระทบอย่างมากต่อประชาคม
ธรรมศาสตร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องประสานงานกับฝ่ าย
วางแผน และ/หรือหน่วยงานส่วนกลางทีเ่ กีย่ วข้อง ในการจัดท�ำประชา
พิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นในการปรับรายละเอียดโครงการก่อน
การออกแบบ

3

เมื่อได้รับอนุมัติรายละเอียดโครงการและที่ตัง้ จากกรรมการ
กายภาพ หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการด� ำ เนิ น การออกแบบโดย
สถาปนิก/ภูมิสถาปนิก และ/หรือวิศวกรวิชาชีพ (ตามความเหมาะ
สมต่อลักษณะโครงการ) แล้วส่งแบบผ่านกองแผนงาน ให้กรรมการ
กายภาพพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการออกแบบ/
เขียนแบบก่อสร้าง เอกสารเสนอโครงการประกอบด้วย ผังบริเวณ
แบบร่างเบือ้ งต้น รายละเอียดที่ส�ำคัญ เช่ น ความสูงอาคาร ระยะ
ถอยร่น และรูปลักษณะอาคาร

4

เมื่อแบบร่างขัน้ ต้นได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกาย
ภาพฯ จึงให้ด�ำเนินการออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง ขออนุญาต
ก่อสร้าง โดยประสานกับกองอาคารสถานที่ในการเข้าด�ำเนินการใน
พืน้ ที่ รวมทัง้ ขัน้ ตอนการก่อสร้างและบ�ำรุ งรักษาสิง่ ก่อสร้างต่อไป ซึ่ง
ในขัน้ ตอนนี้ หากเกิดการเปลีย่ นแปลงลักษณะโครงการหรือรายละเอียด
การออกแบบที่มีความส�ำคัญต่อภาพรวมของโครงการ จะต้องน�ำ
โครงการนัน้ ๆ เสนอต่อคณะกรรมการกายภาพฯ อีกครัง้ หนึ่ง และ
ส�ำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือที่มีผลกระทบอย่างมากต่อประชาคม
ธรรมศาสตร์ จะต้องมีการจัดท�ำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิด
เห็นต่อรายละเอียดการออกแบบโครงการอีกครัง้ หนึ่ง
หมายเหตุ :
รายละเอียดเพิ่มเติม “เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577” (ส่วนที่ 1 รายละเอียดการวางผังแม่บท)
บทที่ 8 - แนวทางการน�ำผังแม่บทไปสู่การปฎิบัติ (Implementation)
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ระยะการพัฒนา
การปรับปรุ งผังแม่บทเพื่อมุ ่งสู่ “ธรรมศาสตร์ 100 ปี ”
โดยแต่ละโครงการจะวางแผนล�ำดับการพัฒนาเพื่อ
่
นัน้ เป็นการวางแผนระยะยาว ซึงต้องใช้ งบประมาณ บุ คลากร จะสามารถบริหารงบประมาณ การก่อสร้างและการพัฒนา
และเวลา ในการที่จะพัฒนากายภาพมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ กายภาพของธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้อย่างเป็นระบบ ล�ำดับ
ปั ญหาจากนโยบาย 4 ข้อที่เป็นโจทก์จากผู บ้ ริหาร มหาวิทยาลัย การพัฒนาผังแม่บท แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
ในการปรับปรุ งผังแม่บทธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้แก่
ระยะที่ 1 (2 ปี แรก), ระยะที่ 2 (3 ปี ), ระยะที่ 3 (5 ปี ) และระยะ
1. Strength TU Identity ส่งเสริมเอกลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัย ที่ 4 (10 ปี ) ตามล�ำดับรวมเป็น 20 ปี ระยะการพัฒนานัน้ เพื่อ
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เด่นชัดขึ้น
ตอบ “เป้ าหมายหลัก” 5 ข้อ ที่จะเป็นอัตลักษณ์ท่ชี ดั เจนของ
2. Create TU Community สร้างศูนย์กลางและความเป็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในอีก 20 ปี ได้แก่
ชุ มชนชาวธรรมศาสตร์
3. TU Sustainable Campus ธรรมศาสตร์สีเขียว เป็นมิตรกับ 1) ศูนย์ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน
สิง่ แวดล้อม จัดการน้ำ�อย่างยัง่ ยืน
2) ชุ มชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. Link TU Redline แผนรองรับสถานีรถไฟฟ้ าชานเมืองสาย 3) เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวยัง่ ยืน
สีแดง
4) มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
5) โครงข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การพัฒนาระยะที่ 1 (2 ปี ) : การปู พื้นฐาน

ภาพรวมของการพัฒนาระยะแรกนัน้ มีหลักการส�ำคัญ
คือการ “ปู พ้นื ฐาน” เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ทงั ้ 5 ของศูนย์
รังสิต โดยโครงการส่วนใหญ่มุ่งไปที่การสร้างอัตลักษณ์ด้าน
ชุ มชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว
ยัง่ ยืน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ใหม่ทย่ี งั รับรูไ้ ด้นอ้ ยมากภายในศูนย์รงั สิต
ในขณะทีอ่ ตั ลักษณ์ดงั ้ เดิมคือการเป็นศูนย์บริการประชาชนนัน้ มี
ให้เห็นได้ชดั พอสมควรแล้วในปั จจุ บัน นอกจากนัน้ ยังมีโครงการ
บางส่วนที่จะเกิดขึน้ เพื่อแก้ “ปั ญหาเร่งด่วนเชิงกายภาพ” ของ
ศูนย์รังสิต 					
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ได้แก่ การสร้างภาพจ�ำของธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(TU Identity) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ�ำวันพื้นฐาน
ของชุ มชน โครงการเหล่ า นี้มี ลั ก ษณะเป็ น โครงการน� ำ ร่ อ งที่
ด�ำเนินการได้ง่ายและส�ำเร็จได้ในระยะสั้น ที่ถึงแม้จะไม่สามารถแก้
ปั ญหาทัง้ กล่าวได้ทัง้ หมด แต่ก็จะช่ วยสร้างจุ ดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี สร้างจุ ดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดี

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

โครงการสวน Solar Park
โครงการปรับปรุ ง Green Canteen
โครงการก่อสร้างอาคารพัชรกิิติยาภา
โครงการ Park @ Extreme Sport
โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์ชวั่ คราวลานธรรมจักรรวมใจ
โครงการอาคารจอดรถ 1000 คัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
โครงการอุ ทยานการเรียนรู้ ป๋ วยฯ 100ปี
โครงการสถานีขนส่งผู โ้ ดยสาร ณ มธ.ศูนย์รงั สิต + ทางเชื่อมหอพักภายนอก
โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
- อาคารวิทยาการเรียนรู้และศึ กษาศาสตร์
- อาคาร INTERNATIONAL LEARNING
- โครงการ LEARNING COMMUNITY COURTYARD
10. โครงการ Play@ Gym7 และ Play@ Zero Carbon Bike Cafe’
11. โครงการประตูทางเข้าลานพญานาค
12. โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คันและร้านค้าประตูเชียงรากใหม่
13. โครงการ FITNESS CENTER
14. โครงการปรับปรุ งประตูเชียงราก 1 เป็นทางเท้าและทางจักรยาน
15. โครงการสวนสมุ นไพร
16. โครงการแนวรัว้ สีเขียวหน้ามหาวิทยาลัย
17. โครงการปรับปรุ งขยายโครงข่ายทางเดินเท้ามีหลังคาหลุม
18. โครงการพืน้ ที่กิจกรรมสังคมศาสตร์ (ลานจอดรถเดิม)
19. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการรวม
20. สวนสาธารณะธรรมศาสตร์
21. โครงการอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
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การพัฒนาระยะที่ 1 (2 ปี ) : การปู พื้นฐาน

การพัฒนาระยะที่ 2 (3 ปี )

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

โครงการ Student Lounge Center
โครงการอาคารส�ำนักงานยานยนต์และส�ำนักงานซ่ อมบ�ำรุ ง
โครงการโรงเรียนมัธยมนานาชาติ
โครงการอาคารคัดแยกขยะ
โครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ (ฝั่ งตรงข้าม AIT)
โครงการหอศิลป์ ธรรมศาสตร์
โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คันและศูนย์บริการสุขภาพชุ มชน รพ.มธ.
โครงการศูนย์พาณิชยกรรมชุ มชนรอบสถานีรถไฟฟ้ า และตัดถนนเชื่อมต่อ
โครงการปรับปรุ งสนามรักบี้ และพืน้ ที่หน้าสนามกีฬา MAIN STADIUM
โครงการปรับปรุ งร้านค้า และพืน้ ที่พักผ่อน ยิม 4,5,6
โครงการอาคารเรียนรวมระยะที่ 3 มธ. ศูนย์รังสิต
โครงการปรับปรุ งถนนตลาดวิชา,ปรีดี,ป๋ วย เพื่อเป็นถนนส�ำหรับทุกคน
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การพัฒนาในระยะที่ 2 ประกอบไปด้วยโครงการเพือ่ สริมสร้างการเป็นศูนย์บริการประชาชนครบ
วงจร รวมทัง้ สร้างความเป็น ชุ มชนแห่งการแลกเปลียนเรียนรู้ และเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวยัง่ ยืน ให้แข็ง
แรงยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังมีโครงการเพือ่ รองรับการพัฒนาตามแผนปั จจุ บันของรถไฟฟ้ าสายสีแดงซึ่ง
จะแล้วเสร็จหลังปี พ.ศ. 2560 โดยโครงการเหล่านีจ้ ะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ดา้ นการเสริมสร้าง โครง
ข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับมหาวิทยาลัยและกับย่านโดยรอบอีกด้วย

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

การพัฒนาระยะที่ 3 (5 ปี )

โครงการโรงแรม INTERNATIONAL HOUSE
โครงการอาคารกิจกรรมนักศึ กษา (STUDENT CENTER)
โครงการปรับปรุ งหอพักเอเชี่ยนเกมส์
โครงการปรับปรุ งพืน้ ที่กิจกรรมหอพัก (INTERZONE)
โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์สวนศึ กษาระบบนิเวศ (ECOLOGICAL PARK)
โครงการขยายถนนพิทักษ์ธรรม และสวนวิจัยพลังงาน
โครงการเปิ ดประตูทางเข้าส�ำหรับทางเท้สและทางจักรยาน หลังสนามเทนนิส
โครงการศูนย์พาณิชยกรรมชุ มชนรอบสถานีรถไฟฟ้ า (70%)
โครงการปรับปรุ งสนามเทนนิสและร้านค้า
โครงการพืน้ ที่นันทนาการลานเสาบัว
โครงการสนาม SOFTBALL และปรับปรุ งพืน้ ที่อเนกประสงค์
โครงการปรับปรุ งอาคารกิจกรรมนักศึ กษา (เดิม)
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การพั
การพัฒฒนาระยะที
นาระยะที่ 3่ 3(5(5ปี )ปี )

การพัฒนาระยะที่ 4 (10 ปี )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ส�ำหรับการพัฒนาในระยะที่ 3 และ 4 นีจ้ ะประกอบไปด้วยโครงการทีอ่ าจยังไม่มรี ายละเอียดชัดเจน
ในปั จจุ บนั เพียงแต่เป็นการเสนอกรอบแนวคิดตามวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายระยะยาวของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้
ฝ่ ายวางแผนของมหาวิทยาลัยจะต้องท�ำการศึ กษารายละเอียดและความเหมาะสมของโครงการต่างๆ
และปรับระยะเวลาการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป

การพัฒนาระยะที่ 4 (10 ปี )

โครงการโรงแรมอาคารวิจัย / ศูนย์อาณาบริเวณศึ กษา
โครงการศูนย์การเรียนรู้ (TEACHING LEARNING CENTER)
โครงการพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยแบบผสมผสาน
โครงการสวนวิทยุ และทางเดินเชื่อมต่อ เส้นทางสายใจเชื่อมใจธรรมศาสตร์
โครงการอาคารปฏิบัติการวิจัยสุขศาสตร์ / อาคารจอดรถ-บริการ
โครงการอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการอาคารจอดรถรวม(วิจัยเทคโนโลยี) 500 คัน
โครงการสร้างอาคารคณะ SIIT ใหม่
โครงการปรับปรุ งอาคารคณะ SIIT เดิมเป็นอาคารเรียนรวมเทคโนโลยี
โครงการอาคารจอดรถรวม (วิทยาศาสตร์) 500 คัน
โครงการส่วนต่อขยายสุขศาสตร์
โครงการขยายถนนประภาศน์ อวยชัย (เลียบคลองทิศใต้ศูนย์ประชุ ม)
โครงการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาคารจอดรถ 1,000 คัน
โครงการปรับภูมิทัศน์พนื้ ที่เชื่อมต่อส่วนบริหารและส่วนการวิจัย
โครงการปรับภูมิทัศน์พนื้ ที่เชื่อมต่อส่วนกีฬา นันทนาการ และวัฒนธรรม
โครงการปรับภูมิทัศน์ลานกีฬาภายใน
โครงการปรับภูมิทัศน์กลุ่มการเรียนรวมเทคโนโลยี
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หมายเหตุ :
รายละเอียดเพิ่มเติม “เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ.2577” (ส่วนที่ 1 รายละเอียดการวางผังแม่บท)
บทที่ 7 - การกําหนดระยะพัฒและงบประมาณโครงการเบื้องต้น
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ข้อควบคุมทางกายภาพ
ผังแม่บทระยะยาวย่อมต้องมีการปรับปรุ งเป็นระยะให้เหมาะสมกับ
สถารณ์การณ์ในอนาคต อย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุตามภาพฝั น
ผังแม่บท 2577 จ�ำเป็นต้องรักษาโครงหลักของผัง ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อต่อไปนี้

1

การแบ่งส่วนพื้นที่ (zones) ระบบสัญจรและจุ ดจอดรถ (circulation & parking)

ระบบการสัญจรและจุ ดจอดรถนัน้ มีแนวคิดหลักของการจัด
ระบบเส้นทางสัญจรภายในศูนย์รังสิต โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็น
เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน และมหาวิทยาลัยแห่งความสุข การ
จัดระบบสัญจรจึงท�ำเพื่อส่งเสริมการสัญจรทางเท้า จักรยาน และ
ระบบขนส่งมวลชนให้มากกว่าการใช้ รถยนต์ส่วนตัว โดยมีปัจจัยส่ง
เสริมจากภายนอก คือโครงการรถไฟฟ้ าสายสีแดงที่จะมาถึงสถานี
รถไฟธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะท�ำให้ปริมาณการใช้ รถยนต์
ส่วนตัวลดน้อยลง ทัง้ นี้หลักการส�ำคัญในการปรับระบบ คือจัดให้
รถยนต์สว่ นตัวและรถขนส่งมวลชนจากภายนอกมหาวิทยาลัย สัญจร
ผ่านถนนภายในมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด เพื่อลดมลภาวะและส่งเสริม
บรรยากาศของมหาวิทยาลัยน่าอยู น่ า่ เรียน การสัญจรภายในใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ร่วมกับการสร้างความ
สะดวกสบายให้กับทางเท้าและทางจักรยาน เพื่อเป็นทางเลือกที่มี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการสัญจรโดยรถขนส่งมวลชน
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“มธ.ศูนย์รังสิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยัง่ ยืน เพื่อประชาชน
และผู ้อยู ่มีความสุข”
รวมทั้ ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทโดยรอบทั้ ง ในปั จ จุ บั น และ
อนาคตมากยิง่ ขึ้น โดยหลักการส�ำคัญคือ ปรับภาพลักษณ์บริเวณ
“ด้านหน้า” ของมหาวิทยาลัยให้มีลักษณะเปิ ดรับต่อชุ มชนภายนอก
มากยิ่งขึน้ ทั้งทางด้านกายภาพและด้านการใช้ งาน ได้แก่ บริเวณด้าน
ทิศตะวันออกติดถนนพหลโยธินก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีก่ ารบริการวิชาการ
และสังคม ด้านทิศตะวันตกติดสถานีรถไฟฟ้ าสายสีแดงก�ำหนดให้เป็น
พืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชยกรรมเพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชิวติ
ชุ มชน และด้านทิศใต้ติดถนนเชียงรากก�ำหนดให้เป็นพื้นที่บริการด้าน
นันทนาการ กีฬาและวัฒนธรรม ส�ำหรับพื้นที่การศึ กษาและพื้นที่
พักอาศัย ก�ำหนดให้อยู บ่ ริเวณภายในใจกลางมหาวิทยาลัยเพือ่ ความ
สะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยพืน้ ทีส่ ว่ นภายใน (ส�ำหรับ
นักศึ กษาและบุ คลากร) และส่วนด้านหน้า (ส�ำหรับบริการประชาชน)
จะเชือ่ มต่อกันด้วยพืน้ ที่สเี ขียวเพือ่ อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและการเรียนรู้
โดยมีรายละเอียดการแบ่งส่วนพื้นที่ต่างๆ ดังแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ
3.1 การแบ่งส่วนการใช้ พื้นที่และอาคาร และ 3.2 ระบบการสัญจร

CREATIVE ECONOMY

การจั ด แบ่ ง ส่ ว นพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ ผั ง แม่ บ ทมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ. 2577 ได้ใช้ หลักการปรับปรุ งจาก
ลักษณะการใช้ที่ดินในแผนปั จจุ บัน (พ.ศ 2557) โดยปรับให้ตอบสนอง
ต่อเป้ าหมาย “ธรรมศาสตร์ 100 ปี ” นั่นคือ

ZONING
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ข้อควบคุมทางกายภาพ

2

สัดส่วนความหนาแน่น (F.A.R.) และร้อยละพื้นที่เปิ ดโล่ง

การก�ำหนดสัดส่วนความหนาแน่นและร้อยละของพื้นที่เปิ ด
โล่งส�ำหรับผังแม่บทมธ.ศูนย์รงั สิต พ.ศ.2577 มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ วาง
กรอบและชี้น�ำระดับความเข้มข้นในการพ้ฒนาพื้นที่ และรักษาระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู ้อาศัยในพื้นที่
จากปั ญหาการกระจายตัวของกลุม่ อาคารในพืน้ ทีบ่ ล็อคย่อย
ต่างๆ ยังไม่มรี ูปแบบทีส่ ม�ำ่ เสมอ เนือ่ งมาจากลักษณะการก�ำหนดพืน้ ที่
บล็อคทีใ่ หญ่เกินไป ท�ำให้ควบคุมลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึน้ จริงได้
ยาก ดังนัน้ การปรับข้อก�ำหนดด้านสัดส่วนความหนาแน่นและร้อยละ
ของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งส�ำหรับมธ.ศูนย์รงั สิต พ.ศ.2577 จึงได้ใช้หลักการและ
แนวคิดดังนี้

พื้นที่การศึกษา

1) แบ่งขนาดบล็อคในการควบคุมความหนาแน่นและพืน้ ที่
เปิ ดโล่งให้มีขนาดเล็กลง
2) กระจายความหนาแน่นและสัดส่วนพื้นที่เปิ ดโล่งให้
สมดุลกันในแต่ละส่วน (zones)
3) ก�ำหนดความหนาแน่น และสัดส่วนพืน้ ที่เปิ ดโล่งให้เหมาะ
สมกับการใช้งานแต่ละส่วน

พื้นที่บริการสังคม
และส่งเสริมเศรษฐกิจ

พื้นที่แกนกลาง
แนวตะวันออก-ตะวันตก

สร้างความใกล้ชิดในระยะเดิน สร้างพืน้ ที่เปิ ดโล่งหลัก เพื่อ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด จุ ดศู น ย์ ร วม เป็น “พืน้ ที่หายใจ” ของศูนย์
กิจกรรม (node) เพิม่ โอกาส รังสิต
ในการปฎิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

เพิ่ ม การบริ ก าร รองรั บ ผู ้
ใช้ ไ ด้ เ ต็ ม ศัก ยภาพของพื้น ที่
(บริเวณด้านทีต่ ดิ ถนนหลักและ
สถานีรถไฟ)
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พื้นที่พักอาศัย
สร้ า งความเป็น อยู ่ ท่ีดี โปร่ง
โล่ง อากาศถ่ายเท และรองรับ
ผู ้อาศัยได้มาก ดังแสดงในบท
ที่ 3 หัวข้อ 3.3 การก�ำหนด
ความหนาแน่นและร้อยละพืน้ ที่
เปิ ดโล่ง

3

พื้นที่เปิ ดโล่งสีเขียว (green open spaces)

การแบ่งระบบพื้นที่เปิ ดโล่ง มีความส�ำคัญต่อการใช้งาน ความ
เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และเอื้อให้เกิดการท�ำกิจกรรมร่วมกันทางสังคม
ทั้งในส่วนของกลุ่มคนจ�ำนวนมาก สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
บริบทพื้นที่น้ันๆ ซึ ่งการจัดการและออกแบบพื้นที่เปิ ดโล่ง มีหลักการที่
ต้องการให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิด “Sustainable Campus”
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ ่งมีเป้าหมายพื้นที่เปิ ดโล่งสีเขียวร้อยละ
70 มุ ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู ้ สร้าง
ปฎิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง อาจารย์ นักศึกษาและบุ คคลากร ได้เรียนรู ้
และใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สะท้อนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.4 ระบบภูมิทัศน์
และพื้นที่เปิ ดโล่ง

4

พื้นที่เปิ ดโล่งสีเขียวร้อยละ 70
มุ ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้

30%
70%

พื้นที่ควบคุมความสูง และรู ปแบบสถาปั ตยกรรม (height & architectural styles)

การก�ำหนดและควบคุมระดับความสูงของอาคารและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพจ�ำและบรรยากาศที่สวยงามโดยก�ำหนดให้การ
ออกแบบค�ำนึงถึงความสูงของกลุม่ อาคารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางสถาปั ตยกรรม
และกลุม่ อาคารแสดงเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ดังแสดงในผังก�ำหนดพืน้ ที่
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย)
เพื่อให้เกิดการออกแบบที่สอดคล้องและสร้างเอกภาพแก่พื้นที่
และการก� ำ หนดรู ป แบบสถาปั ตยกรรมเพื่ อให้ ลั ก ษณะและรู ป ลั ก ษณ์
สถาปั ตยกรรมสอดคล้องกับบริบท และเอกลักษณ์ของพื้นที่เดิม ให้
พื้นที่ใช้งาน สภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ สอดคล้อง
กับกิจกรรม เหมาะสมกับการใช้งานของนักศึกษา บุ คลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ให้เกิดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน
รู ้ (Learning Community) แนวทางการวางผังอาคาร รู ปแบบทาง
สถาปั ตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เรียบง่ายแต่ส่อื เอกลักษณ์และส่งเสริมเอกภาพ สอดคล้อง
กับแนวคิดมหาวิทยาลัยยั่งยืน
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เกิดบรรยากาศของสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ประหยัดพลังงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5

ระยะถอยร่นอาคารใหม่ (set back)

เพื่ อ สร้ างความเป็นระเบียบให้กับทัศ นีย ภาพโดยรวมและ
สอดคล้ อ งกั บ ผั ง แม่ บ ทของมหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ ร ะยะถอยร่ น ของ
อาคารชุ ดเดิม แนวอาคารเดิม (Existing building alignment) และ
รักษาความต่อเนื่องของที่ว่างสาธารณะโดยรอบของอาคาร โดยมี
ข้อก�ำหนดดังนี้ ห้ามก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างตามค�ำจ�ำกัด
ความ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยกเว้นประเภทสิง่ ก่อสร้าง
ขนาดเล็ก (สะพาน, รัว้ , ก�ำแพง, ศาลา, ประตู, ป้ าย)รักษาแนวคลอง
ระบายน�ำ้ เดิมไว้ ห้ามถม และปลูกสร้างอาคารล�ำ้ ลงไปในคลอง และมี
ระยะเว้นจากคลองไม่ตำ�่ กว่า 3-6 เมตร รักษาแนวคันดินกันน�ำ้ ท่วม
ไว้ เพื่อให้เป็นพืน้ ที่สีเขียวรอบมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ งานด้าน
นันทนาการในการพักผ่อนต่างๆได้ แนวถนนที่ก�ำหนดระยะถอยร่น
อาคารใหม่ได้แก่ ถนนปรีดี พนมยงค์,ถนนป๋ วย อึ้งภากรณ์, ถนน
ตลาดวิชาตอนบนตัง้ แต่หน้าหอพระพุ ทธธรรมธิฐิศาสดาถึงหน้าศูนย์
เอเชียตะวันออกศึ กษา ซึ่งเป็นอาคารอนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรม และถนน
ดังแสดงแนวถนนที่ก�ำหนดระยะถอยร่นอาคารใหม่ในผังก�ำหนดพืน้ ที่
แสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ดังแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.5 การรับ
รู้จินตภาพของพืน้ ที่มหาวิทยาลัย

6

รักษาแนวคลองระบายน้ำ�เดิมไว้ ห้ามถม
และปลูกสร้างอาคารล้ำ�ลงไปในคลอง
NEW
OLD

DING
BUILNT
G
N
I
E
T
EXIS ALIGNM

K
BAC
SET REA
A

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล (universal design)

การออกแบบสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ คนทั ้ง มวล
สร้างสรรค์จัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ใน
พืน้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
เชื่ อมโยงกับพืน้ ที่โดยรอบ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับผู ้ใช้
งานทุกกลุม่ โดยมีขอ้ ก�ำหนดและแนวทางการออกแบบเพือ่ คนทัง้ มวล
(Universal Design) ประกอบด้วย
6.1 ทางลาดเพื่อคนทัง้ มวล

6.2 ทางเท้าและทางสัญจรเพื่อคนทัง้ มวล

1 m.
12 m.

>1.50 m.

มีผิวสัมผัสเตือน มีขนาดและความกว้าง
ความชันไม่น้อยกว่า 1:12 พื้นผิวเรียบ ไม่มีร่อง
เหมาะสม
หรือรางระบายน�้ำ ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ที่ก่อให้เกิดอันตราย

ความกว้างไม่น้อยกว่า
1.50 ม.

6.3 ที่จอดรถส�ำหรับคนพิการ

6.4 ป้ ายและสัญลักษณ์เพื่อคนทัง้ มวล

พื้นผิวเรียบ ไม่มีร่อง
หรือรางระบายน�้ำ
ที่ก่อให้เกิดอันตราย

มีผิวสัมผัสเตือน
มีระดับต่างกันไม่เกิน
ก่อนมีสิ่งกีดขวาง
0.30 ม.
หรือใช้ทาสี
เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง

P
2.00 m.

วัสดุปูพื้นเรียบ
ที่จอดรถ
มีระดับเสมอกับพื้นที่ใช้งาน ขนาด 2.40x6.00 ม.
และที่ว่างด้านข้าง
ไม่น้อยกว่า 1.00 ม.

ทาสีหรือป้ายสัญลักษณ์ มีลานจอดรถของคนพิการ
ที่เห็นได้ชัดเจน ตามกลุ่มอาคาร หรือพื้นที่กิจกรรม

ป้ายภายในอาคาร
สูงจากระดับพื้นดิน
1.50-2.00 ม.

1.50-2.00 m.

ป้ายภายนอกอาคาร
พื้นสีขาว
ป้ายบอกทางไปสู่อุปกรณ์
สูงจากระดับพื้นดิน
ตัวอักษรสีน�้ำเงิน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
2.00 ม.
หรือพื้นสีน�้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว

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

่
บทที 6

ก้าวต่อไปของศูนย์รังสิต

(ภาพโดย สถาบันอาศรมศิลป์ )

โครงการในผังแม่บทเพื่อไปสู่เป้าหมาย “ธรรมศาสตร์ 100 ปี ”

เพื่ อ ตอบสนองกั บ แนวคิ ด หลั ก ของผั ง แม่ บ ทมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ. 2577 และตอบสนองต่อเป้ าหมาย
“ธรรมศาสตร์ 100 ปี ” นั่นคือ “มธ.ศูนย์รังสิต เป็นสังคมแห่งการเรียน
รู ้อย่างยั่งยืน เพื่อประชาชน และผู ้อยู ่มีความสุข” รวมทั้งให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทโดยรอบทัง้ ในปั จจุ บันและอนาคตมากยิ่งขึ้นจึงเลือก
ขยายพื้นที่ส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ประกอบด้วย 7
โครงการหลัก ได้แก่
1 โครงการอุ ทยานการเรียนรู ้ ป๋ วย 100 ปี
และสวนสาธารณะธรรมศาสตร์
2 โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คัน และร้านค้าประตูเชี ยงรากใหม่
3. โครงการสวนพลังงานธรรมศาสตร์ 80 ปี (Solar Park)
4. โครงการสวนสมุ นไพร
5. โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์สนามธรรมจักรรวมใจ
6. โครงการกลุ่มอาคารเรียนรวม
7. โครงการวางผังและออกแบบลานกิจกรรมหน้าศูนย์กีฬา
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1.

โครงการอุ ทยานการเรียนรู ้ ป๋ วย 100 ปี และสวนสาธารณะธรรมศาสตร์

ออกแบบสถาปั ตยกรรมโดย สถาบันอาศรมศิลป์
สภาพพื้นที่ปัจจุ บัน
ปั จจุ บันมีขอบเขตความยาวของพืน้ ที่ประมาณ 800 เมตร ตัง้ แต่ป้าย
ชื่อมหาวิทยาลัยติดประตูทางเข้าหลักถนนพหลโยธิน จนถึงถนนพิทกั ษ์ธรรมตรง
ข้ามอาคารยิมเนเซียม 2 และมีความกว้างประมาณ 200 เมตร เป็นส่วนใจกลาง
พืน้ ที่ ที่ต่อเนื่องกับส่วนแกนกลางการศึ กษา

ปั ญหาและข้อจ�ำกัด
1)
ลักษณะกายภาพของพื้นที่มีขนาดใหญ่ วางเป็นแนวลึกจากถนน
พหลโยธิน ท�ำให้ความเข้มข้นของการใช้ งานเกิดขึน้ จะมีเฉพาะพืน้ ที่ติดถนน ส่วน
อื่นๆไม่ค่อยมีการใช้ งานมากนัก
2)
พืน้ ทีโ่ ครงการบริเวณติดริมถนนพหลโยธิน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้
การพัฒนาพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นสวนสาธารณะส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจดังกล่าว
หายไป
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่
เพือ่ ให้การใช้งานพืน้ ทีส่ ว่ นนีเ้ ป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและตองสนอง
การเป็นพืน้ ที่บริการประชาชนมากที่สุด จึงเสนอปรับเปลี่ยนการใช้ งานเพื่อสร้าง
กิจกรรมนันทนาการที่ตอบรับความต้องการของทัง้ ชุ มชนและผู ้ใช้ งานภายใน
มหาวิทยาลัยให้เกิดกิจกรรมที่มีปฎิสัมพันธ์กันมากขึน้
เป็นจุ ดศูนย์รวม (node) ของการพักผ่อนนันทนาการของชาวธรรมศาสตร์และ
ประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างอนุสรณ์สถานในโอกาส100ปี ชาตกาล อ.ป๋ วย อึง๊
ภากรณ์ สร้างจิตวิญญาณแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นธรรมศาสตร์ให้คน
ทัว่ ไปสามารถเข้าศึ กษาเรียนรู้ได้
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(ภาพโดย สถาบันอาศรมศิลป์ )

สวนสาธารณะธรรมศาสตร์

ออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมโดย บริษัท LANDPROCESS
แนวความคิดในการออกแบบ
“ความเสมอภาค เสรีภาพ ภราดรภาพ” เป็นพืน้ ที่สีเขียวขนาดใหญ่ให้แก่
ธรรมศาสตร์และชุ มชนโดยรอบ เพือ่ พักผ่อน นันทนาการและเป็นพืน้ ทีห่ ลักทีส่ ามารถ
ท�ำกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นเชิงสังคมส�ำหรับคนในมหาวิทยาลัยและชุ มชนสร้าง
ปฎิสัมพันธ์และความเท่าเทียมกันในการใช้ พนื้ ที่ ทัง้ นีส้ ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
จากเส้นสัญจรรอบพืน้ ที่โครงการเปรียบเสมือนการเพิม่ “สมรรถภาพ” สร้างความ
สมบู รณ์และประสิทธิภาพของการใช้ งานในพืน้ ที่
โดยสวนสาธารณะดั ง กล่ า วจะช่ วยสร้ า งมุ มมองแกนกลาง ส่ ง เสริ ม
จินตภาพและเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อาคารหอจดหมายเหตุ 100ปี อ.ป๋ วย อึง๊ ภา
กรณ์ อยู ถ่ ดั จากบริเวณ สวนสาธารณะ ตรงข้ามกับอาคารหอประชุ มธรรมศาสตร์
(ยิมเนซี่ยม2) มีแนวคิดในการออกแบบอาคารเพื่อสื่อถึงความเรียบง่าย มีลักษณะ
เป็นอาคารอยู ่ใต้เนินดินเพื่อให้สอดคล้องกับค�ำว่า “ป๋ วย” ซึ่งแปลว่า เนินดิน และ
แสดงถึงความนอบน้อมไม่แสดงตนให้ดยู ง่ิ ใหญ่ เด่นไปจากพืน้ ที่โดยรอบ ทัง้ นีภ้ ายใน
อาคารเน้นกิจกรรมแสดงประวัตคิ วามเป็นมาของอาจารย์ ทัง้ 3 คือ อ.ปรีดี อ.สัญญา
อ.ป๋ วย มีความส�ำคัญของธรรมศาสตร์และประเทศอย่างไร รวมทัง้ จุ ดบริการข้อมู ล
ทางวิชาการและห้องจัดประชุ มแก่ประชาชนที่สนใจ

(ภาพโดย : บริษัท LANDPROCESS)

46

2. โครงการอาคารจอดรถ 1,000 คัน และร้านค้าประตูเชี ยงรากใหม่

สภาพพื้นที่ปัจจุ บัน
ปั จจุ บันประกอบไปด้วยพืน้ ที่ทางทิศใต้ของ Main stadium
และ พื้นที่ทางทิศตะวันตกของศูนย์กีฬาทางน� ำ้ พื้นที่สนามกลาง
แจ้ง และลานจอดรถกระจายอยู ่ทัว่ ทัง้ พืน้ ที่ การใช้ งานพืน้ ที่มีทัง้ จาก
ประชาชนภายนอกและนักศึ กษา บุ คลากรภายในมหาวิทยาลัย การใช้
งานพืน้ ที่ศูนย์กีฬานีย้ ังท�ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เห็นได้จากพืน้ ที่ลาน
ว่างเปล่าขนาดใหญ่

ปั ญหาและข้อจ�ำกัด
1)
โล่งรอบบริเวณศูนย์กีฬา โดยเฉพาะด้านทิศใต้ซ่ึ งเป็นลาน
ขนาดใหญ่มากเนื่องจากเป็นลานทางเข้าหลักของการแข่งขันกีฬาเอเชีย
นเกมส์ ปั จจุ บันพืน้ ที่เหล่านีไ้ ม่ได้รับการจัดเป็นพืน้ ที่กิจกรรมพิเศษใดๆ
ท�ำให้ไม่มีการเชื่อมต่อกิจกรรมจากส่วนการศึ กษา และพืน้ ที่ภายนอก
มาสู่ภายในพืน้ ที่ศูนย์กีฬา
2)
พืน้ ที่ส่วนด้านตะวันตกหลัง Main Stadium ซึ่งเป็นอาคาร
กีฬาขนาดใหญ่ เป็นพืน้ ที่โล่งขนาดค่อนข้างใหญ่แต่มีลักษณะแคบยาว
และพืน้ ที่รกร้าง ถูกบดบังจากการมองเห็นและห่างไกลจากการเข้าถึง
จึงเป็นข้อจ�ำกัดในการพัฒนาพืน้ ที่ในบริเวณนี้
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ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่
เพือ่ เร่งด่วนด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
และปั ญหาด้านภาพลักษณ์ ทัศนียภาพด้านหน้ามหาวิทยาลัย จึงเกิด
โครงการสร้างประตูหลักแห่งใหม่ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและรองรับ
การขยายตัว
แนวความคิดในการออกแบบ
การสร้างความโดดเด่นสง่างามแก่พนื้ ที่ คงลักษณะเดิมของ
กิจกรรมภายในยิมเนเซียมและอาคารต่างๆไว้แต่เสนอให้ปรับเปลี่ยนการ
ใช้ งานของพืน้ ที่เปิ ดโล่งภายนอกเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพสูงสุดด้านการใช้
งานแก่ผู้ใช้ งานทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
ปรับใช้ พนื้ ที่ลานคอนกรีตด้านหลังอาคารศูนย์กฬ
ี าทางน�ำ้ ให้
มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับทางเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเสนอให้อยู ่ในต�ำแหน่งตรงกับแกนประติมากรรมพญานาคและหอพัก
TU Dome การสร้างอาคารจอดรถรวมขนาด 1,000 คันและอาคาร
พาณิชยกรรม ท�ำเพื่อลดยานพาหนะในมหาวิทยาลัยส่วนพืน้ ที่ร้านค้า
บริเวณชัน้ ล่างจะส่งผลให้คนจากชุ มชน หอพัก TU Dome และหอพัก
เอกชนโดยรอบสามารถเข้ามาใช้ บริการศูนย์กฬ
ี าได้อย่างสะดวกขึน้ และ
สร้างความมีชีวิตชีวาแก่พนื้ ที่ด้วย
ส่วนพืน้ ที่ลานโล่งทางทิศใต้
ของประติมากรรมพญานาคและลานจอดรถของสเตเดียม ฝั่ งตะวัน
ออก เสนอให้ปรับปรุ งเป็นสนามรักบีส้ �ำหรับฝึ กซ้ อมและแข่งขัน อีกทัง้
ปรับเป็นสนามเอนกประสงค์เพื่อรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ได้ ทัง้ นีเ้ พื่อ
ลดปริมาณพืน้ ที่ดาดแข็ง ส่งเสริมการใช้ งานให้มากขึน้ โดยเปิ ดโอกาสให้
ประชาชน นักศึ กษา บุ คลากร หรือนักกีฬาจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ใช้ พนื้ ที่ดังกล่าวได้ สอดคล้องกับแนวแกนความคิด Leisure Corridor
ซึ่งต่อเนื่องมาจากเอกลักษณ์เดิมของถนนตลาดวิชาที่มีกิจกรรมหลาก
หลายทัง้ จากนักศึ กษา และผู ้ใช้ งานภายนอก พืน้ ที่สนามอเนกประสงค์
นี้ ยังสามารถใช้ เป็นที่จอดรถชัว่ คราว (overflow parking) ส�ำหรับช่ วง
การแข่งขันกีฬาได้ด้วย

3.

สวนพลังงานธรรมศาสตร์ 80 ปี (Solar Park)

สภาพพื้นที่ปัจจุ บัน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่
พืน้ ที่ออกแบบ มีความยาว 900 เมตร กว้าง 61 เมตรรวม
เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านที่ เ กิ ด ขึ้น ทั ้ง ที่ เ ป็ น กิ จ กรรมเดิ ม และ
เป็นพืน้ ที่ขนาด 34.3 ไร่ (เป็น ผืนน�ำ้ 10.1 ไร่ และผืนดิน 24.2 ไร่)ลักษณะ กิจกรรมทีเ่ พิม่ เติมใหม่ตามศักยภาพของพืน้ ทีร่ วมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับ
พืน้ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวผืนใหญ่ มีระบบนิเวศสมบู รณ์ทส่ี ดุ ผืนหนึ่งทีเ่ หลืออยู ่ การรักษาระบบนิเวศชายน�ำ้ ไว้ให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิดเป็นโครงการต้นแบบ
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ ที่ท�ำ ของการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน และเป็นพืน้ ที่ศึกษาธรรมชาติ
หน้าทีใ่ ห้รม่ เงา เป็นแหล่งทีอ่ ยู ข่ องสิง่ มีชีวติ เป็นพืน้ ทีน่ นั ทนาการ และเป็น พืน้ ถิน่ ของประชาคมธรรมศาสตร์ด้วย
พืน้ ที่รับน�ำ้
แนวความคิดในการออกแบบ
โครงการสวนพลั ง งาน (solar park) มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ได้พัฒนาแนวคิดที่จะน�ำนวัตกรรมพลังงานหมุ นเวียนมา
ประยุ กต์ใช้ ในพืน้ ที่สวนสาธารณะ โดยตัง้ เป้ าหมายให้เกิดการใช้ พลังงาน
ที่ผลิตจากพลังงานหมุ นเวียนที่เพียงพอส�ำหรับการสนับสนุนการใช้
ประโยชน์เพือ่ กิจกรรมนันทนาการ การเรียนรู้ กิจกรรมอืน่ ๆในพืน้ ที่ และ
การดูแลรักษาภูมิทัศน์ เพื่อให้เป็นต้นแบบของสวนสาธารณะพลังงาน
หมุ นเวียนส�ำหรับเมืองยุ คใหม่ พร้อมๆกับการสร้างจิตส�ำนึกและการ
เรียนรู้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึ กษาและสาธารณชน
ทัว่ ไป โดยมีแนวคิดการออกแบบให้เป็นพืน้ ที่ใช้ประโยชน์เพือ่ กิจกรรมการ
ปั ญหาและข้อจ�ำกัด
เรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึ กษา ในรูปแบบต่างๆ เป็นสวนสาธารณะ
1)
เดิมเป็นพืน้ ที่รกร้างมีการน�ำเศษดิน หรือวัสดุในการก่อสร้าง ที่ใช้ พลังงานหมุ นเวียนทัง้ หมดในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ส�ำหรับไฟแสง
ในถมในพืน้ ที่ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในพืน้ ที่เสื่อมโทรม ไม่มีการ สว่าง ไฟเลือกใช้ พันธุ ์ไม้และวัสดุพืน้ ถิน่ มีประติมากรรมเพื่อแสดงอัต
ใช้ งาน เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึ กษาหรือ ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทัง้ ด้านการเมือง จิตอาสา ผสานร่วมกับการ
บุ คลากรมหาวิทยาลัยในช่ วงเวลากลางคืน
ค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม
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4.

โครงการสวนสมุ นไพร

ออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมโดย บริษัท KV ART & DESIGN
สภาพพื้นที่ปัจจุ บัน
เป็นพืน้ ที่บริเวณที่ติดกับหลังอาคารศูนย์ประชุ มธรรมศาสตร์
(ยิมเนซียม1)ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับถนนป๋ วย อึง๊ ภากรณ์และสวน
ธรรมศาสตร์สาธารณะ ภายในพืน้ ที่ประกอบด้วยกายภาพที่หลากหลาย
ได้แก่ บ่อบ�ำบัดน�ำ้ กลุ่มอาคารวิจัยเชิงวิชาการ ลานจอดรถและพืน้ ที่
รกร้าง ขณะทีก่ ลุม่ อาคารวิจยั มีผูใ้ ช้งานน้อยและใช้งานเพียงช่ วงกลางวัน
เท่านัน้

ปั ญหาและข้อจ�ำกัด
ปั จจุ บันมีการน�ำเศษวัสดุหรือขยะมาทิง้ ส่งผลให้พนื้ ที่รกร้างไม่
สามารถเข้าไปท�ำกิจกรรมหรือใช้ ประโยชน์ได้
กิจกรรมในพืน้ ที่มีน้อย ไม่สอดคล้องกับขนาดพืน้ ที่ ส่งผลให้
เป็นพืน้ ที่รกร้างขาดการใช้ งานที่เหมาะสม
สภาพพืน้ ที่ปัจจุ บันเป็นโล่งกว้าง ไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ ศกั ยภาพ
ร่มเงาได้ ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการในการใช้ งบประมาณเพื่อฟื้ นฟู
และปลูกต้ไม้ใหญ่ในพืน้ ที่
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่
เน้นการผสมผสานระหว่างการศึกษาทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นระบบนิเวศ
และพืชสุมนไพร รวมทัง้ การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่น่าใช้
งาน ส่งเสริมระบบนิเวศมหาวิทยาลัยสร้างพืน้ ที่สีเขียวที่มีคุณค่าแก่พืน้
ที่มหาวทิยาลัยและชุ มชนโดยรอบ
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(ภาพโดย : บริษัท KV ART & DESIGN)

5.

โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์สนามธรรมจักรรวมใจ

สภาพพื้นที่ปัจจุ บัน
พืน้ ที่ส่วนแกนกลางมหาวิทยาลัย ขนาบด้วยถนนส�ำคัญ
คือถนนปรีดีและถนนป๋ วย ถูกแบ่งพืน้ ที่ส่วนตะวันออกที่ติดกับถนน
พหลโยธินจะเป็นส่วนพืน้ ที่บริการประชาชน โดยพืน้ ที่แกนกลางด้าน
ตะวันตก ที่อยู ่ในต�ำแหน่งที่ล้อมรอบด้วยพืน้ ที่การศึ กษาทัง้ กลุ่มคณะ
ด้านสังคมศาสตร์ และกลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
“ส่วนพืน้ ที่แกนกลางส่วนการศึ กษา” มีขนาด 800 x 200 เมตร ล้อม
รอบด้วยถนนปรีดีและถนนป๋ วยในด้านทิศเหนือและใต้ ถนนพิทักษ์ธรรม
และถนนตลาดวิชาในด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตามล�ำดับ

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่
เพื่อสร้างพื้นที่ซ่ึ งอยู ่ในต�ำแหน่งที่มีศักยภาพในการสร้าง
จุ ดศู น ย์ ก ลางกิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบกั บ ลั ก ษณะทาง
กายภาพของพืน้ ที่สามารถสร้างมุ มมองหรือภาพจ�ำที่เป็นเอกลักษณ์
แก่ผูใ้ ช้งานในมหาวิทยาลัยได้ อีกทัง้ มีเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานเดิม
ซึ่งมีต�ำแหน่งอยู ่โดยรอบ จะมีส่วนช่ วยในการปรับพืน้ ที่เพื่อสร้างความ
กระชับในการใช้ งานได้ง่ายขึน้

แนวความคิดในการออกแบบ
เสนอการปรับการใช้ พืน้ ที่โดยเพิ่มกลุ่มอาคารที่จะเป็นศูนย์
รวมกิจกรรม (node) เพื่อเน้นและกระชับกิจกรรมนักศึ กษาให้เกิดความ
เป็น“Community” ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยที่ชดั เจน สร้างพืน้ ที่แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในส่วนการศึ กษามากยิง่ ขึน้ โดยการออกแบบ
พื้น ที่ ก� ำ หนดกลุ่ ม อาคารมี ลั ก ษณะโอบล้ อ มพื้น ที่ สี เ ขี ย วตรงกลาง
กลมกลืนกับลักษณะสภาพแวดล้อมธรรมชาติเดิม แนวต้นไม้ใหญ่
เดิม และลักษณะเนินดินเดิม เพื่อเน้นความส�ำคัญของแกนกลาง และ
ศูนย์กลางของผังมหาวิทยาลัยเชื่ อมทางเดินภายในอาคารให้ต่อเนื่อง
กันระหว่างอาคารแต่ละหลังด้วยพืน้ ที่โล่งใต้ถุนอาคาร สลับกับทางเดิน
เท้าแบบมีหลังคาคลุมนอกจากนีจ้ ัดทางเดินหน้าห้องเรียนให้อยู ่ในด้าน
พืน้ ที่สีเขียวตรงกลาง เพื่อเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการใช้ สอยระหว่าง
อาคารกับพืน้ ที่สีเขียวตรงกลาง เชื่อมโยงกลุ่มอาคารเรียน อาคาร
ปั ญหาและข้อจ�ำกัด
กิจกรรม และหอประชุ มธรรมศาสตร์ตรงแนวแกนกลางของพืน้ ที่สเี ขียว
ปั จจุ บันพืน้ ทีส่ ว่ นใจกลางนีใ้ ช้เป็นสนามซอฟท์บอลซึ่งมีการใช้ ศู น ย์ ก ลางผั ง มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น การสร้ า งศู น ย์ ก ลางกิ จ กรรม
งานน้อยมาก บางส่วนถูกใยช้ เป็นลานจอดรถส�ำหรับอาคารเรียนกลุ่ม มหาวิทยาลัย พืน้ ที่สันทนาการ ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ปริมาณการสัญจรหนาแน่น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมมุ มมองอัตลักษณ์ธรรมศาสตร์
ในช่ วงเวลาเร่งด่วน
ศูนย์รังสิต
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6. โครงการกลุ่มอาคารเรียนรวม

(ภาพโดย สถาบันอาศรมศิลป์ )

(ภาพโดย สถาบันอาศรมศิลป์ )
สภาพพื้นที่ปัจจุ บัน
เป็นพืน้ ที่โล่งไม่มีการใข้งาน ซึ่ งเดิมเคยมีการพัฒนาช่ วงการ
แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 13 พ.ศ. 2541 หลังจากนัน้ ทางมหาวิทยาลัย
ก็ไม่ได้มแี ผนการพัฒนา ส่งผลให้กลายเป็นพืน้ ที่รกร้าง ปั จจุ บันมีขอบเขต
ความยาวประมาณ 145 เมตร และมีความกว้างประมาณ 200 เมตร
เป็นส่วนใจกลางพืน้ ที่การศึ กษา มีถนนปรีดี พนมยงค์และถนนป๋ วย
อึง๊ ภากรณ์ขนาบข้างทางทิศเหนือ-ใต้ อาคารโดยรอบประกอบด้วยหอ
สมุ ดป๋ วยป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ตัง้ ทางทิศตะวันตก อาคารศูนย์การเรียนรู้
กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ท างทิ ศ เหนื อ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ธรรมศาสตร์ลิมพระเกียรติ ตัง้ อยู ่ทางทิศใต้ของพืน้ ที่

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่
เพื่ อ สร้ า งกลุ่ ม อาคารส� ำ หรั บ เป็น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรวม
สังคมศาสตร์แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอน
ด้านศึ กษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาและวิจัย
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ ยืนกระบวนการเรียนรู้และยก
ระดับคุณภาพการศึ กษา ปรัชญา แนวคิดในการส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ครูเพือ่ ศิษย์ และเป็นต้นแบบของสถานทีก่ ารเรียนรูท้ ช่ี ่ วยสร้างพลัง
แรงบันดาลใจ จินตนาการและการสร้างสรรค์ปัญญาและจิตวิญญาณ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึ กษาทัง้ ภายในมหาวิทยาลัย และแก่สังคมในวง
กว้าง และพัฒนาพืน้ ที่ท�ำกิจกรรมแห่งใหม่ของนักศึ กษา บุ คลากร และ
ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย โครงการอาคารกลุ่ม
ทางสังคมศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต แบ่งเป็น3 ประเภทโครงการ ได้แก่
1)
อาคารส่วน A อาคารวิทยาการเรียนรู้และศึ กษาศาสตร์
2)
อาคารส่วน B อาคารInternational Learning Building
3)
โครงการLearning Community Courtyard

แนวความคิดในการออกแบบ
โดยการออกแบบกายภาพอาคาร เน้ น รู ป แบบที่ เ รี ย บง่ า ย
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและง่ายต่อการดูแล
บํารุ งรักษา ประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิง่ แวดล้อมทัง้ เอือ้ ต่อการ
ปั ญหาและข้อจ�ำกัด
ใช้ ชีวิตอยู ่ร่วมกันอย่างเป็นชุ มชนแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัย มีความ
ปั จจุ บั น พื้น ที่ อ ยู ่ ใ กล้ กั บ กลุ่ ม อาคารเรี ย นและถนนสั ญ จร โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนสะท้อนถึงเอกลักษณ์และจิตวิญญาณ
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณรถที่ เ ข้ า มาจอดในพื้ น ที่ ความเป็นธรรมศาสตร์อย่างลงตัว สามารถเชื่อมการใช้ งานกับพืน้ ที่
มีจำ� นวนมาก หากไม่มกี ารจัดระบบที่จอดรถให้เหมาะสม เพือ่ รองรับการ ภายนอกอาคารซึ่ งออกแบบส�ำหรับการท�ำกิจกรรมและสันทนาการร่วม
ใช้ งานในอนาคต อาจส่งผลให้เกิดปั ญหาจราจรในส่วนพืน้ ที่การศึ กษา กันได้สะดวก
ขนาดความกว้างของพืน้ ที่โครงการมีระยะ 200 เมตร จาก
ทิศเหนือจรดทิศใต้ ส่งผลให้พื ้นที่มีขนาดใหญ่ หากมีกิจกรรมที่ เป็น
เพียงเฉพาะกลุ่ม ส่งผลต่อการพัฒนาที่ไม่ตอบรับทุกกลุ่มผู ้ใช้ งาน
ใ น อ น า ค ต ห า ก มี ก า ร พั ฒ น า ก ลุ่ ม อ า ค า ร ท า ง สั ง ค ม
ศาสตร์ ม ธ.ศู น ย์ รั ง สิ ต จะส่ ง ให้ มี พื้น ที่ ดั ง กล่ า วมี อ าคารหนาแน่ น
มาก อี ก ทั ้ง อยู ่ ติ ด กั บ ส่ ว นบ� ำ รุ งรั ก ษาของหอสมุ ดป๋ วยฯ จึ ง เป็ น
ข้ อ จ� ำ กั ด การให้ พั ฒ นาพื้น ที่ ใ ห้ ส ามารถรองรั บ การใช้ ง านได้ ห ลาย
ด้ า นและมี ค วามโปร่ ง โล่ ง สามารถรั บ รู้ อั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ที่ ไ ด้ ชั ด เจน
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7.

โครงการวางผังและออกแบบลานกิจกรรมหน้าศูนย์กีฬา

สภาพพื้นที่ปัจจุ บัน
สภาพโดยรวมของพืน้ ที่ศูนย์กีฬา ปั จจุ บันประกอบไปด้วย
อาคารยิมเนเซียม 4, 5, 6, 7, Main Stadium พืน้ ที่สนามกลางแจ้ง
และลานจอดรถกระจายอยู ่ ทั่ ว ทั ้ง พื้น ที่ ก ารใช้ ง านพื้น ที่ มี ทั ้ง จาก
ประชาชนภายนอกและนั ก ศึ ก ษา บุ คลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย
การใช้งานพืน้ ทีศ่ นู ย์กฬ
ี านีย้ งั ท�ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงกลายเป็นพืน้ ที่
ลานว่างเปล่าขนาดใหญ่

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบพื้นที่
เพื่อพัฒนาพืน้ ที่ให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้ งานดีขึ้น
มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่เพียงแต่เป็นเพียงเพื่อประชาคมธรรมศาสตร์
เท่ า นั ้น แต่ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารและส่ ง เสริ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ มชนโดยรอบ
ให้สามารถเข้าถึงและใช้ งานในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยได้มากขึน้

แนวความคิดในการออกแบบ
เสนอให้คงลักษณะเดิมของกิจกรรมภายในยิมเนเซี ยมและ
อาคารต่ า งๆไว้ แต่ เ สนอให้ ป รั บ เปลี่ ย นการใช้ ง านของพื้น ที่ เ ปิ ดโล่ ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้านการใช้ งาน แก่ผู้ใช้ งานทัง้ ภายนอก
และภายในมหาวิ ท ยาลั ย โดยเสนอปรั บ ลานโล่ ง รอบประติ ม ากรรม
พญานาคและลานจอดรถของสเตเดี ยม เป็ น สนามส� ำ หรั บ ฝึ กซ้ อ ม
และแข่งขัน อีกทั ง้ ปรับเป็ นสนามเอนกประสงค์เพื่อรองรับกิจกรรม
ขนาดใหญ่ได้ ทัง้ นีเ้ พื่อลดปริมาณพืน้ ที่ดาดแข็ง ส่งเสริมการใช้ งานให้
มากขึน้ ขณะที่เสนอให้มกี ารปรับปรุ งพืน้ ที่วา่ งโดยรอบอาคารยิมเนเซียม
7 มีจำ� นวนกีฬาและชนิดกีฬาทีห่ ลากลาย สร้างเป็นศูนย์กลางของพืน้ ที่
โซนกีฬาโดยอาจเพิม่ ร้านค้าขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพือ่ เชื่อม
ปั ญหาและข้อจ�ำกัด
การใช้งานจากส่วนการศึกษาเข้าสูบ่ ริเวณสนามเทนนิสและหอพักทางทิศ
1)
พืน้ ที่โดยรอบ Main stadium และยิมเนเซียม ไม่ได้ใช้ งานหรือ ตะวันตกได้สะดวกยิง่ ขึน้ โดยทางทิศตะวันตกของยิมเนเซียม 7 เสนอให้
ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม ส่งผลให้พืน้ ที่บางส่วนรกร้าง ไม่สามารถใช้ พัฒนาเป็นอาคารสนามฟุ ตซอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ งานบริเวณ
ประโยชน์ได้ ขาดการเชื่อมต่อกับกลุม่ อาคารเรียน อาคารกลุม่ หอพักและ ดังกล่าวมากขึน้
ชุ มชนภายนอก
กายภาพโดยส่วนใหญ่ของศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ เป็นพืน้
ดาดแข็ง มีต้นไม้ปกคลุมน้อย จึงส่งผลให้มีปริมาณการใช้ งานน้อยใน
ช่ วงเวลากลางวัน เกิดความร้อนสะสมในพืน้ ที่
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บทส่งท้าย
มธ.ศูนย์รังสิต เริ่มใช้ ในการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 จึงเป็นเวลา
่
นานพอสมควรทีส่ ถานทีนี่ ร้ บั ใช้สงั คมมานานกว่า 30 ปี เป็นสถานทีที่ หลายคน
ใช้ เวลาช่ วงหนึ่งของชีวิตใช้ อยู ่อาศัยเล่าเรียน ต้นไม้ใบหญ้าหลายต้นฝั งราก
ลึกผลิใบ แผ่ร่มเงา นกหลายพันธ์เกาะกิ่งไม้เพื่อสร้างรัง โบยบินตามท้องทุ่ง
เพือ่ หาอาหาร สัตว์หลายชนิดอยู ใ่ นวัฎจักรห่วงโซ่ อาหารเป็นจนความสัมพันธ์
ที่งดงามของระบบนิเวศ และสุดท้ายคือคนที่มาอยู ่อาศัยจนเปรียบเสมือน
“บ้านหลังหนึ่ง” ที่ปลูกฝั งหล่อหลอมและผู กพันของใครหลายคน นักศึ กษา
หลายรุ ่น จนเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ�ำ ที่เมื่อหวนร�ำลึกถึงบรรยากาศที่
สุนทรีย์ของเรื่องราวในอดีต ของใครหลายต่อหลายคนในบ้านหลังนี้
ในทุกๆการพัฒนาพืน้ ที่ ไม่วา่ จะเป็นในระดับหน่วยงาน องค์กรทีมี่ คนอยู อ่ าศัย
จ�ำนวนมาก หรือแม้กระทั่งการปรับปรุ งซ่ อมแซมบ้านของตนเอง เป็นเรื่อง
ปกติทที่ กุ คนในบ้านมีความเห็นแตกต่างกัน และมีแนวทางการแก้ปัญหาทีต่่ าง
กันไปตามแนวคิดของแต่ละคน ดังนั้นการได้รับฟั งปั ญหาของทุกคนในบ้าน
ตลอดจนกระบวนการสร้ า งความมี ส่ ว นร่ ว มให้ ทุ ก คนช่ วยกั น แก้ ปั ญ หา
และตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของการเจ้าของบ้าน จึงเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดวิธีการแก้ปัญหาที่ยงั่ ยืนต่อไป
ผังแม่บทฉบับนี้ จึงเป็นเพียงคู่มือที่เป็นแนวทางเพื่อให้โอกาสให้คนในบ้านที่
อยู ่อาศัยร่วมกันทุกคน ได้ซ่อมแซมบ้านของตนเอง ตามแนวคิดที่เหมาะสม
และหลักการพัฒนาที่ย่ังยืนเพื่อส่วนรวม เพื่อให้ทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู ่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างมีสุนทรียภาพ สอดคล้องวิสัยทัศน์
“ธรรมศาสตร์ 100 ปี ” ที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปี พ.ศ.2577 จะเป็น
“สังคมแห่งการเรียนรู ้อย่างยั่งยืน เพือ่ รับใช้ประชาชน และผู ้อยู ่มีความสุข”
โดยมีบทบาทส�ำคัญ ดังนี้
1) เป็นศูนย์บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ
(Thammasat Campus for the People)
2) เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน (Sustainable Campus Town)
3) เป็นชุ มชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (Learning Community)
4) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Joyful Campus)
5) เป็นศูนย์กลางบ่มเพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy Campus)
ในท้ายที่สุดผังแม่บทจะเป็นจริงได้ หากทุกคนในบ้านช่ วยกันเป็นส่วนหนึ่งของ
การแก้ปัญหา ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาที่ค�ำนึงถึงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีส�ำหรับคนรุ ่นไป ตามเจตนารมณ์ของปรัชญามหาวิทยาลัย

คณะท�ำงานผังแม่บท
พุ ทธศักราช 2558
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ประชาพิจารณ์ ครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
ณ อาคารบรรยายรวม 1

ประชาพิจารณ์ ครัง้ ที่ 2
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
ณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

นิทรรศการการผังแม่บท
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
ณ หอสมุ ดป๋ วย อึ๊งภากรณ์

ประชาพิจารณ์ ครัง้ ที่ 3
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
ณ อาคารบรรยายรวม 1

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�ำนึงถึงการทะนุถนอมสิ่งแวดล้อม ประชาชนด้วย
เวลาที่เราพิจารณาถึงเรื่องการพัฒนา จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อม
อันเป็นประโยชน์ส�ำหรับสาธารณะ
และอันเป็นประโยชน์ส�ำหรับบุ คคลภายหลังต่อไปด้วย”
อ.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
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