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  เนือ้ที่ 1,240 ไร่  3 งาน 69 ตารางวา  

  จัดท าผังแม่บทครัง้แรกใน ปี พ.ศ. 2517  

  ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2535 (ฉบับปี 2540)  

      และในปี พ.ศ. 2551 (ฉบับปัจจุบัน) 

  ผังแม่บทฉบับปี 2551 ต้องการสร้างมหาวทิยาลัยมหดิล     

      เป็น ” มหาวทิยาลัยเมืองในฝัน ” ให้มีสภาพแวดล้อม 

      ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  มีลักษณะทางกายภาพตอบสนอง 

      สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  ดังแนวคดิที่ว่า 

        “A promised place to live and learn with nature” 

 ผังแม่บทมหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา  



การพัฒนาตามผังแม่บท ศาลายา 2551 



หลักการและแนวคิด 
 1   จัดกลุ่มพืน้ที่กิจกรรมประเภทเดียวกัน  อยู่ในพืน้ที่เดียวกันหรือต่อเน่ืองกัน  
 2   เพิ่มความหนาแน่นการใช้ที่ดิน  รักษาพืน้ที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 70% ของพืน้ที่ทัง้หมด  
 3   จัดกลุ่มพืน้ที่กิจกรรมเป็นระบบบล็อกย่อย(Sub-block System)  
 4   ก าหนดพืน้ที่สีเขียวและที่ว่างส าคัญ  
 

การพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  
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หลักการและแนวคิด 
 

 1   อนุรักษ์พืน้ที่สีเขียวและระบบนิเวศของพืน้ที่แต่ละส่วนให้มีสภาพ 
      เป็นธรรมชาตเิดมิให้มากที่สุด 
 

การพฒันาระบบภมูทิศัน์ 2 



 
 2   น าพืน้ที่ว่างและพืน้ที่สีเขียวมาพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้อง 
      กับกิจกรรมกีฬา นันทนาการ หรือกิจกรรมการศึกษา 
 

การพฒันาระบบภมูทิศัน์ 2 



การพฒันาระบบภมูทิศัน์ 

 
 3   สร้างแนวแกนสีเขียวและเส้นทางสีเขียว(Green Way) เช่ือมต่อพืน้ที่ทุกส่วน 
      ของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันอย่างต่อเน่ือง 
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ก่อน หลงั 

 บริเวณสวนเจ้าฟ้า 



ก่อน หลงั 

 บริเวณลานมหิดล 



 บริเวณอาคารบรรยายรวม 1-2 

ก่อน หลงั 



 บริเวณหอสมดุและคลงัความรู้ 

ก่อน หลงั 



คูคลองและแนวรัว้ด้านทศิตะวันออกของมหาวิทยาลัย 

ก่อน หลงั 



คูคลอง ถนน ภูมทิัศน์บริเวณหน้าส านักงานอธิการบดี 

ก่อน หลงั 



ภมิูทศัน์บริเวณหน้าส านักงานอธิการบด ี

ก่อน หลงั 



สภาพคูคลองด้านด้านทศิเหนือ 

ก่อน หลงั 



 เปลี่ยนก ำแพงปูนเป็นก ำแพงดนิ 



มหำอทุกภยัเมือ่ปี 2554 



 เปลี่ยนพ้ืนท่ีวำ่งใหเ้ป็นแปลงผกั 



  เชือ่มโยงชมุชน - สรำ้งรำยได ้



 เปลี่ยนพ้ืนท่ีช ุม่น ำ้เป็นหอ้งเรียนธรรมชำติ 



การพฒันาระบบการสัญจร 

 
หลักการและแนวคิด 
 

  ส่งเสริมการพฒันาระบบถนนและที่จอดรถ   ระบบทางจักรยานและทางเดนิเท้า 
ให้สอดคล้องกับแนวคิด : มหาวทิยาลัยสีเขียว (Green Campus)  
 

 1   ลดความส าคัญของการสัญจรทางรถยนต์  โดยการปรับลดผิวถนนสายหลัก 3 เลน 
      เป็นทางเท้าและทางจักรยาน  
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การพฒันาระบบการสัญจร 

 
 2   จัดทางสัญจรทางรถให้ครอบคลุมพืน้ที่ที่มีการพฒันาใหม่เท่าที่จ าเป็น  
 3   ควบคุมเส้นทางสัญจรทางรถไว้ที่พืน้ที่รอบนอกกลุ่มอาคาร  เพื่อรักษาพืน้ที่ภายใน 
      ส่วนการศึกษาไว้ส าหรับการเดินและการข่ีจักรยาน  
 4   เน้นบริการรถขนส่งสาธารณะและการสัญจรในมหาวิทยาลัยด้วยการเดินและขี่จักรยาน  
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 โครงการปรับปรุงถนน โดยการลดพืน้ที่จราจรในพืน้ที่ เขตการศึกษาด้านในคร่ึงหน่ึง เพื่อเปล่ียนเป็นเส้นทางเดินเท้า
และทางจักรยาน หลายคนได้ออกก าลังกายด้วยการข่ีจักรยาน หรือใช้เป็นลู่วิ่งออกก าลังกาย มีโอกาสได้เดินเท้า พบเจอและทักทายกัน 
มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา รวมถึงเกิด Green Lifestyle จากการมีพืน้ที่ใหม่ ๆ ท าให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น ถนนคนเดิน ที่เพิ่มสีสัน
และความหลากหลายให้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

 เปลี่ยนถนนรถซ่ิงใหเ้ป็นถนนคนเดนิและทำงจกัรยำน 



ลานจอดรถ Parking 1-4 



ถนนสายหลกั 

ก่อน หลงั 



จดัรถรางวิง่ใหบ้รกิารรบัส่งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 
ส าหรบัรบัส่งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทัว่ไป เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการ
สญัจรภายในมหาวทิยาลยั รวมทัง้ชว่ยลดการใชย้านพาหนะสว่นตวัภายในมหาวทิยาลยั 

เป็นบรกิารขนส่งมวลชนแบบเชงิอนุรกัษ์ แบ่งออกเป็น 3 เสน้ทางหลกัทีค่รอบคลุมพืน้ที่
ทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั ใหบ้รกิารทุกวนัตัง้แต่เชา้ตรูจ่นถงึค ่าโดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย 

    แนวทางการพฒันาระบบขนส่งมวลชน 



การลดจ านวนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
การออกก าลังกายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวัน  
การเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาต ิ 

การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์  

เป็นต้นแบบด้านระบบจักรยาน  

 วิถีจกัรยาน วิถีมหิดล 



โครงการจักรยานสาธารณะ (สีขาว) 420 คัน 



 ระบบยืม – คืนวันต่อวัน 
 JAKKA Member Card 
 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั กุญแจล๊อค 
 จัดท าทะเบียนจักรยานส่วนบุคคล 
 เสียแจ้งซ่อม  
 ฝึกความตรงต่อเวลา  
    คืนเกินเวลาที่ก าหนด ปรับเงนิ.... 

ระบบการจัดการจักรยานสีขาว 



• ขยายพืน้ที่จอดจักรยานให้มากขึน้และกลมกลืนเป็นส่วน
หน่ึงของอาคาร ได้มาตรฐานกลมกลืนกับระบบภมิูทศัน์ 

• ขยายเส้นทางขี่จกัรยานให้ครอบคลุมทั่วพืน้ที่ 

      แนวทางการพัฒนาระบบรถจักรยาน 



 



การพฒันาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

 
หลักการและแนวคิด 
 

  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  เพื่อรองรับการขยายตัวพืน้ที่พฒันาในอนาคต 
โดยค านึงถงึการลดพลังงาน  การรักษาสิ่งแวดล้อม  และการลดการใช้ทรัพยากร 
ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน 
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พฒันาระบบบ าบดัน ้าเสยี               
•  ก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม  3 พนั ลบ.ม. ต่อวนั 



พฒันาระบบบรหิารจดัการขยะ 

•  สร้างจดุพกัขยะ 
•  จดัตัง้ธนาคารขยะ 
•  ท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพจากก่ิงไม้ 



การควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 
หลักการและแนวคิด 
 

  ควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง   เพื่อรองรับการขยายตัวของอาคารในอนาคต  
โดยการควบคุมระบบการวางผังอาคารและส่ิงก่อสร้างโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์การเกิดอาคาร 
และการออกแบบอาคาร เช่น รูปผังอาคาร ความสูง และระยะถอยร่นอาคาร    
 

5 



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Green Campus Eco University Eco University 

UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY 

RANKING  

MU 3Rs (REDUCE, REUSE, RECYCLE) 

ECO UNIVERSITY  3 

1 

2 



UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING  

MU 3Rs (REDUCE, REUSE, RECYCLE) 

ECO UNIVERSITY  3 

1 

2 

นโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2555 - 2557 
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Sustainable Development 



Eco University Concept Idea 



1 

2 
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การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 



Thank you 


