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บทคดัย่อ 
 

การส่งเสริมใหเ้กิดการเดินเทา้และการใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ตามแนวคิด
การขนส่งอย่างย ัง่ยืนมีด้วยกนัหลายวิธี เช่น การวางแผนการใช้ท่ีดินร่วมกบัระบบสัญจร การ
ออกแบบและจดัการให้เกิดการเดินเทา้ การใชจ้กัรยานและรถสาธารณะภายในมหาวิทยาลยั และ
การออกแบบและจดัการเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเช่นการเก็บค่าจอดรถยนต์เป็นตน้ โดย
ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัจ านวนมากได้น าแนวทางเหล่าน้ีมาใช้ ยกเวน้ประเด็นด้านการเก็บค่าจอด
รถยนต์ท่ีพบว่ายงัไม่มีมหาวิทยาลัยในประเทศน าวิธีน้ีมาใช้ได้ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ช้งานใน
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและความคิดเห็นในการปรับปรุงท่ีเสนอ
เบ้ืองตน้ พบวา่มหาวทิยาลยัควรใชว้ธีิต่างๆเหล่าน้ีเป็นแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการ
จดัการในมหาวิทยาลยั  อย่างไรก็ตามปัญหาจากขอ้จ ากดัดา้นเวลาท่ีเกิดจากตารางเรียนและความ
ตอ้งการความรวดเร็วในการเดินทาง  การขาดส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ   การสูญหายของรถยนต์
และจกัรยานในอดีต และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความคิดเห็นต่อการเก็บค่าจอดรถยนตบ์ริเวณใกลอ้าคาร
ท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งกลุ่มนกัศึกษากบัเจา้หนา้ท่ีและอาจารยข์องมหาวิทยาลยั กล่าวคือนกัศึกษาส่วน
ใหญ่เห็นดว้ยกบัการเก็บค่าจอดรถยนต์บริเวณใกลอ้าคารให้เท่าเทียมกนัทุกคน  แต่เจา้หนา้ท่ีและ
อาจารยจ์  านวนมากกลบัเห็นว่าควรเก็บกบันกัศึกษาเท่านั้น ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลต่อการปรับปรุงใน
อนาคตโดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและจดัการระบบการจอดรถยนต์ให้สอดคลอ้งกบั
ความจ าเป็นของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม และการใหล้ าดบัการปรับปรุงท่ีสามารถปรับพฤติกรรมการเดินทาง
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และทศันคติผูใ้ชร้ถยนตส่์วนตวัได ้  ดงันั้นจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี  1) 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจดัการเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเดินเทา้และใชจ้กัรยาน เช่น 
การปรับปรุงตารางเรียน การเช่ือมโยงศูนยก์ลางหลกัและรอง และเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกให้อยู่
ในระยะเดินเทา้ การปรับปรุงระบบรถสาธารณะท่ีเช่ือมต่อกบัจุดจอดรถรวมท่ีไม่ไกลจากอาคาร
และมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี การปรับปรุงทางเดินเทา้ ทางจกัรยานให้ปลอดภยัและสะดวก
มากข้ึน เป็นต้น   ระยะท่ี 2) การทดสอบระบบและปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทศันคติในการ
เดินทาง เช่น การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสัญจรสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง หลงัจาก
นั้นจึงก าหนดจุดจอดรถยนต์เฉพาะบริเวณและก าหนดเขตปลอดรถยนต์ เป็นตน้ และระยะท่ี 3)  
การท าประชาพิจารณ์การเก็บค่าจอดรถยนต์เพื่อสร้างให้การยอมรับในทุกกลุ่มผูใ้ช้งาน โดย
แนวทางการท าประชาพิจารณ์อาจพิจารณาใหอ้าจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั มีความสะดวก
ในการจอดรถยนตส่์วนตวัมากกวา่นกัศึกษาบางลกัษณะตามความเหมาะสม 
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Abstract 
 

Promoting Bicycling and walking in a large campus in accordance with sustainable 
transportation concept consists of many guidelines, for example, the planning of land use and 
transportation systems, the design and management of pedestrian, bicycle and public 
transportation systems and the design and management for reducing private vehicles such as 
implementing a parking fee.  Currently, many universities are using these guidelines, except for 
the parking fee which has not been successfully implemented in any Thailand’s.  The result from 
interviews with a wide range of those who live, work and study in Chiang Mai University with the 
aim of studying their travel behaviors and collecting their opinions regarding the proposed 
guidelines, has found that the university should utilize such methods discussed above.  However, 
there are several problems caused by class schedules, faster transportation needs due to time-
limited, a lack of infrastructure, vehicle stealing, and opinion conflict of the parking fee system in 
which most students agree on this charging as long as it applies to everyone, but university 
officers view that only the students should be charged.  These problems affect the future 
improvement, especially in the designated parking lots, and also the planning priority to develop 
and encourage for changing the behaviors and attitudes.  Therefore this study proposes a course of 
action on three periods. 1) Environmental improvements for encouraging people to walk and bike, 
for example, changing class schedules, connecting the core campus with sub-center areas and 
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improving the facilities within a walking distance, improving shuttle routes and connecting with 
main parking lots which are secured, shaded and not too far from buildings, and improving walk 
and bike facilities. 2) Testing the system and revising the travel behaviors and attitudes, for 
instance, continued improvements in infrastructure, facilities and alternative transportation, 
implement designated parking spaces in some area, as well as designating car-free zones.  3) 
Convening a public hearing to vote on the parking fees for all parties acknowledgement, the 
guidelines for public hearing could provide a more convenient parking arrangement for university 
officers as appropriate. 


