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บทคัดย่อ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำาลังประสบ

ปัญหาด้านการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้น  เนื่องจากในการพัฒนาพื้นที่อย่างหนาแน่น และขาดความ

เข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณ จึงได้มีการประเมินปัญหาของไม้ยืนต้นทางด้านปัจจัยในการเจริญเติบโตและ

การดูแลรักษา ร่วมกับเกณฑ์ด้านภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการ

สำารวจ  พบว่า  มีไม้ยืนต้น ทั้งหมด 46 ชนิด 25 วงศ์ ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ของถั่ว (leguminosae)  ไม้ยืนต้นที่พบ

มากทีส่ดุ  คอื ตน้ประดู่  รองลงมา คอื ตน้เหลอืงปรดีียาธร     ปญัหาดา้นปจัจยัการเจรญิเตบิโตทีพ่บสว่นใหญ่

เกิดจากปัจจัยใต้ดินด้านพื้นที่สำาหรับการเจริญเติบโตของราก ส่วนปัญหาปัจจัยเหนือดิน คือ การเอน

หาแสง ส่วนปัญหาด้านภูมิสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการขาดเอกภาพในการใช้งานเชิงสัญลักษณ์ 

ด้านการดูแลรักษา พบว่า เกิดจากการตัดแต่งไม่เหมาะสม ทำาให้เนื้อไม้เปื่อยภายหลัง โดยปัญหาที่พบ

ในไม้ยืนต้นแต่ละต้นมักมีมากกว่าหนึ่งประเด็น  แนวทางในการแก้ปัญหาทำาได้ด้วยการขยายขนาด

หลุมปลูก การค้ำายัน การเลือกชนิดพืชพรรณที่เหมาะสมและการออกแบบพื้นที่ใหม่ เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนของภูมิทัศน์ในระยะยาว

คำาสำาคัญ: การประเมินปัญหาไม้ยืนต้นด้วยสายตา   ภูมิทัศน์ยั่งยืน 

Abstract

 Thammasat University, Tha Pra Chan campus, located in historical core of Bangkok, is 

confronting the serious situation of unhealthy trees caused by landscape improvement during the 

past 15 years. To precisely understand the conditions of each tree, surveying and assessment 

are done under 3 main aspects: plant growth conditions, plant maintenance and landscape 

architectural design. After the investigation of 350 trees on campus, 46 species of trees from 25 

families are identified, most of which are Leguminosae. The most planted species are Burmese 

Rosewood (Pterocapus macrocarpus Kurz.) and Silver trumpet tree (Tabebuia argentea Butt.). 
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The major problems in plant growth aspect causes by underground factors, especially root 

growth area while the main issue for above ground factors is leaning. In landscape architectural 

usage, the issue is fragmented identity of plant usage. In most cases, each tree encounters 

multiple problems. The solution for transforming the campus toward sustainable landscape are 

proposed through the proper landscape management and the redesign of some areas with the 

selection of suitable tree species. 

keywords: Visual Tree Assessment, Sustainable Landscape 

 

1. บทนำา

 ไม้ยืนต้น (trees) เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ

ของพื้นที่สีเขียวในเมือง (urban green area) 

สร้างประโยชน์ให้กับเมืองใน 3 ด้าน คือ ด้านสิ่ง

แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม เช่น ช่วย

ลดอุณหภูมิและแสงสะท้อนจากอาคาร เป็นถิ่น

อาศัยของสัตว์ที่อยู่ในเขตเมือง  ช่วยเพิ่มมูลค่า

ของที่ดิน ก่อให้เกิดการจ้างงานในการดูแลรักษา 

รวมไปถึงการเสริมสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของ

ผู้คนในท่ีสาธารณะในขณะทำากิจกรรมนันทนาการ 

เป็นต้น (ปุณยนุช รุธิรโก, 2556) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ต้ังอยู่ด้านในของกรุงเทพมหานครและตั้งอยู่

บนพื้นที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งพื้นที่สีเขียว

ภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบทบาทนอกจากการ

รองรับเจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย

แล้วยังต้องรองรับบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้

พื้นที่ในกิจกรรมอื่นอีก เช่น กิจกรรมเชิงท่องเที่ยว 

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น เนื่องจากพื้นที่

ของมหาวิทยาลัยฯ มีขนาดเล็กและมีการปรับปรุง

ภูมิทัศน์เป็นระยะๆ เกิดพื้นที่ดาดแข็งเป็นส่วน

ใหญ่ ผลกระทบคือ ไม้ยืนต้นที่เหลืออยู่มีความ

เสื่อมโทรมและไม่น่าเข้าไปใช้งาน พื้นที่สีเขียวที่

เป็นพื้นที่หลักที่มีไม้ยืนต้นเหลืออยู่ คือ บริเวณ

สนามฟุตบอลและพื้นที่ริมน้ำาด้านหลังตึกโดม

บริหาร ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่กระจาย

อยูร่ะหวา่งอาคารเรยีนตา่งๆ   จากปญัหาดงักล่าว

ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งไปสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัย

ย่ังยืนจึงมีแนวคิดปรับปรุงพ้ืนที่ภายในให้เป็น

ป่าในเมือง (Urban Forest) ดังนั้น จึงได้มีการ

สำารวจประเด็นปัญหาของไม้ยืนต้นและศึกษาหา

แนวทางจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนในระยะยาว โดยสำารวจและเก็บข้อมูลใน

ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  

2. วัตถุประสงค์

 เพื่อสำารวจปัญหาและประเมินปัญหาการ

เจริญเติบโต รวมถึงความเหมาะสมการใช้งาน

ในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมของไม้ยืนต้น เพื่อเป็น

แนวทางนำาไปสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน

 

3. วิธีการ

 การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การจัด

ทำาแบบสำารวจ การสำารวจพื้นที่และการวิเคราะห์

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์
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3.1 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด

การประเมินความเสี่ยงของไม้ยืนต้นปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชพรรณและ

การดูแลรักษาภูมิทัศน์และภูมิทัศน์ยั่งยืน 

3.1.1	การประเมินความเส่ียงไม้ยืนต้นทางสายตา	

 (visual tree assessment)

 เป็นวิธีการในการประเมินความเสี่ยงของ

ไม้ยืนต้นประกอบด้วยการวินิจฉัยข้อบกพร่อง

ของโครงสร้าง การประเมินความสำาคัญของ

อาการที่ไม้ยืนต้นแสดงออกมา และการประยุกต์

ใช้เกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์ ความเสี่ยงนั้นเกิดจาก

ความเสียหายหรือบาดแผลที่ทำาให้เกิดโครงสร้าง

ที่ไม่เหมาะสม (Wilson, 2018) และการประเมิน

ดังกล่าวควรกระทำาโดยผู้ท่ีมีประสบการณ์ (Draper

& Richards, 2009) ระดับของการประเมินมีอยู่ 

3 ระดับ คือ ระดับที่มีข้อจำากัดการมองเห็นด้วย

สายตา (limited visual assessment) เน้นไปที่

ไม้ยืนต้นที่มีปัญหาอย่างเด่นชัดหรือมีแนวโน้ม

ที่จะหักโค่นไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือประเมิน

ด้านอื่นประกอบสามารถสำารวจด้วยการเดินเท้า 

การขับรถและอากาศยาน ระดับพ้ืนฐาน (basic 

assessment) ผู้วิเคราะห์สามารถเข้าถึงและตรวจ

สอบสภาพไม้ยืนต้นตั้งแต่พูพอน ราก ลำาต้น 

กิ่ง รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบๆ ได้ด้วยสายตา

แล้วนำาข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์เพ่ือรายงานผล 

ระดับขั้นสูง (advance assessment) เป็นการ

ประเมินที่จำาเพาะลงไปสำาหรับแต่ละต้นหลังจาก

ประเมินระดับพื้นฐานแล้วพบประเด็นที่น่าสนใจ

แล้วต้องการข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น 

การปีนสำารวจเรือนยอด  การเจาะลำาต้นเพื่อดู

ส่วนเนื้อไม้ที่เปื่อย เป็นต้น  (Smiley, Matheny 

& Lilly, 2018) อย่างไรก็ตามการประเมินดังกล่าว

ไม่สามารถยืนยันได้อย่างแม่นยำาว่าไม้ยืนต้นที่

ประเมินจะล้มจริงๆ โดยปัจจัยท่ีมีแนวโน้มสัมพันธ์

กับการโค่นล้มไม้ยืนต้น ได้แก่ การชราภาพ 

สภาพของลำาต้นและการเอนจากศูนย์กลาง

ทรงพุ่ม (Matheny & Clark, 2018)

 ในการประเมินครั้งนี้ระดับการประเมิน

ใกล้เคียงกับระดับพื้นฐาน ดังนั้น จึงนำาแนวดัง

กล่าวมาประยุกต์ใช้แต่มีความละเอียดของข้อมูล

น้อยกว่า เนื่องจากต้องการเพื่อทราบถึงประเด็น

ปัญหาของไม้ยืนต้นมากกว่าความเส่ียงการโค่น

ล้ม และผู้ลงสำารวจขาดประสบการณ์ทางด้านนี้  

3.1.2	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ

	 พืชพรรณและการดูแลรักษาภูมิทัศน์		

 (plant growth factors and landscape 

 maintenances)

 การเจริญเติบโตของพืชมีปัจจัยที่กำาหนด 2 

ส่ิงคือลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม 

สำาหรับสภาพแวดล้อมแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 

สภาพแวดล้อมเหนือดิน หรือภูมิอากาศ (climate) 

โดยเฉพาะภมูอิากาศจลุภาค (microclimate) ไดแ้ก่

อุณหภูมิ ความชื้นในบรรรยากาศ แก๊สต่างๆ 

สภาพแสง และสภาพแวดล้อมใต้ดิน คือ ดิน

หรือวัสดุปลูก ได้แก่ คุณสมบัติด้านฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยาของดินหรือวัสดุปลูก ความช้ืนและอากาศ

ในดิน (Aquaah, 2009) สำาหรับภูมิสถาปนิก พืช-

พรรณเป็นส่ิงท่ีมีความโดดเด่นเน่ืองจากสามารถ

เปล่ียนแปลงได้ตามฤดูกาล ต้องการความจำาเพาะ

ของสภาพแวดล้อม มีการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ

และให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงพ้ืนท่ีในเมือง ดังน้ันในการเลือกพืชพรรณ

จึงควรใช้พืชพรรณท้องถิ่น (native plants) เนื่อง

จากมีความทนทานและปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม

ได้ดีกว่าพืชที่นำาเข้ามาจากต่างถิ่น (Cook & Van 

DerZanden, 2011)
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 การนำาไม้ยืนต้นมาปลูกในสภาพที่ไม่ใช่

ธรรมชาติเดิมจำาเป็นต้องมีการดูแลรักษาใน

ระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่การค้ำายันอย่างเหมาะสม 

มีการป้องกันความเสียหายจากคนและแสง

อาทิตย์ท่ีรุนแรง การให้น้ำา การให้ปุ๋ย การคลุมดิน

การตัดแต่งกิ่งเพ่ือรักษาโครงสร้างท่ีเหมาะสม 

รวมไปถึงการจัดการศัตรูพืช เมื่อฟื้นตัวเต็ม

ที่ควรเอาอุปกรณ์ค้ำายันออกและมีการตรวจ

สอบสม่ำาเสมอ (Rust, 2016) เมื่อไม้ยืนต้นเกิด

อาการผิดปกติจะดำาเนินการวินิจฉัยจากส่วนใบ 

ลำาต้น (รวมกิ่งก้าน) และรากตามลำาดับ (Pirone, 

Hartman & Sall, 2000) นำาข้อมูลที่ต้องสำารวจ

มาจัดกลุ่ม เพื่อเห็นภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย กลุ่มของข้อมูลที่ต้อง

สำารวจแบ่งออกเป็นลักษณะทางกายภาพทั่วไป 

ปัจจัยเหนือดิน ปัจจัยใต้ดินและการดูแลรักษา 

3.1.3	การใช้งานพืชพรรณทางภูมิสถาปัตยกรรม	

 (plant materials usage in landscape 

 architecture)

 สำาหรับงานภูมิสถาปัตยกรรมไม้ยืนต้น

เป็นวัสดุพืชพรรณที่ใช้ถูกนำามาใช้ประกอบการ

ออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยมีการใช้งาน 

3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้งานตามหน้าที่ใชสอย

ทั่วไป (functional usage) เป็นการใช้งานพืช

พรรณในด้านหน้าท่ีที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม

โดยตรงเช่น ให้ร่มเงา กรองฝุ่นควัน เป็นต้น การ

ใช้งานเชิงสถาปัตยกรรม (architectural usage) 

เป็นการใช้พืชพรรณสำาหรับการจัดการพื้นที่ภาย

นอกอาคาร เช่น สร้างมุมมอง กันสายตา เป็นต้น 

การใช้งานเชิงสุนทรีย์ (aesthetic usage) เป็นการ

ใช้พืชพรรณ โดยอาศัยลักษณะกายภาพของพืช

พรรณด้านความสวยงาม เช่น สร้างบรรยากาศ 

สื่อความหมายต่างๆ เป็นต้น (Booth, 1983)

 นอกเหนือปัจจัยทางด้านการเจริญเติบโต

และการดูแลรักษา  การใช้ไม้ยืนต้นประกอบงาน

ภูมิสถาปัตยกรรมส่งผลต่อความพึงพอใจการ

ใช้พื้นที่ภายนอกอาคาร ดังนั้นจึงต้องมีการ

ประเมินความเหมาะสมในการใช้ไม้ยืนต้นใน

ด้านนี้ด้วยเช่นกัน

3.1.4	ภูมิทัศน์ยั่งยืน	(sustainable	landscape)

 America Society of Landscape Architect 

(ASLA) (2018) กล่าวถึงภูมิทัศน์ยั่งยืนว่าเป็นการ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทำาให้เกิดการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาสุขภาพที่ดีของชุมชน รวมถึง

การดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศ ทำาให้น้ำาและ

อากาศสะอาดขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้

พลังงาน ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยทางนิเวศ และสร้าง

คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม Klett 

J.E. และ Cummins A. (2018) กล่าวว่าภูมิทัศน์

ยั่งยืนควรรวมถึงสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดใจ 

เหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่ และใช้ทรัพย

กรน้อยที่สุดในการดูแลรักษา โดยเริ่มตั้งแต่การ

ออกแบบที่ใช้งานได้จริง การมีส่วนร่วมของผู้ใช้

และผู้ดูแลสถานที่ เป้าหมายของภูมิทัศน์ยั่งยืน

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ เป้าหมายระยะสั้นเพื่อลด

ต้นทุนการดูแลรักษา และเป้าหมายระยะยาว

เน้นที่ระบบสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง มีการใช้

ทรัพยากรในดูแลรักษาน้อยที่สุด

 เห็นได้ว่าภูมิทัศน์ยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่การ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือการดูแลรักษาเท่านั้น แต่

ต้องเริ่มการออกแบบจนถึงการดูแลรักษา และ

คำานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างให้คุ้มค่าที่สุด ลด

ต้นทุนการดูแลรักษาและพัฒนาให้ระบบอยู่ได้

ด้วยต้นเอง ดังนั้น จึงนำาแนวคิดนี้มาใช้ในการ

ประเมินความเหมาะสมขอชนิดพืชพืชพรรณ

และกำาหนดแนวทางในการดูแลรักษาต่อไป
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3.2 การจัดทำาแบบสำารวจ

 จากการข้อมูลข้างต้นนำามาพัฒนาเป็นแบบ

สำารวจใน 4 ประเด็น คือ ลักษณะทางกายภาพ

ปัจจัยด้านการเจริญเติบโต กระบวนการดูแล

รักษา และการใช้งานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม 

โดยเลือกเอาเฉพาะปัจจัยที่สามารถตรวจสอบ

ได้ง่ายด้วยสายตาเป็นหลัก

3.3 การสำารวจพื้นที่และวิเคราะห์ข้อมูล

3.3.1	การแบ่งพื้นที่สำารวจ	

 แบ่งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ออกเป็น 6 

ส่วนตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ บริเวณ

ที่ 1 คือ พื้นที่หอประชุมเล็กด้านติดสนามหลวง

และบริเวณลานปติมากรรมธรรมศาสตร์ บริเวณ

ที่ 2 คือ พื้นที่ลานจอดรถด้านติดกับสนาม

ฟุตบอล บริเวณที่ 3 คือ พื้นที่ด้านเหนือของ

สนามฟุตบอลและคณะนิติศาสตร์ บริเวณที่ 4 

คือ พื้นที่ตึกโดมบริหาร ลานจอดรถและด้าน

หน้าคณะบริหารธุรกิจ บริเวณที่ 5 คือบริเวณ

คณะศิลปศาสตร์และลานปรีดี บริเวณที่ 6 คือ 

พื้นที่ลาน 60 ปี ธรรมศาสตร์ ไปจนถึงประตู

ท่าพระอาทิตย์

3.3.2	การลงพื้นที่สำารวจ

 ลงพื้นที่สำารวจด้วยการเดินเท้า ถ่ายภาพ

ประกอบ จดบันทึกข้อมูลต่างๆ และบันทึกตำาแหน่ง

ลงบนแผนที่แล้วตรวจทานข้อมูลอีกครั้งโดยผู้

เชี่ยวชาญ

3.3.3	การวิเคราะห์ข้อมูล	

 นำาข้อมูลท่ีได้จากการสำารวจไปจัดกลุ่มใน

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ

3.4 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์

 หาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมตามสาเหตุ

ของปัจจัยที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับการใช้งาน

ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม 

4. ผลการสำารวจและการอภิปราย

 ผลการสำารวจพบไม้ยืนต้นทั้งหมด 46 ชนิด 

25 วงศ์ จำานวนมากที่สุด 5 ชนิดแรก ได้แก่ เหลือง

ปรีดียาธร (Tabebuia aurea) จำานวน 42 ต้น 

หางนกยูง (Delonix regia (Bojer) Raf.)  จำานวน 

39 ต้น ลั่นทมสายพันธุ์ต่างๆ (Plumeria spp.) 

จำานวน 38 ต้น ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus 

Kurz.) จำานวน 31 ต้น และสนปฏิพัทธ์ (Casuarina 

junghuhniana Miq.) จำานวน 13 ต้น โดยไม้

ยืนต้นขนาดใหญ่จะอยู่บริเวณคณะศิลปศาสตร์ 

ลานปฏิมากรรมธรรมศาสตร์ด้านหน้าหอประชุม

และบางส่วนของสนามฟุตบอล ไม้ยืนต้นที่ใหญ่

สุดคือ ต้นโพธิ์ (Ficus religiosa) บริเวณลานโพธิ์

มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำาต้นประมาณ 2.60 เมตร 

สามารถสรุปปัญหาในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

 1. ด้านปัจจัยในการเจริญเติบโตปัญหา

ที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม

ใต้ดินโดยเฉพาะพื้นที่หาอาหารของราก เกิดกับ

ไม้ยืนต้นเดิมที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วสร้าง

โครงสร้างคล้ายกระถางห่อหุ้มหรือทำาพื้นดาด

แข็งที่มีการเทปูนทับด้านบน (รูปที่ 1) ทำาให้ราก

แขนงและรากขนอ่อนขดอยู่ภายใน (รูปที่ 2) ไม่

สามารถดูดน้ำาและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้

สะดวก (Aquaah G., 2009) ไม้ยืนต้นจึงทรุด

โทรมลงโดยเฉพาะต้นหางนกยูงฝรั่งซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่รอบสนาม

ฟุตบอลและพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ พบปัญหาน้ีค่อนข้าง

เยอะเน่ืองจากเป็นไม้ยืนต้นท่ีมีพูพอนขนาดใหญ่  

ดังนั้น ควรเพิ่มขนาดพื้นที่ปลูกให้ใหญ่ขึ้น พรวน
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ดินและเติมวัสดุปลูกบ่อยขึ้น ออกแบบบริเวณที่

พบปัญหาใหม่ให้มีส่วนที่เป็นดินมากขึ้น

หรือเลือกทำาโครงสร้างเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีขนาด

เล็กที่ไม่แผ่รากมาก นอกจากนั้นยังพบปัญหา

การระดับน้ำาใต้ดินในกลุ่มไม้ยืนต้นที่ปลูกใหม่

บริเวณรอบสนามฟุตบอล แก้ไขด้วยเพิ่มขนาด

ของหลุมปลูกทำาก้นหลุมให้ลาดเทไปทางด้าน

ตรงข้ามตำาแหน่งปลูกต้นไม้และปลูกให้ตุ้มลอย

สูงกว่าระดับดินเล็กน้อย ส่วนปัจจัยเหนือดิน

พบว่ามีปัญหาการเอน เนื่องจากมีระยะปลูกที่

ชิดกับอาคารหรือไม้ยืนต้นด้วยกันมากเกินไป 

(รูปที่ 3) ทำาให้ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอจึงปรับ

ตัวเพื่อความอยู่รอดด้วยการเอนไปหาแสงแดด 

(Aquaah, 2009)   

 2. ด้านการดูแลรักษา การสำารวจที่สามารถ

ทำาได้ด้วยสายตามี 3 เรื่องหลัก คือ การตัดแต่ง

กิ่ง และการจัดการศัตรูพืช (โรค แมลง และวัชพืช) 

การค้ำายัน พบว่า ทุกบริเวณที่สำารวจมีปัญหาเรื่อง

วิธีการตัดแต่งกิ่งไม่เหมาะสม เช่น รอยแผลการ

ตัดแต่งไม่เรียบร้อยการตัดแต่งเหลือตอที่นำาไปสู่

การเปื่อยของเนื้อไม้ด้านใน การไม่รักษาทรงเดิม

ของต้นไม้  การตัดซ้ำารอยเดิมทำาให้มีการแตกตา

ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นจำานวนมาก (รูปที่4) 

เป็นต้น แก้ไขด้วยการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติการที่

ถูกต้อง ลงมือปฏิบัติโดยมีผู้รู้คอยให้คำาปรึกษา 

และสังเกตการตอบสนองต่อการตัดแต่งของไม้

ยืนต้นแต่ละชนิด รวมถึงการเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

ต่างๆ เช่น ทิศทางลม ช่องลม จุดเกิดการหักโค่น 

เป็นต้น เพื่อนำามาเป็นแผนจัดการด้านการตัด

แต่งกิ่งไม้ยืนต้นในระยะยาว ด้านการจัดการศัตรู

พืชพบว่ามีการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช

เล็กน้อย ส่งผลต่อการใช้งานของพื้นที่เล็กน้อย 

ควรจัดให้มีการสำารวจอย่างพ้ืนที่อย่างสม่ำาเสมอ

เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ด้านการค้ำา

 
รูปที่ 1 โครงสร้างคล้ายกระถางคอนกรีตที่ห่อหุ้มราก

 
รูปที่ 2 รากของหางนกยูงฝรั่งหลังจากทำาลายโครงสร้าง
คอนกรีตที่หุ้มออก

 
รูปที่ 3 การเอนหาแสงของต้นชมพูพันทิพย์
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ยันต้นที่ปลูกใหม่ควรมีการค้ำายันอย่างน้อยสุด 

1 ปี เพื่อให้ระบบรากจะฟื้นตัวและต้านทานแรง

ลมได้ หากนำาไม้ค้ำายันออกก่อนกำาหนด อาจทำา

ให้ลำาต้นเอนจากแรงลมได้ (รูปที่ 5) ส่วนต้นที่

มีการเอนจากแนวศูนย์กลางลำาต้นมากและมี

ขนาดใหญ่ควรตรวจสอบระบบรากและดินรอบ

โคนต้นประกอบ เพื่อทำาการค้ำายันแบบถาวรโดย

ใช้โครงสร้างเหล็ก (รูปที่ 6) ทั้งนี้ควรมีการคำานวณ

เผื่อการรับน้ำาหนักของไม้ยืนต้นในระยะยาว

    
รูปที่ 4 วิธีการตัดแต่งไม่ถูกต้อง เช่น การเหลือตอไว้ การ
ตัดแต่งซ้ำาที่ระดับเดิมเกิดตาใหม่จำานวนมาก 

รูปที่ 5 การเอนในบริเวณที่ได้รับแดดเต็มที่คาดว่าเกิด
จากไม่ได้ค้ำายันหรือค้ำายันในระยะเวลาสั้นเกินไป

รูปที่ 6 การค้ำายันถาวรด้วยเหล็กสำาหรับกรณีที่ต้นเอน
จากศูนย์กลางมากกว่าปกติ

 3. ด้านการใช้งานภูมิสถาปัตยกรรม เน่ืองจาก

ไม้ยืนต้นที่ใช้ในงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม

สามารถทำาหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ ขึ้นกับ

บริเวณแต่ละบริเวณควรมีหน้าที่ใดควรเด่นกว่า 

ทำาให้การประเมินไม่สามารถบอกได้เต็มที่ว่าถูก

หรือผิด ในภาพรวมการใช้งานไม้ยืนต้นเชิงการ

ใช้สอยทั่วไปโดยรวมมีความเหมาะสมกับชนิดไม้

ยืนต้นที่ใช้อยู่ ส่วนการใช้งานเชิงสถาปัตยกรรม

ในบางบริเวณอาจมีการขาดเอกภาพบ้าง เนื่อง

จากการปลูกปนกันโดยไม่เป็นระบบ เช่น บริเวณ

ลานจอดรถด้านข้างหอประชุมมีการปลูกต้น

หูกระจง (Terminalia ivonrensis Chev.) ปนกับ

ต้นเหลืองปรีดียาธร ทำาให้ไม่เป็นเอกภาพกับ

พื้นที่ ไม่เหมาะสมในด้านใช้งานเชิงสุนทรีย์และ

ทำาให้เกิดการเอนแย่งแสงแดด (รูปที่ 7) นอกจาก

ขาดความเป็นเอกภาพแล้วยังส่งผลต่อการเน้น

เชิงสัญลักษณ์ให้เห็นความเป็นธรรมศาสตร์ผ่าน

ไม้ยืนต้นที่ให้ดอกสีเหลืองและสีแดง นอกจาก

นั้นแล้วบริเวณลานปรีดีด้านหลังอาคารโดม

บริหารควรใช้ไม้ยืนต้นที่ส่ือถึงความเป็นท้องถิ่น

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสะท้อนถึง

ความเรียบง่ายของอาจารย์ปรีดี โดยไม้ยืนต้นที่

น่าสนใจเช่น จิกน้ำา กุ่มน้ำา ไคร้น้ำา เป็นต้น 
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รูปที่ 7 การปลูกต้นหูกระจง (ต้นที่สองจากทางขวา)     
ปนกับต้นเหลืองปรีดียาธรทำาให้ขาดเอกภาพในการใช้
ต้นไม้เชิงสัญลักษณ์

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

 1. วิธีการประเมินสภาพไม้ยืนต้นด้วยการ

ใช้สายตาในครั้งนี้ดัดแปลงจากวิธีการประเมิน

ของสมาคมรุกขกรนานาชาติ (International Society

 of Arboriculture; ISA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมกับแนวคิดปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช

พรรณและแนวคิดการใช้งานพืชพรรณทางด้าน

ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นการประเมินอย่างง่าย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานะหรือ

ปัญหาของไม้ยืนต้นที่มีอยู่และสามารถนำาไป

ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไปได้ ซึ่งแตกต่าง

กับการประเมินของสมาคมรุกขกรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่เน้นไปด้านการประเมินความ

เส่ียงต่อการล้มหรือการเกิดความเสียหายเป็นหลัก 

วิธีการนี้ขึ้นกับประสบการณ์และความละเอียด

ถี่ถ้วนของผู้ประเมิน ควรมีการฝึกปฏิบัติเบื้องต้น

เพื่อให้เข้าใจได้ตรงกัน 

 2. จากการประเมินพบว่า ประเด็นปัจจัย

ในการเจริญเติบโตด้านปัจจัยใต้ดินเป็นปัญหา

ที่พบมากที่สุด เนื่องจากมีการพัฒนาพื้นที่เป็น

พ้ืนดาดแข็งโดยไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมใต้ดิน

ที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นและ

ลักษณะนิสัยของไม้ยืนต้น ทำาให้ระบบรากที่นำา

ธาตุอาหารท่ีอยู่ในรูปสารละลายดิน (soil solution) 

ไปสู่เรือนยอดได้ลดลง โดยเฉพาะต้นหางนกยูง

ฝร่ังมีอาการแคระแกรนชัดเจนควรมีการปรับพ้ืนท่ี 

ปลูกให้มีส่วนที่เป็นดินมากขึ้นหรือพรวนดิน

เติมธาตุอาหารให้มากขึ้น ปัญหารองลงมา คือ 

การเอนของลำาต้นจากระยะปลูกกันท่ีชิดเกินไป

หรือการปลูกติดอาคารซึ่งเป็นผลจากปัจจัย

เหนือดิน  แก้ไขด้วยการค้ำายัน เลือกพืชพรรณที่

มีขนาดโตเต็มวัยที่มีขนาดใกล้เคียงมาปลูก ส่วน

ปัญหาด้านดูแลรักษา พบว่า การตัดแต่งกิ่งเป็น

ปัญหาหลัก ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงและการ

เปื่อยของเนื้อไม้ในภายหลัง ทำาให้ไม้ยืนต้นบาง

ส่วนอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมหากไม่ได้รับการ

แก้ไขอย่างถูกต้องไม้ยืนต้นอาจตายได้  สำาหรับ

การใช้งานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมปัญหาส่วน

ใหญ่ที่พบเป็นปัญหาในด้านความเป็นเอกภาพ

ในการใช้ไม้ยืนต้นเพื่อใช้สื่อเชิงสัญลักษณ์ คือ 

การปลูกต้นหูกระจงปนกับต้นเหลืองปรีดียาธร

และต้นหางนกยูงฝรั่งบริเวณรอบสนามฟุตบอล 

ซึ่งมีปัญหาด้านปัจจัยใต้ดินร่วมด้วย

 3. การศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถที่จะนำาไป

สู่การเป็นภูมิทัศน์ยั่งยืนได้แต่เป็นเพียงแนวทาง

เบ้ืองต้นเพ่ือทราบสถานและแนวทางในการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ควรศึกษาเพิ่มเติม คือ ดิน

และการปรับปรุงดิน การจัดการน้ำา การดูแล

รักษาโดยเฉพาะการตัดแต่งกิ่งซึ่งจะช่วยทำาให้ไม้

ยืนต้นสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมีการดูแลรักษา

ต่ำาที่สุด นอกจากนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ใดๆ 

ก็ตามควรคำานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมด เชน่ ผูใ้ชพ้ืน้ที ่เจา้ของสถานที ่ผู้

ดูแลรักษา เป็นต้น ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคือ

การออกแบบจนถึงขั้นตอนการดูแลรักษา เพื่อ

สร้างแนวทางและตัดสินใจร่วมกันรวมถึงการ

จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในระยะยาว
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บทคัดย่อ

 การพัฒนาและการขยายตัวแนวราบอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครในบริเวณเขตปริมณฑล 

ลงบนพื้นที่ชุ่มน้ำาและพื้นที่เกษตรกรรมเดิมโดยรอบ ส่งผลให้เกิดการตัดขาดของพื้นที่เกษตรกรรมเดิม

กับระบบคลองชลประทาน ความท้าทายของการออกแบบชุมชนเมืองใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกับพื้นที่

ชุ่มน้ำาและระบบเกษตรกรรมเดิมจะมีรูปแบบใด จุดร่วมของวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในเขตชานเมืองจะเป็น

อย่างไร บทความนี้ศึกษาแนวทางการจัดแนวภูมิทัศน์แบบใหม่ในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร โดยใช้

รังสิตเป็นพื้นที่ศึกษา ผ่านการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิพากษ์ กรณีศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายทาง

อากาศถึงการเปลี่ยนเปลงภูมิทัศน์ จากการศึกษาสามารถสรุปถึงรูปแบบภูมิทัศน์หลากประโยชน์และ

การพัฒนาเมืองใหม่อย่างยั่งยืน ได้ดังนี้ คือ 1) ชานเมืองแบบใหม่ 2) ระบบการจัดการน้ำาฝนและพื้นที่

สาธารณะ 3)  เกษตรเมืองและเกษตรชานเมือง และ 4) โครงข่ายการสัญจรทางเลือก บทความนี้เสนอ

แนะแนวทางให้ภาคเอกชนพัฒนาโครงการซึ่งตอบโจทย์ใหม่ที่ซับซ้อน ทั้งทางมิติเชิงสังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแนวโน้มการพัฒนาใหม่รูปแบบใหม่ของวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต

คำาสำาคัญ: เกษตรชานเมือง การเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์หลากประโยชน์ ชุมชนเมืองยั่งยืน

Abstract

 Bangkok’s rapid and expansive urbanization on its fringe have compelled a new developed 

paved-paradises on exiting wet landscape, disconnected paddy fields and agricultural land to 

the irrigation canals. One of the challenges is how to reconnect and redesign sustainable 

urbanism. This paper explores and re-examines alternative ways and case studies of landscape 

transformations and programmings by using Rangsit as a study area. Understanding and 

rethinking on the new waterscape urbanism and urban activities of Rangsit are keys to preserve 

the aquaculture of Bangkok’s fringe. By critical reviewing and analyzing landscape change,

 the paper suggests that there are four landscape typologies comprising of: 1) new urban 

development form 2) stormwater management and open space design 3)  urban and peri-urban 
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agriculture, and 4) flexible mobility and route options. The paper suggests and draw the guideline 

to private sectors to develop their projects with socio-cultural and environmental concerns.  

New form of landscape typologies and developments should be complex with multifunctional 

landscapes and flexible mobility setting the trends toward sustainable urbanism.

Keywords: Peri-urban Agriculture, Landscape Change, Multifunctional Landscape, Sustainable 

Urbanism

1. Introduction

Figure 1 Bangkok peri-urban and sprawl on the north,
 in Klongluang (left, November 2014) and Thanyaburi 
(right, March 2018) in Rangsit

 Over the past decades, Bangkok peri 

urban has been transformed from agricultural 

villages to urban development communities. 

Function of existing canals has changed from 

irrigation channels and  transportation corridors 

to the catchment areas draining surface runoff 

water from the new development areas. The 

urbanized areas are highly contrast with the 

ordinary landscape and peri-urban activities. 

Without efficient urban planning in these 

mixed land use areas, most researchers 

suggested  the landscape planning process 

with more dynamic approaches. Not only the 

government should develop and implement 

a smart policy and regulation, which could 

minimized impact of urbanization, but also 

“private sectors” should be responsibility and 

act more sustainability. This paper explores 

the opportunities to design multifunctional 

landscape which could use as a guideline 

sustainable urbanism focussing on “private 

sectors” initiatives and schemes with more 

sustainability approaches. Since the trend of 

rapid urbanization in Patumthani has been 

increasingly high, Rangsit Klongluang and 

Thanyaburi were used as a study area with 

the mixed characteristic of rural and urban 

land used.

2.  Research questions and objectives 

 As local citizen, we should rethinking 

about how to reprogramming the landscapes. 

To understand the future of sustainable 

urbanism, these research question and 

objectives were framed as followings:

2.1 Research questions

 What would be the landscape typologies 

which promote  sustainable urbanism for the 

new urban development of Rangsit area?
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2.2  Objectives

 2.2.1 To explore and re-examine 

alternative ways on literature reviews and 

case studies of landscape transformations 

which suggested alternative landscape 

programmings. 

 2.2.2 To classify and analyze the 

landscape change from the past to present 

understand the development trend.

 2.2.3 To draw a guideline, especially to 

private sectors, for designing and developing 

projects towards sustainable urbanism. 

3. Method

 This paper discusses and critical 

reviews on 1) multifunctional landscape and 

sustainable urbanism in theories and concepts, 

2) Bangkok peri-urban’s sustainability issues, 

and 3) case studies in Rangsit, we can see 

sustainability from global to local perspectives 

and practices. By using these methods:

3.1  Mapping landscape change of Rangsit 

 The series of arial photographies from 

1952, 2002 and 2008 were uses to classify 

and understand Rangsit’s transformation 

from the past to present (Royal Thai Survey 

Department, 1952 & 2002 and Google Map, 

2018). From raster arial photographies, visual 

interpretations were used to convert to vector 

files and analysis the percentage of landscape 

components. The parameter with in 30 square 

kilometers of Klong Luang and Thanyaburi 

were set as micro scale study site (5 km north 

- south and 6km east- west).

3.2 Analyzing the landscape of Rangsit 

 and sustainability concerns

 To be skeptical and critical about the 

current landscape transformations and the 

development trends, the series of literatures 

were reviewed. To understand from case 

studies and analyze landscape change 

patterns of Rangsit, these guided the process 

of identify all the concerned issues and 

landscape performances. The analysis entails 

assessing the level of challenge and opportunity 

which “private sector” can be  involved.

3.3 Proposing on sustainable landscape 

 typologies

 To emphasize on the complexity of urban 

and rural systems and reconnect them in 

the new programmings, there are rooms 

for developing  multifunctional landscape 

typologies leading to sustainable urbanism 

and setting new future development trends.

4. Literature reviews and case studies 

 This section demonstrates theories and 

concepts of multifunctional landscape and 

sustainable urbanism, Bangkok peri-urban’s 

sustainability issues, as well as case studies 

in Rangsit. 

4.1 Multifunctional Landscape and 

 Sustainable Urbanism

 There must be the close relationship 

between the two theories and concepts of 

multifunctional landscape and sustainable 

urbanism. 
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 Multifunctional Landscape can be 

designed to promote sustainable urbanism, 

which provide a range of environmental, 

social, and economic functions. While this 

concept is still considering and connecting 

with landowners’ interests and users’ 

programmings (Lovell & Johnston, 2009). 

Urban and peri-urban agriculture could be 

used as multifunctional landscape types 

which can designed  for closing ecological 

loops (Smit & Nasr, 1992).

 The theory of sustainable urbanism by

Roggema (2017) concluded on three 

characteristics  of Future of Sustainable 

Urbanism including of society-based, 

complexity-led, and landscape-driven design.

Former landscape should not be neglected 

and completely deconstructed to the new 

urban form (Roggema, 2017). Sustainability, 

which is more abroad-brush concept to

address global concern of the future urbanism,

must be translatable and applicable to the

local condition, includes diverse local cultural,

socio-economic and physical contexts 

(Sintusingha, 2006).  To embrace sustainability

to the local level, we can see such strong

connection between multifunctional landscape

and the concept of sustainable urbanism, which 

should translated to the local circumstances.

4.2 Bangkok peri-urban’s sustainability 

 issues and development guidelines

 Unlike the unilinear Western urbanization 

model (McGee & Greenberg, 1992), Bangkok’s

continuous fast developing urbanization has 

raised the complexity issues combining both 

environmental and socio-cultural aspects 

(Suwanarit, 2011). Since Pathumthani was

classified as district of high migration and 

population growth, Rangsit becomes one of 

the most hot study area for the researchers 

to study on landscape changes and 

complex issues effected on urbanization 

and sustainability. The topics have been 

highlighted on key sustainability issues and 

alternative guidelines on radical policy shift 

in Bangkok peri-urban were reviewed and 

discussed as following: 

4.2.1	Fixing	urban	sprawls

 The process landform transformation 

should be monitored and controlled from the 

source pit to the end flow with appropriate 

landscape design. Since the fringe of Bangkok 

is no longer flat, the process of filling up of 

clay and sand on this deltaic lowland have 

not only changing the ecological pattern of 

the seasonal wet landscape on the filling up 

areas but also leave the problems of higher 

water retention on existing agricultural field, 

non-filling up areas  (Hara et al., 2008) 

and creating more flood risk to the former 

neighborhood.

 Private housing estates should be 

reduced on sizes and rezoned on commercial 

and residential areas in order to temporary 

share and use as multifunctional space to 

promote the communication between new 

and former communities. (Klinmalai & Kanki, 

2013). 
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4.2.2 Water related issues

 The problem of stormwater management 

in new urban area and autonomous localized 

power and adaptation should be addressed 

in integrated urban stormwater management 

approach on water governance. The negative 

effect of private sector real estate development 

which increase and create more pressure 

on the public drainage system as well as 

overload the capacity of irrigation canals have 

been remarked (Limthongsakul et al., 2017). 

Public policy, land management and urban 

planning concerning on appropriate water 

management for low income farmers should 

be addressed for better water governance. 

The burden and unfair ecological cost of 

intensive mixed land use, using the case study 

on water use between factory and paddy filed 

relationship in Rangsit area was reviewed 

(Sajor & Ongsakul, 2007). The conflict with 

in these three private sectors, local farmers, 

industrial sectors, and housing estates, are 

creating negative loop relationships between 

their activities  and water qualities. Due to 

contaminated water quality, the questions on 

food safety issues which harvesting directly 

from the Klong Rangsit were remained. 

 Common visions between multiple 

stakeholders to protect environment should 

be shared, since every sectors are involved 

in destroying the canal and polluting water 

systems (Pradhan & Perera, 2006). Concept  

of urban planning should be redefined as 

waterscape urbanism to addressing the social 

and environmental challenges. Understanding 

and rethinking on the new waterscape 

urbanism and urban activities of periphery 

are keys to preserve the aquaculture of 

Bangkok’s fringe (Thaitakoo et al., 2013) 

4.2.3 Alternative transportation systems

 To utilize and revitalize the use of canal 

networks, flexible routes and alternative 

transportation systems should be promoted 

using historical canal as advantages (McGee, 

1992; Unakul, 2012).  

 Unakul (2012) also suggested that the 

water route should be promoted by both 

public sectors and private companies in order 

to effectively served as alternative solution of 

transportation form and resolved road traffic. 

From the reviewing part, the researchers 

suggested to improve the landscape planning 

process as followings; 1) incorporated the 

mean of managing the flow of fill material from 

source pits to end use, 2) controlled the scale 

of new real estate development projects and 

zoning between residential and commercial 

zones, 3) concerned the ecological and 

cultural function of existing irrigation canals, 

and 4) addressed waterscape urbanism and 

integrated urban stormwater management 

plan. In contrast with these academic 

suggestions, the author argue that we should 

also look at the proposed programming 

and implementation plans form the “private 

sectors” to understand the patterns with 

socio- economic driven forces. Thus, case 

studies from academic to pragmatic points 
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of views were reviews to discuss with the 

theoretical concept of sustainability and 

suggestions. 

4.3  Case studies

 This part of the review aims to focus on 

local initiatives and new alternative solutions, 

related to sustainable urbanism. By reviewing 

from academic proposal, local government 

plans and strategies, to the local plans and 

actions, theses case studies were viewed 

from idealistic landscape visionaries to more 

pragmatic programmings on landscapes.

4.3.1 Academic proposal

 From academic view point, the work 

from ecological landscape design studio 

of Thammasat University, supervised by 

Suwannarit, were discussed. The students 

proposed sustainability landscape visions 

of Tung Rangsit. These are three main 

characteristic of specific programs and 

planned to incorporate rural and urban 

activities together to this place; 1) heritage 

trail, 2) greenbelt, and 3) blue network. This 

confirmed that sustainable urbanism should 

link to multifunctional landscape design 

which consist water management, preserving 

agricultural field, open space, urban wetland, 

restoring the habitat, and riparian corridor.

4.3.2 Local government plans and strategies

 From the local government’s  strategy in 

2004, the plan to revitalize the use of water 

taxi was proposed and run the pilot project. 

The plan claimed to solve the dilemma traffic 

of Rangsit Nakornnayok Road and improve 

water quality in the canal. However, the trial 

was failed, due to unpredicted and below 

normal water levels for supporting the boat 

ride, and barricaded structures and materials 

on water way, and lack of water travelers. The 

bridges structures and sunken construction 

materials, dumped by private housing estates, 

were claimed as the cause of the problem. 

Even though this plan was proposed as 

opportunities, there are such challenges to 

promote this plan to fit physical  conditions 

of the canal and changing behaviors of the 

community which turns to be car depended 

society.

4.3.3 Local plans and actions

 For built case studies, smart farming 

is set up a new standard and alternative 

programmings on urban agricultural 

development in reality. First smart farming 

in Rangsit Klongluang, “M Melon Farm” 

becomes a multifunctional place using 

technological systems to grow food with in 

limited plot of land and serving rural-urban 

activities to the neighborhoods. These new 

way of growing cultures also provide new 

programmings on agricultural tourisms and 

learning experiences.

 Another ordinary peri-urban agriculture 

practices by local poor neighborhoods were 

also reviewed, contrasting with way of smart 

farming. These agricultural and aqua-cultural 

practices in the peri-urban, such as, rice paddy, 

livestock, and fishery, still rely and depend 
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on water used and climate sensitive factors. 

The scenes of agricultural related activities 

along the roadsides and canals, within the 

utility rights of way, such as aquaculture in 

the canals, raising poultry sheds floating on 

Klong 2, and orchard growing along the road 

sides can be observed. These urban and peri 

urban agricultures have shared one similar 

characteristic reflecting on multifunctional 

landscape approaches and programmings.

 Landscape visionaries should be full of 

opportunities on reconnecting and revitalizing 

the use of canals both cultural and ecological 

aspects. The act of private sectors in the fast 

urbanization processes might obstruct on the 

sustainable strategies and implementation 

plan and the local agricultural activities. 

The example of negative impact on the 

obstructed physical structures  stopping the 

plan of revitalizing canal and polluting the 

canal for agricultural used. However, from 

the case study on urban and peri-urban 

farmings, positive relationships between 

owners and customers/ farming system and 

surrounding environments, were created. 

This new introduced programs is setting 

the new standard practicing agricultural with 

technology and urban-rural activities, at the 

same time, practicing on the energy closing 

loop and minimizing the distance of food 

footprint.  

 Within this manmade irrigated delta, 

sustainability issues need to be addressed: 

cultural heritage, ecological fragmentation, 

Figure 2 Multifunctional landscapes ranged from 
existing public rights-of-way to private properties 
in Rangsit area, livestock and aquaculture practice 
on public canal (above), urban wetland as a scenic 
landscape (second),  paddy fields (third), and new 
way of urban agriculture at “M Melon Farm” (bottom)

blue and green infrastructure, alternative way 

of transportation, and urban and peri-urban 

agriculture.
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5. Results

 From the reviewing part, issues, ideas 

and examples of sustainable landscape 

typologies were reviewed and analyzed. The 

sustainable landscape characteristic need 

to further discussed with  the pattern of 

urbanization and landscape transformation 

within the decades.

5.1 Landscape change of Rangsit

 First, to understand how Rangsit 

urbanization developed and transformed 

over this 70 years, there are four distinguish 

landscape characteristics which consist: 

1) water systems, 2) road networks, 3)  green 

areas, 4) built up areas.

 Landscape patched of Rangsit Klongluang 

and Thanyaburi are highly fragmented and 

diversified. From rectangular and linear super 

infrastructure manmade canals in the past, 

the new urban form literally built up on existing 

agricultural patches; both paddy fields and 

orchards, have been replaced by the new 

built up areas; mostly gated communities, 

commercial strips, and factories. The few 

remaining water-based communities are 

informal settlement and slum along klongs. 

Shifting for “water-based” to “land-based” 

community, it is clear that urbanization process 

and landscape transformation turning the new 

community toward modernized urban urban 

lifestyles. From the observation, slum people, 

some of former residents and migrants 

workers still use klong as their resources for 

Figure 3  Landscape structures and patterns of 
Rangsit  between Klong 2 to Klong 4 from 1952, 
2002, and 2018. (Sources: Royal Thai Survey 
Department, 1952, 2002 and Google Map, 2018)
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fishing and raising livestocks. These water-

based activities are bringing back the picture 

of Klong Rangsit in the past, with different 

stakeholders. 

Figure 4 2018 mapping sample on landscape 
change and patch analysis which consists water 
systems, roads, green areas, and built up area.

Table 1  Landscape change analysis

Landscape
characteristics

Approximately percentages / year

1952 2002 2018

water systems 12.5%  9% 11.5%

road networks 0.5%  6% 13.5%

green areas             85%  65% 45%

built up areas           2.5%  24% 45%

 These four characteristics of landscape 

dynamics  from the past to present forms 

were analyzed as: 

5.1.1 Changing water system patterns

	 - Disappeared natural streams and 

riparian habitats / to straight and linear 

manmade Irrigation canals/ to stormwater 

catchment or open drainage structures,

 - More deep ponds were created to 

use as source for clay filling material and use 

as water retention areas,

 - Ecological services and functions of  

the canals were neglected by the communities 

and new development projects.

5.1.2 More roads, polders, and high fences

 - More road has been built and 

extended on the numbers, scales, and 

speeds,

 - Unpredictable development patterns 

have been cutting the relationship between 

agricultural patches and irrigation canals,

 - The shift from water-based 

transportation to land-based transportation,

 - New hard edge were cutting the 

ecological process along manmade riparian 

corridors.

5.1.3	 Significant	 loss	 in	agricultural	patches	

  and  more vacant lots

 - Loss of retention basin and manmade 

wetland,

 - Landscape along short cut and small 

streets (Soi Lat in Thai) usually abandon,

 - Ecological shift from seasonal wetland 

to dry landscape on the urban development 

side, while the unfilled vacant lots are likely to 

turn to  permanent wetland.

5.1.4 Highly increased housing estates and 

	 	 urban	communities

 - Newcommer communities completely 

bringing urban activities to the neighborhood 

development: i.e. car-trips and modernized  

supermarkets,
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 - The relationships between the 

newcommer and former communities are low.

 If we still keep on building the urban sprawl 

and ignore the fact of ecological conditions, 

it is likely to end up with the grid city along 

the polluted canals. Both environmental and 

socio-economic concerns must be taking 

closer attention and management on multi-

disciplinary level: managing water quality, 

preserving agricultural field as urban wetland 

and multifunctional area, and restoring the 

habitat and riparian corridor. One of the 

solution is designing for multifunctional 

landscape typologies.

5.3 sustainable landscape typologies

 To redesign sustainable urbanism, new 

sustainable landscape typologies  focussed 

on “private sectors” initiatives and schemes 

were concluded and proposed as followings;

5.3.1	New	urban	development	form

 - Practice on the cut and fill processes 

using local fill in material as much as possible,

 - Design the complexity-led small scale 

communities with multifunctional shared open 

space,

 - Rezone existing development estate 

mixed with commercial development,

 - Fix or build the bridge structures to 

utilized the use of existing canals.

5.3.2  Stromwater management and open 

  space design

 - Introduce stormwater management 

plan in open space design,

 - Use green space as infiltration 

structures and mechanism, not just dumping 

runoff water to the canals,

 - Keep the urban wetlands with 

multifunctional programmings.

5.3.3		Urban	and	peri-urban	agriculture

 - Enhance new urban programmings 

to promote urban-agricultural activities such 

as educational, workshops, or events,

 - Promote food safety, urban farming 

and smart farming supporting local food 

supply.

5.3.4	Flexible	mobilities	and	route	options

 - Use flexible route, short cut and 

small alley appreciated as alternative form of 

transportations,

 - Define bike path, scenic landscape 

routes, wetland path, cultural and agricultural 

routes by linking blue and green infrastructures.

These landscape typologies in the landscape 

transformation processes should developed 

through the lens of socio-economic and 

ecological approaches toward sustainable 

urbanism. 

6. Discussion

 The result suggests and concludes 

four landscape typologies emphasizing on 

the responsibility and action plan of private 

sectors for promoting sustainable urban 

development.

6.1 New urban development form – with 

well planning on process of landscape 



ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์สู่ชุมชนเมืองยั่งยืน: กรณีศึกษารังสิต
ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์432

transformation, small scaled development, 

mixed use zoning, complex programmings 

and multifunctional landscape infrastructure,

6.2 Stromwater management and open 

space design – with in the private properties 

before sending out polluted runoff and waste 

water to the public canal and drainage by 

reprograming the design and function of open 

spaces and the function of urban wetlands,

6.3 Urban and peri-urban agriculture – not 

only preserving the existing agricultural 

landscapes but also promoting the new form 

of urban agricultural practices along with the 

urbanization trends to minimizing the local 

food footprint,

6.4 Flexible mobilities and route options – 

utilizing existing structures such as Klong or 

canals, Soi Lat or small roads as alternative 

way of transportations connecting with the 

scenic landscapes.  

 This paper suggests that “private sectors” 

should be addressed service activities in the 

region. Instead of applying and repeating 

traditional planning of Western development 

(McGee,1995),  a radical shift from solid to 

liquid perceptions and practice must be made 

to promote more resilient urban ecosystems 

(Thaitakoo & McGrath, 2008). 

 With uncontrolled and unplanned urban 

development, private sectors are playing 

as important stakeholders in this rapid 

urbanization by taking the advantages of 

‘planning trick’ within weak local regulations. 

To emphasize on role of emergence and 

non-linearity sustainable urban designs 

processes  as crucial key of sustainable 

development, private sectors must design 

with the concern to ecological function of 

the landscape and minimizing the impact to 

the ecosystems. New urban development 

form with multifunction landscape as water 

infiltration mechanism, urban and peri-urban 

farms,  and alternative routes were proposed 

as sustainable landscape typologies to fix 

and rearrange the program and design of 

urban sprawl.   

7. Conclusion

 In this study, Rangsit was used as 

studying area to explore, observe, and further 

discuss as one of the fast developing city 

around Bangkok. The boundary of public and 

private issues is political boundaries, while 

the ecological one is blur and always change. 

We need the new whole way of thinking and 

acting to rethink about sustainable living, 

programmings, and new way to design our 

city and landscape. Sustainability practice 

should be customized and applied to suit 

the local conditions with the multidisciplinary 

responses. The finding and understanding 

the combination of ecological and socio- 

economic aspect on programmings of the 

landscape is crucial to develop the concept of 

sustainable urbanism. This paper suggested 
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the  proposed landscape design guideline 

emphasizing on private sectors’ plans and 

initiatives with in these four characteristics: 

1) New urban development form, 2) 

Stromwater management and open space 

design, 3) Urban and peri-urban agriculture, 

and 4) Flexible mobilities and route options.

However, the best practice on housing 

estates, commercial development projects, or 

industrial factories, are missing in this study. 

To achieve and to be able to understand the 

nature of private sectors in this urbanization 

games, the further study must be developed 

to understand on private sectors’ missions, 

businesses, and development plans. 

 To develop good practice on landscape  

transformations towards sustainable urbanism, 

we should reprogrammed and redesigned 

urban sprawl with the new perspectives. The 

new development trends should be involved 

with both socio-economic and ecological 

concerns connecting the new development 

form with multifunction landscapes toward 

the sustainable urbanism.  
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ธรรมชาติ  พื้นผิววัสดุซึมน้ำา  

Abstract

 The Sport Service Center, Thammasat University Rangsit Campus, which has been 

constructed for the Asian Game 13th in 1998, are physically worn off. Its abandoned large open 

pavement could not effectively be served as a platform for student’s activities due to especially 

its well absorb and reflect the heat. This study aims to investigate guidelines for stormwater 

management and landscape architectural design for The Sport Service Center. This is to study 

stormwater management techniques such as retention/ detention ponds, rainwater garden, 
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natural swale systems, selections of porous materials, etc. The study also examines various case 

studies in landscape architecture in order to apply with the area of the Sport Service Center. By 

doing so, the study is hoped to improve the area to be effectively used and provide a decent and 

impressive physical environment, which is coherent with the 2034 Thammasat University Rangsit 

Campus Master Plan Project (or as known as 100 year Thammasat University) aiming for “the 

Sustainable Green University Town.” The study could also be beneficial for future stormwater 

management and design projects in Thammasat University and other areas.

Keyword: Stormwater Management, Retention/ Detention Pond, Rain garden, Bioswale, Porous 

materials

1. ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของศูนย์บริการการกีฬา

ซึ่งอยู่ในการดูแลของสำานักงานบริหารทรัพย์สิน

และกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่

13 ในปี ค.ศ. 1998 ในครั้งนั้นจึงได้มีการสร้าง

อาคารที่สำาคัญต่าง ๆ  เช่น สนามกีฬาธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ความจุสนาม 20,000 คน รองรับ

กิจกรรมการกีฬา อาคารศูนย์กีฬาทางน้ำา อาคาร

ยิมเนเซียมต่าง ๆ  โดยมีพื้นที่โดยรอบที่มีลักษณะ

เป็นพื้นที่โล่ง หรือลานดาดแข็งขนาดใหญ่ เพื่อ

ให้สามารถรองรับกับปริมาณของผู้เข้าร่วมชม

กิจกรรมกีฬาได้อย่างเพียงพอ เช่น พื้นที่ลาน

พญานาคด้านหน้าสนามกีฬาหลัก พื้นที่ทางเดิน 

และลานกีฬาเชื่อมต่อกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

พื้นที่มหาวิทยาลัย

 ปัจจุบันได้ผ่านมาประมาณ 20 ปี พื้นที่

บางส่วนได้ถูกท้ิงร้างหรือมีการใช้งานไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ บางส่วนถูกพัฒนาเป็นพื้นที่อาคาร

หรือเปลี่ยนเป็นลานจอดรถ ทำาให้เกิดการดูดซับ

และสะท้อนความร้อน ระบบการระบายน้ำาต่าง ๆ

ถูกถม ไม่สามารถระบายน้ำาฝนได้ทัน เกิดปัญหา

น้ำาท่วมขัง ประกอบกับต้นไม้ได้เจริญเติบโต

มากขึ้น ทำาให้เกิดความทรุดโทรม และส่งผล

กระทบต่อการใช้พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมของ

นักศึกษาในปัจจุบัน

 
(ที่มา: สุภณัฐ และคณะ, 2561)

รูปที่ 1 พื้นที่ลานพญานาคด้านหน้าสนามกีฬา

 การศึกษานี้ได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนโครงการ

ปรับปรุงผังแม่บท ศูนย์รังสิต ระยะยาว พ.ศ.2577

(ธรรมศาสตร์ 100 ปี) ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิด 

“เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน (Sustainable 

Campus Town)” ในการเลือกใช้องค์ประกอบทาง

กายภาพที่สอดคล้องกับเรื่องการจัดการน้ำา 

รวมถึงหลักการพัฒนาโดยส่งผลกระทบต่ำา (Low 

Impact Development: LID) การจัดการระบบ

ระบายน้ำาอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban 
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Drainage System: SUDS) สอดคล้องกับ

นโยบายของสำานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

อีกด้วย 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนว

ความคดิการจดัการน้ำาฝนอยา่งยัง่ยนื  รวมทัง้ราย

ละเอียดวิธีการออกแบบ และประสิทธิภาพ ของ

วิธีการจัดการน้ำาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำาเสนอ

แนะแนวทางเบื้องต้น ในการจัดการ และการ

ออกแบบพื้นที่ตัวอย่าง เช่น พื้นที่บริเวณลาน

ด้านหน้าสนามกีฬา ลานด้านหน้าศูนย์กีฬาทาง

น้ำา (Aquatic Center) หรือพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้

การดูแลของศูนย์บริการการกีฬา และสำานักงาน

บริหารทรัพย์สินและกีฬา ให้เกิดประสิทธิภาพ 

คำานึงถึงลักษณะการใช้งานของพื้นที่ ผสมผสาน

กับสภาพแวดล้อม เกิดภาพลักษณ์ที่น่าจดจำา 

อีกทั้งสามารถนำาไปเสนอแนวปฏิบัติในการ

ออกแบบวางผัง พัฒนางานภูมิสถาปัตยกรรม

ในพื้นที่อื่น ๆ อย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้เกิดความชัดเจน

ในประเด็นของบทความ 

2. แนวคิด เทคนิควิธี และรูปแบบต่าง ๆ ใน 

 การจัดการน้ำาฝนอย่างยั่งยืน

 การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบน้ี

มีเป้าหมายให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการ และ

ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ โดยประกอบ

ไปด้วย ทฤษฎีการจัดการน้ำาฝนอย่างยั่งยืน และ

การออกแบบพื้นที่ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

ทฤษฎีการจัดการน้ำาฝนอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Stormwater Management) การพัฒนาที่คำานึง

ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Low Impact 

Development: LID) ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ถูกใช้

มาอย่างแพร่หลายต้ังแต่ปี ค.ศ.1990 ซ่ึงมีหลักการ

จัดการพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ออกแบบ

ทางภูมิทัศน์วิศวกรรม (Landscape Planning and 

Engineering) ในเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ 

และการจัดการระบบน้ำาบนดิน น้ำาใต้ดิน ซึ่งจะมี

ความเกี่ยวเนื่องกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน

สีเขียว (Green Infrastructure) โดยสามารถ

จัดการให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียวที่เชื่อมโยง

ถึงกัน โดยมีการออกแบบวางผัง และจัดการ

คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ให้สัมพันธ์กับ

ระบบนิเวศเมือง (สิรินทรา วัณโณ, 2553) 

สอดคล้องกับหลักการจัดการระบบระบายน้ำา

อย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Drainage 

System: SUDS) ซึ่งถูกเผยแพร่โดยกลุ่ม National 

SUDS Working Group (NSDW, 2003) ถูกนำา

ไปใช้อย่างแพร่หลาย และพัฒนาแนวความคิด

โดยกลุ่ม the Construction Industry Research 

and Information Association (CIRIA) ประเทศ

อังกฤษ ในปี ค.ศ. 2007

 น้ำาบนผิวดินส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ำาฝนที่

ตกลงสู่พื้นโลก และไหลไปตามผิวหน้าของพื้น

ผิวธรรมชาติ (Natural Surface)  โดยจะไหลลงสู่

พื้นที่ที่ต่ำากว่าตามแรงโน้มถ่วงของโลก โดยบาง

ส่วนอาจจะซึมลงพื้นดิน (Infiltration) ส่วนที่ยัง

คงเหลืออยู่บนผิวพื้นที่น้ำาไม่สามารถซึมผ่านได้ 

(Impervious Surface) กลายเป็นภาระที่ต้องถูก

จัดการ (Management) ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 3

แสดงสัดส่วนการซึมน้ำาของพื้นที่ที่น้ำาไม่สามารถ

ซึมได้ (Zevenbergen, 2010 as cite in Tourbier 

& Westmacott, 1981 in EPA, 1983) โดยพื้นที่

ที่มีการปกคลุมด้วยพื้นดาดแข็งมาก จะมีสัดส่วน

การซึมน้ำาที่น้อย และจะมีอัตราการไหลบนพื้น

ผิวที่สูงตามสัดส่วน

 ในอดีตรูปแบบการระบายน้ำาต้องการนำาน้ำา

ให้ไหลออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด โดยสามารถ

ทำาได้หลายรูปแบบ เช่น การไหลไปตามความ
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ลาดเอียงของพื้นผิว (Sloping Plane) ให้น้ำาไหล

แบบแผ่ซ่าน (Sheet Flow) ไหลลงตามร่องแบบ

เปิด (Channel Flow/Valley) (ภาวิณี เอ่ียมตระกูล,

2555) หรือลงสู่ระบบระบายน้ำาแบบปิด (Close 

Underground Drainage System) ผ่านระบบ

บ่อพัก/บ่อดักน้ำาที่มีฝาตะแกรงปิดด้านหน้า 

(Manhole/ Catch Basin) รางระบายน้ำา (Gutter) 

ระบบรางระบายน้ำาตามแนวยาว (Trench Drain/

French Drain) (เดชา บุญค้ำา, 2552) อีกทั้งยัง

สามารถเลือกใช้ระบบบการระบายน้ำาใต้ดิน (Sub

Drain) เช่น ท่อพรุน (Perforated Pipe) ร่วมกับ

ช้ันระบายน้ำาหินคลุก และผ้าใยกรองดิน (Geotextile)

โดยเชื่อมต่อกันด้วยระบบท่อระบายน้ำาที่อยู่

ด้านล่าง (Drainage System) หรือระบบท่อลอด 

(Culvert/Box Culvert) นอกจากนี้ ไหลสู่พื้นที่

เก็บกักน้ำา (Water Catchment Area) เช่น แนวคู 

บ่อพักน้ำา เชื่อมต่อลงสู่ลำาคลอง และแม่น้ำาต่อไป

ในบางพื้นที่ที่น้ำาฝนไหลผ่านพื้นที่อยู่อาศัย ลาน

จอดรถ พื้นที่ทิ้งขยะ อาจจะเกิดการปนเปื้อน

จากสารอินทรีย์ สารเคมี เช่น ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส ตะกั่ว เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดปัญหา

ต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำาได้ (March, 1997) แต่ใน

ปัจจุบันมุ่งเน้นให้สามารถหน่วงน้ำาไว้ในพื้นที่ 

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่

โดยรอบมากนัก (อริยา อรุณินท์, 2559) เช่น น้ำา

ขังในบริเวณพื้นที่ดิน พื้นที่ชุ่มน้ำา (Wetland) ที่ลุ่ม

น้ำาขัง/มาบ (Swamp) หรือ ที่ลุ่มชื้นแฉะ (March) 

ซึ่งพืชพันธ์ที่ปลูกมีส่วนช่วยในการบำาบัดน้ำาได้

 โดยแนวความคิดท่ีกล่าวมาท้ังหมดมีหลัก

การสอดคล้องกับปัจจัยการกำาหนดระบบระบายน้ำา

โดยเดชา บุญค้ำา (2552) ได้กล่าวถึงรูปแบบ

การใช้ที่ดิน ลักษณะสภาพภูมิประเทศ ขนาด

ของบริเวณที่จะทำาการระบายน้ำา ชนิดของดิน 

พืชพรรณที่ปกคลุมดิน ปริมาณ และความถี่

(ที่มา: Zevenbergen, et. al., 2010)

รูปที่ 2 สัดส่วนการซึมน้ำา ต่อพื้นที่ที่ที่น้ำาไม่สามารถซึมได้ 

ของฝน ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณการไหลบนผิว 

และการซึมลงดิน รวมถึงการจัดการระบบการ

ระบายน้ำาให้รองรับต่อปริมาณน้ำาฝนอย่างเหมาะสม

การกำาหนดสัดส่วนของพื้นที่ต้นไม้ และดินให้

มากขึ้น พื้นที่ดาดแข็งให้น้อยที่สุด เทคนิคต่าง ๆ

ในการออกแบบด้วยงานภูมิสถาปัตยกรรม ดังที่

กล่าวในข้างต้น โดยสามารถแบ่งออกเป็นตัวอย่าง

การศึกษารายละเอียด ดังมีรายละเอียดตังต่อไปน้ี

 • บ่อเก็บกัก/หน่วงน้ำาฝน (Retention / 

Detention Pond) เป็นรูปแบบทั้งแบบเปียก 

(Retention Pond) และแบบแห้ง (Detention 

Pond) เพื่อขัง และชะลอน้ำาฝน ก่อนระบาย

ออกสู่สาธารณะ โดยสามารถหน่วงน้ำาไว้ในพื้นที่

ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งมีความแตกต่างกัน

คือ แบบแห้งจะสามารถใช้งานได้ในเวลาที่ไม่มี

น้ำาฝน โดยอาจจะเป็นสนามหญ้าริมน้ำา ใช้งาน

ได้อย่างอเนกประสงค์ ส่วนพื้นที่บ่อเก็บกัก ก็

สามารถนำาน้ำากลับมาใช้ในการรดน้ำาต้นไม้ หรือ

สร้างความรื่นรมย์สวยงามให้กับพื้นที่ก็ได้ 

 • สวนซับน้ำาฝน (Rain garden) เป็นรูป

แบบของการก่อสร้างพื้นที่สวนที่สามารถรองรับ

การซึมของน้ำาลงสู่ ดินโดยจะทำาพ้ืนดินหรือ

หญ้าให้ต่ำากว่าขอบทางเดินหรือลาน เพื่อให้น้ำา
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สามารถไหนเข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา

หนึ่ง และสามารถซึมผ่านลงดินได้ โดยเลือกใช้

วัสดุพืชพรรณที่มีความหลากหลาย ที่สามารถ

ทนต่อสภาพน้ำาท่วมขัง เช่น พืชชายน้ำา จำาพวก

พุทธรักษา ธรรมรักษา กก อ้อ พืชคลุมดิน หรือ

หญ้าพื้นถิ่นชนิดต่างๆ ซึ่งจัดองค์ประกอบได้

อย่างสวยงาม และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  

เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตได้ 

นอกจากนี้ พืชจะมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยใน

การบำาบัดน้ำา (Phytoremediation) ลดสารพิษ

ที่ปนเปื้อนมาจากการชำาระล้างบนพ้ืนผิวได้อีก

ด้วย  ดังรูปที่ 3

 
(ที่มา: Capitol Region, 2561)

รูปที่ 3 รูปแบบการก่อสร้างสวนซับน้ำาฝน Capitol Area 
Watershed District, St. Paul, MN

 • ระบบระบายน้ำาแบบธรรมชาติ (Bioswale)

เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการก่อสร้าง เพื่อให้น้ำาฝน

สามารถไหลลงร่อง หรือราง (Swale) ได้ โดยส่วน

ใหญ่จะทำาเป็นแนวยาว มีความกว้างไม่มากนัก 

น้ำาที่ตกลงบนผิวพื้นจะไหลผ่านขอบที่มีระดับ

เท่าผิวพื้น (Curbless Street) หรือผ่านช่องบริเวณ

ด้านข้างถนน  ลงสู่ผิวพื้นดินที่มีระดับต่ำากว่า

ประมาณ 0.15-0.20 ม. มีความลาดชันน้อยกว่า 

6% โดยน้ำาจะขังอยู่ในพื้นที่ในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง ก่อนจะซึมลงพื้นดิน น้ำาส่วนเกินอาจจะไหล

ลงสู่ระบบระบายน้ำาใต้ดิน (Subdrain) ผ่านใช้ท่อ

ระบายน้ำาที่มีรูพรุน (Perforated pipe) หุ้มห่อ

ด้วยชั้นหินหยาบ และผ้าใยกรองดิน (Geotextile) 

ซ่อนอยู่ด้านใต้แนวไม้พุ่ม ดิน หิน หรือกรวดก็ได้ 

ซึ่งอาจจะเรียกการออกแบบนี้ว่า ถนนสีเขียว 

(Green Street) ดังรูปที่ 4

 
(ที่มา: ASLA, 2561)

รูปที่ 4 รูปแบบการก่อสร้างถนนสีเขียว NE Siskiyou 
Green Street, Portland, Oregon

 

 • พ้ืนผิววัสดุซึมน้ำา (Permeable Pavement)

เป็นรูปแบบการจัดการพื้นที่น้ำาฝนที่ไหลบนผิว

พื้น ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มีรูพรุน (Permeable/ 

Porous Pavement) หรือมีช่องว่างที่เกิดขึ้นบน

ชั้นผิว ทำาให้น้ำาสามารถไหลซึมผ่าน ลงสู่พื้นที่ชั้น

หินหยาบ หรือกรวด และสามารถระบายออกสู่

ท่อที่มีรูพรุนขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4” หรือ 

6” ที่เชื่อมต่อเป็นระบบอยู่ด้านล่างได้ โดยใน

ปัจจุบันได้มีเทคนิค และวิธีการก่อสร้างรูปแบบ

ใหม่ ๆ  เกิดวัสดุที่มีความหลากหลาย น้ำาสามารถ

ซึมได้ เช่น พื้นคอนกรีตซึมน้ำา (Porous Concrete) 

มีช่องว่าง และรูพรุนในชั้นคอนกรีต และหิน พื้น

ยางมะตอยซึมน้ำา (Porous Asphalt) หรือจะ

เป็นพื้นบล็อกคอนกรีตประสาน (Interlocking 

Concrete Pavers) ความสามารถในการซึมน้ำาจะ

ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำาที่อยู่บนวัสดุ ความเร็ว

การไหลบนผิวหน้า (Run-off) ความหนา และ
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รูพรุนของชั้นวัสดุ และชั้นกรวด รวมถึงระบบท่อ

ที่จะระบายน้ำาออกจากพื้นที่ ช่วยลดปริมาณน้ำา

บนผิวหน้า 

3. การเปล่ียนแปลงของพื้นที่ภายในมหา-

 วทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ และพืน้ที่

 ศูนย์บริการการกีฬาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มี

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ตั้งแต่ระยะที่ 1 

พ.ศ. 2522 ช่วงเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย และระยะ

ที่ 2 พ.ศ. 2540 ช่วงการก่อสร้างศูนย์แข่งขัน

กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ได้เกิดการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน อาคารแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่

ต่าง ๆ และอาคารหอพักจำานวนมาก โดยภาย

หลังการแข่งขันได้มีการปรับเปลี่ยนอาคาร และ

สนามกีฬาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษายังได้ทำา

การเสนอผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2545 และ ปี พ.ศ. 2550 

ตามลำาดับ 

 ในปี พ.ศ. 2558 โครงการปรับปรุงผังแม่บท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พ.ศ. 2577

ได้ปรับเปล่ียนผังกายภาพให้สอดคล้องกับทิศทาง

การเติบโตของธรรมศาสตร์ในอีก 20 ปีข้างหน้า 

เมื่อธรรมศาสตร์ครบรอบ 100 ปี (พ.ศ. 2577) 

ซึ่งมีแผนพัฒนาให้  ประชาชน และผู้อยู่ ให้มี

ความสุข โดยพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้แสดงถึงการ

เป็น “ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัย” ทั้งส่วนการ

ศึกษา ส่วนพักอาศัย และส่วนนันทนาการต่าง ๆ

ออกแบบพื้นท่ีสีเขียวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สร้างกิจกรรมนันทนาการ รักษาฟื้นฟูระบบนิเวศ

ส่งเสริมการใช้งานด้านสาธารณูปโภค เช่น การ

ระบายน้ำา และป้องกันน้ำาท่วม สร้างโครงข่าย

พื้นที่สี เขียวเชื่อมโยงคนทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน 

สอดคล้องกับแนวทางการสร้างธรรมศาสตร์ให้

เป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน” (Sustainable 

Campus)

 
(ที่มา: ปราณิศา บุญค้ำา, 2558)

รูปที่ 5 สัดส่วนพื้นที่ดาดแข็ง ในกรอบสีแดงมีอัตราการ
ซึมน้ำาได้น้อย

 
(ที่มา: ปราณิศา บุญค้ำา, 2558)

รูปที่ 6 ผังแสดงแนวคิดการใช้ระบบระบายน้ำาผิวดินภาย
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 ทั้งนี้ โครงการผังแม่บทได้ทำาการวิเคราะห์ 

ลักษณะทางกายภาพหรือสภาพพื้นที่ ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้านการ

จัดการน้ำา ดังรูปที่ 5 และ 6 ซึ่งปัจจุบันพบว่า มี

การจัดระบบคู คันกั้นน้ำา อยู่โดยรอบพื้นที่ แต่

พื้นที่บางส่วน โดยเฉพาะในส่วนศูนย์บริการการ

กีฬา และอาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ยัง

คงขาดการเชื่อมต่อกันเป็นระบบหรือเชื่อมต่อ
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ด้วยระบบท่อ ท่อลอด ทำาให้ประสิทธิภาพการ

ระบายน้ำาผิวดินลดลง อีกทั้งยังมีพื้นที่ดาดแข็ง

เป็นจำานวนมาก กระจายอยู่ทั่วไป ทำาให้เมื่อฝน

ตก จึงเกิดภาวะน้ำาขัง ไม่สามารถซึมลงสู่ดินได้ 

อาศัยการระบายน้ำาจากระบบท่อเท่านั้น ซึ่งท่อ

ระบายน้ำาก็มีอัตราการระบายน้ำาจำากัด ส่งผลให้

เกิดปัญหาน้ำาท่วมขังเช่นเดียวกัน

 จึงได้ทำาการเสนอแนวความคิดทางด้าน

การจัดการระบบน้ำา ซึ่งทางผู้เขียนได้มีความ

เชี่ยวชาญ  ประสบการณ์การออกแบบ และ

ก่อสร้าง จึงได้ใช้ตัวอย่างงานออกแบบพ้ืนท่ีต่าง ๆ

ภายในมหาวิทยาลัย เช่น โครงการลานด้านหน้า

หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ทางจักรยาน บริเวณหอพักเอเชี่ยนเกมส์ 

และพื้นที่สวนรับน้ำาฝน ด้านหน้าอาคารบรรยาย

รวม 1

  ส่วนพ้ืนท่ีของศูนย์บริการการกีฬา 

ในการดูแลของสำานักบริหารทรัพย์สินและ

กีฬา อยู่บริเวณตำาแหน่งด้านทิศตะวันตกของ

มหาวิทยาลัย ติดกับถนนเชียงราก สภาพ

พื้นที่เดิมส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ถูกปกคลุม

ด้วยอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ สนามกีฬาหลัก 

(Main Stadium) อาคารศูนย์บริการกีฬาทาง

น้ำา (Aquatic Center) และอาคารยิมเนเซียม 4, 

5 และ 6 มีพื้นบล็อกคอนกรีตเป็นลานกิจกรรม

ขนาดใหญ่ด้านหน้าอาคาร จะสังเกตได้ว่า ไม่มี

ระบบคูคลองแบบเปิด ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณ

ดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำาได้ไม่ดี

เท่าที่ควร เกิดปัญหาน้ำาท่วมขังในช่วงฝนตก ดัง

รูปที่ 8 และ 9

        พื้นที่ที่ได้คัดเลือกมาทำาการศึกษา ได้แก่ 

พื้นท่ีลานด้านหน้าอาคารสำานักงานศูนย์บริการ

การกีฬา พื้นที่ลานด้านหน้าสนามกีฬาหลัก และ

พ้ืนท่ีลานด้านหน้าศูนย์กีฬาทางน้ำา (Aquatic Center)

 
(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย, 2559)

รูปที่ 7 การเลือกใช้บล็อกคอนกรีตซึมน้ำา บริเวณหน้า
หอพระฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปที่ 8 การวิเคราะห์พื้นที่ดาดแข็ง และพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่ศูนย์บริการการกีฬา

 
(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปที่ 9 การวิเคราะห์พื้นที่ที่น้ำาซึมผ่านได้/ไม่ได้ ในพื้นที่
ศูนย์บริการการกีฬา
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 ซึ่งจากการวิเคราะห์พื้นที่ทั้งหมด พบว่า มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ เป็นพื้นที่บล็อก

คอนกรีตขนาดใหญ่ บางส่วนรองรับการจอด

รถยนต์ในช่วงเวลาปกติ ซึ่งเกิดปัญหา โล่ง ร้อน 

และแห้งแล้งในช่วงเวลากลางวัน พื้นลานขนาด

ใหญ่ดูดซับความร้อน และแผ่ออกมาในช่วงเวลา

เย็น อีกทั้งยังขาดการออกแบบพื้นที่ให้สามารถ

รองรับกิจกรรมและที่สำาคัญที่สุด คือ พื้นที่ไม่

สามารถรองรับการระบายน้ำาฝน และการซึม

น้ำาลงดินได้ ดังรูปที่ 10-12

 ทางผู้เขียนทำาได้มีการจัดทำากระบวนการ

ออกแบบร่วมกับคณะอาจารย์ บัณฑิต และ

นักศึกษาปัจจุบัน โดยนำามาประกอบกับเนื้อหา

ในการเรียนการสอน ในหัวข้อเกี่ยวกับการ

จัดการน้ำาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาที่ส่งผลก

ระทบต่ำา (Low Impact Development) ทำาการ

วิเคราะห์ ออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่

ต่าง ๆ และนำาไปพัฒนาเป็นแนวความคิดการ

ออกแบบ นำาเสนอต่อผู้บริหาร รับฟังความคิด

เห็น และจัดทำาแบบก่อสร้าง เพื่อทำาการก่อสร้าง

จริงต่อไป

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคตของพื้นที่

 ศูนย์บริการการกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพ

 สูงสุด นำาไปสู่การประยุกต์ใช้การจัดการ

 น้ำาฝนอย่างยั่งยืน

 ผู้เขียนได้ทำาการรวบรวมข้อมูลแนวความ

คิด ผสานกับรูปแบบทางกายภาพของพื้นที่ และ

ประยุกต์ใช้กับการออกแบบโครงการต่าง ๆ ใน

พื้นที่ให้ตอบสนองต่อการจัดการน้ำา ซึ่งในการ

ประเมินประสิทธิภาพ และรูปแบบ ให้สอดคล้อง

กับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ในศูนย์บริการ

การกีฬา สามารถสรุปเบื้องต้นได้ดังนี้ 

 • พื้นที่ลานดาดแข็งขนาดใหญ่ เช่นลาน

(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปท่ี 10 ปัญหาน้ำาท่วมด้านหน้าสำานักงานบริหารการกีฬา 

 
(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปที่ 11 ปัญหาน้ำาท่วมด้านหน้าลานด้านหน้าสนาม
กีฬาหลัก  

(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปที่ 12 พื้นที่ลานด้านหน้าศูนย์กีฬาทางน้ำา ในช่วงฝนตก
เกิดน้ำาขังบนพื้นที่

คอนกรีตบล็อก ด้านหน้าสนามกีฬา ยิมเนเซียม

ต่าง ๆ ลานพญานาค ลานด้านหน้าสำานักงาน 

ลานด้านหน้าศูนย์บริการกีฬาทางน้ำา สามารถ

ทำาการออกแบบด้วยวัสดุที่น้ำาสามารถซึมผ่านได้ 

(Permeable Pavement) หรือลดพื้นที่ลาน เป็น

พื้นที่สวนซับน้ำาฝน ทั้งนี้ลานดังกล่าวจะยังคง

ต้องคำานึงถึงการออกแบบให้สามารถรองรับใช้

งานได้อย่างเพียงพอ ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
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สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบ เช่น 

กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมออกกำาลังกาย 

การพักผ่อน พบปะสังสรรค์ หรือจัดเทศกาลใน

ช่วงโอกาสพิเศษด้วย

 • พื้นที่สวน หรือสนามหญ้าขนาดเล็ก 

ปรับปรุงเป็นรูปแบบพื้นที่สวนซับน้ำาฝน (Rain 

Garden) ในบริเวณด้านข้าง เลือกใช้วัสดุพืช

พรรณ (Softscape) จำาพวกพืชชายน้ำา พืชทนน้ำา

ท่วมขัง หญ้าพื้นถิ่น เช่น พุทธรักษา ธรรมรักษา 

กก อ้อ แว่นแก้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ

รับน้ำา สร้างความสวยงาม เลือกใช้ขนาดท่อรับ

น้ำารูปแบบท่อเปิด และท่อมีรูพรุน (Perforated 

Pipe) ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำาที่ต้องการ

ระบายน้ำาได้ 

 • พื้นที่แนวทางเดินเท้า หรือถนน ในพื้นที่

ต่าง ๆ ของศูนย์บริการการกีฬา สามารถเลือก

ใช้การออกแบบระบบระบายน้ำาแบบธรรมชาติ 

(Bioswale) ตลอดแนวยาวตามทาง เพื่อช่วยใน

การรับน้ำาตลอดทั้งเส้น ทดแทนการระบายด้วย

ระบบท่อ หรือบ่อพักในรูปแบบเดิม (Conventional

Drainage System) โดยใช้คู่กับระบบถนนที่ไม่มี

ขอบ (Curbless Street) บางพื้นที่อาจจะเลือกใช้

ระบบเก็บกักน้ำาแบบเปียก (Retention) โดยการ

ทำาระบบให้ต่อเนื่องกับระบบคู คลองเดิมของ

มหาวิทยาลัย เชื่อมต่อกับพื้นที่สนามหญ้า ที่อาจ

จะเป็นจุดรับน้ำา (Catchment Area) และสำาหรับ

รองรับน้ำาส่วนเกินในช่วงเวลาที่มากเกินไป 

 • พื้นที่ลานจอดรถ ทั้งขนาดเล็ก หรือ

ขนาดใหญ่สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบวัสดุที่

น้ำาสามารถซึมผ่านได้ (Permeable Pavement) 

เช่น บล็อกคอนกรีตปลูกหญ้า (Turf Block) หรือ

ตะแกรงPVCปลูกหญ้า (Grass Grid) อาจจะใช้

ร่วมกับหินหยาบบดอัด โดยมีระบบท่อมีรูพรุน 

(Perforated Pipe) และระบบระบายน้ำาใต้ดิน

ซ่อนไว้ (Subdrain)

 
(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปที่ 13 การปรับเปลี่ยนพ้ืนดาดแข็งเป็นสวนซับน้ำาฝน 
และรางรับน้ำาธรรมชาติ ลานด้านหน้าสนามกีฬาหลัก

 
(ที่มา: Conrad Gartz, New York City Urban Green Council , 2561)

รูปที่ 14 รูปแบบการก่อสร้างรางรับน้ำาฝนธรรมชาติ ร่วม
กับการออกแบบวัสดุพืชพรรณ

 ทั้งนี้ผู้เขียนได้นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบพื้นที่ต่าง ๆ ดังรูปรายละเอียดต่อไปนี้

       โดยการออกแบบได้คำานึงถึงความเชื่อมต่อ

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งภายใน และภายนอก 

ออกแบบพื้นที่กิจกรรมที่มีความหลากหลาย 

ทางด้านกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการพัก

ผ่อน เชื่อมเส้นทางเดิน ทางจักรยาน การเก็บ

รักษาต้นไม้เดิมเอาไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด 

สร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่นสวยงาม ส่ง

เสริมการใช้งานได้

 นอกจากนี้ ทางผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการ

เป็นท่ีปรึกษาทางด้านการวางแนวทางการพัฒนา 

วางแผนจัดการ และดูแลรักษาภูมิทัศน์ให้กับ

สำานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา เพื่อให้เกิด
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(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปที่ 15 ลานจอดรถหน้าสำานักงานฯ เลือกใช้บล็อกหญ้า 
ให้น้ำาสามารถซึมผ่านลงดินได้ 

(ที่มา: Fizzano, 2561)

รูปท่ี 16 รปูตดัแสดงวธิกีารกอ่สรา้งพืน้ดว้ยวัสดซุมึน้ำา และ
ระบบระบายน้ำาใต้ดิน

ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงออกแบบ 

เขียนแบบก่อสร้างการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับ

หลักวิชาด้านภูมิสถาปัตยกรรม เป็นไปตามหลัก

จรรยาบรรณ และวิชาชีพ 

5. บทสรุป

 การศึกษาแนวทางการจัดการ และการ

ออกแบบพื้นที่รับน้ำาฝนอย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่

ศูนย์บริการการกีฬา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนว

ทางการออกแบบ และแก้ปัญหาสภาพพื้นที่ใน

ปัจจุบัน ที่มีลักษณะทรุดโทรม และถูกทิ้งร้าง ให้

เกิดรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ

(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปที่ 17 การปรับเปลี่ยนพื้นดาดแข็งลานจอดรถ เป็น
ลานกิจกรรมนันทนาการ ด้านหน้าสำานักงานศูนย์บริการ
การกีฬา 

(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปที่ 18 การปรับเปลี่ยนพื้นดาดแข็งด้านหน้าศูนย์กีฬา
ทางน้ำา เป็นสวนซับน้ำาฝน และรางรับน้ำาธรรมชาติ

 
(ที่มา: สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และคณะ, 2561)

รูปที่ 19 การออกแบบสวนซับน้ำาฝน ด้านข้างลานกีฬา 
Extreme
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ของพื้นที่ในแต่ละจุด โดยจะต้องมีความสัมพันธ์ 

และสอดคล้องกับการใช้งาน เกิดกิจกรรมทาง

ด้านการนันทนาการ ทางด้านสังคม และพัฒนา

คุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการมี

ประสิทธิภาพในการรับน้ำาฝนได้เป็นอย่างดี 

สามารถใช้งบประมาณในการปรับปรุงของสำานัก

งานบริหารทรัพย์สินและกีฬาได้อย่างคุ้มค่า โดย

ทางหน่วยงานสามารถนำาไปเป็นแนวทางประยุกต์

ใช้กับพื้นที่ส่วนอื่น ๆ เช่น หอพักนักศึกษา ที่อยู่

ในการดูแลของสำานักงานฯได้  

      อย่างไรก็ตามการออกแบบ และเทคนิคการ

ก่อสร้างดังที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีรายละเอียด

ปลีกย่อยอีกมาก ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงที่สุด เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต เกิดเอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ที่

จดจำา สอดคล้องกับศูนย์บริการการกีฬา อีกทั้ง

ควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการใช้งานอย่างต่อ

เนื่อง ประสานกับผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน

การกำาหนดนโยบาย วางแผนงานการปรับปรุง 

ตลอดจนการดูแลรักษาภายหลังการก่อสร้าง 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทุกคนที่เข้ามาใช้

พื้นที่กิจกรรมภายในศูนย์บริการการกีฬา และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต่อไป
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