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บทคัดย่อ 
 

 การออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิสัมพันธ์เป็นหลักการสําคัญ เพ่ือรับกับแนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ว่า การบูรณาองค์ความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขาจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในการสร้างกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาที่
แตกต่างไปจากเดิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรครอบคลุมทุก
ศาสตร์ และเป็นที่ต้ังของสถาบันช้ันนําทางเทคโนโลยีประกอบด้วย สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (NISTDA) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) แต่ยังขาดพ้ืนที่เช่ือมต่อด้าน
วิชาการจากคณะต่าง ๆ ซึ่งแบ่งขาดจากกัน อาคารศูนย์การเรียนรู้จะสนับสนุนต่อแนวคิดนี้ โดยเปิด
โอกาสเป็นศูนย์กลางการแสดงออกและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่หลากหลาย นอกจากน้ี อาคารจะผนวก
เพ่ิมเติมความต้องการศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และความต้องการศูนย์
นักศึกษา ในการบริการนักศึกษาพร้อมพ้ืนที่อํานวยความสะดวก เช่น ร้านค้า พ้ืนที่สันทนาการ อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้น้ีจึงรองรับศูนย์กลางสามลักษณะไว้ในหลังเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนกันและกันในการดึงดูด
นักศึกษาเข้ามาใช้งานอาคารเพ่ือประกอบกิจกรรมได้อย่างครบวงจร 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ จะมุ่งไปในด้านการออกแบบ คือ (1) ศึกษาลักษณะของศูนย์
การเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์นักศึกษา ในหลักการและแนวทางในการกําหนดทําเลท่ีต้ัง ลักษณะ
กายภาพของที่ต้ัง และพ้ืนที่ใช้สอย (2) กําหนดรายละเอียดรูปแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย
พ้ืนที่ 3 ส่วน (3) นําเสนอรูปแบบอาคาร โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้อง (4) สรุป
แนวทางการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 ทั้งน้ี งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของการออกแบบสถาปัตยกรรม ด้านทําเลที่ ต้ัง 
กายภาพของที่ต้ัง และพ้ืนที่ใช้สอย ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต มีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี (1) ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (2) ทําการรวบรวม
แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือสร้างเป็นเกณฑ์การออกแบบ และใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่าง (3) การเก็บ



(2) 

ข้อมูลจากการสํารวจ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ (4) ดําเนินการออกแบบโครงการ และจัดทําการ
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญ (5) สรุปเป็นแนวทางการออกแบบ และข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ทําเลที่ต้ัง กายภาพของ
ที่ต้ัง และพื้นที่ใช้สอย จะมีผลที่เป็นนัยสําคัญต่อการดึงดูดและการตัดสินใจเข้าใช้งานอาคาร ทั้งน้ีสามารถ
สรุปเป็นแนวทางในการออกแบบได้ดังน้ี 
 1. ที่ต้ังอาคารต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่บนเส้นทางสัญจรหลักของกลุ่มเป้าหมาย รองรับ
รูปแบบการเข้าถึงที่หลากหลาย ทั้งการเข้าถึงด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถรับส่งสาธารณะ มีเส้นทาง
จักรยานและเส้นทางเดินเท้าที่เหมาะสมน่าใช้งาน 
 2. ให้ความสําคัญในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับอาคารศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ การ
ออกแบบรูปทรงและช่องเปิดอาคารเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมภายในกับภายนอก การ
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศสนับสนุนกิจกรรมรอบ ๆ อาคาร เพ่ือดึงดูดเชิญชวนผู้ที่
ผ่านไปมาให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา ไม่หยุดน่ิง และการนําเสนอรูปแบบการเข้าถึงที่เหมาะสม ลดปริมาณ
การใช้รถยนต์ และเพ่ิมการสนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงด้วยจักรยานและการเดินเท้า 
 3. พ้ืนที่ใช้สอยสําคัญ ๆ ที่เป็นองค์ประกอบภายในทั้ง 3 ศูนย์หลักน้ัน มีรายละเอียด คือ 1) ส่วน
ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วยพ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่พบปะ และพ้ืนที่นิทรรศการ 2) ส่วนศูนย์วัฒนธรรม 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ศิลปะวรรณกรรม พ้ืนที่นันทนาการ และพ้ืนที่ดนตรีและการแสดง 3) ส่วนศูนย์
นักศึกษา ประกอบด้วยพ้ืนที่ด้านวิชาการ พ้ืนที่พักผ่อนและอํานวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิตประจําวัน
ในมหาวิทยาลัย 
 งานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ ที่ช่วยพัฒนาไปสู่
แนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่ ดังน้ันการออกแบบอาคารที่สามารถดึงดูดนักศึกษาจากต่างคณะสาขาวิชา มา
ใช้งานร่วมกัน และเกิดเป็นนวัตกรรมทางด้านแนวคิดได้อย่างมีนัยสําคัญ 
 
คําสําคญั: ศูนย์เรียนรู้, ศูนย์วัฒนธรรม, ศนูย์นักศึกษา, ปฏิสัมพันธ์ 
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 ABSTRACT 
 

 Learning Center Building, as a key element in promoting systematic innovation to 
the modern education strategy, shall be utilized to promote learning interaction and 
interdisciplinary environment. Thammasat University Rangsit Campus, covering wide 
multi-disciplinary educational aspects, whereas also located adjacent to the National 
Institute of Science and Technology Development Agency (NISTDA) and the Asian 
Institute of Technology (AIT), has been selected in this research, as the location of the 
learning center, effectively fulfilling the lack of central interaction facilities. In attracting 
more users, the building shall be more integrated to the other two functions   the 
central students' activities and the cultural exchange center, which provide more 
cultural exchange space, and facilitate the modern lifestyle environment. Accordingly, 
this research intends to provide the architectural design concept for the modern 
learning center, and to concentrate upon whatever factors in attracting the users. The 
major objectives of this research are focused on (1) research and analysis among the 
three central functional centers to effectively place the specific site of the facilities, (2) 
space-planning for integrating those three central functional centers, (3) design 
development and reviewed by the specialists, (4) conclusion and guideline 
recommendation. The study method of this architectural research has been carried out 
in steps as follows: (1) conceptual & theoretical approach, (2) conceptual development 
and case study research & analysis, (3) physical data collection, using questionnaire and 



(4) 

interviewing approach, (4) detailed design and specialist reviewing design development, 
(5) final conclusion and recommendation. 
 In conclusion, this research reveals that the architectural design factors such as 
the site selection, physical environment design, and the space planning, mainly 
influence the target users of this type of educational facility building. The key design 
guidelines and criteria can be concluded as follows: 

 1. Site location, being thoroughly selected focusing on the ease of accessibility, 
with various transportation facilities supporting the pedestrian and bike accommodation, 
has thus been well-accounted. This would increase the opportunity for the users to 
interact around the building, spaces. 

 2. The architectural form and space are harmonized through the spatial 
approach and the building openings for internally-to-externally interaction, facilitating 
such continuous utilization between indoor and outdoor activities. The landscaping 
design significantly enhances the external vivid attraction to any passer-by, to spend 
time in and around this building. Furthermore, the effective access routes are integrated 
with facilities to promote the bike and pedestrian approach. 

 3. The key functional spaces inside each of the three central building functions, 
are planned subsequently as: firstly, the learning center space accommodates the 
workshop area, meeting area, and exhibition area. Secondly, the cultural center is 
planned with spaces for the art and music area, exhibition area, performing area, 
amenity area, and the auditorium facility. Thirdly, the student center includes spaces for 
the living counselor, learning support, and the leisure activities. 

 Subsequently, this learning center study would provide results for an 
interesting architectural development in supporting the new educational facilities trend, 
especially more direct and indirect innovations can be expected when the building 
design attracts more interactions among multi-disciplinary users. 

Keywords: Learning center, cultural center, student center, interaction 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้คําปรึกษาอย่างดีย่ิงจาก ศาสตราจารย์ ดร. 
วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้ให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่สามารถ
นําไปใช้ในด้านการศึกษา ตลอดจนการดําเนินชีวิตประจําวัน ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิชาย 
พันธ์ุไพโรจน์ และอาจารย์ ดร. ชเล คุณาวงศ์ ผู้บริหารบริษัท องศาสถาปนิก จํากัด (มหาชน) ที่ได้ให้
ความช่วยเหลือในการทําวิทยานิพนธ์ครั้งน้ีในหลาย ๆ ด้าน ขอขอบคุณบริษัท สถาปนิก 110 จํากัด 
(มหาชน) นางสาวเกษวลี เฟ่ืองประภัสสร์ (ผู้อํานวยการอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล วิทยาเขต ศาลายา) 
นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ (ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดป๋วยอ๊ึงภากรณ์) นักวิชาการฝ่ายกอง
แผนงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และบุคคลในองค์กรทุกท่านที่ให้ความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 

ขอขอบคุณ คุณธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์ (สถาปนิกอาวุโส และหุ้นส่วน บริษัท สถาปนิก 49 
จํากัด) และคุณวินีตา กัลยาณมิตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท Design Concept Architect จํากัด) ที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการประเมินแบบ และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแบบจนสมบูรณ์ ทั้งน้ี
ผู้ วิจั ยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ได้ ให้ทุ นสนับสนุนการวิจัย  จากกองทุน วิจั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 หมวด “ทุนวิจัยทั่วไป” ตามสัญญาเลขที่ ทน.
64/2558 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะทุกคนที่คอยช่วยเหลือในทุกด้านสําหรับการทําวิทยานิพนธ์
ครั้งน้ี รวมถึงเพ่ือน ๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง รุ่นที่ 11 ตลอดระยะเวลา 6 ปี สุดท้าย
น้ีขอขอบคุณสมาชิกครอบครัว ศาสวัตกลูน ที่คอยสนับสนุน และเป็นกําลังใจให้ผู้วิจัยตลอดมา 
 
 
 

 นายพิษณุ ศาสวัตกลูน 
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สารบญั 
 
        หน้า 
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    2.22 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ปฏิบัติการที่แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ลักษณะห้อง 
 และพื้นที่ปราศจากผนังก้ัน ของ Hasso Plattner Institute of Design  30 
    2.23 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ปฏิบัติการที่เน้นการแสดงออก สร้างปฏิสัมพันธ์ 
 ให้กับผู้ทีส่ัญจรผ่านไปมา ของ Hasso Plattner Institute of Design  30 
    2.24 ภาพแสดงบรรยากาศ การออกแบบรายละเอียดภายในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 ของ Hasso Plattner Institute of Design  31 
    2.25 ภาพแสดงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ง่ายต่อการประยุกต์ใช้ของผู้ใช้งาน 
 ของ Hasso Plattner Institute of Design  31 
    2.26 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
 ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  32 
    2.27 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่พบปะ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน 
 ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น หรือเปิดมุมมองเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับ 
 พ้ืนที่โดยรอบบริเวณ ของ Orestad Gymnasium  32 
    2.28 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่นิทรรศการงานสถาปัตยกรรมของ WOHA  33 
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    2.29 ภาพแสดงบรรยากาศตําแหน่งของพ้ืนที่นิทรรศการ Nano mini-exhibition 
 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ The Nanoscale Informal 
 Science Education Network (NISE Net)  34 
    2.30 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือของ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  35 
    2.31 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือของ Campus Roskilde  35 
    2.32 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้ )ของ Campus Roskilde 
 มีลักษณะเป็นห้องวงกลมขนาดเหมาะสําหรับกิจกรรมกลุม่ที่ต้องการความ 
 เป็นส่วนตัว  36 
    2.33 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือของ Rolex Learning Center มีลักษณะเป็น 
 ห้องวงกลมขนาดเหมาะสําหรับกิจกรรมกลุม่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว  37 
    2.34 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่ห้องเรียนของ Campus Roskilde  37 
    2.35 ภาพแสดงบรรยากาศของอาคาร Newlands Community Centre  39 
    2.36 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังของ Newlands Community Centre  39 
    2.37 ภาพแสดงพ้ืนที่ใช้สอยช้ันที่ 1 ของอาคาร Newlands Community Centre 40 
    2.38 ภาพแสดงพ้ืนที่ใช้สอยช้ันที่ 2 ของอาคาร Newlands Community Centre 40 
    2.39 ภาพแสดงบรรยากาศภายในของอาคาร Newlands Community Centre  41 
    2.40 ภาพแสดงบรรยากาศของอาคาร Community Center in Zimmern  42 
    2.41 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังของ Community Center in Zimmern  42 
    2.42 ภาพแสดงพ้ืนที่ใช้สอยภายในของอาคาร Community Center in Zimmern 43 
    2.43 ภาพแสดงพ้ืนที่ใช้สอยภายในของอาคาร Community Center in Zimmern 43 
    2.44 ภาพบรรยากาศหอเชิดชูเกียรติของอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 วิทยาเขตศาลายา เป็นพ้ืนที่จัดนิทรรศการถาวร  45 
    2.45 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่กิจกรรมชมรมของอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  46 
    2.46 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่โถงอเนกประสงค์ภายในอาคารของ Campus Roskilde 47 
    2.47 ภาพแสดงบรรยากาศลานอเนกประสงค์ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย 
 มหิดล วิทยาเขตศาลายา ทีม่ีลักษณะเป็นพ้ืนที่สวนภูมิทศัน์ที่ล้อมรอบด้วย 
 พ้ืนที่อาคาร  47 
    2.48 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคาร 
 Campus Roskilde  48 



(14) 

    2.49 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณโถงหลักของ Campus Roskilde เป็นพ้ืนที่จัด 
 นิทรรศการ ถดัไปทางขวาของภาพเป็นห้องปฏิบัติการ มีเคร่ืองดนตรีสําหรับ 
 สร้างบรรยากาศให้กับพ้ืนที่บริเวณโถงหลัก  49 
    2.50 ภาพแสดงบรรยากาศของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วิทยาเขตศาลายา ที่ออกแบบด้วยแนวคิดให้เป็นอาคารศูนย์นักศึกษา  50 
    2.51 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหดิล 
 วิทยาเขตศาลายา  51 
    2.52 ภาพแสดงกายภาพของที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหดิล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  52 
    2.53 ภาพแสดงบรรยากาศของการเข้าถึงอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล จากถนน 
 ด้านทิศตะวันตก  52 
    2.54 ภาพทัศนียภาพจําลองของ Campus Roskilde พ้ืนที่ออดิทอเรียมที่มีลกัษณะ 
 เป็นผนังโปร่งโล่ง  53 
    2.55 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่ห้องสมุดของ Campus Roskilde วางตําแหน่งในจุดที่ 
 สามารถมองเห็นได้ง่าย  54 
    2.56 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่ร้านเอกสาร ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่ห้องเรียน รองรับ 
 การเข้าถึงได้ง่ายทั้งจากระยะห่างที่เหมาะสม และด้านการมองเห็น  55 
    2.57 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่คอมพิวเตอร์ของ Orestad Gymnasium  55 
    2.58 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่คอมพิวเตอร์ของ Campus Roskilde  56 
    2.59 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่บริการนักศึกษาของ Campus Roskilde  56 
    2.60 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่คลินิกของ Campus Roskilde  57 
    2.61 ภาพบรรยากาศภายในพ้ืนท่ีโรงภาพยนตร์ของ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหดิล  58 
    2.62 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ทํางานเสมือนพ้ืนที่พักผ่อน บริเวณโถงหลัก ของ 
 อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  58 
    2.63 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่พักผ่อน เปิดมุมมองเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่อ่ืน 
 โดย ของ Orestad Gymnasium  59 
    2.64 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ศูนย์อาหาร ของ Orestad Gymnasium  60 
    2.65 ภาพบรรยากาศภายในพ้ืนท่ีฝ่ายบริหารอาคาร Campus Roskilde  61 
    2.66 ภาพบรรยากาศภายในพ้ืนท่ีต้อนรับของ Campus Roskilde  62 
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    2.67 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 1 (1st floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  66 
    2.68 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 2 (2nd floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  66 
    2.69 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 3 (3rd floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  67 
    2.70 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 4 (4th floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  67 
    2.71 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 5 (5th floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  68 
    2.72 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) ที่ช้ัน 3 ของอาคาร 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  68 
    2.73 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ห้องเรียนที่ช้ัน 2 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  69 
    2.74 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ศูนย์ภาษา และห้องชมภาพยนตร์ที่ช้ัน 4 ของ 
 อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  69 
    2.75 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่คอมพิวเตอร์ที่ช้ัน 4 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
 ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  70 
    2.76 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่อาหาร และเครื่องด่ืม บริเวณโถงช้ัน 3 ของอาคาร 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  70 
    2.77 ภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  71 
    2.78 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของพ้ืนที่ใช้สอย ระหว่างอาคาร 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มธ. กับอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์  72 
    2.79 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่โล่งภายในอาคาร และการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคาร 
 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  76 
    2.80 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 1 (1st floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  77 
    2.81 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ันลอย (mezzanine floor) ของ 
 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  77 
    2.82 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 2 (2nd floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 78 
    2.83 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 3 (3rd floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 78 
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    2.84 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 4 (4th floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 79 
    2.85 ภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 79 
    2.86 ภาพแสดง façade ด้านทิศใต้ของอาคาร Campus Roskilde  81 
    2.87 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 1 (1st floor) ของอาคาร Campus Roskilde  84 
    2.88 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 2 (2nd floor) ของอาคาร Campus Roskilde 84 
    2.89 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 3 (3rd floor) ของอาคาร Campus Roskilde  85 
    2.90 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่คลินิก เป็นห้องเรียนลักษณะเชิงปฏิบัติการภายในอาคาร 
 Campus Roskilde  85 
    2.91 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ออดิทอเรี่ยมภายในอาคาร Campus Roskilde  85 
    2.92 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่โรงอาหารภายในอาคาร Campus Roskilde  86 
    2.93 ภาพแสดงภาพตัดของอาคาร Campus Roskilde  86 
    2.94 ภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร Campus Roskilde  87 
    2.95 ภาพบรรยากาศภายนอกของอาคาร Orestad Gymnasium  88 
    2.96 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังอาคาร Orestad Gymnasium  89 
    2.97 ภาพบรรยากาศบริเวณทางสัญจรด้านทิศตะวันตกของอาคาร 
 Orestad Gymnasium  89 
    2.98 ภาพแสดงบรรยากาศห้องเรียนปฏิบัติการของ Orestad Gymnasium  91 
    2.99 ภาพแสดงบรรยากาศห้องเรียนของ Orestad Gymnasium  91 
    2.100 ภาพแสดงบรรยากาศห้องออดิทอเรี่ยมของ Orestad Gymnasium  93 
    2.101 ภาพแสดงบรรยากาศกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตําแหน่งต่าง ๆ ของ 
 Orestad Gymnasium  93 
    2.102 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน Basement ของอาคาร Orestad Gymnasium 94 
    2.103 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 1 (1st floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium 94 
    2.104 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 2 (2nd floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium 95 
    2.105 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 3 (3rd floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium 95 
    2.106 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 4 (4th floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium 96 
    2.107 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 5 (5th floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium 96 
    2.108 ภาพแสดงภาพตัดของอาคาร Orestad Gymnasium  97 
    2.109 ภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร 
 Orestad Gymnasium  97 
    2.110 แผนภาพสรุปด้านตําแหน่งที่ต้ัง อาคารศูนย์การเรียนรู้ จากกรณีศึกษาตัวอย่าง 99 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคญัของปญัหา 

 

  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 ว่าด้วยเรื่องการเตรียม
ความพร้อมให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษาในอนาคต เน่ืองจากการ
ขยายตัวของธุรกิจการศึกษาโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้นโยบายการศึกษาของ
ภาครัฐเปลี่ยนเป็นให้ทุนสนับสนุนตามจํานวนผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป (Bokor, 2012, p. 7) ทํา
ให้อัตราการแข่งขันเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษามีสูงขึ้น ทั้งนักศึกษาภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการเรียนรู้มากขึ้น ทําให้ประสบการณ์ และแรง
บันดาลใจของผู้ เรียนเปลี่ยนไป  (Sarah, 2006, p. 2) มนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้ผ่ านทาง
ประสบการณ์ และการโต้ตอบซึ่งกันและกัน (Chism & Oblinger, 2006, pp. 21-23) สถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาจึงต้องสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น การคิดข้ันสูง ทักษะการสื่อสาร และความรู้ที่เกิดจากการทํางาน
ร่วมกันระหว่างผู้เช่ียวชาญจากสาขาวิชาที่แตกต่างกัน (Doorley & Wittholf, 2012, p. 51)  
  อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นแนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นิยมนํามาใช้ร่วมกับ
อาคารเรียนในปัจจุบัน สังเกตได้จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เริ่มมีการสร้างอาคารลักษณะน้ี
มากข้ึน ตัวอย่างเช่น อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัด
นครปฐม ประเทศไทย เปิดใช้งานเมื่อปี 2011 และอาคาร Orestad Gymnasium ต้ังอยู่ที่ เมือง 
Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก เปิดใช้งานเมื่อปี 2007 โดยลักษณะเด่นของอาคารประเภทน้ีคือ 
ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ โดยหลักการแล้วอาคารจะสนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม บทบาทของอาคารที่ไม่ได้เป็นเพียง
อาคารเรียน แต่เป็นทั้งศูนย์รวมของพ้ืนที่กิจกรรม พ้ืนที่ทํางาน และพื้นที่ใช้ชีวิตของนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรครอบคลุมทุกศาสตร์ และ
มีสถาบันช้ันนําด้านเทคโนโลยีอยู่ในพ้ืนที่ข้างเคียง ได้แก่ ชุมชนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และชุมชนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ แต่ขาดพ้ืนที่การเช่ือมต่อ เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลาง
การแสดงออกและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละคณะร่วมกัน รองรับการประกอบกิจกรรมเชิง



 

2 

วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาทั่วไปกับนักศึกษาต่างชาติที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมจํานวนมากข้ึนในอนาคต และ
พ้ืนที่สําหรับอํานวยความสะดวกและดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน เกิดเป็นงานวิจัยเพ่ือออกแบบอาคารศูนย์การ
เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ สําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ศูนย์การ
เรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพื้นที่ศูนย์นักศึกษา 

 

1.2 คําถามวิจัย 

 

  อาคารศูนย์การเรียนรู้ที่มีพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้เป็นพ้ืนที่หลัก มีพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมและพื้นที่
ศูนย์นักศึกษาเป็นพ้ืนที่รอง จะต้องประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ
ชุมชนเทคโนโลยีข้างเคียง 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

  1. ศึกษาลักษณะของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพื้นที่ศูนย์นักศึกษา ใน
หลักการและแนวทางในการกําหนดทําเลท่ีต้ัง กายภาพของที่ต้ัง และพื้นที่ใช้สอย 
  2 . กํ าหนดที่ ต้ั งและรายละเอี ยดรูปแบบอาคารศูน ย์การเรียนรู้ และป ฏิสัม พัน ธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่หลัก 3 ส่วน โดยมี พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้เป็น
พ้ืนที่หลัก พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมและพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษาเป็นพ้ืนที่รอง 
  3. นําเสนอรูปแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง 
  4. สรุปแนวทางการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
    ศึกษาลักษณะการกําหนดทําเลที่ต้ัง กายภาพของที่ต้ัง และพื้นที่ใช้สอย ของอาคารศูนย์
การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่
ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา จากแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 
  2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา 
     ศึกษาลักษณะทําเลท่ีต้ัง กายภาพของที่ต้ัง และพื้นที่ใช้สอย ของอาคารศูนย์การเรียนรู้
และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
  3. ขอบเขตด้านประชากร 
     ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นนักศึกษาจาก
คณะสาขาวิชาต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ บุคลากร นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป บริเวณพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และชุมชนสถาบันข้างเคียง 

 

1.5 ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

  ลักษณะของอาคารศูนย์การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
  1. ลักษณะด้านทําเลท่ีต้ัง 
  2. ลักษณะด้านกายภาพของท่ีต้ัง 
  3. ลักษณะด้านพ้ืนที่ใช้สอย 

  อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ประกอบด้วย
พ้ืนที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพื้นที่ศูนย์นักศึกษา โดยมี 
  1. พ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
  2. กลุ่มประชากรในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้แก่ 
     1) นักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
     2) บุคลากร และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสถาบันข้างเคียง 
     3) ประชาชนทั่วไป 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

  1. สถาปนิกหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคารศูนย์
การเรียนรู้ บริบทมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์
วัฒนธรรม และพื้นที่ศูนย์นักศึกษา 
  2. เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับองค์กรการศึกษาต่าง ๆ ทั้งรัฐบาล และเอกชน สามารถใช้เป็น
คู่มือประกอบการพิจารณาออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
  3. องค์กรต่าง ๆ เห็นถึงคุณค่าของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ในมิติบูรณาการที่นําไปสู่นวัตกรรม 

 

1.7 นิยามศพัท์ 

 

  1. อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ หมายถึง อาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
พ้ืนที่ 3 ส่วน โดยมีพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้เป็นพ้ืนที่หลัก พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมและพื้นที่ศูนย์นักศึกษาเป็น
พ้ืนที่รอง เป็นอาคารศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการร่วมกันของนักศึกษาจาก
คณะสาขาวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รองรับบุคลากร และนักวิชาการจากสถาบัน
ข้างเคียง และประชาชนทั่วไป 
  2. พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง พ้ืนที่ส่วนหลักของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
เป็นพ้ืนที่สําหรับปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการร่วมกันระหว่างนักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึง
บุคลากรและนักวิชาการจากสถาบันข้างเคียง ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอย ได้แก่ พ้ืนที่นิทรรศการ พ้ืนที่
ปฏิบัติการ พ้ืนที่ทํางานทั่วไป พ้ืนที่อ่านหนังสือ และพื้นที่ห้องเรียน 
  3. พื้นท่ีศูนย์วัฒนธรรม หมายถึง พ้ืนที่ส่วนรองของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
เป็นพ้ืนที่สําหรับปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้ใช้งาน
หลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาต่างเชื้อชาติ และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้
สอย ได้แก่ พ้ืนที่ลานวัฒนธรรมอเนกประสงค์ และพื้นที่ดนตรีและการแสดง 
  4. พื้นที่ศูนย์นักศึกษา หมายถึง พ้ืนที่ส่วนรองของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ เป็น
พ้ืนที่ศูนย์รวมด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ สําหรับนักศึกษา ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอย ได้แก่ คาเฟ่ 
ศูนย์อาหาร ร้านขายหนังสือ ร้านค้าเครื่องเขียน ธนาคาร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ร้านถ่ายเอกสาร 
ศูนย์บริการนักศึกษา ออดิทอเรียม โรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก และพื้นที่พักผ่อน 
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  5. พื้นที่ปฏิบัติการ หมายถึง พ้ืนที่ใช้สอยประเภทหน่ึงของอาคารศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์ โดยเป็นพ้ืนที่สําหรับใช้ประกอบกิจกรรมการทํางานท่ีแตกต่างจากพ้ืนที่ทํางานท่ัวไป ด้วย
แนวคิดพ้ืนที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง และมีความหลากหลาย ง่ายต่อการประยุกต์ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น บอร์ดอเนกประสงค์
เคลื่อนที่ได้ ที่สามารถขีดเขียน หรือใช้นําเสนอผลงาน โต๊ะทํางานขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้ เป็นต้น 
  6. การเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่เน้นการประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ระหว่างนักศึกษาที่มาจากทั้ง
คณะเดียวกันหรือต่างคณะกัน เพ่ิมโอกาสในการได้เรียนรู้ผ่านทางการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทัศนคติ 
และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือนําไปสู่นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพขอบเขตของผู้เรียน 
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ภาพที่ 1.1 แผนภาพแสดงโครงเรื่องการวิจัยและออกแบบ. โดยผู้วิจัย 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนที่
ศูนย์นักศึกษา ประกอบด้วย 

  2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรูปั้จจุบัน 
  2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับ การกําหนดทําเลที่ต้ัง กายภาพของที่ต้ัง และพื้นที่ใช้สอย 
ของพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
       2.2.1 พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ (พ้ืนที่หลัก) 
       2.2.2 พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม (พ้ืนที่รอง) 
       2.2.3 พ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา (พ้ืนที่รอง) 
       2.2.4 พ้ืนที่ฝ่ายบริหาร 
  2.3 กรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือศึกษาในเร่ืองการออกแบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่
ใช้สอยภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ 
       กรณีศึกษาภายในประเทศ ประกอบด้วย 
          2.3.1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มธ. 
          2.3.2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล วิทยาเขต ศาลายา 
       กรณีศึกษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
          2.3.3 Campus Roskilde 
          2.3.4 Orestad Gymnasium 
  2.4 ข้อสรุปจากแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา 
       2.4.1 ข้อสรุปด้านรูปแบบอาคาร 
       2.4.2 ข้อสรุปด้านทําเลที่ต้ัง 
       2.4.3 ข้อสรุปด้านกายภาพของที่ต้ัง 
       2.4.4 ข้อสรุปด้านพ้ืนที่ใช้สอย 
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2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ปจัจุบัน 

 

 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
  การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้ น  ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  interactive whiteboards, personal learning environments, wireless 
networks and mobile devices, internet and high-quality digital learning resources) 
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีไม่ว่าจากที่บ้าน ที่ทํางาน หรือพ้ืนที่สาธารณะ เป็นสิ่งที่ทําให้
ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจของผู้เรียนเปลี่ยนไป (Sarah, 2006, p. 2) กระบวนการการเรียนรู้ที่มี
ความต่อเน่ือง ไม่ได้หยุดอยู่ภายในห้องเรียน การเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุ 
และรู้สึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทที่แตกต่างกัน ประโยชน์ที่ได้คือ การขยายขอบเขตการเรียนรู้
ของผู้เรียน เสริมสร้างความเข้าใจในลักษณะเป็นองค์รวม และพัฒนาความคิดความเข้าใจในฐานะผู้เรียน
มากย่ิงข้ึน (Carnell and Lodge, 2002, p. 92) ด้วยแนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการเรียนรู้
จากรูปแบบเดิม ที่การเรียนรู้เป็นไปในทิศทางเดียวตามแบบแผนที่สถาบันการศึกษาได้กําหนดไว้ แต่ใน
ความเป็นจริงการเรียนรู้น้ันมีความซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้ อาจมีความเสี่ยงและเป็นภัยคุกคามที่เจอใน
ขั้นแรก แต่ผลที่ได้คือการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอย่างกว้างขวาง และมีความคุ้มค่ามากย่ิงขึ้น (Bentley, 
1998, p. 157) 
  การเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนจะส่งผลโดยตรงกับตัวผู้เรียน เพ่ิมความรู้สึกความผูกพัน ส่งเสริม
การสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในสถานที่ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา
ทักษะผ่านทางข้อเสนอแนะ การยกย่อง และการช่ืนชม (Carnell and Lodge, 2002, pp. 140-141) 
พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่สะท้อนออกมาในพ้ืนที่การเรียนรู้ทั้งหมด 4 รูปแบบ (ตารางที่ 2.1) 
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ตารางที่ 2.1 
 

รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ภายในบริบทพ้ืนที่การศึกษา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ 
ลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 
1. การแลกเปลี่ยนทางบรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน (shared norms and values) 
2. การสัมมนาโต้ตอบซึ่งกันและกัน (reflective dialogue) 
3. การอภิปรายการปฏิบัติสู่สาธารณะ (public discussion of practice) 
4. การทํางานร่วมกัน (collaboration) 
หมายเหตุ. Kruse, S. D., Louis, K. S., & Bryk, A. (1995). An emerging framework for analyzing 
school-based professional community. In K. S. Louis & S. D. Kruse (Eds.), Professionalism 
and Community: Perspectives on Reforming Urban Schools (p. 235). Thousand Oaks, CA: 
Corwin Press. 

 

  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของแนวคิด และรายละเอียดที่
แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม เพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป พ้ืนที่การเรียนรู้
จะต้องสามารถกระตุ้นกลุ่มผู้ใช้งาน และส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบของกิจกรรมมากขึ้น สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้และการทํางานร่วมกัน เช่นเดียวกับการปฏิบัติอย่างเป็นทางการภายในห้องเรียน 
สภาพแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยพ้ืนที่เฉพาะบุคคล และพ้ืนที่สําหรับการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความ
ยืดหยุ่น และสัมพันธ์ไปกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นปัจจัยที่ทําให้การออกแบบสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ในปัจจุบันประสบความสําเร็จได้ 

 

 2.1.2 ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบัน รูปแบบที่ส่งเสริมการ
ปฏิสัมพันธ์ 

  ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็นคําถามที่ว่า
สภาพแวดล้อมมีผลอย่างไรต่อผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และในทางกลับกัน ผู้ เรียนมีอิทธิพลต่อ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างไร เป็นคําถามที่ต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้เรียน โดย
พิจารณาจากช่วงเวลา และสถานที่ ที่ซึ่งผู้เรียนได้รับความรู้ (Lave & Wenger, 1991, p. 98) ดังน้ัน
แนวคิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 20 ที่ เปรียบเทียบผู้ เรียนเป็นผู้กระทํา ภายใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นผู้ถูกกระทํา เกิดเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เสมือนหยุดน่ิง ปราศจาก
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ผู้ใช้งาน ไม่ได้รับความสนใจ ไม่มีแรงดึงดูด ได้รับการแทนที่ด้วยแนวคิดใหม่ ทฤษฎีที่ว่าผู้ออกแบบจะต้อง
ตระหนักถึงการที่ผู้ เรียน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต่างเป็นผู้กระทํา (Dent-Read & Zukow-
Goldring, 1997, pp. 1-22) กล่ าวคือจะมีการโต้ตอบซึ่ งกันและกัน  ระห ว่างผู้ ใช้ งาน กับ พ้ืนที่
สภาพแวดล้อม จินตนาการถึงสถานที่ที่ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตนเอง เกิดการร่วมมือในการใช้งาน
และดูแลร่วมกัน ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในสภาพแวดล้อมที่มีการวางแผนไว้ เพ่ือที่จะสามารถ
ใช้เป็นสื่อกลางการใช้งานร่วมกันเป็นประจําอย่างบ่อยคร้ัง (John, 2002, pp. 3-29) ในทางทฤษฎี 
นอกจากที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านทางสิ่งที่พวกเขาพบแล้ว ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนจะได้รับการเปลี่ยนแปลง 
และซึมซับผ่านทางการพบปะ แลกเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กับผู้อ่ืน (Lippman, 2010, pp. 1-2) ความสําคัญ
ของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบพ้ืนที่ให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย พ้ืนที่ที่มีความ
กลมกลืนระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้กับความต้องการของนักศึกษาในปัจจุบัน ปัจจัยสําคัญในการออกแบบ
คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์น้ี (Chism & Oblinger, 2006, pp. 26-28) 
ประกอบไปด้วยแนวคิด 9 ลักษณะ (ตารางที่ 2.2) 

 

ตารางที่ 2.2 
 

ตารางแสดงคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ และพฤติกรรม
การเรียนรู้ในปัจจุบัน 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ 
รูปแบบ รายละเอียด 

1 . ความ ยืดห ยุ่นของ
พ้ืนที่ 

- รองรับพฤติกรรมการทํางานได้หลากหลาย 
- การใช้งานส่วนบุคคล /เป็นกลุ่ม 
- รองรับพฤติกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การทํางานท่ัวไป 
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

- การประยุกต์ใช้งานพ้ืนที่ได้สะดวกและรวดเร็ว 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

ตารางแสดงคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ และพฤติกรรม
การเรียนรู้ในปัจจุบัน 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ 
รูปแบบ รายละเอียด 

2. ความสะดวกสบาย
ของพ้ืนที่ 

- การออกแบบที่สร้างความสะดวกสบาย เพ่ือทําให้เกิดการดึงดูด น่าใช้ 
- การออกแบบโดยคํานึงถึงสัดส่วนมนุษย์ ความน่าสบาย การเลือกใช้
เฟอร์นิเจอร์ที่เข้ากับพฤติกรรมการใช้งานเป็นเวลานาน 

- รองรับอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็ปเล็ต 
หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนรู้อ่ืน ๆ 

3. พ้ืนที่กระตุ้นประสาท
สัมผัสการรับรู้ 

- การออกแบบสภาพแวดล้อมด้วยสี ประเภทวัสดุ และแสงธรรมชาติ 
- รายละเอียดการตกแต่งที่ น้อย สร้างความ รู้สึกน่าใช้งาน  มากกว่า
รายละเอียดการตกแต่งที่หรูหราเกินไป 

- การออกแบบรายละเอียดการตกแต่งที่เหมาะสม เข้าใจง่าย สร้างอารมณ์ 
การเคล่ือนไหว และเอกลักษณ์ในการรับรู้ให้กับพ้ืนที่ในส่วนต่าง ๆ ทําให้
พ้ืนที่สามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้มากขึ้น 

4. พ้ืนที่รองรับ
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

- รองรับ สนับสนุน และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ตอบสนองกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

5. พ้ืนที่ที่ไม่เป็น 
    ศูนย์กลางด้านใด 
    ด้านหน่ึง 

- เกิดรูปแบบกิจกรรมหลากหลายประเภทได้ภายในพ้ืนท่ี 
- แนวคิดพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง 
- แนวคิดที่ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ภายในห้องเรียนน้อยลง 

6. พ้ืนที่เสมือนเป็นทั้งที่
ทํางาน และห้องเรียน 

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางเฟอร์นิเจอร์ภายในพ้ืนที่ได้อย่างอิสระ ลบ
ภาพลักษณะของห้องเรียนที่มีศูนย์กลางอยู่หน้าช้ันเรียน 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

ตารางแสดงคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ และพฤติกรรม
การเรียนรู้ในปัจจุบัน 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ 
รูปแบบ รายละเอียด 

7. พ้ืนที่ส่งเสริมการ
ปฏิสัมพันธ์ 

- พ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้สําหรับรองรับการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสใน
การปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านทางปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยทั่วไป
ภายในพ้ืนที่ 

- องค์ประกอบที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ เช่น เฟอร์นิ เจอร์ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ และหน้าจอแสดงผลส่วนกลาง เป็นต้น 

8. พ้ืนที่ เรียนรู้ เสมือน
พ้ืนที่ใช้ชีวิต 

- การผสมผสานแนวคิดการเรียนรู้เชิงวิชาการ กับความเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยที่
สะท้อนออกมาผ่านช่ัวโมงเรียน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วไป 

- แนวคิดบูรณาการการเรียนการสอนเชิงวิชาการเข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิต 
เช่น การมีพ้ืนที่ศูนย์กลางที่ประกอบด้วย พ้ืนที่สตูดิโอ พ้ืนที่นิทรรศการ 
พ้ืนที่สัมมนา พ้ืนที่คาเฟ่ พ้ืนที่พักผ่อน และพ้ืนที่แกลเลอร่ี รวมอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่เดียวกัน 

9. พ้ืนที่ทางสญัจรเป็น
พ้ืนที่เรียนรู้ 

- แนวคิดพ้ืนที่บริเวณทางสัญจรที่ไม่ได้เป็นเพียงทางเดินผ่าน แต่กลายเป็น
พ้ืนที่ใช้สอยรองรับการเกิดกิจกรรมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่
เป็นทางการ เป็นพ้ืนที่พบปะ และพื้นที่กิจกรรมอ่ืน ๆ 
- ทําให้ เกิดความต่อเน่ือง เช่ือมต่อเข้ากับ พ้ืนที่กิจกรรมอ่ืน  ๆ  สร้าง
บรรยากาศที่คึกคักภายในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ. Chism, N. V. N., & Oblinger, D. G. (2006). Learning Spaces: Challenging 
Traditional Assumptions and Rethinking Learning Spaces (pp. 26-28). Washington DC: 
EDUCAUSE e-Book. 
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  แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ ใช้งาน กรณีศึกษา Hasso Plattner Institute of Design, Stanford University (The d. 
School) การออกแบบปรับปรุงอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เดิม ให้เป็นอาคารศูนย์ปฏิบัติการเชิงวิจัย
สร้างสรรค์ การผสมผสานหลักสูตรการทํางานร่วมกันในหัวข้อเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
สภาพแวดล้อมจริง เปิดโอกาสให้สําหรับนักศึกษาที่มีความสนใจจากทุกคณะสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้า
มามีส่วนร่วม โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า ทางออกสําหรับปัญหาที่ซับซ้อนในโลกปัจจุบันไม่สามารถเกิดข้ึนได้จาก
ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง แต่เกิดบูรณาการร่วมกันเพ่ือสร้างเป็นนวัตกรรม จาก
กระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ แตกต่างไปจากเดิม (Doorley & Wittholf, 2012, 
pp. 38-51) (ภาพที่ 2.1, 2.8) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนภาพแสดงแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ที่ต้องอาศัยบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ศักยภาพทางธุรกิจ และค่านิยมความพึงพอใจของมนุษย์. จาก 
http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view, สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

  ผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบ และบทบาทของพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง 
การใช้งาน และสุดท้ายความเป็นพ้ืนที่ จะสะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรม พฤติกรรม และความคาดหวังของ
ผู้คนภายในพ้ืนที่น้ัน โดยจําแนกลักษณะของพ้ืนที่การเรียนรู้ออกเป็นทั้งหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ 
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  1. Home base (ภาพที่ 2.2) คือ พ้ืนที่การทํางานที่มีความเป็นปัจเจก รองรับความรู้สึกหลีก
หนี พ้ืนที่ภายในสามารถปรับเปลี่ยนให้แสดงถึงลักษณะเฉพาะของผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วยคุณ
ลักษณะเฉพาะ 4 ประการ คือ 
     1) พ้ืนที่รองรับการเข้าถึงทรัพยากร และเครื่องมือที่มีความเฉพาะ 
     2) พ้ืนที่รองรับการใช้งานระยะยาว สําหรับการทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
     3) พ้ืนที่รองรับการแสดงออก การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด การทํางาน และการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
     4) พ้ืนที่ที่มีอิทธิพลด้านการแสดงออกทางพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อผู้อ่ืน แบ่งปันความคิด 
แรงบันดาลใจ และอารมณ์ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมต่อทางกระบวนการคิดร่วมกับผู้อ่ืนไปพร้อมกัน 

 

 

ภาพที่ 2.2 แผนภาพลักษณะพ้ืนที่ Home base. จาก Doorley, S., & Wittholf, S. (2012). Make 
Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration (pp. 38-51). New Jersey:      
John Wiley & Sons. 

 

  2. Gathering spaces (ภาพที่ 2.3) คือ พ้ืนที่รวมตัวกันของผู้ใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ 
เป็นได้ต้ังแต่โรงอาหารไปจนถึงพ้ืนที่จัดประชุมสัมมนา ลักษณะพ้ืนที่ที่มีความยืดหยุ่นมาก การจัดเรียง
องค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อนทําให้เกิดความรู้สึกที่ง่ายในการร่วมเข้าใช้งานพ้ืนที่ แบ่งบทบาทที่ใช้อธิบาย
ลักษณะพ้ืนที่น้ีออกเป็นทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ 
     1) Drop-in เป็นพ้ืนที่ที่ง่ายต่อความรู้สึกในการเข้าใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนกลับไปต้ัง
ต้นใหม่เพ่ือรองรับผู้ใช้งานอ่ืนได้ ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่คาเฟ่ พ้ืนที่แล็ปท๊อป เป็นต้น 
     2) Curated เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้ปรับเปล่ียนไปตามรูปแบบการใช้งานท่ัวไป จะจัดเตรียมโดย
ฝ่ายดูแลอาคาร เช่น พ้ืนที่ต้อนรับ ล๊อบบ้ี อาจมีลักษณะเป็นห้องก็ได้ 
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     3) Self-service เป็นพ้ืนที่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนทั้งจากผู้ใช้งานท่ัวไป 
หรือฝ่ายดูแลอาคาร รองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ลักษณะเป็นพ้ืนที่ที่เรียบง่าย เช่น พ้ืนที่จัด
นิทรรศการ หรือพ้ืนที่โถงจัดแสดงอเนกประสงค์ 

 

 

ภาพที่ 2.3 แผนภาพลักษณะพ้ืนที่ Gathering spaces. จาก Doorley, S., & Wittholf, S. (2012). 
Make Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration (pp. 38-51). New Jersey: 
John Wiley & Sons. 

 

  3. Thresholds/Transitions (ภาพที่ 2.4) คือ ลักษณะเป็นพ้ืนที่ เปลี่ยนผ่าน ทําหน้าที่
เช่ือมต่อระหว่างสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางเข้ากับพ้ืนที่กิจกรรมอ่ืน ๆ แสดงรูปแบบของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ การออกแบบจึงควรเน้นความโปร่งโล่ง เพ่ือสร้างบรรยากาศที่มีความเคล่ือนไหว 
ต่อเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านมุมมอง การแสดงออก การพบเห็น และเปิดโอกาสต่อความต้องการ
การมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ เพราะธรรมชาติของผู้คนมักคาดหวังกับสิ่งที่น่าสนใจใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปสู่พ้ืนที่ในลักษณะอ่ืน 
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ภาพที่ 2.4 แผนภาพลักษณะพ้ืนที่ Thresholds/Transitions. จาก Doorley, S., & Wittholf, S. 
(2012). Make Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration (pp. 38-51).     
New Jersey: John Wiley & Sons. 

 

  4. Support structure (ภาพท่ี 2.5) คือ พ้ืนที่สนับสนุน อํานวยความสะดวกให้กับรูปแบบ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคาร สร้างทัศนคติที่ดีในการใช้งานพ้ืนที่ ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ถ่ายเอกสาร ห้องครัว 
ห้องนํ้า ห้องเปล่ียนเสื้อผ้า ห้องเก็บของ เป็นต้น ตําแหน่ง และปริมาณที่เพียงพอเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผล
ต่อการดึงดูดให้เข้าใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ภาพที่ 2.5 แผนภาพลักษณะพ้ืนที่ Support structure. จาก Doorley, S., & Wittholf, S. (2012). 
Make Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration (pp. 38-51). New Jersey: 
John Wiley & Sons. 
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  การออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้น้ันจะต้องเข้าใจถึงแนวคิด และทฤษฎีของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มและบทบาทของพ้ืนที่ใช้สอยประเภทต่าง ๆ การ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่เหล่าน้ี ทําให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบพ้ืนที่ให้เกิดความต่อเน่ือง ทําให้
พ้ืนที่มีศักยภาพต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ใช้งาน จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความสําคัญ และความต้องการพ้ืนที่การเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ 
ตัวอย่างคณะออกแบบผลิตภัณฑ์  (Industrial Design) Eindhoven University of Technology 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกลุ่มที่ช่ือว่า Wearable Senses (ภาพที่ 2.6) ที่มีแนวคิดการทํางานที่โดดเด่น
แตกต่างจากสถานศึกษา หรือองค์กรอ่ืน ๆ ทั่วไป การออกแบบผลิตภัณฑ์สวมใส่ ควบคู่ไปกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยให้ความสําคัญกับการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร 
และผู้เช่ียวชาญได้ทําโปรเจคร่วมกัน ทีมที่ประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญจากคณะสาขาวิชาที่มีความเฉพาะ
ทางแตกต่างกัน ได้แก่ นักออกแบบ นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และวิศวกร โดยมีคํากล่าวที่ว่า การจะ
ออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ ที่สัมพันธ์ไปกับบริบทการใช้งานจริง 
จะต้องอาศัยบูรณาการร่วมกัน ความท้าทายในการคิดค้นกระบวนการแก้ไขปัญหา และเทคนิคใหม่ ที่ไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ภายในพ้ืนที่ห้องทํางานแบบเดิม ๆ ประยุกต์ใช้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับกับ
ผู้ใช้งานได้อย่างทันยุคทันสมัย 
  อีกตัวอย่างผลงานที่มาจากการบูรณาร่วมกันระหว่างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
แพทยศาสตร์ (ภาพท่ี 2.7) การใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเก่ียวกับเครื่องมือการสร้างโมเดลจําลองสาม
มิติ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแพทย์ 

 

 
ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงบรรยากาศการทํางานร่วมกันของกลุ่ม Wearable Senses การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สวมใส่ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้หลากหลายแขนง. จาก http://interactions. 
acm.org, สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2.7 ภาพแสดงผลงานออกแบบนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกิดจากบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านแพทยศาสตร์. จาก http://sketchucation.com, 
สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 

2.2  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะการกําหนดทําเลท่ีต้ัง กายภาพของท่ีต้ัง และพ้ืนที่ใชส้อย
 ของพื้นที่ดังต่อไปนี ้

 

 2.2.1 พืน้ที่ศนูย์การเรียนรู ้

 

  1. บทบาทของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ 
     เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการของนักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ เป็น
ทั้งพ้ืนที่สําหรับการเรียนรู้ และพ้ืนที่นําเสนอผลงาน สําหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้ใช้งาน
กลุ่มอ่ืน ๆ ภายในพ้ืนที่ (ภาพท่ี 2.8) แนวคิดให้พ้ืนที่เป็นเสมือนสะพาน เช่ือมต่อ และหลอมรวมองค์
ความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน จากตัวอย่างกรณีศึกษาอาคารที่ออกแบบด้วยแนวคิดเป็นพ้ืนที่ศูนย์การ
เรียนรู้ ได้แก่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ภาพท่ี 2.9) และ
อาคาร Campus Roskilde, Roskilde University ประเทศเดนมาร์ก (ภาพที่ 2.10) 
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ภาพที่ 2.8 ภาพบรรยากาศการทํางานร่วมกันระหว่างนักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ ของ Hasso 
Plattner Institute of Design (Stanford, United States). จาก Doorley, S., & Wittholf, S. 
(2012). Make Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration (p. 106).          
New Jersey: John Wiley & Sons. 

 

 
ภาพที่ 2.9 ภาพแสดงบรรยากาศภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต. โดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.10 ภาพแสดงบรรยากาศภายนอกของอาคาร Campus Roskilde. จาก www.archdaily. 
com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

  2. ทําเลท่ีต้ังของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ 
     จากการศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับลักษณะด้านทําเลที่ต้ังของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
     1) ทําเลที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
(ภาพท่ี 2.11) อาคารต้ังอยู่บริเวณโซนการศึกษา ใกล้กับถนนเส้นหลักด้านทิศตะวันตกที่มีกลุ่มผู้ใช้งาน
เดินทางผ่านไปมาอย่างหนาแน่น รองรับรูปแบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยทุกประเภท ได้แก่ รถยนต์
ส่วนบุคคล รถบริการสาธารณะ ทางจักรยาน และทางเดินเท้า เช่ือมต่อมาถึงบริเวณพ้ืนที่อาคารด้วยพ้ืนที่
สวนภูมิทัศน์ และเส้นทางจักรยาน ติดกับอาคารด้านทิศตะวันออกมีเส้นทางจักรยานท่ีมีหลังคาปกคลุม
ตัดผ่าน และพื้นที่ลานจอดรถขนาดใหญ่  
        ความสัมพันธ์กับบริบทอาคารข้างเคียง อาคารเช่ือมต่อกับหอสมุดป๋วยด้านทิศตะวันตก 
ซึ่งเป็นห้องสมุดหลักของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้ามาใช้งานอย่างหนาแน่น ด้านทิศ
เหนือเป็นกลุ่มอาคารฝ่ายบริหาร ที่มีถนนค่ันระหว่างกลางซึ่งเช่ือมต่อมาจากถนนเส้นหลักของ
มหาวิทยาลัยด้านทิศตะวันตก และมีจุดรับส่งรถบริการสาธารณะในระยะที่ใกล้กับบริเวณพ้ืนที่อาคาร 
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ภาพที่ 2.11 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ที่ต้ังมุมมองกว้าง (ภาพบน) และที่ต้ังมุมมองขยาย (ภาพล่าง). จากร่างรายงานฉบับสมบูรณ์: 
โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปี พ.ศ. 2557 
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     2) ทําเลที่ต้ังของอาคาร Campus Roskilde (ภาพที่ 2.12) อาคารต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของพ้ืนที่มหาวิทยาลัย Roskilde ติดกับถนนด้านทิศเหนือที่เช่ือมต่อระหว่างถนนจากบริเวณ
ประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัยด้านทิศใต้ และประตูทางเข้ารองด้านทิศตะวันออก การแบ่งโซนพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยออกเป็น โซนพ้ืนที่ด้านในที่มีบรรยากาศที่สงบ มีพ้ืนที่จอดรถบางส่วนสําหรับต้อนรับ และ
เน้นการใช้รถบริการสาธารณะ หรือทางเดินเท้าเพ่ือเข้าสู่บริเวณพ้ืนที่อาคารเรียน ส่วนโซนพ้ืนที่ด้านนอก 
ซึ่งเป็นที่ต้ังของอาคาร Campus Roskilde มีบรรยากาศท่ีคึกคัก เน่ืองจากมีกลุ่มผู้ใช้งานที่เดินทางด้วย
รถยนต์ผ่านไปมา มีพ้ืนที่ลานจอดรถจํานวนมาก รวมถึงผู้ใช้งานจากบริเวณหอพักที่เดินทางด้วยจักรยาน 
และการเดิน 
        ความสัมพันธ์กับบริบทอาคารข้างเคียง อาคารอยู่ใกล้กับบริเวณพ้ืนที่หอพักของ
นักศึกษา และการมีพ้ืนที่ลานจอดรถรองรับจํานวนมาก ทําให้สามารถเข้าถึงอาคารได้ง่าย ทั้งกลุ่ม
ผู้ใช้งานที่มาจากท่ีอ่ืน และในส่วนของผู้ใช้งานที่อยู่อาศัยบริเวณหอพัก สามารถเข้าถึงอาคารด้วยจักรยาน 
และการเดิน รวมถึงด้วยตําแหน่งที่ต้ังของอาคารที่อยู่ระหว่างโซนการศึกษากับพ้ืนที่หอพัก ทําให้เป็น
เสมือนทางผ่าน สําหรับผู้ที่เดินทางผ่านไปมา สามารถแวะเข้ามาใช้งานภายในอาคารแห่งน้ี 
 

 
ภาพท่ี 2.12 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังของอาคาร Campus Roskilde, Roskilde University, Denmark. 
จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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  3. กายภาพของที่ต้ังของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ 
     จากการศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับลักษณะด้านกายภาพของที่ต้ังพ้ืนที่ศูนย์การ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 
     1) กายภาพของที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต (ภาพที่ 2.13) อาคารอยู่บริเวณโซนการศึกษาที่มีนักศึกษาเดินทางผ่านไปมาอย่างคึกคัก โดยทิศ
เหนือติดกับถนนเส้นหลักที่รองรับรูปแบบการสัญจรทุกประเภท ได้แก่ ถนนสําหรับรถยนต์ทั่วไป จุดรับส่ง
รถบริการสาธารณะในระยะใกล้ เส้นทางจักรยาน และพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์สําหรับเดินเท้า ด้านทิศ
ตะวันออกมีเส้นทางจักรยาน (มีหลังคาปกคลุม) ที่ต่อเน่ืองมาจากด้านทิศเหนือ ซึ่งติดกับพ้ืนที่ลานจอดรถ
ขนาดใหญ่ และด้านทิศตะวันตกมีพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์สําหรับเดินเท้า ที่สามารถเดินเช่ือมต่อมาจากบริเวณ
หอสมุดป๋วย (ภาพที่ 2.14-2.17) 
         ด้านพ้ืนที่ของอาคาร บริเวณช้ัน 1 มีลักษณะยกสูงจากระดับพ้ืนปกติ (ประมาณ 4-5 
ขั้นบันได) และเช่ือมต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยรอบด้วยทางลาด ทําให้ผู้ที่เดินทางด้วยจักรยานสามารถขึ้นมา
จอดบริเวณพ้ืนที่ ช้ันน้ี ซึ่งมีพ้ืนที่สําหรับจอดจักรยานเตรียมไว้ พร้อมทั้งแวะใช้งานในส่วนของพ้ืนที่
สาธารณะ ด้วยการออกแบบให้พ้ืนที่โถงหลัก (มีพ้ืนที่ตรวจบัตรนศ. ก่อนเข้าอาคาร) แยกออกจากพ้ืนที่
สาธารณะอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิด ได้แก่ ธนาคาร คาเฟ่ และร้านค้าทั่วไป ทําให้พ้ืนที่สามารถรองรับ
ผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลทั่วไป บรรยากาศของพ้ืนที่อาคารช้ันล่างน้ี จึงประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้งานที่มีทั้ง
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป มีพ้ืนที่นิทรรศการรองรับ นอกจากน้ีกลุ่มผู้ใช้งานหลักที่เป็นนักศึกษา ยัง
สามารถเข้าถึงอาคารจากหอสมุดป๋วย ด้วยทางเดินเช่ือมต่อบริเวณช้ัน 2 ด้านทิศตะวันตก (มีพ้ืนที่ตรวจ
บัตรนศ. เหมือนกับช้ัน 1) 
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ภาพท่ี 2.13 ภาพแสดงกายภาพของที่ต้ัง ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.14 ภาพแสดงพ้ืนที่บริเวณสวนภูมิทัศน์ด้านทิศเหนือ ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต ที่มีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นทางเดินเท้า เช่ือมต่อเส้นทางจักรยาน และ
ต่อเน่ืองไปสู่พ้ืนที่ช้ัน 1 ของอาคาร. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.15 ภาพแสดงถนน และทางจักรยานด้านทิศเหนือของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําแหน่งของจุดรับส่งรถบริการสาธารณะท่ีมีระยะที่เหมาะสม 
สามารถเดินไปยังอาคารได้สะดวก. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.16 ภาพแสดงพ้ืนที่ลานจอดรถ เสน้ทางจักรยาน และทางเดินเท้า (มีหลังคาปกคลุม) ทางด้าน
ทิศตะวันออก ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ เส้นทาง
จักรยานที่ยาวต่อเน่ืองไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2.17 ภาพแสดงบรรยากาศของเส้นทางจักรยาน และทางเดินเท้า (มีหลังคาปกคลุม) ด้านทิศ
ตะวันออกของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, 
เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

     2) กายภาพของที่ต้ังของอาคาร Campus Roskilde (ภาพท่ี 2.18) อาคารอยู่บริเวณรอบ
นอกโซนการศึกษา ใกล้กับบริเวณหอพักที่ ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวอาคารใน
ระยะทางประมาณ 50 เมตร ซึ่งสามารถเดินถึงกันได้สะดวก ด้านทิศเหนือติดกับถนนเส้นหลัก ที่มีพ้ืนที่
สําหรับจอดรถบริเวณเกาะกลาง (ภาพท่ี 2.19) ด้านทิศตะวันออกมีพ้ืนที่จอดรถบางส่วนสําหรับบุคลากร 
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารมีพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ขนาดใหญ่สําหรับต้อนรับ และปรับเปลี่ยน
อารมย์ของกลุ่มผู้ใช้งานด้วยบรรยากาศที่คึกคักของกิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยรอบ ก่อนเข้าสู่ทางเข้าหลักของ
อาคารด้านทิศเหนือ โดยพ้ืนที่สวนนี้สามารถรองรับการประกอบกิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ 
(ภาพที่ 2.20-2.21) และด้านทิศใต้ของอาคารจะอยู่ใกล้กับถนนสาธารณะด้านนอกพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
        ด้านพ้ืนที่ของอาคาร ที่ ช้ัน 1 มีลักษณะยกสูงจากระดับพ้ืนปกติ (ประมาณ  6-7 
ขั้นบันได) สามารถเข้าถึงภายในอาคารได้หลายทิศทาง โดยมีทางเข้าหลักอยู่ทางด้านทิศเหนือ ต่อ
เน่ืองมาจากพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ และมีทางเข้ารองด้านทิศตะวันตกที่สามารถเข้าถึงผ่านสวนนี้ได้เช่นกัน 
ด้านพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารที่อยู่ติดกับพ้ืนที่สวนบริเวณทางเข้าน้ี ได้แก่ พ้ืนที่ออดิทอเรียม พ้ืนที่ดนตรี
และการแสดง และพื้นที่ศูนย์อาหาร ออกแบบโดยใช้วัสดุโปร่งใส ทําให้เกิดความต่อเน่ืองของกิจกรรม
ระหว่างพ้ืนที่ภายใน และภายนอก ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าหลักของบุคลากรท่ีใช้รถยนต์ และ
นักศึกษาที่เดินมาจากบริเวณหอพัก 
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ภาพที่ 2.18 ภาพแสดงกายภาพด้านที่ต้ังของอาคาร Campus Roskilde, Roskilde University. จาก 
google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.19 ภาพแสดงบรรยากาศลานจอดรถบริเวณเกาะกลางของถนนเส้นหลักด้านทิศเหนือของ
อาคาร Campus Roskilde. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 



 

28 

 
ภาพที่ 2.20 ภาพแสดงรายละเอียดพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ด้านทิศเหนือของอาคาร Campus 
Roskilde. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.21 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ของอาคาร Campus Roskilde. จาก 
google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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     สรุปทําเลท่ีต้ัง และกายภาพด้านที่ต้ังที่เหมาะสมของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ จะอยู่บริเวณโซน
การศึกษา หรืออาจอยู่ใกล้กับบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย ในสภาพแวดล้อมที่มีนักศึกษาเดินทางผ่านไปมา เพ่ือ
สร้างเป็นสังคมของการพบปะ และเรียนรู้ด้านวิชาการร่วมกัน มีเส้นทางเชื่อมต่อถึงกันกับอาคารค้างเคียง 
เน้นการสัญจรด้วยจักรยาน และทางเดินเท้า เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี ดึงดูด
กลุ่มผู้ใช้งาน ในส่วนของผู้ใช้งานประเภทอ่ืน พ้ืนที่ต้องสามารถรองรับการเข้าถึงด้วยรถบริการสาธารณะ 
และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยให้มีพ้ืนที่สําหรับจอดรถเพียงบางส่วน เพ่ือลดปริมาณการเข้าถึงด้วยรถยนต์ 
และส่งเสริมการใช้รถบริการสาธารณะมากข้ึน 

 

  4. พ้ืนที่ใช้สอยของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ 
     เนื่องจากบทบาทเป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการ ระหว่างนักศึกษาจากคณะสาขาวิชา
ต่าง ๆ พ้ืนที่จึงต้องสามารถรองรับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ต้ังแต่การอ่านหนังสือ การทํางาน 
การประชุม พบปะ ไปจนถึงการนําเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ 2 ส่วน
หลักคือ พ้ืนที่สําหรับประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ และพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 
     1) พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาพที่ 2.22-2.25) เป็นพ้ืนที่สําหรับประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
เน้นด้านการเป็นพ้ืนที่สําหรับทํางาน ด้วยแนวคิดพ้ืนที่การเรียนรู้สมัยใหม่ ที่เน้นกระบวนการคิด/การ
ทํางานเชิงสร้างสรรค์ พ้ืนที่มีความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งาน รวมถึงด้านการเป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ ที่
ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในพ้ืนที่ ทั้งด้านพฤติกรรมการทํางาน และด้านความรู้ 
         ลักษณะของพ้ืนที่ปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
         - แบบพื้นที่โล่งปราศจากผนังก้ัน เน้นการปฏิสัมพันธ์ สามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้ได้ทั้ง
เป็นพ้ืนที่ทํางาน และพ้ืนที่นําเสนอผลงาน สร้างบรรยากาศที่คึกคัก กระตุ้นการเรียนรู้ และการทํางาน
ร่วมกัน 
         - แบบแบ่งเป็นห้อง ๆ เพ่ือความเป็นส่วนตัว และรองรับการใช้งานระยะยาว 
         การให้ความสําคัญกับรายละเอียดภายในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ ให้กลุ่ม
ผู้ใช้งานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกระบวนการคิด และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พ้ืนที่ต้องมีความยืดหยุ่น (มี
เฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลายให้เลือกใช้ ไม่หรูหราจนเกินไป รองรับเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และมีความ
สะดวกในการเคลื่อนย้าย) โดยผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการทํางาน 
รวมถึงการได้มีส่วนร่วมในการใช้งาน และบริหารภายในพ้ืนที่ร่วมกันกับผู้ใช้งานกลุ่มอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 2.22 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ลักษณะเป็นห้อง และแบบเป็น
พ้ืนที่โล่งปราศจากผนังก้ัน ของ Hasso Plattner Institute of Design, Stanford University       
(The d. School, 2014). จาก http://www.nytimes.com, สืบค้นเมือ่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.23 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนท่ีปฏิบัติการที่เน้นกระบวนการคิด/ทํางานเชิงสร้างสรรค์ ของ 
Hasso Plattner Institute of Design, Stanford University (The d. School, 2014). จาก 
http://www.nytimes.com, สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.24 ภาพแสดงบรรยากาศ การออกแบบรายละเอียดภายในพ้ืนที่ปฏิบัติการ ของ            
Hasso Plattner Institute of Design, Stanford University (The d. School, 2014). จาก 
http://www.nytimes.com, สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.25 ภาพแสดงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ง่ายต่อการประยุกต์ใช้ ของ Hasso Plattner Institute 
of Design, Stanford University (The d. School, 2014). จาก http://www.nytimes.com, สืบค้น
เมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

     2) พื้นที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) เป็นพ้ืนที่สําหรับประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้น
ด้านการเป็นพ้ืนที่อ่านหนังสือ และพ้ืนที่ทํางานทั่วไป ด้วยแนวคิดพ้ืนที่การเรียนรู้สมัยใหม่ว่าด้วยเร่ืองของ 
พ้ืนที่การเรียนรู้ที่เป็นเสมือนพ้ืนที่ใช้ชีวิต เน่ืองจากการเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงด้านวิชาการ แต่รวมถึงการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
         ลักษณะของพ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) การออกแบบโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ พ้ืนที่
จึงมีลักษณะเปิดกว้างด้านมุมมอง เป็นพ้ืนที่โล่ง (ภาพที่ 2.26) หรืออาจมีผนังก้ันแบบช่ัวคราว (2.27) 
สามารถปิดเพ่ือแบ่งโซนของพ้ืนที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และเปิดออกเพื่อเช่ือมต่อกับพ้ืนที่
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ข้างเคียง ลดส่วนของผนังปิดทึบ อาจใช้ใช้วัสดุที่โปร่งใส เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของกิจกรรม การอยู่
อาศัย และใช้งานภายในพ้ืนที่ร่วมกัน 
         การให้ความสําคัญกับรายละเอียดภายในพ้ืนที่ โดยเน้นความสะดวกสบาย เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่เป็นเสมือนบ้าน เป็นพ้ืนที่พักผ่อน เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโซฟา และโต๊ะขนาดเล็กที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ทําให้พ้ืนที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนไปตามขนาดของกลุ่มผู้ใช้งาน รวมถึงกรณี
ที่มาใช้งานคนเดียว 

 

 
ภาพท่ี 2.26 ภาพแสดงบรรยากาศพื้นที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. เก็บภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.27 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่พบปะ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้มีความเป็น
ส่วนตัวมากขึ้น หรือเปิดออกเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ของ Orestad Gymnasium, Denmark 
(2007). จาก http://www.anchel.com/tag/orestad/, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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     3) พื้นที่นิทรรศการ (ภาพที่ 2.28) เป็นพ้ืนที่สําหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้วยแนวคิด
การเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการ สําหรับจัดแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ของกลุ่มผู้ใช้งานที่มาจากคณะสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 
         ลักษณะของพ้ืนที่นิทรรศการ ที่เป็นเสมือนพ้ืนที่รวมตัวของกลุ่มผู้ใช้งานอย่างไม่เป็น
ทางการ การออกแบบจึงต้องอยู่บริเวณพ้ืนที่ทางผ่าน (ภาพท่ี 2.29) บนเส้นทางสัญจรหลักที่มีผู้ใช้งาน
ผ่านไปมาอย่างหนาแน่น หรือออกแบบให้อยู่ร่วมกับพ้ืนที่ประเภทอ่ืน เป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ 
         การออกแบบพ้ืนที่นิทรรศการโดยเน้นให้มีลักษณะใช้จัดแสดงชั่วคราว รองรับการ
ปรับเปลี่ยนผลงาน และกรรมวิธีการนําเสนอ (โดยมีบุคลากรดูแลเร่ืองระยะเวลาการจัดแสดงดังกล่าว 
เพ่ือความเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด) พ้ืนที่จึงต้องมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการ
ปรับเปลี่ยน หรือเคลื่อนย้าย สัมพันธ์ไปกับการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สําหรับรองรับรูปแบบการนําเสนอ 
เช่น การใช้บอร์ด (panel) ร่วมกับโพสอิท (post-it) (ภาพที่ 2.24) สําหรับนําเสนอรูปแบบผลงานจําพวก
แผนภาพองค์ความรู้ หรือใช้ร่วมกับการพรีเซ็นเทชัน และให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้เขียนแสดงความคิดเห็น หรือ
ให้คําแนะนํา อุปกรณ์สําหรับใช้ประกอบเป็นเวทีช่ัวคราว (ภาพที่ 2.25) เป็นต้น 

 

 
ภาพที่  2 .28  ภาพแสดงบรรยากาศพื้ นที่ นิ ท รรศการงานสถาปั ตยกรรมของ WOHA. จาก 
http://www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2.29 ภาพแสดงบรรยากาศตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่นิทรรศการ Nano mini-exhibition ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ The Nanoscale Informal Science Education Network (NISE 
Net) ศักยภาพเป็นพ้ืนที่ทางผ่าน เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้มีปฏิสัมพันธ์กับผลงาน. จาก 
http://www.nisenet.org/About_Exhibits, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

     4) พื้นท่ีอ่านหนังสือ และพื้นที่ห้องเรียน เป็นพ้ืนที่สําหรับประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
เน้นด้านการเป็นพ้ืนที่อ่านหนังสือ พ้ืนที่ทํางานทั่วไป พ้ืนที่ประชุมกลุ่ม หรือเป็นพ้ืนที่ห้องเรียนช่ัวคราว 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วไป มีผลช่วยดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน แต่ด้วยลักษณะของ
พ้ืนที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ทําให้การปฏิสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่มีน้อย (ภาพที่ 2.30) 
         ลักษณะของพื้นที่อ่านหนังสือ และพ้ืนที่ห้องเรียนที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ด้านมุมมอง ควร
ต้ังอยู่ในตําแหน่งช้ันบน และอยู่ใกล้กับโถงหลักของอาคาร เน่ืองจากบรรยากาศของพ้ืนที่ที่ต้องการความ
สงบ พร้อมกับสามารถเปิดมุมมองไปสู่พ้ืนที่กิจกรรมอ่ืน ๆ สามารถออกแบบให้มีลักษณะเป็นโซนพ้ืนที่ 
(ภาพท่ี 2.31) เป็นห้องกระจายตัวอยู่ในตําแหน่งต่าง ๆ ของอาคาร (ภาพที่ 2.32-2.33) หรือออกแบบ
เป็นห้องขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 2.34) โดยเลือกใช้ผนังห้องด้วยวัสดุที่มีความโปร่ง เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ที่ผ่านไปมา 
         การออกแบบรายละเอียดภายในพ้ืนที่ เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้ ได้แก่ โต๊ะสําหรับอ่าน
หนังสือทั่วไป เพ่ิมในส่วนของบอร์ดในกรณีที่พ้ืนที่มีลักษณะเป็นห้อง ใช้สําหรับขีดเขียน และมีความ
สะดวกในการเคลื่อนย้าย 
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ภาพที่ 2.30 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือของ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต. เก็บภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.31 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือของ Campus Roskilde มีลักษณะเป็นโซนกระจายตัวอยู่
ตามพ้ืนที่ช้ันบนของอาคาร. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2.32 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) ของ Campus Roskilde มีลักษณะเป็นห้อง
วงกลมขนาดเหมาะสมกับกลุ่มกิจกรรมท่ีต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น. จาก www.archdaily.com, 
สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.33 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือของ Rolex Learning Center มีลักษณะเป็นห้องวงกลม
ขนาดเหมาะสําหรับกิจกรรมกลุ่มที่ต้องการความเป็นส่วนตัว พ้ืนที่กระจายตัวอยู่ตําแหน่ง   ต่าง ๆ 
ภายในอาคาร. จาก art-folio.ch/2010/02/17/epfl-unveils-transparent-rolex-learning-center/, 
สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.34 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่ห้องเรียนของ Campus Roskilde การเลือกใช้ผนังเป็นกระจก เพ่ือให้
สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ผ่านไปมา. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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 2.2.2 พืน้ที่ศนูย์วัฒนธรรม 

 

  1. บทบาทของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม 
     เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รูปแบบกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม รองรับ
กิจกรรมการแสดงออกระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจากคณะสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 
หรือผู้ใช้งานต่างเช้ือชาติกัน โดยความหมายของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นเฉพาะเร่ือง
ศิลปะและวรรณกรรม แต่ยังรวมถึงวิถีชีวิต (lifestyle) การอาศัยอยู่ร่วมกัน (ways of living together) 
มีการแลกเปล่ียนด้านระบบคุณค่า (value systems) ประเพณี (traditions) และระบบความเช่ือ 
(beliefs) (UNESCO, 2001, p. 9) การปฏิสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่น้ีจะช่วยสร้างบรรยากาศให้กับภายใน
อาคารศูนย์การเรียนรู้ และสร้างความรู้สึกกลมกลืนระหว่างกลุ่มผู้ใช้งาน แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม 

 

  2. ทําเลท่ีต้ังของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม 
     พิจารณาจากบทบาทของอาคาร กลุ่มผู้ใช้งาน และกรณีศึกษา พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมจะ
ต้ังอยู่ใกล้กับบริเวณชุมชน หรือพ้ืนที่สันทนาการ อยู่ในตําแหน่งที่กลุ่มผู้ใช้งานหลักที่เป็นคนในชุมชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ใช้งานหลากหลายประเภท รองรับประเภทการสัญจร ได้แก่ 
การเดินเท้า เส้นทางรถบริการสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น 
     จากกรณีศึกษา Newlands Community Centre, New Zealand (ภาพที่ 2.35-2.39) 
อาคารต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่ศูนย์กลางของชุมชน ที่ประกอบไปด้วยพ้ืนที่สันทนาการ สนามกีฬา โรงเรียน 
พ้ืนที่ย่านการค้า และโรงพยาบาลของชุมชน เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ใช้งานเดินทางผ่านไปมาอย่างคึกคัก เน่ืองจาก
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทําให้พฤติกรรมการเดินทางของคนในชุมชนประกอบไปด้วยการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล และรถประจําทางสาธารณะเป็นหลัก 
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ภาพที่  2 .35  ภาพแสดงบรรยากาศของอาคาร  Newlands Community Centre, Newlands, 
Wellington, New Zealand. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.36 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังของ Newlands Community Centre, Newlands, Wellington, 
New Zealand. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 



 

40 

 
ภาพท่ี 2.37 ภาพแสดงพื้นที่ใช้สอยช้ันที่ 1 ของอาคาร Newlands Community Centre, Newlands, 
Wellington, New Zealand. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.38 ภาพแสดงพื้นที่ใช้สอยช้ันที่ 2 ของอาคาร Newlands Community Centre, Newlands, 
Wellington, New Zealand. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 



 

41 

 
ภาพที่ 2.39 ภาพแสดงบรรยากาศภายในของอาคาร Newlands Community Centre, Newlands, 
Wellington, New Zealand. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

     เปรียบเทียบกับกรณีศึกษา Community Center in Zimmern (ภาพท่ี 2.40-2.43) จะ
เห็นว่าทําเลที่ต้ังของอาคารอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของชุมชน ซึ่งเป็นเสมือนพ้ืนที่ส่วนริมของ
ชุมชน เน่ืองจากบทบาทของอาคารเป็นพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมประเภทดนตรีและ
การแสดง กิจกรรมการแสดงออก กายบริหาร กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึนตามฤดูกาล บรรยากาศ
ของอาคารที่มีความคึกคัก จึงต้องมีระยะห่างจากพ้ืนที่อยู่อาศัย และเน่ืองจากเป็นชุมชนขนาดเล็ก ทําให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอาคารได้ง่ายด้วยการเดินเท้า หรือจักรยาน 
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ภาพที่  2 .40  ภาพแสดงบรรยากาศของอาคาร Community Center in Zimmern, Zimmern, 
Germany. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.41 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังของ Community Center in Zimmern, Zimmern, Germany. 
จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2.42 ภาพแสดงพ้ืนที่ใช้สอยภายในของอาคาร Community Center in Zimmern, Zimmern, 
Germany. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.43 ภาพแสดงพ้ืนที่ใช้สอยภายในของอาคาร Community Center in Zimmern, Zimmern, 
Germany. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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  3. กายภาพของที่ต้ังของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม 
     1) จากกรณีศึกษากายภาพของท่ีต้ัง ของอาคาร Newlands Community Centre (ภาพ
ที่ 2.36) อาคารจะอยู่บริเวณศูนย์กลางของชุมชนขนาดใหญ่ ล้อมรอบไปด้วยพ้ืนที่กิจกรรมประเภทต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่โล่ง เช่น พ้ืนที่สนามกีฬาขนาดเล็ก และอาคารต่าง ๆ ได้แก่ พ้ืนที่ร้านค้า และ
ห้างสรรพสินค้า การมีพ้ืนที่ลานจอดรถจํานวนมากกระจายตัวอยู่โดยรอบ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการ
เดินทางของคนในชุมชน ที่เน้นเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก รวมท้ังการใช้รถบริการสาธารณะ 
สังเกตจากการมีจุดรับส่งรถบริการสาธารณะกระจายตัวอยู่รอบบริเวณพ้ืนที่ 
         อาคารอยู่ติดกับถนนเส้นหลักด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ฝั่งตรงข้ามถนนเป็นพ้ืนที่
ชุมชน สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้า หรือจักรยาน การออกแบบบริเวณช้ันล่างของอาคารให้มีความ
โปร่ง และด้านหลังอาคารให้มีพ้ืนที่สนามกีฬาสําหรับประกอบกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือให้รับกับ
บรรยากาศที่มีผู้คนเดินทางผ่านไปมาอย่างคึกคัก และดึงดูดให้ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาได้เข้ามาใช้งาน
ร่วมกัน 
     2) เปรียบเทียบกับกรณีศึกษากายภาพของที่ต้ัง ของที่ต้ังของอาคาร Community Center 
in Zimmern (ภาพท่ี 2.41) ซึ่งต้ังอยู่บริเวณส่วนริมของชุมชน เน่ืองจากบทบาทของอาคารที่ใช้จัดงาน
เทศกาลต่าง ๆ การออกแบบโดยหันทางเข้าไม่ให้เข้าถึงได้จากพ้ืนที่อยู่อาศัยโดยตรง และออกแบบพ้ืนที่
สวนภูมิทัศน์ให้บังบริเวณรอบอาคารด้านที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่อยู่อาศัย เพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัว และช่วย
สร้างบรรยากาศที่สงบให้กับบริเวณพ้ืนที่อาคาร 
     สรุปทําเลที่ต้ัง และกายภาพของที่ต้ังที่เหมาะสมของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม ควรอยู่ใกล้กับ
พ้ืนที่ ชุมชน บริเวณพ้ืนที่สันทนาการ หรือบางกรณีอาจอยู่ห่างจากชุมชนแบบกรณีศึกษาอาคาร 
Community Center in Zimmern (เน่ืองจากตัวอาคารมีเวลาเปิดใช้งานที่ขึ้นอยู่กับงานเทศกาล ที่ไม่ได้
จัดขึ้นทุกวัน ช่วงเวลาส่วนใหญ่จึงมีลักษณะปิดทําการ) การออกแบบด้านสภาพแวดล้อม ด้วยการแบ่ง
ส่วนพ้ืนที่กิจกรรมออกจากโซนพักอาศัย เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับชุมชน ความเป็นส่วนตัวท่ีมากข้ึน 

 

  4. พ้ืนที่ใช้สอยของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม 
     พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมเป็นพ้ืนที่ที่ เน้นทางด้านกิจกรรมการแสดงออกเชิงวัฒนธรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ แบ่งออกเป็นด้านงานศิลปะและวรรณกรรม ด้านกิจกรรมนันทนาการ และด้านดนตรีและ
การแสดง ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
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     1) พื้นท่ีศูนย์วัฒนธรรมด้านศิลปะและวรรณกรรม มีลักษณะเหมือนกับพ้ืนที่นิทรรศการ 
คือออกแบบให้ต้ังอยู่บริเวณทางสัญจรหลัก หรือเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ร่วมกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยเน้ือหาใน
การจัดแสดงจะมาจากคณะสาขาวิชาทางด้านศิลปะและวรรณกรรม ได้มีพ้ืนที่ในการนําเสนอผลงาน ใน
บางโอกาสสามารถใช้เป็นพ้ืนที่จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของสถานศึกษา เช่น เป็นหอเชิดชูเกียรติ 
(hall of fame) (ภาพที่ 2.44) 
         โดยผลงานในการจัดแสดงควรเป็นผลงานช่ัวคราว เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเวียนกัน
ใช้งาน สร้างความรู้สึกพบเจอส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดความน่าสนใจขึ้นตลอดเวลา ไม่ควรเป็นพ้ืนที่จัดแสดง
นิทรรศการถาวร หรือออกแบบเป็นห้อง ส่งผลทําให้พ้ืนที่หยุดน่ิง และขาดการปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

 

 
ภาพท่ี 2.44 ภาพบรรยากาศหอเชิดชูเกียรติของอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา เป็นพ้ืนที่จัดนิทรรศการถาวร จัดแสดงผลงานเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัย. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, 
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
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     2) พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมด้านกิจกรรมนนัทนาการ แบ่งออกเป็น 
         - พ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการที่ต้องการขนาดของพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะ ยกตัวอย่าง พ้ืนที่
กิจกรรมชมรมประเภทต่างๆ เช่น ฟิตเนส ห้องปิงปอง ห้องสควอช เป็นต้น การออกแบบจะต้องมีขนาด
ของพ้ืนที่มาตรฐาน ในกรณีที่ต้องการออกแบบเป็นห้องแบ่งออกจากกันจะใช้พ้ืนที่มาก และมีผลกับการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ตัดขาดกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือกับผู้ที่เดินทางผ่านไปมา (ภาพที่ 2.45) 

 

 
ภาพที่ 2.45 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่กิจกรรมชมรมของอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา มีลักษณะเป็นห้อง ๆ แบ่งออกจากกัน. จาก www.youtube.com, สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 

 

         - พ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการที่มีอิสระในการใช้งานพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ประกอบกิจกรรมกีฬา
ต่าง ๆ บาสเกตบอล แบดมินตัน เป็นต้น  (ภาพท่ี 2.46) ลักษณะเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 
สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้งาน เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ เช่น กายบริหาร สามารถ
ออกแบบให้อยู่ภายในหรือภายนอกอาคารได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ การ
ออกแบบจึงต้องคํานึงถึงเร่ืองพลังงาน ในกรณีที่อยู่ภายในอาคารและเป็นระบบปรับอากาศ (ภาพท่ี 2.46) 
หรือกรณีอยู่ภายนอกอาคาร (ภาพท่ี 2.47-2.48) สามารถออกแบบพื้นที่ให้สัมพันธ์ไปกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน 
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ภาพท่ี 2.46 ภาพบรรยากาศพื้นที่โถงอเนกประสงค์ภายในอาคารของ Campus Roskilde ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานตามช่วงเวลาได้. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.47 ภาพแสดงบรรยากาศลานอเนกประสงค์ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ที่ล้อมรอบด้วยพ้ืนที่อาคาร. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
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ภาพที่ 2.48 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคาร Campus 
Roskilde. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

  3) พื้นทีศู่นย์วัฒนธรรมด้านดนตรี และการแสดง 
        เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พ้ืนที่จัดแสดง และมีส่วนในการสร้างบรรยากาศให้กับ
บริเวณอาคาร ยกตัวอย่างกรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล และ Campus Roskilde (ภาพที่ 
2.49) ที่มีคณะเก่ียวกับดนตรีและการแสดง ภายในอาคารที่ทั้งพ้ืนที่ห้องกิจกรรมชมรมสําหรับฝึกซ้อม 
และพื้นที่สําหรับจัดแสดง บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นทางสัญจรหลักภายในอาคาร 
        การออกแบบท่ีต้องคํานึงถึง การแบ่ง หรือจํากัดพ้ืนที่ใช้เสียงออกจากพ้ืนที่ที่ต้องการ
บรรยากาศความเงียบสงบ เช่น พ้ืนที่อ่านหนังสือ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.49 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณโถงหลักของ Campus Roskilde เป็นพ้ืนที่จัดนิทรรศการ 
ถัดไปทางขวาของภาพเป็นห้องปฏิบัติการ มีเครื่องดนตรีสําหรับสร้างบรรยากาศให้กับพ้ืนที่บริเวณโถง
หลัก. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

         สรุปตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
ทําให้พ้ืนที่มีศักยภาพเป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ ควรอยู่บริเวณพ้ืนที่ทางผ่าน หรือบริเวณใกล้โถงอาคาร เพ่ือ
เช่ือมต่อด้านมุมมองไปสู่พ้ืนที่กิจกรรมอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่มีการเคลื่อนไหว ต่อเน่ือง และเกิดการแลกเปลี่ยนด้านมุมมอง การแสดงออก 

 

 2.2.3 พืน้ที่ศนูย์นักศึกษา 

 

  1. บทบาทของพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา 
     เป็นเสมือนพ้ืนที่สนับสนุน และอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่มาใช้งาน
อาคารศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่มีผลต่อการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้งานพ้ืนที่ การออกแบบจึงต้องคํานึงถึง
ความต้องการพ้ืนที่ ประเภทของพื้นที่ ขนาดที่เพียงพอเหมาะสม และการจัดวางตําแหน่งของพ้ืนที่ภายใน
อาคาร 
     ทั้งน้ีประเภทของพ้ืนที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยด้านความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ความต้องการพ้ืนที่สําหรับพักผ่อน ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย หรือความต้องการพ้ืนที่ร้านค้า เช่น ร้าน
จําหน่ายเคร่ืองเขียน อุปกรณ์ประกอบการทํางานเฉพาะทาง ร้านค้าที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนักศึกษา 
เป็นต้น ตัวอย่างกรณีศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ออกแบบด้วยแนวคิดเป็นพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา คือ 
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ภาพที่ 2.50) 



 

50 

 
ภาพที่ 2.50 ภาพแสดงบรรยากาศของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา ที่ออกแบบด้วยแนวคิดให้เป็นอาคารศูนย์นักศึกษา. จาก www.op.mahidol.ac.th, สืบค้นเมื่อ 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 

  2. ทําเลท่ีต้ังของพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา 
     พิจารณาจากบทบาทของอาคาร กลุ่มผู้ใช้งาน และกรณีศึกษา พ้ืนที่ศูนย์นักศึกษาควร
ต้ังอยู่ใกล้กับพ้ืนที่พักอาศัย บริเวณหอพักนักศึกษา หรืออาจอยู่ระหว่างพ้ืนที่โซนการศึกษากับพ้ืนที่หอพัก 
เป็นพ้ืนที่ที่เช่ือมต่อเข้ากับทางสัญจรหลักของกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา 
     ด้วยบทบาทเป็นพ้ืนที่สนับสนุน และอํานวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิต ตําแหน่งที่ต้ังจึง
ต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เป็นพ้ืนที่ทางผ่านในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนที่
นักศึกษาต้องเดินทางกลับหอพัก ทําให้สามารถแวะเข้ามาใช้งานภายในพ้ืนที่ได้ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
ตําแหน่งที่ต้ังของ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ภาพที่ 2.51) จะเห็นว่าตําแหน่งที่ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่
ศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย ที่มีพ้ืนที่หอพักอยู่ทางด้านทิศตะวันตก และพ้ืนที่โซนการศึกษาด้านทิศ
ตะวันออก อาคารจึงเป็นเสมือนทางผ่าน การเข้าถึงจะมีถนนเส้นหลักอยู่ติดกับอาคารทางด้านทิศ
ตะวันตก รองรับรถยนต์ และรถบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีเส้นทางจักรยาน และ
ทางเดินเท้าโดยรอบอาคารท่ีเช่ือมต่อเน่ืองไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 2.51 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 

  3. กายภาพของที่ต้ังของพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา 
     จากกรณีศึกษากายภาพของท่ีต้ัง ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ภาพท่ี 2.52) เน่ืองจาก
ตําแหน่งที่ต้ังของอาคารอยู่บริเวณศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย การใช้แนวคิดออกแบบอาคารให้เป็น
เสมือนทางผ่าน รองรับรูปแบบการสัญจรที่หลากหลายโดยเน้นไปท่ีทางเดินเท้า และทางจักรยานที่มี
บรรยากาศที่รมรื่น มีขนาดความกว้างที่เหมาะสม ขอบเขตการใช้งานที่ทั่วถึงภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
และมีความสะดวกสบาย เพ่ือให้เข้ากับนโยบายของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการลดปริมาณการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล 
   อาคารมีลักษณะเป็นอาคารเปิด แบ่งออกเป็น 2 โถงขนาดใหญ่ ด้านทิศเหนือเป็นโถงมี
หลังคาปกคลุม และด้านทิศใต้เป็นโถงลานอเนกประสงค์เช่ือมต่อกับพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ด้านทิศใต้ของ
อาคาร แต่ละโถงรองรับการเข้าถึงได้โดยรอบทิศทาง เพ่ิมโอกาสในการผ่านไปมาของกลุ่มผู้ใช้งาน 
นอกจากจะมีทางเดินเท้า และทางจักรยานโดยรอบแล้ว ด้านทิศตะวันตกของอาคารยังมีถนนตัดผ่าน 
(ภาพที่ 2.53) เพ่ือรองรับรถบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 2.52 ภาพแสดงกายภาพของท่ีต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.53 ภาพแสดงบรรยากาศของการเข้าถึงจากถนนด้านทิศตะวันตก ของอาคารศูนย์การเรียนรู้
มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา. เก็บภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
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  4. พ้ืนที่ใช้สอยของพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา 
      จากการศึกษาพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น พ้ืนที่สนับสนุนกิจกรรมด้าน
วิชาการ และพ้ืนที่อํานวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิต โดยพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษาน้ี จะเป็นเสมือนพ้ืนที่
สนับสนุน มีหน้าที่อํานวยความสะดวกให้กับพ้ืนที่กิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคาร ซึ่งการออกแบบพ้ืนที่
เหล่าน้ีให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ จะมีส่วนช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเข้าใช้งาน
พ้ืนที่ และช่วยดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานได้ 
     1) พื้นที่สนบัสนนุด้านวิชาการ 
         เป็นพ้ืนที่อํานวยความสะดวกเก่ียวกับกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น ออดิทอเรียม 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เรียนรู้ภาษา ศูนย์หนังสือ ร้านถ่ายเอกสาร และศูนย์บริการนักศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
         - พื้นที่ออดิทอเรียม เป็นพ้ืนที่สําหรับใช้จัดแสดง ดนตรี ละคร หรือการบรรยายพิเศษ
เก่ียวกับหัวข้องานวิชาการด้านต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมาจากคณะสาขาวิชาที่แตกต่าง
กัน สามารถเข้าฟังบรรยายในหัวข้อที่สนใจ เป็นองค์ความรู้ที่ไม่ได้มาจากคณะสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง  
          สามารถออกแบบออดิทอเรียมให้มีลักษณะเป็นห้องเปิด (ภาพท่ี 2.54) คือใช้ผนังเป็น
วัสดุประเภทกระจกร่วมกับผ้าม่าน ออกแบบให้พ้ืนที่อยู่ในตําแหน่งเป็นพ้ืนที่เปลี่ยนผ่าน ที่มีผู้ใช้งานเดิน
ทางผ่านไปมา ทําให้พ้ืนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานทั้งภายใน และภายนอก สร้างบรรยากาศช่วยดึงดูด
ผู้ใช้งาน ในกรณีที่เป็นห้องออดิทอเรียมทั่วไปท่ีมีลักษณะปิด การออกแบบตําแหน่งพ้ืนที่จะคล้ายกับพ้ืนที่
โรงภาพยนตร์ คืออยู่ในตําแหน่งเป็นพ้ืนที่ปลายทางที่เข้าถึงได้ง่าย และมีพ้ืนที่โถงพักรอที่เปิดมุมมองไปสู่
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 

 

 
ภาพที่ 2.54 ภาพทัศนียภาพจําลองของ Campus Roskilde พ้ืนที่ออดิทอเรียมที่มีลักษณะเป็นผนังโปร่ง
โล่ง มีตําแหน่งอยู่ท่ามกลางพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร สร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้งานที่ผ่านไปมา. จาก 
www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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         - พื้นที่สนับสนุนด้านข้อมูล และงานเอกสาร ได้แก่ พ้ืนที่ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เรียนรู้ภาษา ศูนย์หนังสือ ร้านถ่ายเอกสาร และศูนย์บริการนักศึกษา เป็นพ้ืนที่สําคัญในการช่วย
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิชาการภายในอาคาร 
   การออกแบบที่ต้องคํานึงถึงขนาด และตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม และ
เข้าถึงได้ง่าย เน่ืองจากพ้ืนที่มีศักยภาพเป็นพ้ืนที่เปลี่ยนผ่าน การวางตําแหน่งให้กระจายตัวรวมอยู่กับ
พ้ืนที่ต่าง ๆ ของอาคาร ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดที่อยู่บริเวณโถงหลักของอาคาร (ภาพที่ 2.55) ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้านการมองเห็นจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของอาคาร หรือการออกแบบให้มีร้านถ่ายเอกสารบริเวณ
พ้ืนที่กิจกรรม (ภาพท่ี 2.56) รวมถึงพ้ืนที่ห้องคอมพิวเตอร์ และพ้ืนที่ศูนย์ภาษา การออกแบบควรอยู่ใน
ตําแหน่งที่มีผู้ใช้งานผ่านไปมา (ภาพท่ี 2.57-2.58) ไม่ควรวางตําแหน่งเหมือนกับโรงภาพยนตร์ จะทําให้
พ้ืนที่ตัดขาดปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
   ในส่วนของพ้ืนที่ศูนย์หนังสือ ควรอยู่ในตําแหน่งที่รอบรับการเข้าถึงของกลุ่มผู้ใช้งานที่
หลากหลาย คล้ายพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม ต้ังอยู่บริเวณช้ัน 1 ของอาคาร เน่ืองจากพ้ืนที่สามารถใช้ดึงดูด
ผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนทั่วไปได้ 

 

 
ภาพที่ 2.55 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่ห้องสมุดของ Campus Roskilde วางตําแหน่งในจุดที่สามารถมองเห็น
ได้ง่าย สร้างโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณพ้ืนที่. จาก www.archdaily.com, สืบค้น
เมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.56 ภาพบรรยากาศร้านเอกสาร ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่ห้องเรียน รองรับการเข้าถึงได้ง่ายทั้งจากระยะห่างที่เหมาะสม และด้านการ
มองเห็น. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.57 ภาพบรรยากาศพื้นที่คอมพิวเตอร์ของ Orestad Gymnasium, Denmark (2007) การ
ออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสม และต้ังอยู่บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ทางผ่าน เพ่ือให้พ้ืนที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่
ผ่านไปมา. จาก http://www.anchel.com/tag/orestad/, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.58 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่คอมพิวเตอร์ของ Campus Roskilde ลักษณะเป็นห้องขนาดเล็ก มี
ผนังโปร่ง และตั้งอยู่บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ทางผ่าน. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2557 

 

         - พื้นที่บริการนักศึกษา (ภาพที่ 2.59) เป็นสําหรับจัดการงานด้านเอกสาร และให้
คําปรึกษากับนักศึกษา เช่น งานด้านการข้ึนทะเบียนนักศึกษา การออกบัตรนักศึกษา และการทําเรื่องขอ
จบการศึกษา เป็นต้น 
   ลักษณะคล้าย one-stop service สําหรับนักศึกษา เป็นพ้ืนที่ปัจจัยสําคัญของพ้ืนที่
ศูนย์การเรียนรู้ การจัดวางตําแหน่งที่เหมือนกับพ้ืนที่สนับสนุนด้านวิชาการอ่ืน ๆ มีศักยภาพเป็นพ้ืนที่
พบปะ สามารถออกแบบจัดวางตําแหน่งให้เป็นพ้ืนที่ปลายทาง เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้เดินทางผ่านพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
และเกิดการปฏิสัมพันธ์ก่อนมาถึงพ้ืนที่น้ี 

 

 
ภาพท่ี 2.59 ภาพบรรยากาศพ้ืนที่บริการนักศึกษาของ Campus Roskilde การวางตําแหน่งของพ้ืนที่ใช้
สอยให้อยู่ช้ันบนของอาคาร ผู้ใช้งานต้องผ่านบันไดหลักบริเวณโถงของอาคาร ทําให้เปิดโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ก่อนมาถึงพ้ืนที่น้ี. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 
2557 
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      2) พื้นที่อํานวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิต 
          ด้วยแนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นเสมือนพ้ืนที่ใช้ชีวิต บูรณาการการ
เรียนเชิงวิชาการร่วมกับด้านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นพ้ืนที่ปัจจัยสําคัญในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้เวลาประกอบกิจกรรมได้ยาวนานมากข้ึน แบ่งออกเป็นพ้ืนที่กิจกรรมการ
เปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และการแสดงออก ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์กีฬา คลินิก พ้ืนที่พักผ่อน และพ้ืนที่โรง
ภาพยนตร์ขนาดเล็ก และประเภทพื้นที่อํานวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิต เช่น พ้ืนที่ธนาคาร คาเฟ่ ศูนย์
อาหาร และพื้นที่ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น 
          - พื้นที่กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และการแสดงออก การออกแบบจะ
คล้ายกับพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมด้านกิจกรรมนันทนาการ บทบาทเป็นพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรมการ
แสดงออกประเภทต่าง ๆ เช่น กิจกรรมชมรม และกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ิมในส่วนของพื้นที่คลินิก 
(ภาพท่ี 2.60) ที่สามารถสร้างความผ่อนคลายให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน และยังเป็นพ้ืนที่สําหรับฝึกงานของ
นักศึกษาคณะสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
    การออกแบบจะเน้นให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อม เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เป็น
ธรรมชาติ มากกว่าการปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่กิจกรรมภายในอาคาร คล้ายกับพ้ืนที่โรงภาพยนตร์ แต่ด้วย
ลักษณะกายภาพของพ้ืนที่โรงภาพยนตร์ที่เป็นพ้ืนที่ห้องปิด (ภาพที่ 2.61) ทําให้ไม่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 

 

 
ภาพท่ี 2.60 ภาพบรรยากาศพื้นที่คลินิกของ Campus Roskilde เป็นพ้ืนที่สร้างความผ่อนคลายให้กับ
กลุ่มผู้ใช้งาน การออกแบบที่ เน้นช่องเปิดที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีให้กับพ้ืนที่. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2.61 ภาพบรรยากาศภายในพ้ืนที่โรงภาพยนตร์ของ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล. เก็บภาพโดย
ผู้ทําวิจัย, เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

 

          - พื้นที่พักผ่อน เป็นพ้ืนที่ปัจจัยสําคัญในการดึงดูด และส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ รองรับ
พฤติกรรมการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งด้านการทํางาน และการพักผ่อน 
    เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่รองรับการใช้งานระยะยาว พ้ืนที่จึงต้องเน้นการปฏิสัมพันธ์ด้าน
การมอง การออกแบบจึงควรต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่สามารถเปิดมุมมองไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ มีความโปร่ง ควรอยู่
บริเวณช้ันบน และอยู่ใกล้กับโถงหลักของอาคาร (ภาพท่ี 2.62) เพ่ือสร้างบรรยากาศที่สงบ พร้อมกับเปิด
มุมมองได้กว้าง (ภาพที่ 2.63) 

 

 
ภาพท่ี 2.62 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ทํางานเสมือนพ้ืนที่พักผ่อน บริเวณโถงหลัก ของอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2.63 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่พักผ่อน เปิดมุมมองเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่อ่ืนโดยรอบ ของ 
Orestad Gymnasium, Denmark (2007). จาก www.anchel.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ .ศ . 
2557 

 

          - พ้ืนที่อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ได้แก่ คาเฟ่ ศูนย์อาหาร ธนาคาร ศูนย์หนังสือ และ
ร้านค้า ตําแหน่งที่ต้ังควรอยู่บริเวณทางสัญจรหลักที่มีผู้ใช้งานเดินทางผ่านไปมา บริเวณช้ัน 1 ของอาคาร
ที่รองรับผู้ใช้งานหลากหลายประเภท เน่ืองจากพ้ืนที่มีศักยภาพดึงดูดผู้ใช้งานประเภทอ่ืน นอกจาก
นักศึกษา และเป็นพ้ืนที่พบปะ สร้างบรรยากาศที่คึกคัก และได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ตัวอย่างการออกแบบ
พ้ืนที่คาเฟ่ และศูนย์อาหารด้วยแนวคิดเป็นพ้ืนที่ทางผ่าน (ภาพที่ 2.64) 
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ภาพที่ 2.64 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ศูนย์อาหาร ของ Orestad Gymnasium, Denmark (2007) 
ต้ังอยู่บริเวณโถงหลักของอาคารท่ีช้ัน 1 มีลักษณะเป็นข้ันบันได เช่ือมลงไปสู่พ้ืนที่สนามกีฬาช้ันใต้ดิน. 
จาก http://www.anchel.com/tag/orestad/, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 2.2.4 พืน้ที่ฝา่ยบริหาร 

 

  1. บทบาทของพ้ืนที่ 
     เป็นทั้งพ้ืนที่สําหรับฝ่ายบริหาร และพื้นที่อํานวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้งานในด้านการ
ให้ข้อมูล และคําแนะนํา ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ เน่ืองจากบทบาทเป็นอาคารศูนย์กลางด้าน
วิชาการของผู้ใช้งานหลักที่เป็นนักศึกษา จึงสามารถออกแบบให้มีพ้ืนที่ส่วนบริหารของกองกิจการ
นักศึกษาในด้านเกี่ยวกับวิชาการ ไปจนถึงการกําหนดนโยบายภายในมหาวิทยาลัย เน่ืองจากพ้ืนที่อาคาร
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มีศักยภาพเป็นพ้ืนที่รวมตัวของกลุ่มนักศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นปึกแผ่นให้กับ
มหาวิทยาลัยย่ิงข้ึน 

 

  2. ประเภทพ้ืนที่ 
     ประกอบด้วยพ้ืนที่กองกิจการนักศึกษา พ้ืนที่ฝ่ายบริหารอาคาร และพื้นที่อํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เช่น ห้องรับแขก และพื้นที่ต้อนรับ เป็นต้น การออกแบบพ้ืนที่ฝ่ายบริหารจะคล้ายกับพ้ืนที่
คลินิก เน้นการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน เน่ืองจากเป็น
พ้ืนที่ทํางานของกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะ ไม่ได้หมุนเวียนกันใช้เหมือนพ้ืนที่อ่ืน ๆ (ภาพท่ี 2.65) ส่วนพ้ืนที่
ต้อนรับ ควรออกแบบในพ้ืนที่บริเวณทางเข้าหลัก เพราะต้องอยู่ในตําแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นพ้ืนที่ลําดับ
ต้น ๆ ต่อการพบปะของกลุ่มผู้ใช้งาน (ภาพที่ 2.66) 

 

 
ภาพที่ 2.65 ภาพบรรยากาศภายในพื้นที่ฝ่ายบริหารอาคาร Campus Roskilde เป็นพ้ืนที่รองรับการ
ทํางานระยะยาว การออกแบบที่เน้นปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก สร้างมุมมอง และแสงสว่างที่
เหมาะสม. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2.66 ภาพบรรยากาศภายในพื้นที่ต้อนรับของ Campus Roskilde ต้ังอยู่บริเวณทางเข้า และโถง
หลักของอาคาร การเข้าถึงที่สังเกตได้ง่ายจากตําแหน่งต่าง ๆ ของอาคาร. จาก www.archdaily.com, 
สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

2.3 กรณีศึกษา 

 

  จากการศึกษากรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นบทบาทของ
อาคารที่สร้างเป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานหลักที่เป็นนักศึกษาภายในบริบทมหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษา
ในเรื่องการออกแบบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ 
  1. ประวัติ และความเป็นมาของอาคาร 
  2. ข้อมูลด้านที่ต้ัง และกายภาพของที่ต้ัง 
  3. ข้อมูลด้านพ้ืนที่ใช้สอย 
  4. การจัดพ้ืนทีใ่ช้สอย 
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 2.3.1 กรณศีึกษาภายในประเทศ: 
  อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2014) 

 

  1. แนวคิดของอาคาร 
     อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ “อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์” (ภาพที่  2 .9 ) ออกแบบโดยบริษั ท  สถาปนิกห น่ึงร้อยสิบ  จํ ากัด  ออกแบบให้กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยแนวคิดเป็นพ้ืนที่สนับสนุนส่วนของหอสมุดป๋วย ซึ่งเป็นศูนย์
หอสมุดหลักของมหาวิทยาลัย ความต้องการพ้ืนที่เพ่ิมสําหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาทุกคณะ
สาขาวิชา ได้มีพ้ืนที่สําหรับประกอบกิจกรรมการเรียนรู้มากข้ึน 

 

  2. ข้อมูลด้านที่ต้ัง และกายภาพของท่ีต้ัง 
     อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ภาพ
ที่ 2.11) ตําแหน่งที่ต้ังของอาคารอยู่บริเวณกลางมหาวิทยาลัย ติดอยู่กับทางด้านทิศตะวันออกของ
หอสมุดป๋วย พ้ืนที่ล้อมรอบไปด้วยบริบทที่เป็นอาคารสนับสนุนด้านวิชาการ ประกอบด้วยหอสมุด อาคาร
ฝ่ายบริหาร และอยู่ในเส้นทางสัญจรหลักของกลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์ และเส้นทางสัญจรหลักด้านทิศ
ตะวันตกติดกับหอสมุด ทําให้การเข้าถึงอาคารสามารถทําได้หลากหลาย ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถ
บริการสาธารณะของมหาวิทยาลัย เส้นทางจักรยาน และทางเดินเท้า 

 

  3. ข้อมูลด้านพื้นที่ใช้สอย 
     เน่ืองจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างให้เป็นอาคารสนับสนุนหอสมุดเดิม เพ่ิม
พ้ืนที่สําหรับทํางานที่มากข้ึน และต่อเน่ืองจากพ้ืนที่หอสมุด เป็นอาคารสาธารณะสําหรับเฉพาะนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     อาคารมีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 12,489 ตารางเมตร (ภาพท่ี 2.67-2.71) มีทั้งหมด 5 ช้ัน 
(ภาพที่ 2.67-2.71) โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังทฤษฎีในตอนต้น ประกอบด้วย 

     กลุ่มพื้นท่ีศูนย์การเรียนรู้ มีพ้ืนที่ประมาณ 2,843 ตารางเมตร (คิดเป็น 22.76 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่อาคาร) ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยต่าง ๆ ดังน้ี 
     - พื้นที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) (ภาพที่ 2.72) มีพ้ืนที่ประมาณ 1,377 ตารางเมตร (คิด
เป็น 11 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) มีตําแหน่งอยู่ที่บริเวณช้ัน 2 และ 3 ของอาคาร ซึ่งเป็นช้ันที่มีผู้เข้า
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ใช้งานอย่างหนาแน่น เป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอาคาร และมีการปฏิสัมพันธ์ด้านการมองเห็นของ
กลุ่มผู้ใช้งานมากที่สุด เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับโถงหลักของอาคาร และมีมุมมองไปสู่พ้ืนที่ช้ันอ่ืน 
       การออกแบบพ้ืนที่ที่เน้นแนวคิดเก่ียวกับ พ้ืนที่การเรียนรู้ที่เป็นเสมือนบ้าน มีลักษณะเป็น
พ้ืนที่โล่งกว้าง ที่มีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกใช้หลายหลายประเภท และมีการจัดวางตําแหน่งแบบกระจายตัว
อยู่ทั่วพ้ืนที่ สร้างบรรยากาศของพื้นที่ที่มีความสะดวกสบาย รองรับพฤติกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย
อิริยาบถ ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง หรือนอนอ่านหนังสือ การจับกลุ่มพูดคุย และการทํางานทั่วไป เป็นต้น 
นอกจากน้ีพ้ืนที่ยังรองรับอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล เช่น คอมพิวเตอร์ และแท็ปเล็ต เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความ
นิยม และดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้งานภายในอาคารแห่งน้ี 
    - พื้นที่ อ่านหนังสือ (ภาพที่ 2.30) มีพ้ืนที่ประมาณ 860 ตารางเมตร (คิดเป็น 6.80     
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) มีลักษณะเป็นโซนพ้ืนที่อ่านหนังสือขนาดใหญ่ อยู่ที่บริเวณช้ัน 3 ของอาคาร 
มีบรรยากาศที่สงบเงียบ และสามารถเปิดมุมมองไปสู่พ้ืนที่ช้ันอ่ืน ๆ ได้ เน่ืองจากพ้ืนที่อยู่ติดกับบริเวณโถง
หลักของอาคาร และการเลือกใช้วัสดุปิดก้ันเป็นกระจก เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นโต๊ะสําหรับอ่านหนังสือ
ที่มีทั้งแบบโต๊ะสําหรับใช้งานเป็นกลุ่ม และแบบเด่ียว 
    - พื้นท่ีห้องเรียน (ภาพที่ 2.73) มีพ้ืนที่ประมาณ 350 ตารางเมตร (คิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่อาคาร) มีลักษณะเป็นโซนห้องสําหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม ต้ังแต่ขนาดกลาง (ประมาณ 
3-4 คน) ไปจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ (ประมาณ 7-10 คน) อยู่บริเวณช้ัน 2 ใกล้กับพ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียง
ได้) เป็นตําแหน่งที่มีผู้ใช้งานผ่านไปมาอย่างหนาแน่น 
     รองรับพฤติกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นพ้ืนที่จับกลุ่มกันอ่านหนังสือ พ้ืนที่
พบปะ พ้ืนที่ประชุมกลุ่ม ไปจนถึงพ้ืนที่สําหรับเรียนเสริมนอกห้องเรียน โดยบทบาทจะคล้ายกับพ้ืนที่อ่าน
หนังสือ (ใช้เสียงได้) แต่แตกต่างกันที่พ้ืนที่ห้องเรียนจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่น้อยกว่า และมีความเป็น
ส่วนตัวมากขึ้น 
     ด้านการปฏิสัมพันธ์มีลักษณะเดียวกับพ้ืนที่อ่านหนังสือ เน่ืองจากพื้นที่มีลักษณะเป็นห้องที่
สร้างความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุส่วนผนังห้องด้านที่เช่ือมกับทางเดินเป็นกระจก ทํา
ให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศ และดึงดูดผู้ที่ผ่านไปมาได้ 
    - พื้นที่นิทรรศการ มีพ้ืนที่ประมาณ 250 ตารางเมตร (คิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่
อาคาร) ต้ังอยู่ที่ช้ัน 1 บริเวณโถงทางเข้าหลักของอาคาร ที่มีกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ภายใน
อาคารผ่านไปมาเป็นจํานวนมากตลอดท้ังวัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นพ้ืนที่ทางผ่าน เพ่ิมโอกาส
ต่อการปฏิสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่ 
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     กลุ่มพื้นที่ศูนย์นักศึกษา มีพ้ืนที่ประมาณ 2,290 ตารางเมตร (คิดเป็น 18.35 เปอร์เซ็นต์ 
ของพื้นที่อาคาร) โดยแบ่งกลุ่มของพ้ืนที่ใช้สอย ด้วยประเภทของผู้ใช้งานที่รองรับ ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้
สอยที่รองรับผู้ใช้งานที่เป็นเฉพาะนักศึกษา และพ้ืนที่ใช้สอยที่รองรับทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
     - พื้น ท่ีรองรับเฉพาะนักศึกษา มี พ้ืนที่ประมาณ  1,520 ตารางเมตร (คิดเป็น 12 
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อาคาร) ได้แก่ พ้ืนที่คอมพิวเตอร์ (ภาพท่ี 2.75) ศูนย์เรียนรู้ภาษา ร้านถ่ายเอกสาร 
โรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก (ภาพที่ 2.74) และคาเฟ่ (ภาพที่ 2.74-2.76) มีตําแหน่งที่ต้ังกระจายตัวอยู่ ต้ังแต่
ช้ัน 2 ของอาคารขึ้นไป ทําให้ผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนทั่วไป ไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ในส่วนน้ี 
       บทบาทของพ้ืนที่คือช่วยสนับสนุนพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ (ซึ่งเป็นพ้ืนที่กิจกรรมหลักของ
อาคาร) มีส่วนช่วยอํานวยความสะดวก ทั้งด้านการค้นคว้าข้อมูล เป็นพ้ืนที่เรียนเสริมด้านภาษา มีร้าน
ถ่ายเอกสาร ห้องชมภาพยนตร์ และคาเฟ่ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถประกอบกิจกรรมภายในอาคารได้
ยาวนานมากข้ึน และสร้างทัศนคติที่ดี ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน 
     - พื้นที่ รองรับประชาชนทั่วไป มี พ้ืนที่ประมาณ  770 ตารางเมตร (คิดเป็น 6.35 
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อาคาร) ประกอบด้วยพ้ืนที่ธนาคาร และร้านค้าต่าง ๆ มีตําแหน่งที่ต้ังอยู่ที่บริเวณช้ัน 
1 รอบโถงทางเข้าหลักของอาคาร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย เน่ืองจากออกแบบ
เป็นพ้ืนที่เปิด เป็นพ้ืนที่อํานวยความสะดวกทั่วไป 
       การออกแบบให้เป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชฯ ที่เปิดให้เอกชนเข้ามาใช้งาน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
อาคาร พร้อมทั้งสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานได้มากย่ิงขึ้น ด้วยประเภทของร้านค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ และ
พ้ืนที่ธนาคารขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 2.67 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ ใช้สอยช้ัน 1 (1st floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. จากผู้อํานวยการหอสมุดป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. 

 

 
ภาพที่ 2.68 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ ใช้สอยช้ัน 2 (2nd floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. จากผู้อํานวยการหอสมุดป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. 
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ภาพที่ 2.69 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ ใช้สอยช้ัน 3 (3rd floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. จากผู้อํานวยการหอสมุดป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. 

 

 
ภาพที่ 2.70 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ ใช้สอยช้ัน 4 (4th floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. จากผู้อํานวยการหอสมุดป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. 
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ภาพที่ 2.71 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ ใช้สอยช้ัน 5 (5th floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. จากผู้อํานวยการหอสมุดป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. 

 

 
ภาพท่ี 2.72 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) ที่ช้ัน 3 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.73 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ห้องเรียนที่ ช้ัน 2 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.74 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่ศูนย์ภาษา และห้องชมภาพยนตร์ที่ช้ัน 4 ของอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.75 ภาพแสดงบรรยากาศพื้นที่คอมพิวเตอร์ที่ ช้ัน 4 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. จาก www.eduzeek.com, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.76 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่อาหาร และเครื่องด่ืม บริเวณโถงช้ัน 3 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.77 ภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

     จากการสํารวจอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่รองรับพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบทั่วไป ทําให้นักศึกษาไม่ได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ กระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และ
การขาดพ้ืนที่สําหรับปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เหล่าน้ัน 
     ซึ่งอาคารศูนย์การเรียนรู้ในบริบทที่ทําวิจัย (ภาพที่ 2.78) ลักษณะของพ้ืนที่ที่มีความ
ยืดหยุ่น ส่งเสริมการทํางานร่วมกัน และการพบปะแบบสุ่ม ประกอบไปด้วยพ้ืนที่การเรียนรู้ทั่วไป ได้แก่ 
พ้ืนที่อ่านหนังสือ พ้ืนที่ห้องเรียน และพ้ืนที่การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ พ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้
เสียงได้) พ้ืนที่ปฏิบัติการ และพ้ืนที่นิทรรศการ เพ่ิมในส่วนของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนที่ศูนย์
นักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเป็นศูนย์รวมของการปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตร่วมกัน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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ภาพท่ี 2.78 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของพื้นที่ใช้สอย ระหว่างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (ด้านซ้าย) กับอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ (ด้านขวา). โดยผู้วิจัย 

 

 2.3.2 กรณศีึกษาภายในประเทศ: 
  อาคารศนูย์การเรียนรู้มหิดล (2011) 

 

  1. แนวคิดของอาคาร 
      อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ภาพที่ 2.50) ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกอาศรมศิลป์ 
ออกแบบให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งก่อต้ังมายาวนานกว่า 120 ปี ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย (Time Higher Education, World University Ranking และ 
Quacquarelli Symonds Asian University Ranking) ด้ วยปริม าณนั กศึ กษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีประมาณ 19,000 คน สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีไม่เพียงพอ เช่น โรงอาหาร พ้ืนที่
กิจกรรมนันทนาการ และพื้นที่สวนสาธารณะ ไม่สามารถรองรับกับปริมาณผู้ใช้งานที่มีมากขึ้น จึง
จําเป็นต้องจัดทําโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการ
ประกอบกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน และการมีส่วนร่วม พัฒนาไปพร้อม ๆ 
กันระหว่างมหาวิทยาลัย กับการเป็นชุมชนย่ังยืนในละแวก 
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  2. ข้อมูลด้านที่ต้ัง และกายภาพของท่ีต้ัง 
      อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ต้ังอยู่ที่
จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย โดยตําแหน่งที่ต้ังของอาคารอยู่บริเวณศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย (ภาพท่ี 
2.51) เข้ากับแนวคิดบทบาทของอาคารที่ต้องการสร้างให้เป็นศูนย์กลางพื้นที่ใช้สอยสําหรับบุคลากร  
และนักศึกษา 
      ตัวอาคารล้อมรอบไปด้วยอาคารเรียนคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ รูปแบบการสัญจรภายในท่ีรองรับ ได้แก่ จุดรับส่ง
รถบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัย พ้ืนที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล และเส้นทางจักรยานที่เช่ือมต่อไปสู่
พ้ืนที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง (ภาพที่ 2.52) 

 

  3. ข้อมูลด้านพื้นที่ใช้สอย 
      อาคารมีพ้ืนที่ใช้สอยท้ังหมด 29,672 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 5 ช้ัน (ภาพที่ 2.80-2.84) 
การนําแนวคิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากต่างประเทศ มาใช้ในการออกแบบเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
(ที่เน้นด้านการเป็นพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้ใช้งาน การวางตัว
อาคารให้แบ่งออกเป็น 2 โถง และเชื่อมถึงกัน (ภาพท่ี 2.80) รองรับกิจกรรมได้ทั้งกลางแจ้ง (ภาพท่ี 
2.47) และภายในพ้ืนที่ปกคลุม (ภาพที่ 2.79) ทั้งน้ีเพ่ือสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านมุมมอง ให้สามารถ
มองเห็นรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นบริเวณอาคาร 
      การออกแบบลักษณะเป็นอาคารเปิด มีปริมาณช่องเปิดที่มาก เพ่ือให้อากาศธรรมชาติ
สามารถถ่ายเทได้สะดวก พ้ืนที่ใช้สอยต่าง ๆ มีลักษณะเป็นห้องเกาะตัวเรียงกันไปตามกรอบอาคาร และ
เช่ือมต่อกันด้วยทางเดินที่อยู่ด้านใน การเลือกใช้วัสดุที่เน้นความโปร่ง สลับกับวัสดุที่ให้ความรู้สึกที่
ทันสมัยและเป็นธรรมชาติ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น และดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน (ภาพที่ 2.79) 
      จากทฤษฎีในตอนต้น สามารถแบ่งพ้ืนที่ของอาคารออกเป็นทั้ งหมด 3 ส่วนหลัก 
ประกอบด้วย 

      กลุ่มพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ มีพ้ืนที่ประมาณ 2,730 ตารางเมตร (คิดเป็น 9 เปอร์เซ็นต์ ของ
พ้ืนที่อาคาร) เน่ืองจากบทบาทของอาคารที่เน้นเป็นพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา จึงมีพ้ืนที่ในส่วนน้ีไม่มาก 
ประกอบพ้ืนที่ใช้สอยดังน้ี 
      - พื้นท่ีอ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) มีพ้ืนที่ประมาณ 2,250 ตารางเมตร (คิดเป็น 7.5     
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) มีที่ต้ังกระจายตัวอยู่ในตําแหน่งต่าง ๆ ของอาคาร 
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        โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ช้ัน 1 ใกล้ทางเข้าหลักของอาคาร บริเวณโถงด้านทิศเหนือ มี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่ง ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะสําหรับอ่านหนังสือจํานวนมาก ศักยภาพเป็น
พ้ืนที่ที่มีผู้ใช้งานผ่านไปมาอย่างหนาแน่น ทําให้มีการปฏิสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่ค่อนข้างมาก นอกจากน้ี
พ้ืนที่ยังกระจายตัวอยู่ต้ังแต่ช้ันลอยขึ้นไป บริเวณทางเดินของอาคาร 
      - พื้นที่นิทรรศการ มีพ้ืนที่ประมาณ 480 ตารางเมตร (คิดเป็น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่
อาคาร) ต้ังอยู่ที่ช้ัน 1 ของอาคาร ตําแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เน่ืองจากพ้ืนที่อยู่บริเวณศูนย์กลาง
ของอาคาร ระหว่างโถงด้านทิศเหนือ กับพ้ืนที่ลานภูมิทัศน์ด้านทิศใต้ แต่ด้วยลักษณะการออกแบบเป็น
ห้องปิด ทําให้เป็นการลดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ผ่านไปมา ในกรณีที่ไม่มีการจัดแสดง ห้องน้ีจะมีลักษณะ
ปิดทึบไม่ได้ใช้งาน 

      กลุ่มพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม มีพ้ืนที่ประมาณ 3,663 ตารางเมตร (คิดเป็น 12.34 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่อาคาร) การออกแบบอาคารให้มีพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม สําหรับปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของนักศึกษา
จากคณะต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการอยู่อาศัยร่วมกัน ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอย
ต่าง ๆ ดังน้ี 
      - พื้นที่ห้องกิจกรรมชมรม มีพ้ืนที่ประมาณ 844 ตารางเมตร (คิดเป็น 2.84 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่อาคาร) มีตําแหน่งอยู่ที่บริเวณช้ัน 1 และช้ันลอยของอาคาร เน่ืองจากเป็นช้ันที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และอยู่ใกล้กับบริเวณทางเข้าหลักด้านทิศใต้ของอาคาร รองรับกิจกรรมชมรมทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัย ทําให้บทบาทของอาคารที่เป็นพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา และยังเป็นพ้ืนที่ศูนย์รวมของกิจกรรม
ชมรมต่าง ๆ ด้วย 
        พ้ืนที่มีลักษณะแบ่งออกเป็นห้อง ๆ โดยมีจํานวนเพียงพอกับประเภทของกิจกรรมชมรม
ต่าง ๆ รองรับพฤติกรรมการเป็นพ้ืนที่นัดพบ พ้ืนที่ประชุม และเป็นพ้ืนที่สําหรับฝึกซ้อมกิจกรรมของ
ชมรมน้ัน ๆ 
        เน่ืองจากเป็นอาคารศูนย์รวมของกิจกรรมชมรมทุกประเภท และด้านทําเลที่ต้ังของ
อาคารที่ต้ังอยู่บริเวณศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพเป็นพ้ืนที่ทางผ่าน ทําให้การประชาสัมพันธ์
ของกิจกรรมชมรมต่าง ๆ มีความน่าสนใจ ทําให้นักศึกษาได้เห็นรูปแบบกิจกรรมชมรมแบบภาพรวม เพ่ิม
โอกาสในการสังเกต และเกิดความสนใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกันชมรมนั้น ๆ ซึ่งเข้ากับแนวคิดการได้
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในชุมชน และการได้ริเร่ิมทําสิ่งใหม่ ๆ 
      - หอเกียรติยศ (hall of fame) มีพ้ืนที่ประมาณ 1,054 ตารางเมตร (คิดเป็น 3.55   
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) โดยตําแหน่งที่ต้ังอยู่บริเวณศูนย์กลางของอาคารท่ีช้ัน 2 และ 3 (ในลักษณะ
เป็นห้องที่สูงต่อเน่ืองกัน 2 ช้ัน) มีลักษณะการออกแบบคล้ายกับพ้ืนที่นิทรรศการ แต่แตกต่างรูปแบบการ
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ใช้งาน ที่ต้องการใช้เป็นพ้ืนที่สําหรับจัดแสดงถาวร เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และรางวัลต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี 
      - พื้นที่เชิงวัฒนธรรมอเนกประสงค์ มีพ้ืนที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร (คิดเป็น 5.39 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ ต้ังอยู่ที่บริเวณโถงช้ัน 1 ด้านทิศใต้ของ
อาคาร เป็นพ้ืนที่โล่งอเนกประสงค์สําหรับประกอบกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม หรืองานเทศกาลต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมที่เป็นทางการ และรวมถึงการเป็นพ้ืนที่แสดงออกของ
กิจกรรมชมรมต่าง ๆ 
      - พื้นที่ดนตรีและการแสดง มีพ้ืนที่ประมาณ 165 ตารางเมตร (คิดเป็น 0.50 เปอร์เซ็นต์ 
ของพื้นที่อาคาร) เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะสาขาวิชาที่
เน้นทางด้านดนตรีและการแสดง ซึ่งอาคารศูนย์การเรียนรู้ได้จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับจัดแสดงภายในบริเวณ
อาคาร เพ่ือสร้างบรรยากาศที่คึกคัก มีเสียงดนตรี และการจัดแสดงละครในบางโอกาส 
        กิจกรรมประเภทดนตรีและการแสดงน้ี สามารถใช้งานในส่วนของห้องกิจกรรมชมรม 
เน่ืองจากประเภทของกิจกรรมชมรมส่วนใหญ่ มีความเกี่ยวข้องกับด้านดนตรีและการแสดง ทําให้กลุ่ม
ผู้ใช้งานใช้พ้ืนที่ห้องในการซ้อม และสามารถออกมาจัดแสดงบริเวณพ้ืนที่สาธารณะของอาคารท่ีได้
จัดเตรียมไว้ 

      กลุ่มพื้นที่ศูนย์นักศึกษา มีพ้ืนที่ประมาณ 9,580 ตารางเมตร (คิดเป็น 32.28 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่อาคาร) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เข้ากับแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพ้ืนที่ศูนย์กลางการ
อํานวยความสะดวก และให้เป็นชุมชนการอยู่อาศัยร่วมกันของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มของพ้ืนที่ใช้สอย 
ด้วยประเภทของผู้ใช้งานที่รองรับ ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยที่รองรับผู้ใช้งานท่ีเป็นเฉพาะนักศึกษา และ
พ้ืนที่ใช้สอยที่รองรับทั้งนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ในรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

     - พื้น ท่ีรองรับเฉพาะนักศึกษา มี พ้ืนที่ประมาณ  4,169 ตารางเมตร (คิดเป็น 14 
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อาคาร) ได้แก่ พ้ืนที่คอมพิวเตอร์ ศูนย์เรียนรู้ภาษา ห้องประชุม พ้ืนที่พักผ่อน คลินิก 
ศูนย์บริการนักศึกษา และโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก 
       มีตําแหน่งที่ ต้ังกระจายตัวอยู่ต้ังแต่ช้ันลอยขึ้นไปจนถึงช้ันบนสุด ซึ่งผู้ใช้งานที่เป็น
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ยาก รวมถึงการมีพ้ืนที่คาเฟ่ขนาดใหญ่ที่บริเวณช้ัน 4 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถใช้งานพ้ืนที่ได้ยาวนานมากข้ึน พร้อมกับเปิดมุมมอง ได้ปฏิสัมพันธ์
กับพ้ืนที่กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยรอบ 
       บทบาทเป็นพ้ืนที่อํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการค้นคว้าข้อมูล เป็นพ้ืนที่
เรียนเสริมด้านภาษา พ้ืนที่ห้องประชุมจํานวนมาก ที่สามารถปรับเปลี่ยนใช้เป็นห้องเรียนช่ัวคราว พ้ืนที่



 

76 

สําหรับพักผ่อน และโรงภาพยนตร์ เพ่ือสร้างความผ่อนคลาย และมีศูนย์บริการนักศึกษาที่เป็นเสมือน 
one stop service เป็นคลินิกสําหรับรักษา และเป็นพ้ืนที่ให้คําปรึกษา สําหรับนักศึกษาจากทุกคณะ 
     - พื้นที่รองรับประชาชนทั่วไป มีพ้ืนที่ประมาณ 5,411 ตารางเมตร (คิดเป็น 18.28 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) ประกอบด้วยพ้ืนที่ธนาคาร ศูนย์หนังสือ คาเฟ่ ศูนย์อาหาร และร้านค้า 
       ตําแหน่งที่ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่ช้ัน 1 และช้ันลอยของอาคาร เน่ืองจากเป็นช้ันที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้สะดวก เน้นพ้ืนที่ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่มีพ้ืนที่ประมาณ 2,930 ตารางเมตร 
(แบบมีช้ันลอย) รับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ศูนย์อาหารที่เป็นศูนย์รวมการใช้งาน
ร่วมกันของนักศึกษาจากทุกคณะ และพื้นที่ใช้ดึงดูดอ่ืน ๆ ได้แก่ ศูนย์หนังสือ สําหรับจําหน่ายหนังสือ
ทั่วไป ร้านค้าที่มีทั้งร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ร้านขายอาหาร และเครื่องด่ืม และร้านค้าที่เป็นของ
เอกชน ที่สามารถสร้างรายได้ส่วนหน่ึงให้กับอาคาร 
     นอกจากน้ีงานฝ่ายบริหารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยังรวมอยู่ในอาคารน้ีด้วย ได้แก่ กอง
กิจการนักศึกษา ห้องสมาคมศิษย์เก่า และห้องอธิการบดี 

 

 
ภาพที่ 2.79 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่โล่งภายในอาคาร (ภาพซ้าย) และการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคาร 
(ภาพขวา) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล. เก็บภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 2.80 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 1 (1st floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล. จาก ไฟล์แบบ
อาคารจาก ผู้จัดการอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (พ.ศ. 2557) 

 

 
ภาพที่ 2.81 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ันลอย (mezzanine floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล. 
จาก ไฟล์แบบอาคารจาก ผู้จัดการอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (พ.ศ. 2557) 
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ภาพที่ 2.82 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 2 (2nd floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล. จาก ไฟล์แบบ
อาคารจาก ผู้จัดการอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (พ.ศ. 2557) 

 

 
ภาพท่ี 2.83 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 3 (3rd floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล. จาก ไฟล์แบบ
อาคารจาก ผู้จัดการอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (พ.ศ. 2557) 
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ภาพที่ 2.84 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 4 (4th floor) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล. จาก ไฟล์แบบ
อาคารจาก ผู้จัดการอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (พ.ศ. 2557) 

 

 
ภาพที่ 2.85 ภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล. โดยผู้วิจัย 
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 2.3.3 กรณศีึกษาต่างประเทศ: 
  Campus Roskilde (2012) 

 

  1. แนวคิดของอาคาร 
      Campus Roskilde (ภาพท่ี 2.10) เป็นอาคารการศึกษาออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก 
Henning Larsen Architects (University College Zealand, Denmark) เป็นมหาวิทยาลัยที่ เน้น
หลักสูตรครอบคลุมทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ งานเพื่อสังคม งานสาธารณสุข และครุ
ศาสตร์ โดยบทบาทของอาคารคือต้องการสร้างให้เป็นศูนย์กลางการพบปะ การเป็นพ้ืนที่นัดพบสําหรับ
นักศึกษาจากทุกคณะสาขาวิชา (random meetings) มาใช้งานพ้ืนที่ร่วมกัน สร้างความรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงของสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

 

  2. ข้อมูลด้านที่ต้ัง และกายภาพของท่ีต้ัง 
      Campus Roskilde อยู่ภายใต้ University College Zealand ต้ังอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก 
ตําแหน่งที่ต้ังของอาคารอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดริมขอบรั้วภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย รองรับ
การเข้าถึงด้วยพาหนะส่วนบุคคลเป็นหลัก เพราะตัวมหาวิทยาลัยค่อนข้างห่างจากชุมชนโดยรอบ 
มากกว่าระยะที่สามารถเข้าถึงด้วยการเดินเท้าได้ (ภาพที่ 2.12) มีถนน Trekroner Alle เป็นถนนเส้น
หลักตัดผ่านทางด้านทิศใต้ของมหาวิทยาลัย 
      ภายในมหาวิทยาลัยมีการแบ่งพ้ืนที่ภายในออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนด้านในมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยกลุ่มของอาคารเรียน และฝ่ายบริหาร ส่วนด้านนอกมีถนนสาธารณะ Trekroner 
Forskerpark ตัดผ่าน โดยอาคาร Campus Roskile ต้ังอยู่ใกล้กับบริเวณพ้ืนที่หอพักนักศึกษา พ้ืนที่ที่
เป็นเสมือนทางผ่านระหว่างพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยกับพ้ืนที่หอพักอาศัย ทําให้พ้ืนที่ต้ังมีศักยภาพ
สามารถดึงดูดผู้ที่เดินทางผ่านไปมาได้ 
      อาคาร Campus Roskilde มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมด 4 ก้อน โดยท่ีพ้ืนที่ภายใน
เช่ือมต่อถึงกัน ออกแบบโดยหมุนอาคารให้รับกับบริบทโดยรอบ การออกแบบช่องเปิดให้สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม (ภาพที่ 2.86) ด้านที่รับความร้อนให้มีช่องเปิดน้อย โดยภาพรวมแล้วตัวอาคารมี
อัตราส่วนของปริมาณช่องเปิดที่มาก เพ่ือสร้างความต่อเนื่องด้านมุมมองของกิจกรรมภายใน และ
ภายนอก และเปิดมุมมองไปที่ถนนด้านทิศใต้ของมหาวิทยาลัย การออกแบบให้รูปทรงอาคารย่ืนออกมา
บังพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ด้านทิศเหนือ (ภาพที่ 2.20-2.21) 
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ภาพท่ี 2.86 ภาพแสดง façade ด้านทิศใต้ของอาคาร Campus Roskilde. จาก www.archdaily.com, 
สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

  3. ข้อมูลด้านพื้นที่ใช้สอย 
      อาคารมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 20,000 ตารางเมตร ในปัจจุบันสร้างเสร็จ และเปิดให้ใช้บริการแล้ว
เป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 14,000 ตารางเมตร (ภาพท่ี 2.87-2.89) ออกแบบด้วยแนวคิดเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยม
เช่ือมต่อกัน โดยแต่ละอาคารออกแบบให้มีโถงกลางแยกออกจากกัน (ภาพที่ 2.93) 
      โถงของอาคารฝั่งทิศตะวันตกเน้นเป็นพ้ืนที่กิจกรรมด้านกีฬา สังเกตที่ช้ันล่างเป็นพ้ืนที่
สนามกีฬาอเนกประสงค์ในล่ม มีทั้งหมด 2 ช้ัน เช่ือมต่อกับโถงฝ่ังตะวันออกของอาคารที่เน้นกิจกรรมด้าน
การเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ช้ัน และมีพ้ืนที่ใช้สอยล้อมรอบเช่ือมต่อพ้ืนที่ทั้ง 2 โถงนี้ สร้างความต่อเน่ือง
ด้านมุมมองให้กับพ้ืนที่ภายใน (ภาพที่ 2.32) 
      จากทฤษฎีในตอนต้น สามารถแบ่งพ้ืนที่ของอาคารออกเป็นทั้ งหมด 3 ส่วนหลัก 
ประกอบด้วย 

      พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 4,403 ตารางเมตร (คิดเป็น 32.65 เปอเซ็นของพ้ืนที่
อาคาร) ซึ่งเป็นพ้ืนที่หลักของอาคาร เน่ืองจากบทบาทของอาคารที่เน้นทางด้านการเป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์
ด้านวิชาการ ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยดังน้ี 
      - พื้น ท่ีห้องเรียน  (ภาพที่ 2.33) มี พ้ืนที่ทั้ งหมด 2,028 ตารางเมตร (คิดเป็น 15 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) เป็นพ้ืนที่หลัก ใช้ในลักษณะเป็นห้องเรียน ด้วยแนวคิดการสุ่มเพ่ือเข้าใช้งาน 
ทําให้เกิดการเวียนกันใช้งานไปตามห้องในตําแหน่งที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ 
        พ้ืนที่มีที่ต้ังกระจายตัวอยู่ในตําแหน่งต่าง ๆ ของอาคาร ต้ังแต่ช้ัน 2 ขึ้นไป การเลือกใช้
วัสดุผนังที่เป็นกระจกเพ่ือการปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมภายใน และการมีช่องเปิดไปสู่พ้ืนที่ภายนอก 
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สัมพันธ์ไปกับแนวคิดการเวียนกันใช้งาน สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน การปฏิสัมพันธ์ด้านมุมมองที่มี
การเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดน่ิง 
      - พื้นที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) (ภาพที่ 2.32) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,420 ตารางเมตร (คิด
เป็น 10.52 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) เป็นอีกพ้ืนที่หลักที่มีส่วนช่วยเพ่ิมการปฏิสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม
ผู้ใช้งาน เน่ืองจากพ้ืนที่มีลักษณะเป็นห้องทรงกลม วางตําแหน่งกระจายตัวอยู่บริเวณทางสัญจรหลักของ
อาคาร โดยส่วนของผนังใช้มีช่องเปิดขนาดเล็กจํานวนมาก สลับกับส่วนทึบ เพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น ทําให้ผู้ที่กําลังใช้งานอยู่ภายใน สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ผ่านไปมาโดยรอบ พร้อมท้ังสร้าง
บรรยากาศที่น่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานอ่ืน ๆ 
        รองรับพฤติกรรมการใช้งานร่วมกันเป็นกลุ่มขนาดกลาง (ประมาณ 7-10 คน) พฤติกรรม
การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจับกลุ่มอ่านหนังสือ การประชุมกลุ่ม รวมถึงการใช้งานในลักษณะเป็น
ห้องเรียนขนาดเล็ก และรองรับอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล 
      - พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่นิทรรศการ (ภาพท่ี 2.49) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 955 ตารางเมตร 
(คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นของพ้ืนที่อาคาร) มีลักษณะเป็นโซนพ้ืนที่โล่งกว้าง ที่มีเฟอร์นิเจอร์สําหรับรองรับการ
ใช้งานเคร่ืองมือการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะทางมากข้ึน ในด้านงานคหกรรม งานประดิษฐ์ และงานศิลปะ
ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ด้านที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
        พ้ืนที่ต้ังอยู่ที่ช้ัน 1 ของอาคาร ใกล้กับบริเวณโถงหลัก ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็น
พ้ืนที่ที่มีผู้ใช้งานผ่านไปมาอย่างหนาแน่น โดยออกแบบให้มีพ้ืนที่สําหรับจัดนิทรรศการ ที่รองรับการจัด
แสดงผลงานท่ีมาจากพ้ืนที่ปฏิบัติการ ศักยภาพของพ้ืนที่ที่เป็นเสมือนทางผ่าน ทําให้เพ่ิมโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานที่จัดแสดง กับผู้ใช้งานบริเวณพ้ืนที่ 

      พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 378 ตารางเมตร (คิดเป็น 2.80 เปอร์เซ็นของพ้ืนที่
อาคาร) ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอย คือ พ้ืนที่ดนตรีและการแสดง 
      ตําแหน่งที่ต้ังอยู่ที่ช้ัน 1 ของอาคาร มีทั้งที่อยู่ใกล้กับบริเวณทางสัญจร และที่มุมก่ึงกลาง
ของอาคารด้านทิศใต้ มีลักษณะเป็นห้องกิจกรรมชมรม เก่ียวกับด้านดนตรีและการแสดง โดยภายใน
อาคารได้ออกแบบให้มีทั้งส่วนของห้องสําหรับฝึกซ้อม และพ้ืนที่สําหรับจัดแสดงที่บริเวณโถงช้ัน 1 และ
พ้ืนที่ที่อยู่ติดกับสวนภูมิทัศน์ด้านตะวันตกเฉียงทิศเหนือ 
      ลักษณะของพ้ืนที่มีทั้งแบบเป็นห้องซ้อมขนาดเล็ก และห้องสําหรับจัดแสดงขนาดใหญ่ 
รองรับการจัดแสดงบริเวณพ้ืนที่สาธารณะภายในอาคาร เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้ใช้งาน คล้ายกับ
แนวคิดจากกรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
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      พื้นที่ศูนย์นักศึกษา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,853 ตารางเมตร (คิดเป็น 28.57 เปอร์เซ็นต์ ของ
พ้ืนที่อาคาร) โดยแบ่งกลุ่มของพ้ืนที่ใช้สอย ด้วยประเภทของผู้ใช้งานท่ีรองรับ ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยท่ี
รองรับผู้ใช้งานที่เป็นเฉพาะนักศึกษา และพ้ืนที่ใช้สอยที่รองรับทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
       - พื้นที่รองรับเฉพาะนักศึกษา มีพ้ืนที่ประมาณ 2,400 ตารางเมตร (คิดเป็น 17.79 
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อาคาร) ได้แก่ พ้ืนที่ออดิทอเรียม คลินิก พ้ืนที่คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด พ้ืนที่พักผ่อน 
และศูนย์บริการนักศึกษา 

       ออดิทอเรียม มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 514 ตารางเมตร (ภาพท่ี 2.91) เป็นพ้ืนที่รองรับการจัด
บรรยาย สัมมนาด้านวิชาการ และเป็นพ้ืนที่สําหรับจัดแสดง ลักษณะของพื้นที่ออดิทอเรียม ที่ออกแบบ
ด้วยแนวคิดเป็นห้องเปิด คือออกแบบให้มีผนังด้านหน่ึงเป็นกระจก ด้านที่เช่ือมต่อกับบริเวณทางสัญจร
หลัก เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ และดึงดูด กรณีที่มีการจัดกิจกรมภายในขึ้น 

       ตําแหน่งที่ต้ัง ออกแบบให้มีจํานวนหลายห้อง กระจายตัวอยู่ใกล้กับตําแหน่งทางสัญจร
หลัก มีทั้งท่ีอยู่บริเวณโถงหลักของอาคาร และที่อยู่ติดกับสวนภูมิทัศน์ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

       คลินิก มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,494 ตารางเมตร (ภาพที่ 2.90) มีลักษณะคล้ายพ้ืนที่
ปฏิบัติการ และพ้ืนที่พักผ่อน เน่ืองจากบทบาทของพ้ืนที่เป็นเสมือนห้องเรียนของนักศึกษาจากคณะ
พยาบาล ที่ใช้สําหรับเรียนรู้ และปฏิบัติงานจริง รองรับการเข้าใช้งานจริงจากกลุ่มผู้ใช้งานภายในอาคาร 
ซึ่งใช้ได้ทั้งสําหรับเป็นพ้ืนที่สร้างความผ่อนคลาย และพ้ืนที่สําหรับทําการรักษา (อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
พ้ืนที่โซนกีฬา) ตําแหน่งที่ต้ัง พ้ืนที่มีลักษณะเป็นห้องกระจายตัวอยู่ร่วมกับพ้ืนที่ห้องเรียน 

       พื้นท่ีอ่ืน ๆ ได้แก่ พ้ืนที่คอมพิวเตอร์ (ภาพที่ 2.58) พ้ืนที่ห้องสมุด (ภาพที่ 2.55) และ
พ้ืนที่ศูนย์บริการนักศึกษา (ภาพท่ี 2.59) ออกแบบโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ พ้ืนที่ต้ังอยู่ในตําแหน่งบริเวณ
ทางสัญจรหลักที่มีผู้ใช้งานผ่านไปมา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการเลือกใช้วัสดุส่วนของผนังเป็น
กระจกใส 
     - พื้นที่รองรับประชาชนทั่วไป มีพ้ืนที่ประมาณ 1,453 ตารางเมตร (คิดเป็น 10.78 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) ประกอบด้วยพ้ืนที่ ศูนย์อาหาร และพื้นที่กีฬา 
       ตําแหน่งที่ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่ช้ัน 1 ของอาคาร ซึ่งผู้ใช้งานท่ีเป็นประชาชนทั่วไป สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ประกอบด้วยพ้ืนที่ศูนย์อาหารภายในอาคาร (ภาพท่ี 2.92) ต้ังอยู่ที่บริเวณทางเข้าหลักด้าน
ทิศเหนือ เน่ืองจากพ้ืนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทําให้สามารถดึงดูดผู้ที่ผ่านไปมาให้เข้ามาใช้งาน และได้
ปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่กิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในอาคาร 
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       ในส่วนของพ้ืนที่กีฬา (ภาพท่ี 2.46) ต้ังอยู่ในอาคารฝั่งทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่
ประมาณ 1,128 ตารางเมตร ลักษณะเป็นโรงยิมอเนกประสงค์ ที่รองรับกิจกรรมกีฬาหลากหลายประเภท 
ทั้งบาสเกตบอล แบตมินตัน เป็นต้น ศักยภาพเป็นได้ทั้งพ้ืนที่กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม รองรับการจับกลุ่ม
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมกายบริหาร หรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ 

 

 
ภาพที่  2.87  ภาพแสดงผังพ้ืนที่ ใช้สอยช้ัน  1 (1st floor) ของอาคาร Campus Roskilde. จาก 
www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่  2.88  ภาพแสดงผังพ้ืนที่ ใช้สอยช้ัน  2 (2nd floor) ของอาคาร Campus Roskilde. จาก 
www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่  2.89  ภาพแสดงผังพ้ืนที่ ใช้สอยช้ัน  3 (3 rd floor) ของอาคาร Campus Roskilde. จาก 
www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.90 ภาพแสดงบรรยากาศพ้ืนที่คลินิก เป็นห้องเรียนลักษณะเชิงปฏิบัติการภายในอาคาร 
Campus Roskilde. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่  2.91  ภาพแสดงบรรยากาศพื้ นที่ ออดิทอเรี่ยมภายในอาคาร Campus Roskilde. จาก 
www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่  2 .92  ภาพแสดงบรรยากาศพื้ นที่ โรงอาหารภายในอาคาร  Campus Roskilde. จาก 
www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.93 ภาพแสดงภาพตัดของอาคาร Campus Roskilde. จาก www.archdaily.com, สืบค้นเมื่อ 
20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 2.94 ภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร Campus Roskilde. โดยผู้วิจัย 

 

 2.3.4 กรณศีึกษาต่างประเทศ: 
  Orestad Gymnasium (2007) 

 

  1. แนวคิดของอาคาร 
      Orestad Gymnasium (ภาพที่ 2.95) เป็นอาคารเรียนที่ใช้แนวคิดสมัยใหม่ ทั้งด้าน
หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ และระบบการเรียนรู้ แห่งแรกของประเทศเดนมาร์ก ความเป็นชุมชน 
การปฏิสัมพันธ์ และการทํางานร่วมกัน เป็นคําสําคัญใช้ในการออกแบบอาคาร โครงการแสดงถึงมุมมอง
ของการเปิดกว้างด้านการเรียนรู้ และมีความยืดหยุ่นของพ้ืนที่ต้ังแต่การใช้งานคนเดียว การทํางานกลุ่ม 
ไปจนถึงห้องประชุม สัมมนา ขนาดใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของสถานศึกษาที่ต้องการสร้าง
แรงผลักดัน การเคล่ือนไหว ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิง และสภาพแวดล้อมของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สร้าง
ความรับผิดชอบ และการทํางานร่วมกันได้ดีเท่ากับการทํางานคนเดียว 



 

88 

 
ภาพที่ 2.95 ภาพบรรยากาศภายนอกของอาคาร Orestad Gymnasium. จาก www.anchel. 
com/tag/orestad, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

  2. ข้อมูลด้านที่ต้ัง และกายภาพของท่ีต้ัง 
      ตําแหน่งที่ ต้ังของ Orestad Gymnasium (ภาพที่ 2.96) มีที่ ต้ังอยู่ที่เขต Kobenhavn 
ประเทศเดนมาร์ก บริบทล้อมรอบไปด้วยชุมชนท่ีอยู่อาศัยทางด้านทิศตะวันออก และอยู่ท่ามกลางย่าน
พาณิชยกรรมทางด้านทิศตะวันตก อาคารรองรับการเข้าถึงด้วยจักรยาน และทางเดินเท้าเป็นหลัก สังเกต
ว่าบริเวณอาคารจะมีถนนเส้นย่อย ให้สําหรับผู้ใช้จักรยาน และการเดินเท้า (ภาพที่ 2.97) ให้ความสําคัญ
กับการออกแบบทางเดินเท้า และพ้ืนที่จอดจักรยานบริเวณด้านหน้าอาคารทางด้านทิศตะวันตก รองรับ
การเข้าถึงได้ง่ายจากชุมชนข้างเคียง 
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ภาพที่ 2.96 ภาพแสดงตําแหน่งที่ต้ังอาคาร Orestad Gymnasium. จาก google earth, สืบค้นเมื่อ 20 
มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 2.97 ภาพบรรยากาศบริเวณทางสัญจรด้านทิศตะวันตกของอาคาร Orestad Gymnasium. จาก 
google earth, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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  3. ข้อมูลด้านพื้นที่ใช้สอย 
      อาคารมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 13,482 ตารางเมตร (ภาพท่ี 2.102-2.108) ออกแบบโดย
ใช้แนวคิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ และการทํางานร่วมกัน ทั้งแบบที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ 
      การออกแบบพ้ืนด้วยรูปทรง “บูมเมอแรง” ซ้อนทับกันทั้งหมด 4 ช้ัน และหมุนสลับกัน
แบบง่าย ๆ เช่ือมต่อถึงกันด้วยบันไดเกรียว ทําให้เกิดเป็นโถงขนาดใหญ่ที่หมุนวนต่อเน่ืองต้ังแต่ช้ันล่างไป
จนถึงช้ันบนสุดของอาคาร ทําให้สามารถเปิดมุมมองอย่างทั่วถึง (ภาพท่ี 2.62, 2.101) และความยืดหยุ่น
ของพ้ืนที่ที่ปรับเปลี่ยนให้สามารถรองรับกับขนาดของกลุ่มกิจกรรมน้ัน ๆ ได้ โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 
ส่วนหลัก ดังทฤษฎีในตอนต้น ประกอบด้วย 

      กลุ่มพื้นท่ีศูนย์การเรียนรู้ มีพ้ืนที่ประมาณ 5,600 ตารางเมตร (คิดเป็น 47 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่อาคาร) ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยต่าง ๆ ดังน้ี 
      - พื้นที่ อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) มีพ้ืนที่ประมาณ 3,600 ตารางเมตร (คิดเป็น 30 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญที่สุด ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของ
กลุ่มผู้ใช้งาน ลักษณะของพ้ืนที่ มีทั้งท่ีเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง และเป็นพ้ืนที่ปิดล้อม (ภาพที่ 2.27) 
        เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้ เป็นโต๊ะน่ังอ่านหนังสือทั่วไป รองรับอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล 
เช่น คอมพิวเตอร์ และแท็ปเล็ต เป็นต้น พ้ืนที่กระจายตัวอยู่ในตําแหน่งต่าง ๆ ทั่วทั้งอาคาร มีทั้งส่วนที่อยู่
ใกล้กับทางสัญจรหลักที่มีความคึกคัก และส่วนที่เงียบสงบ (ภาพที่ 2.27) 
      - พื้นที่ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ห้องเรียน โดยพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการมีพ้ืนที่ทั้งหมด 700 
ตารางเมตร และส่วนพ้ืนที่ห้องเรียนมีพ้ืนที่ 1,400 ตารางเมตร (รวมคิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่
อาคาร) เป็นพ้ืนที่สําคัญสําหรับรองรับพฤติกรรมการเรียนรู้ และการทํางานที่เฉพาะทางมากข้ึน 
        ลักษณะของพื้นที่แบ่งออกเป็นห้อง ๆ กระจายตัวอยู่บริเวณช้ัน 3 ของอาคารขึ้นไป โดย
มีขนาดตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ใช้งาน พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ (ภาพที่ 2.98) จะมีในส่วนของ
เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นรูปแบบการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง รองรับอุปกรณ์ และเครื่องมือ
สําหรับทํางานที่เฉพาะทาง ส่วนพ้ืนที่ห้องเรียน (ภาพท่ี 2.99) จะมีลักษณะเด่นที่ขนาด และรูปทรง เพ่ือ
สร้างบรรยากาศของห้องเรียนที่แตกต่างจากห้องที่เป็นสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั่วไป เฟอร์นิเจอร์
ที่เน้นรูปแบบการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม และความสะดวกในการเคลื่อนที่ เพ่ือปรับให้เข้ากับกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม 
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ภาพที่ 2.98 ภาพแสดงบรรยากาศห้องเรียนปฏิบัติการของ Orestad Gymnasium. จาก 
http://www.anchel.com/tag/orestad/, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.99 ภาพแสดงบรรยากาศห้องเรียนของ Orestad Gymnasium. จาก http://www.anchel. 
com/tag/orestad/, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

   กลุ่มพื้นท่ีศูนย์วัฒนธรรม มีพ้ืนที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร (คิดเป็น 13 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่อาคาร) ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยต่าง ๆ ดังน้ี 
   - พื้นที่กิจกรรมนันทนาการอเนกประสงค์ มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,050 ตารางเมตร (คิดเป็น 9 
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อาคาร) เป็นพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นกีฬาประเภทต่าง 
ๆ และกายบริหาร เป็นต้น 
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      นอกจากน้ีพ้ืนที่ยังรองรับการจัดงานทางวัฒนธรรมสําคัญ ๆ ลักษณะของพ้ืนที่ เป็น
พ้ืนที่โล่งอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ที่ช้ันใต้ดินเช่ือมต่อกับพ้ืนที่ศูนย์อาหารที่เป็นขั้นบันไดลงต่อ
เน่ืองมาจากช้ัน 1 ของอาคาร (ภาพท่ี 2.64) เพ่ือแบ่งโซนของพื้นที่ ออกจากพ้ืนที่เรียนรู้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ของอาคาร 
   - พื้นท่ีดนตรีและการแสดง มีพ้ืนท่ีประมาณ 500 ตารางเมตร (คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ ของ
พ้ืนที่อาคาร) เป็นพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรมดนตรีและการแสดง ลักษณะของพ้ืนที่ แบ่งออกเป็นห้อง ๆ 
อยู่ที่ ช้ัน 1 บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร และช้ัน 2 บริเวณขอบอาคารด้านทิศ
ตะวันออกที่ติดกับพ้ืนที่ชานด้านนอกที่เป็นเสมือนพ้ืนที่จัดแสดง สังเกตจากผังพ้ืนช้ัน 2 (ภาพที่ 2.104) 
โดยส่วนของพ้ืนที่ห้องจะใช้สําหรับทําการฝึกซ้อม และเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เป็นเสมือนห้องกิจกรรมชมรม 
ด้านการจัดแสดงสามารถจัดแสดงที่บริเวณโถงหลักช้ัน 1 ของอาคาร หรือจัดแสดงที่ชานด้านนอกอาคาร 
เพ่ือสร้างบรรยากาศให้กับบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ 

   กลุ่มพื้นที่ศูนย์นักศึกษา มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,400 ตารางเมตร (คิดเป็น 11 เปอร์เซ็นต์ ของ
พ้ืนที่อาคาร) ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยต่าง ๆ ดังน้ี 
   - พื้นที่ออดิทอเรียม มีพ้ืนที่ประมาณ 188 ตารางเมตร (ภาพที่ 2.100) เป็นพ้ืนที่รองรับ
การจัดบรรยาย สัมมนาด้านวิชาการ และเป็นพ้ืนที่สําหรับจัดแสดง ลักษณะของพ้ืนที่ เป็นห้องออดิ
ทอเรียมที่มีรูปทรงที่ไม่ใช่เรขาคณิตพ้ืนฐาน พ้ืนที่ห้องต้ังอยู่ที่ช้ัน 2 บริเวณมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
อาคาร สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งจากบันไดหลัก และลิฟท์โดยสาร ห้องมีความสูงจนถึงใต้พ้ืนช้ัน 4 มีขนาด
ความจุ 80 ที่น่ัง เรียงยาวเป็นขั้นบันไดทั้งหมด 5 ขั้น โดยมีพ้ืนที่สําหรับจัดแสดงที่ด้านหน้า 
   - พื้นที่อํานวยความสะดวกด้านวิชาการ ได้แก่ พ้ืนที่ห้องสมุด พ้ืนที่คอมพิวเตอร์  ห้อง
ประชุม ร้านถ่ายเอกสาร และพื้นที่บริการนักศึกษา ลักษณะของพื้นที่เหล่าน้ี จะกระจายตัวอยู่ในตําแหน่ง
ต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มพ้ืนที่ห้องสมุด พ้ืนที่คอมพิวเตอร์ ร้านถ่ายเอกสาร และ
พ้ืนที่ศูนย์บริการนักศึกษา จะอยู่ในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้จากบริเวณโถงหลักของอาคาร เพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงพ้ืนที่เหล่าน้ีได้ง่าย ในส่วนของพ้ืนที่ห้องประชุม และร้านถ่ายเอกสารจัดให้รวมอยู่
กับพ้ืนที่ฝ่ายบริหาร ส่วนเดียวกับพ้ืนที่ต้อนรับที่ช้ัน 1 ของอาคาร 
   - พื้นที่อํานวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิต ประกอบด้วย 
     พ้ืนที่ศูนย์อาหาร ขนาด 190 ตารางเมตร ต้ังอยู่บริเวณโถงหลักของอาคาร ที่มีลักษณะ
เป็นขั้นบันไดเช่ือมลงไปถึงพ้ืนที่อเนกประสงค์ที่ช้ันใต้ดิน และกั้นด้วยผนังบานเฟ้ียมขนาดใหญ่ที่สามารถ
เปิดปิดได้ เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์โต๊ะทานอาหารที่สามารถจัดเก็บได้ง่าย (ภาพท่ี 2.64) กรณีที่ต้องการพ้ืนที่
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สําหรับประกอบกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่มากข้ึน สามารถเปิดบานเฟ้ียมน้ีเพ่ือให้พ้ืนที่เช่ือมถึงกัน และเกิด
ความต่อเน่ืองของกิจกรรม 
     พ้ืนที่พักผ่อน มีพ้ืนที่ประมาณ 315 ตารางเมตร (คิดเป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่
อาคาร) ใช้แนวคิดออกแบบแบ่งเป็นเกาะที่ลอยตัวอยู่ (the island) (ภาพท่ี 2.101) เป็นพ้ืนที่ทรงวงกลม 
กระจายตัวอยู่บริเวณโถงในแต่ละช้ันของอาคาร เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และสร้าง
บรรยากาศของอาคารที่ให้ความรู้สึกเป็นทั้งพ้ืนที่เรียนรู้ และพ้ืนที่ใช้ชีวิต มีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโซฟารูปทรง
ต่าง ๆ สําหรับพักผ่อน และโคมไฟ สําหรับอ่านหนังสือ 

 

 
ภาพที่ 2.100 ภาพแสดงบรรยากาศห้องออดิทอเรี่ยมของ Orestad Gymnasium. จาก 
http://www.anchel.com/tag/orestad/, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 2.101 ภาพแสดงบรรยากาศกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในตําแหน่งต่าง ๆ ของ Orestad Gymnasium. 
จาก http://www.anchel.com/tag/orestad/, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2.102 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน Basement ของอาคาร Orestad Gymnasium. จาก Broto, 
C. (2010). Educational Facilities (pp. 28-43). Bacelona, Spain: Linksbooks 

 

 

ภาพที่ 2.103 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 1 (1st floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium. จาก 
Broto, C. (2010). Educational Facilities (pp. 28-43). Bacelona, Spain: Linksbooks 
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ภาพที่ 2.104 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 2 (2nd floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium. จาก 
Broto, C. (2010). Educational Facilities (pp. 28-43). Bacelona, Spain: Linksbooks 

 

 
ภาพที่ 2.105 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 3 (3rd floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium. จาก 
Broto, C. (2010). Educational Facilities (pp. 28-43). Bacelona, Spain: Linksbooks 
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ภาพที่ 2.106 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 4 (4th floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium. จาก 
Broto, C. (2010). Educational Facilities (pp. 28-43). Bacelona, Spain: Linksbooks 

 

 
ภาพที่ 2.107 ภาพแสดงผังพ้ืนที่ใช้สอยช้ัน 5 (5th floor) ของอาคาร Orestad Gymnasium. จาก 
Broto, C. (2010). Educational Facilities (pp. 28-43). Bacelona, Spain: Linksbooks 
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ภาพที่ 2.108 ภาพแสดงภาพตัดของอาคาร Orestad Gymnasium. จาก Broto, C. (2010). 
Educational Facilities (pp. 28-43). Bacelona, Spain: Linksbooks 

 

 

ภาพท่ี 2.109 ภาพแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร Orestad Gymnasium. 
โดยผู้วิจัย 
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2.4 ข้อสรปุจากแนวคิด ทฤษฎี และกรณศีึกษา 

 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา สรุปเป็นเกณฑ์การออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน โดยแบ่งเป็นประเด็นการออกแบบทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ 
 2.4.1 ข้อสรุปด้านรูปแบบอาคาร 
 2.4.1 ข้อสรุปด้านที่ต้ัง 
 2.4.2 ข้อสรุปด้านกายภาพของที่ต้ัง 
 2.4.3 ข้อสรุปด้านพ้ืนที่ใช้สอย 

 

 2.4.1 ข้อสรุปด้านรปูแบบอาคาร 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา สรุปรูปแบบของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่
ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนทีศู่นย์นักศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
  1) มีลักษณะเป็นอาคารเรียนสาธารณะที่ใช้แนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม ่การเรียนรู้รูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ 
  2) รองรับการใช้งานร่วมกันระหว่างนักศึกษาจากทุกคณะสาขาวิชา เป็นเสมือนอาคาร
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการร่วมกันของมหาวิทยาลัย 
  3) เป็นทั้งพ้ืนที่สําหรับทํางาน และพื้นที่อยู่อาศัย ตามแนวคิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
สมัยใหม่ พ้ืนทีม่ีความยืดหยุ่นสูง เพ่ือสนับสนุนการประยุกต์ใช้งาน และได้บริหารภายในพ้ืนที่ร่วมกัน 
  4) จุดเด่นของอาคารท่ีประกอบ 
     - ลักษณะด้านทําเลท่ีต้ังที่เหมาะสม 
     - การออกแบบด้านกายภาพของที่ต้ัง เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีและดึงดูดผู้ที่ผ่านไปมา 
     - ลักษณะด้านพ้ืนที่ใช้สอยที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ใช้งาน 
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 2.4.2 ข้อสรุปด้านที่ต้ัง 
  จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี เปรียบเทียบกับกรณีศึกษา สรุปลักษณะการออกแบบพ้ืน
ที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน ประกอบด้วย พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์
วัฒนธรรม และพื้นที่ศูนย์นักศึกษา สรุปได้ดังน้ี 
  1) อยู่ในตําแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย 
  2) อยู่บนเส้นทางสัญจรของกลุ่มผู้ใช้งานหลัก 
  3) รองรับประเภทรูปแบบการสัญจรได้หลากหลาย เช่น การรองรับ รถยนต์ส่วนบุคคล รถ
บริการสาธารณะ เส้นทางจักยาน และทางเดินเท้า เป็นต้น 
  จากกรณีศึกษาตําแหน่งที่ ต้ังที่มีความน่าสนใจของอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล และ 
Campus Roskilde สรุปดังแผนภาพ (ภาพท่ี 2.110) อาคารต้ังอยู่ระหว่างพ้ืนที่ที่เป็นหอพักนักศึกษากับ
พ้ืนที่โซนการศึกษา ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรที่มีกลุ่มผู้ใช้งานผ่านไปมาเป็นประจํา ทําให้อาคารมีศักยภาพ
เป็นเสมือนพ้ืนที่ทางผ่าน และการออกแบบอาคารให้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งจากรูปแบบ
สถาปัตยกรรม และการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย สร้างโอกาสในการพบเห็น และดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานให้เข้ามา
ประกอบกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
 

 
ภาพที่ 2.110 แผนภาพสรุปด้านตําแหน่งที่ต้ัง อาคารศูนย์การเรียนรู้ จากกรณีศึกษาตัวอย่าง. โดยผู้วิจัย 

 

 2.4.3 ข้อสรุปด้านกายภาพของท่ีต้ัง 
  การออกแบบกายภาพของที่ต้ังอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เปรียบเทียบกับกรณีศึกษา สรุปลักษณะการออกแบบด้านกายภาพที่ต้ังของอาคารศูนย์
การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน ประกอบด้วย พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพื้นที่
ศูนย์นักศึกษา สรุปได้ดังน้ี 
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  1) การออกแบบกายภาพของที่ต้ังให้เน้นรองรับ การสัญจรด้วยจักรยาน และทางเดินเท้า ที่มี
ความเหมาะสม และน่าใช้งาน 
  2) การออกแบบ และพัฒนาพ้ืนที่เช่ือมต่อถึงกันกับอาคารข้างเคียง โดยเน้นการสัญจรด้วย
จักรยาน และการเดินเป็นหลัก 
  3) ลดปริมาณพ้ืนที่จอดรถบริเวณอาคาร และส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
  4) ออกแบบโดยเน้นพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น ดึงดูด
ผู้ใช้งาน 
  ตัวอย่างการออกแบบกายภาพของที่ต้ังที่มีความน่าสนใจ จากกรณีศึกษาอาคารศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล (ภาพที่ 2.111) การวางตําแหน่งที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ให้อยู่บริเวณศูนย์กลางของ
มหาวิทยาลัย ทําให้พ้ืนที่มีศักยภาพสามารถเดินถึงกันกับอาคารข้างเคียงได้ในระยะเวลาไม่เกิน 5-10 
นาที การออกแบบพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์โดยรอบของอาคารเพื่อเน้นรอบรับรูปแบบการเข้าถึงด้วยเส้นทาง
จักรยาน และทางเดินเท้า พร้อมทั้งมีพ้ืนที่สําหรับจอดจักรยานบริเวณทางเข้าหลักของอาคาร จํากัดการ
เข้าถึงด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และนําเสนอการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัย 

 

 
ภาพท่ี 2.111 แผนภาพสรุปลักษณะกายภาพของที่ต้ัง อาคารศูนย์การเรียนรู้ จากกรณีศึกษาตัวอย่าง. 
โดยผู้วิจัย 
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 2.4.4 ข้อสรุปด้านพืน้ที่ใช้สอย 
  จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี เพ่ือสร้างเป็นเกณฑ์การออกแบบ เปรียบเทียบกับ
กรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ทั้งใน และต่างประเทศ พบว่าอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่มีบทบาทเป็นพ้ืนที่
สําหรับปฏิสัมพันธ์ที่เน้นด้านวิชาการ จะประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน ได้แก่ 

 

  1) พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ 
      สรุปประเด็นด้านพ้ืนที่ใช้สอยของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ (ภาพที่ 2.112) ที่เข้ากับแนวคิด
อาคารที่ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มพื้นที่ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ การจัดพ้ืนที่ใช้สอย ควรอยู่ในตําแหน่งใกล้กับโถงหลัก 
หรือทางสัญจรหลักภายในอาคาร สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่าย ได้แก่ 

พื้นท่ีนิทรรศการ สําหรับเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการร่วมกัน ลักษณะ
เป็นพ้ืนที่โล่งอเนกประสงค์ ทําให้สามารถออกแบบให้ใช้งานร่วมกับพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืน ๆ ได้ เช่น พ้ืนที่
ปฏิบัติการ ทําให้พ้ืนที่เป็นทั้งพ้ืนที่สําหรับทํางาน และนําเสนอผลงานได้พร้อม ๆ กัน  

พื้นที่ปฏิบัติการ สําหรับรองรับพฤติกรรมการทํางานที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น มีทั้ง
ลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่งที่ต้องการการปฏิสัมพันธ์สูง และแบบเป็นห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และ
สามารถใช้เวลาประกอบการใช้งานได้ยาวนานมากข้ึน รองรับเฟอร์นิเจอร์ที่มีความหลากหลาย มีความ
ยืดหยุ่นสูง และง่ายต่อการประยุกต์ใช้งาน 

พื้นที่อ่านหนังสือแบบใช้เสียงได้ สําหรับรองรับพฤติกรรมการทํางานทั่วไป มีลักษณะ
เป็นพ้ืนที่โล่ง รองรับเฟอร์นิเจอร์ที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่อุปกรณ์สําหรับทํางาน ไปจนถึงโซฟาสําหรับ
น่ังอ่านหนังสือ 
      -  กลุ่มพื้นที่ที่ต้องการความเป็นสว่นตัวสงู บรรยากาศของพ้ืนที่ที่ต้องการความสงบ การ
จัดพ้ืนที่ใช้สอย ควรอยู่ในตําแหน่งช้ันบนของอาคาร ใกล้บริเวณโถงหลัก แต่ห่างจากเส้นทางสัญจรหลัก
ของอาคาร เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถเปิดมุมมองไปสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ และยังคงบรรยากาศที่มีความสงบ ได้แก่ 

พื้นท่ีอ่านหนังสือ สําหรับรองรับพฤติกรรมการอ่านหนังสือทั่วไป ลักษณะของพ้ืนที่ 
ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์โต๊ะอ่านหนังสือ 

พื้นที่ห้องเรียน สําหรับรองรับพฤติกรรมการเรียน และการทํางานทั่วไป ลักษณะของ
พ้ืนที่ที่มีทั้งแบบเป็นพ้ืนที่โล่ง และแบบเป็นห้อง โดยประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ลักษณะเป็นโต๊ะคล้ายพ้ืนที่
อ่านหนังสือ มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าของพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
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ภาพที่ 2.112 แผนภาพสรุปประเด็นด้านพ้ืนที่ใช้สอย ของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้. โดยผู้วิจัย 

 

  2) พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม 
      สรุปประเด็นด้านพ้ืนที่ใช้สอยของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม ที่เข้ากับแนวคิดอาคารท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ (ภาพที่ 2.113) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สําหรับรองรับการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน พ้ืนที่จึงต้องสามารถรองรับกลุ่มผู้ใช้งานได้
หลากหลาย ประกอบด้วย 
      - กลุ่มพื้นที่เชิงวัฒนธรรมอเนกประสงค์ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง สําหรับประกอบ
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งการพบปะ การแสดงละคร หรือดนตรี รองรับเวทีสําหรับจัดแสดง
ช่ัวคราว 
      - กลุ่มพื้นที่อเนกประสงค์ด้านกีฬา มีลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่งกว้าง หรือเป็นห้องกิจกรรม
ชมรม สําหรับเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ มีขนาดมาตรฐานตามประเภทของกีฬาที่รองรับ พ้ืนที่ต้องการ
ระยะห่างของเสาค่อนข้างมาก มีลักษณะคล้ายโรงยิม 
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ภาพที่ 2.113 แผนภาพสรุปประเด็นด้านพ้ืนที่ใช้สอย ของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม. โดยผู้วิจัย 

 

  3) พื้นที่ศูนย์นักศึกษา 
      สรุปพ้ืนที่ใช้สอยของพื้นที่ศูนย์นักศึกษา ที่เข้ากับแนวคิดอาคารที่ส่งเสริมการเรียนรู้
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ (ภาพที่ 2.114) พ้ืนที่มีศักยภาพต่อการดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 
      - พื้นท่ีอํานวยความสะดวกด้านวิชาการ เป็นพ้ืนที่สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร ดังน้ันการออกแบบจึงต้องสัมพันธ์ไปกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน และการ
สนับสนุนพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืน ๆ ทั้งด้านประเภท และด้านขนาดความเพียงพอของพื้นที่ ได้แก่ พ้ืนที่ออดิ
ทอเรียม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้ภาษา ศูนย์หนังสือ ร้านถ่ายเอกสาร และ
ศูนย์บริการนักศึกษา การจัดพ้ืนที่ใช้สอยจะกระจายตัวอยู่ในตําแหน่งต่าง ๆ ของอาคาร สามารถเข้าถึงได้
ง่าย ในส่วนของพื้นที่ศูนย์หนังสือที่รองรับบุคคลทั่วไป ตําแหน่งที่ต้ังจึงควรอยู่บริเวณช้ันล่างของอาคาร ที่
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
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      - พื้นท่ีอํานวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิต มีผลต่อระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่ที่ยาวนาน
มากข้ึน ได้แก่ พ้ืนที่พักผ่อน ศูนย์อาหาร คาเฟ่ ธนาคาร ร้านค้า คลินิก และโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก การ
จัดพ้ืนที่ใช้สอยจะเหมือนกับพ้ืนที่อํานวยความสะดวกด้านวิชาการ โดยพ้ืนที่ที่รองรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ 
ธนาคาร ศูนย์อาหาร คาเฟ่ และร้านค้า ควรอยู่ที่ช้ันล่างของอาคาร 

 

 
ภาพที่ 2.114 แผนภาพสรุปประเด็นด้านพ้ืนที่ใช้สอย ของพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา. โดยผู้วิจัย 
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ตารางที่ 2.3 
 

ตารางสรุปเปรียบเทียบสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน ด้วย
เกณฑ์ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา ดังตาราง 

 
หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย 
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บทท่ี 3 
วิธีการออกแบบท่ีอาศัยการวิจัย 

 

3.1 ขั้นตอนและวิธีการ 

 

  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือออกแบบ (research–based design) เป็นแนวทางสําหรับการ
ออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์
วัฒนธรรม และพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา ในประเด็นเก่ียวกับการกําหนดทําเลที่ต้ัง กายภาพของที่ต้ัง และพ้ืนที่
ใช้สอย ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
  3.1.1 ศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
  3.1.2 การนําแนวคิด และทฤษฎีเพ่ือสร้างเป็นเกณฑ์การออกแบบ และใช้วิเคราะห์
กรณีศึกษาตัวอย่าง 
  3.1.3 การเก็บข้อมูลจากการลงสํารวจพ้ืนที่ การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เพ่ือเป็น
การศึกษาสภาพบริบท ความต้องการพ้ืนที่ 
  3.1.4 ดําเนินการออกแบบโครงการ และจัดทําการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
  3.1.5 สรุปเป็นแนวทางการออกแบบ และขอ้เสนอแนะ 

 

 3.1.1 ศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
  1) แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ปัจจุบัน 
  2) แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับ การกําหนดทําเลท่ีต้ัง กายภาพของที่ต้ัง และพื้นที่ใช้สอย ของ
พ้ืนที่ดังต่อไปน้ี 
     -  พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ (พ้ืนที่หลัก) 
     -  พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม (พ้ืนที่รอง) 
     -  พ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา (พ้ืนที่รอง) 
  3) ข้อสรุปจากแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา 
      -  ข้อสรุปด้านทําเลท่ีต้ัง 
      -  ข้อสรุปด้านกายภาพของที่ต้ัง 
      -  ข้อสรุปด้านพ้ืนที่ใช้สอย 
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 3.1.2 การนําแนวคิด และทฤษฎี และใช้วิเคราะห์กรณีศกึษาตัวอย่าง เพื่อสร้างเป็นเกณฑ์การ
ออกแบบ กรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยพื้นที่ 3 สว่น  ได้แก่ 
  กรณีศึกษาภายในประเทศ ประกอบด้วย 
  1)  อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
  2)  อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหิดล 
  กรณีศึกษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
  3)  Campus Roskilde 
  4)  Orestad Gymnasium 

 

 3.1.3 การเก็บข้อมูลจากการลงสํารวจพื้นท่ี การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เพื่อเป็น
การศึกษาสภาพบริบทในปัจจุบัน 
  ส่วนที่ 1 การลงสํารวจพ้ืนที่ เพ่ือเก็บข้อมูลเก่ียวกับลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ต้ังโครงการ 
ความสัมพันธ์กับบริบทพ้ืนที่ข้างเคียง การเช่ือมต่อ เส้นทางการคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
สภาพแวดล้อม ด้วยวิธีการถ่ายรูป และจดบันทึก นําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือก
ทําเลท่ีต้ังที่เหมาะสมสําหรับโครงการ และประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการออกแบบ 
  ส่วนที่ 2 การใช้แบบสอบถาม เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์เพ่ิมเติม สําหรับกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่เป็นนักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพ่ือสอบถามเก่ียวกับ
ลักษณะความต้องการใช้งานพ้ืนที่ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
  ส่วนที่ 3 การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลจากการสอบถามสถาปนิกที่มีประสบการณ์การ
ออกแบบอาคารประเภทศูนย์การเรียนรู้ นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับ
โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ ในประเด็นเกี่ยวกับ มุมมอง ทัศนคติ บทบาท และความสําคัญของอาคาร 
รูปแบบที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างสําหรับทําการวิจัย เพ่ือใช้ในขั้นตอนหาข้อมูลเพ่ือการออกแบบ
อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  3.2.1) กลุม่ผู้ใช้งานหลักที่เป็นนักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต แบ่งออกเป็น 
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   1) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  3.2.2) กลุ่มผู้ใช้งานอ่ืน ๆ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 

 

3.3 ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

  งานวิจัยน้ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับประเด็นการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่ประกอบไป
ด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน โดยมุ่งเน้นออกแบบให้เป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการ ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น
นักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ ได้เข้ามาใช้งานร่วมกัน ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการออกแบบที่
เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
  3.3.1) ด้านทําเลท่ีต้ัง 
  3.3.2) ด้านกายภาพของที่ต้ัง 
  3.3.3) ด้านพ้ืนที่ใช้สอย 

 

 3.3.1 ปัจจัยการออกแบบด้านที่ต้ัง 
  มีผลต่อรูปแบบการเข้าถึงที่ต้ังของกลุ่มเป้าหมาย และการดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน โดยวิเคราะห์
จากกรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 4 กรณีศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะที่ต้ังที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ทําวิจัย 
 3.3.2 ปัจจัยด้านกายภาพของท่ีต้ัง 
  มีผลต่อการสร้างบรรยากาศท่ีดี และดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม และ
รูปแบบบริการสัญจร จากกรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 4 กรณี ศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือหา
ลักษณะการออกแบบสภาพแวดล้อม และรูปแบบบริการสัญจรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ทําวิจัย 
 3.3.3 ปัจจัยด้านพืน้ที่ใช้สอย 
  การเลือกพ้ืนที่ใช้สอย จะสัมพันธ์กับความต้องการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนที่ศูนย์
นักศึกษา พ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสมสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้งานร่วมกันได้ โดยวิเคราะห์จาก
การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และกรณีศึกษา เพ่ือสร้างเป็นเกณฑ์การออกแบบ ประกอบการทํา
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม สามารถ
ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานได้ 
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3.4 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ 
 3.4.1) การลงสํารวจพ้ืนที่โครงการ 
 3.4.2) การใช้แบบสอบถาม 
 3.4.3) การสัมภาษณ์ 

 

 3.4.1 การลงสํารวจพื้นที ่
  เพ่ือศึกษาสภาพบริบทด้านพ้ืนที่ต้ัง และสภาพแวดล้อม เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และ
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 
 3.4.2 การใชแ้บบสอบถาม 
  เพ่ือสอบถามความต้องการใช้งานพ้ืนที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ จากกลุ่มตัวอย่างที่ตรง
ตามเง่ือนไขในการทําวิจัยดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2 ได้แก่ 
  1) พ้ืนทีศู่นย์การเรียนรู้ 
  2) พ้ืนทีศู่นย์วัฒนธรรม 
  3) พ้ืนทีศู่นย์นักศึกษา 
 3.4.3 การสัมภาษณ ์
  การสอบถามมุมมอง ทัศนคติ บทบาทและความสําคัญของอาคารศูนย์การเรียนรู้ จาก
สถาปนิก และผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือใช้
ประกอบการออกแบบ และใช้ประเมินโครงการที่ได้นําเสนอ 

 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 3.5.1 การสํารวจ 
  โดยการถ่ายรูป และจดบันทกึข้ันต้น พร้อมทําการประเมินผลโดยผู้ทําวิจัย เพ่ือให้ได้ทาํเล
ที่ต้ังของโครงการท่ีเหมาะสม 
 3.5.2 การใชแ้บบสอบถาม 
  ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้ใช้งานอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และบริเวณหอสมุดป๋วย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจํานวนทั้งหมดประมาณ 35,000 คน 



 

110 

แบ่งตามสาขาดังตาราง (ตารางท่ี 3.1) ใช้สูตรคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ โดย
กําหนดความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% เป็นจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด แบ่งตาม
คณะสาขาวิชาดังน้ี 
  1) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 200 ชุด 
  2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 160 ชุด 
  3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 40 ชุด 

 

ตารางที่ 3.1 
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2556 
กลุ่มสาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) อัตราส่วน 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 22,839 7.03 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,594 3.26 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,245 1 
หมายเหตุ. จากสํานักทะเบียนและประมาณผล และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร (ข้อมูล ณ 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2556) 

 

 3.5.3 การสัมภาษณ ์
  โดยการบันทึกเป็นบทสัมภาษณ์ ในการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับมุมมอง ทัศนคติ บทบาท และ
ความสําคัญของอาคารศูนย์การเรียนรู้ จากผู้เช่ียวชาญท่ีมีความเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางร่วมไป
กับขั้นตอนการออกแบบ ได้แก่ 
  1) ผู้อํานวยการอาคารศูนย์การเรียนรู้: นางสาวเกษวลี เฟ่ืองประภัสสร์ (ผู้จัดการศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล วิทยาเขต ศาลายา) 
  2) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดป๋วย: นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ (หัวหน้าหอสมุดป๋วย 
อ๊ึงภากรณ์ ผู้ดูแลอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ) 
  3) สถาปนิก บริษัทสถาปนิก 110: นายธานินทร์ (senior architect) 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  ในการกําหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม ต้องมีองค์ประกอบของ
ข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา: 
  3.6.1) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงสํารวจพ้ืนที่ สภาพบริบทในปัจจุบัน ความต้องการ
อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ นํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับเกณฑ์ที่ได้จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และกรณีศึกษา เสนอเป็นโครงการออกแบบตัวอย่าง 
  3.6.2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือนํามาใช้สนับสนุนเพ่ิมเติม ด้านการ
ออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยของโครงการ 
  3.6.3) การสัมภาษณ์สถาปนิก และผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวคิดเพ่ิมเติม ในการ
ออกแบบโครงการ 
  3.6.4) การประเมินโครงการ และรูปแบบทีไ่ด้นําเสนอ เพ่ือนํามาใช้พัฒนางานออกแบบ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย และการออกแบบ 

 

  ในการศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน 
ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้เป็นพ้ืนที่หลัก และมีพ้ืนท่ีศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษาเป็นพ้ืนที่รอง 
กรณีศึกษาบริบทพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
แบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

  1. บริบทพ้ืนทีต้ั่งโครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
  2. การวิเคราะห์ด้านทําเลท่ีต้ัง 
  3. การวิเคราะห์ด้านกายภาพของที่ต้ัง 
  4. การวิเคราะห์ด้านพ้ืนที่ใช้สอย 
  5. สรุปรายละเอียดของโครงการ: แบบทางสถาปัตยกรรม 
  6. แนวคิดการออกแบบด้านวิศวกรรม ระบบประกอบอาคาร 
  7. การประเมนิโครงการ 

 

4.1 บริบทพื้นที่ต้ังโครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้ังอยู่ที่อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริบท
โดยรอบประกอบไปด้วยลักษณะชุมชนที่หลากหลาย (ภาพที่ 4.1) ทิศเหนืออยู่ติดกับชุมชนเชิงวิชาการ 
ได้แก่ ชุมชนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และชุมชนสถาบันเทคโนโลยี
แห่งชาติ (Asian Institute of Technology) ทิศตะวันออกติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนนสายหลัก
ของมหาวิทยาลัย พ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามส่วนใหญ่เป็นเขตที่อยู่อาศัย และเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรม ถัดออกไปเป็น
ชุมชนตลาดไท ทิศใต้อยู่ติดกับถนนเชียงรากซึ่งเป็นถนนสายรอง ประกอบไปด้วยหอพักเอกชนเกาะกลุ่ม
รวมกันจํานวนมาก มีเขตท่ีอยู่อาศัยตามแนวถนน หอพัก TU Dome ของมหาวิทยาลัย และชุมชนต่างๆ 
และทิศตะวันตกมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่กําลังพัฒนา มีหอพักเอกชนบางส่วน และเป็นเขตที่อยู่อาศัย
ชุมชน 
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ภาพท่ี 4.1 แผนภาพแสดงบริบทที่เป็นชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรจากศูนย์กลางพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2) ชุม
ชนสวทช. 3) ชุมชนสถาบัน AIT 4) ชุมชนจารุศร 5) ชุมชนคุ้งผ้าพับ 6) ชุมชนบางขัน 7)ชุมชนตลาดไท  
8) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ 9) ชุมชนนวนคร. จากนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาผังเมือง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,757 ไร่ (ภาพท่ี 4.2) แบ่งออกเป็น
พ้ืนที่ฝ่ายบริหาร พ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่นันทนาการ พ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่พักอาศัย พ้ืนที่บริการ
วิชาการและสังคม พ้ืนที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพ้ืนที่งานสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
แสดงลักษณะการวางผังของมหาวิทยาลัย ที่มีการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ โดยมีกลุ่มประชากรที่
เป็นนักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ ประมาณ 25,000 คน (ข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557) 
โดยแบ่งประเภทของนักศึกษาออกเป็นคณะวิชาการท่ัวไป และคณะวิชาการก่ึงปฏิบัติการ 
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4.2 การวิเคราะหด้์านทาํเลท่ีต้ัง 

 

  เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตําแหน่งพ้ืนที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วยทั้งหมด 4 
ประเด็น ประกอบด้วย 
  1. ประเด็นด้านการเข้าถึง 
  2. ประเด็นด้านความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ 
     2.1 ความสมัพันธ์ทางด้านพ้ืนที่ใช้สอยกับบริบทโดยรอบ 
     2.2 ความสมัพันธ์ทางด้านมุมมอง 
  3. ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 
  4. ประเด็นด้านภัยธรรมชาติ 

 

  จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา เพ่ือวิเคราะห์หาตําแหน่งทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม
ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ ตําแหน่งที่ตอบรับกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ได้มาซึ่งพ้ืนที่ทางเลือกทั้งหมด 2 พ้ืนที่ (ภาพที่ 4.2) ประกอบด้วย 

 

 4.2.1 พืน้ที่ต้ังทางเลือกที่ 1 
  ตําแหน่งที่ต้ังอยู่บริเวณศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย (ภาพท่ี 4.6) ในพ้ืนที่โซนการศึกษาที่
ล้อมรอบไปด้วยกลุ่มอาคารเรียนคณะต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ทางด้านทิศเหนือ กลุ่มคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ทางทิศใต้ และเยื้องไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นกลุ่มคณะสังคมศาสตร์ อาคาร
สนับสนุนการศึกษาที่อยู่ด้านทิศตะวันตก เช่น อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และหอสมุดป๋วย ซึ่งเป็น
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย และโครงการศูนย์ประชุมใหญ่ในอนาคตที่ปัจจุบันกําลังดําเนินการ
ก่อสร้างเพ่ิมเติมอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่ การเข้าถึงประกอบไปด้วยถนนเส้นหลักของ
มหาวิทยาลัยผ่านพ้ืนที่ทั้งด้านทิศเหนือ (ภาพท่ี 4.7-4.8) โดยจะมีระบบขนส่งสาธารณะประเภทรถราง 
(NGV สาย 2) ที่ผ่านถนนด้านทิศเหนือเส้นน้ี ต้ังแต่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ไปจนถึงหอพักใน) และทิศ
ใต้ (ภาพที่ 4.9-4.10) มีพ้ืนที่จอดอยู่ไม่ไกลจากพ้ืนที่โครงการ รวมถึงเส้นทางจักรยานท่ีผ่านโดยรอบ
บริเวณพ้ืนที่ (ภาพที่ 4.11-4.13) 
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ภาพที่ 4.6 แผนภาพแสดงลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 1 (location 1) ลักษณะเด่นจะอยู่ใน
พ้ืนที่โซนการศึกษา ล้อมรอบไปด้วยกลุ่มอาคารเรียนคณะต่างๆ. โดยผู้วิจัย, Google Earth, จากร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ ปี พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ (พ้ืนท่ีบริเวณด้านขวาของภาพ) ของ
พ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 1. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 4.8 ภาพแสดงบรรยากาศถนนด้านทิศเหนือ ของพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 1. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 4.9 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ ของพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 1. ภาพโดย
ผู้ทําวิจัย, เมื่อ 10 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงบรรยากาศเส้นทางจักรยานด้านใน และถนนด้านนอก พ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 1. ภาพ
โดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงบรรยากาศมุมมองจากทางจักรยานด้านทิศตะวันออก (จากหอประชุม) ของพ้ืน
ที่ต้ังทางเลือกที่ 1. ภาพโดยผู้ทําวิจัย, เมื่อ 10 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพที่ 4.12 ภาพแสดงบรรยากาศเส้นทางจักรยานด้านทิศเหนือ ของพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 1. ภาพโดย
ผู้ทําวิจัย, เมื่อ 10 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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  1) วิเคราะห์ปัจจัยด้านการเข้าถึง 
      พ้ืนที่ต้ังอยู่ตําแหน่งศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพรองรับรูปแบบการเข้าถึงที่
หลากหลาย ประกอบด้วย การมีถนนเส้นหลักผ่านทั้งด้านทิศเหนือ และทิศใต้ มีระบบขนส่งสาธารณะ
ด้านทิศเหนือ ที่รองรับทั้งนักศึกษาจากหอพัก และประชาชนท่ัวไปจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ บริเวณ
ทางเข้าด้านถนนพหลโยธิน การมีพ้ืนที่จอดพาหนะส่วนบุคคลในละแวกพ้ืนที่ข้างเคียง รวมถึงเส้นทาง
จักรยานผ่านพ้ืนที่ทั้ง 3 ทิศ ได้แก่ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ พ้ืนที่รองรับการเข้าถึงด้วยการ
เดินจากอาคารโซนการศึกษาโดยรอบ เน่ืองจากเป็นตําแหน่งศูนย์กลางที่ล้อมรอบไปด้วยกลุ่มอาคารเรียน
คณะต่าง ๆ ในระยะที่สามารถเดินถึงกันได้ ไม่เกิน 5-10 นาที พ้ืนที่ทางเดินเช่ือมต่อที่สร้างความรู้สึกที่ดี
ในการใช้งาน 

 

  2) วิเคราะห์ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ได้แก่ 
      ความสัมพันธ์ทางด้านพื้นท่ีใช้สอยกับบริบทโดยรอบ 
      - ความสัมพันธ์กับอาคารหอสมุดป๋วย และอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทางด้านทิศ
ตะวันตก ที่มีบทบาทของอาคารเป็นห้องสมุด และพื้นที่ทํางาน 
      - ความสัมพันธ์กับอาคารหอประชุมใหญ่ด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่ เป็นโครงการใน
อนาคต (กําลังดําเนินการก่อสร้าง) มีพ้ืนที่ภูมิทัศน์ขนาดใหญ่เช่ือมระหว่างพ้ืนที่โครงการไปจนถึงบริเวณ
หอประชุม ทําให้พ้ืนที่มีศักยภาพรองรับผู้ใช้งานที่มาจากหอประชุมได้ เช่น งานรับปริญญา กลุ่มผู้ใช้งาน
ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไป สามารถดึงดูดให้เข้ามาใช้งานร่วมกันบริเวณพ้ืนที่โครงการได้ 
      - ความสัมพันธ์กับอาคารเรียนคณะต่าง ๆ โดยรอบ พ้ืนที่มีศักยภาพเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลาง
การปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการ ที่นักศึกษาจากคณะต่างๆสามารถเข้ามาใช้งานร่วมกัน สร้างบรรยากาศของ
ชุมชนการเรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการ 
      - ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่อํานวยความสะดวกตามอาคารเรียนคณะต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่โรง
อาหาร ร้านค้า คาเฟ่ พ้ืนที่พักผ่อน และพื้นที่จอดรถ 
      ความสัมพันธ์ทางด้านมุมมอง 
      - พ้ืนที่โครงการในอนาคตที่ออกแบบให้เป็นพ้ืนที่ภูมิทัศน์ศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย 
(ข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557) พาดผ่านบริเวณพ้ืนที่ต้ังแต่ทิศตะวนตกบริเวณหอสมุดป๋วย 
และอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ไปจนถึงทิศตะวันออกที่เป็นหอประชุม สามารถออกแบบอาคารให้
รับกับพ้ืนที่สภาพแวดล้อมโดยรอบน้ี เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน 
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      - พ้ืนที่ล้อมรอบด้วยอาคารเรียนคณะต่างๆ และมีถนนเส้นหลักและทางจักรยาน ทําให้มี
กลุ่มเป้าหมายผ่านไปมาอย่างหนาแน่น สามารถออกแบบอาคารเพ่ือเปิดมุมมอง สร้างความต่อเน่ือง
ระหว่างกิจกรรมภายใน และภายนอก สร้างมุมมองที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้คนที่ผ่านไปมาได้ 
      - พ้ืนที่ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย มีศักยภาพออกแบบด้วยแนวคิดเป็นสถาปัตยกรรมเชิง
สัญลักษณ์แห่งใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย 

 

  3) วิเคราะห์ปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 
      ลักษณะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการออกแบบในด้าน 
      -  การวางกรอบอาคาร เน่ืองพ้ืนที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ วางพาด
ระหว่างทิศเหนือ และทิศใต้ สามารถออกแบบพ้ืนที่ภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อเปิดรับผู้ใช้งานจากทุกทิศทาง 
ด้วยแนวคิดเป็นพ้ืนที่เช่ือมต่อ 
      -  การใช้บ่อนํ้า (ภาพที่ 4.3) ที่กระจายตัวอยู่ตามขอบด้านทิศเหนือ และทิศใต้ สามารถ
ออกแบบเพ่ือใช้สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับอาคาร ออกแบบให้สัมพันธ์ไปกับทิศทางลม แดด 

 

  4) วิเคราะห์ปัจจัยด้านภัยธรรมชาติ 
      ด้วยตําแหน่งพ้ืนที่ซึ่งอยู่บริเวณศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย ทําให้ได้รับผลจากเนินดินก้ัน
นํ้าที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น เพ่ือป้องกันเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

  5) สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะพื้นที่ต้ังทางเลือกที่ 1 โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์แบบ 
SWOT analysis (ภาพที่ 4.13) 

      ประเด็นด้านจุดแข็ง (strengths) 
      -  รองรับรูปแบบการเข้าถึงที่หลากหลาย ได้แก่ พาหนะส่วนบุคคล ระบบขนส่งสาธารณะ
มหาวิทยาลัย (รองรับทั้งนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป) การเดินเท้า และเส้นทางจักรยาน  
      -  เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางโซนการศึกษา มีระยะห่างจากอาคารเรียนคณะต่าง ๆ ในระยะที่
สามารถเดินถึงกันได้ไม่เกิน 5-10 นาที 
      -  พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย ลดความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ 
      ประเด็นด้านจุดอ่อน (weaknesses) 
      -  อยู่ไกลจากพ้ืนที่พักอาศัยของกลุ่มประชากร ทั้งส่วนที่เป็นหอพักภายใน และหอพัก
เอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
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      -  เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางโซนการศึกษา ทําให้ผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ยาก 
      ประเด็นด้านโอกาส (opportunities) 
      -  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมในอนาคต สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดี
ให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน 
      -  โครงการหอประชุมใหญ่แห่งใหม่ เปิดโอกาสในการรองรับประเภทของกลุ่มผู้ใช้งานที่
หลากหลายมากข้ึน 
      -  ลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่ึงพากันกับอาคารข้างเคียง ได้แก่ อาคารเรียนคณะต่าง ๆ 
อาคารหอสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารหอประชุม และพ้ืนที่อํานวยความสะดวกของ
อาคารเรียนคณะต่าง ๆ 
      -  สามารถออกแบบให้เกิดมุมมองที่สัมพันธ์ไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศ และดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย  
      -  ลักษณะพ้ืนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ทอดยาวจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ บริเวณ
ศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้รองรับการเข้าถึงจากทุกทิศทาง 
โดยเน้นด้านทิศเหนือที่มีกลุ่มผู้ใช้งานหนาแน่น และมีความหลากหลาย เป็นทางเข้าหลัก 
      -  สามารถสร้างเป็นสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์ 
      ประเด็นด้านภัยคุกคาม (threats) 
      -  ปัญหาด้านการใช้พาหนะส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น อาจส่งผลต่อการจราจร
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 4.13 แผนภาพแสดง SWOT analysis ของพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 1. โดยผู้วิจัย 

 

 4.2.2 พื้นที่ต้ังทางเลือกที่ 2 
  เป็นตําแหน่งที่ต้ังที่อยู่บริเวณริมรั้วภายในมหาวิทยาลัยด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ภาพท่ี 
4.14) ใกล้กับบริเวณพ้ืนที่พักอาศัยที่เป็นหอพักภายใน พ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ อาคาร
บริการวิชาการและสังคม เช่น โรงเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนประถม ปัจจุบันรูปแบบการเข้าถึงพ้ืนที่จะยัง
ไม่ได้รับความสนใจ ทําให้มีข้อจํากัด เช่น การไม่มีระบบขนส่งสาธารณะมหาวิทยาลัยผ่าน ปัจจุบันเป็น
พ้ืนที่ลานหินใช้ในการจอดรถ และเป็นพ้ืนที่ที่ค่อนข้างตัดขาดออกจากพ้ืนที่ชุมชนในละแวก ศักยภาพของ
พ้ืนที่จะเป็นโครงการพัฒนาระยะยาวในอนาคต การเกิดขึ้นของสถานีรถไฟสายสีแดงบริเวณด้านทิศ
ตะวันตกรอบนอกของมหาวิทยาลัย (ภาพท่ี 4.15) ที่จะเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในละแวก พัฒนาเป็น
พ้ืนที่พาณิชยกรรมแบบครบวงจร (ข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557) ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่พัก
อาศัย พ้ืนที่สรรพสินค้า และอาคารจอดรถจํานวนมาก รวมถึงโครงการในอนาคตท่ีจะพัฒนาภูมิทัศน์
สถาปัตยกรรมที่ต่อเน่ืองมาจากบริเวณหอพักภายในมาจนถึงบริเวณพ้ืนที่โครงการ และมีถนนสาธารณะ
ผ่านพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ ตัดตรงออกไปสู่ชุมชนภายนอกด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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ภาพท่ี 4.14 แผนภาพแสดงลักษณะกายภาพของพื้นที่ต้ังทางเลือกที่ 2 โดยผู้วิจัย, Google Earth, จาก
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปี พ.ศ. 2557 
 

 
ภาพท่ี 4.15 แผนภาพแสดงพื้นที่โครงการในอนาคตรถไฟฟ้าสายสีแดง และการออกแบบปรับปรุงถนน
สาธารณะ. จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปี พ.ศ. 2553 
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  1) วิเคราะห์ปัจจัยด้านการเข้าถึง 
      ปัจจุบันพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทําให้รองรับรูปแบบการเข้าถึงที่จํากัด เป็นถนนเส้น
ย่อยตัดผ่านเข้าไปเป็นพ้ืนที่ลานจอดรถ รองรับการเดินเท้าจากผู้อยู่อาศัยที่เป็นนักศึกษาหอพักภายใน 
โครงการในอนาคตจะพัฒนาถนนด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการให้เป็นถนนสาธารณะหลัก ต่อเน่ืองมาจาก
ถนนพหลโยธิน ทําให้อนาคตบริเวณพ้ืนที่จะมีความพลุกพล่านของผู้ใช้รถยนต์มากขึ้น โครงการพัฒนา
พ้ืนที่พาณิชยกรรมแบบครบวงจรบริเวณรอบสถานีรถไฟสายสีแดง ทําให้พ้ืนที่สามารถรองรับรูปแบบการ
เข้าถึงที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต เช่น การมีระบบขนส่งสาธารณะผ่าน การออกแบบพ้ืนที่ทางเดิน
เช่ือมต่อที่เหมาะสม และการมีเส้นทางจักรยาน 

 

  2) วิเคราะห์ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ได้แก่ 
      ความสัมพันธ์ทางด้านพื้นท่ีใช้สอยกับบริบทโดยรอบ 
      -  ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่หอพักนักศึกษา 
      -  ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่อํานวยความสะดวกในละแวก เช่น พ้ืนที่พักผ่อน ตลาด ศูนย์
อาหาร และพื้นที่ร้านค้าต่าง ๆ 
      -  ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่เชิงนันทนาการ ได้แก่ โรงยิม สระว่ายน้ํา และสนามกีฬา 
      -  ความสัมพันธ์กับชุมชนวิชาการในละแวกข้างเคียง ประกอบด้วยโรงเรียนเด็กเล็ก และ
ชุมชนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 
      ความสัมพันธ์ทางด้านมุมมอง 
      -  โครงการออกแบบพ้ืนที่ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมในอนาคต ที่ต่อเน่ืองออกมาจากพ้ืนที่
โซนที่อยู่อาศัยของนักศึกษา ทําให้สามารถออกแบบอาคารให้สอดรับไปกับพ้ืนที่สภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
และดึงดูดผู้ใช้งาน 
      -  พ้ืนที่ล้อมรอบด้วยกลุ่มอาคารชุมชนในละแวก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน และอาคารภายใน
ชุมชนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมถึงการเปิดมุมมองด้านทิศเหนือของพ้ืนที่
ไปสู่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความต่อเนื่องระหว่างกิจกรรมภายใน และภายนอก สร้าง
มุมมองที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน และสามารถดึงดูดผู้คนที่ผ่านไปมาได้ 
      -  พ้ืนที่ริมขอบร้ัวมหาวิทยาลัยที่ในอนาคตจะมีโครงการพัฒนาเป็นถนนสาธารณะผ่าน ทํา
ให้พ้ืนที่โครงการจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกมากข้ึน รองรับประเภทของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความ
หลากหลาย 
      -  สามารถสร้างเป็นสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์ 
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  3) วิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 
      ลักษณะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการออกแบบในด้าน การวางกรอบของอาคาร พ้ืนที่เป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เปิดรับการเข้าถึงจากทางด้านทิศใต้เท่าน้ัน และด้วยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 
ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่โล่งสําหรับจอดรถ (ภาพที่ 4.16-4.17) การออกแบบจึงต้องคํานึงถึงการพัฒนา 
สภาพแวดล้อมโดยรอบเพ่ือดึงดูดผู้ใช้งาน ง่ายต่อการเช้าถึง เช่น ออกแบบเพ่ือขยายเส้นทางจักรยาน 
ทางเดินเท้า และป้ายรถประจําทางสาธารณะให้สามารถเข้ามาถึงบริเวณพ้ืนที่โครงการ และเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวมากขึ้น 
 

 
ภาพท่ี 4.16 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 2 จากพ้ืนที่โครงการไปสู่บริเวณหอพัก
นักศึกษาด้านทิศใต้. ภาพโดยผู้ทําวิจัย เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 4.17 ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 2 จากบริเวณถนนด้านทิศใต้ไปสู่ภายใน
พ้ืนที่โครงการ. ภาพโดยผู้ทําวิจัย เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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  4) วิเคราะห์ปจัจัยด้านภัยธรรมชาติ 
      ด้วยตําแหน่งพ้ืนที่ซึ่งอยู่กลางมหาวิทยาลัย ทําให้ได้รับผลจากเนินดินก้ันนํ้าที่มหาวิทยาลัย
สร้างขึ้น เพ่ือป้องกันเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

  5) สรุปผลการวิเคราะห์พืน้ที่ต้ังลักษณะพืน้ที่ต้ัง: พืน้ที่ต้ังทางเลือกที่ 2 โดยใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์แบบ SWOT analysis (ภาพที่ 4.18) 

      ประเด็นด้านจุดแข็ง (strengths) 
      -  พ้ืนที่อยู่ใกล้กับโซนพักอาศัยของนักศึกษา 
      -  พ้ืนที่อยู่ใกล้กับชุมชนในละแวก 
      -  ใกล้กับพ้ืนที่อํานวยความสะดวก ได้แก่ พ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนที่สวนสาธารณะ ตลาด ศูนย์
อาหาร โรงยิม สนามกีฬา และร้านค้าต่าง ๆ 
      -  พ้ืนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน และชุมชนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (NSTDA)  
      ประเด็นด้านจุดอ่อน (weaknesses) 
      -  รองรับรูปแบบการเข้าถึงได้จํากัด (ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล) 
      -  อยู่ห่างจากพ้ืนที่โซนการศึกษา 
      -  อยู่ห่างจากหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย (ถนนเชียงราก) 
      -  ถนนด้านทิศใต้ของโครงการในปัจจุบันมีลักษณะแคบ และเป็นทางตัน 
      ประเด็นด้านโอกาส (opportunities) 
      -  โครงการในอนาคตซึ่งได้แก่ โครงการรถไฟสายสีแดง โครงการพัฒนาถนนสาธารณะ
หลักด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ภูมิทัศน์ ทําให้พ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ทั้งรูปแบบการเข้าถึง และรองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความหลากหลาย 
      -  ความสมัพันธ์กับพ้ืนที่ข้างเคียง โอกาสในการออกแบบเพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน 
      -  ลักษณะกายภาพของที่ดินที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตพ้ืนฐาน ลดปัญหาในขั้นตอนการ
ออกแบบ 
      ประเด็นด้านภัยคุกคาม (threats) 
      -  ปัญหาด้านการเดินทางด้วยพาหนะส่วนบุคคลที่มแีนวโน้มมากขึ้น อาจส่งผลต่อ
การจราจรภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 4.18 แผนภาพแสดง SWOT analysis ของพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 2. โดยผู้วิจัย 

 

 4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกพืน้ที่ต้ัง 
  จากการเปรียบเทียบพ้ืนที่ต้ังทางเลือกทั้งสองพื้นที่ (ภาพที่ 4.19) สรุปการคัดเลือกเป็นพ้ืน
ที่ต้ังทางเลือกที่ 1 ซึ่งจะมีรายละเอียดของบริบทสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม และเข้ากับประเภท
ของผู้ใช้งานมากกว่าพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 2 โดยพ้ืนที่ต้ังทางเลือกที่ 1 มีสภาพแวดล้อมที่เน้นไปที่กลุ่ม
ผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ เน่ืองจากตําแหน่งที่ต้ังเป็นเสมือนศูนย์กลางของพื้นที่
โซนการศึกษา นักศึกษาแต่ละคณะสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดิน หรือจักรยาน สร้างเป็นบรรยากาศของ
ชุมชนการเรียนรู้ด้านวิชาการข้ึน ในส่วนของพ้ืนที่ทางเลือกที่ 2 ที่ต้ังอยู่ท่ามกลางบริบทที่เป็นชุมชน ข้อดี
คือบริเวณพ้ืนที่ประกอบไปด้วยประเภทของผู้ใช้งานท่ีหลากหลาย แต่เน่ืองจากสภาพบริบทที่ล้อมรอบไป
ด้วยพ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการ พ้ืนที่พาณิชยการ และพ้ืนที่พักอาศัย ทําให้บรรยากาศไม่เหมาะกับการ
เป็นอาคารศูนย์รวมด้านวิชาการ แต่เหมาะสําหรับเป็นอาคารศูนย์วัฒนธรรม ที่รองรับการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความหลากหลาย ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ที่ต้องการเน้นพ้ืนที่ศูนย์การ
เรียนรู้เป็นหลัก 
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ภาพที่ 4.19 แผนภาพแสดงเปรียบเทียบ SWOT analysis ของพ้ืนที่ต้ังทั้งสองทางเลือก. โดยผู้วิจัย 

 

4.3 การวิเคราะหด้์านกายภาพของท่ีต้ัง 

 

  การออกแบบกายภาพของที่ต้ังเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งาน และ
รองรับกับรูปแบบการเข้าถึงประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นประเด็นการออกแบบ ประกอบด้วย 
  - การเข้าถึงด้วยรถยนต์ และรถบริการสาธารณะ พ้ืนที่มีถนนเส้นหลักผ่านทั้งด้านทิศเหนือ 
และทิศใต้ โดยถนนด้านทิศเหนือมีความหนาแน่นของการใช้งานมากกว่า เน่ืองจากอยู่ใกล้กับกลุ่มอาคาร
เรียนวิทยาศาสตร์ และอาคารฝ่ายบริหารด้านทิศเหนือ และมีจุดรับส่งรถบริการสาธารณะทั่วตลอดแนว
ของเส้นถนน 
    ในขณะที่ถนนด้านทิศใต้ มีบรรยากาศท่ีสงบมากกว่า และอยู่ค่อนข้างห่างจากกลุ่มอาคาร
เรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีพ้ืนที่สวนภูมิทัศน์ และลานจอดรถจํานวนมากคั่นอยู่ระหว่างกลาง 
    การออกแบบให้มีพ้ืนที่สําหรับจอดรถ โดยออกแบบให้มีลักษณะอยู่ที่ช้ันใต้ดินของอาคาร 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณของพ้ืนที่สีเขียว เน่ืองจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่ค่อนข้างแล้ง (มีลักษณะเป็น
สนามหญ้า และมีปริมาณต้นไม้ใหญ่ไม่มาก) 
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    ในส่วนของจุดรับส่งรถบริการสาธารณะ ที่ถนนด้านทิศเหนือมีจํานวนมากเพียงพอแล้ว 
ออกแบบโดยเพ่ิมเส้นทางเดินรถให้กับถนนด้านทิศใต้ และเพ่ิมจุดจอดรถบริการสาธารณะ 
    การออกแบบด้านทิศเหนือให้เป็นทางเข้าหลัก เน่ืองจากรองรับการเข้าถึงได้ทุกประเภท 
และประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความหลากหลาย ทั้งนักศึกษาจํานวนมาก และประชาชนทั่วไปที่
สามารถเดินทางด้วยรถบริการสาธารณะ (NGV สาย 2 ที่รับส่งระหว่างพ้ืนที่หอพักของมหาวิทยาลัย ผ่าน
ถนนด้านทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ และไปจนถึงประตูทางเข้าออกฝั่งถนนพหลโยธิน ด้านโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์) 
  - การเข้าถึงด้วยทางจักรยาน และทางเดินเท้า บริเวณพ้ืนที่มีเส้นทางจักรยานผ่านทั้งด้าน
ทิศเหนือ และทิศใต้ ในลักษณะเป็นเส้นทางที่ออกแบบร่วมไปกับถนน มีบรรยากาศร่มร่ืน มีต้นไม้ขนาด
ใหญ่ขึ้นตลอดแนว 
    การออกแบบเพ่ือเช่ือมต่อเส้นทางจักรยาน และออกแบบให้มีทางเดินเท้าที่มีหลังคาปกคลุม 
เช่ือมต่อเข้ามาถึงบริเวณทางเข้าหลักของอาคารทั้งด้านทิศเหนือ และทิศใต้ เน้นเพ่ิมในส่วนของพื้นที่สี
เขียวที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่จํานวนมาก และสระนํ้าขนาดใหญ่ด้านทิศเหนือ เพ่ือสร้างบรรยากาศของทางเข้า
หลัก และเน้นให้ตัวอาคารดูดเด่นขึ้น  
  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกายภาพของท่ีต้ัง จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุง
ผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในอนาคต ในประเด็นดังต่อไปน้ี 
  - การออกแบบเพ่ือควบคุมการใช้พาหนะส่วนบุคคล ด้วยแนวคิดออกแบบให้มีพ้ืนที่สําหรับ
จอดรถส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบนอกของมหาวิทยาลัย โดยการจะเข้าถึงพ้ืนที่ส่วนกลางจะต้องเปลี่ยนไปใช้
รถบริการสาธารณะ เพ่ือลดปริมาณรถยนต์ที่เข้าถึง 
  - พัฒนาเส้นทางจักรยาน และทางเดินเท้า ให้มีความทั่วถึง และน่าใช้งาน ทําให้ในอนาคต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีพ้ืนที่สีเขียวมากข้ึน 
นักศึกษาหันไปใช้รถบริการสาธารณะ หรือจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สร้างบรรยากาศของ
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  เมื่อพิจารณาร่วมกับตําแหน่งที่ต้ังของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ ผู้ออกแบบอาจ
ลดในส่วนของพื้นที่จอดรถส่วนบุคคล หรือให้มีเฉพาะสําหรับบุคลากร อาจารย์ และเพ่ิมประมาณพ้ืนที่สี
เขียว ออกแบบโดยเน้นความต่อเน่ืองของการเดินเท้าจากอาคารคณะต่าง ๆ โดยรอบ ให้เกิดความ
ต่อเนื่อง เข้ามาสู่ภายในพ้ืนที่อาคาร เพ่ือสร้างบรรยากาศของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีนักศึกษาเดิน
ทางผ่านไปมา และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างคึกคัก สรุปออกแบบวางผังกายภาพของที่ต้ังโครงการ ดัง
แผนภาพ (ภาพที่ 4.20) 
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ภาพท่ี 4.20 แผนภาพแสดงกายภาพของที่ต้ังบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์. โดย
ผู้วิจัย 

 

4.4 การวิเคราะหด้์านพืน้ที่ใช้สอย 

 

  จากการสํารวจและเก็บข้อมูลเก่ียวกับความต้องการพ้ืนที่ใช้สอย อาคารศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา 
ประกอบกับการสัมภาษณ์นักวิชาการ และสถาปนิกผู้มีประสบการณ์ออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทํา
ให้ได้รู้ถึงปัญหาและความต้องการพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ (ตารางที่ 4.1) 
  1. ความต้องการพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขาดพ้ืนที่ศูนย์กลาง
ด้านวิชาการ (ข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ด้วย SWOT analysis ปี 2557) เป็นที่ที่
นักศึกษาจากทุกคณะสาขาวิชา และชุมชนในละแวกสามารถเข้ามามีส่วนร่วม สร้างเป็นสังคมด้าน
วิชาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะทางสังคม และทักษะการ
ใช้ชีวิตของคนในชุมชนร่วมกัน 
  2. ความต้องการพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม เน่ืองจากนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
ต้องการมุ่งพัฒนาการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล (ข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557) ปรับปรุง
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หลักสูตรให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสอดรับกับความสําคัญที่ทวีมากขึ้นของ
เอเชีย และประชาคม ASEAN การเพ่ิมสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ เพ่ิมจํานวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
นานาชาติ และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐาน
นานาชาติ พัฒนากายภาพให้สามารถสื่อสารและเป็นมิตรกับทุกวัฒนธรรม 
  3. ความต้องการพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการประกอบกิจกรรม และอํานวย
ความสะดวก พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

 

ตารางที่ 4.1 
 

ตารางสรุปความต้องการพ้ืนที่ใช้สอย อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต โดยเรียงตามลําดับความสําคัญดังน้ี 
ปัญหาและความต้องการพ้ืนที่ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) 
1. ความต้องการพ้ืนที่ศูนย์กลางด้านวิชาการ (เป็นพ้ืนที่เรียนรู้นอกห้องเรียน) สําหรับแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ของนักศึกษาคณะสาขาวิชาต่าง ๆ 

2. การขาดพ้ืนที่ศูนย์กลางการปฏิสัมพันธ์ เป็นพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมและการใช้ชีวิตร่วมกันของ
นักศึกษา ประกอบด้วยนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาต่างชาติ 

3. พ้ืนที่ศูนย์อํานวยความสะดวกแบบครบวงจรให้กับนักศึกษา ดึงดูดให้เข้ามาใช้งานในพ้ืนที่ร่วมกัน 
หมายเหตุ. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการกองแผนงาน อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต. 

 

  โครงการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้เป็นพ้ืนที่หลัก และมีพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษาเป็น
พ้ืนที่รอง ในหัวข้อการออกแบบด้านพ้ืนที่ใช้สอยที่ประกอบด้วย 
  4.4.1 การคัดเลือกพ้ืนที่ใช้สอย 
  4.4.2 การจัดพ้ืนที่ใช้สอย 

 

 4.4.1 การคัดเลือกพื้นที่ใชส้อย 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพ้ืนที่ใช้สอยอาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 
ส่วนในบทที่ 2 นํามาใช้วิเคราะห์เพ่ือหาขนาดพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์ ให้มีพ้ืนที่เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับการลงสํารวจกลุ่มผู้ใช้งาน
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อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ใช้งานหอสมุดป๋วย และการสัมภาษณ์นักวิชาการที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายการเกิดขึ้นของโครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  พบว่ามีแนวโน้มความต้องการพ้ืนที่ ใช้สอยประเภทพ้ืนที่ ศูน ย์การเรียนรู้ที่ มากขึ้น 
ประกอบด้วย พ้ืนที่อ่านหนังสือ พ้ืนที่ห้องเรียน และเสนอให้เพ่ิมในส่วนของพื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่
นิทรรศการ รวมทั้งความต้องการพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมสําหรับประกอบกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา
ทั่วไป และนักศึกษาต่างชาติ และพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา สําหรับเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการอํานวยความสะดวก 
และดึงดูดผู้ใช้งาน 
  วิ เค ราะ ห์ เป รียบ เที ยบจํ าน วนยอดผู้ ใ ช้ งานอาคาร ศูน ย์ก าร เรียน รู้ ด้ วยตน เอ ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ตารางที่ 4.2) จะเห็นว่าช่วงเดือนที่มีผู้เข้าใช้งานอย่างหนาแน่น ใน
เดือนตุลาคมและธันวาคม มีทั้งหมดประมาณ 6,200 คนต่อวัน อาคารเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง จากการ
สํารวจช่วงเวลาการเข้าใช้งานพบว่า ในช่วงหลังเที่ยงคืนถึง 10 โมงเช้าจะเป็นช่วงที่มีนักศึกษาเข้าใช้งาน
เฉลี่ยน้อยที่สุด นักศึกษาจะเร่ิมเข้าใช้งานมากข้ึนต้ังแต่ 10 โมงเช้าเป็นต้นไป และจะหนาแน่นมากที่สุด
ในช่วง 5 โมงเย็นถึงก่อนเที่ยงคืน จากการคํานวณจะมีผู้เข้าใช้งานเฉลี่ยประมาณ 600 คนต่อช่ัวโมง 
ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานอย่างหนาแน่นต้ังแต่ 5 โมงเย็น ไปจนถึง 4 ทุ่ม ทําให้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาคารจะ
รองรับผู้ใช้งานทั้งหมดมากที่สุด 2,500-3,000 คน คิดเป็น 12% ของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 4.2 
 

ตารางแสดงปริมาณผู้เข้าใช้งานอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ต้ังแต่วันที่เร่ิมเปิดใช้งาน เดือนสิงหาคม 57 จนถึงเดือนธันวาคม 57 ดังน้ี 

เดือน (พ.ศ. 2557) จํานวนผู้ที่เข้าใช้งาน (ต่อเดือน) 
สิงหาคม 66,051 
กันยายน 149,197 
ตุลาคม 195,291 

พฤศจิกายน 172,001 
ธันวาคม 193,050 

หมายเหตุ. ข้อมูลจากผู้อํานวยการหอสมุดป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปี 2557 
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  สรุปพ้ืนที่อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีขนาดพ้ืนที่ภายในอาคาร 12,000 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วน 4 ตารางเมตรต่อ
คน การออกแบบขนาดพ้ืนที่ที่ต้องคํานึงถึงจํานวนประชากรนักศึกษาที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
ขนาดของอาคารที่ทําการออกแบบจึงควรประมาณเท่ากัน หรือมากกว่า 

 

  1) พื้นทีศู่นย์การเรยีนรู ้
      จากการสํารวจ และการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ใช้งานอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ผู้ใช้งานหอสมุดป๋วย รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการหอสมุดป๋วย และสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถึงความต้องการพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ ด้วย
แนวคิดออกแบบเป็นพ้ืนที่สําหรับทํางาน และปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ 
      พบว่ามีความต้องการพ้ืนที่ปฏิบัติการ ที่รองรับพฤติกรรมการทํางานที่เน้นกระบวนการ
คิด/ทํางานเชิงสร้างสรรค์ (ภาพที่ 4.21) และพื้นที่นิทรรศการสําหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
      ความต้องการพ้ืนที่อ่านหนังสือที่มากข้ึน ได้แก่ พ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) (ภาพท่ี 
4.21) พ้ืนที่อ่านหนังสือทั่วไป และพื้นที่ห้องเรียน 
      การวิเคราะห์ด้านขนาดพื้นที่ใช้สอยของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยการเปรียบเทียบกับ
พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ตารางที่ 4.3) 
      - พื้นที่ปฏิบติัการ (ภาพที่ 4.21) ความต้องการพ้ืนที่สําหรับรองรับพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด/ทํางานเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจากการสํารวจพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต และอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่ายังขาดพ้ืนที่ในลักษณะน้ี 
        การออกแบบขนาดของพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเพ่ิมอัตราส่วนของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ (เป็นพ้ืนที่หลัก) ที่ตอบรับกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นพ้ืนที่ประมาณ 4,020 ตารางเมตร (คิดเป็น 49.7 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่
อาคาร) เปรียบเทียบกับอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีพ้ืนที่ 2,843 ตารางเมตร (คิดเป็น 22.8 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่อาคาร) 
        พิจารณาจากอัตราส่วนของนักศึกษาที่แบ่งตามสาขาวิชา (ตารางที่ 3.1) ให้พ้ืนที่
ปฏิบัติการเป็นพ้ืนที่ตัวแทนของนักศึกษาจากคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปรียบเทียบ
กับพ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตัวแทนของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาจากกลุ่มคณะสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้พ้ืนที่ปฏิบัติการมีขนาดเป็นอัตราส่วนครึ่งหน่ึงของพ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้
เสียงได้) มีพ้ืนที่ประมาณ 600-700 ตารางเมตร หรือประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
ทั้งหมด  
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      - พื้นที่นิทรรศการ (ภาพท่ี 4.27) ความต้องการพ้ืนที่นิทรรศการสําหรับแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของ
พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด เน่ืองจากการออกแบบด้วยแนวคิดเป็นพ้ืนที่จัดนิทรรศการช่ัวคราว ที่ใช้งาน
เสมือนพ้ืนที่อเนกประสงค์ มีความยืดหยุ่นสูง และอยู่ร่วมกับพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืน ๆ คือ พ้ืนที่ปฏิบัติการ และ
พ้ืนที่โถงกลางอเนกประสงค์ของอาคาร 
      - พื้นที่ อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) (ภาพที่ 4.22) จากการสํารวจกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น
นักศึกษาของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่ามีความต้องการพ้ืนที่ในลักษณะน้ีที่มากขึ้น (รวมถึง
พ้ืนที่อ่านหนังสือ และพ้ืนที่ห้องเรียนด้วย) สังเกตจากในช่วงเวลาเร่งด่วน พ้ืนที่มีผู้เข้าใช้งานอย่าง
หนาแน่น และไม่เพียงพอ 
         พ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้งานมากที่สุด 
(รองลงมาเป็นพ้ืนที่อ่านหนังสือทั่วไป และพ้ืนห้องเรียน ตามลําดับ) ด้วยแนวคิดเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้
เสมือนบ้าน 
        เปรียบเทียบกับอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การออกแบบจึงให้มีขนาดของพ้ืนที่ที่
ใกล้เคียงกัน (หรืออาจมีขนาดที่เล็กกว่า เพ่ือเน้นในส่วนของพื้นที่ปฏิบัติการ และพ้ืนที่นิทรรศการที่มาก
ขึ้น) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 1,200-1,300 ตารางเมตร หรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ศูนย์การ
เรียนรู้ทั้งหมด เพ่ือเพ่ิมปริมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน และมีขนาดที่เหมาะสมใช้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 
      - พื้นที่อ่านหนังสือ จากการสํารวจพบว่าเป็นอีกพ้ืนที่ที่มีผู้เข้าใช้งานอย่างหนาแน่น 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความนิยม รองรับพฤติกรรมการอ่านหนังสือทั่วไป มีบรรยากาศที่เงียบสงบ 
ตอบสนองกับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาทั่วไป 
        เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างตัดขาดการปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่
กิจกรรมอ่ืน ๆ (ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีเน้นการเป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์) การออกแบบจึงให้มี
ขนาดที่เล็กลง เพ่ือเน้นเพ่ิมในส่วนของพื้นที่ปฏิสัมพันธ์อ่ืน ๆ โดยให้มีขนาดประมาณ 600-700 ตาราง
เมตร หรือประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 
     - พื้นท่ีห้องเรียน จากการสํารวจพบว่ามีความต้องการพ้ืนที่ส่วนน้ีมากขึ้น มีลักษณะเป็น
ห้องสําหรับรองรับการใช้งานร่วมกันเป็นกลุ่ม ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากข้ึน ทําให้เป็นอีกพ้ืนที่ที่
ค่อนข้างตัดขาดการปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่กิจกรรมอ่ืน ๆ 
       การออกแบบโดยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้ การเลือกใช้
วัสดุในส่วนของผนังห้องด้านที่ติดกับทางสัญจรให้เป็นกระจก และการออกแบบบริเวณทางสัญจรให้มีโต๊ะ
สําหรับประกอบกิจกรรมทั่วไป เพ่ือเพ่ิมการปฏิสัมพันธ์บริเวณพ้ืนที่ห้องเรียนให้มากขึ้น 
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       เปรียบเทียบกับอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การออกแบบจึงให้มีขนาดของพ้ืนที่ที่
เพ่ิมขึ้นได้ (แต่ยังเน้นในส่วนของพื้นที่ปฏิสัมพันธ์อ่ืน ๆ) เน่ืองจากปริมาณของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ที่เพ่ิม
มากข้ึน ทําให้สามารถออกแบบให้มีขนาดประมาณ 500-600 ตารางเมตร หรือประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 4.3 
 

ตารางสรุปเปรียบเทียบพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ระหว่างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มธ. (ที่มีอยู่เดิม) 
กับอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 

ประเภทพ้ืนท่ี 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มธ. 
- ขนาดพ้ืนท่ี 
- เปอร์เซ็นต์ต่อพ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้ 
- เปอร์เซ็นต์ต่อพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด 

ศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
- ขนาดพ้ืนท่ี 
- เปอร์เซ็นต์ต่อพ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้ 
- เปอร์เซ็นต์ต่อพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด 

พ้ืนท่ีปฏิบัติการ (-) 
640 ตารางเมตร  

15.9%  
7.9%  

พ้ืนท่ีนิทรรศการ 
251 ตารางเมตร 930 ตารางเมตร  

8.82% 23.13%  
3.02% 11.5%  

พ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 
(ใช้เสียงได้) 

1,377 ตารางเมตร 1,260 ตารางเมตร  
48.43% 31.34%  
16.62% 15.6%  

พ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 
863 ตารางเมตร 630 ตารางเมตร  

30.35% 15.67%  
10.27% 7.8%  

พ้ืนท่ีห้องเรียน 
352 ตารางเมตร 560 ตารางเมตร  

12.38% 13.93%  
4.5% 6.9%  

รวมเปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนท่ีศูนย์
การเรียนรู้ ต่อพ้ืนท่ีอาคาร
ท้ังหมด 

34.45% 49.7% 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 4.21 ภาพทัศนียภาพจําลองพ้ืนที่ปฏิบัติการ/ทํางาน และพ้ืนที่นิทรรศการ ของอาคารศูนย์การ
เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

 
ภาพที่ 4.22 ภาพทัศนียภาพจําลองพ้ืนท่ีอ่านหนังสือที่ประยุกต์ร่วมกับแนวคิดเป็นพ้ืนที่พักผ่อน และพื้นที่
ทํางาน ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 
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  2) พื้นทีศู่นย์วัฒนธรรม 
      จากการสํารวจ การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เกี่ยวกับความต้องการพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม พบว่าพ้ืนที่กิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุด (ภาพท่ี 4.23) ได้แก่ พ้ืนที่กิจกรรมประเภทดนตรีและการแสดง 
พ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการ พ้ืนที่ด้านศิลปะและวรรณกรรม และพ้ืนที่ด้านศาสนา ตามลําดับ โดยมีขนาด
ของกลุ่มผู้ใช้งานเฉล่ียอยู่ที่ 5 ถึง 10 คน ต่อกลุ่มกิจกรรม (ภาพที่ 4.24) 
      มีลักษณะเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ที่รองรับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการใช้งานและ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั่วไป กับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ิมในส่วนของเวทีจัดแสดงชั่วคราว เพ่ือ
กิจกรรมการนําเสนอ การแสดงออก และสร้างบรรยากาศที่คึกคักให้กับบริเวณพ้ืนที่ (ภาพที่ 4.25) การ
ออกแบบขนาดของพ้ืนที่โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบจากกรณีศึกษา ให้มีขนาดประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่อาคารทั้งหมด ซึ่งเท่ากับประมาณ 1,600 ตารางเมตร 

 

 
ภาพท่ี 4.23 แผนภาพแสดงความต้องการพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม 
นักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 4.24 แผนภาพแสดงจํานวนกลุ่มผู้ใช้งานกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม 
นักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

 
ภาพท่ี 4.25 ภาพทัศนียภาพจําลองพ้ืนที่กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ออกแบบเป็นพ้ืนที่โล่งอเนกประสงค์ ของ
อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

  3) พื้นทีศู่นยน์ักศึกษา 
      จากการสํารวจ และการใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา และการ
สัมภาษณ์บุคคลทั่วไป บริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เกี่ยวกับความต้องการพ้ืนที่ศูนย์
นักศึกษา สรุปข้อมูลดังแผนภาพ (ภาพท่ี 4.26) พบว่าพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่พักผ่อน (ภาพท่ี 
4.27) ร้านถ่ายเอกสาร และคาเฟ่ เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ พ้ืนที่ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์อาหาร ร้านค้า และโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก ในส่วนของพ้ืนที่ศูนย์หนังสือ ธนาคาร 
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จะได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องประชุม ศูนย์ภาษา ศูนย์บริการนักศึกษา 
คลินิก และออดิทอเรียม 
 

  
ภาพที่ 4.26 แผนภาพแสดงความต้องการพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษาต่าง ๆ ที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม
นักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

      นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาใช้วิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา และ
จากการสัมภาษณ์นักวิชาการที่เก่ียวข้อง ทําให้สามารถสรุปเพ่ิมเติมถึงความสําคัญของพ้ืนที่ดังต่อไปน้ี 
ได้แก่ พ้ืนที่ออดิทอเรียม (ภาพที่ 4.28) เน่ืองจากมีศักยภาพเป็นพ้ืนที่สําหรับจัดแสดงองค์ความรู้ที่มีความ
น่าสนใจ (อธิบายในบทท่ี 2 หัวข้อ พ้ืนที่ออดิทอเรียม) พ้ืนที่คลินิกที่เป็นได้ทั้งพ้ืนที่พักผ่อนและพื้นที่
สําหรับฝึกปฏิบัติงานของคณะสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (อธิบายในบทที่ 2 หัวข้อ พ้ืนที่คลินิก) และพ้ืนที่
ศูนย์บริการนักศึกษา (อธิบายในบทที่ 2 หัวข้อ พ้ืนที่ศูนย์บริการนักศึกษา) ในส่วนของพ้ืนที่ที่ไม่ได้
นํามาใช้ออกแบบ คือพ้ืนที่ศูนย์ภาษา เน่ืองจากพ้ืนที่ไม่ได้ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ และมีปริมาณที่มี
เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว 

  สรุปพ้ืนที่ทั้งหมดของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ ดังตาราง (ตารางที่ 4.4) 
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ภาพท่ี 4.27 ภาพทัศนียภาพจําลองพ้ืนที่พักผ่อน และพ้ืนที่อ่านหนังสือที่อยู่ช้ันบนสุดของอาคารศูนย์การ
เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

 
ภาพที่ 4.28 ภาพทัศนียภาพจําลองพ้ืนที่ออดิทอเรียม ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 
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 4.4.2 การจัดพื้นที่ใช้สอย 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน เพ่ือหารูปแบบของการจัดพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับอาคารศูนย์การเรียนรู้
และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สรุปดังแผนภาพ (ภาพที่ 4.29) และตาราง
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย (ตารางที่ 4.5) บรรยากาศการออกแบบพ้ืนที่ด้วยแนวคิดส่งเสริมการ
ปฏิสัมพันธ์ (ภาพที่ 4.30) 

 

 
ภาพที่ 4.29 แผนภาพสรุปการจัดวางตําแหน่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้. โดยผู้วิจัย 
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ภาพท่ี 4.30 ภาพทัศนียภาพจําลองการออกแบบจัดพ้ืนที่ใช้สอยภายใน รูปแบบที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ 
ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

4.5 การประเมินโครงการ 

 

 4.5.1 ขัน้ตอนการจัดทําการประเมิน 
  ในกระบวนการประเมินโครงการ จะเป็นการนําเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม อาคารศูนย์การ
เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ บริบทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้กับสถาปนิกผู้มีประสบการณ์
ออกแบบ ทั้งหมด 2 ท่าน (ข้อมูลผู้ทําการประเมินอยู่ในภาคผนวก) ได้ทําการประเมิน และนํา
ข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้พัฒนาโครงการ เพ่ือนําไปสู่บทสรุปของโครงการวิจัยออกแบบ 

 

 4.5.2 ผลการประเมินโครงการ 
  การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นสถาปนิกผู้มีประสบการณ์ออกแบบ ทั้งหมด 2 ท่าน สรุปผล
การประเมินในประเด็นการออกแบบต่าง ๆ ดังตาราง (ตารางที่ 4.6) 
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4.6 สรุปรายละเอียดของโครงการ: แบบทางสถาปัตยกรรม อาคารศูนย์การเรยีนรู้และปฏิสัมพันธ ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

 

  สรุปผลการวิจัย และจัดรวมเป็นโครงการออกแบบ อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีแนวคิด ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้
เป็นพ้ืนที่หลัก และมีพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษาเป็นพ้ืนที่รอง ทั้งน้ีข้อสรุปผลการวิจัย 
จะนําเสนอออกมาเป็นแบบสถาปัตยกรรม และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 4.6.1 การออกแบบกายภาพของที่ต้ัง 
  แนวคิดการออกแบบกายภาพของที่ต้ัง (ภาพที่ 4.31) เพ่ือรองรับรูปแบบการเข้าถึงต่าง ๆ 
ออกแบบให้พ้ืนที่เปิดรับการเข้าถึงจากถนนเส้นหลักที่ผ่านด้านทิศเหนือ และทิศใต้ของพ้ืนที่ ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้จากทั้ง รถยนต์ส่วนบุคคล เส้นทางจักรยาน และทางเดินเท้า การสร้างบรรยากาศที่ร่มร่ืน ด้วย
การสอดแทรกพ้ืนที่สีเขียว ที่ย่ังยืนมากท่ีสุด และจัดให้มีหลังคาคลุมทั้งทางจักรยาน และทางเดินเท้า ที่
สอดรับไปกับรูปแบบที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัย และยังมีแนวคิดในการเพ่ิมบ่อนํ้าขนาดใหญ่ เพ่ือเพ่ิม
ความนุ่มนวลในมุมมองจากด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศหลัก และช่วยสนับสนุนด้านสุนทรียภาพต่อตัวอาคาร
ไปพร้อมกัน (บ่อนํ้าจะเป็นส่วนท่ีใช้ประโยชน์ในการกักเก็บนํ้า เพ่ือการดูแลระบบรดนํ้าต้นไม้ ในการ
รักษาพ้ืนที่สีเขียวให้ย่ังยืน) 
  ด้านการสัญจรด้วยรถยนต์ (ภาพท่ี 4.32) และรถจักรยาน จะถูกผนวกเข้ากับการวางผัง โดย
ให้มีจุดตัดผ่านน้อยที่สุด และให้ความสําคัญต่อทางเดินเท้าสูงสุด ดังน้ันที่จอดรถจึงถูกจัดวางไว้ด้านใต้
อาคาร ในลักษณะเป็นช้ันใต้ดินที่มีส่วนอยู่เหนือระดับดิน 1.20 เมตร และมีส่วนอยู่ใต้ดิน 2.60 เมตร ซึ่ง
จะทําให้ช้ันใต้ดินที่ใช้ในการจอดรถไม่อับช้ืน ดังน้ันส่วนจอดรถจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานอาคารทั่วไป 
(ที่จอดรถยนต์ที่จัดไว้น้ี เป็นทางเลือกเฉพาะสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําอาคาร และสําหรับรองรับกรณี
บริการฉุกเฉินเท่าน้ัน) นอกจากน้ียังมีการจัดวางพ้ืนที่สําหรับจอดรถจักรยาน ที่บริเวณทางเข้าหลักทั้ง
ด้านทิศเหนือ และทิศใต้ของอาคาร ซึ่งรองรับระบบเดียวกันกับนโยบายพื้นที่สําหรับจอดจักรยาน
สาธารณะของมหาวิทยาลัย ที่กําลังดําเนินโครงการอยู่ในปัจจุบัน 
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 4.6.2 การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยภายใน 
  แนวคิดการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยภายในเพ่ือเน้นการปฏิสัมพันธ์ (ภาพท่ี 4.34-4.45) โดย
แนวคิดหลักจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดเป็น พ้ืนที่สําหรับเรียนรู้ ที่สามารถรองรับนักศึกษามา
ใช้งานในทุกคณะสาขาวิชา และทุกระดับช้ันปี โดยแฝงนัยสําคัญในการออกแบบให้พ้ืนที่มีลักษณะเปิด
โล่ง สามารถมองเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกมุมมอง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางอ้อมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ข้าม
สาขา และสนับสนุนแนวคิด everywhere learning ดังน้ันการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในจะต้อง
สนับสนุนให้ทุกพ้ืนที่สามารถใช้งานเป็นพ้ืนที่พบปะ พ้ืนที่ประชุม พ้ืนที่สําหรับถกเถียง แลกเปล่ียน
แนวความคิด รวมถึงการจัดแสดงผลงานร่วมกัน 
  จากแนวคิดข้างต้นตัวอาคารจะประกอบด้วยพ้ืนที่รองรับพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ
ทํางานที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่สําคัญ ๆ ดังน้ี 
  -  การจัดเตรียมพ้ืนที่ และครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้สอยได้
หลากหลายลักษณะ (เช่น การน่ังทํางานเด่ียว ทํางานกลุ่ม และพักผ่อนสังสรรค์) โดยพ้ืนที่ได้ถูกแทรกเข้า
ไปทุกช้ันภายในอาคาร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงพ้ืนที่สําหรับอ่านหนังสือที่ต้องการความเงียบสงบ 
และสร้างสมาธิ โดยมีบรรยากาศของพ้ืนที่สีเขียวล้อมรอบที่ช้ันดาดฟ้า 
  -  ส่วนพ้ืนที่ดาดฟ้ายังสนับสนุนเพ่ิมเติมด้วยการจัดให้สามารถใช้เป็นพ้ืนที่กิจกรรมเชิง
วัฒนธรรม โดยมี แอมฟิเธียเตอร์ (ภาพที่ 4.33) และพ้ืนที่ภูมิทัศน์โดยรอบ ที่อํานวยต่อการใช้สอยของ
นักศึกษาทุกลักษณะ 
  -  การจัดเตรียมพ้ืนที่ห้องประชุม ออดิทอเรียมขนาด 200 ที่น่ัง เพ่ือสนับสนุนการใช้อาคาร
ในเชิงวิชาการ และอย่างเป็นทางการ 
  -  การจัดเตรียมพ้ืนที่อเนกประสงค์ที่รองรับการจัดแสดงผลงาน (exhibition) และเป็นพ้ืนที่
แสดงกิจกรรม (performance activities) บริเวณที่ช้ันล่างของอาคาร ซึ่งมีทั้งส่วนที่อยู่ภายใน (โถงหลัก) 
และภายนอกอาคาร (พ้ืนที่ส่วนน้ีจะเป็นพ้ืนที่ที่เน้นการใช้งานในรูปแบบเป็นพ้ืนที่กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม) 
และในบริเวณพ้ืนที่ช้ัน 2 ยังจัดให้มีพ้ืนท่ีกลุ่มปฏิบัติการย่อย พร้อมพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการที่มีขนาดเล็ก
ลง สอดรับกับกลุ่มปฏิบัติการ 
  -  การจัดให้มีพ้ืนที่ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ประจําอาคาร เป็นกิจจะลักษณะ ที่บริเวณช้ัน 2 
โดยรวมส่วนที่เป็นกองกิจการนักศึกษาเข้าไปด้วย 
  -  การจัดให้มีพ้ืนที่อํานวยความสะดวก ประกอบด้วยพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ เช่น ศูนย์อาหาร ศูนย์
หนังสือและเครื่องเขียน ห้องสมุดงานวิจัย ซุ้มบริการธนาคาร ซุ้มกาแฟและเครื่องด่ืม ศูนย์บริการ
นักศึกษา คลินิก และพื้นที่พักผ่อน กระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของอาคาร 
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 4.6.3 การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร 
  แนวคิดการออกแบบเป็นอาคารเปิด สร้างความต่อเน่ืองของกิจกรรมที่เกิดข้ึนทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือดึงดูดผู้ที่ผ่านไปมา ด้วยเหตุที่พ้ืนที่ต้ังอาคารหลังน้ี มีศักยภาพรองรับมุมมองได้จากทุก
ทิศทาง (อาคารมีสภาพในลักษณะที่มีหน้าบ้าน 4 ด้าน) ด้านทิศเหนือกับทิศใต้มีความสําคัญที่ต่อเน่ืองกับ
ถนนเส้นหลักของมหาวิทยาลัย ส่วนด้านทิศตะวันออกจะเป็นด้านที่เห็นโดยตรงต่อเน่ืองกับอาคาร
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย ในขณะที่ด้านทิศตะวันตกจะมีมุมมองที่สร้างจุดสนใจได้น้อยที่สุด เน่ืองจาก
มีมุมมองที่กระช้ันกับอาคารข้างเคียง ที่เข้ามาบังแนวสายตา 
  แนวคิดการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร จึงถูกจัดเตรียมออกแบบที่มีเอกลักษณ์ในแต่
ละด้าน แตกต่างกันดังน้ี 
  ด้านทิศเหนือ (ภาพที่ 4.46-4.47) การออกแบบ façade ของอาคารให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ด้านทิศเหนือ โดยเน้นให้มีช่องเปิดค่อนข้างมาก เพ่ือรับแสงเหนือเข้าสู่ตัวอาคาร และสร้างความต่อเนื่อง
ด้านมุมมองของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใน และภายนอกอาคาร การออกแบบโดยเน้นเส้นต้ังที่เป็นส่วนทึบ 
ให้ตัดกับเส้นนอนที่เป็นส่วนโปร่งและเน้นกรอบท่ีเป็นเส้นนอนด้วยสีที่ตัดกัน (เลือกใช้สีเทา วัสดุเป็นกล่อง
นํ้าหนักเบา) โดยแถบเส้นสีเทาน้ีจะว่ิงยาวไปยังด้านทั้ง 4 ด้านของอาคาร เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง 
สอดแทรกคิ้วแถบสีแบบสุ่มตามยาว (เลือกใช้สีแดง และเหลืองเพ่ือให้เข้ากับสีประจํามหาวิทยาลัย ตัวคิ้ว
เป็นการหล่อคอนกรีตย่ืนออกมาจากตัวอาคารในระยะที่เหมาะสม และมีความลึก 60 เซนติเมตร เพ่ือใช้
ปลูกพุ่มไม้ขนาดเล็กได้) ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมสีสรรค์ให้กับรูปด้านแล้ว ยังช่วยเพ่ิมบรรยากาศที่ร่มรื่น
มากข้ึน สุดท้ายออกแบบให้สอดรับไปกับบ่อนํ้าขนาดใหญ่ด้านหน้าอาคาร สร้างบรรยากาศที่น่าดึงดูด
ผู้ใช้งานที่เดินทางผ่านไปมา 

 

 
ภาพท่ี 4.46 แบบรูปด้านทิศเหนือ ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 
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  ด้านทิศใต้ (ภาพที่ 4.48-4.49) การออกแบบ facade ของอาคารให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ด้านทิศใต้ โดยลดปริมาณช่องเปิดให้น้อยลง เพ่ิมในส่วนของวัสดุแผ่นเหล็กนํ้าหนักเบา (perforated 
façade texture) ที่ออกแบบลวดลายเป็นรูปโดมผ่าครึ่ง (โดยอีกครึ่งหน่ึงจะต่อเน่ืองไปยัง façade ด้าน
ทิศตะวันตก) เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนธรรมศาสตร์ และช่วยลดความร้อนเข้าสู่
อาคาร โดยในด้านทิศใต้น้ีจะมีบรรยากาศที่เงียบสงบแตกต่างจากด้านทิศเหนือ จึงออกแบบให้มีพ้ืนที่สี
เขียวสําหรับประกอบกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพักผ่อนร่วมกัน บรรยากาศที่มีความสงบ และร่มรื่น 

 

 
ภาพที่ 4.48 ภาพทัศนียภาพจําลอง มุมมองด้านทิศใต้ ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

 
ภาพที่ 4.49 แบบรูปด้านทิศใต้ ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์
รังสิต. โดยผู้วิจัย 
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  ด้านทิศตะวันออก (ภาพที่ 4.50-4.51) การออกแบบ façade ของอาคารให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อม เน่ืองจากเป็นด้านที่ประจันหน้ากับอาคารศูนย์ประชุม และเป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่ 
การออกแบบจึงเน้นให้มีปริมาณช่องเปิดที่มาก เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของมุมมองของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร และเพิ่มในส่วนของ façade ระแนงไม้ตัดระหว่างส่วนทึบ และส่วนโปร่ง 
ลดความแข็งของรูปทรงอาคารลง  

 

 
ภาพที่ 4.50 ภาพทัศนียภาพจําลอง มุมมองด้านทิศตะวันออก ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

 
ภาพที่ 4.51 แบบรูปด้านทิศตะวันออก ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 
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  ด้านทิศตะวันตก (ภาพที่  4.52-4.53) การออกแบบ  façade ของอาคารให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อม แนวคิดจะคล้ายกับ façade ด้านทิศใต้ เพราะต้องลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การ
ออกแบบให้มีช่องเปิดน้อย และมีแผ่นเหล็กนํ้าหนักเบาที่มีลวดลายต่อเน่ืองมาจาก façade ด้านทิศใต้ 

 

 
ภาพที่ 4.52 ภาพทัศนียภาพจําลอง มุมมองด้านทิศตะวันตก ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และการ
ปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 

 

 
ภาพที่ 4.53 แบบรูปด้านทิศตะวันตก ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต. โดยผู้วิจัย 
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4.7 แนวคิดการออกแบบด้านวิศวกรรม ระบบประกอบอาคาร 

 

  การพิจารณาวิเคราะห์อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นอาคารท่ีจัดอยู่ใน
เกณฑ์อาคารขนาดใหญ่พิเศษน้ัน สามารถสรุปประเด็นสาระหลักที่สําคัญของอาคารและการใช้สอย
อาคารซึ่งจะเป็นองค์ประกอบและปัจจัยหลักต่อการวางเกณฑ์การออกแบบระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร เพ่ือให้เหมาะสมและสอดรับสนับสนุนต่องานด้านสถาปัตยกรรมตลอดไปถึงการใช้สอยอาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประเด็นต่างๆ ภายใต้มุมมองแนวคิดวิศวกรรมจะสามารถแจกแจงได้ 
ดังต่อไปนี้ คือ 

 

ตารางที่ 4.7 
 

ข้อสังเกตต่อขนาดพื้นที่ใช้สอยในอาคาร  โดยสรุปจะมีรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ โดยมีพ้ืนที่ใช้สอย
รวมในลักษณะ (Gross Floor Area) ทั้งสิ้น 15,447 ตารางเมตร และจัดอยู่ในลักษณะอาคารสาธารณะ
สนับสนุนต่อการศึกษาและเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษไปพร้อมๆ กัน (อาคารไม่เข้าข่ายอาคารสูงในกรณี
น้ี) (กรมโยธาธิการ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

ระดับชัน้ที ่
พื้นที่ใช้สอย 

(ตร.ม.) 
พื้นทีส่่วนกลาง 
และห้องเครื่อง 

รวมพื้นที่แต่ละชั้น 
ของอาคาร(ตร.ม.) 

พื้นชัน้ที่ 1 2,260 1,250 3,510 
พื้นชัน้ที่ 2 1,860 832 2,692 
พื้นชัน้ที่ 3 1,990 870 2,860 
พื้นชัน้ที่ 4 1,970 915 2,885 
รวม 8,080 3,867 11,947 
ส่วนพื้นที่จอดรถยนต์ใต้ดิน   3,500 
รวมพื้นทีใ่ช้สอยอาคารท้ังหมด 
(ตารางเมตร) 

  15,447 

หมายเหตุ. จัดทําโดยผู้วิจัย 

 

  4.7.1 จากตารางสรุปพ้ืนที่อาคารข้างต้น (ตารางที่ 4.6) สามารถประมาณการขนาดพ้ืนที่
ปรับอากาศได้ระหว่าง 6,500–8,000 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยรวม 11,947 ตร.ม.
ตามลําดับ และเพ่ิมเติมส่วนจอดรถใต้ดิน 3,500 ตารางเมตร โดยส่วนอาคารจอดรถใต้ดินน้ีมีลักษณะ
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คร่อมระดับอยู่เหนือระดับดิน 1.20 เมตร และ ส่วนใต้ระดับดินอีก 2.60 เมตร ซึ่งเก่ียวเนื่องมาจากการที่
ระดับอาคารช้ันที่ 1 มีระดับสูงกว่าภายนอก 1.20 เมตรเป็นเหตุผลหลัก กรณีน้ีทําให้งานวิศวกรรมระบาย
อากาศช้ันจอดรถใต้ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการใช้หลักการ push-pull ventilation air (การ
จัดระบบพัดลมดูดอากาศออก และการเติมอากาศเข้าทดแทน ในสัดส่วนเหมาะสม ให้เกิดการเลื่อนตัว
ของอากาศพลศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลจริงในทางปฏิบัติ) และลดปัญหาขนาดพัดลมระบาย
อากาศช้ันใต้ดิน ตลอดจนแก้ปัญหาจุดอับอากาศและความช้ืนสูงในระยะยาวอีกส่วนหน่ึง (ภาพที่ 4.54) 

 

 
ภาพที่ 4.54 การระบายอากาศช้ันใต้ดิน โดยใช้ประโยชน์ช่องอากาศเข้า grille รอบอาคารจากการท่ีพ้ืน
ช้ันที่ 1 สูงจากระดับดิน 1.20 เมตร และทํางานร่วมกับระบบพัดลมดูดอากาศออก ที่ปรับรอบตาม
เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์. โดยผู้วิจัย 

 

  4.7.2 การใช้สอยพลังงานของอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้สมัยใหม่ 
          ในบริบทด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในปัจจุบัน ประเด็นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักที่ต้องคํานึงในการพัฒนาโครงการฯ   ต้ังแต่ต้น อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ฯ หลังน้ีมีเป้าหมายที่จะสามารถรองรับผู้เข้าใช้สอยกว่า 3,000 คน และ ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ประจําอาคารราว 200 คน สาระสําคัญในพฤติกรรมการใช้สอยที่จะต้องคํานึงถึง คือการเปิดใช้
อาคารลักษณะ 24 ช่ัวโมง และตลอด 7 วันในสัปดาห์เป็นประเด็นที่หน่ึง   ประเด็นถัดมา คือการใช้สอย
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ที่มีลักษณะแปรเปลี่ยนอย่างมากๆ ซึ่งอาจจะมีผู้ใช้สอยอาคารในหลักไม่กี่ร้อยคนในบางช่วง และมีการใช้
เต็มทุกพ้ืนที่กว่าสามพันคนในช่วงเย็นหรือช่วงวันหยุด 
   1) การประเมินพลังงานหลักอาคารในส่วนไฟฟ้ากําลัง จะใช้เกณฑ์อาคารในระดับ
มาตรฐานที่ค่อนข้างดีมากตามมาตรฐานสํานักงานนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
พระราชบัญญัติและสถิติ ซึ่งสามารถใช้ค่าเฉลี่ย energy consumption index ที่ค่า 85-90 วัตต์ต่อ
ตารางเมตรต่อปี ซึ่งเทียบเท่าการเตรียมกําลังไฟฟ้าทื่ 100 VAต่อตารางเมตร และได้ขนาดหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่ 1,250-1,600 KVA (พ้ืนที่ 15,447 ตร.ม. x 100 VA) (ภาพที่ 4.55-4.56) 
   2) จัดเตรียมไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินเพ่ือรองรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ มีขนาด
ประมาณ 500-630 KVA stand-by rating พร้อมขนาดสํารองนํ้ามันให้สามารถดูแลระบบฉุกเฉินได้ถึง 
2-3 ช่ัวโมง   ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินจะจ่ายไฟฟ้าหลักให้กับระบบความปลอดภัย life safety ของ
อาคาร (ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง ระบบเครื่องสูบนํ้าป้องกันนํ้าท่วมช้ันใต้ดิน ไฟฟ้า
แสงสว่างและระบบสนับสนุนที่สําคัญในเส้นทางหนีภัยอาคาร ระบบลิฟท์โดยสารฉุกเฉินสําหรับผู้พิการ 
ระบบรักษาความปลอดภัย security system และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามลําดับ 
      3) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  (air-conditioning and ventilation 
system) จะมีสาระสําคัญในประเด็นที่ขนาดการทําความเย็นต่อพ้ืนที่ปรับอากาศ 8,000 ตร.ม. สามารถ
ประมาณการการทําความเย็นสูงสุดถึง 400 ตัน (ton-refrigerant) และโดยพฤติกรรมที่อาคารน้ีมีโหลด
ความเย็นในลักษณะ wide diversification ดังน้ันการเลือกใช้ air-cooled chiller ขนาด 200 ตัน สอง
ชุด (ทั้งน้ี ในแต่ละชุดของเครื่องทําความเย็น chiller จะมีวงจรคอมเพลสเซอร์ทําความเย็นแยกเป็นสอง
ชุดต่างหากภายในเครื่อง) จะทําให้ระบบทําความเย็นมีลักษณะเป็น 4 วงจรและสามารถปรับควบคุมการ
ทําความเย็นได้หลากหลายรูปแบบต่อการใช้อาคาร โดยรักษาประสิทธิภาพพลังงานได้ดีกว่าระบบอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 4.55 การจัดเตรียมห้องไฟฟ้าหลัก ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน พ้ืนทีช้ั่นสี่
ของอาคาร. โดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 4.56 รายละเอียดขยายการจัดเตรียมห้องไฟฟ้าหลัก ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ฉุกเฉิน พ้ืนที่ช้ันสี่ของอาคารรวมถึง ระบบทําความเย็น outdoor chiller plant. โดยผู้วิจัย 

 

       ระบบการเติมอากาศและระบายอากาศสําหรับอาคารขนาดใหญ่หลังน้ี จะมีความ
ได้เปรียบในการจัดระบบเติมอากาศที่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานจากอากาศเสียที่ถ่ายเทออกกับอากาศดีที่
ส่งเข้ามาในอาคารในลักษณะ air-to-air energy recovery system และแนวคิดสําคัญคือการเพ่ิมอัตรา
การเติมอากาศดีต่อบุคคลในอาคารให้สูงกว่ามาตรฐานการออกแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล   ซึ่งเป็น
ข้อแนะนําในการออกแบบอาคารเขียว (green building) ในปัจจุบัน 
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 4.7.3 ระบบความปลอดภัยอาคารและการใช้สอยน้ําประปา-สุขาภิบาล (ภาพท่ี 4.57) 
  ปริมาณนํ้าใช้และปริมาณนํ้าสํารองดับเพลิงอาคารจะถูกประเมินโดยการจัดถังเก็บนํ้าใต้ดิน
ขนาด 260 ลบ.ม.จํานวนสองถัง รวมปริมาณนํ้าสํารอง 520 ลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งการใช้สอยเป็นสอง
ส่วน คือ 
  1) ส่วนแรกปริมาณนํ้า 300 ลูกบาศก์เมตร จะรองรับระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบ
ดับเพลิงท่อยืน โดยมีต้นกําลังสูบนํ้าป้องกันเพลิงไหม้จากเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ขนาด 1,500 GPM 
(gallon per minute) และ ระบบเครื่องสูบนํ้ารักษาความดันอัตโนมัติ   ระบบจะทํางานควบคู่กับระบบ
ตรวจจับเพลิงไหม้ fire alarm & fire supervision system ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในอาคาร 
  2) ส่วนที่สอง สําหรับนํ้าใช้รองรับผู้เข้าใช้สอยอาคารกว่า 3,000 คน และเจ้าหน้าที่ประจํา
อาคาร โดยประมาณการนํ้าใช้ต่อวันที่ 90-120 ลูกบาศก์เมตร และให้ขนาดถังเก็บนํ้ารองรับไว้มากกว่า
หน่ึงวันทําการเพ่ิมเติม (รวม 220 ลูกบาศก์เมตร)   การจ่ายนํ้าใช้สอยจะเลือกใช้ระบบ pressurized 
variable flow water pump พร้อมถังรักษาแรงดัน จํานวนสองชุดรองรับและสามารจ่ายนํ้าสูงสุดได้ใน
อัตรา 50 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมงในช่วงเวลา peak hour 

 

 

ภาพที่ 4.57 รายละเอียดขยายการจัดเตรียมห้องเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงและระบบดับเพลิงท่อยืนในอาคาร
จากห้องเครื่องช้ันใต้ดิน. โดยผู้วิจัย 
 
  3) ประเด็นการจัดเตรียมการรวบรวมนํ้าเสีย (ภาพที่ 4.58-4.59) จะมีแนวคิดให้มีการแยก
ระบบรวบรวมนํ้าเสียโสโครก black water และแยกระบบท่อต่างหากสําหรับนํ้าเสียสีเทา grey water 
collection และรวบรวมลงสู่ถังพักเบ้ืองต้นก่อนส่งออกไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางตามลําดับ 
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นอกจากน้ียังมีความจําเป็นอย่างมากท่ีต้องคัดแยกท่อนํ้าเสียส่วนการเตรียมอาคารและครัว (kitchen 
waste) ออกจากระบบต่างหากตามแนวคิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

 

 

ภาพที่ 4.58 รายละเอียดการแยกท่อนํ้าเสียสีเทา grey water ออกจากท่อนํ้าเสียโสโครก black water 
ตลอดในอาคารทั้งระบบ. โดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 4.59 รายละเอียดห้องเครื่องสูบนํ้าหลักที่ระดับช้ันใต้ดินและการจัดถังเก็บนํ้าสํารองเกี่ยวเนื่องกัน. 
โดยผู้วิจัย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย การอภปิรายผลการออกแบบ และข้อเสนอแนะ 

 

  การนําเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะน้ีได้จากผลการวิจัยออกแบบ สําหรับอาคารศูนย์การ
เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกอบด้วยประเด็นดังน้ี 

 

5.1 สรุปแนวทางการวิจัย 

 

  การศึกษาและวิจัยเพ่ือทําการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ความต้องการพื้นที่ บริบทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด 
และทฤษฎี ที่ได้จากการค้นคว้า นํามาใช้เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาตัวอย่าง เพ่ือสร้างเป็นเกณฑ์สําหรับ
ใช้ในการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้วยแนวคิดใหม่ที่เป็นอาคารที่รวมเอาพ้ืนที่ 3 ส่วนหลักเข้าไว้
ด้วยกัน ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพื้นที่ศูนย์นักศึกษา 
  ในด้านแนวทางการวิจัย ได้ดําเนินการวิเคราะห์ประเด็นด้านการออกแบบที่ประกอบด้วย 
ด้านการหาทําเลที่ต้ัง ด้านการออกแบบกายภาพของท่ีต้ัง และด้านพ้ืนที่ใช้สอย โดยดําเนินการรวบรวม
เกณฑ์การออกแบบที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากกรณีศึกษาอาคารในลักษณะเดียวกัน ประกอบ
กับการลงสํารวจพ้ืนที่ การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
  กระบวนการทั้งหมดน้ี นําไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ และ
ได้มาซึ่งแนวทางในการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วนหลัก 
และข้อเสนอแนะ (ภาพที่ 5.1) 
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ภาพที่ 5.1 แผนภาพสรุปแนวทางการวิจัยออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วย
พ้ืนที่ 3 ส่วนหลัก. โดยผู้วิจัย 

 

5.2 สรุปผลการวิจัย บทบาทและความสําคัญของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

  อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ เป็นอาคารที่ออกแบบโดยใช้แนวคิดการรวมพ้ืนที่ใช้
สอย 3 ส่วน เข้าไว้ด้วยกัน โดยเน้นให้มีพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้เป็นพ้ืนที่หลัก และมีพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม 
และพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษาเป็นพ้ืนที่รองเข้าสนับสนุน เพ่ือตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตอบรับ
กับบริบทความต้องการพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
  การออกแบบอาคารมุ่งให้เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลาง สําหรับการเกิดปฏิสัมพันธ์ด้านวิชาการร่วมกัน 
ของนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังขาดพ้ืนที่ในส่วนน้ี ซึ่งมาจากข้อสังเกตว่า 
นักศึกษาแต่ละคณะ มีลักษณะตัดขาดด้านวิชาการออกจากกัน ซึ่งบทบาทของอาคารนี้จะช่วยให้
นักศึกษาได้มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ จากต่างคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวความคิด 
กระบวนการแก้ไขปัญหา และก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ 
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  นอกจากน้ีบทบาทของอาคาร ยังรวมถึงการเป็นพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ด้านการใช้ชีวิต การ
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ร่วมกัน ทั้งในลักษณะที่เป็นนักศึกษาที่มาจากคณะที่ต่างกัน ไป
จนถึงนักศึกษาที่ต่างเชื้อชาติกัน เพ่ิมโอกาสที่จะได้เรียนรู้ที่จะอยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชน และเพ่ิมเติม
ด้านการเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการอํานวยความสะดวก เพ่ือเป็นแนวทางอ้อมในการดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามา
ใช้งานภายในพ้ืนที่ร่วมกัน และพบปะให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันตามลําดับ 
  การเกิดขึ้นของโครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ จะช่วยพัฒนาขอบเขต
ความสามารถของผู้ใช้งาน ไปสู่แนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิด พร้อม
ทั้งสร้างความรู้สึก ได้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กลมเกลียวกันมากข้ึนและส่งผล
ระยะยาวไปจนถึงอนาคตหน้าที่การงาน 
  ในประเด็นเพ่ิมเติมด้าน  FAR (floor area ratio) และ OSR (open space ratio) ของ
บริเวณพ้ืนที่โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์หลังน้ี โดยตรวจทานเปรียบเทียบกับรายงาน
โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งระบุค่า FAR ไว้เท่ากับ 
1.0 และค่า OSR ที่ร้อยละ 60 ตามลําดับ ทั้งน้ี พ้ืนที่ของโครงการที่ทําการออกแบบทั้งหมดครอบคลุมผืน
ที่ดินขนาด 16,750 ตารางเมตร โดยมีพ้ืนที่ก่อสร้างใช้สอยรวมทั้งสิ้น 14,947 ตารางเมตร (รวมพ้ืนที่จอด
รถช้ันใต้ดิน) เพราะฉะน้ันค่า FAR ที่คํานวณได้จะเท่ากับ 0.89 ในขณะที่อาคารศูนย์การเรียนรู้น้ี จะถูก
ก่อสร้างปกคลุมที่ดินเป็นพ้ืนที่ 4,040 ตารางเมตร และทําให้มีค่า OSR ที่ร้อยละ 75 ซึ่งพบว่าโครงการ
อาคารศูน ย์การเรียนรู้ และป ฏิสั ม พัน ธ์หลั ง น้ี  จะไม่ ขั ดแ ย้งกับแผนป รับปรุ งผั งแม่บทของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามรายงานผังแม่บทที่กล่าวถึงไว้ข้างต้น 

 

5.3 สรุปการอภิปรายผลการออกแบบ ข้อเปรียบเทียบระหว่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
 กับอาคารศูนย์การเรียนรู้อ่ืน ๆ ในบริบทปัจจุบัน 

 

  ผลการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดอาคารศูนย์
การเรียนรู้สมัยใหม่ เข้ากับพ้ืนที่ใช้สอยประเภทอ่ืน ๆ โดยข้ึนอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อม ปัญหา ความ
ต้องการพ้ืนที่ ในที่สุดน้ันได้นําไปสู่โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ ที่รองรับบริบท
โดยเฉพาะสําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
  รายละเอียดพ้ืนที่ใช้สอย ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์หลังน้ี ได้พัฒนาขึ้นเอง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา นําไปสู่เกณฑ์ในการออกแบบอาคาร โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจน
จากอาคารศูนย์การเรียนรู้อ่ืน ๆ ในด้านของพื้นที่ใช้สอย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากบทท่ี 2 อาคาร 
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Campus Roskilde ที่เน้นบทบาทเป็นทั้งอาคารเรียน อาคารกิจกรรมนันทนาการ และเป็นพ้ืนที่อํานวย
ความสะดวก (สังเกตจากการมีอัตราส่วนของพ้ืนที่ใช้สอยทั้ง 3 ค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใน
ส่วนอ่ืน) และตัวอย่างในอีกกรณีหน่ึง คือการเปรียบเทียบกับ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ที่เน้นบทบาท
เป็นพ้ืนที่อํานวยความสะดวก มากกว่าการเป็นศูนย์การเรียนรู้ (สังเกตจากการมีอัตราส่วนของพ้ืนที่ศูนย์
การเรียนรู้น้อยที่สุด โดยเน้นพ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการ และพื้นที่อํานวยความสะดวกที่มากกว่า) 
  ในประเด็นข้อสรุปเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาต่าง ๆ ข้างต้นกับ อาคารศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถที่จะสรุปจุดเด่นของอาคารที่แตกต่างจาก
กรณีศึกษาที่อ้างถึง มีรายละเอียดประกอบด้วย 
  1. อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์น้ี ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วนหลัก (ในอัตราส่วนพ้ืนที่
ใช้สอยที่สอดคล้องกับความต้องการ และปริมาณการใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การ
เรียนรู้ พ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม และพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา ตามลําดับความสําคัญ ซึ่งการรวมกันของพ้ืนที่ทั้ง 3 
ส่วน ช่วยทําให้อาคารมีความน่าสนใจมากขึ้น มีประเภทของพ้ืนที่ใช้สอยที่หลากหลายให้เลือกใช้ รองรับ
พฤติกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ ประกอบกับการมีพ้ืนที่พักผ่อน และพื้นที่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็น
เสมือนอาคารกิจกรรมการเรียนรู้แบบครบวงจร 
  2. ลักษณะของพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ ที่ออกแบบให้รองรับกระบวนการคิด/ทํางานเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยพ้ืนที่สําคัญ ได้แก่ พ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่อ่านหนังสือ (ใช้เสียงได้) และเน้นพ้ืนที่
นิทรรศการ (ช่ัวคราว) ที่มีอัตราส่วนขนาดพ้ืนที่ประมาณ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ส่วนศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งถือว่า
มากเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่กรณีศึกษาอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญ ลักษณะของพ้ืนที่ที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง และส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ 
  3. ลักษณะของพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม ที่ออกแบบโดยใช้แนวคิดที่พัฒนาจากกรณีศึกษา อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล อาคาร Campus Roskilde และอาคาร Orestad Gymnasium เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีให้กับบริเวณอาคาร ด้วยประเภทกิจกรรมดนตรีและการแสดง และส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาทั่วไปกับนักศึกษาต่างชาติ (ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การเพ่ิมมากขึ้นของปริมาณนักศึกษาต่างชาติในอนาคต) 
  4. ลักษณะของพ้ืนที่ศูนย์นักศึกษา ที่ออกแบบโดยใช้แนวคิดที่พัฒนาจากกรณีศึกษา อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล สร้างเป็นศูนย์รวมพ้ืนที่อํานวยความสะดวกแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย รองรับการ
จัดการงานเอกสารวิชาการต่าง ๆ ทั้งหมดของนักศึกษา (คล้าย one-stop service) เพ่ือสนับสนุน และ
ดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาใช้งานร่วมกัน รวมถึงการเป็นพ้ืนที่อํานวยความสะดวกให้กับพ้ืนที่กิจกรรมอ่ืน ๆ 
สร้างทัศนคติที่ดีให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน 



 

183 

  5. การจัดพ้ืนที่ใช้สอยภายในที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ คล้ายกับกรณีศึกษา อาคาร Campus 
Roskilde และอาคาร Orestad Gymnasium ออกแบบให้มีพ้ืนที่โถงกลางขนาดใหญ่ ที่สร้างความ
ต่อเน่ืองด้านมุมมองให้กับพ้ืนที่กิจกรรมต่าง ๆ ของอาคาร 
  6. การออกแบบรูปทรงของสถาปัตยกรรมที่มีความเรียบง่าย สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อม โดยแฝงซึ่งนัยเก่ียวกับความเป็นธรรมศาสตร์ และการเลือกใช้วัสดุที่ให้บรรยากาศที่เป็น
ธรรมชาติมากขึ้น เพ่ือสร้างจุดเด่นให้กับอาคารแห่งน้ี ดึงดูดความสนใจของผู้ที่ผ่านไปมา รวมถึงเร่ืองของ
การออกแบบโครงสร้างภายในท่ีมีลักษณะเป็นโมดูลา ทําให้ช่วยลดปัญหาในขั้นตอนก่อสร้าง และใช้
งบประมาณได้อย่างจํากัด 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 

  1. บริบทมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบัน ควรให้ความสําคัญกับการสร้างพ้ืนที่สําหรับปฏิสัมพันธ์
ด้านวิชาการ ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เพ่ือ
นําไปสู่นวัตกรรม ด้วยแนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่ 
      โดยมหาวิทยาลัยอาจเพ่ิมหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาการทําวิจัยร่วม (แนวคิดของ Hasso 
Plattner Institute of Design, Stanford University ในบทที่ 2 หน้า 13) เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาส และ
ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ด้านการทํางานร่วมกันที่มากข้ึนให้กับนักศึกษา 
  2. ควรให้ความสําคัญกับการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของนักศึกษาต่างชาติ เน่ืองจากมีแนวโน้มที่
เพ่ิมจํานวนมากข้ึน การออกแบบให้มีพ้ืนที่สําหรับปฏิสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม
สําหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สร้างความคุ้นเคยในการใช้ชีวิต และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
ร่วมกัน 
  3. ความสําคัญของโครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์ ในบริบทมหาวิทยาลัย 
ที่เป็นเสมือนพ้ืนที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ตอบสนองกับพฤติกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ ด้วยแนวคิด 
“everywhere learning” 
      การออกแบบอาคารที่ประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอยที่หลากหลาย ตัวอย่างโครงการวิจัย
ออกแบบน้ีที่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3 ส่วน แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการรวมพ้ืนที่ใช้สอยเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบทบาทของอาคาร ต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์ที่มากข้ึน 
      มหาวิทยาลัยจึงควรให้ความสําคัญกับโครงการในลักษณะน้ี เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาระยะ
ยาว รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย สามารถดึงดูดนักศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ  
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  4. ด้วยลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยที่มีความหลากหลาก ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ 
ทําให้สามารถประยุกต์ออกแบบให้เข้ากับบริบทพ้ืนที่ต้ังอ่ืน ๆ ด้วยแนวทางการวิจัยที่ได้สรุปไว้ตอนต้น 
  5. ความสําคัญทางด้านพลังงาน ด้วยลักษณะเป็นอาคารที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูง (สังเกตจาก
กรณีศึกษาส่วนใหญ่ อาคารประเภทนี้จะนิยมออกแบบให้เป็นอาคารปิด มีพ้ืนที่ปรับอากาศทั้งอาคาร 
และออกแบบให้มีปริมาณช่องเปิดมาก) การออกแบบจึงต้องคํานึงถึงการใช้เทคนิคทั้งด้านการออกแบบ 
และด้านวิศวกรรมงานระบบ ตัวอย่างเช่น 
      - การออกแบบด้านงานระบบประกอบอาคาร ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้ระบบปรับอากาศ
ของอาคารสาธารณะที่มีลักษณะการใช้งานของผู้เข้าใช้งานที่มีจํานวนไม่แน่นอน ปรับเปลี่ยนไปตาม
ช่วงเวลาของวัน ทําให้การเลือกใช้ระบบปรับอากาศประเภท air-cooled chiller (ที่มีการแบ่งจ่าย
อากาศเย็นโดยคํานวณจากความหนาแน่นของผู้เข้าใช้งาน) จะมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบปรับอากาศ
ประเภท water-cooled chiller (ที่ให้ความเย็นเต็มพ้ืนที่ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะสมกับอาคารประเภท
ออฟฟิศสํานักงานท่ีมีการเข้าใช้งานเต็มพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่แน่นอน) ทําให้อาคารใช้พลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานส้ินเปลือง 
      - การออกแบบเพ่ือลดปริมาณความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยคํานึงถึงทิศทางลม/แสงแดด 
และการใช้พ้ืนที่สีเขียว 
      - การเลือกใช้ประเภทของวัสดุที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม ตัวอย่างสภาพแวดล้อมเมืองไทย
ที่มีทั้งฝุ่น และความช้ืน ทําให้มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน และการดูแลรักษาในระยะยาว 
      - การบริหารจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบให้มีพ้ืนที่สําหรับกักเก็บนํ้า 
และใช้กระบวนการทางวิศวกรรม เพ่ือนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ 
      6. การออกแบบอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารสาธารณะ จะต้องให้ความสําคัญกับ 
universal design สามารถรองรับการเข้าใช้งานจากบุคคลทุกประเภท 
      7. การออกแบบอาคารทุกประเภท ผู้ออกแบบจะต้องคํานึงถึงด้านความปลอดภัยเป็น
อันดับต้น ด้วยมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมให้กับตัวอาคาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้ใช้งานสามารถอพยพออกจาก
ตัวอาคารได้ปลอดภัย เช่น 
         - มีระบบดับเพลิงที่สามารถพร้อมทํางานได้ทุกเวลา 
         - มีบันไดหนีไฟที่กระจายตัวอยู่ภายในอาคาร ในตําแหน่งที่เหมาะสม มีจํานวนและ
ขนาดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
         - การออกแบบทางสัญจรภายในอาคาร ที่สามารถรับรู้ได้ง่าย และมีบันไดหลักใน
ตําแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ที่จะช่วยลําเลียงคนในปริมาณมาก 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามความต้องการพ้ืนที่อาคารศูนย์การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12121 โทรศัพท์: +66 (0) 2986 9434, +66 (0) 2986 9605-6  โทรสาร: +66 (0) 2986 8067 
เว็บไซต์: http://www.tds.tu.ac.th  

___________________________________________________________________________________________________________ 

คําชี้แจง:  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของ อาคารศูนย์การเรียนรู้และการแลกเปล่ียน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกอบด้วย 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพ้ืนที่ศนูย์เรียนรู้ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพ้ืนที่ศนูย์วัฒนธรรม 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพ้ืนที่ศนูย์นักศึกษา 
 ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ด้อยโอกาสและอ่ืนๆ 
 นาย พิษณุ  ศาสวัตกลูน 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
แบบสอบถาม 

 
งานวิจัย: แนวคิดอาคารศูนย์การเรียนรู้และการแลกเปล่ียน (แห่งใหม่) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 ประกอบด้วยพ้ืนท่ีสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 

1. พ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้ (พ้ืนท่ีหลัก) ประกอบด้วย 
1.1) พ้ืนที่ทํางาน/ปฏิบัติการ: รองรับรูปแบบการทํางานที่หลากหลาย ท้ังแบบท่ัวไป และ

แบบเฉพาะทาง สําหรับให้นักศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ใช้งาน และมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันภายในพ้ืนท่ี 

1.2) พ้ืนที่จัดแสดงผลงาน: สําหรับให้นักศึกษาได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบ ผังข้อมูล กราฟฟิก หุ่นจําลองสามมิติ หุ่นยนต์ ไปจนถึงรูปแบบกิจกรรมการ
แสดงออก เป็นต้น แสดงถึงองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากคณะสาขาวิชาของตนสู่
สาธารณะ ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนักับนักศึกษาจากคณะอื่น ๆ เครื่องมือแสดง
ความคิดเห็น เช่น เพจออนไลน์ หรือกระดานแปะโพสอิท 
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2. พ้ืนท่ีศูนย์วัฒนธรรม: สําหรับประกอบกิจกรรม พบปะ สังสรรค์ เชิงวัฒนธรรม สร้างบรรยากาศของ
การอยู่อาศัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของผู้ใช้งานหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น 
ต่างคณะ ต่างเชื้อชาติ รวมถึงบุคคลท่ัวไป 

3. พ้ืนท่ีศูนย์นักศึกษา: สําหรับสนับสนุน และอํานวยความสะดวกให้บริการด้านต่างๆแก่ผู้ใช้งาน เช่น 
พ้ืนท่ีบริการนักศึกษา ห้องสมุด ร้านหนังสือ ร้านค้า พ้ืนท่ีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม และพื้นท่ีพักผ่อน เป็นต้น 
 

คําชี้แจง: กรุณาตอบคําถามโดยใส่เครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
ตอนท่ี 1: ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1 เพศ  ชาย  หญิง วันท่ีตอบแบบสอบถาม ........../........../.......... 
1.2 คณะ ......................................................................................................................................................... 
1.3 สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ .............................................................................................................................. 
1.4 อยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ ………. 
1.5 ระดับการศึกษา (กําลังเรียนอยู่) 

 ต่ํากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อ่ืนๆ ..................................... 

1.6 เชื้อชาติ …………….....…….....…... สัญชาติ ……………….......….....…. ศาสนา ……………….................………. 
 

ตอนท่ี 2: แบบสอบถามสําหรับพ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้ ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และการแลกเปล่ียน 
 (แห่งใหม่) 
 
2.1 รูปแบบการทํางานที่เกิดขึ้นในคณะสาขาวิชาของท่าน 

คําถาม 
ระดับคะแนน 

5 มากท่ีสุด         1 น้อยท่ีสุด
5 4 3 2 1 

1. งานเด่ียว      
2. งานกลุ่ม 

- จํานวนไม่เกิน 4 คนต่อกลุ่ม      
- จํานวน 4 ถึง 6 คนต่อกลุ่ม      
- จํานวนมากกว่า 6 คนข้ึนไปต่อกลุ่ม 
      (*โปรดระบุจํานวนคนโดยประมาณ ............... คนต่อกลุ่ม) 
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2.2 ความต้องการพ้ืนท่ีสําหรับทํางาน/ปฏิบัติการ 

คําถาม 
ระดับคะแนน 

5 มากท่ีสุด        1 น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. พ้ืนท่ีทํางาน/ปฏิบัติงาน 
- พ้ืนท่ีมีความยืดหยุ่น รองรับพฤติกรรมการทํางานได้

หลากหลาย 
     

- อุปกรณ์ และเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกต่าง ๆ      
- พ้ืนท่ีรองรับการใช้งานเคร่ืองมือสําหรับทํางานท่ีเฉพาะทาง

มากขึ้น เช่น งานคหกรรม งานประดิษฐ์ งานช่าง เป็นต้น 
     

- พ้ืนท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์การทํางานของคณะสาขาวิชา
ของท่าน 

     

- บรรยากาศท่ีคึกคักบริเวณพ้ืนท่ี      
- พ้ืนท่ีเปิดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์/แลกเปลี่ยนด้านการ

ทํางานร่วมกัน 
กับผู้ใช้งานจากคณะสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

     

2. พ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 
- บรรยากาศเงียบสงบภายในพ้ืนท่ี      
- มีมุมมองไปสู่พ้ืนท่ีกิจกรรมอ่ืน ๆ      
- บรรยากาศท่ีคึกคักบริเวณพ้ืนท่ี      

3. พ้ืนท่ีติวหนังสือ / พ้ืนท่ีนัดพบ, พบปะ 
- พ้ืนท่ีแบ่งออกเป็นห้อง ๆ      
- ผนังห้องเป็นกระจก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ท่ีผ่านไปมา      
- พ้ืนท่ีโล่ง/กว้าง ปราศจากผนงัก้ัน      
- เฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภทให้เลือกใช้      

 
2.3  ความต้องการพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงาน 
  2.3.1 รูปแบบผลงานในคณะสาขาวิชาของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) รูปแบบเป็นชิ้นงาน 
  หนังสือ  แผนภาพ ผังความรู้ต่างๆ  งานทดลอง 
  สื่อกราฟฟิกดีไซน์  ภาพสเก็ตช์ ภาพวาด  งานปั้น/แกะสลัก 
  โมเดลหุ่นจําลองทางการแพทย์  โมเดลสถาปัตยกรรม  หุ่นยนต์ 
  โมเดลหุ่นจําลองทางวิศวกรรม เกี่ยวกับเคร่ืองยนต์ กลไก ต่างๆ เป็นต้น 
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 2) รูปแบบเป็นกิจกรรม 
  การพรีเซ็นเทชัน นําเสนอผ่านโปรเจคเตอร์ หรือพูดนําเสนอท่ัวไป เป็นต้น 
  การอภิปราย โต้ตอบในประเด็นสําคัญ ๆ เช่น การเมือง การลงทุน เป็นต้น 
  การแสดง เช่น การแสดงละคร การจําลองสถานการณ์สําคัญ ๆ เป็นต้น 
  การทําเวิร์คช็อป/สาธิตองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 
       เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การจัดแสดงนวัตกรรมทางวิศวกรรม 
       การจัดแสดง/สาธิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ การจัดแสดงด้านงานด้านศิลปะ 
       การจัดแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
 3) ผลงานประเภทอ่ืน ๆ ...................................................................................................................... 
 
 2.3.2 ลักษณะพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงาน 

คําถาม 
ระดับคะแนน 

5 มากท่ีสุด         1 น้อยท่ีสุด
5 4 3 2 1 

- พ้ืนท่ีโล่ง/กว้าง สําหรับจัดแสดงผลงานร่วมกันกับผู้ใช้งาน
จากคณะสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

     

- เวที (สําหรับจัดแสดงชั่วคราว)      
- ออดิทอเรี่ยม      
- พ้ืนท่ีจัดแสดงขนาดเล็กบริเวณพ้ืนท่ีทํางานของท่าน      

 
ตอนท่ี 3: แบบสอบถามเก่ียวกับพ้ืนท่ีศูนย์วัฒนธรรม ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และการแลกเปล่ียน 
 (แห่งใหม่) 
3.1 ประเภทกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมท่ีนิยม/ที่สนใจของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ด้านศิลปะและวรรณกรรม  ด้านกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ  ด้านศาสนา 
  ด้านดนตรีและการแสดง  ด้านกิจกรรมวิชาการประเภทต่างๆ 
  อ่ืนๆ ................................................................................................................................................... 
3.2 ขนาดกลุ่มกิจกรรมของท่าน 

 กลุ่มไม่เกิน 5 คน  กลุ่ม 5 ถึง 10 คน  กลุ่ม 10 ถึง 20 คน  กลุ่มมากกว่า 20 คน 
3.3 ท่านเคยมีประสบการณ์แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับเพ่ือนต่างเชื้อชาติหรือไม่ 
  เคย  ไม่เคย;    สนใจ    ไม่สนใจ    เฉยๆ 

 ................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 4: แบบสอบถามเก่ียวกับพ้ืนท่ีศูนย์นักศึกษา ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และการแลกเปล่ียน 
 (แห่งใหม่) 
 ความต้องการพ้ืนท่ีสนับสนุนและอํานวยความสะดวก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ธนาคาร  ศูนย์หนังสือ  พ้ืนท่ีพักผ่อน  
  คลินิก  พ้ืนท่ีคอมพิวเตอร์  ห้องประชุม 
  คาเฟ่  ร้านถ่ายเอกสาร  พ้ืนท่ีร้านค้าต่างๆ 
  ห้องสมุด  ศูนย์อาหาร/โรงอาหาร  พ้ืนท่ีกีฬา 
  ศูนย์เรียนรู้ภาษา  ออดิทอเรี่ยม 
  ศูนย์บริการนักศึกษา  ห้องชมภาพยนตร์ขนาดเล็ก 
  อ่ืนๆ (เช่น พ้ืนท่ีสูบบุหร่ี ห้องละหมาด เป็นต้น) ................................................................................ 
 
ตอนท่ี 5: ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ด้อยโอกาสและอื่นๆ ............................................................................................. 



Built Environment Research Associates Conference, BERAC 6, 2015 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, July 17, 2015 
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ภาคผนวก ข 

 

แนวทางการออกแบบอาคารศนูยก์ารเรียนร ู ้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์ศนูยร์งัสิต 

(Design Guidelines for the Learning Center of Thammasat University 
Rangsit Campus) 

 

ชื่อผูเ้ขยีน   พษิณุ ศาสวตักลนู 
(Author:   Phitsanu Satsawatgaloon) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
Email: 4ptect213@gmail.com 

 
ชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์  ศ.ดร.วมิลสทิธิ ์หรยางกรู ลงนามรบัรอง ............................. 

(Thesis Advisor :   Professor Vimolsiddhi Horayangkura, Ph.D.) 
 

บทคดัย่อ 
    งานวจิยัน้ีมุง่ศกึษาแนวทางการออกแบบอาคารศนูยก์ารเรยีนรู ้ เป็นพืน้ทีป่ฏสิมัพนัธด์า้นวชิาการ
รว่มกนัของนกัศกึษา โดยจากการศกึษาพืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ศนูยร์งัสติ พบวา่ศกัยภาพของพืน้ที่
ศนูยเ์รยีนรูจ้ะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรู ้ และตอบสนองตอ่กลุม่ผูใ้ชง้านทีเ่ป็นนกัศกึษาและบคุคลทัว่ไป
ในละแวกมหาวทิยาลยั รวมถงึความตอ้งการพืน้ทีศ่นูยว์ฒันธรรมสาํหรบัรองรบันกัศกึษาต่างชาต ิ เพือ่สรา้ง
ความกลมกลนืในการอยูอ่าศยัรว่มกนั และเพิม่เตมิในสว่นของพืน้ทีศ่นูยน์กัศกึษาสาํหรบัดงึดดูผูใ้ชง้าน ดว้ยสิง่
อาํนวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ ทีค่รบครนั โดยงานวจิยัไดท้าํการศกึษาเปรยีบเทยีบจากกรณีศกึษาทัง้ในและ
ต่างประเทศ จนนําไปสูผ่ลการวจิยัเบือ้งตน้วา่ อาคารศนูยก์ารเรยีนรูท้ีป่ระกอบดว้ยพืน้ทีศ่นูยเ์รยีนรู ้ ผนวก
พืน้ทีศ่นูยว์ฒันธรรมและพืน้ทีศ่นูยน์กัศกึษา จะมขีอ้พจิารณาในการออกแบบทีส่าํคญัคอื ทาํเลทีต่ ัง้ทีเ่ขา้ถงึได้
งา่ย ลกัษณะกายภาพของทีต่ัง้ ซึง่ไดแ้ก่การออกแบบผงัอาคารและภมูสิถาปัตยกรรมใหส้มัพนัธไ์ปดว้ยกนั และ
การกาํหนดพืน้ทีใ่ชส้อยทีต่อบสนองกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 
 
คําสําคัญ: การเรียนรู้รูปแบบปฏสัิมพนัธ์, พืน้ทีศู่นย์การเรียนรู้, พืน้ทีศู่นย์วฒันธรรม, พืน้ทีศู่นย์นักศึกษา 
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Abstract 
The objective of research is to propose the design guidelines for the Learning Center Building of 
Thammasat University, which will enhance the interdisciplinary learning interaction, and promote the 
potential innovation among the students and the people surrounding Thammasart University Rangsit 
Campus. Specifically, this learning center also includes the “Cultural Center,” for the benefits of foreign 
students, and the “Student Service Center,” for attracting more building users. Various case studies, either 
local or international, have been comparatively reviewed, and analyzed. The major architectural design 
factors are subsequently listed as: (1) the ease of accessibility to the site, (2) the most effective functional 
space in responding to the users, and (3) the harmony of the physical building and landscape design. 
 
Keywords: Interdisciplinary learning, Learning Center, Cultural Center, Student Service Center 
 
1 ที่มาและความสาํคญั 

  เทคโนโลยีเข้ามามบีทบาทต่อพฤติกรรมการ
เรยีนรูม้ากขึน้ ทาํใหป้ระสบการณ์ และแรงบนัดาลใจ
ของผู้เรยีนเปลี่ยนไป (JISC, 2006, p. 2) ในความ
เป็นจริงการเรยีนรู้เกิดได้จากทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
ทางเดินเท้าในเมอืง บนเครื่องบิน ร้านอาหาร ร้าน
หนังสอื หรอืสนามเด็กเล่น เป็นต้น เพราะมนุษย์มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์ และ
การโต้ตอบซึ่งกันและกัน  (Chism and Oblinger, 
2 0 0 6 , pp. 2 1 -2 3 )  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษาจึงต้องสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศกึษาทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงยิง่ขึน้ การคดิขัน้สูง 
ทกัษะการสื่อสาร และความรู้ที่เกิดจากการทํางาน
ร่วมกนัระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญจากสาขาวชิาที่แตกต่าง
กนั (John Wiley & Sons, 2012, p. 51) 
  อาคารศูนย์ก ารเรียน รู้ เป็ นแนวคิดการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นิยมนํามาใช้
ร่วมกับอาคารเรียนในปัจจุบัน ลักษณะเด่นของ
อาคารประเภทน้ีคือ ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ โดยหลักการแล้วอาคารจะสนับสนุน

แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ควบคู่ ไปกับการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 
บทบาทของอาคารที่ไม่ได้เป็นเพยีงห้องเรยีน แต่มี
ทัง้พื้นที่ทํางาน พื้นที่กจิกรรม พื้นที่สําหรบัพกัผ่อน 
และพื้นที่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ  เป็นพื้นที่
สําหรบัใช้ชีวิตร่วมกันของนักศึกษา สงัเกตได้จาก
กรณีศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ ที่เริม่มีการสร้าง
อาคารลักษณ ะน้ีมากขึ้น  ตัวอย่างกรณี ศึกษา
ภายในประเทศ เช่น อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
ตัง้อยู่ที่จงัหวดันครปฐม สร้างเสร็จในปี 2011 และ
กรณีศึกษาต่างประเทศ เช่น Orestad Gymnasium 
ตัง้อยู่ที่เมอืง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก สรา้ง
เสรจ็ในปี 2007 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็น
มหาวทิยาลยัทีม่หีลกัสตูรครอบคลุมทุกศาสตร ์และมี
สถาบนัชัน้นําทางเทคโนโลยปีระกอบด้วย สถาบนั
พัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทค โน โลยีแห่ งช าต ิ
(NISTDA) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
พบวา่ยงัขาดพืน้ทีศู่นยก์ลางเพื่อเชื่อมต่อองคค์วามรู้
หลากหลายเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน ศักยภาพของพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ้
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และตอบสนองต่อกลุ่มผู้เรยีน สร้างสภาพแวดล้อม
ของการทํางานร่วมกนั และนําไปสู่นวตักรรมใหม่ๆ 
และจากการศกึษาเบือ้งตน้พบว่าความตอ้งการพืน้ที่
ศูนย์วฒันธรรม เพื่อรองรบักิจกรรมเชิงวฒันธรรม
ของผูใ้ชง้านหลากหลายประเภท ที่นําไปสู่การสรา้ง
ความกลมกลนืในการอยู่อาศยัร่วมกนั และพืน้ทีศู่นย์
นักศกึษา เป็นศูนยก์ลางการดงึดูด และอํานวยความ
สะดวกดา้นต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด รา้นคา้ โรงอาหาร 
และพื้นทีพ่กัผ่อน ความต้องการพื้นทีท่ ัง้ 3 ประเภท
หลกั เป็นโอกาสในการบรูณาการพืน้ทีท่ ัง้ 3 ประเภท
เขา้ด้วยกนั เป็นแนวคดิรเิริม่อาคารศูนย์การเรยีนรู ้
สาํหรบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 
 
2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1 ศึกษาลกัษณะพื้นที่ศูนย์การเรยีนรู้ พื้นที่ศูนย์
วฒันธรรม และพื้นที่ศูนย์นักศึกษา ในหลกัการและ
แนวทางในการกําหนดทําเลที่ตัง้ ลกัษณะกายภาพ
ของทีต่ัง้ และพืน้ทีใ่ชส้อย 
2.2 กําหนดรายละเอียดรูปแบบอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่
ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ พืน้ทีศู่นย์การ
เรยีนรู ้พืน้ทีศ่นูยว์ฒันธรรม และพืน้ทีศ่นูยน์กัศกึษา 
2 .3  นํ า เสน อรูป แบบ อาค ารศู น ย์ ก าร เรีย น รู ้
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.4 สรุปแนวทางการออกแบบอาคารศูนยก์ารเรยีนรู ้
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 
 
3 ขอบเขตของการวิจยั 
  ศกึษาขอ้พจิารณาการออกแบบอาคารศูนย์การ
เรยีนรู ้สําหรบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์รงัสติ 

ที่ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลกั ได้แก่ พื้นที่ศูนย์
การเรียนรู้ พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม  และพื้นที่ศูนย์
นักศึกษา โดยผ่านการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
กรณีศึกษาตวัอย่างทัง้ในและต่างประเทศ โดยแบ่ง
การศกึษาออกเป็น การศกึษาด้านการกําหนดทําเล
ทีต่ ัง้ ลกัษณะกายภาพของทีต่ัง้ และพืน้ทีใ่ชส้อย 
 
4 วิธ ีการดาํเนินการวิจยั 
4.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และกรณี ตัวอย่างที่
เกีย่วขอ้งเพือ่สรา้งเป็นเกณฑก์ารออกแบบ 
4 .2 นํ าเกณฑ์มาใช้ในการหาข้อมูลเพื่ อจัดทํ า
รายละเอยีดโครงการและการออกแบบสําหรบัพื้นที่
โครงการ โดยประกอบด้วยการเก็บข้อมูลจากการ
สาํรวจ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 
4.3 ดําเนินการออกแบบโครงการ และจัดทําการ
ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 
4.4 สรุปเป็นแนวทางการออกแบบ และขอ้เสนอแนะ 
 
5 ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้รูปแบบ
ปฏิสมัพันธ์ในบริบทมหาวิทยาลัย อันนําไปสู่การ
ออกแบบอาคารศูนย์การเรยีนรู้ เน้ือหาแบ่งเป็น 2 
ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 
5.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทกบัพฤตกิรรมการเรยีนรู้
มากขึ้น ทําให้ประสบการณ์และแรงบันดาลใจของ
ผู้ เรียน เปลี่ยนไป  (JISC, 2006, p. 2) เกิด เป็น
แนวคดิการเรยีนรูรู้ปแบบปฏสิมัพนัธ์ เพื่อช่วยเพิม่
ความรูส้กึผกูพนัภายในองคก์ร การไดท้ํางานและใช้
ชวีติร่วมกนั ปลกูฝังความรบัผดิชอบ และเพิม่โอกาส



แนวทางการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
พษิณุ ศาสวตักลูน, ศ.ดร.วมิลสิทธ์ิ หรยางกูร 
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ในการพฒันาทกัษะผา่นทางขอ้เสนอแนะ และการชื่น
ชมซึง่กนั (Carnell and Lodge, 2002, pp. 140-141) 
5.2 สภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้
รูป แบบปฏิสัมพัน ธ์  ทฤษฎีที่ ว่ าผู้ เรีย น  และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต่างเป็นผู้กระทําต่อกัน 
(Dent-Read and Zukow-Goldring, 1 997 , pp. 1 -
22) เป็นสถานที่ที่ผู้เรียนจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ตนเอง พื้นที่การเรียนรู้จะต้องสามารถดึงดูดและ
ส่งเสริมการใช้งานร่วมกัน (Chism and Oblinger, 
2006, pp. 26-28) 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เรยีนรูรู้ปแบบปฏสิมัพนัธ์ การบูรณาการองคค์วามรู้
จากคณะสาขาวชิาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ก่อใหเ้กดิเป็น
นวตักรรมกระบวนการคดิการแกไ้ขปัญหาทีแ่ตกต่าง
ไปจากเดมิ (Doorley & Wittholf, 2012, p. 51) โดยได้
นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาส่วนน้ี ไปใช้วิเคราะห์
รว่มกบักรณีศกึษา 
 
6 กรณีศึกษา 
  จากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ 
ประกอบดว้ยกรณีศกึษาภายในประเทศไดแ้ก่ อาคาร
ศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศูนย์รงัสติ(2014) และ อาคารศูนย์การเรยีนรูม้หดิล
(2011) กรณี ศึกษาต่างประเทศได้แก่  Campus 
Roskilde(2012), Orestad Gymnasium (2007) และ 
Newlands Community Center(2008) โ ด ย แ บ่ ง
วิเคราะห์ออกเป็น  พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์
วฒันธรรม และศูนย์นักศกึษา นํามาสรุปในประเดน็
เกี่ยวกบั ทําเลที่ตัง้ ลกัษณะกายภาพของที่ตัง้ และ
พืน้ทีใ่ชส้อย ดงัน้ีคอื 

6.1  พื้นที่ศูนย์การเรยีนรู ้(ภาพที่ 1) มบีทบาทเป็น
พื้นที่ศูนย์กลางการทํางานและการแลกเปลี่ยน
ร่วมกนั ของนักศกึษาจากคณะสาขาวชิาต่าง ๆ และ
บุคคลในละแวก ตําแหน่งที่ตัง้จะอยู่บริเวณพื้นที่
การศึกษา และอาจอยู่ ใกล้กับพื้นที่อยู่อาศัย  มี
สภาพแวดล้อมที่มีนักศึกษาเดินทางผ่านไปมา มี
เส้นทางสญัจรเชื่อมต่อถึงกันกับอาคารเรียนอื่นๆ 
โดยเน้นทางสญัจรประเภทจกัรยานและการเดนิเท้า 
พื้ นที่ ใช้สอยที่ป ระกอบไปด้วย  พื้ นที่ ทํ างาน /
ปฏบิตักิาร และพืน้ทีส่าํหรบัจดัแสดงผลงาน 
 

 
ภาพที ่1 ภาพแสดงบรรยากาศพืน้ทีป่ฏบิตักิาร ของ 
Hasso Plattner Institute of Design, Stanford 
University. จาก www.nytimes.com, สบืค้นเมื่อ 10 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 
6.2  พืน้ทีศู่นยว์ฒันธรรม มบีทบาทเป็นพืน้ทีร่องรบั
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของผู้ใช้งานหลากหลาย
ประเภทไม่ว่าจะเป็น  นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ 
นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงบุคคลทัว่ไปในละแวก 
ตําแหน่งทีต่ ัง้จะอยู่บรเิวณใกลก้บัชุมชน หรอืใกลก้บั
พื้นที่ส ันทนาการ ใกล้ทางสัญจรหลักและรองรับ
รูปแบบการสัญ จรทุ กประเภท  พื้ นที่ ใช้สอยที่
ประกอบดว้ย พืน้ทีนิ่ทรรศการศลิปะและวรรณกรรม 
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พื้นที่กิจกรรมชมรม พื้นที่นันทนาการ พื้นที่ดนตรี
และการแสดง เป็นตน้ 
6.3  พื้ นที่ ศู นย์นั กศึกษา  มีบทบาท เป็นพื้ นที่
ศูนยก์ลางการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดา้น
ต่าง ๆ สําหรบันักศกึษา ตําแหน่งที่ตัง้จะอยู่บรเิวณ
พืน้ที่อยู่อาศยัของนักศกึษา สภาพแวดลอ้มของการ
เข้ามาใช้งานร่วมกันเป็นสงัคมของนักศึกษา การ
เขา้ถงึจะอยู่ใกลก้บัทางสญัจรหลกัทีน่ักศกึษานิยมใช้
เดินทางไปมา พื้นที่ใช้สอยที่ประกอบด้วยพื้นที่
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทัง้ดา้นการสนับสนุนดา้น
วิชาการ เช่น  พื้นที่ห้องสมุด  ศูนย์หนังสือ ห้อง
ประชุม รา้นจดัการเอกสาร และพืน้ทีบ่รกิารนกัศกึษา 
เป็นต้น พื้นที่อํานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ศูนย์
อาหาร  คาเฟ่  คลินิ ก  พื้ นที่ พักผ่ อน  พื้ นที่ ชม
ภาพยนตร ์รา้นคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ 
  จากการวิเคราะห์ข้างต้น ทําให้สามารถสรุป
ประเด็นการออกแบบอนัได้แก่ ทําเลที่ตัง้ ลกัษณะ
กายภาพของทีต่ัง้ และพืน้ทีใ่ชส้อย รวมถงึการศกึษา
ความสมัพนัธข์องพืน้ทีท่ ัง้ 3 สว่น ดว้ยตารางแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 ภาพแสดงผงัทีต่ ัง้โครงการ. โดยผูว้จิยั 
ความสัมพันธ์ของพื้ นที่  (matrix diagram) เพื่ อ
นําไปใช้ออกแบบเป็นผงัทางเลอืก ประกอบกบัการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ นําไปสู่การกําหนดแนว
ทางการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 
 
7 ผลการศึกษา 
  จากการศึกษา ทําให้ได้มาซึ่งงานออกแบบ 
อาคารศนูยก์ารเรยีนรูม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์
รงัสิต ที่ประกอบด้วยรายละเอียดด้าน ทําเลที่ตัง้ 
ลักษณะกายภาพของที่ตัง้ และพื้นที่ใช้สอยของ
โครงการ สรุปไดด้งัน้ี 
7.1  ทําเลทีต่ ัง้และลกัษณะกายภาพของทีต่ัง้ (ภาพ
ที่ 1) ตัง้อยู่ในพื้นที่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รงัสติ อยู่บรเิวณพื้นที่การศึกษาที่ล้อมรอบไปด้วย
อาคารเรียนคณะต่าง ๆ มีถนนเส้นหลักตัดผ่าน
ระหวา่งพืน้ทีโ่ครงการกบัพืน้ทีอ่าคารเรยีนเหลา่นัน้ 
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ทัง้ดา้นทศิเหนือและใต้ พืน้ทีม่ศีกัยภาพออกแบบให้
เป็นอาคารศูนย์กลาง เชื่อมต่อคณะต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลยัเขา้ดว้ยกนั 
7.2  พื้นที่ ใช้สอยของโครงการมีพื้นที่ทั ้งหมด 
12,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ศูนย์การ
เรียนรู้ 3,000 ตารางเมตร (ประมาณ  25%) พื้นที่
ศูนย์วฒันธรรม 1,750 ตารางเมตร (ประมาณ 15%) 
พื้นที่ศูนย์นักศึกษา 3,000 ตารางเมตร (ประมาณ 
25%) และพื้นที่อื่นๆ 4,250 ตารางเมตร (ประมาณ 
35%) ได้แก่ ทางสญัจร โถงลฟิท์ ห้องน้ํา ห้องงาน
ระบบต่าง ๆ เป็นตน้ 
7.3  ทําการออกแบบเป็นผังโครงการเบื้องต้นดัง
ภาพ (ภาพที่ 2-5) ออกแบบโดยเน้นให้เกิดการ
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัของกลุ่มผู้ใช้งาน การมีพื้นที่ใช้
สอยทีส่่งเสรมิการทํางานร่วมกนั รวมถงึรายละเอยีด
ของอาคารที่ออกแบบโดยแบ่งพื้นที่ต้อนรบัซึ่งเป็น
โถงขนาดใหญ่ออกเป็น 2 ส่วน โดยกําหนดให้เป็น
พืน้ทีส่าํหรบัจดัแสดงผลงานและพืน้ทีล่านวฒันธรรม 
เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านภายในอาคารไดม้มีุมมองไปสู ่2 พืน้ที่
หลกัน้ี และสรา้งบรรยากาศทีค่กึคกัแก่ผูใ้ชง้านและผู้
ทีเ่ดนิทางผา่นไปมา 

 
ภาพที ่2 แสดงผงัการออกแบบลกัษณะกายภาพของ
อาคาร และผงัพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร ชัน้ที ่1 
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ภาพที ่3 แสดงผงัพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร ชัน้ที ่2 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6 แสดงผงัรปูตดัอาคาร 
 
8 สรปุผลการศึกษา 
  แนวทางการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู ้
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ ที่ประกอบไป
ด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลกั ได้แก่ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู ้
พื้นที่ศูนย์วฒันธรรม และพื้นที่ศูนย์นักศึกษา โดย
เน้นส่งเสรมิการเรยีนรูร้ปูแบบปฏสิมัพนัธไ์ดน้ัน้ ตอ้ง
ทําการศกึษาในดา้นทําเลทีต่ ัง้ใหอ้ยู่ในตําแหน่งพืน้ที่
ที่เหมาะสม รองรบัการเข้าถึงได้ง่าย การออกแบบ
ลกัษณะกายภาพของที่ตัง้ที่จะช่วยดึงดูดและสร้าง
บรรยากาศที่ดใีห้กบัผูใ้ช้งาน และการคดัเลอืกพื้นที่
ใชส้อยทีต่อบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 
ภาพที ่4 แสดงผงัพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร ชัน้ที ่3 
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