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การจัดการพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย

ด้าน การจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน

วราลักษณ์  คงอ้วน และ พุฒพรรณี  ศีตะจิตต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

การวจิยัมวีตัถปุระสงค์ศกึษาประเภท สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวในสถาบนัการศกึษาและเสนอแนะการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวทีส่อดคล้อง

กบัแผนปฏบิตักิารฯ โดยพจิารณามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติเป็นกรณศีกึษา พบว่า พืน้ทีส่เีขยีว1แบ่งเป็น 6 ประเภท 

ได้แก่ 1) นนัทนาการและความงามภูมิทัศน์ 2) อรรถประโยชน์ 3) รักษาสิ่งแวดล้อม 4) ริ้วยาว 5) รกร้าง 6) สีเขียวพิเศษ 

คิดเป็นพื้นที่สีเขียวร้อยละ 64.36 นับเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน2 ร้อยละ 30.03 ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ อย่างไรก็ตาม 

เพือ่ให้การจดัการพืน้ทีส่เีขยีวเกดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่จงึควรมกีารวางแนวทางการจดัการเชงินโยบาย และแนวทางการจดัการ

เชิงพื้นที่

1  พืน้ทีส่เีขยีว หมายถงึ พืน้ทีโ่ล่ง และ/หรอืพืน้ทีว่่างทัง้หมดทีค่วบคมุการพฒันาเพือ่รกัษาสภาพแวดล้อม หรอืพืน้ทีโ่ล่งและ/หรอืพืน้ทีว่่างบรเิวณรอบๆ หรอื
ระหว่างอาคารที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออ�านวยต่อการพักผ่อน
หย่อนใจและนนัทนาการ การใช้ประโยชน์และท�ากิจกรรมร่วมกันของประชาชน ตลอดจนเป็นสถานที่ที่เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง อันจะท�าให้ชุมชน
เมืองเป็นพื้นที่สีเขียวและมีความร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติ

2  พื้นที่สีเขียวยั่งยืน หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (ต้นไม้ที่มีอายุยืนหลายปี เมื่อโตเต็มที่จะมีทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร มีความสูงไม่
น้อยกว่า 5 เมตร มีเส้นรอบวงโคนต้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร) เป็นองค์ประกอบหลัก และได้รับการดูแล บ�ารุงรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (ส�านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550)
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การจัดการพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษาตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน

บทน�า

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วในอดีตที่ผ่าน

มา ส่งผลให้รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างไร้

ทิศทาง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและการ

ดูแลจัดการพื้นที่สีเขียวเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ระบบการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวยังขาดการ 

บูรณาการของหน่วยงานทั้งในระดับการวางแผน ระดับ

ปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส�านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงาน

ราชการที่มีบทบาทส�าคัญในเรื่องการจัดการพื้นที่สีเขียวจึง

ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สี

เขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนขึ้น โดยวัตถุประสงค์และเป้า

หมายส่วนหนึง่ คือการก�าหนดให้สถานศึกษาทั่วไปมีพื้นที่สี

เขยีวอย่างน้อยร้อยละ 30 ของแปลงทีด่นิและเป็นพืน้ทีส่เีขยีว

อย่างยัง่ยนื อย่างไรกต็าม การบรหิารและจดัการพืน้ทีส่เีขยีว

ที่ผ่านมาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ยังขาดซึ่งการศึกษา

และวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิง

นโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว เป็นผลให้ไม่สามารถ

ระบไุด้อย่างชดัเจนถงึการปฏบิตัติามนโยบายของภาครฐัและ

การชีช้ดัถงึประโยชน์ต่อคณุภาพชวีติของประชาชน การวจิยั

การจัดการพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษาตามแผนปฏิบัติ

การเชงินโยบายด้านการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวชมุชนเมอืงอย่าง

ยั่งยืนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทและสัดส่วนพื้นที่สี

เขียวในสถาบันการศึกษาและเสนอแนะการจัดการพื้นที่สี

เขียวที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการ

จัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน โดยพิจารณา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นกรณีศึกษา 

เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่สีเขียวหลากหลาย

The management of Green Area in 
Educational Institutions in accordance 

with the Action Policy of Green Area 
Management in Sustainable City

Waralak Khongouan and Putpanee Sitachitta
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

Abstract
 

The objectives of research are: to study the categorization and percentage of green area in the institute; to provide 

suggestions for managing green areas in accordance with the action policy.  In this research, Thammasart University, 

Rangsit Campus is the case-study. Six groups of green areas in the university have been found and categorized 

functionality: recreation and landscape outlook, multiple-use, environmental preservation, narrow stripes along traffic 

ways, undeveloped, and special green areas. These take 64.36% of the total campus area and the sustainable 

green areas are 30.03%. So, the sustainable green areas in Thammasart University follow the regulations of Office 

of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. The university should have management policy and 

spatial policy in order to utilize their own campus green areas.
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รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อนนัทนาการและความ

งามทางภูมิทัศน์ (เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนาม

กีฬากลางแจ้ง สวนไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ) พื้นที่สีเขียว

อรรถประโยชน์ (เช่น พืน้ทีจ่อดถ บรเิวณบ�าบดัน�า้เสยี ฯลฯ) 

พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นริว้ยาว (เช่น ริว้แนวทางเดนิ เกาะกลางถนน 

ฯลฯ) เป็นต้น  อกีทัง้พืน้ทีส่เีขยีวบางส่วนขาดซึง่การดแูลและ

จัดการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ผลจากการวิจัยจะก่อให้เกิด

ผลดต่ีอการบรหิารจดัการภายในมหาวทิยาลยัและสอดคล้อง

กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-

2553) ในเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์

ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

อกีทัง้เป็นการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารเชงินโยบายด้านการ

จัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิด

การวจิยัการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวในสถาบนัการศกึษาตามแผน

ปฏบิตักิารเชงินโยบายด้านการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวชมุชนเมอืง

อย่างยั่งยืน อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า การทบทวนและ

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดการจัดพื้นที่สีเขียวและแนว

ความคดิพืน้ทีส่เีขยีวกบัความต้องการของมนษุย์จะก่อให้เกดิ

ความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องประเภทพื้นที่สีเขียว ที่มีการ

แบ่งประเภทให้เหมาะสมตามลักษณะและการใช้งานของ

พื้นที่ สาเหตุของการสูญเสียพื้นที่สีเขียว โดยสาเหตุหลักใน

พืน้ทีศ่กึษานีจ้ะเป็นการปล่อยพืน้ทีใ่ห้รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้

ประโยชน์  ความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งต้องพิจารณาว่าพื้นที่นัน้เป็นพื้นที่

ว่างเปล่าหรือมีการครอบครองแต่ไม่ได้ท�าประโยชน์หรือไม่ 

จึงจะสามารถน�ามาจัดและพัฒนาเป็นพื้นที่สี เขียวได ้ 

นอกจากนัน้จะมคีวามเข้าใจถงึความส�าคญัและประโยชน์ของ

พื้นที่สีเขียวที่มีต่อมนุษย์ใน 3 ด้าน นัน่คือ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านสังคม และ ด้านเศรษฐกิจ  มีความเข้าใจในเรื่อง

พฤติกรรมมนุษย์กับการใช้พื้นที่สีเขียวและให้สอดคล้องกับ

ปัจจยัทางกายภาพ ในเรือ่งการเข้ามาใช้บรกิารในพืน้ทีไ่ม่ว่า

จะเป็นการเข้าถึงพื้นที่ได้โดยง่ายและสะดวก ขนาดและรูป

ร่างของพืน้ทีส่เีขยีว การบ�ารงุดแูลรกัษาคณุภาพและปรมิาณ

ของพื้นที่ และสภาพพื้นที่เกิดกิจกรรมและองค์ประกอบทาง

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย



���    

การจัดการพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษาตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน

ธรรมชาติ ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้

งานและลกัษณะกจิกรรมในพืน้ทีส่เีขยีว  มคีวามเข้าใจถงึหลกั

การออกแบบพืน้ทีส่เีขยีวซึง่เป็นการจดัสรรกจิกรรมต่างๆ ลง

บนพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ควรค�านงึถึงผู้ใช้

พื้นที่ (User) เป็นส�าคัญ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจมาก

ที่สุด โดยการทบทวนและศึกษาทฤษฎีนีจ้ะเป็นประโยชน์ใน

การวิเคราะห์ประเภทและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนใน

มหาวทิยาลยั ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของแนวทางและมาตรการใน

แผนปฏบิตักิารเชงินโยบายด้านการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวชมุชน

เมอืงอย่างยัง่ยนื และน�าไปสูก่ารเสนอแนะแนวทางการด�ารง

ไว้ของพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่าง

ยั่งยืน (ภาพที่ 1)

วิธีการวิจัย

ส�าหรับวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ 1) การจ�าแนก

ประเภทพืน้ทีส่เีขยีว และ 2) การหาสดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีว โดย

การจ�าแนกประเภทจะเป็นการศกึษาข้อมลูด้านกายภาพและ

คุณลักษณะของแต่ละส่วนพื้นที่ซึ่งอยู่บนพื้นฐานหลักเกณฑ์

ของส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมและแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ 

การหาสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2544  และการพิจารณา

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายทาง

อากาศ พ.ศ. 2550  ร่วมกับการลงส�ารวจพื้นที่เป็นส�าคัญ 

(ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2: วิธีการวิจัย

ผลการวิจัย

จากการส�ารวจพืน้ทีส่เีขยีวในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์

รังสิต สามารถแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การ

จ�าแนกประเภทพืน้ทีส่เีขยีวและการหาสดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวใน

มหาวิทยาลัย โดยผลการวิจัยเป็นนี้

1)   การจ�าแนกประเภทพื้นที่สีเขียวใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เป็นการจ�าแนกประเภทพืน้ทีส่เีขยีวตามลกัษณะของพืน้ทีแ่ละ

ความเหมาะสมด้านการใช้งาน โดยอ้างอิงประเภทพื้นที่สี

เขยีวของส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลหลัก และน�ามาปรับใหม่ประยุกต์ให้

เหมาะสมกบัลกัษณะและการใช้งานของพืน้ทีส่เีขยีวทีม่อียูใ่น

มหาวทิยาลยั (ภาพที ่3) สามารถแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

1.1)  พื้นที่สีเขียวประเภทเพื่อบริการด้านนนัทนาการและ

ความงามทางภูมิทัศน์ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ออกก�าลังกาย 

พื้นที่ท�ากิจกรรม พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์งดงาม แบ่งออกเป็น 3 

ประเภทย่อย ได้แก่ (1) พื้นที่ใช้ส�าหรับการออกก�าลังกาย

ทั้งพื้นที่กลางแจ้งและพื้นที่ในร่ม3 เช่น สนามเทนนิส สนาม

ฟุตบอล สนามรักบี้ สนามเด็กเล่นในบริเวณหอพัก โรง

ยมิเนเซยีม (2) พืน้ทีส่วนสาธารณะ เพือ่ใช้พกัผ่อนหย่อนใจ 

รวมถึงพื้นที่ที่จัดเป็นสวนหย่อมเพื่อความสวยงาม เช่น สวน

หย่อมหน้าอาคารโดมบรหิาร และบรเิวณทางเข้าอาคาร สวน

หย่อมหน้าอาคารบรรยายรวม 4 ฝ่ังถนนปรดี ีพนมยงค์ (3) 

พื้นที่ใช้ส�าหรับท�ากิจกรรมนันทนาการที่มีความงามทาง   

3 การก�าหนดประเภทพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่บรกิารด้านนนัทนาการและความงามทางภมูทิศัน์เป็นไปตามนยิามของส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2550
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ที่โล่งใกล้ลานจอดรถตามอาคารต่างๆ ที่โล่งริมทางสัญจร

ถนนประภาศน์ อวยชัย 

1.4)  พื้นที่สีเขียวประเภทริ้วยาว ริมทางสัญจร หมายถึง 

พื้นที่สีเขียวที่มีลักษณะเป็นแนวยาวไปตามแนวถนน เกาะ

กลางถนน ทางเดนิรมิถนน เช่น รมิถนนสายหลกัต่างๆ ได้แก่ 

ถนนตลาดวิชา ถนนปรีดี พนมยงค์ ถนนป๋วย อึ้งภากรณ์

1.5)  พื้นที่สีเขียวประเภทรกร้าง หมายถึง พื้นที่ที่ถูกปล่อย

ทิง้ ไม่ได้ใช้พืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์ใดๆ เช่น พืน้ทีใ่กล้โรงพมิพ์

มหาวิทยาลัย บางพื้นที่จะอยู่ลึกเป็นมุมบังสายตา ยากแก่

การเข้าถึง

1.6)  พื้นที่สีเขียวพิเศษ หมายถึง พื้นที่ที่มีการด�าเนนิการ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ แหล่งทดลอง เช่น แปลง

ทดลองปลูกนาข้าว ปลูกพืชเกษตร ริมถนนปรีดี พนมยงค์ 

พืน้ทีท่ดลองอาคารประหยดัพลงังานรมิถนนสญัญา ธรรมศกัดิ์   

ภูมิทัศน์ เช่น ลานพญานาค ลานหน้าอาคารเรียนกลุ่ม

สังคมศาสตร์ ลานหน้า SME 

1.2)  พืน้ทีเ่ขยีวประเภทอรรถประโยชน์ หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่ช้

ให้เกิดประโยชน์ แบ่งออกเป็น (1) พื้นที่เกษตรกรรม เป็น

พื้นที่ใช้ปลูกพืชรวมถึงพื้นที่ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน พื้นที่ที่เป็น

แหล่งน�้าไว้เลี้ยงปลา (2) พื้นที่แหล่งน�้า ทั้งที่เกิดจากตาม

ธรรมชาติและที่ขุดสร้างขึ้น ซึ่งในพื้นที่นีจ้ะมีคูน�้าขุดอยู่ริม

เส้นทางสัญจรเป็นจ�านวนมาก รวมถึงบ่อน�้าใหญ่หลายแห่ง 

(3) พื้นที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ พื้นที่ฝัง

กลบขยะ พืน้ทีบ่�าบดัน�า้เสยี เสาไฟฟ้าแรงสงู รวมถงึลานจอดรถ 

เช่น พืน้ทีบ่่อบ�าบดัน�า้เสยีฝ่ังถนนพทิกัษ์ธรรมและลานจอดรถ 

1.3)  พื้นที่สีเขียวประเภทรักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่

ที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่ สามารถ

ช่วยลดอณุหภมูคิวามร้อนให้แก่พืน้ทีจ่ากต้นไม้ทีป่ลกูได้ เช่น 

ภาพที่ 3: ประเภทพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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2) การหาสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จากการแบ่งประเภทพืน้ทีส่เีขยีวออกเป็น 6 ประเภทดงักล่าว 

สามารถแบ่งสดัส่วนตามแต่ละประเภทได้จากการเกบ็ข้อมลู

ในขั้นตอนการส�ารวจพื้นที่ ประกอบกับการใช้ข้อมูลแผนที่

เชิงเลขที่ได้มาจากหน่วยงานราชการที่มีอยู่วางซ้อนทับกับ

ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อกันพื้นที่แยกตามประเภท โดยใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือในการกัน

พื้นที่ แสดงผล และค�านวณพื้นที่ ซึ่งขอบเขตพื้นที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยที่จะน�าเป็นฐานมาค�านวณสัดส่วนพื้นที่นัน้ได้

มาจากการกันขอบเขตใหม่ทั้งหมด ดังนัน้ ขนาดพื้นที่ศึกษา

ในการวิจัยนี้เท่ากับ 1,673.75 ไร่ เมื่อน�ามาแบ่งสัดส่วน

ตามประเภทการใช้งานของพืน้ทีส่เีขยีวทัง้ 6 ประเภท พบว่า 

พืน้ทีท่ีม่สีดัส่วนมากทีส่ดุคอื พืน้ทีส่เีขยีวประเภทเพือ่บรกิาร

ด้านนนัทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 

20.57 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่มีสัดส่วนรองลงมาเป็น

อันดับสองคือ พื้นที่สีเขียวประเภทอรรถประโยชน์ คิดเป็น

ร้อยละ 19.23 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนประเภทพื้นที่สีเขียว

รักษาสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวประเภทรกร้าง พื้นที่สีเขียว

ประเภทริว้ยาว รมิทางสญัจร มสีดัส่วนรองลงมาเป็น 12.77 

6.05 และ 5.20 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามล�าดับ และพื้นที่สี

เขยีวพเิศษเพือ่เป็นแหล่งทดลองและเพือ่การเรยีนรูม้สีดัส่วน

น้อยที่สุด คือร้อยละ 0.54 ของพื้นที่ทั้งหมด (ตารางที่ 1 

และ ภาพที่ 4)

ตารางที่ 1 
การแบ่งประเภทและสัดส่วนพื้นที่สีเขียว

ประเภทพื้นที่
จำานวนพื้นที่

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ

พื้นที่สีเขียว

-   เพื่อบริการด้านนันทนาการและความงามทาง
    ภูมิทัศน์

550,730.32 344.21 20.57

-   อรรถประโยชน์ 514,899.18 321.81 19.23

-   รักษาสิ่งแวดล้อม 342,095.62 213.81 12.77

-   ริ้วยาว ริมทางสัญจร 139,314.18 87.07 5.20

-   รกร้าง 162,092.49 101.31 6.05

-   สีเขียวพิเศษ 14,336.20 8.96 0.54

รวมพื้นที่สีเขียว 1,723,467.98 1,077.17 64.36

พื้นที่อื่นๆ 954,532.02 596.58 35.64

พื้นที่รวม 2,678,000.00 1,673.75 100.00

ภาพที่ 4: สัดส่วนพื้นที่สีเขียวรวมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสิต 



���    

วราลักษณ์ คงอ้วน / พุฒพรรณี ศีตะจิตต์

ภาพที่ 5: การกระจายตัวของประเภทพื้นที่สีเขียว 6 ประเภท ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พื้นที่สีเขียวประเภทที่ 1 พื้นที่สีเขียวประเภทที่ 2

พื้นที่สีเขียวประเภทที่ 3 พื้นที่สีเขียวประเภทที่ 4

พื้นที่สีเขียวประเภทที่ 5 พื้นที่สีเขียวประเภทที่ 6

เมือ่เปรยีบเทยีบสดัส่วนพืน้ทีศ่กึษาทัง้หมด พบว่า พืน้ทีอ่ืน่ๆ 

ซึ่งหมายถึง พื้นที่อาคาร พื้นที่แหล่งน�้า (ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่ง

น�้าที่ไม่ได้รับการดูแลจัดการ นอกเหนือจากพื้นที่แหล่งน�้าที่

เป็นสเีขยีวประเภทอรรถประโยชน์) พืน้ทีถ่นน (ได้จากแผนที่

เชงิเลขทีม่กีารจดัท�าไว้) และพืน้ทีอ่ืน่ๆทีย่งัไม่ถกูจดัประเภท 

มีสัดส่วนร้อยละ 35.64 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ที่เหลือ

ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 64.36 ของพื้นที่ทั้งหมด 

โดยพืน้ทีส่เีขยีวดงักล่าวคดิเป็นพืน้ทีท่ีส่เีขยีวยัง่ยนื (คอื พืน้ที่

สีเขียวที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลักและได้

รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง) พิจารณาเฉพาะเพียงร้อยละ 

30.03 ของพื้นที่ทั้งหมด (ตารางที่ 2 และภาพที่ 6)
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ตารางที่ 2 
การแบ่งประเภทและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน

ประเภทพื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียวยั่งยืน พื้นที่สีเขียวไม่ยั่งยืน

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ

พื้นที่สีเขียวประเภทเพื่อบริการด้านนันทนาการและ
ความงามทางภูมิทัศน์

220,830.49 138.02 8.25 329,899.83 206.19 12.32

พื้นที่สีเขียวประเภทอรรถประโยชน์ 120,198.81 75.12 4.49 394,700.37 246.69 14.74

พื้นที่สีเขียวประเภทรักษาสิ่งแวดล้อม 223,446.16 139.65 8.34 118,649.46 74.16 4.43

พื้นที่สีเขียวประเภทริ้วยาว ริมทางสัญจร 122,579.48 76.61 4.58 16,734.70 10.46 0.62

พื้นที่สีเขียวประเภทรกร้าง 102,793.40 64.25 3.84 59,299.09 37.06 2.21

พื้นที่สีเขียวพิเศษ 14,336.20 8.96 0.54 0.00 0.00 0.00

รวม 804,184.54 502.61 30.03 919,283.45 574.56 34.33

ภาพที่ 6: สัดส่วนพื้นที่สีเขียวรวมและพื้นที่อื่นๆ

 1  หมายถึง  พื้นที่สีเขียวประเภทเพื่อบริการด้านนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์

 2  หมายถึง  พื้นที่สีเขียวประเภทอรรถประโยชน์

 3  หมายถึง  พื้นที่สีเขียวประเภทรักษาสิ่งแวดล้อม

 4  หมายถึง  พื้นที่สีเขียวประเภทริ้วยาว ริมทางสัญจร

 5  หมายถึง  พื้นที่สีเขียวประเภทรกร้าง

 6  หมายถึง  พื้นที่สีเขียวพิเศษ
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของสัดส่วนพื้นที่สีเขียวใน

มหาวิทยาลัยกับมาตรการที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเชิง

นโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน

ของส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมในเรื่องการน�าร่องการจัดท�าพื้นที่สีเขียวยั่งยืนโดย

ก�าหนดให้มพีืน้ทีส่เีขยีวอย่างน้อยร้อยละ 30 ของแปลงทีด่นิ

และเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิตมีพื้นที่สีเขียวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ดัง

กล่าว โดยมีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้นร้อยละ 64.36 ของพื้นที่

ทั้งหมด และเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืนถึงร้อยละ 30.03 ของ

พืน้ทีท่ัง้หมด อย่างไรกต็าม เพือ่ให้การจดัการพืน้ทีส่เีขยีวใน

มหาวิทยาลัยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องการ

ช่วยรักษาสมดุลระหว่างการใช้พื้นที่ก ่อสร้างและพื้นที่

ธรรมชาต ิการเสรมิสร้างคณุภาพชวีติของประชาชน การให้

ความร่มรื่น ลดความกระด้างของสิ่งก่อสร้างจึงได้เสนอ

แนะแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวดังนี้ 

1) แนวทางการจัดการเชิงนโยบาย

แนวทางการจัดการเชิงนโยบายที่มหาวิทยาลัยควรมีการ

ด�าเนนิการเพิ่มเติมหรือมีด�าเนนิการต่อไปอย่างสม�่าเสมอ 

ได้แก่ การจัดท�าแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่ระบุ

ชัดเจนถึงแนวทางการดูแล รักษา การติดตามประเมินผล 

กิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนนุให้เยาวชนเป็นผู้ดูแลพื้นที่

สีเขียว ตลอดจนงบประมาณในการบริหารและจัดการที่มี

อย่างต่อเนื่อง 

2) แนวทางการจัดการเชิงพื้นที่

• การดำารงไว้ของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่มีอยู่เดิม ประเภท

พืน้ทีส่เีขยีวในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติทีม่พีืน้ที่

สีเขียวยั่งยืนรวมอยู่ค่อนข้างมาก ได้แก่ พื้นที่สีเขียวประเภท

รักษาสิ่งแวดล้อมและประเภทเพื่อบริการด้านนนัทนาการ

และความงามทางภมูทิศัน์ การด�ารงไว้ของพืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื

ดงักล่าว จงึควรมกีารดแูล จดัการในเรือ่งต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 

เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ 

การจัดเก็บใบไม้ การรดน�้า เป็นต้น

• การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืขึน้ใหม่ ประเภทพืน้ทีส่เีขยีว

ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติทีม่พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื

รวมอยู่น้อยมาก ได้แก่ พื้นที่สีเขียวประเภทอรรถประโยชน์ 

ประเภทริว้ยาว รมิทางสญัจร  ประเภทรกร้างและพืน้ทีส่เีขยีว

พิเศษ โดยลักษณะพื้นที่สีเขียวเดิมที่มีอยู่ค่อนข้างเป็นไม้

ยืนต้นขนาดเล็กและส่วนใหญ่เป็นไม้ผลัดใบ ไม่ให้ความร่ม

เงาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ทัศนียภาพของสถาน

ทีไ่ม่งดงามและแห้งแล้ง การเลอืกต้นไม้มาปลกูจงึควรค�านงึ

ถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ สภาพแวดล้อมและ

ขนาดของพื้นที่ ลักษณะความต้องการเฉพาะของพรรณไม้

แต่ละชนดิ รวมถึงงบประมาณและภาระที่จะต้องน�ามาใช้ใน

การดูแลรักษา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนจึงควรด�าเนนิการ

ต่างๆ ดังนี้

-  พื้นที่สี เขียวประเภทอรรถประโยชน์ เช ่น พื้นที่

สาธารณูปการ (ลานจอดรถบริเวณอาคารต่างๆ) ควรปลูก

พืชที่ทนต่อมลพิษ ความร้อน ความแล้ง ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่ม

สวยงามไม่แผ่กว้างมาก ใบมขีนาดใหญ่ไม่เลก็ฝอย ท�าความ

สกปรกแก่รถและพื้นที่ กิ่งก้านเหนียว ไม่เปราะหักง่าย ไม่

ท�าลายพื้นผิวจราจร

-  พื้นที่สีเขียวประเภทริ้วยาว ริมทางสัญจร เช่น ถนน

พิทักษ์ธรรม ถนนสัญญา ธรรมศักดิ์ ฯลฯ ควรปลูกพืชที่ทน

ต่อมลพิษ ความร้อน ความแล้ง ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มสวยงาม

ไม่แผ่กว้างมาก ใบเลก็ฝอยไม่ควรมขีนาดใหญ่จนเกนิไป ไม่มี

ผลขนาดใหญ่ กิ่งก้านเหนียวไม่เปราะหักง่าย ไม่ท�าลายพื้น

ผวิจราจร อาจพจิารณาปลกูไม้ยนืต้นชนดิเดยีวในถนนแต่ละ

สาย เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของถนน 

-  พื้นที่สีเขียวประเภทรกร้าง พบมากในบริเวณติดต่อของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตกับถนนพหลโยธิน 

ถนนเชียงรากและทางรถไฟสายเหนือ สภาพพื้นที่มีการใช้

ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เต็มที่และไม่สะดวกในการเข้าถึง จึง

ควรพัฒนาพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน เช่น สวนป่า สวน

สาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ จะช่วยให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน

เป็นไปอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สีเขียวริมทาง

สาธารณะให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้สะดวก    

มากขึ้น
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การจัดการพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษาตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน

-  พืน้ทีส่เีขยีวพเิศษ เช่น บรเิวณแปลงปลกูผกัหลงัโรงอาคาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นพื้นที่ที่มีการ

ด�าเนินการเป็นแหล่งเรียนรู ้ธรรมชาติหรือพื้นที่ศึกษา 

ทดลอง ดังนัน้การปลูกไม้ยืนต้นจึงควรเป็นในลักษณะการ

ปลูกแซมในพื้นที่ว่าง
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