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ศาสตราจารย์  ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข 
 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการสัญจร รวมทั้งระบบภูมิสถาปัตยกรรม

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตศูนย์กลาง  และน าข้อมูลจากการศึกษามา
วิเคราะห์  และน าเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการสัญจร และระบบภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ เข้ามาใช้บริการภายใน
มหาวิทยาลัย    เส้นทางการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  แบ่งออกเป็น 4 โซน  ดังนี ้

โซนท่ี 1  บริเวณเส้นทางหลักในการเข้า-ออกของมหาวิทยาลัย  มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้น
ประมาณ  88,387.93 ตารางเมตร   
โซนท่ี 2  บริเวณพื้นที่การศึกษา  มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 160,791.49  ตารางเมตร 
โซนท่ี 3 บริเวณที่พักอาศัย  (หอพักนักศึกษา-หอพักอาจารย์-เจ้าหน้าที่) มีพื้นที่โดยรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 131,998.57 ตารางเมตร   
โซนท่ี 4 บริเวณพักอาศัย    )เจ้าหน้าที่และบุคลากร ( มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 
191,312.30  ตารางเมตร  
จากการส ารวจเส้นทางสัญจรในมหาวิทยาลัยฯ  พบว่าพื้นที่ทั้ง 4 โซนมีโซนที่ควรปรับปรุง

อันดับแรกคือโซนที่ 1 เพราะเป็นพื้นที่เข้า-ออกของมหาวิทยาลัย  และเป็นเส้นทางหลักซึ่งถือว่าเป็น
หน้าตาของมหาวิทยาลัย  โซนที่ควรปรับปรุงอันดับที่สอง  คือโซนที่ 3 เพราะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจาก
โซนที่ 1 ซึ่งเป็นบริเวณที่พักอาศัย  (หอพักนักศึกษา-หอพักอาจารย์-เจ้าหน้าที่) และโซนที่ควร
ปรับปรุงอันดับสุดท้ายคือโซนที่  4  เพราะบริเวณนี้เป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่   และบุคลากร   
ส่วนโซนที่  2 เป็นบริเวณพื้นที่การศึกษา  มีอาคารอยู่รวมกันเป็นส่วนใหญ่  และแต่ละอาคารอยู่ใกล้
กันสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ง่าย  ดังนั้น  พื้นที่ส่วนนี้จึงยังไม่มีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุง  ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าควรจัดพื้นที่ทางเดินที่มีหลังคาให้ครอบคลุมพื้นที่ในโซนที่ 1 โซนที่ 3 และโซนที่ 4  
เพื่อให้ครอบคลุมทุกจุดในมหาวิทยาลัยฯ  และเชื่อมต่อให้เป็นระบบครบวงจรมากที่สุด  มีการแยก
ช่องทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างทางรถยนต์   ทางจักรยาน และทางเดินเท้า ให้ชัดเจน
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  โดยรูปแบบการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเสนอให้มีการปรับปรุงใน
ลักษณะผสมผสานเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย   เช่นการก าหนดพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย
ส่วนใหญ่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว                                            
 

สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา         ลายมือชื่อนักศึกษา__________________________ 
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 This research aims to study on the project. Systems including landscape 

architecture Rajamangala University of Technology Isan. Campus  Center. And data 

from the study were analyzed. And proposes an approach to improve roaming. And 

landscape architecture. For added convenience to students. Staff of the University. 

And those who come to campus. Routing traffic within the University is divided into 

four zones as follows. 

              Zone 1 has a total area of approximately 88,387.93 square meters, a main 

route in the area. -     Out of the University. 

              Zone 2 is the area of the total area of approximately 160,791.49 square 

meters. 

              Zone 3 residential areas. (Dormitory - Dormitory staff - staff) has a total area 

of approximately 131,998.57 square meters. 

              Zone 4 area residents. (Officials and staff) has a total area of approximately 

191,312.30 square meters, and a survey of the university route. 

 The survey route in the university. The fourth zone is the area that should be 

improved first zone is Zone 1 is the area - out of the university. And is the main route, 

which is considered the face of the university. The second zone should improve 

because the area is Zone 3 Zone 1, which is a continuation of the residential complex. 

(Dormitory - Dormitory staff - staff) and should improve final zone is the zone 

because this area is home to four of the officers and personnel of the Zone 2 is the 

area of study. Building together for the most part. Buildings are close together, and 

each can be linked together easily, so this part does not need to be updated. Which 

should be seen as a way to cover a roof area in Zone 1 Zone 3 and Zone 4 to cover all 

the points in the university. And connect to the systems most A separate channel 

thoroughfare within the university. Between cars, bikes and pedestrians. Make it clear 

to the safety of users. Model to improve the area proposed to be updated in the mix to 

meet diverse applications. Such as residential areas, most of the green space. 
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                                                                       บทที ่1   

                                                                    บทน า  
 

1. ทีม่าของโครงงาน (Project Background) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง

ของประเทศไทย  ท่ีผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็น
จ านวนมาก  แผนกลยุทธ์การพฒันาในแผนพฒันามหาวิทยาลยั (พ.ศ. 2554-2558) ก าหนดให้
มหาวิทยาลยัขยายกิจกรรม  และพื้นท่ีใชส้อยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป เพื่อเตรียมตวัเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และพฒันาการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาอนั
น ามาซ่ึงการผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการแก่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีมี
คุณภาพ  ดงันั้นมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นชุมชนแห่งการศึกษา  จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการและการวางผงั
บริเวณอยา่งเป็นระบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีแก่บุคลากร นกัศึกษาและผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ศูนยก์ลางนครราชสีมา  ตั้งอยู่ท่ี  477 ถนนสุร
นารายณ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา เป็นวิทยาเขตหน่ีงใน 5 ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ท่ีมีบริเวณพื้นท่ีทั้งส้ิน 330 ไร่ อยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ 3   กิโลเมตร 
ทิศเหนือติดถนนสุรนารายณ์ ทิศใต้ติดคลองล าตะคอง ทิศตะวนัตกติดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และทิศตะวนัออกติดท่ีดินของเอกชน โดยการจัดอันดับของ เว็บโอเมตริกซ์
(Webometrics)  ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อยู่ใน
อนัดบัท่ี 2,000 ของโลก อนัดบัท่ี 76 ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อนัดบัท่ี 25 ของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทย  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ยกลุ่มอาคารต่าง ๆ 
จ านวนมาก เช่น กลุ่มอาคารหอพกันกัศึกษา อาคารเรียนคณะต่างๆ อาคารศูนยกี์ฬา อาคารเรียนรวม 
อาคารศูนยป์ระชุมแห่งใหม่ ตลอดจนอาคารพกัอาศยัของบุคลากร  รูป 1.1-1.4  แสดงเส้นทางการ
สัญจร  และกลุ่มอาคารต่างๆ ในแต่ละโซนพื้นท่ีภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
อีสาน  ซ่ึงแบ่งออกเป็นโซนหลกัๆได ้3 โซน  ดงัน้ี  1)โซนพื้นท่ีการศึกษา   2)โซนพื้นท่ีพกัอาศยั  
และ3)โซนพื้นท่ีรอการปรับปรุง  มหาวิทยาลยัแห่งน้ีได้รับเลือกเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในปี พ.ศ. 2557  แต่ในปัจจุบนัพบว่า การวางผงับริเวณ
และการจดัการมหาวทิยาลยับางส่วนก าลงัประสบปัญหา เช่น ปัญหาดา้นระบบเส้นทางสัญจร  

การขาดความเช่ือมโยงของพื้นท่ี  และพื้นท่ีไม่ตอบสนองต่อพฤติกรรมผูใ้ชง้าน 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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รูปท่ี  1.1 แผนผงั  Master  Plan  ต าแหน่งอาคารและเส้นทางภายใน 
               มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
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แบบแผนผงัจ าลอง  3 มิติแสดงการแบ่งพื้นท่ีและอาคารภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี  1.2  แผนผงัจ าลองและอาคารภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (ทิศตะวนัตก) 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                 
 

 
 
 
 

รูปท่ี  1.3  แผนผงัจ าลองและอาคารภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (ทิศใต)้ 

โซนพื้นท่ีรอการ
ปรับปรุง 

        โซนพกัอาศยั 

        โซนพกัอาศยั         โซนพกัอาศยั 

โซนพื้นท่ีรอ
การปรับปรุง โซนพื้นท่ีรอการปรับปรุง 

โซนพื้นท่ีรอ
การปรับปรุง 
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รูปท่ี  1.4  แผนผงัจ าลองและอาคารภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (ทิศเหนือ) 
 

 ดว้ยเหตุน้ีเอง  งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจการเช่ือมโยงพื้นท่ี  และระบบการ
สัญจร  รวมทั้งระบบภูมิสถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
ศูนยก์ลาง และทา้ยสุด  จะน าขอ้มูลจากการตรวจวดัมาวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการปรับปรุง
การเช่ือมโยงพื้นท่ี  และระบบการสัญจร  และระบบภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั  รวมทั้งผูเ้ขา้มาใชบ้ริการภายในมหาวทิยาลยั  
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการเช่ือมโยงพื้นท่ี  ทางสัญจร  และระบบภูมิสถาปัตยกรรมภายใน

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
1.2.2  เพื่อน าเสนอแนวทางการปรับปรุงการเช่ือมโยงพื้นท่ี  ทางสัญจร  และระบบภูมิ

สถาปัตยกรรม ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 

1.3 ขอบเขตและแนวทางในการศึกษา 
การศึกษาวิจยัน้ี จะตรวจสอบความเหมาะสมของการเช่ือมโยงพื้น  ระบบสัญจร  และภูมิ

สถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตศูนยก์ลาง  และน าเสนอ
แนวทางการปรับปรุงท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของมหาวทิยาลยั  

โซนการศึกษา 

โซนการศึกษา 

โซนการศึกษา 
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ขอ้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาวจิยัมีดงัน้ี 
1. ท าการศึกษาสภาพเส้นทางภายในเพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  วทิยาเขตศูนยก์ลาง 
2. การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะการปรับปรุงผงับริเวณการเช่ือมโยงพื้นท่ี โดยไม่ได้

ท าการศึกษาเก่ียวขอ้งไปถึงการออกแบบอาคารโดยตรง และไม่รวมถึงการวิเคราะห์
ความเป็นไปไดท้างการเงิน 

แนวทางการศึกษามีวธีิการและขั้นตอนโดยล าดบัดงัน้ี 
1.  ท าการศึกษาขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎกระทรวง 2555  เล่ม ๑๓๐ ตอนท่ี  ๔ ก 

ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิง
อ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานท่ี  หรือบริการสาธารณะอ่ืนเพื่อให้คน
พิการสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๕  และพระราชบญัญติัต่างๆ  
เรียกวา่ “พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒”  และการวางผงับริเวณและการ
จดัการพื้นท่ีสีเขียวสะอาด (Green and Clean Area)  จากห้องสมุดและเวบ็ไซตท์ั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

2.  ท าการส ารวจเบ้ืองตน้จากการถ่ายภาพและการสังเกตพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลยัฯ ดา้น
การจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  และการเช่ือมโยงพื้นท่ี  ระบบการ
สัญจร  และภูมิสถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และ
สรุปปัญหาความไม่เหมาะสมของพื้นท่ี 

3.  น าเสนอแนวทางการปรับปรุงการเช่ือมโยงพื้นท่ี ระบบการสัญจร  และภูมิทัศน์
สถาปัตยกรรม  ระหวา่งอาคารของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
ศูนยก์ลาง 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงสภาพปัญหาการเช่ือมโยงพื้นท่ี  การสัญจร  และระบบภูมิสถาปัตยกรรม 
ภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

1.4.2 ได้แนวทางการปรับปรุงการเ ช่ือมโยงพื้ น ท่ี   การสัญจร  และระบบภู มิ
สถาปัตยกรรม ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
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บทที ่2 
 ปริทศัน์วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การศึกษาสภาพพื้นท่ีโดยรวมและส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตศูนยก์ลาง  ตามแนวความคิดการปรับปรุงผงับริเวณและการจดัการเช่ือมโยงพื้นท่ี
ในรูปแบบท่ีตอ้งการให้เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา
มหาวิทยาลยัฯ  ท่ีส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและการท างานของบุคลากรการศึกษาใน
มหาวทิยาลยัฯ  ภายใตแ้นวความคิด ดงัต่อไปน้ี 

- ส่งเสริมสภาพบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  และมีความร่มร่ืนภายในมหาวทิยาลยั 
- มีการด าเนินการเช่ือมโยงพื้นท่ีกบักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเพิ่ม

ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 
- มีการวางผงับริเวณและการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด  เป็นระเบียบ สอดคลอ้งต่อ

การใชง้านและบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความย ัง่ยนื 
- เสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีแก่ผูใ้ชง้าน 

        การศึกษาวจิยัไดศึ้กษาออกแบบและวิจยังานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชป้ระกอบการด าเนินการวิจยั
โดยแบ่งตามล าดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฏีการออกแบบตามหลกัการของ  NEUFERT  ARCHITECS  DATA 
2.2 กฎกระทรวงและพระราชบญัญติั 
2.3 กรณีศึกษาการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัแมร่ีแลนด์ 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                 

               
2.1 ทฤษฎกีารออกแบบตามหลกัการของ NEUFERT ARCHITECS DATA 

NEUFERT ARCHITECS DATA คือขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรฐานและมาตราส่วนทัว่ไปของ
มนุษย ์เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีถูกน ามาใชใ้นการออกแบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านของคนทัว่ไป 
ทั้งการออกแบบทัว่ไป  หรืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั ขอ้มูลดงักล่าวแบ่งออกเป็น 12 
หมวด โดยมีรายละเอียดในแต่ละหมวดดงัต่อไปน้ี   

2.1.1 MAN : The universal standard  
ขอ้มูลเก่ียวกบัสัดส่วนมาตรฐานสากลทางกายภาพของมนุษย ์(รูปท่ี 2.1) 
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รูปท่ี 2.1 MAN: The universal standard (NEUFERT ARCHITECS DATA) 
 

       2.1.2 MAN: Dimensions and space requirements 
ขอ้มูลแสดงความตอ้งการการใช้พื้นท่ีและระยะมาตรฐาน มิติทางการใชส้รีระของมนุษย ์

เช่น ระยะห่างระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มคน การเดิน การเคล่ือนท่ีของบุคคลเป็นตน้ (รูปท่ี 2.2) 
 

 
 

รูปท่ี 2.2 MAN: Dimensions and  space requirements 
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2.1.3 Roadside  Path  
ขนาดระยะมาตรฐานโดยทัว่ไปของบาทวิถี  การใช้พื้นท่ีโดยรวมเส้นทางโดยรอบเป็น

ระยะมาตราฐานระหวา่งบาทวถีิกบัถนน (รูปท่ี 2.3) 
 

 
 

รูปท่ี 2.3  Roadside Path 
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2.1.4 Bicycle  Parking  
 ข้อมูลมาตราฐานเก่ียวกับขนาดและระยะต่างๆพื้นท่ีความกวา้งและยาว ของช่องจอด
รถจกัรยาน (รูปท่ี 2.4) 
 

 
 

รูปท่ี 2.4  Bicycle  Parkings 
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2.1.5 Bicycle  Parking  and  Cycle  Paths  
 ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีจอดรถจกัรยานเส้นทางจกัรยานและระยะการสัญจรรวมถึงการจอดแบบ
ประหยดัพื้นท่ี (รูปท่ี 2.5) 
 

 
 

รูปท่ี 2.5 Bicycle Parking and Cycle Paths 
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2.1.6 Paths and Paving   
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบทางเดินและวสัดุปูพื้นทางในรูปแบบต่างๆท่ีให้พื้นผิวสัมผสัท่ี
แตกต่างกนั (รูปท่ี 2.6) 
 
 
 
 
                          
            รูปท่ี 2. 1.6   Paths  and  Paving    [ NEUFERT  ARCHITECS  DATA] 
 
2.1.7 Pergoles,  Paths ,Steps , Retaining walls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.6 Paths and Paving 
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2.1.7 Pergoles, Paths, steps, retaining walls 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัทางเดินท่ีเป็นทางต่างระดบัหรือทางลาดท่ีต่างระดบั ผนงักนัดิน  และการใช้

วสัดุปูพื้นในรูปแบบต่างๆ (รูปท่ี 2.7) 

 

รูปท่ี  2.7  Pergoles, Paths, steps, retaining walls 
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2.1.8 Daylight: insolation  
 ข้อมูลเก่ียวกับทิศทางของแสงแดดในแต่ละช่วงฤดูของปี  ท่ีจะมีผลกระทบต่อการ
ออกแบบ (รูปท่ี 2.10) 
 

 
 

รูปท่ี  2.8 Daylight : insolation 
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2.1.9 Daylight  
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาแสงเงาท่ีตกกระทบวตัถุในทิศทางต่างๆ ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ใน
การออกแบบ(รูปท่ี 2.9) 
 
 
 
 

                         รูปท่ี 2.1.11  DAYLIGHT    [ NEUFERT  ARCHITECS  DATA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.9 Daylight 
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2.1.10 Solar Architecture   
 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแสงและผลกระทบท่ีมีต่อการออกแบบในดา้นสถาปัตยกรรม (รูปท่ี 
2.10) 
 

      
 

รูปท่ี 2.10 SOLAR ARCHITECTURE 
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2.1.11 Further Education Colleges 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบการเช่ือมโยงพื้นท่ีทางเดินระหวา่งอาคารในสถานศึกษา (รูปท่ี 

2.11) 

 
 

รูปท่ี 2.11  FURTHER EDUCATION COLLEGES 

  



17 
 

2.1.12 Wind Education House Orientation   
 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับทิศทางลมในแต่ละช่วงท่ีมีผลต่อการออกแบบและสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชน้การออกแบบได ้(รูปท่ี 2.12) 
 

 
 

รูปท่ี 2.12 WIND EDUCATIONHOUSE ORIENTATION 
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2.2 กฎกระทรวงและพระราชบัญญตัิเกีย่วกบัการออกแบบ         
                                                              

กฎกระทรวง 
ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร

สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดพ้ .ศ. ๒๕๕๕
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยอ์อกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“อุปกรณ์” หมายความว่า เคร่ืองช่วยอ านวยความสะดวกซ่ึงเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนยา้ยได้

เพื่อใหค้นพิการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ในอาคารหรือสถานท่ีไดบ้นพื้นฐานของความตอ้งการพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภท 

“ส่ิงอ านวยความสะดวก” หมายความวา่ เคร่ืองมือเพื่อการช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอก
อาคารหรือสถานท่ี โดยการสร้าง ติดตั้ง หรือดดัแปลงให้เคร่ืองมือดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอาคาร
หรือสถานท่ีเพื่อให้คนพิการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดบ้นพื้นฐานของความตอ้งการพิเศษของคน
พิการแต่ละประเภท 

“บริการ” หมายความวา่ กาปฏิบติั การดูแล การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการให้ความสะดวก
เพื่อให้คนพิการเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ไดบ้นพื้นฐานของความตอ้งการพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภทโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการนั้น และให้หมายความรวมถึงการสนับสนุนวสัดุ 
อุปกรณ์ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพิการในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั หรือการมีส่วนร่วม
ทางสังคมไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไป 

“อาคาร” หมายความวา่ พื้นท่ีในส่วนของอาคารหรือส านกังานท่ีให้ประชาชนใชป้ระโยชน์
ไดเ้พื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนนัทนาการ หรือการ
พาณิชยกรรมและใหห้มายความรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารนั้นดว้ย    
  “สถานท่ี” หมายความวา่ สถานท่ีท่ีให้ประชาชนเขา้ไปหรือใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งกรณีท่ีมีการ
จดัเก็บค่าบริการและกรณีท่ีไม่มีการจดัเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงทางสัญจรสาธารณะ
ดว้ย 
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ขอ้ ๒ อุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจดัใหมี้ในอาคารหรือสถานท่ีตามกฎกระทรวง
น้ี  ตอ้งมีสภาพมัน่คงแข็งแรงและปลอดภยัในการใชง้าน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

ขอ้ ๓ การจดัใหมี้อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคารหรือสถานท่ีเพื่อให้ 
คน พิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้ ใหน้ าบทบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารมา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้ ๔ อาคารท่ีมีผูป้ฏิบติังานเป็นคนพิการร่วมอยูด่ว้ย ใหมี้อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก
หรือบริการเพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

ขอ้ ๕ อาคารหรือสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐ องคก์รเอกชน หรือองคก์รอ่ืนใดใหมี้
อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่น 

(๑) ท่ีนัง่ส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเขน็คนพิการ 
(๒) ทางลาด 
(๓) พื้นผวิต่างสัมผสัส าหรับคนพิการทางการเห็น 

 
ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์ส่ิงอ านวย

ความสะดวกหรือบริการ 
                                 ลกัษณะ 

       ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีนัง่ส าหรับคนพิการหรือ
พื้นท่ีส าหรับ จอดรถ เขน็คน
พิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (๑)จดัใหมี้ท่ีนัง่สาหรับคนพิการ และมีพื้นท่ีกวา้งเพียงพอ
สาหรับการจอดรถเข็นคนพิการไวใ้กลก้บัตาแหน่งท่ีนัง่สา
หรับคนพิการ 
   (๒) ติดป้ายสัญลกัษณ์แสดงตาแหน่งท่ีนั่งสาหรับคน
พิการมีขนาดและสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยสัญลกัษณ์และ
ขอ้ความดงักล่าวให้ติดตั้งในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน 
   (๓) มีราวจบัทาดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง 
   (๔) จานวนท่ีนัง่สาหรับคนพิการหรือพื้นท่ีสาหรับจอด
รถเขน็คนพิการ ใหก้าหนดดงัน้ี 
(๔.๑) จ านวนท่ีนัง่ส่ีท่ีนัง่ถึงยี่สิบห้าท่ีนัง่ ให้มีท่ีนัง่สาหรับ
คนพิการ หรือพื้นท่ีสาหรับจอดรถเขน็คนพิการหน่ึงท่ี 
(๔.๒) จ านวนท่ีนัง่ยี่สิบหกท่ีนัง่ถึงห้าสิบท่ีนัง่ ให้มีท่ีนัง่สา
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     ๒ 
 
 
 
 
 

      ๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางลาด 
 
 
 
 
 

พื้นผวิต่างสัมผสั ส าหรับ 
คนพิการทางการเห็น 
 
 

หรับคนพิการ หรือพื้นท่ีสาหรับจอดรถเขน็คนพิการสองท่ี 
(๔.๓) จ านวนท่ีนัง่หา้สิบเอ็ดท่ีนัง่ถึงสามร้อยท่ีนัง่ ให้มีท่ีนัง่
สาหรับคนพิการ หรือพื้นท่ีสาหรับจอดรถเขน็คนพิการส่ีท่ี 
(๔.๔) จ านวนท่ีนัง่สามร้อยหน่ึงท่ีนัง่ถึงห้าร้อยท่ีนัง่ ให้มีท่ี
นัง่สาหรับคนพิการ หรือพื้นท่ีสาหรับจอดรถเข็นคนพิการ
หกท่ี 
(๔.๕) ในกรณีท่ีมีท่ีนัง่เกินกวา่ห้าร้อยท่ีนัง่ข้ึนไป ให้เพิ่มท่ี
นัง่ส าหรับคนพิการ หรือพื้นท่ีส าหรับจอด 
รถเขน็คนพิการหกท่ี 
(๔.๕) ในกรณีท่ีมีท่ีนัง่เกินกวา่ห้าร้อยท่ีนัง่ข้ึนไป ให้เพิ่มท่ี
นัง่ส าหรับคนพิการ หรือพื้นท่ีส าหรับจอด 
รถเขน็คนพิการหน่ึงท่ีต่อทุกหน่ึงร้อยท่ีนัง่ท่ีเพิ่มข้ึน (๕) จดั
ท่ีนัง่ส าหรับผูท้าหนา้ท่ีล่ามภาษามือ โดยใหมี้แสงสวา่ง
เพียงพอท่ีคนพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

(๑) มีทางลาดในบริเวณพื้นท่ีต่างระดบั โดยพื้นผวิเป็นวสัดุ
ท่ีป้องกนัการล่ืนไถล และติดตั้งราวกนัตก 
(๒) ทางลาดดา้นท่ีไม่มีผนงักั้นใหย้กขอบสูงจากพื้นผวิของ
ทางลาด 
(๓) มีราวจบัท าดว้ยวสัดุท่ีมีความมัน่คงและแขง็แรง 
 

(๑) ใหมี้พื้นผวิท่ีมีผวิสัมผสัและสีซ่ึงมีความแตกต่างไปจาก
พื้นผวิและสีในบริเวณขา้งเคียงท่ีพื้น และบริเวณพื้นท่ีต่าง
ระดบัดงัต่อไปน้ี 
     (๑.๑) ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบนัได 
     (๑.๒) พื้นดา้นหนา้และดา้นหลงัของประตูทางเขา้อาคาร 
     (๑.๓) พื้นดา้นหนา้ของประตูห้องนา้ 
     (๑.๔) พื้นทางเขา้และทางออกของประตูลิฟต ์
     (๑.๕) พื้นบริเวณทางออฉุกเฉิน 
     (๑.๖) บริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเล้ียวในอาคาร 
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พระราชบัญญัติ 
   มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒”                       

(๑) “การจราจร”หมายความว่าการใช้ทางของผูข้บัข่ี คนเดินเทา้หรือ คนท่ีจูงข่ีหรือไล่
ตอ้นสัตว ์

(๒) “ทาง” หมายความวา่ ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง ไหล่ทาง ทางเทา้  
ทางขา้มทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโคง้ สะพาน และลานท่ีประชาชนใช้ ใน
การจราจร และใหห้มายความรวมถึงทางส่วนบุคคลท่ีเจา้ของยินยอมให้ประชาชนใช้
ในการจราจรหรือท่ีเจา้พนกังานจราจรไดป้ระกาศให้เป็นทางตามพระราชบญัญติัน้ี
ดว้ย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ 

(๓) “ทางเดินรถ” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีท าไวส้ าหรับการเดินรถไม่วา่ในระดบัพื้นดิน ใต้
หรือเหนือพื้นดิน  

(๔) “ช่องเดินรถ” หมายความวา่ ทางเดินรถท่ีจดัแบ่งเป็นช่องส าหรับการเดินรถ โดยท า
เคร่ืองหมายเป็นเส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว ้                                                                        

(๕) “ช่องเดินรถประจ าทาง”  หมายความว่า  ช่องเดินรถท่ีก าหนดให้เป็นช่องเดินรถ
ส าหรับรถโดยสารประจ าทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีอธิบดีก าหนด                                     

(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดท่ีก าหนดให้ผูข้บัรถขบัไปใน
ทิศทางเดียวกนัตามเวลาท่ีเจา้พนกังานจราจรก าหนด 

(๗) “ขอบทาง” หมายความวา่ แนวริมของทางเดินรถ    
(๘) “ไหล่ทาง”  หมายความว่า  พื้นท่ีท่ีต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซ่ึงยงัมิได้

จดัท าเป็นทางเดินเทา้ 
(๙) “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า พื้นท่ีท่ีทางเดินรถตั้งแต่สองสายตดัผา่นกนั รวม

บรรจบกนัหรือติดกนั 
(๑๐) “ทางเทา้” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีท าไวส้ าหรับคนเดินซ่ึงอยูข่า้งใด ขา้งหน่ึงของทาง   

หรือ   ทั้งสองขา้งของทาง หรือส่วนท่ีอยูชิ่ดขอบทางซ่ึงใชเ้ป็นท่ีส าหรับคนเดิน 
(๑๑) “ทางข้าม”  หมายความว่า   พื้นท่ีท่ีท าไว้ส าหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยท า

เคร่ืองหมาย เป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไวบ้นทาง  และให้หมายความรวมถึง
พื้นท่ีท่ีท าใหค้นเดิน เทา้ขา้มไม่วา่ในระดบัใตห้รือเหนือพื้นดินดว้ย 
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(๑๒) “เขตปลอดภยั”หมายความว่าพื้นท่ีในทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงไวใ้ห้เห็นได ้ 
ชดัเจนทุกเวลา ส าหรับให้คนเดินเทา้ท่ีขา้มทางหยุดรอหรือให้คนท่ีข้ึนหรือลงรถ
หยดุรอก่อนจะขา้มทางต่อไป 

(๑๓) “ท่ีคบัขนั” หมายความวา่ ทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่านหรือมีส่ิง  กีดขวาง หรือในท่ี
ซ่ึง มองเห็นหรือทราบไดล่้วงหน้าว่าอาจเกิดอนัตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือ
คนไดง่้าย 

(๑๔) “รถ”หมายความวา่ยานพาหนะทางบกทุกชนิดเวน้แต่รถไฟและ รถราง 
(๑๕) “รถยนต์”  หมายความว่า  รถท่ีมีล้อตั้ งแต่สามล้อและเดินด้วย  ก าลังเคร่ืองยนต ์ 

ก าลงัไฟฟ้าหรือพลงังานอ่ืนยกเวน้รถท่ีเดินบนราง 
(๑๖) “รถจกัรยานยนต์” หมายความว่า รถท่ีเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต์ก าลงัไฟฟ้า หรือ 

พลงังานอ่ืน และมีลอ้ไม่เกินสองลอ้ ถา้มีพว่งขา้งมีลอ้เพิ่มอีกไม่เกินหน่ึงลอ้ 
(๑๗) “รถจกัรยาน” หมายความว่ารถท่ีเดินดว้ยก าลงัของผูข้บัข่ีท่ีมิใช่เป็นการ ลากเข็น 

ไฟสัญญาณแสงวบัวาบ หรือให้ใชเ้สียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืน
ตามท่ีจะก าหนดให ้ 

 
2.3    กรณศึีกษาการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลยัแมร่ีแลนด์ 

แนวนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มมหาวิทยาลยัแมร่ีแลนด์ (วิทยาเขต College Park) ซ่ึง
จดัท าโดย คณะกรรมการดูแลส่ิงแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัแมร่ีแลนด์ เป็นแนวนโยบายท่ีน่าสนใจ
และมีความเหมาะสมกบัการน ามาเป็นแบบอยา่งส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตศูนยก์ลาง โดยมีรายละเอียดแนวนโยบายดงัต่อไปน้ี 

2.3.1 ภารกิจ 
มหาวิทยาลยัแมร่ีแลนด์ ไดรั้บมอบหมายให้ลดปริมาณผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งใน

ระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และโลก เพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยืนของส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมายของการด าเนินการประกอบไปดว้ยการจดัการพื้นท่ีสีเขียวอนัเป็นมรดกของมหาวิทยาลยั  
การจดัการขยะ  อากาศและน ้ าท่ีสะอาด   การจดัการพลงังาน  การคมนาคม  รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ หาก
เห็นวา่เหมาะสมและเก่ียวขอ้ง  

2.3.2  เป้าหมายและวตัถุประสงค ์
ในส่วนน้ีจะแสดงถึงเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัและวตัถุประสงคท์างดา้น

ส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นแนนโยบายหรือการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายและ
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วตัถุประสงค์เหล่าน้ีจะแสดงให้เห็นภาพในการน าพามหาวิทยาลัยไปสู่การด าเนินงานไปตาม       
กฎเกณฑม์าตรฐานท่ีไดต้กลงไวซ่ึ้งจะน าไปสู่ความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม 

2.3.3  การวางแผนโครงการและเลือกพื้นท่ี 
มหาวิทยาลยัไดรั้บมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและออกแบบกระบวนการเพื่อ

หาข้อสรุปส าหรับร่างโครงการ แผนงาน และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องอนัประกอบไปด้วยการ
ครอบครอง การเปล่ียนมือและการเช่าซ้ืออสังหาริมทรัพย ์โดยมีวธีิด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดงัน้ี 

1) ชกัน าหน่วยงานท่ีท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปสู่ร่าง
โครงการ การพฒันาและกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ตั้งแต่ในระยะ
แรกเร่ิมเลือกพื้นท่ีและขั้นตอนส าหรับการพฒันาพื้นท่ี 

2) ต้องท าให้เกิดความมั่นใจว่าอาคารและโครงสร้างพื้นฐานได้ถูกออกแบบ
ก่อสร้างและด าเนินการด้วยวิธีการอันลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุงระบบการท างานของส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน 

3) จดัเตรียมแผนงานและกระบวนการท่ีช่วยระบุและติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ์มาตรฐาน นโยบายและเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดความ
ทนัสมยัและสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3.4  การคมนาคม 
มหาวทิยาลยัไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการดา้นการคมนาคมดว้ยความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม 

โดยค านึงถึงความตอ้งการของคนเดินถนน คนข่ีจกัรยานและขบัข่ียานพาหนะอ่ืน ๆเพื่อให้เกิดความ
สมดุลในการจดัการดา้นการคมนาคม  โดยมีวธีิด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงัน้ี 

1) ท าขอ้ตกลงและร่วมมือกบัหน่วยงานหรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพฒันาวิธีการลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินการดา้นการคมนาคมขนส่ง 

2) ตรวจสอบยานพาหนะของมหาวทิยาลยั พร้อมระบุและจดัหาทางเลือกอ่ืน ๆมา
ใชท้ดแทนเพื่อลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3) สนบัสนุนการใชท้างเลือกอ่ืน ๆ ในการคมนาคม เช่น ข่ีจกัรยาน/มอเตอร์ไซด ์ 
การเดิน การข้ึนรถไปดว้ยกนั และการขนส่งมวลชน เป็นตน้     

2.3.5 ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
มหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของการแบ่งปันพื้นท่ีนอกอาคารและพื้นท่ีสี เขียวอันเป็น

องค์ประกอบส าคัญต่อความอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาภายในมหาวิทยาลัยการวางแผนท่ีดี
ก่อให้เกิดการจดัสรรพื้นท่ีอนัน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีโดยการสนบัสนุนความตอ้งการหลายๆดา้น
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ไม่วา่จะเป็นดา้นสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นระบบนิเวศน์ ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นสันทนาการและ
สุนทรียศาสตร์มหาวิทยาลยัไดรั้บมอบหมายให้รักษาปกป้องฟ้ืนฟูและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมด้านภูมิทศัน์ ท่ีน าไปสู่ความสมดุลท่ีครอบคลุมระบบพื้นท่ีเปิดของ
มหาวทิยาลยั โดยมีวธีิด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี ดงัน้ี 

1) ท าการส ารวจท่ีครอบคลุมเร่ืองภูมิทศัน์ในมหาวิทยาลยัรวมถึงเง่ือนไขต่าง ๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2) ระบุบนัทึก และประเมินค่าดา้นประวติัศาสตร์ของภูมิทศัน์ เขตพื้นท่ีสวนและ
สถานท่ีท่ีเป็นภาพสะทอ้นแห่งความทรงจ าและประวติัศาสตร์ รวมถึงสถานท่ี
เดินเล่น ถนนหนทางสถานท่ีสันทนการ และพื้นท่ีปฏิบติัการดา้นการเกษตร 

3)  ระบุบนัทึกและประเมินค่าพื้นท่ีป่าพื้นท่ีชุ่มน ้า ล าธารและเขตพื้นท่ีแนวป้องกนั 
4)  จดัเตรียมโครงการและวธีิการปกป้องและปรับปรุงพื้นท่ีเปิดท่ีมีอยู ่
5)  จดัเตรียมโครงการและวิธีการท่ีสนบัสนุนการเช่ือมโยงและขยายพื้นท่ีสีเขียว

ภายในมหาวทิยาลยั 
2.3.6 การรักษามรดกและประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีวทิยาเขตในมหาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลยัเห็นคุณค่าของการปกป้องรักษาประวติัศาสตร์ในเขตของมหาวิทยาลยัและ

ยอมรับการรับผิดชอบต่อการปกป้องรักษาแหล่งทรัพยากรท่ีมีความหมายทางประวติัศาสตร์โดย
ไดรั้บมอบหมายใหท้ าความเขา้ใจอยา่งทัว่ถึงในพื้นท่ีทั้งดา้นท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมของภูมิภาค โดยมีวธีิด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี ดงัน้ี 

1) ระบุ หาเอกสารประกอบและประเมินค่าทรัพยากรต่าง ๆท่ีมีประวติัศาสตร์
ภายในมหาวทิยาลยั อนัประกอบดว้ย อาคาร ภูมิทศัน์และทรัพยากรอ่ืน ๆ 

2)  พฒันาแนวทางและวธีิการจดัการเพื่อปกป้องรักษามรดกและประวติัศาสตร์ 
3)  ตั้งค  าถามกบัมลรัฐแมร่ีแลนดแ์ละระบบมหาวิทยาลยัของแมร่ีแลนด์โดยเนน้ย  ้า

เร่ืองการปรับปรุง สาธารณูปโภคท่ีตอ้งให้ความสาคญักบัทรัพยากรท่ีมีคุณค่า
ทางดา้นประวติัศาสตร์อยา่งชดัเจนในแผนการปรับปรุงสาธารณูปโภค 

4)  เพิ่มประสิทธิภาพด้านความร่วมมือและการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อน าไปสู่การพฒันาโครงการ การระดม
เงินทุน และการรับบริจาคส่วนตวัเพื่อปกป้องและปรับปรุงมรดกให้อยู่ใน
สภาพดียิง่ข้ึน 

2.3.7 คณะ บุคลากร และนกัศึกษา 
ความส าเร็จในการดูแลส่ิงแวดลอ้มนั้นเก่ียวเน่ืองกบัการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม การ

ร่วมมือและการให้ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของคณะ นกัศึกษาและบุคลากร 
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เป้าหมายท่ีย ัง่ยืนจะส าเร็จไดเ้ม่ือทุกคนลดการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น ทุกคนควรถูกกระตุน้ให้
ค  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอไม่วา่จะในการท ากิจกรรม การเรียนการสอนและการวิจยั 
รวมถึงการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละทรัพยากรต่าง ๆ 

บทบาทของคณะ   ควรช่วยหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลยัและคณะกรรมการดูแล
ส่ิงแวดล้อมโดยการระบุยุทธศาสตร์ในการสอนและโอกาสท่ีสนับสนุนเป้าหมายด้านการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 

1) ก าหนดโครงการท่ีสะทอ้นความเป็นจริงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในมหาวทิยาลยั 
 2)  เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมการด าเนินชีวิตของ

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
3)  มีส่วนร่วมในการก้าวข้ามกฎเกณฑ์เพื่อพฒันาการศึกษาให้ตอบสนองการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัใหย้ ัง่ยนื 
4) ใช้ความรู้ความช านาญในการท างานร่วมกบัองค์กรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัใน

โครงการดูแลส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
บทบาทของนักศึกษา ควรช่วยหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลยัและคณะกรรมการดูแล

ส่ิงแวดลอ้มโดยการระบุและมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโอกาสในการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนเป้าหมาย
ดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 

1) ริเร่ิมการพูดคุยเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านส่ิงแวดล้อม
ภายในมหาวทิยาลยัทั้งในโครงการต่อเน่ืองและงานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 

2)  มีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  การน าของท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนักลบัมาใชใ้หม ่การลดการใชน้ ้า และพลงังาน 

3) เรียกร้องใหมี้การจดัหาถงัขยะแบบแยกชนิดขยะ  ในทุกจุดทิ้งขยะของมหาวทิยาลยั 
4)  รับบทบาทผูน้ า ในการคิดถึงส่ิงแวดลอ้มและปฏิบติัตนในแนวทางท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
บทบาทของบุคลากร ควรช่วยหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลยัและคณะกรรมการดูแล

ส่ิงแวดลอ้มโดยการระบุและมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโอกาสในการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนเป้าหมาย
ดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 

1) สนบัสนุนเพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึนอาจ
โดยการพูดคุยเป็นหัวขอ้สนทนาประจ าวนั ริเร่ิมโครงการเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมใน
หน่วยงานและเป็นตวัอยา่งในการรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่คนอ่ืน ๆ 

2)  มีส่วนร่วมดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัและทอ้งถ่ินทั้งในโครงการต่อเน่ืองและ
งานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 
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3)  มีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การน าของท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนักลบัมาใช้ใหม่ภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลยั พร้อมลดการใช้น ้ า 
และพลงังาน 

4)  เรียกร้องใหมี้การจดัหาถงัขยะแบบแยกชนิดขยะ ในทุกจุดทิ้งขยะของมหาวทิยาลยั 
5)  รับบทบาทผูน้ าในการคิดถึงส่ิงแวดลอ้มและปฏิบติัตนในแนวทางท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ศาสตราจารย ์ดร  .ศุภชยั  สมปัปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มหาวิทยาลัย

มหาสารคามสร้างความภาคภูมิใจในการได้รับการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 4 
ของประเทศ และอันดับที่ 126 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University 
Ranking 2011 เป็นการจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวของมหาวิทยาลยัทัว่โลกท่ีเขา้ร่วมโดย
ใชต้วัช้ีวดัหลกัท่ีแสดงให้เห็นความมุ่งมัน่ของมหาวิทยาลยัในการพฒันาระบบการจดัการและการ
จดัท าโครงสร้างพื้นฐานท่ีค านึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร  .ศุภชัย  
สมปัปิโต อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม เปิดเผยถึงการไดรั้บการจดัอนัดบัในคร้ังน้ีวา่ ส าหรับ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น มหาวิทยาลยัสีเขียว อนัดบัท่ี 4 ของประเทศ 
และอนัดบัท่ี 126 ของโลกนั้น ถือเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไดมี้นโยบาย
วางเป้าหมายการด าเนินการของมหาวิทยาลยัอย่างชดัเจนในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
(Green University) โดยเร่ิมตน้ในปี พ  .ศ  . 2552 เป็นตน้มา ไดมี้การจดัระบบบริหารจดัการดา้น
พลงังานส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยา่งมีคุณภาพและ
บูรณาการระบบเหล่านั้นให้เขา้กบัการด าเนินการทุกด้านของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น การ
ปรับปรุงพฒันาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การรักษาความปลอดภยั การ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจราจรมหาวิทยาลยั การจดัการของเสีย และการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม(Integrated Solid Waste Management : Mahasarakham 
University)   นอกจากน้ี การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกหญา้ ปลูกตน้ไม ้ ระบบพาหนะเดินทางใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ก็ไดน้ ารถรางประหยดัพลงังานมาบริการบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ซ่ึงไดรั้บการตอบรับและร่วมมือเป็นอยา่งดี และจะด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความ
ย ัง่ยืน อีกทั้งเป็นตน้แบบให้กบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้น าไป
ประยกุตใ์ห้เกิดผลดีต่อสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนชุมชนและอุตสาหกรรมท่ีอยูร่อบขา้งมหาวิทยาลยั
และก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดลอ้มของประเทศโดยรวม”การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวของ
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มหาวิทยาลยัทัว่โลกโดย UI Green Metric Ranking of World Universities 2011 จดัโดย  University 
of Indonesia หรือ UI เป็นกลไกเพื่อส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัทัว่โลกไดจ้ดัท า
นโยบายและจดัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัให้เกิดความย ัง่ยืนและเอ้ือต่อการ
ลดผลกระทบท่ีก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อนโดยค านึงถึงการอนุรักษพ์ลงังาน การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
รวมถึงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและการส่งเสริมให้เกิดการใชพ้ลงังานทดแทน ซ่ึงเกณฑ์การตดัสินได้
ค  านึงถึงการจดัท านโยบาย การพฒันาระบบการจดัการ กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และการ
น าระบบไปสู่การปฏิบติัใหค้รบถว้นภายในมหาวทิยาลยั มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ดา้น คือ 1) สถาน
ท่ีตั้งและระบบสาธารณูปโภค 2) การจดัการพลงังานและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 3) การจดัการ
ขยะ 4) การใชน้ ้า และ 5) การจดัการระบบขนส่ง มีมหาวิทยาลยัเขา้ร่วมการจดัอนัดบั 178 แห่ง จาก 
47 ประเทศ มหาวิทยาลยันอตติงแฮม  )University of Nottingham) ประเทศองักฤษ ไดรั้บการ
ประกาศใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัสีเขียวอนัดบั 1 ของโลก ขณะท่ี มหาวิทยาลยัมหาสารคามไดรั้บการจดั
อนัดบัเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อนัดบัท่ี 126 ของโลก และเป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศไทย มี
มหาวทิยาลยัของไทย อีก 5 แห่ง ไดรั้บรางวลั ไดแ้ก่ อนัดบั 46 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนัดบั 47 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อนัดบั 70 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนัดบั 141 สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ และ อันดบั 151 มหาวิทยาลยับูรพา นบัเป็นอีกช่องทาง
หน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของมหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะมุ่งสู่ความเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวและมุ่งสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร  .ศุภชยั  สมปัปิโต กล่าว
เพิ่มเติมวา่ “ส่ิงท่ีท าให้มหาวิทยาลยัไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนั้น เป็นผลจาก
หลายประเด็นประกอบกัน ทั้งข้อมูลท่ีส่งไป เร่ืองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเป็น
มหาวทิยาลยัสีเขียว รวมทั้งนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลยัท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง จึง
ท าให้มหาวิทยาลยัไดรั้บการจดัอนัดบัในคร้ังน้ี และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจ
ของชาวมหาวทิยาลยัมหาสารคามทุกคน ท่ีมีส่วนร่วมผลกัดนักิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากจะท าให้มหาวิทยาลยัมีส่ิงแวดล้อมท่ีดีแล้ว ยงัท าให้ได้รับ
รางวลัซ่ึงสร้างความภาคภูมิใจให้กบัชาวมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทุกคนอีกดว้ย ในโอกาสน้ี 
ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากรและนิสิตทุกคนท่ีร่วมแรงร่วมใจในการพฒันาสภาพพื้นท่ี
ของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จนเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลในคร้ังน้ี และเราจะพฒันาให้ดี
ยิง่ข้ึนและย ัง่ยนืต่อไป” 

ดร.นลินี ทวีสิน ผูอ้  านวยการสถาบนัอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา (ไอเอฟดี)  นิตยสาร
การศึกษา  อพัเกรด ฉบบั 127   มหาวทิยาลยัเยล   

ภาวะโลกร้อนเป็นวกิฤตดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีหลายประเทศ  ต่างสนใจ  ต่ืนตวั  โดยมีการ 
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ก าหนด เป็นยุทธศาสตร์ นโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไข และป้องกนัไวอ้ย่างชดัเจน เน่ืองดว้ย
ส่งผลกระทบต่อวถีิการด ารงชีวิตของผูค้นและส่ิงมีชีวิตบนโลกอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็น สภาพลมฟ้า
อากาศท่ีผิดแปลกไปจากเดิม ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงข้ึน น ้ าท่วม น ้ าทะเลมีระดบัสูงข้ึน แผน่ดินไหว 
การเกิดพายุรุนแรง อากาศร้อนผิดปกติจนหลายประเทศมีคนเสียชีวิตรวมไปถึงการเกิดโรคระบาด
ชนิดใหม่ หรือโรคระบาดท่ีเคยหายไปจากโลกน้ีแต่กลบัมาเกิดระบาดข้ึนใหม่ การมีพาหะน าโรคท่ี
เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งส่ิงมีชีวิตหลายสปีช่ีส์เส่ียงสูญพนัธ์ุ โดยคาดว่าอนาคตผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน จะทวีความรุนแรงข้ึนมหาวิทยาลยัเยล ได้เห็นความส าคญัในประเด็นโลกร้อน โดยได้มุ่ง
พฒันาองคค์วามรู้ งานวิจยัและการจดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน ปัจจุบนัมี
โครงการ  ต่าง ๆ ท่ีด าเนินการในการพฒันาเยลสู่ “มหาวิทยาลยัสีเขียว” โดยไดรั้บการสนบัสนุน
อยา่งแขง็ขนัจากผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวทิยาลยัหลายยคุหลายสมยั จนกลายเป็นยทุธศาสตร์และ
มีการก าหนดเป้าหมายชัดเจน โดยมหาวิทยาลยัเยลมีเป้าหมายลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกในปี 
ค.ศ. 2020 ให้ไดถึ้ง 43% โดยเป้าหมายน้ีเร่ิมตน้จากปี ค.ศ. 2004 ซ่ึงปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเยล มี
ตวัอย่างมาตรการและโครงการมหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีย ัง่ยืน หลายโครงการ อาทิการสร้างตึกและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หลายอาคารหลายแห่งในมหาวิทยาลยัเยล โดยเฉพาะอาคาร
ใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาน้ี มุ่งวางแบบแปลนและด าเนินการก่อสร้างเพื่อมุ่ง
ประหยดัพลงังานและไม่ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยอาคารและส่ิงก่อสร้างหลายแห่งไดก้ลายเป็น
ตวัแบบอาคารสีเขียวส าหรับงานก่อสร้างทัว่โลก ไดแ้ก่ อาคารโรงเรียนศิลปะงานแกะสลกั (School 
of Art Sculpture Building) ตึกวิจยัดา้นวิศวกรรมศาสตร์แห่งศูนยม์าโลน (School of Engineering 
Research Building, The Malone Center) หอประชุมครูนของโรงเรียนป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
(School of Forestry & Environmental Studies Kroon Hall) เป็นตน้ตวัอยา่งหอประชุมครู มีการใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีปกป้องส่ิงแวดล้อมหลายประการ เช่น งานด้านวิศวกรรมศาสตร์การ
ออกแบบทางกายภาพท่ีประหยดัการใช้พลงังาน การพฒันาหลงัคาหอประชุมท่ีสามารถน าความ
ร้อนจากแสงแดด มาใหค้วามอบอุ่นและให้แสงสวา่งสามารถส่องสวา่งลอดผา่นสู่ตวัอาคารได ้การ
มีระบบรองรับน ้ าฝนเพื่อใช้ท าความสะอาดภายในอาคาร และในฤดูหนาวมีการใช้พลงังานจาก
แหล่งน ้ าใตดิ้นท่ีลึกกว่า 1,500 ฟุต โดยมีป้ัมความร้อนดึงข้ึนสู่หลงัคาอาคาร เพื่อให้พลงัานความ
ร้อนสู่ตัวอาคาร ฯลฯการแต่งตั้ งคณะกรรมการนโยบายการจัดการของเสียอย่างบูรณาการ 
(Integrated Waste and Discard Management Policy Committee Charter) เป็นคณะกรรมการท่ีมี
ภารกิจโดยตรง ในการดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวข้องกับการเพิ่มของเสียหรือขยะสู่ส่ิงแวดล้อม โดย
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงานของคณะกรรมการน้ีคือ ลดจ านวนของเสียหรือขยะจาก
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การบริโภคหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ลดของเสียจากการคมนาคมขนส่ง ลดจ านวนของเสียท่ีมีพิษ
หรือเป็นอนัตราย เพิ่มการน าของท่ีใช้แลว้กลบัมาใชใ้หม่และการรีไซด์เคิลของต่าง ๆ รวมถึงเพิ่ม
ความตระหนกัของประชาคมใมหาวทิยาลยัต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพของตน เป็นตน้การเป็นผูน้ า
ระดบัโลกในการวิจยัและจดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเยลมีความเช่ียวชาญดา้นการ
ปกป้องและจดัการส่ิงแวดลอ้มมายาวนาน โดยมีโรงเรียนเยลดา้นป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Yale 
School of Forestry & Environmental Studies) ท่ีท  างานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยตรง อีกทั้งมีศูนย์
วิศวกรรมศาสตร์และเคมีศาสตร์สีเขียวแห่งเยล (Center for Green Chemistry and Green 
Engineering at Yale) ท่ีท  างานวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบังานเคมีศาสตร์กบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยเม่ือ
กลางปี ค.ศ.2009 พอล อเนสทสั (Paul Anastas) ผูอ้  านวยการของศูนยฯ์น้ี ไดรั้บการแต่งตั้งจาก
ประธานาธิปดี บารัค โอบามา ให้เป็นหัวหน้าส านักงานด้านการวิจยัและพฒันา ของส านักงาน
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Protection Agency - EPA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบัประเทศ 
หรือระดบัรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริการโครงการอาหารย ัง่ยืน มหาวิทยาลยัเยลมีการปลูกผกัไร้
สารหรือผกัออกานิคเพื่อใช้บริโภคในมหาวิทยาลยั   มีการให้ความรู้เพื่อการเปล่ียนทศันคติและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีสนใจ ให้บริโภค
อาหารท่ีลดการท าลายส่ิงแวดลอ้ม และลดการบริโภคเน้ือสัตวล์ง โดยเพิ่มการบริโภคผกัและผลไม้
มากข้ึนโครงการรถโดยสารอีโค เม่ือไม่นานมาน้ี มหาวิทยาลยัเยลมีโครงการพฒันารถโดยสารใน
มหาวิทยาลยัเป็นอีโคแฟรนด์บสั (Ecofriend Bus) ซ่ึงเป็นรถท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรถน้ีใช้
พลังงานจากน ้ ามันท่ีใช้ปรุงอาหารแล้ว  ท่ีได้มาจากโรงอาหารต่าง ๆ  รวมถึงหอประชุมของ
มหาวทิยาลยันอกจากน้ี เยลยงัมีโครงการเพื่อปกป้องและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกหลายโครงการ 
เช่น โครงการจดัซ้ือสีเขียว เป็นโครงการท่ีเยลรับซ้ือและจดัหาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การรับซ้ือกระดาษใชแ้ลว้ท่ีสามารถใชไ้ดอี้กมาใชใ้หม่ หรืออุปกรณ์ส านกังานมือ
สองท่ียงัใช้ได ้เป็นตน้ โครงการใชพ้ลงังานจากพืชทดแทนการใชพ้ลงังานจากน ้ ามนั โครงการลด
การใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานในเยล โดยช่วงปี ค.ศ. 2006-2007 ลดใช้ไฟฟ้าได้ถึง10%เป็นตน้สู่
มหาวิทยาลยัไทย ประเด็นวิกฤตดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัญหาระดบัโลก ท่ีองคก์รทัว่โลกต่างต่ืนตวั
และให้ความส าคญั ประเทศไทยก็เช่นกนั โดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นองค์กรการศึกษา
ระดบัสูงของประเทศ ควรต่ืนตวัและพฒันาสู่การเป็นตวัแบบและผูน้ าสังคมในการดูแลและปกป้อง
ส่ิงแวดล้อมของประเทศการพฒันามหาวิทยาลัยไทย สู่มหาวิทยาลัยสีเขีย นับเป็นเร่ืองท่ีควร
ด าเนินการให้เกิดข้ึนในทุกมหาวิทยาลยัในประเทศไทย โดยน าเอาจุดแข็งของมหาวิทยาลยัเป็นตวั
ตั้ งในการขับเคล่ือนไม่ว่าจะเป็น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การมีองค์ความรู้และการวิจัย
ระดบัสูง และการมีความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งไรก็ตาม การด าเนินการสู่
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การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีย ัง่ยืน” ให้เกิดข้ึนได้ จ  าเป็นต้องก าหนดเป้าหมาย ก าหนดแผน
ยทุธศาสตร์ และแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนโดยจุดเร่ิมตน้อาจเร่ิมจากการให้คณะดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือ
หน่วยท่ีท างานเก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นเจา้ภาพในการ ขบัเคล่ือน โดยประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานงานส่ิงแวดลอ้มระดบัประเทศ และเนน้ความร่วมมือจากกลุ่มประชาคมมหาวิทยาลยั ให้มี
ส่วนร่วมคิดร่วมและร่วมท าอย่างกวา้งขวาง จะท าให้ขบัเคล่ือนสู่การเป็น “มหาวิทยาลยัสีเขียวท่ี
ย ัง่ยนื” ใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริงอยา่งรวดเร็วข้ึน 
 

ค าส าคัญ  (KEY  WORD) 
ความหมายภาวะโลกร้อน คือ การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิบนผิวโลกท่ีผิดธรรมชาติในช่วง

ศตวรรษท่ีผ่านมา  โดยมีปัจจยัหลักคือ  ก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยจากการเผาผลาญพลังงาน
ฟอสซิล อุณหภูมิเฉล่ียบนพื้นโลกสูงข้ึนจาก0.6 เป็น 0.9 องศาเซลเซียส หรือ จาก 1.1 เป็น 1.6 องศา
ฟาเรนไฮตใ์นช่วงเวลาระหวา่งปี ค.ศ. 1906 ถึง 2005และอตัราการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเพิ่มข้ึนร่วม 2 
เท่า ในช่วง 50 ปีท่ีผา่นมา ส่งผลใหอุ้ณหภูมิของโลกก าลงัสูงข้ึนเร่ือย ๆ 

ปรากฏการณ์เรือนกระจกทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ 
อุณหภูมิของโลกเร่ิมก่อตัวข้ึนจากดวงอาทิตย์ท่ีส่งมายงัโลก  แล้วอุณหภูมิท่ีมากลับ

แสงอาทิตยป์ระมาณ 30% จะถูกสะทอ้นกลบัออกไปสู่อวกาศดว้ยพื้นผิวของโลกท่ีมนัวาว เช่น 
น ้ าแข็งและกอ้นเมฆ 70%ท่ีเหลือจะถูกโดซบัไวบ้นพื้นดินและมหาสมุทร ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือจะ
ถูกดูดซบัโดยชั้นบรรยากาศ เพื่อสร้างความอบอุ่นใหก้บัโลกเช่นเดียวกบัความร้อน หิน อากาศ และ
ทะเล ท่ีจะปล่อยพลงังานความร้อนในรูปแบบของรังสีอินฟาเรด จากพื้นผิวพลงังานน้ีจะเดินทางไป
ยงัชั้นบรรยากาศและจะดูดซบัไวด้ว้ยไอน ้ า และสารท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์ และ ก๊าซมีเทน เม่ือส่ิงเหล่าน้ีดูดซบัพลงังานท่ีแผ่ออกมาจากพื้นผิวโลก น ้ า 
หรือ โมเลกุลของก๊าซเรือนกระจก จะแปรสภาพเป็นความร้อน เหมือนกบัก้อนอิฐในปล่องไฟ ท่ี
แพร่กระจายความร้อนอยู่ตลอดแมว้่าประกายไฟจะหายไปหมดแลว้ อิฐเหล่าน้ีจะแผค่วามร้อนไป
ทุกทิศทาง พลงังานท่ีถูกแผอ่อกมาท่ีโลกจะให้ความร้อนต่อชั้นบรรยากาศดา้นล่างและพื้นผิว ดว้ย
การแปรสภาพความร้อนจากแสงอาทิตยโ์ดยตรง  

การดูดซบั และการแผค่วามร้อนแบบโดยชั้นบรรยากาศ คือปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ จะส่งผลดีต่อโลก หากไม่มีปรากฏการณ์เรือนกระจก อุณหภูมิของลูกจะต ่า
มากๆ อยูท่ี่ ติดลบ 18 องศาเซลเซียส หรือ 0 องศาฟาเรนไฮต ์แทนท่ีจะเป็นอุณหภูมิพอเหมาะท่ี 15
องศาเซลเซียส หรือ 59 องศาฟาเรนไฮต ์ท่ีเป็นอยูใ่นยคุปัจจุบนั  
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แผนภูมิท่ี 2.1 การแลกเปล่ียนพลงังานระหวา่งดวงอาทิตยพ์ื้นผวิโลกชั้นบรรยากาศของโลก 
 

 แผนภูมิแสดงการแลกเปล่ียนพลงังานระหวา่งดวงอาทิตยพ์ื้นผวิโลกชั้นบรรยากาศของโลก
และอวกาศความสามารถของชั้นบรรยากาศในการจบัและน าพลงังานท่ีแผ่ออกมาจากพื้นผิวโลก
กลบัมาใชใ้หม่เป็นลกัษณะนิยามของปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (อังกฤษ: greenhouse effect) คือ ขบวนการการแผรั่งสีความ
ร้อนจากพื้นผวิโลกท่ีถูกดูดซบัโดยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศและแผรั่งสีกลบัในทุกทิศทาง
เน่ืองจากการแผรั่งสีกลบัน้ีบางส่วนกลบัไปยงัพื้นผวิและชั้นบรรยากาศท่ีต ่ากวา่ท าให้ระดบัอุณหภูมิ
พื้นผวิโลกเฉล่ียสูงกวา่ถา้ไม่มีก๊าซเหล่าน้ี[1][2] 
 การแผรั่งสีดวงอาทิตยท่ี์ความถ่ีแสงท่ีตามองเห็นผา่นชั้นบรรยากาศเป็นส่วนใหญ่และท า
ใหอุ้ณหภูมิพื้นผวิโลกสูงข้ึน แลว้จะมีการแผพ่ลงังานน้ีออกมาในรูปรังสีความร้อนอินฟราเรดท่ีมี
ความถ่ีต ่ากวา่การแผรั่งสีอินฟราเรดถูกก๊าซเรือนกระจกดูดซบัไวแ้ละจะมีการแผพ่ลงังานปริมาณ
มากกลบัไปยงัพื้นผวิโลกและชั้นบรรยากาศท่ีต ่ากวา่กลไกดงักล่าวตั้งช่ือตามปรากฏการณ์ท่ีการแผ่
รังสีดวงอาทิตยผ์า่นกระจกแลว้ท าใหเ้รือนกระจกอุ่นข้ึนแต่วธีิการกกัเก็บความร้อนนั้นแตกต่างไป
โดยเรือนกระจกเป็นการลดการไหลของอากาศแยกอากาศท่ีอุ่นขา้งในเพื่อท่ีความร้อนจะไม่สูญเสีย
ไปโดยการพาความร้อน[2][3][4] 
 โจเซฟ ฟูริเออร์ (Joseph Fourier)  เป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์เรือนกระจกเม่ือ พ . ศ . 2 3 6 7             
สวานเต อาร์เรเนียส (Svante Arrhenius) เป็นผูท้ดสอบหาปริมาณความร้อนเม่ือ พ.ศ.2439[5][6]  ถา้
วตัถุด าพาความร้อนในอุดมคติมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เท่ากบัโลกวตัถุด าน้ีจะมีอุณหภูมิราว 
5.3°C อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากโลกสะทอ้นแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาราว 30%[7] [8] อุณหภูมิยงัผล (อุณหภูมิ
ของวตัถุด าท่ีจะแผรั่งสีปริมาณเท่ากนั) จะอยูท่ี่ราว−18 °C[9][10] ซ่ึงต ่ากวา่อุณหภูมิพื้นผิวท่ีแทจ้ริง
ท่ีราว 14 °C[11] อยู ่33 °C กลไกท่ีสร้างความแตกต่างน้ีระหวา่งอุณหภูมิพื้นผิวท่ีแทจ้ริงกบัอุณหภูมิ
ยงัผลเป็นเพราะชั้นบรรยากาศและส่ิงท่ีรู้จกักนัในช่ือปรากฏการณ์เรือนกระจก[12]ปรากฏการณ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-ipccar4syr-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-ipccar4syr-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-wood1909-3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-wood1909-3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F_%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2439
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2439
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-harvard-8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81#cite_note-11
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Greenhouse_Effect.svg
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เรือนกระจกตามธรรมชาติของโลกท าให้ส่ิงมีชีวิตสามารถอาศยัอยู่ได้ทว่ากิจกรรมของมนุษย ์
โดยเฉพาะการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพแ์ละการท าลายป่า ไดเ้พิ่มปรากฏการณ์เรือนกระจก
ธรรมชาติ ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์โลกร้อน[13] 

- สภาวะน่าสบาย 
 อาจารยด์ร.กิจชยั   จิตขจรวานิช อาจารย์ประจ าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย 
กรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ( หนา้จัว่  ฉบบัท่ี 18 หน้า 175 ปีการศึกษ 2544)แนวคิดใหม่
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเร่ืองสภาวะสบาย”  [New Concept on Thermal Comfort Research]  
 ความหมายของสภาวะสบาย   ค าว่า “Thermal Comfort “มีความหมายท่ีก าหนดโดย  
ASHRAE  Standard 55-1981 “…that condition of mind  which expresses satisfaction with the 
themal environment”   สภาวะสบาย  ก็ควรท่ีจะมีนยัวา่สภาวะทางจิตใจท่ีคนส่วนใหญ่มีความรู้สึก
พอใจกบัสภาพอากาศนั้นๆ  อยา่งไรก็ตามความรู้สึกพอใจในสภาพอากาศใดๆ  ตอ้งถือวา่เป็นเร่ือง
ของแต่ละบุคคล  ซ่ึงสามารถแยกพิจรานาไดท้ั้งทางกายภาพ  และทางจิตใจ  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อสภาวะสบาย  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้สึกสบายในการศึกษาทางกายภาพนั้น              
มีอยู ่ 6  ประการดงัน้ี 

1 อุณภูมิในอากาศ Air Temperature 
2 อุณภูมิจากรังสีความร้อน Mean  Radiant  Temperature 
3 ความช้ืนสัมพทัธ์  Ralative  Humidity 
4 ความเร็วลม  AirVelocity 
5 กิจกรรมของบุคคล  Activity  or  Metabolic  Rate 
6 เส้ือผา้ของบุคคล  Clothing  Thermal  Resistance  
ส่วนปัจจยัท่ีพิจารณาทางจิตใจนั้นยงัมิไดมี้การศึกษามาก่อน  ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่  สังคม  

วฒันธรรมทศันคติ  เศรษฐกิจ  และอ่ืนๆ                                                          
สภาวะน่าสบาย  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 อยา่งคือ                                                     
 1. อุณหภูมิอากาศ         
 2.  ความช้ืนสัมพนัธ์        
 3.  อุณหภูมิเฉล่ียพื้นผวิ         
 4. ความเร็วลม          
 5. เส้ือผา้ท่ีสวมใส่        
 6. อตัราการเผาผลาญพลงังาน         
 โดย 4 ปัจจยัแรกเรานกัออกแบบภายในสามารถควบคุมได ้ แต่อยา่งไรก็ตามสภาวะน่า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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สบายข้ึนอยูก่บัตวับุคคลนั้นๆดว้ยเช่น        
 1. ความร้อนสะสมในร่างกาย        
 2. อตัราการเผาผลาญพลงังาน        
 3. งานท่ีร่างกายกระท า         
 4. การแลกเปล่ียนความร้อนโดยการแผก่ารน าพาความร้อนในลกัษณะต่างๆ  
 5. การสูญเสียความร้อนดว้ยเหง่ือและลมหายใจ 
 ปัจจุบนัยงัไม่สามารถสรุปลงไปไดว้า่สภาวะน่าสบายของคนไทยจะตอ้งเป็นอยา่งไร 

(อ้างอิง : อรรจน์ เศรษฐบุตร. 2547. การจ าลองสภาพการถ่ายเทความร้อนและการ
ไหลเวียนของอากาศในโบสถ์ไทยดว้ยโปรแกรม DDE - 2 และ CFD. เอกสารประกอยการประชุม
วชิาการสาระศาสตร์ 46. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

- แนวคิดการลดปรากฏการณ์เกาะแห่งความร้อน 
 ปรากฏการณ์เกาะความร้อน หรือ เกาะความร้อนเมือง (urban heat island: UHI) คือ
ปรากฏการณ์ท่ีพื้นท่ีบริเวณกลางเมืองมีอุณหภูมิสูงกวา่บริเวณโดยรอบอยา่งมีนยั ความแตกต่างของ
อุณหภูมิท่ีสูงกว่าดังกล่าวมีความชัดเจนในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวนั  และในฤดูหนาว
มากกว่าฤดูร้อนและจะชดัเจนมากเม่ือไม่มีลม หรือมีลมพดัอ่อน สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดเกาะความ
ร้อนเมืองไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงพื้นผวิของแผน่ดินจากการพฒันาเมือง ความร้อนท่ีปล่อยออกจากการ
ใชพ้ลงังานตามอาคารสถานท่ีต่างๆ มีส่วนนอ้ยในการเกิดเกาะความร้อน เม่ือศูนยก์ลางประชากรของ
เมืองเพิ่ม การเปล่ียนแปลงผิวพื้นแผ่นดินก็ยิ่งเพิ่มมากข้ึนตามไปเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเพิ่ม
อุณหภูมิทัว่ไปโดยเฉล่ีย ผลของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองท าให้ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายเดือน
ในบริเวณใตล้มท่ีห่างจากใจกลางเมืองออกไปประมาณ 60 กิโลเมตรเพิ่มข้ึนจากปกติประมาณร้อยละ 
28 เม่ือเทียบกบับริเวณพื้นท่ีเหนือลม [1] 
 

 สถาปัตยกรรมสีเขียว   "Green Architecture" 
 1.  สถาปัตยกรรมสีเขียว GREEN ARCHITECTURE 
 2.  สถาปัตยกรรมสีเขียวเป็นผลผลิตจากกระแสความคิดใหม่ในการออกแบบสถาปัตยกรรม

ท่ีมีรากฐานมา จากสถาปัตยกรรมยงัยืน (Sustainable Architecture) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา
ไม่เกิน 20 ปี ท่ีผา่นมา หลงัจากท่ีแนวทางการออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน 

 3.  ปัจจุบนัการบริโภคพลงังานจากแหล่งพลงังานดั้งเดิมเช่นถ่านหิน หรือน ้ ามนัดิบก่อให ้
เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลก และก๊าซน้ีจะทาให้ความ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99#cite_note-1
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ร้อนจากผิวโลกไม่สามารถแผ่รังสีกลบัสู่อวกาศได้  ทาให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน 
(Global Warming)ปัญหาโลกร้อนจะทาใหเ้กิดปัญหาตามมาอีกสารพดั 

 4.  ความหมายและความสาคญัอาคาร สีเขียวน้ี ก็คือ “การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพื่อช่วยให้อาคารสามารถใช้ ประโยชน์จากสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติ (แสงแดด,  
ลม, ดิน, น ้า, พืชพนัธ์ุ, สัตว)์ 

 5.  กระแสความคิดของสถาปัตยกรรมสีเขียวเกิดข้ึนไดมิ้ใช่เพราะการขาดแคลนพลงังานแต่
เป็นเพราะปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่นปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
ปรากฎการณ์หลุมโอโซน (Ozone Hole)  เกาะความร้อน  (Urban Heat Island)  ฝนกรด  
(AcidRain)  การท าลายป่า(Deforestation)รวมทั้งการแพร่กระจายของโรคติดต่ออนัเกิด
จากสภาพอากาศของโลกท่ีเปล่ียนไป (ClimateChange) 

 6.  เป้าหมายของอาคารสีเขียวท่ีเพิ่มมาก็คือการผสมผสานองคค์วามรู้จาก Passive design 
เขา้กบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ของศตวรรษท่ี  20  ในการท่ีจะใช้ประโยชน์จากพลงังาน
ธรรมชาติท่ีสะอาด และไม่มีวนัหมดโดยตรง ในอีกความหมายหน่ึงก็คืออาคารสีเขียวจะ
ไม่พยายามเสนอแนะการลดการใช ้พลงังาน หากพลงังานนั้นมีความจ าเป็นต่อการผลิต
หรือการอยู่อาศยัของมนุษยแ์ต่จะเสนอแนะให้ อาคารใช้ พลงังานจากแหล่งท่ีสะอาด 
และไม่มีวนัหมดไป (renewable energy) 

 7.  อาคารสีเขียวจึงจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน 1) ความสอดคลอ้งกบัสภาพ
อากาศ  2) ความน่าสบาย 3) การใช ้พลงังานธรรมชาติ 

 8.  ความสอดคลอ้งกบัสภาพอากาศการสอดคลอ้งกบัสภาพอากาศหมายถึงการออกแบบจดั
วางพื้นท่ีใชส้อยอาคาร ตามทิศทางแดดทิศทางลมธรรมชาติและการเลือกใชว้สัดุก่อสร้าง
ตกแต่งท่ีท าให้ “อาคาร” น่าสบาย ไม่ร้อน ไม่หนาว ไม่ช้ืน ไม่แห้งเกินไป ก่อนท่ีจะเร่ิม
อาศยัเคร่ืองจกัรกลท่ีบริโภคพลงังาน ซึงหมายถึงการออกแบบ Passive Design นนัเอง 

 9.  ความน่าสบายการรักษาสภาวะน่าสบายของมนุษย์ให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับอย่างเป็นสากลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิงต่อไปน้ีสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพ 
(Thermalcomfort) แสงสว่าง (Visual/lighting comfort) เสียง (Acoustical comfort) 
คุณภาพอากาศภายใน (Indoor air quality:IAQ) 

 10.  การใชพ้ลงังานธรรมชาติแหล่งพลงังานท่ีอาคารสามารถนามาใชไ้ดม้กัจะเป็นพลงังานท่ี
หาทดแทนได ้(Renewable Energy) ซึงจะไดแ้ก่พลงังานแสงอาทิตย ์(ดว้ยการใชรั้งสีจาก
ดวงอาทิตย์เพื่อให้ความร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า) พลังงานจากน ้ า (จากการผลิต
กระแสไฟฟาและการใชเ้ป็นแหล่งความร้อน/ความเยน็) พลงังานจากดิน (จากการสะสม
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ความร้อนในดิน) พลงังานลม (จากการผลิตกระแสไฟฟาโดยตรงและการเพิ่มสภาวะน่า
สบายดว้ย ventilation) พลงังานจากพืชพนัธ์ุ(จากการกนัแดดและการระเหยของน ้ าเพื่อ
สร้างความเยน็)พลงังานจากสัตว ์มูลสัตว ์(จากการสร้างพลงังานชีวมวล–Biomass) 

 11. การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ไม่ใช่อ่ืนใด หากแต่เพื่อหลอมรวมมนุษย์เข้ากับ
ธรรมชาติไม่ทาลายลา้งธรรมชาติเพื่อแสดงศกัยภาพแห่งการสร้างสรรคข์องตนอยา่งไม่
ลืมหูลืมตาและเหนืออ่ืนใด ก็เพื่อโลกใบน้ีจะได ้บอบช ้านอ้ยลง กระทัง่เยน็ลงเป็นโลกใบ
สดใสให้เราไดอ้ยู่อาศยัอย่างมีความสุขชัว่ลูกชัว่ หลาน และอยู่ย ัง่ยืนตราบชั่วกาลนาน  
ขอ้มูลจาก :http://www.slideshare.net/gamegar/ss-12557632 

 Green Campus หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลยัท่ีมีการบูรณาการอนุรักษ์
ด้านพลังงาน  และส่ิงแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน  การวิจยั  และในทุกกิจกรรม  ของ
มหาวทิยาลยัทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการท างานในบรรยากาศท่ีมีความปลอดภยัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ประหยดัพลงังาน อนัก่อใหเ้กิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนของชาติ  

การพฒันาพื้นท่ีท่ีจะมุ่งสู่ความเป็น   Green Campus  นั้น ควรมีแผนด าเนินการพฒันาท่ีจะ
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของพื้นท่ี  และเป็นไปตามลกัษณะส่ิงแวดลอ้มโดยรอบพื้นท่ีดงักล่าว การ
ด าเนินงานเพื่อมุงสู่  Green Campus  นั้น มีการวาง concept ของการพฒันาโดยยดึหลกั   9 ประการ
ดงัน้ี                                      

1. Supporting Excellence   2. An Enhanced Research Focus 
3. Strengthening Community Connection 4. An International Perspective 
5. Green Campus   6. A Connected Campus 
7. A Livable Campus   8. The Life – Long Campus 
9. A Tradition of Design Excellence 
  
1.  Supporting Excellence การจดัท า Master Plan ตอ้งค านึงถึงเป้าหมายของการพฒันา

พื้นท่ีว่าจะด าเนินการในด้านใดซ่ึงโดยหลักของการพฒันาพื้นท่ีในส่วนน้ีจะให้
ความส าคญักบังานด้านการศึกษาการวิจยัและการเป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางเป็น
หลกั  ซ่ึงการจดัท า Master Plan จึงควรท่ีจะตอ้งให้ความยืดหยุน่กบัพื้นท่ีการใช้งาน
ของงานทั้งสามดา้นท่ีวางไว ้ โดยการออกแบบ Master Plan ควรท่ีจะสอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์และนโยบายเป็นหลกั  โดยสามารถท่ีจะมีการrevised master plan ไดเ้ม่ือมี
ความชดัเจนของพื้นท่ีการใชง้านเพียงพอโดยยุทธศาสตร์หลกัท่ีน ามาใช้ในการจดัท า
MasterPlan  ควรเป็นไปในลักษณะท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของ

http://www.slideshare.net/gamegar/ss-12557632
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มหาวทิยาลยันั้นเป็นหลกัโดยมีการแสดง  Mission  ท่ี ชัด เ จนและการก าหนด
ระยะเวลาของกิจกรรมตามแผนและด าเนินการแบบ  Enrolment Plan  

2.  An Enhanced Research Focus   โดยเหตุท่ีมหาวทิยาลยัท่ีไดว้างเป้าหมายของการมุ่งสู่
ความเป็น Green Campus นั้น ควรมีการสนบัสนุนให้เกิดการวิจยัท่ีมุ่งสู่การพฒันา
ความเป็น Green Campus โดยสามารถจดัท าเป็น Research Excellent และสนบัสนุน
ให้เกิดการจดัตั้ง Excellent Center ดา้น Green Campus ข้ึนภายในมหาวิทยาลยัหลาย
กลุ่ม ซ่ึงข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของกลุ่มวิจยัต่างๆ ซ่ึงในการพฒันาพฒันาพื้นท่ี ซ่ึงมี
จุดเป้าหมายของการมุ่งสู่ความเป็น Green Campus จึงควรกระตุน้และชกัจูงให้กลุ่ม
วิจยัท่ีมีทิศทาง/เป้าหมายของการวิจยัท่ีชัดเจนรวมถึง  Excellent Center ท่ีมีการ
ด าเนินการวจิยัพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบังานดา้นการพฒันาพื้นท่ีและงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม/
พลงังานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบมหาวิทยาลยัโดย
หลกัส าคญัในการวางเป้าหมาย และทิศทางการวิจยัก็เพื่อสามารถท่ีจะไดเ้ห็นภาพของ
การด าเนินงานท่ีชดัเจนข้ึนท าให้การจดัท า MasterPlan สามารถวางไว/้ออกแบบได้
ใกลเ้คียงกบัรูปแบบการด าเนินการจริงซ่ึงตอ้งค านึงถึงส่วนประกอบท่ีส าคญัส่วนอ่ืนท่ี
ตอ้งเตรียมให้พร้อมกบัการด าเนินงานในลกัษณะของ Excellent Center เช่นตอ้ง
เตรียมการด้านการสนับสนุนงานวิจยั ทั้งอาคาร เคร่ืองมืออุปกรณ์ตลอดจนท่ีพกั/
หอพกั/บา้นพกั ท่ีอยู่ภายในพื้นท่ี และสร้างระบบท่ีท าให้เกิดความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
ระหว่างนักศึกษาบุคลากร และเกิดความร่วมมือข้ามหน่วยงานในการด าเนินงาน
บางอยา่ง  

3.  Strengthening Community Connection   มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็น Green 
Campus ควรมีนโยบายอยา่งชดัเจนในการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนโดยรอบ
มหาวทิยาลยัอยา่งใกลชิ้ด โดยใชก้ลไกในการด าเนินงานดา้นมหาวิทยาลยักบัชุมชนใน
เชิงรุก โดยมีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนท่ีอยูร่อบมหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันา
พื้นท่ีในส่วนน้ี และควรวางเป้าหมายหลกัของกิจกรรมดา้นมหาวทิยาลยักบัชุมชน และ
มหาวิทยาลยักบัโรงเรือนโดยรอบพื้นท่ี ให้เป็นกิจกรรมพฒันาเชิงรุกไว ้ ตวัอย่างเช่น 
มหาวิทยาลยัท่ีมีพื้นท่ีอยู่ใกลก้บัชายฝ่ังทะเล ควรด าเนินกิจการดงัน้ี คือเป็นศูนยก์าร
เรียนรู้และฝึกปฏิบติังานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา
ของพื้นท่ีป่าชายเลนและ หรือเขตน ้ ากร่อย และศูนยศึ์กษาด้านทรัพยากรชีวภาพ 
(Biodiversity) ป่าชายเลน, จดัท าศูนยว์ฒันธรรมพื้นท่ีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อการ
เรียนรู้และอนุรักษ์, พฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเทคโนโลยีผสมผสานท่ีต่อยอด
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ภูมิปัญญาชาวบา้น เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนข้ึนภายในชุมชน, จดัท าศูนย์
ฝึกอบรมและศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับชุมชนและโรงเรียน  เพื่อให้เกิดการพฒันาชุมชน
โดยรอบมหาวทิยาลยั และจดัท าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบัชุมชน และ
โรงเรียนรอบพื้นท่ี  

4.  An International Perspective   การพฒันาพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็น 
Green Campus   ท่ีไดว้างเป้าหมายของการท่ีจะน า   Internation Program ท่ีเนน้ดา้น
การศึกษาสภาพแวดล้อมภูมิสถาปัตยต์ลอดจนการวิจยัพฒันาท่ีสอดคล้องกบัระบบ
นิเวศวทิยาและการมุ่งสู่การเป็น Green Campus ของมหาวิทยาลยัเป็นหลกั รวมถึงการ
ให้โอกาสจดัท าโครงการในลกัษณะของ Project Based ท่ีท  าเกิดการพฒันาพื้นท่ีท่ี
สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศวิทยาและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ซ่ึงการวางแผน
จดัท า Master plan ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาพื้นท่ีในส่วนน้ี ตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการของนกัศึกษาในหลกัสูตร Internationa Program เหล่าน้ี ซ่ึงนอกเหนือจาก
หลกัสูตรและความตอ้งการในส่วนของ Academic area แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการพื้นท่ีในส่วนของ on-campus services และ housing ซ่ึงตอ้งมีการออกแบบให้
อยูใ่นรูปแบบของ Eco friendly design และตอ้งขยายการจดัท า International Student 
Centers หรือกิจกรรมนานาชาติ ท่ีให้บริการดา้นการสนบัสนบัสนุน และการสร้าง
กิจกรรมเพื่อให้นกัศึกษาและนกัวิจยัต่างชาติไดเ้ขา้ร่วมและมีส่วนร่วมกิจกรรมดา้น
ศิลปะวฒันธรรม, สังคม และกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ ภายในมหาวทิยาลยั  

5.  A Green Campus   จากเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยท่ีจะมุ่งสู่ความเป็น
มหาวทิยาลยัสีเขียวท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และพลงังานท่ีดีข้ึนภายในมหาวิทยาลยั 
เพื่อเป็นตน้แบบให้กบัหน่วยงานอ่ืน ตลอดจนชุมชนท่ีอยู่รอบหมาวิทยาลยันั้น การ
จดัท า Master plan และการวางแผนกิจกรรม/ตลอดจนการออกแบบก่อสร้างต่างๆ ตอ้ง
ค านึงถึงการบูรณาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานผนวกเข้ากับการ
ด าเนินงานในทุกส่วนของฝ่ายสนบัสนุน, การเรียนการสอน, การวิจยั และการพฒันา
ทางภายภาพของพื้นท่ีทั้งในงานดา้นภูมิสถาปัตย ์และการออกแบบจดัท า Master plan 
ดา้นต่างๆ 
โดยมีหลกัส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงดงัน้ีคือ 
-  การออกแบบอาคาร และภูมิสถาปัตยต์ลอดจนระบบสาธารณูปโภคค านึงถึง

สภาพแวดลอ้ม และการประหยดัพลงังาน 
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-  กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการด้านทางติดต่อภายใน Campus โดยการใช้
ทางเดินเทา้ต่อเช่ือมและการสร้างบา้นพกั หอพกั ภายในมหาวิทยาลยัท่ีสามารถใช้
การเดินทางดว้ยจกัรยานหรือใชร้ถบ่อยท่ีสุด 

- พฒันา Green  Architecture  guideline 
- ออกแบบสภาพภูมิสถาปัตย์และส่ิงแวดล้อมให้เป็น  sustainable  landscape  

design 
- จดัระบบและพื้นท่ีรวมทั้งคู่มือดา้นการบริหารจดัการใหเ้กิดการ  reuse/recycle 
- จดัระบบการเรียนรู้/สร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบับุคลากร/นกัศึกษาในระบบการ

บริหารจดัการ Green Campus  
6.  Connected Campus   เพื่อให้การพฒันาพื้นท่ีมุ่งสู่ความเป็น Green Campus และ

เป็นไปตามเป้าหมายของการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ การพฒันาและออกแบบ 
จดัท า Master plan ตอ้งค านึงถึงการแบ่งโซนของ area ต่างๆ และการเดินทางเช่ือมต่อ
ในบริเวณโซนเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการเดินทางท่ีลดการใชพ้ลงังาน โดยมีหลกัส าคญั
ควรค านึงดงัน้ี คือ 
-  สร้างการต่อเช่ือมในส่วน Academic area ให้สามารถเดินเขา้ชั้นเรียนในแต่ละวิชา

โดยใชก้ารเดินเทา้ในเวลาประมาณ 10 นาที 
-  กระตุ้นให้เกิดการเช่ือมต่อสภาพทางภูมิสถาปัตย์ระหว่าง Campus เดิมกับ 

Campus ใหม่ให้มีความร่มร่ืน และเกิดการเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าหรือล าคลองใน
บริเวณใกลเ้คียงเพื่อใหเ้กิดความร่มร่ืนและเพื่อเพิ่มทศันียภาพ 

-  กระตุน้และสนบัสนุนใหเ้กิดการต่อเช่ือมในส่วนของ Core Campus area และส่วน
ของ Academies/Research area เขา้กบัศูนยกิ์จกรรมการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
วฒันธรรม/สภาพแวดลอ้ม 

-  สร้างศูนยกี์ฬา/ sport center/fitness ทั้งใน Indoor และ Outdoor แยกเป็นโซน แต่มี
การต่อเช่ือมและจดัท ากิจกรรมกระตุน้ให้เกิดการใชพ้ื้นท่ี/และการออกก าลงักาย
ส าหรับบุคลากรใน Campus และชุมชน /โรงเรียนในพื้นท่ีใกลเ้คียง 

-  ขยายส่วนของ courtyard-type open spaces และกระตุน้ให้เกิดการใช้พื้นท่ีนอก
อาคารข้ึนภายใน campus และออกแบบ/จดัรูปแบบเพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ทางเดินเทา้ท่ีวนรอบ campus โดยใชก้ลยุทธ์ของการจดัตั้งอาคาร, ตน้ไม,้ สวน
พฤกษช์าติ และหอศิลป์หรืออ่ืนๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการใชท้างเดินเทา้ 
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-  กระตุน้ให้มีการจดัท าประตูทางเขา้หลกัของมหาวิทยาลยัให้เป็นส่วนท่ีให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนบัสนุน หรือเกิดกิจกรรมในเชิงรุกระหวา่งมหาวิทยาลยักบัชุมชน
รอบขา้ง 

-  ออกแบบระบบจราจรท่ีไม่ตอ้งการให้มีสถานท่ีจอดรถในบริเวณกวา้งอยูด่า้นขา้ง
ของสภาพภูมิสถาปัตย ์โดยมีการจดัสถานท่ีจอดรถไวต้ามบริเวณท่ีอยูด่า้นขา้งของ
ส่วนท่ีเป็น Core Campus area เท่านั้น  

7.  Livable Campus   เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมตามเป้าหมายของการใชพ้ื้นท่ีให้เป็น 
Green Campus ตามท่ีวางไว ้การออกแบบและการวางแผนการจดัการ/จดัระบบต่างๆ 
ภายใน Campus ตอ้งค านึงถึงสถานท่ี ซ่ึงเป็นท่ีพกัท่ีอาศยัของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี, ปริญญาโท, บุคลากรฝ่ายสนบัสนุนท่ีมีครอบครัวแลว้ และนกัวิจยัแลกเปล่ียน และ
ตอ้งค านึงถึง On-Campus service ในส่วนของงานพยาบาลและศูนยก์ารแพทย,์ ศูนยรั์บ
เล้ียงเด็ก Child care, ห้องอาหาร/ convenient store , ธนาคารไปรษณีย,์ entertainment, 
recreation และ transportation  

8.  The Life – Long Campus  สนบัสนุนให้เกิดการจดัตั้งสมาคมนกัศึกษาเก่าและมี
กิจกรรมนกัศึกษาใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการเป็น Green Campus เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ
และสนับสนุนด้านกองทุน/การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินและกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถด าเนินการโดยจดัท าศูนย ์Alumni Welcoming Center และให้ on-
campus service ในส่วนท่ีเป็นสาธารณะ ซ่ึงบุคลากรภายนอกสามารถเขา้มาใชบ้ริการ
ได้ง่าย  ซ่ึงจะกระตุ้นความสนใจของ   Alumni  และอยู่เข้าเยี่ยมชมโดยจัดตั้ งศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองซ่ึงมีกิจกรรมน่าสนใจตอลดทุกเดือน,ร้านหนงัสือร้านอาหาร cafes 
และร้านคา้/ร้านท่ีใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงเขา้โดยใชต้ราสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

9.  A Tradition of Design   การมุ่งสู่การเป็น Green Campus นั้น ตอ้งมีการวางแผนการ
พฒันาพื้นท่ีใหม่  โดยวางเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นต้นแบบอันดีในด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน และสอดคลอ้งกบัระบบนิเวศวิทยาของสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู่
เดิม  การจดัท า  Master  Plan  ของ Campus ตอ้งมีการออกแบบสภาพภูมิสถาปัตย  ์และ
ตวัอาคารตลอดจนทางเดินและสภาพแวดลอ้มต่างๆ  และการเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และลดการใชพ้ลงังาน ซ่ึงการออกแบบดา้นการพฒันาพื้นท่ี
เพื่อใหก่้อประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยพยายามรักษาสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติอันเดิมท่ีมีอยู่  ทั้ งน้ีเพื่อให้การพัฒนาพื้นท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพ 
แวดลอ้มและระบบนิเวศวทิยาท่ีมีอยูเ่ดิมนอ้ยท่ีสุด  
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการศึกษา 

 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการเช่ือมโยงพื้นท่ี  ระบบการสัญจร  และภูมิ
สถาปัตยกรรม  ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พร้อมน าเสนอแนวทางการแกไ้ขท่ี
เหมาะสมขั้นตอนและวธีิการศึกษาประกอบดว้ย 
 3.1  การศึกษาลกัษณะการใช้งานพื้นท่ีต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 
 3.2  การเก็บขอ้มูลโครงการศึกษา 
 3.3  การวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 3.4  จดัท าแบบปรับปรุง 

 

3.1  การศึกษาลกัษณะการใช้งานพืน้ทีต่่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
 การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การศึกษาการเช่ือมโยงพื้นท่ีระบบสัญจร และ
การศึกษาดา้นภูมิสถาปัตยกรรม มีรายละเอียดการด าเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 การศึกษาด้านการเช่ือมโยงพืน้ที่และระบบการสัญจร         
 ผูว้ิจยัส ารวจปัญหาการสัญจรและการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีระหว่างอาคารท่ีปฏิสัมพนัธ์
กนั  ในพื้นท่ีทั้ง 4 โซน  และน าเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการสัญจรและการเช่ือมโยงพื้นท่ี  
การจดักิจกรรมในพื้นท่ีจะสามารถช่วยลดการสัญจรด้วยรถยนต์  และรถจกัรยานยนต์  ซ่ึงจะ
สามารถลดมลภาวะทางอากาศดา้นกล่ิน  และเสียงได ้ การแยกช่องทางสัญจรระหวา่งทางรถยนต ์
ทางจกัรยาน และทางเทา้ใหช้ดัเจน  ช่วยเพิ่มความปลอดภยัในการสัญจรของผูใ้ชง้าน  และเป็นการ
สนบัสนุนใหผู้ใ้ชง้านสัญจรดว้ยจกัรยานหรือการเดินเทา้แทนการสัญจรดว้ยรถยนตส่์วนตวัมากข้ึน
อีกทางหน่ึงดว้ย  
 3.1.2 การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
        ภูมิสถาปัตยกรรมช่วยสร้างสภาวะน่าสบาย และแนวคิดการลดปรากฏการณ์เกาะแห่งความ
ร้อน นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้
มากข้ึน เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในมหาวิทยาลยัฯ  ให้ใกลเ้คียงมาตรฐานสัดส่วนพื้นท่ีสี
เขียวต่อคน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไม่ควรปล่อยพื้นท่ีให้รกร้าง แต่ควรสนบัสนุน
ใหมี้การปรับปรุงใหเ้กิดประโยชน์และความสวยงาม ทั้งในดา้นการสร้างพื้นท่ีกิจกรรม 
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3.2  การเกบ็ข้อมูลโครงการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท าโดยการถ่ายภาพและจดัท าแผนผงัการก่อสร้างตลอดจนการขยาย

พื้นท่ีในส่วนต่างๆของทางมหาวทิยาลยัระหวา่งเดือน พฤษภาคม 2555 – มกราคม  2556 และท าการ
ส ารวจการเช่ือมโยงของพื้นท่ีใช้สอย  การจดักิจกรรมต่างๆของนักศึกษา และการเขา้ถึงพื้นท่ีท่ี
ใหบ้ริการต่าง  ๆ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

 

3.3  การวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ ใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพรวม โดยแยกแยะและสรุป

ประเด็นส าคญัดว้ยการน าเสนอผลในวธีิพรรณนา 
3.3.1  วเิคราะห์ผลการศึกษาโดยพิจารณาใหมี้แสงสวา่งท่ีเพียงพอในยามค ่า  และความร่ม

ร่ืนในเวลากลางวนั  และแนวคิดการออกแบบมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎกระทรวงและพระราชบญัญติัว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะ
หรือการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการยานพาหนะ บริการขนส่ง 
หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ.
2555  

3.3.2  สรุปและวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรม โดยวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขเชิงพรรณนา 

 

3.4  จัดท าแบบปรับปรุง 
 ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้าการส ารวจ ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และ
สรุปผลการศึกษา มาน าเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการจดัการเช่ือมโยงพื้นท่ี  และภูมิทศัน์
สถาปัตยกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วทิยาเขตศูนยก์ลาง 

การแบ่งโซนพื้นท่ีท่ีมีปัญหารอการปรับปรุง  และเส้นทางการสัญจรภายในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  แสดงในรูปท่ี 3.1 

โซนที่  1  มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งส้ินประมาณ  88,387.93  ตารางเมตร  บริเวณน้ีเป็นพื้นท่ี
เส้นทางหลกัในการ เขา้-ออกของมหาวทิยาลยั 

โซนที ่ 2  บริเวณพื้นท่ีการศึกษามีพื้นท่ีโดยรวมทั้งส้ินประมาณ 160,791.49  ตารางเมตร 
โซนที่  3  บริเวณท่ีพกัอาศยั  (หอพกันกัศึกษา-หอพกัอาจารย-์เจา้หนา้ท่ี)  มีพื้นท่ีโดยรวม

ทั้งส้ินประมาณ 131,998.57 ตารางเมตร   
โซนที่  4   บริเวณพกัอาศยั  (เจา้หนา้ท่ีและบุคลากร)  มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งส้ินประมาณ 

191,312.30 ตารางเมตร  
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รูปท่ี  3.1 ภาพ  Master  plan พื้นท่ีแบ่งโซน  และต าแหน่งอาคารภายในมหาวทิยาลยั 

โซน  4 พื้นท่ี 
พกัอาศยั

191,312.30
ตารางเมตร 

 

โซน 1 พื้นท่ี
ดา้นหนา้
88,387.93 
  ตารางเมตร 

โซน 2 พื้นท่ี
การศึกษา

160,791.49 
ตารางเมตร 

 

โซน 3 พื้นท่ีพกั
อาศยัหอพกั
นกัศึกษา
อาจารย์
เจา้หนา้ท่ี

131,998.57 

โซน  4  โซน  1  โซน  3  



43 
 

รูปท่ี  3.1 แสดงภาพ Master  plan โซนพื้นท่ี  ท่ีมีปัญหารอการปรับปรุง  และเส้นทางการ
สัญจรภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ผูว้ิจยัแบ่งพื้นท่ีการวจิยัออกเป็น 4 โซน  รวม
พื้นท่ีทั้งหมด  572,490.3019  ตารางเมตร  และแต่ละโซนของพื้นท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคารดงัน้ี  

โซนที ่ 1  บริเวณพื้นท่ีเส้นทางหลกัในการเขา้ออกของมหาวทิยาลยั    
โซนพื้นท่ีน้ียงัขาดส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู ้ใช้งาน  เป็นพื้นท่ีท่ี

เช่ือมโยงไปยงัอาคารคุรุสัมมานาคารและสวนประติมากรรม  มีระยะทางประมาณ  157.39  เมตร  
เป็นพื้นท่ีท่ีควรปรับปรุงโดยด่วนเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ดา้นหน้าของมหาวิทยาลยั  มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 
88,387.93  ตารางเมตร  

โซนที ่  2  บริเวณพื้นท่ีการศึกษา 
โซนพื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็นบริเวณกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์  อยู่รวมกนั

เป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด  14 อาคาร  และแต่ละอาคารอยู่ใกลก้นัสามารถเช่ือมโยงถึงกนัได้
ง่าย  ดงันั้น  พื้นท่ีส่วนน้ีจึงยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุง  มีพื้นท่ีทั้งส้ิน  160,791.49  ตาราง
เมตร 

โซนที ่ 3  บริเวณท่ีพกัอาศยั  (หอพกันกัศึกษา-หอพกัอาจารย-์เจา้หนา้ท่ี) 
โซนพื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็นบริเวณท่ีพกัอาศัยของอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  บุคคลากร  และ

นกัศึกษา  ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวมีผูอ้ยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก  ท าให้เกิดความแออดัและการติดขดัดา้นการ
สัญจรในเวลาเร่งด่วน  และยงัขาดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาซ่ึงมีจ านวนมาก  พื้นท่ี
ดงักล่าวแบ่งเป็นหอชายและหอหญิง  ซ่ึงมีนักศึกษาอาศยัอยู่ในแต่ละปีประมาณ 2000 คนและ
หอพกัอาจารยเ์จา้หนา้ท่ี  40 ครอบครัว  อาคารหอพกันกัศึกษากบัอาคารเรียนมีระยะทางท่ีค่อนขา้ง
ไกล  มีระยะทางประมาณ  2677.07  เมตร  และไม่สะดวกในการเดินทางเวลาฝนตก  มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 
131,998.57  ตารางเมตร   

โซนที ่ 4  บริเวณพกัอาศยั  (เจา้หนา้ท่ีและบุคลากร) 
 โซนพื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่อยู่ดา้นหลงัมหาวิทยาลยัฯ เป็นบริเวณท่ีพกัอาศยัของเจา้หน้าท่ีและ
บุคคลากร  พื้นท่ีดงักล่าวเป็นกลุ่มบา้นพกัอาศยัรุ่นเก่าท่ีก่อสร้างดว้ยไมใ้นสมยัก่อน  และในปัจจุบนั
ไดเ้ส่ือมโทรมไปหลายหลงั (รอการร้ือถอนและก่อสร้างใหม่)  บา้นพกัอาศยัมีทั้งส้ินประมาณ  40  
หลังแต่ในปัจจุบันมีพกัอาศัยอยู่เพียง  21  หลัง   พื้นท่ีน้ีมีระยะทางท่ีค่อนข้างไกลจากอาคาร
ส านกังานมีระยะทางประมาณ  1919.54  เมตร มีพื้นท่ีทั้งส้ิน  191,312.3  ตารางเมตร   

ดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าจากการแบ่งโซนพื้นท่ีออกเป็น  4  ส่วนท าให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละ
ส่วนท่ีควรด าเนินการปรับปรุงก่อนและหลงัได ้ โดยเฉพาะพื้นท่ีโซนท่ี 1  โซนท่ี 3  และโซนท่ี 4  มี
ความจ าเป็นในการปรับปรุงมากกวา่โซนท่ี 2 
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บทที ่4 
ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผล 

  
              งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยาเขตศูนยก์ลาง  นอกจากการจดัการดา้นถนนและทางเดินเทา้แลว้  การเช่ือมโยง
พื้นท่ีดว้ยกิจกรรมและระบบภูมิทศัน์ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าการส ารวจ  เพื่อให้เส้นทางการเดินทางมี
ความสะดวกสบายและน่าใชง้าน  การจดักิจกรรมระหวา่งทางเช่ือมของถนนและทางเดินเทา้จะท า
ให้รู้สึกว่าระยะทางแต่ละช่วงนั้นๆ ไม่ไกล และลดความเบ่ือหน่ายของผูใ้ช้เส้นทาง  เพื่อความ
สะดวกในการศึกษาวิจยั  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งพื้นท่ีส ารวจออกเป็น 4 โซน  ตามลกัษณะการใชพ้ื้นท่ี ดงัได้
กล่าวแลว้ในบทท่ี 1  หวัขอ้ท่ีจะน าเสนอในบทน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั  ไดแ้ก่   

4.1  ผลส ารวจมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ศูนยก์ลางนครราชสีมา   
4.2 แนวทางการปรับปรุงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ศูนยก์ลางนครราชสีมา  
 

4.1  ผลส ารวจมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  ศูนย์กลางนครราชสีมา   
4.1.1  ด้านทางสัญจร 
ปัญหาการสัญจรภายในพื้นท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ศูนยก์ลางนครราชสีมา 

สรุปไดด้งัภาคผนวก ก  รูปท่ี 4.1 แสดงถึงปัญหาพื้นท่ีเส้นทางการเขา้ – ออก ท่ีขาดการเช่ือมโยง
การสัญจรโดยทางเดินเทา้แบบมีหลงัคาคลุม ท่ียงัไม่มีบาทวิถีทางเดินซ่ึงเป็นอนัตรายต่อนกัศึกษาและ
ผูส้ัญจรทัว่ไปมีระยะทาง 150 เมตร (พื้นท่ีโซนท่ี 1) 
 

 
 

รูปท่ี  4.1  พื้นท่ีประตูทางออกของมหาวทิยาลยั (พื้นท่ีรอการปรับปรุงพื้นท่ีโซนท่ี 1) 

โซนท่ี1 ปรับปรุงเส้นทางประตู
ทางออก  ท่ียงัไม่มีทางเดินเทา้ 
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รูปท่ี  4.2 แสดงการเช่ือมโยงการสัญจรโดยทางเดินเทา้โดยการท าทางคู่ขนาน  แต่ยงัขาด
ระบบแสงสวา่งเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษาและผูส้ัญจรทัว่ไป 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 พื้นท่ีทางเดินดา้นขา้งประตูทางออกของมหาวทิยาลยั 
(พื้นท่ีรอการปรับปรุง พื้นท่ีโซนท่ี 1) 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงเห็นไดว้า่ปัญหาในพื้นท่ี  โดยรวมพบวา่ยงัขาดการปรับปรุงพื้นท่ีสองขา้ง
ทาง  ซ่ึงไดแ้ก่  การขาดทางเดินเทา้และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการท่ีไดม้าตรฐาน  การ
ขาดสถานท่ีพกัผ่อนระหว่างทางเดินและระบบแสงสว่าง  รวมถึงป้ายบอกทิศทางและต าแหน่ง
เส้นทางท่ีเช่ือมโยงกนัของพื้นท่ี  
 

 
 

รูปท่ี 4.3 พื้นท่ีถนนหนา้สนามกีฬาขาดการเช่ือมโยงพื้นท่ี (พื้นท่ีรอการปรับปรุงพื้นท่ีโซนท่ี 3) 
 

โซนท่ี1 ปรับปรุงทางออกเพ่ือลดปริมาณการสญัจรท่ีแน่น
หนาเวลาเยน็โดยการท าทางออกคู่ขนาน แต่ไม่ไดท้ าเพ่ือ
การสญัจรทางเดินเทา้โดยเฉพาะ แต่ยงัขาดระบบแสงสวา่ง 
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4.1.2  ด้านการเช่ือมโยงพืน้ที่ 
รูปท่ี  4.4  แสดงพื้นท่ีโดยรวมของทางเดินเทา้ท่ียงัขาดการปรับปรุงดูแล โดยเฉพาะทางเดิน

เทา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และไม่ตอบสนองต่อการใชง้านของคนพิการ  เน่ืองจากวสัดุพื้นผิวท่ีใชแ้ละการ
ก่อสร้างทางไม่ได้มาตรฐาน และยงัขาดระบบแสงสว่างท่ีเพียงพอ  รวมถึงป้ายบอกทิศทางและ
ต าแหน่งเส้นทางท่ีเช่ือมโยงกนัของพื้นท่ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 พื้นท่ีทางเดินขา้งสนามกีฬา (พื้นท่ีรอการปรับปรุงพื้นท่ีโซนท่ี 3) 
 

รูป 4.5 แสดงเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางหลกัระหวา่งหอพกันกัศึกษาไปยงัอาคารกิจการนกัศึกษา  
จะเห็นได้ว่าทางเดินเท้าและทางลาดท่ีไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ได้ตอบสนองการใช้งานต่อคนพิการ  
นอกจากน้ี  พื้นท่ีน้ียงัไม่มีระบบแสงสวา่ง   
 

 
 

รูปท่ี 4.5 พื้นท่ีทางเดินหนา้สนามกีฬา (พื้นท่ีรอการปรับปรุงพื้นท่ีโซนท่ี 3) 

ทางเทา้ท่ีไม่ตอบสนองต่อการใชง้านของคนพิการ 

ทางลาดท่ีไม่ตอบสนองต่อ
การใชง้านของคนพิการ 
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รูปท่ี 4.6 แสดงสภาพปัญหาของการสัญจรท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้ายจากพื้นท่ีทางเดิน
เทา้  พื้นท่ีน้ีเป็นเส้นทางหลักท่ีนักศึกษาใช้ในการสัญจรระหว่างอาคารและจ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงอยา่งเร่งด่วน 

 

 
 

รูปท่ี  4.6  พื้นท่ีโซนท่ี 4 ทางเดินเป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงติดกบัถนนสายหลกั 
 (พื้นท่ีรอการปรับปรุงพื้นท่ีโซนท่ี 4) 

 

รูปท่ี  4.7  แสดงทางเดินฝ่ังตรงข้ามหน้าอาคารเรียนรวม (พื้นท่ีโซนท่ี 4)  ซ่ึงยงัขาดการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ และอาคารน้ีนอกจากจะใชเ้ป็นอาคารเรียนแลว้  ยงัเป็นอาคารหอประชุมขนาดใหญ่  
และท่ีจดันิทรรศการต่างๆ ของนกัศึกษาเป็นประจ า  ดงันั้น  เส้นทางมายงัอาคารน้ีจึงเป็นทางหลกัใน
การสัญจรของนกัศึกษา  แต่เส้นทางน้ียงัขาดส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษา  เช่น  ทางเทา้ท่ีมี
หลงัคาคลุมและระบบแสงสวา่ง  ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

 

 
 

รูปท่ี  4.7  พื้นท่ีทางเดินฝ่ังตรงขา้มหนา้อาคารเรียนรวม (พื้นท่ีรอการปรับปรุง) 

ทางเดินเป็นพื้นท่ีติดกบัถนน 

ทางเดินเป็นพื้นท่ีติดกบัถนน 
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รูปท่ี 4.8 แสดงพื้นท่ีหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซ่ึงเป็นเส้นทางหลกัท่ี
นกัศึกษาใชส้ัญจร  แต่ยงัขาดการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับนกัศึกษาทั้งท่ีพิการ
และไม่พิการ  เช่น  ขาดพื้นท่ีทางเดินเทา้ ทางลาดหรือทางเทา้ท่ีมีหลงัคาคลุม และระบบแสงสวา่ง 
 

 
 

 รูปท่ี  4.8 พื้นท่ีทางเดินหนา้อาคารคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่อจากอาคารเรียนรวม  
   เป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงติดกนั (พื้นท่ีรอการปรับปรุงพื้นท่ีโซนท่ี 4) 
 

4.1.3  ด้านภูมิสถาปัตยกรรม 

ภูมิสถาปัตยกรรมช่วยสร้างสภาวะน่าสบาย ลดปรากฏการณ์เกาะแห่งความร้อน  และเพิ่ม
สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวสะอาดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดีในมหาวิทยาลยัฯ  ให้ใกลเ้คียงมาตรฐานสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อคน และอ านวย
ความสะดวกต่อผูพ้ิการ  มหาวิทยาลยัฯ ไม่ควรปล่อยให้มีพื้นท่ีรกร้างในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล  อีสาน แต่ควรปรับปรุงใหเ้กิดประโยชน์และสวยงาม  

พื้นท่ีทางเดินหนา้เสาธง  (รูปท่ี  4.9) เป็นทางเขา้หลกัของมหาวทิยาลยั ท่ีต่อเช่ือมกบัอาคาร
โรงอาหาร ซ่ึงถือเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของมหาวิทยาลยั  เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีมีการสัญจร
ตลอดทั้งวนั  แต่พื้นท่ีโดยรวมยงัขาดการดูแลรักษาอยา่งเหมาะสม 

รูปท่ี 4.10 และ 4.11 แสดงพื้นท่ีโล่งหลงัตึกคณะบริหาร  ซ่ึงควรไดรั้บการปรับปรุงให้
เช่ือมโยงพื้นท่ีไปยงัตึกเก่าของคณะท่ีอยู่ด้านหลัง  รูปท่ี 4.11  แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีท่ีต้องการ
ปรับปรุงด้านหลงัตึกคณะบริหารเป็นพื้นท่ีโล่ง  ซ่ึงไม่สามารถใช้งานได้ตอนกลางวนัและเวลา    
ฝนตก  และในบางจุดมีน ้ าท่วมขงั  พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถใช้งานใช้งานได้  หากได้รับการ
ออกแบบปรับปรุงท่ีเหมาะสม (รูปท่ี 4.12 และ 4.13)   
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รูปท่ี  4.9 พื้นท่ีทางเขา้อาคารคณะบริหาร (พื้นท่ีรอการปรับปรุงพื้นท่ีโซนท่ี 1) 
 

 
 

รูปท่ี  4.10  พื้นท่ีโล่งหลงัตึกคณะบริหาร(พื้นท่ีรอการปรับปรุงพื้นท่ีโซนท่ี 1) 
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รูปท่ี  4.11  พื้นท่ีโล่งหลงัตึกคณะบริหารท่ีเป็นลานอเนกประสงค ์
 

 

 
 

รูปท่ี  4.12  พื้นท่ีโล่งหลงัตึกคณะบริหารท่ีถูกดดัแปลงเป็นท่ีจอดรถในปัจจุบนัเป็นลาน
 อเนกประสงค ์
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รูปท่ี  4.13  พื้นท่ีโล่งหลงัตึกคณะบริหาร 
 

รูปท่ี 4.14 แสดงพื้นท่ีหนา้อาคารคุรุสัมมานาคาร  ซ่ึงพื้นท่ีน้ีถือเป็นพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์
ของทางมหาวิทยาลยั  เพราะเป็นอาคารเก่าแก่ท่ีไดก่้อสร้างในปี พ.ศ.2503 และไดรั้บการอนุรักษ์
จากสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย  พื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเดินหน้าสวน
ประติมากรรม  และเป็นพื้นท่ีแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ แต่พื้นท่ีโดยรวมยงัขาดการดูแล
รักษาอยา่งเหมาะสม    

 

 
 

รูปท่ี  4.14  พื้นท่ีทางเดินหนา้อาคารคุรุสัมมานาคาร (พื้นท่ีรอการปรับปรุงโซนท่ี 1) 
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รูปท่ี  4.15 แสดงพื้นท่ีทางเดินหนา้สวนประติมากรรม  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัแห่ง
หน่ึงของมหาวทิยาลยั  เพราะเป็นพื้นท่ีแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ  แต่ภูมิทศัน์โดยรวมยงัขาด
การดูแลรักษาอยา่งเหมาะสม 
                                                                                                                           

 
 

รูปท่ี  4.15 พื้นท่ีทางเดินหนา้สวนประติมากรรม (พื้นท่ีรอการปรับปรุง) 
 

รูปท่ี 4.16 แสดงพื้นท่ีทางเดินหนา้สวนประติมากรรมต่อเน่ืองกบัอาคารโรงยิม  พื้นท่ีน้ีเป็น
พื้นท่ีท่ีมีการสัญจรของนกัศึกษาและบุคลากรตลอดทั้งวนั  แต่โดยรวมยงัขาดการดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม 

 

 
 

รูปท่ี 4.16 พื้นท่ีทางเดินหนา้สวนประติมากรรม (พื้นท่ีรอการปรับปรุง) 
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4.2  แนวทางการปรับปรุงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  ศูนย์กลางนครราชสีมา   
     4.2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทางสัญจร 
 1.   แยกช่องทางสัญจรระหวา่งทางรถยนต ์ทางจกัรยาน และทางเทา้ให้ชดัเจน เพื่อ

ความปลอดภยัในการสัญจรของผูใ้ชง้าน  และสนบัสนุนให้ผูใ้ชง้านสัญจรดว้ย
จกัรยานหรือการเดินเทา้แทนการสัญจรดว้ยรถยนตส่์วนตวัมากข้ึนอีกทางหน่ึง
ดว้ย  รูปท่ี 4.17 และ 4.18 แสดงการปรับปรุงพื้นท่ีทางเดินเทา้ไปหอพกั
นกัศึกษา  ซ่ึงจดัพื้นท่ีทางเดินเทา้แยกออกจากเส้นทางถนนอย่างชดัเจน  เพื่อ
ความปลอดภยัของนกัศึกษา  ทางเดินเทา้จดัให้มีส่วนพกัผ่อนและระบบแสง
สวา่ง 

 

 
 

รูปท่ี  4.17  พื้นท่ีทางเดินเทา้ไปหอพกันกัศึกษาในการปรับปรุงภูมิทศัน์เพื่อความร่มร่ืนและสวยงาม
 ระหวา่งเส้นทาง อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นพื้นท่ีจดักิจกรรมกลางแจง้ไดอี้กดว้ย 
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รูปท่ี  4.18  พื้นท่ีทางเดินเทา้ไปหอพกันกัศึกษา 
 
 2.   ปรับปรุงทางเดินเทา้และทางจกัรยานในเร่ืองของรูปแบบและความทัว่ถึงโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  
 2.1  การออกแบบเส้นทางจกัรยานโดยควบคุมระยะเวลาในการเดินทางดว้ย

จกัรยานจากท่ีพกัไปยงัอาคารเรียน  หรือจากพื้นท่ีจอดรถส่วนกลางไปยงั
อาคารเรียน ไม่ให้เกิน 10 นาที หรือประมาณ 800 เมตร  (ค านวณจากค่า
ระยะทาง   400 เมตร ใชร้ะยะเวลาในการเดินเทา้ 10-15 นาทีและสัญจร
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โดยจกัรยาน  5 นาที)  ระยะเวลาท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการสัญจรดว้ยจกัรยานจาก
ท่ีพกัไปยงัอาคารเรียน  หรือจากพื้นท่ีส่วนกลางไปยงัอาคารเรียน  ไม่ควร
เกิน  10 นาที  (ระยะทางไม่ควรเกิน800 เมตร) 

 2.2   การปรับปรุงทางจกัรยานท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การจดัท าทางจกัรยานท่ีมี
ความกวา้งพอควร  พร้อมหลงัคาให้ทัว่ถึงและมีขนาดท่ีกวา้งข้ึน  เพื่อกนั
แดดและฝน  อนัเป็นการส่งเสริมการสัญจรดว้ยจกัรยาน  รูปท่ี 4.19 และ 
4.20 แสดงตวัอยา่งการปรับปรุงทางจกัรยานภายในมหาวทิยาลยั 

 2.3   การจดัท าทางสัญจรดว้ยจกัรยานเพิ่ม  เส้นทางท่ีผูใ้ชง้านนิยมสัญจรดว้ย
จกัรยานอยูร่ะหวา่งเขตหอพกั-อาคารเรียน    และโรงอาหาร (อาคารเรียน
วชิาพื้นฐานของ  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2)  นอกจากการเพิ่มทางจกัรยาน
แลว้  ควรปรับปรุงพื้นท่ีระหวา่งเส้นทางให้เป็นจุดรวม กิจกรรม (activity 
node)  เช่น ลานจดัแสดงนิทรรศการ เป็นตน้  การจดักิจกรรมนกัศึกษาจะ
ท าใหเ้กิดความน่าสนใจแก่ผูใ้ชจ้กัรยาน และเป็นการเช่ือมโยงพื้นท่ีเขา้หา
กนั 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
       

 
รูปท่ี  4.19  แนวทางการปรับปรุงทางเดินมีหลงัคาและทางจกัรยาน 
 บริเวณอาคาร หอพกันกัศึกษา (ออกแบบน าเสนอพื้นท่ีโซนท่ี 3)  
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รูปท่ี  4.20 ตวัอยา่งภาพแสดงการใชช่้องทางสัญจรระหวา่งทางเดิน ทางจกัรยาน ให้  
 มีร่มเงา มีจุดนัง่พกัผอ่นขา้งทางและระบบแสงสวา่งตอนกลางคืน                       
 

 4.2.2  แนวทางการออกแบบทางเดินทีม่ีหลงัคา  
 ทางเดินเทา้ควรไดรั้บการออกแบบใหมี้หลงัคาและมีความกวา้งพอเพียง  เพื่อเช่ือมท่ีพกัไป
ยงัอาคารเรียน  และพื้นท่ีจอดรถส่วนกลางไปยงัอาคารเรียน  เพราะทางเดินเดิมมีขนาดไม่เหมาะสม
ต่อจ านวนผูใ้ช้งาน  รูปท่ี 4.21 แสดงตวัอย่างรูปแบบทางเดินท่ีมีหลงัคาและทางจกัรยานบริเวณ
อาคารเรียนรวมพร้อมระบบแสงสวา่ง 
 

      

 
(ก) พื้นท่ีก่อนปรับปรุง                                     (ข)  แนวทางการปรับปรุง 

รูปท่ี  4.21 ตวัอยา่งแสดงการแยกช่องทางสัญจรระหวา่งทางรถยนตแ์ละทางจกัรยาน  พร้อม
 ระบบแสงสวา่ง (ออกแบบน าเสนอพื้นท่ีโซนท่ี 4) 
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 จากการศึกษาพื้นท่ีภายในของมหาวทิยาลยั  จะเห็นไดว้า่พื้นท่ีโดยรวมยงัไม่มีการออกแบบ
เช่ือมโยงพื้นท่ี  การสัญจรทางเดินเทา้  ทางจกัรยานท่ีสนองต่อการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม  และยงั
ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ  ซ่ึงทางเดินเทา้และทางจกัรยานควรไดรั้บการออกแบบให้มี
หลงัคาคลุมและมีความกวา้งพอเพียงเพื่อสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้งาน  โดยไดก้ าหนดไว้
ประมาณ 4 เส้นทาง  ดงัรูปแบบน าเสนอ  รูปท่ี 4.22  รูปท่ี 4.22 ถึง 4.23 แสดงตวัอยา่งการออกแบบ
ทางเดินเทา้แบบมีหลงัคาคลุมบริเวณริมน ้ าดา้นหนา้มหาวิทยาลยั  ซ่ึงแสดงการแยกช่องทางสัญจร
ระหวา่งทางรถยนต ์  และทางเดินเทา้  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน  รูปท่ี  4.24 แสดงการ
แยกช่องทางสัญจรระหวา่งทางรถยนต ์และทางจกัรยานให้ชดัเจนเพื่อความปลอดภยัของนกัศึกษา
และผูส้ัญจร  โดยมีป้ายแสดงก ากบั                     
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รูปท่ี   4.22  ตวัอยา่งการออกแบบทางเดินเทา้แบบมีหลงัคาคลุมบริเวณ 
 ริมน ้า ดา้นหนา้มหาวทิยาลยั (พื้นท่ีก่อสร้าง 1 ระยะทาง 150 เมตร)  

พ้ืนท่ีก่อสร้าง 1 

พ้ืนท่ีก่อสร้างทางเดินเทา้ 1 

คุรุสมัมานาคาร 

สระ
น ้ า 

สระ
น ้ า 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง 2 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง 3 

หอพกันกัศึกษา 

ต าแหน่งพื้นท่ีก่อสร้างทางเดินเทา้บริเวณอาคารคุรุสัมมานาคารและสวน
สุขภาพท่ีแสดงผลงานประติมากรรมของศิลปแห่งชาติ 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง 4 
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รูปท่ี  4.23  ตวัอยา่งรูปดา้นและรูปตดัการออกแบบทางเดินเทา้แบบมีหลงัคาคลุมบริเวณริมน ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี  4.24  ตวัอยา่งรูปตดัแสดงการแยกช่องทางสัญจรระหวา่งทางรถยนต ์และทางจกัรยาน 
 

 รูปท่ี 4.25  แสดงแนวทางการปรับปรุงเช่ือมโยงพื้นท่ีถนนบริเวณภายใน  ซ่ึงยงัไม่มีการ
แยกช่องทางสัญจรส าหรับคนเดินเทา้ ทางจกัรยาน และรถยนต์ อย่างชดัเจน รวมถึงไม่มีการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์  เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  รูปท่ี 4.26 
แสดงแนวทางการปรับปรุง  เพื่อแยกช่องทางสัญจรบริเวณดา้นหนา้ประตูทางเขา้ออกของนกัศึกษา
และผูใ้ชง้าน ท่ีไดอ้อกแบบถนนบริเวณดา้นหน้าให้มีการแยกช่องทางการสัญจรอย่างชดัเจน ซ่ึงมี
การสัญจรอยา่งหนาแน่นในชัว่โมงเร่งด่วน (ช่วงตอนเชา้และตอนเยน็) 

 

                        รูปดา้น                                                       รูปตดั 
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(ก) พื้นท่ีก่อนปรับปรุง   (ข) แนวทางการปรับปรุง    

 
               

รูปท่ี  4.25  แนวทางการปรับปรุงเช่ือมโยงพื้นท่ีถนนบริเวณภายใน 
 
 

 

        
(ก) พื้นท่ีก่อนปรับปรุง   (ข) แนวทางการปรับปรุง                  

 

รูปท่ี  4.26  แนวทางการปรับปรุงเพื่อแยกช่องทางสัญจรบริเวณดา้นหนา้ประตูทางเขา้ออก 
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  รูปท่ี 4.27  แสดงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวจ านวนมากในเขตพกัอาศยัโดยเฉพาะ (หอพกั
นกัศึกษา-อาคารพกัอาศยัของเจา้หนา้ท่ี-โรงอาหาร) เพื่อความร่มร่ืนและภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 
 

 

 
(ก) พื้นท่ีก่อนปรับปรุง   (ข) แนวทางการปรับปรุง                      

                                                                            
(ก) พื้นท่ีก่อนปรับปรุง   (ข) แนวทางการปรับปรุง                      

 
 

รูปท่ี  4.27  การจดัใหมี้ภูมิทศัน์และพื้นท่ีสีเขียวสะอาดในเขตพกัอาศยั 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

งานวจิยัน้ีท าการส ารวจสภาพการสัญจรภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
วทิยาเขตศูนยก์ลาง  ผลการศึกษาวจิยัสามารถสรุปไดด้ง้น้ี 

1. การส ารวจพื้นท่ีแบ่งเป็น 4 โซน 
 โซนที ่  1   พื้นท่ีเส้นทางหลกัในการ เขา้-ออกของมหาวิทยาลยั มีพื้นท่ีโดยรวม

 ทั้งส้ินประมาณ  88,387.93  ตารางเมตร   
 โซนที ่ 2 บริเวณพื้นท่ีการศึกษามีพื้นท่ีโดยรวมทั้งส้ินประมาณ 160,791.49 ตาราง

 เมตร 
 โซนที ่  3    บริเวณท่ีพกัอาศยั  (หอพกันักศึกษา-หอพกัอาจารย์-เจา้หน้าท่ี)  มีพื้นท่ี

 โดย รวมทั้งส้ินประมาณ 131,998.57 ตารางเมตร   
 โซนที ่  4    บริเวณพกัอาศยั  (เจา้หนา้ท่ีและบุคลากร)  มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งส้ินประมาณ 

 191,312.30 ตารางเมตร 
2. ผลการส ารวจเส้นทางการสัญจรโดยรวมพบวา่  สภาพพื้นท่ีในแต่ละโซนมีศกัยภาพท่ี

แตกต่างกนั  โซนท่ีตอ้งปรับปรุงก่อน  ไดแ้ก่  โซนท่ี 1  โซนท่ี 3 และโซนท่ี 4  ส่วน
โซนท่ี 2  ยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงเน่ืองจากเป็นโซนท่ีมีกลุ่มอาคารเรียนอยู่
เป็นจ านวนมาก   

3. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเส้นทางสัญจรโดยการแยกช่องทางสัญจรภายใน
มหาวทิยาลยัฯ ระหวา่งทางรถยนต ์ทางจกัรยาน และทางเทา้ ให้ชดัเจน  และควรจดัให้
มีหลงัคาคลุมพื้นท่ีทางเดินและทางจกัรยาน  พร้อมระบบแสงสวา่งให้เพียงพอในยาม
ค ่า  เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ช้งาน  เน่ืองจากสภาพปัจจุบนับางพื้นท่ี นอกจากการ
เช่ือมโยงพื้นท่ีและกลุ่มอาคารเขา้หากนั  ควรสร้างร่มเงาดว้ยการปลูกตน้ไมส้องฝ่ังของ
ทางเดินในลกัษณะขนานไปกบัทางเดินตลอดแนว ซ่ึงนอกจากจะใหร่้มเงาแลว้   ยงัช่วย
สร้างสภาวะน่าสบายและบรรยากาศท่ีดีแก่ผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ผูว้ิจยัเสนอให้มีการจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงพื้นท่ีในเขตพกัอาศยั (หอพกั) 
หรือในพื้นท่ีระหวา่งเขตพกัอาศยั ห้องสมุด และอาคารเรียน   เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวมี
ผูส้ัญจรเป็นประจ า  การจดักิจกรรมในพื้นท่ีดงักล่าวช่วยลดการสัญจรดว้ยรถยนต ์และ
รถจกัรยานยนต ์ ซ่ึงจะสามารถลดมลภาวะทางอากาศ กล่ิน เสียง ได ้ นอกจากน้ียงัช่วย
ส่งเสริมให้ผูใ้ชง้านออกมามีปฏิสัมพนัธ์   ท ากิจกรรมร่วมกนัในสังคม และสนบัสนุน
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ให้เส้นทางสัญจรท่ีผา่นพื้นท่ีดงักล่าวมีชีวิตชีวาและน่าใชง้านมากข้ึน   ควรสนบัสนุน
ให้มีการจดักิจกรรมกลางแจง้  เช่น  บริเวณลานกิจกรรม เพราะมีความเหมาะสมต่อ
ผูใ้ชง้านส่วนมาก เน่ืองจากอยูใ่นเขตพกัอาศยั  และมีระยะทางในการเดินทางไม่มาก
จากหอพกัของนกัศึกษา  อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  
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 - www.greencampus.harvard.edu 
 - www.outreach.missouri.edu 
 - www.mtholyoke.edu 
 - www.msu.mcmaster.ca  
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:Cite_pressrelease&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/NASA
http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2004/0801uhigreen.html
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/projects/soap/pubs/papers/jones_Nature2004.pdf
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Nature_(journal)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1038%2F432290a
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/projects/soap/pubs/papers/jones_%20%09Nature2004.pdf
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/projects/soap/pubs/papers/jones_%20%09Nature2004.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4021197.stm
http://th.wikipedia.org/wiki/BBC_News
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4021197.stm.%20เรียกข้อมูลเมื่อ%202007-08-02
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=2005-01-28&action=edit&redlink=1
http://www.brook.edu/views/op-ed/fellows/sandalow20050128.pdf
Brookings%20%09Institution
Brookings%20%09Institution
http://www.brook.edu/views/op-ed/fellows/sandalow20050128.pdf
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/052.htm#2221
http://th.wikipedia.org/wiki/IPCC
http://www.earthsci.unimelb.edu.au/~jon/WWW/uhi-melb.html
http://www.realclimate.org/index.php?p=43
http://eobglossary.gsfc.nasa.gov/Study/GreenRoof/index.html
http://asusmart.com/urbanclimate.php
http://isu1.indstate.edu/heatisland/
http://www.epa.gov/ne/assistance/univ/pdfs
http://www.epa.gov/ne/assistance/univ/pdfs
http://www.atec.org/pub/greenbr.pdf
http://www.atec.org/pub/greenbr.pdf
http://www.greencampus.harvard.edu/
http://www.greencampus.harvard.edu/
http://www.outreach.missouri.edu/
http://www.outreach.missouri.edu/
http://www.mtholyoke.edu/
http://www.mtholyoke.edu/
http://www.msu.mcmaster.ca/
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ภาคผนวก  ก. 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผล  โซนแต่ละพืน้ที ่
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ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผล 

โซนพืน้ที่ การสัญจร การเช่ือมโยงพืน้ที่ ภูมิสถาปัตยกรรม 

โซนที่  1          
บริเวณพื้นท่ีเส้นทาง 
หลกัในการเขา้-ออก 
ของมหาวทิยาลยัฯ   
โซนพื้นท่ีน้ียงัขาดส่ิง 
อ านวยความสะดวก 
มีพื้นท่ี88,387.93  ตร.ม.  
 

 
 
 
 
 
 
 
เป็นพื้นท่ีท่ีจะท าทาง 
เดินมีหลงัคาคลุมเป็น 
เส้นทางแรกมีระยะทาง 
ประมาณ157.39 ม.เป็น 
พื้นท่ีท่ีควรปรับปรุง โดย
ด่วนเพราะเป็นพื้นท่ี ท่ีอยู่
ดา้นหนา้ของ 
มหาวทิยาลยั ฯ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นพื้นท่ีท่ีเช่ือมโยงไป 
ยงัอาคารคุรุสัมมานาคาร 
และสวนประติมากรรม   

 

สรุป
  

พื้นท่ีโซนท่ี 1 น้ีเป็นพื้นท่ีท่ีควรด าเนินการปรับปรุงเป็นอนัดบัแรกและใชแ้บบ 
ก่อสร้างทางเดิน มีหลงัคาคลุม 
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โซนพืน้ที่ การสัญจร การเช่ือมโยงพืน้ที่ ภูมิสถาปัตยกรรม 

โซนที่   2     บริเวณพื้นท่ีการศึกษา
โซน พื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่
เป็นบริเวณกลุ่มอาคาร
เรียนของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์  อยู่
รวมกนัเป็นส่วนใหญ่  
ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด  14 
อาคาร  มีพื้นท่ีทั้งส้ิน  
160,791.49  ตารางเมตร 
และแต่ละอาคารอยูใ่กล้
กนัสามารถเช่ือมโยงถึง
กนัไดง่้ายดงันั้นพื้นท่ี
ส่วนน้ีจึงยงัไม่มีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุง   

สรุป    พื้นท่ีโซนท่ี 2 น้ีเป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่ควรด าเนินการปรับปรุง 
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โซนพืน้ที ่    การสัญจร  การเช่ือมโยงพืน้ที ่   ภูมิสถาปัตยกรรม  
โซนที ่ 3   
บริเวณท่ีพักอาศัย  
(หอพักนักศึกษา-
หอพักอาจารย์)มี
พื้ น ท่ี ทั้ ง ส้ิ น 
131,998 ตร.ม.  

 
 
 
 
 
 
 
โซนพื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็น 
บริ เ วณ ท่ีพักอาศัย ของ
อ า จ า ร ย์   เ จ้ า ห น้ า ท่ี 
บุคคลากร และนักศึกษา 
ซ่ึ งพื้ น ท่ีดังก ล่ าว มีผู ้อยู่
อาศยัเป็นจ านวนมาก  ท า
ใหเ้กิดความแออดัและการ
ติดขัดด้านการสัญจรใน
เวลาเร่งด่วน อาคารหอพกั
นกัศึกษากบัอาคารเรียนมี
ระยะทางท่ีค่อนข้างไกล  
มี ร ะ ย ะ ท า ง ป ร ะ ม า ณ  
2677.07 เ ม ต ร แ ล ะ ไ ม่
สะดวกในการเ ดินทาง
เวลาฝน 
 
 

  

สรุป  พื้นท่ีโซนท่ี 3 น้ี เป็นพื้นท่ี ท่ีควรด า เนินการปรับปรุงเป็นอันดับรองและใช้รูปแบบ    
ผสมผสานระหวา่งทางเดิน มีหลงัคาคลุมกบัทางเดินท่ีแยกออกมาอยา่งชดัเจน 
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โซนพืน้ที่ การสัญจร การเช่ือมโยงพืน้ที่ ภูมิสถาปัตยกรรม 
โซนที ่ 4   
บริเวณพกัอาศยั   
(บุคลากร)           

 
 
พื้ น ท่ี น้ี มี ร ะ ย ะ ท า ง ท่ี
ค่อนข้างไกลจากอาคาร
ส านัก ง าน มี ระยะทา ง
ประมาณ  1919.54  เมตร 
มีพื้นท่ีทั้ ง ส้ิน  191,312.3  
ตร.ม.   
 

 
 
 
 
 
 
 
โซนพื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่อยู ่  
ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ   
เ ป็นบริเวณท่ีพักอาศัย
ขอ ง   เ จ้ า หน้ า ท่ี แ ล ะ
บุคคลากร พื้นท่ีดงักล่าว
เป็นกลุ่มบ้าน  พกัอาศัย
รุ่นเก่าท่ีก่อสร้างด้วยไม้
ในสมัย ก่ อน  แล ะ ใน
ปัจจุบันได้เส่ือม โทรม
ไปหลายหลงั  (รอการร้ือ
ถอนและก่อสร้างใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ้านพกัอาศยัมีทั้ งส้ิน  
ประมาณ  40 หลงัใน
ปัจจุบันมีพกัอาศัยอยู่
เพียง21หลงั  พื้นท่ีน้ีมี
ระยะทางท่ีค่อนข้าง
ไ ก ล จ า ก อ า ค า ร
ส านักงานมีระยะทาง
ประมาณ  1919.54 ม. 
มี พื้ น ท่ี ทั้ ง ส้ิ น  
191,312.3  ตร.ม.  

สรุป  พื้นท่ีโซนท่ี 4 น้ีเป็นพื้นท่ีท่ีควรด าเนินการปรับปรุงเป็นอนัดับสุดทา้ยและใช้รูปแบบ    
ผสมผสานระหวา่งทางเดิน มีหลงัคาคลุมกบัทางเดินท่ีแยกออกมาอยา่งชดัเจน 
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ภาคผนวก  ข. 
แบบก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานแบบมหีลงัคาคลมุ 
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ภาคผนวก  ข.  
Concept  design การออกแบบทางเดินและทางจกัรยานแบบมีหลงัคาคลุม  เป็นการ

ออกแบบท่ีจะตอบสนองต่อการใช้งานไดห้ลากหลายและอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ  ตาม
แผนการพฒันาของมหาวิทยาลยั ฯ โดยไดแ้นวความคิดในการออกแบบจากการศึกษารูปทรงการ
ล่ืนไหลของน ้าโดยธรรมชาติ  ไดน้ าแนวคิดน้ีมาศึกษาและออกแบบให้เป็นรูปธรรมและสอดคลอ้ง
ต่อสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นท่ีภายในมหาวทิยาลยั ฯ(ออกแบบน าเสนอ)  
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ภาคผนวก ค. 
ราคาประเมณิแบบก่อสร้าง – ทางเดินเท้าแบบมหีลงัคาคลมุ 
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สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง 
   ส่วนราชการ ฝ่ายพสัดุและออกแบบ  แผนกออกแบบส่ิงก่อสร้าง 

             

ประเภทงาน ทางเดินมีหลงัคาคลุมสายท่ี 1 
  

      สถานทีก่่อสร้าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 เจ้าของงาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 แบบเลขที่       /2556 

 
จ านวน             11 

 
แผน่ 

 ประมาณการตามแบบ ป4  จ านวน 
 

แผน่ 
 ประมาณราคาเมื่อวันที่  12 มกราคม 2556 

  

      

ล าดบัท่ี รายการ 
รวม 

ค่างานตน้ทุน 
(บาท) 

Factor F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

1 ทางเดินมีหลงัคาคลุม   1,594,735.78         1.2726       2,029,460.75  

          

            

  
      

 สรุป 
 

   รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน       2,029,460.75  

  
  

 คิดเป็นเงินงบประมาณ       2,029,000.00  

    (ตัวอกัษร)  สองล้านสองหมื่นเก้าพนับาทถ้วน 

 

   

    
 
 
 
 



87 
 

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง  ทางเดินมี
หลงัคาคลุม  สายท่ี1 

     
แบบปร.4  แผ่นที ่1/2 

สถานท่ีก่อสร้าง   มหาวทิยาลยั เทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน 

  
แบบเลขท่ี                      /2556 รายการท่ี 

 ฝ่ายพสัดุและออกแบบ  แผนก 
ออกแบบ 

   
ประมาณการเม่ือวนัท่ี 12  มกราคม  2556 

 ประมาณการโดย     
นายจกัรพนัธ์  พงศพ์นัธ์ุ  

       

 

ล าดบั
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวม 

ราคา
หน่วยละ 

จ านวน
เงนิ 

ราคา
หน่วยละ 

จ านวน
เงนิ 

ค่าวสัดุและ
แรงงาน 

1 งานโครงหลงัคา                     -    

 

 เหลก็ 2" หนา 3.2 
มม. 
 

1,000.00 
 
  

กก. 
 
 

 22.00  
 
 

22,000.00 
 
  

3.00 
 
 

  3,000.00 
 
  

 25,000.00 
 
  

  
เหลก็ Plate หนา 6 
มม. 

 140.00  
 

กก. 
 

 22.00 
  

  3,080.00  
 

3.00 
 

420.00 
  

 3,500.00 
  

 
 เหลก็ [ 100x50x20 x 
3.2 มม. 

4,000.00  
 

กก. 
 

 129.50 
  

######### 
 

39.16 
 

######### 
 

 674,640.00  
 

 

หลงัคา Metal Sheet 
หนา 0.40 มม. 
 

 480.00  
 
 

ม2 

 

 

290.00 
 
  

######### 
 
 

40.00 
 
 

19,200.00 
 
  

  158,400.00 
 
  

 

เสาเขม็คอนกรีตอดั

แรง ø 

0.18x0.18x8.00 ม. 

54 
 

 
 

ตนั 
 

 
 

1121.5 
 

 
 

60,561.00 
 
  

366.45 
 

 
 

19,788.30 
 
  

    80,349.30 
 
  

 
 แผน่พ้ืนคอนกรีต
ส าเร็จ     

52 
 

ม2 

 
230 

 
11,960.00 

  
35 

 
  1,820.00 

 
    13,780.00  

 

 
คอนกรีตส าเร็จรูป 
 

 56.00  
 

ม3 

 
1,750.00 

 
98,000.00 197.00 

 
11,032.00 

      
109,032.00 

 
 ทรายหยาบ  31.00  ม3  360.00  11,160.00                    -    11,160.00                 
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ล าดบั
ที ่

รายการ 
 

จ านวน 
 

หน่วย 
 

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน 
รวมค่าวสัดุ
และแรงงาน 

ราคา
หน่วยละ 

จ านวนเงนิ 
ราคา

หน่วยละ 
จ านวนเงนิ 

 
คอนกรีตหยาบ 
 

 2.00  
 

ม3 

 
1,350.00 

  
  2,700.00 

  
 197.00  

 
       394.00 

  
          3,094.00 

  

 เหลก็เสน้DB12 3,865.00  กก.  17.74  68,565.10   27.43  #########       174,582.05  
 เหลก็เสน้RB15  211.00  กก.  17.92    3,781.12   27.43      5,787.73            9,568.85  
 เหลก็เสน้RB 9  446.00  กก.  18.70    8,340.20   27.43    12,233.78          20,573.98  
 เหลก็เสน้RB 6  140.00  กก.  19.56    2,738.40   27.43      3,840.20            6,578.60  

 
ลวดผกูเหลก็ 4 
มม. @  0.20 ม. #  130.00  ม2  35.00  

 4,550.00  
 15.00  

    1,950.00            6,500.00  

 ลวดผกูเหลก็   30.00  กก.  30.00      900.00                  -                 900.00  
 งานสีน ้ ามนั  345.00  ม2  35.00  12,075.00                  -            12,075.00  
 งานสีกนัสนิม  345.00  ม2  30.00  10,350.00                  -            10,350.00  
 รวมยอดยกไป       #########   ######### 1,320,083.78 
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ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง  ทางเดิน
มีหลงัคาคลุม 

     

แบบปร.4  แผ่นที ่
2/2 

สถานท่ีก่อสร้าง   มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

  
แบบเลขท่ี                     /2556 รายการท่ี 

 ฝ่ายพสัดุและออกแบบ  
แผนกออกแบบ 

   
ประมาณการเม่ือวนัท่ี  12  มกราคม  2556 

 ประมาณการโดย    
จกัรพนัธ ์ พงศพ์นัธ์ุ  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ล าดบัที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวม 

ราคา
หน่วยละ 

จ านวน
เงนิ 

ราคา
หน่วยละ 

จ านวน
เงนิ 

ค่าวสัดุและ
แรงงาน 

  รวมยอดยกมา       ########   #######        1,320,083.78  

2 งานดิน               

  งานดินถม  35  ม3                  -     60.00   2,100.00  2,100.00  

  ดินขดุ  41  ม3                  -     76.00  3,116.00  3,116.00  

  งานไมแ้บบ  82.1  ฟ3  250.00  20,525.00                  -        20,525.00  

  ตะปู  44  กก.  30.00    1,320.00                  -    1,320.00  

3 
ราวกนัตก 
สแตนเลส 

  ม. 
                   

  
 

              - 
    

                           -  
   

  
สแตนเลส   Ø  
2"  หนา  1.5  
mm. 

  166.00 
 
  

ม. 
 
 

   166.00 
 
  

27,556.00 
 
  

  50.00  
 
 

 8,300.00 
 
  

 35,856.00  
 
 

  
สแตนเลส  Ø  1 
1/2" หนา 1.5  mm. 
 

  175.00 
 
  

ม. 
 
 

 133.00 
 
  

23,275.00 
 
  

 40.00  
 
 

 7,000.00 
 
  

30,275.00  
 
 

4 งานก่อ   
 

                 -                    -                               -    

 

  งานก่อ   340.00  ม2   210.00  71,400.00   44.00 14,960.00   86,360.00 

  งานฉาบ   340.00  ม2  180.00  61,200.00   25.00   8,500.00  
   งานบวัหวัเสา   205.00  ม. 110.00  22,550.00                  -    22,550.00  

  



90 
 

ล าดบัที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวม 

 
ราคา

หน่วยละ 
จ านวน
เงนิ 

ราคา
หน่วย
ละ 

จ านวน
เงนิ 

ค่าวสัดุและ
แรงงาน 

5 ค่าร้ือถอน     95.00  ม2                  -     30.00  2,850.00  2,850.00  

 

  
 

      ########   ######## 1,594,735.78  

  ตรวจสอบ                                                            

  
Factor F = 

1.2726           
              -  

   
434,724.97  

 

  รวม   
  

                      2,029,460.75  

  
ผูเ้สนอราคาจะตอ้ง
รับผดิชอบในการถอด
แบบแปลน 

       และ ค านวณราคาเอง  
จะน าราคากลางของ
ทางราชการมาปฏิเสธ   

    ความรับผดิชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้าง
ภายหลงัไม่ได ้
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พงษพ์นัธ์  จบัวฒิุเชาว ์เกิดเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2512 มีภูมิล าเนาอยูท่ี่จงัหวดันครราชสีมา 
เร่ิมการศึกษาระดบัประถมศึกษาท่ีโรงเรียนอสัสัมชัญนครราชสีมา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ี
โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภน์ครปฐม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนอ านวยศิลป์พระนคร และ
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
วงษ์ชวลิตกุลนครราชสีมา หลังจบการศึกษาได้ท างานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
วิทยาลยันครราชสีมา, หมู่บา้นรุ่งนิรันดร์,โรงแรมซีวิว รีสอร์ทแอนด์สปา  เกาะช้าง  และปัจจุบนั
ท างานท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ต าแหน่งสถาปนิก  ในปี พ.ศ. 2554 มีความ
ต้องการพฒันาศกัยภาพความรู้ให้กับตนเองด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา  ท่ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


