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1.1  ทีม่าและความส าคัญ  

การใช้ยานยนต์ส่วนตวัท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ไดก่้อให้เกิดปัญหา
ต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน  มหาวทิยาลยัก็เป็นสถาบนัหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบน้ี  ทั้งปัญหา
ดา้นสังคม เช่น มลพิษทางเสียงและอากาศท่ีผลกระทบต่อการเรียนการสอนและสุขภาพ ปัญหาดา้น
เศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียพื้นท่ีสีเขียวไปกบัท่ีจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบ ารุง รักษาท่ี
จอดรถ และปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหามลพิษและการใชพ้ลงังานซ่ึงเป็นตวัการหลกัท่ีส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้มมากท่ีสุดในมหาวิทยาลยั (Tolley, 1996; 1997) จากเหตุผลดงักล่าวจึงท า
ให้มีการน า  แนวคิดการขนส่งอย่างยั่งยืน  มาใชใ้นการแกปั้ญหาในมหาวิทยาลยั โดยแนวคิดน้ีได้
ให้ความส าคญักบั  1) การลดความตอ้งการและระยะทางในการเดินทาง เช่น การวางแผนการใช้
ท่ีดินท่ีมีความหนาแน่นสูง มีความหลากหลายในการใชง้าน การออกแบบเพื่อลด ความสะดวกของ
การใชร้ถ 2) การเปล่ียนมาใชก้ารเดินทางโดยไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์(Non-motorized Transport) เช่น การ
เดินหรือจกัรยานในการสัญจรระยะสั้นและระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางระยะยาว และ 3) 
การพฒันาพลงังานท่ีสะอาดและมีประสิทธิภาพ (Thorn and Sanky, 2003) โดยสรุปแลว้แนวคิดการ
ขนส่งอยา่งย ัง่ยืนท่ีน ามาใช้กบัมหาวิทยาลยันั้น คือ “การส่งเสริมให้ใช้การเดิน การใช้จักรยานและ
ระบบขนส่งสาธารณะ  แทนที่การใช้รถส่วนตัว  พร้อมทั้งค านึงถึง การเช่ือมต่อการวางแผนระบบ
สัญจรร่วมกับการวางแผนการใช้ที่ดินด้วย” (Balsas, 2003) ปัจจุบนัหลายๆมหาวิทยาลยัทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศไดน้ าเอาแนวทางดงักล่าวมาใช้ออกแบบและปรับปรุงมหาวิทยาลยัแลว้   
อยา่งไรก็ตามการน าแนวทางเหล่าน้ีมาปฏิบติัมีแนวโนม้ท่ีจะประสบปัญหาในการน าไปปรับใชก้บั
มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ท่ีขาดการวางผงัมาตั้งแต่แรก  ดว้ยขนาดและความซับซ้อนของการใชง้าน  
ขอ้จ ากดัทางสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดม้าก และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีหลากหลาย  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัท่ีประสบกบัปัญหาดา้นการใช้ยานยนต์
ส่วนตวัในมหาวิทยาลยัสูง จากในอดีตท่ีผูใ้ช้เคยเดินทางติดต่อในมหาวิทยาลยัด้วยการเดินและ
จกัรยานเป็นหลกั (ครบรอบ20ปี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535)  แต่ปัจจุบนักลบัมีการใชย้านยนต์
ส่วนตวัสูงมาก เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไดข้ยายพื้นท่ีการศึกษาอยา่งรวดเร็วโดยขาดผงัแม่บทควบคุม 
ดงัแสดงในภาพ 1.1 ประกอบกบัปัญหาของระบบขนส่งมวลชนของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีขาด
ประสิทธิภาพและราคาสูง  จึงท าให้ผูใ้ช้งานในมหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งใช้รถยนต์ส่วนตวัในการ
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สัญจรไปกลบัมหาวทิยาลยัและแมก้ระทัง่การเดินทางภายในมหาวิทยาลยัเองก็ยงันิยมใชร้ถส่วนตวั
โดยเฉพาะรถจกัรยานยนต์  จนปัจจุบนัไดเ้กิดปัญหาการจราจรติดขดัในมหาวิทยาลยั ซ่ึงก่อให้เกิด
มลพิษและฝุ่ นควนั อีกทั้งพื้นท่ีท่ีจอดรถก็เร่ิมขยายตวัอย่างไร้ทิศทาง จนท าลายภูมิทศัน์ท่ีเคยสวย 
งาม 

 
 

  

ภาพ 1.1  แผนผงัแสดงพื้นท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ขณะเร่ิมก่อตั้งและปัจจุบนั 
 

ท่ีผ่านมาแมจ้ะเคยมีหลายหน่วยงานพยายามแกปั้ญหาระบบการสัญจรในมหาวิทยาลยั
โดยใช้วิธีต่างๆ  เช่น การใช้มาตรการการท าบตัรผ่านรถยนต์รายสองปีหรือการส ารองท่ีจอดรถ
ส าหรับบุคลากรในบางหน่วยงาน  แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธี น้ีกลับท าให้เกิดข้อขัดแย้งใน
มหาวิทยาลยัเป็นอย่างมาก  โดยกลุ่มผูใ้ช้ในมหาวิทยาลยั ได้กล่าวถึงปัญหาของการท าบตัรผ่าน
มหาวทิยาลยัวา่ เกิดจากการท่ีผูบ้ริหารไม่ไดแ้จง้เหตุผลท่ีดีในการด าเนินการและการด าเนินการก็ท า
ไปอย่างไม่จริงจงัและไม่ต่อเน่ือง  ท าให้ผูใ้ช้ไม่เข้าใจเหตุผลท่ีแท้จริงของการใช้และต่อต้าน 
นอกจากนั้นผูใ้ชย้งัเห็นวา่มาตรการน้ียงัไม่สามารถลดการใชร้ถไดจ้ริง และไดเ้สนอให้แกไ้ขปัญหา
ดว้ยวิธีอ่ืน เช่น การท าพื้นท่ีจอดรถแยกส่วนจากอาคารเรียนและมีบริการขนส่งมวลชนมายงัตึก
เรียน และเก็บค่าบริการจอดรถยนต์บริเวณท่ีจอดรถท่ีใกล้อาคารเรียน การแก้ปัญหาระบบรถ
สาธารณะในมหาวิทยาลยั เช่น การใชร้ถรางท่ีสามารถจุคนไดม้ากกวา่เพื่อแกปั้ญหารถไม่เพียงพอ

                
พ.ศ. 2507  

พ       580 ไ   

         
พ.ศ. 2554 

 พ         8 0 ไ   

      ศ           
1,392.5 ไ         ศ           

   .5 ไ   
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ในเวลาเร่งด่วน การก าหนดจุดจอดรถให้ชดัเจน และการเสนอเส้นทางรถใหม่ เป็นตน้ (Morshout, 
2553) อยา่งไรก็ตามพบวา่แนวทางการแกไ้ขยงัคงถูกแกเ้ป็นส่วนๆ ไม่ต่อเน่ือง ขาดการศึกษาวิจยั   
ท่ีชดัเจนและไม่ไดมุ้่งไปท่ีการส่งเสริมการเดินหรือการใชจ้กัรยานเป็นหลกัแต่อยา่งใด 

แมจ้ะเคยปรากฏแนวคิดในการส่งเสริมการเดินในแนวทางการปรับปรุงผงัแม่บทสามสิบ
ปีของมหาวิทยาลยัในอดีต (ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2540)    
ดงัแสดงในภาพ 1.2 เช่น การเสนอให้เน้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลยัท่ีเช่ือมต่อ
กบัทางเดินเทา้โดยจดัท่ีจอดรถรวมอยู่รอบนอกตามจุดต่างๆ แต่ในปัจจุบนัก็ยงัไม่มีการปรับปรุง
ตามรูปแบบท่ีน าเสนอไว ้เหตุผลหลักประการหน่ึงอาจเน่ืองจากแนวทางการปรับปรุงเป็นการ
ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มโดยอิงกบับริบทเดิมเพียง 50% 1  มีการจดักลุ่มอาคารและตดัถนนใหม่
จ  านวนมาก  ซ่ึงมีความเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากตอ้งใชง้บประมาณในการลงทุนสูงมาก  นอกจากนั้น
ยงัขาดผลการศึกษาวิจยั เช่น การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูใ้ช้เพื่อน ามาเป็นขอ้มูล
สนบัสนุนในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน  

 

 
ท่ีมา :  ภาควชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2540 
ภาพ 1.2   ผงัแม่บท 30 ปีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  แบบคงสภาพเดิมไว ้50% 
  

                                                 
1  แนวทางท่ีน าเสนอมี 2แบบ  แบบท่ีหน่ึงผงัแม่บทเปล่ียนไปจากบริบทเดิม100%  แบบท่ี2 คงสภาพเดิมไว ้50% 
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 ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าวิตกวา่ ถา้ทางมหาวิทยาลยัไม่เร่ิมแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ปัญหาต่างๆ 
เหล่าน้ีคงทวีความรุนแรงข้ึนในอนาคต งานวิจยัน้ีจึงมุ่งหาแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
และการจดัการในมหาวิทยาลยั เพื่อส่งเสริมให้ผูใ้ช้กลบัมาใช้การเดินและจกัรยานอีกคร้ัง โดยจะ
เป็นการปรับปรุงท่ีอิงกบับริบทเดิมของมหาวิทยาลยั และเกิดจากการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง 
ความคิดเห็นของผูใ้ช้ รวมทั้งนโยบายดา้นการบริหาร  เพื่อให้เกิดการลดการใช้พลงังานและสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดีเหมาะกับการเรียนการสอน ให้สมกบันโยบายมหาวิทยาลยัท่ีจะสร้างสังคม        
สีเขียว (Green and Clean Campus) ให้เป็นผูน้ าและเป็นศูนยก์ลางในการอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของภาคเหนือ 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆโดยเฉพาะทางดา้นสภาพแวดลอ้มและและการจดัการท่ีส่งผล

กระทบต่อการเดินและการใชจ้กัรยานของผูใ้ชม้หาวทิยาลยัเชียงใหม่   
2. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจดัการท่ีสามารถส่งเสริมให้

เกิดการเดินและการใช้จกัรยานท่ีเหมาะสมกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดว้ยแนวคิดการขนส่งอย่าง
ย ัง่ยนือยา่งเป็นรูปธรรม 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบปัจจยัต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสภาพแวดล้อมและและการจดัการท่ีส่งผล

กระทบต่อการเดิน และการใชจ้กัรยานของผูใ้ชม้หาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2. ไดท้ราบแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจดัการท่ีสามารถส่งเสริมให้เกิด

การเดินและ การใชจ้กัรยานท่ีเหมาะสมและเป็นรูปธรรมกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดว้ยแนวคิดการ
ขนส่งอยา่งย ัง่ยนื 

3. แนวทางและผลการวิจยัสามารถใช้เป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงและออกแบบ
สภาพแวดลอ้มและการจดัการส าหรับมหาวทิยาลยัขนาดใหญ่หรือโครงการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงใน
ประเทศไทยไดต่้อไป 

 
1.4  ขอบเขตและข้อจ ากดัของงานวจัิย 

1. ขอบเขตของพื้นท่ีในการศึกษา  ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีภายในเขตการศึกษาสวนสักตั้งแต่
ฝ่ังตะวนัตกของถนนเลียบคลองชลประทานเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาดา้นการใชย้านยนต์
ส่วนตวัเดินทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยสูง โดยไม่รวมเขตการศึกษาสวนดอกเพราะมีความ
แตกต่างในการใชง้านเฉพาะของกลุ่มการศึกษาแพทยแ์ละพยาบาลโดยตรง  
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2. ขอ้จ ากดัของงานวจิยั  เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลาและความเช่ียวชาญของผูว้ิจยั  จึงไม่
สามารถศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลต่องานวิจยัได ้เช่น  สภาพแวดลอ้มนอกมหาวิทยาลยั การ
ออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรมหรือภูมิสภาปัตยกรรมท่ีดึงดูดการเดิน และรายละเอียดในการ
ปรับปรุงรถสาธารณะในมหาวทิยาลยัในแง่ตารางเดินรถและวิธีจดัการเก็บค่าบริการและด าเนินงาน
ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

 
1.5 นิยามศัพท์ 

 การสัญจรท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Transportation) 
 การเดินทางโดยไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์(None-Motorized Transport) 
 การจดัการความตอ้งการการเดินทาง (TDM-Transportation Demand Management) 
 พื้นท่ีปลอดรถยนต ์(Car Free Zone) 
 พื้นท่ีเฉพาะส าหรับการเดินและจกัรยาน (Pedestrian Zone) 
 การใชท่ี้จอดรถรวมแลว้ใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเช่ือมต่อการสัญจรขั้นต่อไป (Park 

and Ride)   
 การจดัให้มีรถของมหาวิทยาลยัเพื่อใช้ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินส าหรับผูท่ี้ไม่ใช้

รถ (Guarantees or Emergency Rides Home) 


