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2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและจดัการสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสริม
การเดินและใชจ้กัรยานในมหาวทิยาลยัพบวา่มี  3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่  การวางผงัและออกแบบระบบ
สัญจรในมหาวิทยาลยั  แนวคิดการขนส่งอย่างย ัง่ยืนในมหาวิทยาลยั และแนวคิดการส่งเสริมการ
เดินและการใช้จกัรยานในมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการขนส่งอย่างย ัง่ยืน  อย่างไรก็ตามพบว่า
ขั้นตอนหน่ึงของการวิจยันั้นจ าเป็นตอ้งออกแบบเส้นทางเดินรถสาธารณะ (Shuttle Bus) ใน
มหาวทิยาลยัร่วมดว้ย จึงมีการศึกษาทฤษฎีการออกแบบเส้นทางรถสาธารณะโดยใชว้ธีิการตดัสินใจ
โดยใชก้ระบวนการล าดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process หรือ AHP) (ดูภาคผนวก ก) 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

2.1.1 การวางผงัและออกแบบระบบสัญจรในมหาวทิยาลยั  การออกแบบระบบสัญจรใน
มหาวิทยาลยั นบัว่ามีความส าคญัในการวางผงัมหาวิทยาลยัเป็นอย่างมาก  เพราะจะส่งผลต่อการ
บริหารจดัการ ภาพลกัษณ์และปริมาณการใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลยัในอนาคตได้ (Toor, 
2003)  โดยการวางผงัและการขยายตวัของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 6 
รูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. การขยายตวัเร่ิมจากศูนยก์ลางเดียว 
2. การขยายตวัแบบมีศูนยก์ลางหลกัและศูนยก์ลางรอง   เป็นรูปแบบท่ีเม่ือมีการขยายตวั

ท่ีมากเกินอาจท าใหก้ารติดต่อระหวา่งศูนยก์ลางไม่สะดวก 
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3. การขยายตวัแบบก าหนดขอบเขตของแต่ละคณะ   เป็นรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยใน
เมืองไทยใช้เพราะบริหารงานง่าย แต่ท าให้ส้ินเปลืองงบประมาณในการจัด
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

4. การขยายตวัแบบก าหนดสาธารณูปโภคแบบตาราง 
5. การขยายตวัแบบไขวส้ลบั  เป็นรูปแบบท่ีคลา้ยกบัแบบตารางแต่ยดืหยุน่กวา่ 
6. การขยายตวัแบบเส้น เป็นรูปแบบท่ีท าใหค้่อนขา้งส้ินเปลืองสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
7. โดยสามารถแสดงภาพของการขยายตวัไดด้งัภาพ 2.1 

  

 
ท่ีมา :  ส่วนวเิคราะห์โครงการ ส านกันโยบายและแผนอุดมศึกษา, 2543 

ภาพ 2.1 รูปแบบการวางผงัและการขยายตวัของมหาวทิยาลยั 
 

ส่วนรายละเอียดด้านการออกแบบระบบสัญจรของมหาวิทยาลัยนั้ น พบว่าได้ให้
ความส าคญักบัการแยกระบบถนนและทางเดินออกจากกนั โดย Dober (1992; 2000) ให้หลกัในการ
ออกแบบระบบสัญจรในมหาวทิยาลยัไวด้งัน้ี 

1) ระบบสัญจร  มีการแยกระบบถนนและทางเดินออกจากกันโดยก าหนดให้เขต
การศึกษาเป็นพื้นท่ีปลอดรถ (Car Free Zone) และจดัท่ีจอดรถอยูร่อบนอกท่ีสามารถเดินถึงอาคาร
ต่างๆได้ในเวลา 5-10 นาที  ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศดว้ย เช่น ในสภาพพื้นท่ีราบ  
ขนาดพื้นท่ีท่ีสามารถเดินไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 250-300 ไร่เป็นตน้ 

2) การออกแบบทางเดินเท้า  ไดใ้หค้วามส าคญัดา้นต่างๆดงัน้ี ด้านโครงข่าย  ควรมีความ
หลากหลายตอบสนองการใชง้าน  เช่น ทางเดินหลกัควรมีความตรงไปตรงมา ทางเดินรองอาจเนน้
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การพกัผ่อนและความสวยงาม ด้านขนาด ควรมีความกวา้งไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร หรือสามารถ
ค านวณไดจ้ากความจุ เช่น ทางหลกัส าหรับหกคนควรกวา้งประมาณ 4.5 เมตร ด้านการบ่งบอก
ทิศทาง ควรใช้วสัดุทางเดินและความกวา้งท่ีหลากหลาย  รวมทั้งการจดัให้มีแผนท่ีตามจุดต่างๆ 
เพื่อใหส้ามารถบ่งบอกทิศทางในการเดินได ้ ซ่ึงในบางกรณีทางเดินหลกัอาจใชร่้วมกบัทางจกัรยาน
และ หรือสามารถใชเ้ป็นถนนฉุกเฉินไดด้ว้ย เป็นตน้ 

3)  การออกแบบทางจักรยาน การออกแบบทางจกัรยานสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ
ดว้ยกนั  เช่น ทางจกัรยานท่ีใชร่้วมกบัถนนแต่มีป้ายบอกขา้งทาง (Bike Route)  ทางจกัรยานท่ีใช้
ร่วมกบัถนนโดยใชเ้ส้นแบ่ง (Bike Lane: Unprotected) ทางจกัรยานท่ีใชร่้วมกบัถนนโดยมีส่ิงกีด
ขวางชดัเจน (Bike Lane: Protected)  ทางจกัรยานท่ีแยกจากถนนแต่ขนานกนัไปอาจใชร่้วมกบัทาง
เทา้ (Bike Path) ทางจกัรยานท่ีมีเส้นทางของตวัเองแยกจากระบบถนนอยา่งชดัเจน (Bike Trail)  ดงั
แสดงในภาพ 2.2   การออกแบบควรค านึงถึงความกวา้งและความลาดชนัท่ีเหมาะสม เช่น ใน
บริเวณท่ีมีการใชง้านหนาแน่นทางจกัรยานอาจตอ้งกวางถึง 3 เมตร และตอ้งลาดชนันอ้ยกวา่ร้อยละ 
5  ท่ีปลายทางควรจดัท่ีจอดท่ีสะดวกและปลอดภยั เช่น การจดัท่ีจอดจกัรยานท่ีมีหลงัคา  มีราว
ส าหรับคลอ้งกุญแจจกัรยานท่ีไม่เต้ียและชิดเกินไป เป็นตน้ 

4)  การออกแบบที่จอดรถ  มีการจดัท่ีจอดรถรวมอยูร่อบนอกอาคารเรียน และมีท่ีจอด
ใกลอ้าคารส าหรับผูพ้ิการหรือบุคคลากรท่ีมีความจ าเป็น โดยในมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่อาจตอ้งใช้
รถสาธารณะ (Shuttle Bus) เช่ือมต่อจากท่ีจอดรถรวม (Park and Ride) เพื่อสัญจรเขา้ไปยงั
มหาวทิยาลยั 

โดยจากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบทางเดินในมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยนั้นพบวา่ หลกัการปรับปรุงทางเดินในมหาวทิยาลยัต่างๆมีประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น งานวิจยั
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (Panitat, 2010) พบวา่ผูใ้ชใ้หค้วามส าคญัของคุณภาพทางเดินดงัน้ี 

1)  คุณภาพของลกัษณะทางกายภาพโดยเฉพาะขนาดและวสัดุ โดยขนาดทางท่ีผูใ้ชพ้อใจ
คือขนาด  3-4  เมตรซ่ึงใหญ่กวา่ขนาดมาตรฐาน  2  เมตรตามหลกัการหาขนาดตามความจุสูงสุดใน
การเดิน เน่ืองจากพฤติกรรมนกัศึกษามกันิยมเดินเป็นกลุ่มใหญ่  

2)  ภูมิอากาศ เช่น การใหร่้มเงาดว้ยตน้ไมแ้ละเงาจากอาคาร  
3)  ความงามของสภาพรอบทางเดินท่ีก่อใหเ้กิดความน่าสนใจ ทั้งจากสถาปัตยกรรมและ

ภูมิสถาปัตยกรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริอร คีรีวงศ ์(2552) ท่ีพบวา่นิสิตในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ส่วนมากเลือกใชเ้ส้นทางท่ีมีบรรยากาศร่มร่ืนและสภาพสองขา้งทางมีความน่าสนใจ  
แมว้า่จะเป็นเส้นทางท่ีมีระยะไกลกวา่เส้นทางท่ีจะไปถึงจุดหมายท่ีสั้นท่ีสุด 

 



9 

ท่ีมา :   Comiskey, 1975 
ภาพ 2.2  รูปแบบทางจกัรยานแบบต่างๆ 

 

4) ระยะเดิน งานวิจยัในประเทศไทยพบวา่คนไทยท่ีมีอายุ 15-29 ปี จะมีระยะเดินเฉล่ีย
สูงสุดประมาณ 200 - 400 เมตร (Kornisrankul, 2009 อา้งใน Panitat, 2010 ) ซ่ึงต่างจากมาตราฐาน
ของต่างประเทศท่ีอยู่ในช่วง 500-1000 เมตร ดงันั้นทางเดินในมหาวิทยาลยัจึงควรจดัให้มีจุดพกั
ทุกๆ 200 เมตรและการออกแบบทางเดินท่ีค านึงถึง ความงาม ร่มเงา จะท าให้ผูใ้ช้พอใจและลืม
ความเหน่ือยได ้  
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เม่ือศึกษาประเด็นในดา้นการออกแบบเพื่อสนบัสนุนการเดินโดยทัว่ไปแลว้พบว่า การ
วางต าแหน่งท่ีจอดรถก็สามารถลดความส าคญัของการใช้รถไดเ้ช่นกนั เช่น การผลกัท่ีจอดรถไป
ดา้นขา้งหรือด้านหลงัอาคาร เพื่อท่ีจะเปิดทางให้กบัทางเทา้และจกัรยานเขา้ถึงอาคารไดโ้ดยตรง 
การให้สิทธ์ิผูท่ี้ใช้รถร่วมกันจอดรถในต าแหน่งท่ีสะดวกกว่า เป็นต้น (Bryan, 2005) ส่วน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินประกอบดว้ย ภูมิอากาศ ความลาดชนัท่ีเหมาะสม 
สภาพทางเดินเทา้ เช่น ความกวา้ง วสัดุ  ความปลอดภยั  การอา้งอิงจุดหมายท่ีเด่นชดัในการเดิน ส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ดินเช่นเกา้อ้ีนัง่พกั พื้นท่ีหลบแดดฝน จุดบริการอาหารหรือเคร่ืองด่ืมและ
ป้ายบอกทาง  ความน่าสนใจของสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมท่ีหลากหลายรอบทางเดิน  ปริมาณ
จุดตดัของถนน  เป็นตน้ (Gahl, 2001; Alexander, 1997 ; Miller, 2007) อีกทั้งการให้ความส าคญักบั
ความปลอดภยั  เช่น การออกแบบแสงสว่างท่ีเหมาะสม และจดัให้มีจุดส่ือสารฉุกเฉิน (Pedestal 
Mounted Emergency Communication Device) ตามต าแหน่งต่างๆ จะช่วยสร้างให้เกิดความรู้สึก
ปลอดภยัทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาได ้(Bryan, 2005) และยงัพบว่าพฤติกรรมการเดินของคน
เอเชียนั้นมกัผกูติดกบัการคา้ขายเป็นหลกั (Hitoshi, 2007 ) โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีร่มเงาและกิจกรรม
หลากหลาย (ปานระฟ้า พรหมประวติั, 2550)  

ส่วนหลกัส าคญัในการออกแบบทางจกัรยาน ไดแ้ก่ โครงข่ายท่ีเช่ือมโยงกบัจุดส าคญัท่ี
ตอ้งการติดต่อ (Origin-Destination) ความลาดชันท่ีเหมาะสมกบัการขบัข่ี ระยะทางท่ีสั้ นท่ีสุด 
ขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสมและปลอดภยั จ านวนจุดตดัของถนน รวมถึงอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกท่ีปลายทาง เช่น ท่ีจอดท่ีปลอดภยัและห้องส าหรับอาบน ้ าเปล่ียนเส้ือผา้เป็นตน้ (Weng-Tat 
Chan and Suja, 2003 ; Hunt and Abraham, 2006) โดยงานวิจยัในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนย์
รังสิต พบว่าผูใ้ช้จกัรยานตอ้งการทางจกัรยานท่ีมีหลงัคาคลุมดว้ย (คุณธรรม สันติธรรม, 2006) 
นอกจากนั้นยงัพบว่าการออกแบบทางจกัรยานในระดบัมหาวิทยาลยันั้นมีแนวคิดท่ีต่างกนั เช่น 
เสนอให้มีการแยกทางจกัรยานออกจากถนนโดยขนานไปกบัทางเดินเทา้ (คุณธรรม สันติธรรม, 
2006 ; ตรึงใจ บูรณะสมภพและคณะ, 2546) แยกทางจกัรยานออกจากถนนและทางเดินเทา้อยา่ง
ชดัเจน (Weng-Tat Chan and Suja, 2003) หรือในบางแห่งเช่นประเทศญ่ีปุ่นมีการใชจ้กัรยานร่วมกบั
ทางเดินเทา้ขนาดใหญ่เป็นตน้   นอกจากนั้นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อการใช้จกัรยานเป็นอย่างมากใน
มหาวทิยาลยัยงัข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมในการใชจ้กัรยานในพื้นท่ีนั้นๆ ดว้ย (Balsas, 2003) 

เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการวางผงัและขยายตวัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่กบัแนวคิด
ขา้งตน้แลว้ พบวา่เม่ือแรกก่อตั้ง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีการวางผงัโดยใชรู้ปแบบการขยายตวัเร่ิม
จากศูนย์กลางเดียว มีพื้นท่ีการศึกษาอยู่ส่วนกลางและรายรอบด้วยหอพกัของบุคคลากรและ
นกัศึกษา ต่อมาเม่ือมีการขยายพื้นท่ีการศึกษาโดยการซ้ือท่ีดินด้านทิศใตข้องมหาวิทยาลยั  กลุ่ม
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หอพกัทางดา้นทิศใตเ้ดิมจึงกลายเป็นตวัคัน่ส่วนการศึกษาเก่าและใหม่ไม่ให้เช่ือมถึงกนั และการ
บริหารพื้นท่ีในภายหลังก็ใช้วิธีการแบ่งพื้นท่ีบริหารตามขอบเขตแต่ละคณะ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ี
มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ในเมืองไทยใช ้เพราะบริหารงานง่าย ดว้ยความท่ีมหาวิทยาลยัขยายตวัอยา่ง
รวดเร็วโดยปราศจากผงัแม่บทควบคุม ประกอบกบัปัญหาอีกหลายประการ ผูใ้ชใ้นมหาวิทยาลยัจึง
เร่ิมนิยมใชร้ถยนตส่์วนตวัโดยเฉพาะจกัรยานยนตเ์พื่อการเดินทางติดต่อส่วนต่างๆในมหาวทิยาลยั 

ส าหรับมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่นั้น ระบบการสัญจรมกัมีความซบัซ้อนกวา่และอาจตอ้ง
ใช้รถสาธารณะเช่ือมต่อการสัญจรด้วย   ยิ่งไปกว่านั้ นด้วยความซับซ้อนในการใช้งานของ
มหาวทิยาลยัขนาดใหญ่ในประเทศไทยท่ีเรียกวา่มหาวทิยาลยัสมบูรณ์แบบ ท่ีมีทั้งส่วนการเรียนการ
สอน ส่วนสถาบันวิจัย โรงเรียน สถานพยาบาล อยู่ภายในพื้นท่ีเดียวกัน เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหิดล (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2548) ท าให้บาง
มหาวทิยาลยัเร่ิมวางแผนแม่บทเพื่อจะควบคุมการเติบโตทางกายภาพใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เป็นต้น  อย่างไรก็ตามก็ยงัมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งท่ีไม่มีการ
วางแผนทางกายภาพเพื่อมารองรับการขยายตวั โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัเก่าแก่ในต่างจงัหวดัท่ีเติบโต
ข้ึนในยคุท่ีให้ความส าคญัในการใชร้ถในการเดินทางในมหาวิทยาลยัเป็นหลกั  การวางผงัต่างๆ จึง
เน้นไปท่ีถนนและละเลยการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จกัรยาน  ประกอบกบัปัญหาระบบขนส่ง
มวลชนของแต่ละจงัหวดั  ท าให้ผูใ้ชง้านในมหาวิทยาลยันิยมใช้ยานยนตส่์วนตวัในการไปไหนมา
ไหนโดยเฉพาะจกัรยานยนต์ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี เป็นตน้ 

2.1.2  แนวคิดการขนส่งอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัย  “องค์กรการศึกษาขั้นสูงจะต้อง
ค านึงถึงความย ัง่ยนืในอนาคต” ค าประกาศจากการประชุมนานาชาติโดย Association of University 
leader of Sustainable Future (ULSF) ในปี ค.ศ. 1990 ท าใหเ้กิดการต่ืนตวัในการค านึงถึงความย ัง่ยืน
ในระดบัการศึกษาขั้นสูงเป็นคร้ังแรก ซ่ึงเป็นผลให้เกิดตน้แบบของแนวคิดเขียวในมหาวิทยาลยั 
(Green Campus)ในระดบัมหาวิทยาลยัในเวลาต่อมาท่ีการประชุม The Campus Earth Summit ในปี 
ค.ศ.1994  แนวคิดต่างๆนั้นประกอบดว้ย  การตรวจสอบวจิยัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ การพฒันาการสัญจรท่ีสะอาดและปลอดภยั การลดปริมาณขยะ การสร้างอาคารท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการใชพ้ื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้ มหาวทิยาลยัทัว่โลกไดน้ าแนวคิดเหล่าน้ีไปใชก้นั
อยา่งแพร่หลายในเวลาต่อมา ทั้งในดา้นนโยบายการจดัแผนการศึกษาหรือการบริหารจดัการรวมถึง
การวางผงัออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมดว้ย 

การวางผงัและการจดัการเพื่อสร้างให้เกิดการสัญจรท่ีย ัง่ยืนในมหาวิทยาลยันั้นจะตอ้ง
ประท าอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองจึงจะประสบความส าเร็จ ดงัท่ี Balsas (2003) พบวา่ มหาวิทยาลยัท่ี
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ประสบความส าเร็จดา้นการเดินและใชจ้กัรยานนั้น จะตอ้งมี องค์กรที่ควบคุมดูแลและวางแผนด้าน
การสัญจรในมหาวิทยาลัยโดยตรงและต้องด าเนินนโยบายการจัดการความต้องการการเดินทาง 
(Transportation demand management หรือ TDM) อย่างเคร่งครัด  เช่น การวางแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดินร่วมกบัระบบการสัญจร การจ ากดัท่ีจอดรถหรือเก็บค่าจอดหรือค่าผา่นทางในอตัรา
สูง การปรับปรุงคุณภาพและลดราคารถสาธารณะ  การอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้เดินและใช้
จกัรยาน เช่น การสร้างโครงข่ายทางจกัรยานท่ีทัว่ถึง ปลอดภยัและสะดวก การสนบัสนุนการเรียน
ทางไกล (Telecommuting) การจดัตารางเรียนท่ียืดหยุน่ (Routing and Scheduling) การใชน้โยบาย
ทางเศรษฐศาสตร์จูงใจ เช่น การจ่ายเงินให้กบัผูท่ี้ไม่ใช้รถ การจดัจกัรยานให้เช่าฟรี และจดัการ
ส่งเสริมการศึกษาและการรณรงค์เพื่อการลดการใช้รถส่วนตวั (Balsas, 2003 ; Guasch and 
Domene, 2010) อย่างไรก็ตาม Balsas เน้นย  ้าว่า  การน าแนวทางเหล่านี้ไปใช้น้ันจะต้องค านึง
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละมหาวทิยาลยัร่วมด้วย 

แนวคิดการขนส่งอย่างย ัง่ยืนในมหาวิทยาลยันั้นจึงหมายถึง   การส่งเสริมให้ใช้การเดิน 
จักรยาน ระบบขนส่งสาธารณะ  แทนที่การใช้รถส่วนตัว  พร้อมทั้งค านึงถึงการเช่ือมต่อการ
วางแผนระบบสัญจรร่วมกับการวางแผนการใช้ที่ดินด้วย (Balsas, 2003) ซ่ึงเม่ือศึกษาเปรียบเทียบ
กบัแนวคิดการจดัการความตอ้งการการขนส่ง (TDM-Transportation Demand Management) แลว้
พบวา่มีความคลา้ยคลึงกนัมาก แต่แนวคิด TDM มกัจะเนน้การใชแ้รงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพื่อท า
ให้ผูใ้ชร้ถเปล่ียนรูปแบบการเดินทาง ยกตวัอยา่งเช่น การเก็บค่าจอดรถในอตัราสูง เน่ืองจากพบว่า
สามารถส่งผลต่อการลดปริมาณการใชร้ถส่วนตวัไดม้ากท่ีสุด (Mayer, 1999) โดยสรุปแลว้ทั้งสอง
แนวคิดมีจุดประสงคห์ลกัคือ การลดระยะในการเดินทาง โดยการวางแผนการใช้ที่ดินร่วมกับระบบ
สัญจร และพฒันาทางเลอืกในการเดินทางเพื่อลดการใช้รถส่วนตัว และแมจ้ะมีผูส้นบัสนุนวา่การท่ี
จะให้คนหนัมาใช้การเดินและข่ีจกัรยานไดน้ั้นตอ้งท าควบคู่ไปกบัการจ ากดัปริมาณรถยนตด์ว้ยจึง
จะประสบความส าเร็จ (Tolley, 1996) แต่ก็พบว่าการจ ากดัการใช้รถนั้นจะไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จไดเ้ลยถา้มหาวิทยาลยัไม่มีทางเลือกในการเดินทางอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพมารองรับก่อน 
(Miller, 2007; Tolley, 1996) ดงันั้นการสร้างทางเลือกในการเดินทางและการจ ากดัการใชร้ถนั้น
เป็นส่วนสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัจะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปไม่ได ้อยา่งไรก็ตามจ าเป็นจะตอ้งสร้าง
ทางเลือกในการเดินทางก่อน ดงันั้นองคป์ระกอบของแนวคิดการขนส่งอยา่งย ัง่ยืนในมหาวิทยาลยั
จึงสามารถเรียงล าดบัความส าคญัไดด้งัตาราง 2.1 
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ตาราง 2.1 องคป์ระกอบเก่ียวกบัแนวคิดการขนส่งอยา่งย ัง่ยนืในมหาวทิยาลยั 

* แนวคิด New Urbanism คือการออกแบบเมืองแบบประเพณีนิยม (Traditional Urban Design Principal) เพื่อท่ีจะสร้างเมืองท่ีอิงกบัสัดส่วน

มนุษย ์ส่วนแนวคิด Smart Growth เนน้ท่ีวิธีการออกแบบเมืองท่ีไม่กระจดักระจาย (Urban Sprawl)โดยการประสานกนัระหว่างระบบขนส่งและ

การใช้ท่ีดินเพื่อสร้างเมืองท่ีกะทัดรัดและมีชีวิตชีวาท่ีส่งเสริมการเดินเท้า การใช้จักรยานและการเช่ือมต่อกับระบบรถสาธารณะ (New 

Urbanism Clustered Mixed-Use, Multi-Modal Neighborhood Design, 2012 ) 

  
เม่ือเปรียบเทียบกบังานวจิยัเก่ียวกบัการออกแบบวางผงัของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย

พบว่าแมไ้ม่มีงานวิจยัใดท าวิจยัภายใตก้รอบแนวคิดการขนส่งอย่างย ัง่ยืน  แต่ก็พบว่าหลกัการใน
การวางผงันั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดน้ี เช่น การออกแบบการใชท่ี้ดินให้มีความหนาแน่นสูง
และมีความหลากหลายในการใชง้าน การเช่ือมโยงการจดัระบบพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีใชส้อยให้
เอ้ือต่อการเดินเทา้โดยสร้างจุดรวมกิจกรรมยอ่ยแทรกในคณะเพื่อเช่ือมโยงกบับริเวณศูนยก์ลางหลกั 
การส่งเสริมการเดินเทา้ให้เป็นการสัญจรหลกัโดยมีระบบขนส่งสาธารณะภายใน (Shuttle Bus) ท่ี
สอดคลอ้งกบัตารางเรียนเช่ือมจากสัญจรระยะไกล การลดบทบาทของยานพาหนะโดยจ ากดัรถยนต์
ใหอ้ยูร่อบนอกเขตการศึกษา การแยกท่ีจอดรถเฉพาะพื้นท่ี (Zone) หรือการสร้างอาคารจอดรถรอบ
นอก (กี ขนิษฐานนัท,์ พงศศ์กัด์ิ วฒันสินธ์ุ และศรัณยา หล่อมณีนพรัตน์, 2546; คมกฤช ธนะเพทย,์ 
2547; ตรึงใจ บูรณะสมภพและคณะ, 2546) เป็นตน้  อย่างไรก็ตามพบว่า แนวทางการวางผงั

 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. ความเช่ือมโยงของการใช้

ท่ีดินกบัระบบสัญจร  

2. การพฒันาระบบการสัญจรสาธารณะ 
3.  การลดการใชร้ถส่วนตวั 

การเดินเทา้  จกัรยาน  ขนส่งสาธารณะ  

 

 

Toor, 2003 
 

ขยายท่ีพกัในหรือใกล้
มหาวทิยาลยัเพื่อลดระยะใน
การเดินทาง 
 
พฒันาพื้นท่ีให้อยูใ่นระยะเดิน 
 
ใชพ้ื้นท่ี Transit Mall เช่ือมต่อ
บริเวณใจกลางมหาวิทยาลยั 

จดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อการ
เดินเทา้ 

ท่ีจอดรถจกัรยานมีร่มเงา  
ทางขา้มจกัยานท่ีปลอดภยั 
จุดบริการจกัรยานครบวงจร 

  

แนวคิดการขนส่ง
อยา่งย ัง่ยนืใน
มหาวทิยาลยั  

จ่ายเงินกบัผูไ้ม่ใช้
รถ 
 

จดัจกัรยานให้ยมืฟรี 
 

การจดับริการรถ
สาธารณะราคา
ถูกหรือฟรี 
 

การขึ้นค่าจอดรถ 
ห้ามนกัศึกษาปีหน่ึงและปีสองใช้
รถ 
ผูท่ี้พกัในมหาวทิยาลยัสามารถ
จอดรถไดเ้ฉพาะบริเวณท่ีพกั
เท่านั้น 

Victoria Transport 
Policy Institute  
(update 2010)  
 

พฒันาพื้นท่ีตามหลกั 
Smart growth 
New Urbanism* 
Car free planning 
 
เพิ่มท่ีพกัและบริการต่างๆใน
มหาวทิยาลยั  
 

ส่งเสริมระบบการเดินเทา้และการใช้จกัรยานให้
ดีและปลอดภยัขึ้น 
 
จดับริการขอ้มูลการเขา้ถึงดว้ยการเดินเทา้และ
จกัรยาน  
 

 การจดัการท่ีจอดรถ 
Traffic Calming  

แนวคิดการจดัการ
ความตอ้งการการ
ขนส่งในมหาวิทยาลยั 

ปรับปรุงและลด
ราคารถสาธารณะ 
หรือรถ Shuttle 
Bus  

การขึ้นค่าจอดรถ  
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มหาวทิยาลยัในประเทศไทยยงัไม่มีการพูดถึงการใชแ้รงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ (การเก็บค่าจอดรถ
เพื่อการลดการใชร้ถ) มากนกั  

2.1.3   แนวคิดการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในมหาวทิยาลยั ตามหลักการขนส่ง
ที่ยั่งยืน   การเดินและการใช้จกัรยานเป็นรูปแบบการเดินทางท่ีไม่สร้างมลพิษ ปราศจากเสียง
รบกวน ใช้พื้นท่ีน้อย ราคาถูกกว่าการใช้รถสาธารณะและเหมาะกบัการน ามาใช้ในมหาวิทยาลยั
เน่ืองจากผูใ้ช้ส่วนใหญ่มกัอาศยัอยู่ใกลม้หาวิทยาลยัในระยะเดินหรือป่ันจกัรยานอยู่แลว้ (Balsas, 
2003) อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีแนวคิดส่งเสริมการเดินเทา้ระดบัเมือง1 เกิดข้ึนมาก่อนหนา้ แต่ดว้ยความ
ท่ีมหาวิทยาลยัเป็นสถานท่ีท่ีมีการใชง้านเฉพาะ มีตารางเรียนและกิจกรรมท่ีท าให้เกิดการสัญจรท่ี
ไม่สม ่าเสมอต่างจากเมืองทั่วๆไป  จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเฉพาะเพื่อหาแนวคิดท่ีเหมาะสม 
(Balsas, 2003) โดย Tolley (1997) และ Balsas (2003) ไดท้  าการศึกษามหาวิทยาลยัท่ีมีการใชก้าร
เดินเท้าและจักรยานสูง แล้วพบว่าปัจจัยท่ีท าให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นประสบความส าเร็จได ้
นอกจากดา้นการออกแบบสภาพแวดลอ้มและการจดัการดา้นต่างๆแลว้ ยงัเป็นเพราะมีองคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารสนบัสนุนดว้ย ดงัแสดงไดใ้นตาราง 2.2 

แนวคิดการส่งเสริมการเดินและการใช้จกัรยานในมหาวิทยาลยันั้นมีรายละเอียดท่ีต่าง
จากแนวคิดการขนส่งท่ีย ัง่ยืนทัว่ไป  กล่าวคือ แนวคิดการส่งเสริมการเดินนั้นไดใ้ห้ความส าคญัทั้ง
กบัการบริหาร และการออกแบบและจดัการสภาพแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ  อยา่งไรก็ตามทั้ง Balsas 
และ Tolley ได้ให้ข้อสรุปตรงกนัว่า การน าแนวทางเหล่านี้ไปใช้จะต้องค านึงถึงลักษณะหรือ
สถานการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย  อีกทั้งงานวิจยัสองน้ีก็กล่าวถึงการออกแบบและจดัการ
สภาพแวดล้อมในภาพกวา้งเท่านั้ น  ในส่วนต่อไปจึงศึกษากรณีศึกษาร่วมด้วยเพื่อลงลึกใน
รายละเอียดการออกแบบและจดัการสภาพแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 

                                                           

1  องคป์ระกอบเก้ือหนุนการเดินเทา้ระดบัเมืองของตะวนัตกนั้นประกอบดว้ย 1) ระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ 2) 
ระบบท่ีจอดรถในเมือง 3) การพยายามท าให้การจราจรบนถนนลดลง (Traffic Calming)  4) การออกแบบระบบการเดินเทา้ 5) การ
สร้างแรงจูงใจทางการเดิน  6) การสนบัสนุนให้ใชจ้กัรยาน และ 7) การใชก้ลยทุธ์ทางจิตวิทยาและการประชาสมัพนัธ์  (ระวิวรรณ 
โอฬารรัตน์มณี, 2547 ) 
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ตาราง 2.2 แนวคิดการส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยานในมหาวทิยาลยั  
ตามหลกัการขนส่งท่ีย ัง่ยนื 

  
2.2 กรณีศึกษา 

ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษาโดยเลือกมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ท่ีมีสัดส่วนการ
เดินและ หรือใช้จกัรยานสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและ
จดัการสภาพแวดลอ้มของแต่ละมหาวทิยาลยั  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดระดบัในการน าแนวทาง
ไปใช้ท่ีต่างกนัของแต่ละมหาวิทยาลยั และศึกษาความแตกต่างของการออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ี
เกิดจากพื้นท่ีและภูมิอากาศท่ีต่างกนั โดยศึกษามหาวทิยาลยั 7 แห่ง ดงัน้ี 

 Cornell University (สหรัฐอเมริกา) พื้นท่ี    1,900 ไร่  
 Stanford University (สหรัฐอเมริกา) พื้นท่ี  20,685  ไร่ 
 National University of Singapore (NUS)  พื้นท่ี       937  ไร่ 

ผูว้ิจยั / งานวจิยั   การออกแบบและจดัการสภาพแวดลอ้ม  การบริหาร 

ความเช่ือมโยงของ

การใชท่ี้ดินกบัระบบ

สญัจร  

 

ระบบการสญัจรท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต(์Non-Motorized 

Transportation) 

ระบบ 

รถสาธารณะ  

การลดการใชร้ถ

ส่วนตวั  

 ระบบการเดินเทา้  ระบบจกัรยาน  

Tolley(1997),  

Planning for 

Bicycle and 

Pedestrian 

Friendly 

Campus  

 

 

การ

ออกแบบ 

  

 

 

- เส้นทางท่ีปลอดภยัมีประสิทธิภาพ 

- ท่ีจอดจกัรยานท่ีมีความปลอดภยั  

- ห้องอาบน ้า เปล่ียนเส้ือผา้ท่ีเขา้ถึง

ง่าย 

 -ไม่ขยายพ้ืนท่ีจอดรถ 

-คืนพ้ืนท่ีจอดรถเป็น

พ้ืนท่ีสีเขียว 

- จดัตั้งองคก์รดูแล

ดา้นการใชจ้กัรยาน

โดยเฉพาะ 

- ประชาสมัพนัธ์ 

รณรงคแ์ละให้

การศึกษากบัผูใ้ช้

จกัรยาน 

การจดัการ  - จ่ายเงินให้ผูไ้ม่ใชร้ถ  - มีจกัรยานให้ใชฟ้รี เช่นมหาลยัเช่า

ซ้ือจกัรยานแลว้ให้บริษทัภายนอก

ดูแลและจดัการ  

 

ลดราคารถ

สาธารณะ  

 

-เก็บค่าจอดรถเพ่ือ

น าไปสนบัสนุนการ

เดินทางรูปแบบอ่ืน  

Balsas(2003),  

Sustainable 

transportation 

planning on 

college 

campuses  

 

การ

ออกแบบ 

- ออกแบบวางผงัการ

ใชท่ี้ดินและระบบ

สญัจรโดยค านึงถึง

ความสะดวกในการ

เดินเทา้และเช่ือมโยง

กบัชุมชนโดยรอบ 

- สร้างโครงข่าย

ทางเดินเทา้  

- ก าหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการ

เดินโดยเฉพาะ 

- สร้างเส้นทางสีเขียว

เพ่ือการเดิน 

- สร้างโครงข่ายทางจกัรยานหลาย

รูปแบบและเช่ือมโยงโครงข่ายกบั

ชุมชนโดยรอบ 

- ออกแบบทางจกัรยานให้ปลอดภยั 

สะดวกสบาย ตรงไปตรงมา 

- บริการป้ายสญัลกัษณ์เพ่ือผูใ้ช้

จกัรยาน 

 -ไม่ขยายท่ีจอดรถ - จดัตั้งองคก์รดูแลดา้น

การเดินและจกัรยาน 

-จดทะเบียนการใช้

จกัรยานเพ่ือความ

ปลอดภยัและให้สิทธิ

ประโยชน์กบัผูใ้ช ้ 

-  ส่งเสริมและให้

การศึกษาแก่ผูใ้ช้

จกัรยาน 

- จดัตารางเรียนท่ี

ยืดหยุน่ 

- มีการเรียนทางไกล  

การจดัการ  - จ่ายเงินให้ผูไ้ม่ใชร้ถ  

- จดัท าแผนท่ีแผนผงั

เพ่ือการเดินหรืการใช้

จกัรยานออกเผยแพร่ 

-  บริการจกัรยานให้เช่า 

-  บริการท่ีแขวนจกัรยานบนรถ

สาธารณะ 

ลดราคารถ

สาธารณะ  

 

-เก็บค่าจอดรถใน

อตัราสูง 

-สนบัสนุนการใชร้ถ

ร่วมกนั (Car Pooling)  
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 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พื้นท่ี    1,309  ไร่ 
 มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา พื้นท่ี    1,240 ไร่ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์์ศูนยรั์งสิต  พื้นท่ี     1,757  ไร่ 
 มหาวทิยาลยัพะเยา  พื้นท่ี     5,700  ไร่  
มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งมีการบริหารจดัการและออกแบบสภาพแวดลอ้มตามหลกัการ

ส่งเสริมการเดินและใชจ้กัรยาน ดงัตาราง 2.3 
 

ตาราง 2.3 การบริหารจดัการและออกแบบสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยักรณีศึกษา 
 

 หวัขอ้  Cornell Stanford NUS จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยั
มหิดล 
ศาลายา  

มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั
พะเยา  

ขอ้มูลทัว่ไป  

พื้นท่ีตั้ง  นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง  นอกเมือง  นอกเมือง  ชนบท  

ขนาดพื้นท่ี (ไร่)  1,900  20,685 937 1,309  1,240 1,757 5,700 

จ านวนนกัศึกษา(คน) 21,833 14,200 29,300 35,595 12,725  21,240 12,000 

จ านวนนกัศึกษาท่ีพกัใน
มหาวิทยาลยั  n/a  11,022 n/a  2,939 4,653 n/a  3,676 

สภาพภูมิประเทศ  ราบ-ชนั
ปานกลาง  ราบ  ชนัปาน

กลาง-มาก ราบ ราบ ราบ ชนัปาน
กลาง-มาก  

สภาพภูมิอากาศ อบอุ่น อบอุ่น  ร้อนช้ืน ร้อนช้ืน  ร้อนช้ืน  ร้อนช้ืน ร้อนช้ืน  

การเขา้ถึงของระบบขนส่งสาธารณะ  ดีมาก  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ปานกลาง  ต ่า 

ประสบความส าเร็จดา้นการส่งเสริม
การเดินและใชจ้กัรยาน  ✓ ✓ เฉพาะเดิน เฉพาะเดิน  ✓ ✓ เฉพาะเดิน  

การบริหาร 

มีผงัแม่บทเพื่อการเดินเทา้และ
จกัรยานโดยเฉพาะ    ✓     

มีหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองการสญัจร
โดยเฉพาะ  

✓ ✓ ✓     
Transportati
on and mail 

service,  
The Cornell 
Bicycle and 
Pedestrian 
Committe  

Parking 
&Transport

ation 
service  

 

Transport 
Service,  

/  
Space 

Planning  
 

ส านกั
บริหาร
ระบบ
กายภาพ  

 

กอง
กายภาพ
และ

ส่ิงแวดลอ้ม  
 

ส านกังาน
อาคารสถานท่ี  
 

กองอาคาร
สถานท่ี และ
สาธารณูป- 

การ  
 

มีการบริหารจดัการการใชง้านพื้นท่ี 
(Space management)    ✓ 
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ตาราง 2.3 การบริหารจดัการและออกแบบสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยักรณีศึกษา (ต่อ) 
 

ท่ีมา:   ขอ้มูลมหาวิทยาลยัในประเทศจากการเก็บขอ้มูลโดยผูวิ้จยั 

       ขอ้มูลมหาวิทยาลยัมหิดล: กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล (2554) 

 ขอ้มูลมหาวิทยาลยัต่างประเทศ  มหาวิทยาลยั National University of Singapore : General University Design Guidelines 

for Kent Ridge Campus (2010)   มหาวิทยาลยั Stanford: Stanford University Parking and Transportation Services (2010)     

มหาวิทยาลยั Cornell: Cornell University Transportation and Mail Services (2010) 

  

จากการศึกษาพบว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีหน่วยงานท่ีดูแลด้านการสัญจร
โดยเฉพาะแต่มหาวิทยาลยัในประเทศไทยขาดหน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกบัการสัญจรโดยตรงแต่จะ
ข้ึนอยูก่บัส่วนงานกายภาพหรือกองอาคารสถานท่ีท าให้การพฒันามหาวิทยาลยัในภายหลงัขาดการ
วางแผนใหมี้ความต่อเน่ือง  หน่วยงานดา้นการสัญจรของมหาวิทยาลยัในต่างประเทศนั้นจะท าการ
วางแผนทั้งการออกแบบและจดัการอยา่งเป็นระบบทุกส่วน เช่น มีการวางแผนน าเงินท่ีเก็บจากค่า
จอดรถมาสนบัสนุนระบบการเดินเทา้และระบบการใชจ้กัรยาน โดยเฉพาะมหาวิทยาลยั National 

  หวัขอ้  Cornell Stanford NUS จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยั
มหิดล 
ศาลายา  

มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั
พะเยา  

ความเช่ือมโยง
ของการใชท่ี้ดิน
กบัระบบสญัจร  

 

แยกทางรถยนตแ์ละทางเดินออกจาก
กนัอยา่งชดัเจน  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

บริเวณเขตการศึกษาหลกัสงวนไว้
เพื่อการเดินโดยเฉพาะ  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

เช่ือมพื้นท่ีต่างๆดว้ยรถสาธารณะ
ภายใน (Park & Ride)  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 มีการบริหารจดัการการใชง้านพื้นท่ี 
(Space management)    ✓ 

     

ระบบการเดิน
และ 

จกัรยาน 

อ านวยความสะดวกใหก้บัการเดิน
และใชจ้กัรยาน  

✓ 
 

✓ 
 เฉพาะเดิน  เฉพาะเดิน  ✓ 

 
✓ 

 เฉพาะเดิน  

บริการรถฉุกเฉินส าหรับผูไ้ม่ใชร้ถ  ✓ 
 

✓ 
      

จ่ายเงินคืนใหผู้ไ้ม่ใชร้ถ  
  ✓ 

      

การลด 
การใชร้ถ
ส่วนตวั  

เกบ็ค่าจอดรถตามความสะดวก  ✓ ✓ ✓ ✓    
ท่ีจอดรถรวม (Park and Ride) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

อาคารจอดรถ  ✓ ✓ ไม่
สนบัสนุน  ✓ ในอนาคต N/A N/A 

หา้มนกัศึกษาปีหน่ึงใชร้ถ   ✓ 
      

ผูท่ี้พกัในมหาวิทยาลยัจอดรถได้

เฉพาะในท่ีพกัเท่านั้น  
 

✓ 
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University of Singapore ท่ีมีการจดัท าผงัแม่บทส าหรับการเดินเทา้โดยเฉพาะและมีความเขม้ขน้ใน
การก าหนดนโยบายควบคุมการใชร้ถ เช่น ไม่สนบัสนุนการสร้างอาคารจอดรถเพิ่มและมีการเก็บค่า
จอดในอตัราสูงแทน  

ขอ้สังเกตอีกประการพบวา่มหาวิทยาลยัท่ีมีผูใ้ชจ้กัรยานมากส่วนใหญ่ เป็นมหาวิทยาลยั
ท่ีมีพื้นท่ีราบเรียบ  และการใชจ้กัรยานเร่ิมจากการท่ีนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวิทยาลยัน าจกัรยานมาใช้
เองก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆให้  ส่วนมหาวิทยาลยัท่ีมีพื้นท่ีค่อนขา้งชนั 
เช่น มหาวิทยาลยัพะเยาและมหาวิทยาลยั National University of Singapore นั้นยงัไม่มีการ
ออกแบบจดัการดา้นการใชจ้กัรยานมากนกัจึงอาจมีสัดส่วนการใชจ้กัรยานต ่า  มีเพียงมหาวิทยาลยั 
Cornell เท่านั้นท่ีพบว่าเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีพื้นท่ีชันปานกลางแต่ดว้ยการออกแบบและจดัการ
สภาพแวดลอ้มก็ท าใหส้ัดส่วนการใชจ้กัรยานในปัจจุบนัเพิ่มข้ึนจากอดีตเพิ่มข้ึน 

จุดร่วมของทุกมหาวิทยาลัยท่ีพบได้แก่ประเด็นด้านการออกแบบโดยค านึงถึงความ
เช่ือมต่อของการวางแผนการใชท่ี้ดินกบัระบบสัญจร  จุดต่างท่ีเห็นไดช้ดัไดแ้ก่ประเด็นดา้นการลด
การใชร้ถยนตใ์นมหาวทิยาลยั โดยมีรายละเอียดดา้นต่างๆดงัน้ี 

2.2.1   ความเช่ือมโยงของการวางแผนการใช้ทีด่ินกบัระบบการสัญจร 
1)  การวางแผนการใช้ที่ดิน แต่ละมหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่วนการศึกษาและท่ีพกัใน

มหาวทิยาลยัติดต่อกนัโดยสะดวกในระยะเดินหรือมีรถสาธารณะเช่ือมต่อ และจดับริเวณท่ีพกัอยูท่ี่
พื้นท่ีชั้นในมหาวทิยาลยั  มีบางมหาวิทยาลยั เช่น มหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) มีการแบ่งพื้นท่ีเพื่อ
การวจิยัแยกส่วนออกไปจากพื้นท่ีหลกัซ่ึงท าใหผู้ติ้ดต่อสามารถเขา้ถึงไดง่้ายโดยไม่ปะปนกบัการใช้
งานในมหาวทิยาลยั  

แม้จะพบว่าการใช้ท่ีดินส่วนใหญ่มีการกระจายส่วนการศึกษาแบบหลายศูนย์กลาง 
(ยกเวน้มหาวทิยาลยั Stanford) ซ่ึงอาจท าใหย้ากต่อการติดต่อกนั แต่พบวา่แต่ละส่วนการศึกษามีการ
แบ่งการใชง้านตามกลุ่มวิชา เช่น สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายศิลปะ และใชร้ะบบรถสาธารณะเช่ือม
แต่ละพื้นท่ีเพื่อแกปั้ญหา และยงัพบวา่การวางแผนการใชท่ี้ดินโดยให้ส่วนการศึกษาอยูติ่ดกบัถนน
เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงมหาวทิยาลยัดว้ยการเดินโดยสะดวก (มหาวิทยาลยั 
National University of Singapore มหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)    
ดงัแสดงในภาพ 2.3 
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2)  การใช้อาคารแบบหนาแน่นสูงและมีการใช้งานแบบผสม มหาวิทยาลยับางแห่ง เช่น 
มหาวิทยาลยัพะเยา มีการวางแผนใชอ้าคารโดยใชช้ั้นล่างเป็นโรงอาหาร  ร้านคา้ ชั้นบนเป็นอาคาร
เรียนซ่ึงมีทางเช่ือมต่อกนัทุกชั้น ซ่ึงท าใหก้ารติดต่อโดยการเดินเป็นไปโดยสะดวก ดงัแสดงในภาพ 
2.4  

 

ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั  (มกราคม พ.ศ. 2554) 
ภาพ 2.4 การใชอ้าคารแบบหนาแน่นสูงและมีการใชง้านแบบผสมท่ีมหาวทิยาลยัพะเยา 

 
2.2.2  ระบบการสัญจรทีไ่ม่ใช้เคร่ืองยนต์ 

  2.2.2.1 ระบบการเดินเท้า 
1)  โครงข่ายทางเดินเท้า  ทุกมหาวิทยาลยัมีการแยกระบบถนนกบัทางเดินอย่างชดัเจน  

และมีการจดัท่ีจอดรถรวมและท่ีจอดรถย่อยๆไวต้ามจุดต่างๆและมีการห้ามจอดรถขา้งทาง โดยมี
ระยะเดินในเขตปลอดรถแต่ละพื้นท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 200-300 เมตร ดงัแสดงในภาพ 2.5  และพบวา่
จุดท่ีมีการใชง้านหนาแน่นสูง เช่น หอสมุด อาคารเรียนรวม และจุดจอดรถรวมถูกวางในต าแหน่งท่ี
เขา้ถึงโดยการเดินและรถสาธารณะไดง่้าย 
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2) การเข้าถึง  มหาวิทยาลยับางแห่งมีการวางแผนให้สามารถเขา้ถึงจากภายนอกดว้ยการ
เดินได ้โดยอ านวยความสะดวกดว้ยการสร้างสะพานลอยหรืออุโมงคเ์ดินขา้มจากถนนท่ีสามารถเขา้
สู่ตวัอาคารไดโ้ดยตรง เช่น มหาวทิยาลยั National University of Singapore ดงัแสดงในภาพ 2.6 

 

 

 
ท่ีมา: แผนท่ีมหาวทิยาลยัจากเวปไซตข์องมหาวทิยาลยัน ามาจดัท าใหม่โดยผูว้จิยั 

ภาพ 2.6  จุดเช่ือมต่อสะพานลอยจากภายนอกเขา้สู่อาคารโดยตรงของมหาวทิยาลยั NUS 
 

3) ลกัษณะกายภาพทางเดินเท้า ความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัคือมหาวิทยาลยัในเขตอบอุ่นมี
ระบบทางเดินเท้าแบบลดัสนาม แต่มหาวิทยาลยัในเขตร้อนช้ืนในบริเวณทางเดินเทา้หลักมกัมี
หลงัคากนัแดดฝนโดยการเช่ือมทางเดินระหวา่งอาคารเขา้ดว้ยกนัดงัแสดงในภาพ 2.7 และ2.8 

 

 

 

 

               สะพานลอย 

สะพานลอย และอุโมงค์เชื่อมระหว่างอาคาร 
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ภาพ 2.7  ทางเดินหลกัในอาคาร (Arcade) เช่ือมอาคารต่อเน่ืองทุกชั้น (มหาวทิยาลยัพะเยา) 
 

 

ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั  (มกราคม พ.ศ. 2554) 
ภาพ 2.8 ทางเดินหลกัมีหลงัคาคลุม (Cover Way) เช่ือมจุดส าคญัในมหาวทิยาลยักรณีศึกษา 

(ซา้ย:  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ขวา:  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต) 
  

4)  องค์ประกอบสนับสนุนการเดิน  พบวา่มีองคป์ระกอบสนบัสนุนการเดินตามหลกัการ
ท่ีไดศึ้กษา เช่น การมีกิจกรรมระหว่างทางเดิน มีแผนท่ีบ่งบอกทิศทาง มีการสร้างทิศทางดว้ยการ
แยกสีเส้นทางเดิน มีการอ านวยความปลอดภยัเช่นจดัให้มีโทรศพัทฉุ์กเฉินระหว่างทาง และมีการ
สร้างมุมมองท่ีหลากหลายสวยงาม เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพ  2.9 
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ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั  (มกราคม พ.ศ. 2554) ยกเวน้ภาพทางเดินมหาวทิยาลยั National University 

of Singapore ท่ีมาจากเวปไซตข์องมหาวทิยาลยั 
ภาพ 2.9 องคป์ระกอบต่างๆเพื่อการอ านวยความสะดวกใหก้ารเดินของมหาวทิยาลยักรณีศึกษา 

(ซา้ย:  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ขวา  :  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต) 
 
5)  การจัดการการเดินเท้า มีเพียงมหาวทิยาลยั Stanford และมหาวิทยาลยั Cornell เท่านั้น

ท่ีพบว่าใช้การจดัการเขา้มาสนบัสนุนการเดินเทา้ ไดแ้ก่ การบริการรถฉุกเฉิน (Emergency Ride 
Home) ส าหรับผูท่ี้ไม่ใชร้ถใหส้ามารถใชบ้ริการไดฟ้รีส่ีคร้ังต่อปี และน าเงินท่ีไดจ้ากการเก็บค่าจอด
รถมาจ่ายให้ผูไ้ม่ใชร้ถ เช่น มหาวิทยาลยั Stanford มีโครงการคืนเงินให้ผูท่ี้ไม่ลงทะเบียนการใชร้ถ
ปีละ 264 ยเูอสดอลลาห์ อยา่งไรก็ตามพบวา่ทั้งสองมหาวิทยาลยัมีการเก็บค่าจอดในอตัราสูงและมี
จ านวนท่ีจอดรถเป็นสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกับจ านวนผูใ้ช้งาน ต่างจากมหาวิทยาลัย National 
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University of Singapore ท่ีมีนโยบายจ ากดัปริมาณท่ีจอดรถและไม่สร้างอาคารจอดรถเพิ่ม จึงอาจ
เป็นสาเหตุใหไ้ม่มีนโยบายคืนเงินใหผู้ไ้ม่ใชร้ถ 

  2.2.2.2 ระบบจักรยาน 
1)  ลักษณะกายภาพของทางจักรยาน ทางจกัรยานท่ีพบในกรณีศึกษามีหลายรูปแบบ 

ลกัษณะส าคญัคือมีการสร้างความปลอดภยัให้เส้นทาง เช่น การเวน้ระยะจากถนนดว้ยแนวตน้ไม้
ส าหรับการใช้ทางจกัรยานแบบแบบขนานไปกบัถนน (Bike Lane) โดยมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยมีการใชท้างจกัรยานท่ีมีหลงัคาคลุมบริเวณเขตการศึกษาหลกั โดยมีทั้งแบบใชร่้วมกบัทางเทา้
โดยสมบู ร ณ์  (มหาวิทย าลัยม หิดล  ศาล าย า ) หรือแบบ ท่ีขนานไปกับทาง เท้า 
(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต) ดงัแสดงในภาพ 2.10 

 

 

ท่ีมา: ภาพถ่ายมหาวทิยาลยัในประเทศโดยผูว้จิยั  (มกราคม พ.ศ. 2554) 

และภาพจากมหาวทิยาลยัในต่างประเทศจากเวปไซตข์องแต่ละมหาวทิยาลยั 

ภาพ 2.10  รูปแบบทางจกัยานแบบต่างๆในมหาวทิยาลยักรณีศึกษา 
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2) องค์ประกอบทางกายภาพเพื่อการใช้จักรยาน องค์ประกอบท่ีพบทั้งในมหาวิทยาลยั
ในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ท่ีจอดจกัรยานท่ีปลอดภยั มีร่มเงาและใกลอ้าคาร การมีป้ายส่ือ
ความหมายส าหรับการใช้จักรยาน การให้บริการร้านซ่อมราคาถูกและ จุดเติมลมฟรี ส่วน
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศมีประเด็นเพิ่มเติมในด้านบริการท่ีเก็บจกัรยานให้เช่า การอนุญาตให้
จอดจกัรยานบนอาคารได ้การบริการหอ้งอาบน ้าเปล่ียนเส้ือผา้ การบริการพื้นท่ีส าหรับเก็บจกัรยาน
โดยเฉพาะและการจดัท่ีจอดจกัรยานบนรถสาธารณะ 

3) การจัดการการใช้จักรยาน มหาวทิยาลยัในต่างประเทศมีการลงทะเบียนการใชจ้กัรยาน
และให้ความรู้เก่ียวกับการข่ีท่ีปลอดภยัและเส้นทางต่างๆแก่ผูใ้ช้ ส่วนมหาวิทยาลยัในประเทศ 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิตและมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) นั้นมีการให้บริการ
จกัรยานสาธารณะฟรีส าหรับทุกคนในมหาวิทยาลยั โดยน าเอาจกัรยานท่ีมีผูจ้อดทิ้งไวม้าปรับปรุง 
แต่ก็พบปัญหาในการด าเนินการ เช่น โครงการจกัรยานสีขาวของมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) ท่ี
พบปัญหาว่า จกัรยานช ารุดและขาดการซ่อมแซมจ านวนมาก ดงัแสดงในภาพ 2.11 ซ่ึงอาจเกิด
เพราะการจัดการด้านการยืมคืนท่ีทุกคนสามารถน าจักรยานท่ีจอดไวไ้ปใช้ได้ทันทีโดยไม่มี
ขอ้ก าหนดใดๆ  ส่วนมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิตก็ประสบปัญหาดา้นน้ีเช่นกนั  แมจ้ะมีการ
จดัจุดยืมคืนจกัรยานไวส้องจุดบริเวณป้อมยามหนา้และกลางมหาวิทยาลยัและใชว้ิธีการยืมคืนโดย
ใชบ้ตัรนกัศึกษาเพื่อป้องกนัการหายหรือช ารุดและมีแม่กุญแจและโซ่ใหบ้ริการดว้ย   
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ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั  (มกราคม พ.ศ. 2554) 
ภาพ 2.11 สภาพจกัรยานสาธารณะท่ีไม่ไดรั้บการซ่อมแซมของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ

มหาวทิยาลยัมหิดล (บน  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต, ล่าง ม.มหิดล ศาลายา) 
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2.2.3 ระบบรถสาธารณะ  ทุกมหาวิทยาลยัมีการให้บริการรถสาธารณะในมหาวิทยาลยั
ฟรี  โดยพบวา่ระบบรถสาธารณะของมหาวทิยาลยั Stanford และ Cornell เกิดจากการลงทุนร่วมกบั
รถสาธารณะของเมือง แต่มหาวิทยาลยัในประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลยั National University of 
Singapore ระบบรถสาธารณะนั้นอยู่ภายใตก้ารด าเนินการโดยมหาวิทยาลยัเอง จากการสังเกตการ
ใช้รถสาธารณะในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่า ขนาดของรถเป็นประเด็นหน่ึงท่ีมีความ 
ส าคญัเน่ืองจากในเวลาเร่งด่วนท่ีมีการใช้งานสูง รถท่ีมีขนาดใหญ่และมีความจุท่ียืดหยุ่น เช่น
สามารถยนืได ้จะสามารถรองรับความตอ้งการใชง้านไดดี้กวา่ เช่น มหาวิทยาลยัพะเยา ท่ีมีการห้าม
ใช้รถจกัรยานยนต์ในมหาวิทยาลยั จึงท าให้ช่วงเย็นทุกคนตอ้งการออกจากมหาวิทยาลยัมายงัจุด
จอดรถภายนอกพร้อมๆกนั  ท าให้ผูใ้ชต้อ้งรอใชบ้ริการรถสาธารณะเป็นเวลานานเน่ืองจากรถเต็ม
ทุกคนัแมจ้ะมีการวิ่งทุกๆ 5นาทีก็ตาม  โดยรายละเอียดด้านรถสาธารณะของแต่ละมหาวิทยาลยั
แสดงไดด้งัตาราง  2.4 

ดา้นเส้นทางรถสาธารณะ  พบวา่มีการเช่ือมต่อเส้นทางจากภายนอก, จุดจอดรถรวมและ
ทุกจุดส าคญัในมหาวิทยาลยั โดยมีจ านวนเส้นทางตั้งแต่ 3-5 สาย ประกอบดว้ยสายธรรมดา และ
และสายด่วนพิเศษ ดงัแสดงในภาพ 2.12  และจากการสังเกตแผนท่ีการเดินรถและป้ายประกาศ
ต่างๆของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยพบว่ามีร่องรอยการปรับเปล่ียนเส้นทาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
เส้นทางการเดินรถนั้นอาจมีการปรับเปล่ียนเส้นทางอยู่ตลอดเวลา ตามความเหมาะสมของการใช้
งานท่ีเปล่ียนไป 

2.2.3  การลดการใช้รถส่วนตัว พบรายละเอียดในสองประเด็นดงัน้ี 
2.2.3.1 การออกแบบถนน  จุดประสงค์เพื่อชะลอความเร็วรถบนถนนและสร้าง

ความปลอดภยัแก่การขา้มถนนโดยใชว้ิธีต่างๆ เช่น การใช ้Speed Hump ลดความเร็วรถ และการ
ก าหนดขนาดและวงเล้ียวถนน เช่น มหาวิทยาลยั  National University of Singapore มีขอ้ก าหนดใน
การพฒันาถนนไวว้า่ถนนตอ้งมีขนาดไม่กวา้งกวา่ 7 เมตรและมีรัศมีวงเล้ียวนอ้ยท่ีสุดตามมาตรฐาน  
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  2.2.3.2 การออกแบบและจัดการทีจ่อดรถ ประกอบดว้ย 3 ประเด็นคือ   
1)  การเกบ็ค่าจอดรถ มหาวทิยาลยัต่างประเทศนั้นมีความเขม้ขน้ดา้นการจดัการท่ีจอดรถ

มาก ยกตวัอยา่งเช่น มหาวิทยาลยั Cornell นั้นมีการออกแบบพื้นท่ีจอดรถหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ท่ี
จอดรถรวมซ่ึงอยู่รอบนอกกลุ่มอาคารอาคารเรียน ท่ีจอดรถใกล้อาคาร ท่ีจอดรถบริเวณท่ีพกัใน
มหาวทิยาลยั ท่ีจอดรถแบบเก็บค่าจอดระยะเวลาตามมิเตอร์ ซ่ึงช่วงหลงัเลิกเรียนสามารถจอดไดฟ้รี 
(Night Time Parking) ท่ีจอดรถชัว่คราวฟรี 10 นาที  โดยมีการเก็บค่าจอดรถตามความสะดวก (ท่ี
จอดใกลอ้าคารจะมีราคาแพงกวา่ท่ีจอดรถรวมและอนุญาตให้เฉพาะบุคคลากรจอดเท่านั้น) และมี
การแบ่งพื้นท่ีการจอดเฉพาะโซนกล่าวคือ ค่าจอดรถอตัราสูงสามารถน ารถไปจอดได้ทุกพื้นท่ี 
ส าหรับค่าจอดรถอตัราท่ีถูกวา่สามารถจอดไดเ้ฉพาะบางพื้นท่ี และผูท่ี้พกัในมหาวิทยาลยัสามารถ
ท าบตัรจอดไดเ้ฉพาะท่ีจอดรถบริเวณท่ีพกัแต่ไม่สามารถน ารถไปจอดส่วนอ่ืนๆได ้ โดยการเก็บค่า
จอดรถนั้นบงัคบัใชเ้ฉพาะเวลาท าการเท่านั้น  ดงัแสดงในภาพ 2.13 

เม่ือเปรียบเทียบการจดัการท่ีจอดรถของทุกมหาวทิยาลยัแลว้พบวา่มีเพียงในมหาวิทยาลยั
ในต่างประเทศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเท่านั้นท่ีใช้วิธีเก็บค่าจอดรถ แต่การเก็บค่าจอดของ
จุฬาลงกรณ์นั้นส่วนใหญ่ ยงัอยู่ท่ีบริเวณจอดรถนอกส่วนการศึกษา เช่น บริเวณให้เช่าเพื่อการ
พาณิชย ์ซ่ึงใกลก้บัระบบ Mass Transit ไดแ้ก่ สถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใตดิ้น ซ่ึงอาคารจอดรถน้ี
รองรับบุคคลภายนอกท่ีมาใชบ้ริการพื้นท่ีพาณิชยด์ว้ย 2 

2) การจ ากัดที่จอดรถ   พบวา่มหาวิทยาลยั National University of Singapore ซ่ึงมีการ
สนบัสนุนการเดินอยา่งเขม้ขน้นั้น ระบุอย่างชดัเจนวา่ไม่มีนโยบายจะสร้างอาคารจอดรถแต่จะใช้
วธีิเก็บค่าจอดในอตัราสูงเพื่อลดการใชร้ถ 

3) การห้ามนักศึกษาใช้รถ  มหาวิทยาลยั Cornell  มีขอ้ก าหนดไม่ให้นกัศึกษาปีหน่ึงใช้
รถเพื่อส่งเสริมการเดินและลดพื้นท่ีจอดรถในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  ส่วนมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยนั้นพบวา่แมม้หาวทิยาลยัพะเยา จะมีการหา้มการใชร้ถจกัรยานยนตใ์นมหาวิทยาลยัแต่
ก็เกิดจากสาเหตุด้านสภาพภูมิประเทศท่ีลาดชันท าให้เกิดอันตรายต่อการขับข่ีจักรยานยนต์ 
มหาวทิยาลยัจึงสร้างขอ้ก าหนดน้ีข้ึนซ่ึงต่างจากเหตุผลเพื่อสนบัสนุนการเดิน    

 

 

 

 
                                                           

2   ปีการศึกษา 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ิมใชก้ารเก็บค่าจอดรถภายในมหาวิทยาลยัในบริเวณบางพ้ืนท่ีแลว้ 
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ท่ีมา: http://www.transportation.cornell.edu/ (15 มีนาคม 2554) 

ภาพ 2.13  แผนผงัระบบท่ีจอดรถมหาวทิยาลยั Cornell 

 

http://www.transportation.cornell.edu/
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การศึกษากรณีศึกษาท าให้พบรายละเอียดต่างๆทั้งดา้นการวางแผน ออกแบบและจดัการ

สภาพแวดล้อม ซ่ึงมีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลยัแต่ละมหาวิทยาลยันั้นอาจตอ้งการการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่วนต่อไปจึง
ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการคน้หาปัญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการเดินหรือใช้
จกัรยานในมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะ 
 
2.3  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   
   ประกอบไปด้วยสองส่วนคือ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการเดินและการใช้
จกัรยานในมหาวทิยาลยัและเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยตรง 

2.3.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในมหาวทิยาลยั 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการเดินและการใช้

จกัรยานในมหาวทิยาลยัตามหลกัการขนส่งท่ีย ัง่ยนื พบวา่แนวทางในการวจิยัและวธีิการท่ีใชข้องแต่
ละงานวจิยันั้นสามารถแยกเป็นสองรูปแบบหลกัๆ ดงัน้ี 

2.3.1.1  ศึกษาเฉพาะระบบการเดินหรือการใช้จักรยาน โดยการ  ศึกษาพฤติกรรม
ของผู้ใช้แล้วน ามาประเมินร่วมกับสภาพแวดล้อม เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินและใช้จักรยาน 
ผลของการวิจยัรูปแบบน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีสภาพแวดลอ้มของระบบทางเดินเทา้และจกัรยานท่ีเหมาะสม
เป็นหลกั เช่น งานวิจยัด้านทางเดินเทา้ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (Panitat, 2010) และ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (สิริอร คีรีวงก์, 2552) ท่ีพบวา่นกัศึกษาให้ความส าคญักบัทางท่ีกวา้ง มีร่ม
เงา และมีบรรยากาศท่ีน่าสนใจมากกว่าทางท่ีสั้ นท่ีสุด เป็นต้น งานวิจยัของมหาวิทยาลยั South 
Australia ท่ีพบว่านอกจากการขาดการให้ความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูใ้ช้
จกัรยานในมหาวิทยาลยัแลว้ การขาดป้ายส่ือความหมายของการใชจ้กัรยาน ตารางเรียน สัมภาระก็
เป็นอุปสรรคต่อการใช้จกัรยาน และยงัพบว่าพฤติกรรมและความตอ้งการในการใช้จกัรยานของ
นกัศึกษาและบุคคลากรยงัแตกต่างกนัดว้ย (Bonham and Koth, 2010) หรือการศึกษาเร่ืองระยะเดิน
และระยะข่ีจกัรยานท่ีผูใ้ช้สามารถยอมรับไดร่้วมกบัการประเมิณสภาพแวดลอ้มรอบมหาวิทยาลยั
Clemson ประเทศสหรัฐอเมริกา (Miller, 2007) ท่ีท  าให้พบว่าแผนการใช้ท่ีดินระดบัเมืองท่ี
ก าหนดการพฒันาพื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีพาณิชยกรรมและพื้นท่ีไกลออกไปเป็นพื้นท่ีพกัอาศยั ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่ พื้นท่ีรอบๆมหาวิทยาลยัเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในระยะเดินและระยะข่ี
จกัรยานท่ีผูใ้ช้สามารถเดินทางไปกลบัมามหาวิทยาลยัได้จึงควรพฒันาเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่อาศยัแบบ
หนาแน่นสูงท่ีมีการใชง้านแบบผสม เป็นตน้   
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 2.3.1.2  ศึกษาการเดินทางทุกรูปแบบของผู้ใช้ร่วมกับปัจจัยอื่น   โดยผลของการ
วจิยัรูปแบบน้ีมุ่งเนน้ทั้งดา้นการใชท่ี้ดิน ระบบการสัญจร สภาพแวดลอ้มของระบบทางเดินเทา้และ
จกัรยานท่ีและวธีิการลดการใชร้ถ โดยมีวธีิวจิยัท่ีแตกต่างกนัสองแนวทาง ดงัน้ี 

1) ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางทุกรูปของผู้ใช้รวมถึงบริบทแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้ และน ามาระบุแนวทางการ
แก้ปัญหา  เช่น งานวิจยัของมหาวิทยาลยับาร์เซโลนาพบว่าการเป็นมหาวิทยาลยัในพื้นท่ีท่ีเมือง
ขยายตวัแบบกระจดักระจายท าใหผู้ใ้ชมี้ความตอ้งการการใชร้ถส่วนตวัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ การท่ีประเทศ
สเปนไม่มีว ัฒนธรรมการใช้จักรยานจึงยากต่อการสนับสนุนให้ใช้จักรยาน และการเป็น
มหาวิทยาลยัท่ีไม่เคยมีการเก็บท่ีจอดรถมาก่อน ท าให้มาตรการการเก็บค่าจอดรถจะส่งผลลบต่อ
ความนิยมต่อมหาวิทยาลยัได ้(Guasch and Domene, 2010) หรืองานวิจยัของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารีท่ีพบวา่ต าแหน่งท่ีตั้งท่ีห่างกนัของแต่ละพื้นท่ีในมหาวิทยาลยั  และระบบขนส่ง
มวลชนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  ท าให้นกัศึกษานิยมใชจ้กัรยานยนต์ในการเดินทางไม่ว่าระยะทางจะ
ใกลห้รือไกลก็ตามดงันั้นจึงควรแกปั้ญหาโดยการพฒันาพื้นท่ีต่างๆให้อยู่ในระยะเดินหรือระยะข่ี
จกัรยาน พฒันาทางเดิน ทางจกัรยาน  รถสาธารณะ  และตอ้งใชว้ิธีการเก็บค่าจอดหรือผา่นทางราย
คร้ังจึงจะสามารถจ ากดัการใชร้ถจกัรยานยนตไ์ด ้(Limanond et al., 2010) 

2) จัดท าแนวทางการออกแบบน าร่องแล้วน าไปสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ มีขั้นตอน
คือท าการประเมินปัญหาในมหาวิทยาลยัโดยอาศยัการส ารวจและสังเกตก่อน แล้วจึงเสนอแนว
ทางแกไ้ขเพื่อน าไปสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ช ้ ทั้งในดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มใน
ปัจจุบนัและต่อการแนวทางการแกไ้ข (คุณธรรม สันติธรรม, 2006) แนวทางน้ีมีขอ้ดีคือท าให้ทราบ
ความคิดเห็นของผูใ้ช้งานโดยตรง  แต่การประเมิณปัญหาโดยไม่มีกรอบแนวคิดท่ีชดัเจน  และ
ปัญหาในการออกแบบการสอบถามท าให้เกิดขอ้ขดัแยง้ในบทสรุปบางดา้น เช่นง านวิจยัของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิตท่ีพบวา่ ผูใ้ชจ้  านวนมากไม่เห็นดว้ยในการก าหนดให้ใชเ้ฉพาะ
รถราง จกัรยานยนต ์จกัรยานและการเดินภายในเขตการศึกษา และใหร้ถยนตส่์วนบุคคลและรถเมล์
ประจ าทางวิ่งรอบนอกเขตการศึกษา   แต่ผูว้ิจยัก็สรุปวา่ควรน าแนวทางน้ีมาใชเ้น่ืองจากจะส่งผลดี
ใหก้บัมหาวทิยาลยั  ซ่ึงปรากฏวา่ในปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถก าหนดเขตปลอดรถยนตไ์ด ้   

จากการศึกษาพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธี ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางร่วมกับ
สภาพแวดล้อม โดยรูปแบบการเดินทางของผูใ้ช้นั้นอาจข้ึนอยู่กบัความแตกต่างของบริบทท่ีตั้ง 
ประสิทธิภาพและการเขา้ถึงของระบบขนส่งสาธารณะ สภาพสังคมวฒันธรรม โครงสร้างการ
บริหารหรือการจดัตารางเรียน ซ่ึงท าใหแ้นวทางในการแกปั้ญหาแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตามพบวา่
ยงัไม่เคยมีงานวิจยัใด ท่ีเนน้ศึกษาดา้นการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อการเดินและการใชจ้กัรยาน
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โดยเฉพาะ และงานวจิยัมกัจะน าเสนอวธีิการลดการใชร้ถยนตโ์ดยการก าหนดพื้นท่ีห้ามรถเขา้ เก็บ
ค่าจอดรถหรือค่าผา่นทางซ่ึงปรากฏวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีศึกษาแลว้พบวา่ยงัไม่มีมหาวิทยาลยั
ในประเทศไทยเร่ิมใชว้ธีิการเก็บค่าผา่นทางหรือก าหนดพื้นท่ีปลอดรถในมหาวทิยาลยัได ้

2.3.2  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2.3.2.1  ข้อมูลทัว่ไป มหาวทิยาลยัเชียงใหม่เปิดการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2507 มีขนาด

แรกเ ร่ิม 579ไร่ แรกเ ร่ิมมีเพียงสามคณะโดยคณาจารย์และนักศึกษาทั้ งหมดอาศัยภายใน
มหาวิทยาลัย ผงัมีลักษณะเป็นระบบโครงสร้างผงัแม่บทแบบศูนย์กลางเดียว (Monocenntric 
structure : Compact radial concentration) คือมีส่วนการศึกษาอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางแลว้ลอ้มรอบดว้ย
ส่วนอ่ืนๆ เช่น ส่วนท่ีพกั  ส่วนซ่อมบ ารุงและส่วนสันทนการเป็นตน้  ดว้ยลกัษณะของการวางผงัท่ี
ดีและขนาดของมหาวิทยาลยัท่ีไม่ใหญ่มากนกัประกอบกบัการมีขอ้ห้ามไม่ให้นกัศึกษาท่ีพกัอาศยั
อยูใ่นมหาวทิยาลยัใชย้านยนตข์นาดเกิน 100 cc. สัญจรในมหาวิทยาลยั  จึงท าให้การเดินทางติดต่อ
ในมหาวทิยาลยัใชก้ารเดินและจกัรยานเป็นหลกั (ครบรอบ20ปี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2535)  

ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเปิดการศึกษาทั้งหมดดว้ยกนั 21 คณะ กระจายอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆ
ในความดูแลของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่รวม 8,502 ไร่ มีนกัศึกษา 37,977 คน (ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการและการบริหาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554) โดยมีพื้นท่ีการศึกษาหลกัอยูใ่นบริเวณเขต
สวนสัก (1392.5 ไร่)  สวนดอก (การศึกษาดา้นแพทยแ์ละพยาบาล)  และแม่เหียะ (การศึกษาดา้น
อุตสาหกรรมการเกษตรและสัตวแ์พทย ์พื้นท่ี 1,293 ไร่) โดยปัจจุบนัมหาวิทยาลยัตั้งอยูห่่างจากตวั
เมืองเชียงใหม่มาทางทิศตะวนัตก 4 กิโลเมตร  ส าหรับเขตสวนสักนั้นเป็นท่ีตั้งของศูนยก์ลาง
การศึกษาหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะ 14 คณะ ประกอบดว้ยนกัศึกษา 26,267 คน คณาจารย ์1,168
คน และเจา้หน้าท่ีในมหาวิทยาลยั 2,723 คน โดยมหาวิทยาลยัอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ระหวา่งเขตการศึกษาดว้ยรถสองแถวสาธารณะซ่ึงใหบ้ริการฟรี ดงัแสดงในภาพ  2.14   

โดยจากสถิติพบวา่ในปี พ.ศ. 2544 นกัศึกษาและบุคลากรกวา่ร้อยละ 50 อาศยัอยูใ่นระยะ
ไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลยั ชุมชนโดยรอบจึงด าเนินธุรกิจบา้นพกัรองรับ ท าให้ระยะทาง
ในการเดินทางไปสู่จุดบริการต่างๆโดยรอบมหาวทิยาลยัเพิ่มข้ึน อีกทั้งบริการรถโดยสารในพื้นท่ียงั
มีไม่ทัว่ถึง จึงส่งผลกระทบให้การด าเนินชีวิตตอ้งเปล่ียนไปพึ่งยานพาหนะแทน (สุภาวดี บุญยฉตัร
,บณัฑูร ชุนสิทธ์ิและสุรัตน์ ชุ่มจิตร, 2545) 
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ภาพ 2.14 ความสัมพนัธ์ของเขตการศึกษาสวนสัก มหาวทิยาลยัเชียงใหม่กบับริบทโดยรอบ 
 

คมกฤช ธนะเพทย ์(2547) ไดส้รุปภาพรวมปัญหาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่วา่เกิดจาก
จากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วจากท่ีเคยวางแผนไว ้ การขาดแผนการพฒันาระยะกลางและระยะยาว  
โดยเฉพาะการมอบอ านาจในการบริการพื้นท่ีและสินทรัพยท่ี์กระจายไปตามหน่วยงานยอ่ยระดบั
คณะ (Lot Development) ซ่ึงมีการจดัสรรงบประมาณท่ีแตกต่างกนั  ท าให้ความต่อเน่ืองของการ
พฒันาในภาพรวมเป็นไปไดย้ากและพื้นท่ีผนืใหญ่ถูกแบ่งเป็นส่วนเล็กๆจ านวนมาก จนท าให้ไม่เอ้ือ
ต่อการเดินเทา้และกระตุน้ค่านิยมในการใช้รถส่วนตวั ดงัแสดงในภาพ 2.15 ท่ีพบว่าพื้นท่ีกลุ่ม
การศึกษาในมหาวทิยาลยัไม่มีการรวมกลุ่มท่ีชดัเจน  และการแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนั ท่ีแยก
ตามหน่วยงาน ท าใหก้ารพฒันาในภาพรวมเป็นไปไดย้าก 
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ท่ีมา: กองอาคารและสถานท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (จดัท าใหม่โดยผูว้จิยั) 
ภาพ 2.15   ผงัพื้นท่ีรับผิดชอบภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ระบบการสัญจร แนวทางในการแกปั้ญหาดา้นระบบการสัญจรในอดีตช่วงปี พ.ศ. 2541-

2544 มหาวทิยาลยัมีการจดัใหบ้ริการรถสาธารณะในมหาวิทยาลยัโดยเก็บค่าบริการการใชร้ถไฟฟ้า
กบันกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยั และมีการการห้ามไม่ให้นกัศึกษาน ารถในหอพกัมาใช ้ แต่การใช้
รถยนตใ์นมหาวทิยาลยัก็ยงัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากการใชร้ถของผูท่ี้อยูน่อกมหาวิทยาลยั 
ดงันั้นโครงการรถไฟฟ้าในขณะนั้นจึงยงัไม่ประสบความส าเร็จอยา่งแทจ้ริง (โคอิชิ ซูดะ, 2546)  
โดยโคอิชิ ซูดะ (2546) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่มหาวิทยาลยัควรใชแ้นวทางจ ากดัพาหนะส่วนตวัเช่น 
การเก็บค่าธรรมเนียมรถวิ่งผา่นมหาวิทยาลยั (Road Pricing)   การจดัระบบท่ีจอดรถรวมท่ีเช่ือมต่อ
กบัรถสาธารณะภายใน (Park and Ride)   การปรับปรุงตารางเรียนของนกัศึกษาและการเก็บค่า
โดยสารตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (PPP: Pollution Pay Principle)  เพื่อสนบัสนุนการใช้
รถไฟฟ้าเป็นตน้  

ปัจจุบันแม้จะมีการแก้ปัญหาโดยการให้บริการรถไฟฟ้าและจกัรยานสาธารณะใน
มหาวทิยาลยั แต่มหาวทิยาลยัก็ยงัคงเผชิญกบัการใชร้ถยนตท่ี์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในหน่ึงวนัมี
ยานพาหนะผา่นเขา้มาในมหาวทิยาลยัถึง 38,000 คนั (Thiengburanathumj, 2010) 

ระบบจักรยานสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2553 ทางมหาวิทยาลยัไดจ้ดัให้มีโครงการจกัรยาน
สาธารณะในมหาวิทยาลยั โดยให้บริการจกัรยานมีเกียร์จ านวน 1,000 คนั จดัจุดจอดไวท่ี้บริเวณใต้
หอพกัทุกหอพกัและให้เจา้หน้าท่ีหอพกัเป็นผูดู้แลจดัการ โดยมีระบบการยืมคืนดงัน้ี (ประกาศ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ืองการขอยมืใชร้ถจกัรยานของหอพกัในโครงการรณรงคใ์ชร้ถจกัรยานใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2553)   

 ผูใ้ชบ้ริการตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกก่อนทุกคร้ังและตอ้งแสดงบตัรในการยมืคืน  
 สามารถยมืไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 - 22.00  
 นกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยั ยมืไดค้ร้ังละ 7 วนั 
 นกัศึกษาอ่ืนและบุคคลากร ยมืไดค้ร้ังละ 1 วนั 
 การยมืคืนไม่มีท่ีกุญแจใหบ้ริการและผูย้มืตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบความเสียหายทุกกรณี  
เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีศึกษาพบวา่ดา้นระบบการยืมคืนและต าแหน่งของจุดยืมคืน อาจ

เป็นปัจจยัท่ีท าให้นักศึกษาไม่นิยมยืมจกัรยานมาใช้ นอกจากนั้นสาเหตุอาจเกิดจากสภาพของ
จกัรยานท่ีช ารุดง่าย สุทธาทิพย ์วรรณกุล เลขาธิการหอพกันกัศึกษาไดก้ล่าววา่ “นกัศึกษาอยากใช้
จกัรยานใหม่เพราะสภาพดูดีกว่าจกัรยานเก่าแต่มีปัญหาบา้งท่ีหลงัจากนกัศึกษาน าไปใช้ ก็มกัจะ
กลับมาพร้อมบ่นว่าส่วนประกอบบางส่วนพงัแล้ว” (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีท่ี1 ฉ.1 วนัท่ี 27 มกราคม – 3 กุมภาพนัธ์ 2554)  
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ความต้องการการปรับปรุงระบบจักรยานของนักศึกษา เม่ือส ารวจขอ้มูลจากงานวิจยั
เร่ืองการส ารวจการเดินทางในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการออกแบบระบบขนส่งมวลชน  
จ.เชียงใหม่ โดยหน่วยวจิยัพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารการก่อสร้างภาควิชาวิศวะกรรม
โยธามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ICM: Infrastructure and Construction Management Research Unit) 
พบวา่ ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้ปรับปรุงเก่ียวกบัระบบจกัรยานมากท่ีสุดไดแ้ก่ดา้นความปลอดภยั
ในทรัพยสิ์นและท่ีจอดรถท่ีใกล้จุดหมายและสะดวกสบายท่ีสุด รองลงมาคือการปรับปรุงทาง
จกัรยาน  ดงัแสดงในภาพ 2.16 

 

ท่ีมา : หน่วยวิจยัพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารการก่อสร้างภาควชิาวศิวะกรรมโยธา 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2553) 

ภาพ 2.16 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการปรับปรุงระบบจกัรยานดา้นต่างๆท่ีนกัศึกษาตอ้งการ 
 

2)  ระบบรถสาธารณะ  ปัจจุบนัรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลยัมีจ านวน 40 คนั จุผูโ้ดยสารได้
คนัละ 12 คน มีเส้นทางการเดินรถสายปกติ  2 สาย วิ่งในเส้นทางเดียวกนัแต่วนซ้ายและขวา โดยมี
ตารางการเดินรถส าหรับวนัธรรมดาในช่วงเวลาปกติออกรถทุกๆ 15 นาที และช่วงเวลาเร่งด่วนออก
ทุก 10 นาที  ให้บริการในเวลา 7.00-21.00 น. วนัธรรมดา 450 เท่ียว และวนัหยุด 230 เท่ียว โดย
มหาวทิยาลยัวา่จา้งใหบ้ริษทัภายนอกเป็นผูด้  าเนินการ  

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้เก็บค่าบริการการใช้รถไฟฟ้ารวมอยู่ในค่าธรรมเนียม
การศึกษาซ่ึงนกัศึกษาทุกคนตอ้งเสียค่าบริการภาคการศึกษาละ 400 บาท แต่เส้นทางการให้บริการ
ยงัคงตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวิทยาลยัเป็นหลกั ยากต่อการรับรู้ ออ้มและ
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ใช้เวลาในการเดินทางมาก  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีได้จาก  ICM ท่ีพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีใช้
รถไฟฟ้านั้นเป็นนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยั และสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่เลือกใชร้ถไฟฟ้าเป็นเพราะ
ตอ้งรอรถนานและใชเ้วลาในการเดินทางนาน โดยนกัศึกษาสามารถรอรถไดน้านท่ีสุด ไม่เกิน 10 
นาที และระยะทางไกลสุดท่ีจะเดินนั้นไม่เกิน 100 เมตรเท่านั้น และส่ิงท่ีนกัศึกษาให้ความส าคญั
มากท่ีสุดกบัการบริการรถสาธารณะคือเวลารอรถและเวลาเดินทาง  ดงัแสดงในภาพ 2.17 

 

ท่ีมา : หน่วยวิจยัพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารการก่อสร้างภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่(2553) 

ภาพ 2.17  ซา้ย แผนภูมิแสดงสาเหตุท าใหน้กัศึกษาไม่เลือกใชร้ถไฟฟ้า 
ขวา แผนภูมิแสดงสัดส่วนการใหค้วามส าคญัในการใชบ้ริการรถสาธารณะใน ม.เชียงใหม่ 

 

3) มาตรการลดการใช้รถยนต์  เน่ืองจากมหาวิทยาลยัประสบปัญหาดา้นการใช้ถนนใน
มหาวิทยาลยัเป็นทางลดัจากบุคคลภายนอก  เพราะระบบถนนท่ีทอดตวัในแนวเหนือใตเ้อ้ือต่อการ
ใชเ้ป็นทางลดั  ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงน ามาตรการ Road Pricing มาใชเ้พื่อแกปั้ญหาโดยใชก้ารเก็บ
ค่าท าบตัรผ่านทางแก่ผูใ้ช้รถยนต์ (การท าบัตรรายสองปีมูลค่า 100 บาทส าหรับนักศึกษาและ
บุคคลากรในมหาวทิยาลยั และ 200 บาทส าหรับบุคคลภายนอก) แต่มาตรการดงักล่าวก็ท าให้เกิดขอ้
โต้แยง้จ านวนมาก สาเหตุท่ีพบเบ้ืองต้นนั้นเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารไม่ได้แจ้งเหตุผลท่ีดีในการ
ด าเนินการและการด าเนินการก็ท าไปอย่างไม่จริงจงัและไม่ต่อเน่ือง ท าให้ผูใ้ช้ไม่เขา้ใจเหตุผล ท่ี
แทจ้ริงของมาตราการและต่อตา้น นอกจากนั้นผูใ้ชย้งัเห็นวา่มาตราการน้ียงัไม่สามารถลดการใชร้ถ
ไดจ้ริง (ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเดินรถไฟฟ้าและระบบท่ีจอดรถในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554) 

ส่วนนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยันั้นแมใ้นอดีตมหาวิทยาลยัเคยมีการห้ามมิให้น ารถมา
ใช ้แต่ปัจจุบนักองกิจการนกัศึกษาไดอ้นุโลมให้นกัศึกษาน ารถมาใชไ้ดโ้ดยจดัท่ีจอดไวใ้ห้ท่ีแต่ละ
หอพกั และนกัศึกษาท่ีน ารถมาใชต้อ้งท าบตัรอนุญาตก่อน 
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4) ระบบที่จอดรถ  พื้นท่ีจอดรถในปัจจุบนั ประกอบดว้ยท่ีจอดรถยนต์ 4,000 คนัและท่ี
จอดจกัรยานยนต์ 9,000 คนั (Thiengburanathumj, 2010 )  จากการเก็บขอ้มูลของหน่วย ICM พบวา่
นกัศึกษาตอ้งการให้จดัระบบท่ีจอดรถใหม่ โดยตอ้งการให้เพิ่มท่ีจอดรถและมีรถรับส่งหรือระบบ
Park and Ride มากท่ีสุด และเห็นดว้ยกบัการเก็บค่าบริการเพียงร้อยละ 9 อยา่งไรก็ตามประเด็นการ
ก าหนดใหมี้ท่ีจอดรถเฉพาะบุคคลากรนั้นพบวา่มีนกัศึกษาไม่เห็นดว้ย เพียงร้อยละ 12  ดงัแสดงใน
ภาพ 2.18 

 

ท่ีมา : หน่วยวิจยัพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารการก่อสร้างภาควชิาวศิวะกรรมโยธา 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2553) 

ภาพ 2.18 แผนภูมิแสดงสัดส่วนความตอ้งการการปรับปรุงดา้นท่ีจอดรถของนกัศึกษา 
 

2.3.2.2  รูปแบบการเดินทางของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จากการเก็บขอ้มูล
ของICM  มีการให้นกัศึกษาเขียนแผนผงัการเดินทางท่ีนกัศึกษาใชเ้ป็นประจ าในมหาวิทยาลยั  ดงั
แสดงในภาพ 2.19 

 
 
 
 
 

ภาพ 2.19 แผนผงัการเดินทางท่ีนกัศึกษาบนัทึกในแบบสอบถามท่ีเก็บโดย ICM 
 

จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้จิยัไดน้ าแผนผงัการเดินทางของนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวิทยาลยัและ
นอกมหาวิทยาลยั กลุ่มละ 100 คน มาแปลเป็นรูปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงปรากฏ
เป็นแผนผงัดงัแสดงในภาพ 2.20-2.21 

หอ40ปี ภาควชิาสถิติ คณะเศรษฐศาสตร์ 

โรงอาหารคณะสังคม คณะบริหาร หนา้

มหาวทิยาลยั ไปเรียน/มอเตอร์ไซค ์

กินขา้ว/เดิน 

ซ้ือของ/มอเตอร์ไซค ์

กลบัท่ีพกั/มอเตอร์ไซค ์

ไปเรียน/มอเตอร์ไซค ์ ไปเรียน/มอเตอร์ไซค ์
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ท่ีมา: ขอ้มูลการเดินทางจาก ICM น ามาแปรในรูปแบบแผนผงัการเดินทางโดยผูว้จิยั 
ภาพ 2.20   แผนผงัการเดินทางของนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ท่ีมา: ขอ้มูลการเดินทางจาก ICM น ามาแปรในรูปแบบแผนผงัการเดินทางโดยผูว้จิยั 

ภาพ 2.21   แผนผงัการเดินทางของนกัศึกษาท่ีพกันอกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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จากแผนผงัพบว่าพื้นท่ีมีการเดินเทา้หนาแน่นคือบริเวณพื้นท่ีการศึกษารวม นกัศึกษาท่ี
พกันอกมหาวทิยาลยัและท่ีพกัในมหาวทิยาลยันั้นมีรูปแบบการเดินทางท่ีแตกต่างกนั นกัศึกษาท่ีพกั
นอกมหาวทิยาลยันิยมใช้จักรยานยนต์ในการสัญจรเป็นหลักทั้งในการสัญจรระยะใกล้และไกล และ
จะใช้การเดินเฉพาะบริเวณเขตการศึกษาหลักหรือภายในคณะเท่านั้ น ส่วนนักศึกษาท่ีพกัใน
มหาวิทยาลยัซ่ึงมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็น
นกัศึกษาปีหน่ึงนั้น  นิยมใช้ทั้งการเดินเทา้ ใชร้ถไฟฟ้าร่วมกบัการเดินเทา้ และใชจ้กัรยานยนต์ใน
การสัญจร ส่วนสาเหตุในการเดินทางระหว่างวนัของนกัศึกษานั้น ไดแ้ก่ การเปล่ียนสถานท่ีเรียน 
การไปรับประทานอาหาร (ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั) การไปห้องสมุด-สหกรณ์ การกลบัหอเพื่อ
พกัผอ่นหรือไปหอเพื่อนและการไปซ้ือของหรือเล่นอินเตอร์เนต เป็นตน้  

2.3.2.3 ระบบการจัดตารางเรียนของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีนโยบายในการจดัชั่วโมงเรียนโดยนักศึกษาสามารถ

เลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาท่ีก าหนดไวต้ามวนัและเวลาจากตารางเรียนส าเร็จรูป ท าให้นกัศึกษา
คณะเดียวกนั ชั้นปีเดียวกนัอาจมีตารางเรียนท่ีไม่เหมือนกนัได ้โดยเฉพาะนกัศึกษาปีหน่ึงซ่ึงส่วน
ใหญ่จะตอ้งลงเรียนวชิาพื้นฐานท่ีเรียนร่วมกนัท่ีอาคารเรียนรวมหรือตามภาควิชาต่างๆ ซ่ึงพบวา่การ
จดัชั่วโมงเรียนโดยไม่มีการให้เวลาส าหรับการเปล่ียนสถานท่ีเรียนน้ีได้ส่งผลกระทบท าให้เกิด
ความจ าเป็นท่ีนกัศึกษาตอ้งใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการเปล่ียนสถานท่ีเรียนทั้งในการเดินทางระยะสั้น
และยาว และการแกปั้ญหาโดยเปล่ียนใหอ้าจารยเ์ปล่ียนสถานท่ีสอนแทนจะใชไ้ม่ไดก้บัวิชาท่ีมีการ
เรียบรวมหลายคณะ เน่ืองจากระยะทางท่ีห่างกันของส่วนการศึกษา เช่น ระยะจากคณะบริหาร 
วิจิตรศิลป์และเกษตรศาสตร์ ท่ีห่างจากพื้นท่ีการศึกษารวมถึง 1.1-1.3 กิโลเมตร ท าให้ถ้าจะใช้
วธีิการเดินเทา้ ตอ้งใชเ้วลาถึง 15-20 นาที โดยรายละเอียดการจดัตารางเรียนท่ีท าการศึกษาเบ้ืองตน้
แสดงไดด้งัน้ี 

ตาราง  2.5 ตารางเรียนของนกัศึกษาปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ 

ท่ีมา: จากการสอบถามนกัศึกษาโดยผูว้จิยั 

วนั  8.00-9.30 9.30-11.00 11.00-12.30  12.30-13.00 13.00-14.30  14.30-16.30  

จนัทร์   MATH MICRO  STAT FINANCE 
 วทิยาศาสตร์ SCB  คณะเศรษฐศาสตร์  ภาควชิาสถิติ คณะบริหาร 

องัคาร   MICRO ENG    
  คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารเรียนรวม    

พธุ  
      

      

พฤหสับดี  
 MATH MICRO  STAT FINANCE 

 วทิยาศาสตร์ SCB  คณะเศรษฐศาสตร์  ภาควชิาสถิติ คณะบริหาร 

ศุกร์   MICRO ENG    
  คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารเรียนรวม    

               

                      

    อาคาร SCB  

          ฐ       
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จากตาราง 2.5 พบวา่ ปัญหาจากการจดัตารางเรียนท่ีไม่มีการเผื่อเวลาในการเดินทางเป็น
ท่ีมาของการใชจ้กัรยานยนตใ์นการเดินทางระยะทั้งในระยะสั้นและยาว  เช่น ในวนัจนัทร์และวนั
พฤหัสบดีท่ีช่วงบ่ายนกัศึกษาจะตอ้งเปล่ียนสถานท่ีเรียนจากภาควิชาสถิติไปยงัคณะบริหารซ่ึงมี
ระยะห่างกนัประมาณ 1.4 กิโลเมตร จึงท าให้นกัศึกษาตอ้งข่ีจกัรยานยนตจ์ากสหกรณ์ไปจอดท่ีตึก
สถิติก่อนทั้งๆท่ีสามารถเดินไปได้ เน่ืองจากตอ้งเตรียมใช้จกัรยานยนต์เดินทางไปยงัคณะบริหาร   
และจากการสอบถามพบว่าวิชา FINANCE เป็นวิชาท่ีเรียนรวมกนัหลายคณะ จึงไม่สามารถใช้
วธีิการแกปั้ญหาโดยใหอ้าจารยเ์ปล่ียนสถานท่ีสอนได ้ ซ่ึงต่างกบัตารางเรียนของนกัศึกษาปี 1 คณะ
อุตสาหกรรมการเกษตรซ่ึงแสดงในตาราง 2.6 ท่ีมีการจดัให้อาจารยจ์ากเขตแม่เหียะมาสอนวิชา 
FST ท่ีเขตสวนสักแทน เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งเรียนวชิาต่อไปท่ีเขตสวนสัก  

 

ตาราง 2.6 ตารางเรียนของนักศึกษาปีหน่ึง ภาคการศึกษาท่ี 2 คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร 

 

วนั  8.00-9.30 9.30-10.30  10.30-12.00  12.00-13.00  13.00-14.30  14.30-16.30  

จนัทร์  
 ENG 1    FST  L. CHEM2  

 อาคารเรียนรวม   อาคารเรียนรวม วทิยาศาสตร์1 

องัคาร  
 CAL  AGRO    CHEM2  

 ภาควชิาคณิต. อาคารเรียนรวม   ภาควชิาเคมี 

พธุ  
      

      

พฤหสับดี  
 ENG 1    FST  LAB AGRO  

 อาคารเรียนรวม   แม่เหียะ แม่เหียะ 

ศุกร์  
 CAL  AGRO    CHEM2  

 ภาควชิาคณิต. อาคารเรียนรวม   ภาควชิาเคมี 

จากตาราง 2.6 พบวา่นกัศึกษาปีหน่ึงคณะอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีคณะอยู่ท่ีเขตแม่
เหียะนั้นตอ้งมาเรียนท่ีเขตการศึกษาสวนสักทุกวนั   ท าใหเ้กิดสมมุติฐานวา่ช่วงเวลาพกักลางวนัของ
ตารางเรียนน้ีซ่ึงมีเวลาสองชัว่โมงคร่ึงอาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการเดินทางออกไปรับประทาน
อาหารนอกมหาวิทยาลยั  การกลบัหอเพื่อพกัผอ่นหรือการไปพกัผอ่นในหอสมุดกลางก่อนกลบัมา
เรียนต่อ  ดงัท่ีพบในแผนผงัการเดินทางท่ีนกัศึกษาบนัทึก   

อยา่งไรก็ตามพบวา่ในบางคณะมีวิชาท่ีตอ้งเรียนร่วมกบัคณะอ่ืนนอ้ยมาก โดยเฉพาะใน
ชั้นปีท่ีสองข้ึนไป ท าใหไ้ม่เกิดการเดินทางเปล่ียนสถานท่ีเรียนมากนกั ดงัแสดงในตาราง 2.7 
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ตาราง 2.7 ตารางเรียนของนกัศึกษาปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 คณะวจิิตรศิลป์ 
 

วนั  8.00-9.30 9.30-10.30  10.30-12.00  12.00-13.00  13.00-14.30  14.30-16.30  

จนัทร์  

8.00-11.00  COMPO 

 

11.00-12.30 

ART  HIS 

12.30-17.00 

ปฏิมากรรม 

คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ 

องัคาร  
 ENG4   ปฏิมากรรม 

 อาคารเรียนรวม   คณะวิจิตรศิลป์ 

พธุ  
    DRAWING 

    คณะวิจิตรศิลป์ 

พฤหสับดี  
    จิตรกรรม 

    คณะวิจิตรศิลป์ 

ศุกร์  
 ENG4   ปฏิมากรรม 

 อาคารเรียนรวม   คณะวิจิตรศิลป์ 

ท่ีมา: จากการสอบถามนกัศึกษาโดยผูว้จิยั 
 

2.3.2.4  แนวคิดการพัฒนาระบบการขนส่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อ
สนับสนุนระบบการขนส่งระดับเมือง   เม่ือปีการศึกษา 2553 ปุ่น เท่ียงบูรณะธรรมและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่  ได้ท าการวิจัย เก่ียวกับระบบขนส่งใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพื่อสนบัสนุนระบบการขนส่งระดบัเมือง (Thiengburanathumj, 2010)โดย
เสนอแนวทางในการพฒันาตามล าดบัดงัตาราง 2.8 

แนวทางการพฒันาท่ีผูว้ิจยัเสนอนั้นมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดการขนส่ง
อยา่งย ัง่ยืน  แต่ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะผลกัดนัให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ จึงให้
ความส าคญักบัการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะก่อนด้านอ่ืนๆ  และแนวทางท่ีได้ยงัคงเป็นการ
วางแผนกลยุทธ์ท่ียงัต้องการการศึกษาความเป็นไปได้ในการน ามาใช้ทั้ งด้านการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มท่ีตอบรับกบัแผนและดา้นนโยบายของมหาวิทยาลยั ประเด็นท่ีน่าสนใจคือผูว้ิจยัได้
เสนอให้มีการเก็บค่าจอดรถในมหาวิทยาลยั ซ่ึงขดัแยง้จากความคิดเห็นท่ีไดจ้ากนกัศึกษา ท่ีพบว่า
นกัศึกษาเห็นวา่ควรมีการเก็บค่าจอดรถเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น (ดูภาพ 2.18) 
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ตาราง 2.8 แนวคิดการพฒันาระบบการขนส่งในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เพื่อสนบัสนุน 
ระบบการขนส่งระดบัเมือง 

 

1. การพฒันาทางเลือกในการเดินทาง  2. การลดการใชร้ถส่วนตวั 

 

3. การจดัการการใชท่ี้ดินและ 

Smart Growth  ระบบขนส่งสาธารณะ  การเดินเทา้  จกัรยาน  

-  จดับริการรถสาธารณะเช่ือม

มหาวิทยาลยักบัตวัเมือง  

-  พฒันาประสิทธิภาพระบบรถ

สาธารณะภายใน 

-   บริการระบบท่ีจอดรถรวม

(Park and Ride)  

-  ปรับปรุง

ทางเดินให้

สนบัสนุนการ

ใชร้ถสาธารณะ 

-  จดัตั้งชมรม

จกัรยานใน

มหาวิทยาลยั 

-   เก็บค่าจอดรถ(ตอ้งปรับปรุง

ระบบขนส่งสาธารณะและ

ทางเลือกในการเดินทางก่อน) 

-  ก าหนดพ้ืนท่ีปลอดรถยนต ์

 

 

-  จดัท่ีพกัอาศยันอกมหาวิทยาลยัท่ี

เช่ือมโยงกบัระบบขนส่งสาธารณะ 

-  ใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

-  พฒันาผงัแม่บทและแผนการใช้

ประโยชน์ท่ีดินรอบมหาวิทยาลยั

(ข้ึนอยูก่บันโยบายมหาวิทยาลยั)  

-  สร้างทางจกัรยาน ทางเทา้

ทางลดั 

ท่ีมา:  Thiengburanathumj (2010) 

  
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และการเก็บขอ้มูล

ภาคสนามเบ้ืองต้นพบว่าไม่เคยมีงานวิจัยท่ีเน้นการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานใน
มหาวิทยาลยัแต่อย่างใด  แนวทางในการแก้ปัญหาดา้นการสัญจรของมหาวิทยาลยัตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนัยงัถูกแก้เป็นส่วนๆไม่ต่อเน่ือง แม้แนวคิดการปรับปรุงระบบขนส่งในมหาวิทยาลยัจะ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยานแต่ก็ยงัตอ้งการการศึกษาความเป็นไป
ไดใ้นรายละเอียดต่างๆต่อไป 

 
2.4  กรอบแนวคิดทีไ่ด้จากการวจิารณ์วรรณกรรม 

จากการวจิารณ์วรรณกรรม ทั้งในภาคแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
การศึกษากรณีศึกษา ท าใหพ้บประเด็นเช่ือมโยงทั้งท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่าง สามารถสรุปเป็น กรอบ
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้
จักรยานตามหลกัการขนส่งทีย่ัง่ยนืทีเ่หมาะสมกับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ไดต้ามล าดบัความส าคญั 
4 ประการโดยแต่ละหวัขอ้มีรายละเอียดแสดงไดด้งัน้ี 
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2.4.1 ความเช่ือมโยงของการใช้ทีด่ินร่วมกบัระบบสัญจร 
การออกแบบ 
การใช้ทีด่ิน 
 วางแผนการใชท่ี้ดินโดยค านึงถึงความสะดวกของการเดินเทา้  การใชจ้กัรยานและ

รถสาธารณะ 
 เช่ือมโยงศูนยก์ลางหลกัเขา้กบัศูนยก์ลางรองโดยก าหนดจุดรวมกิจกรรมยอ่ยๆ แทรก

ในพื้นท่ีระหวา่งคณะ 
 พฒันาการใชท่ี้ดินแบบหนาแน่นสูง และมีการใชง้านแบบผสมเพื่อใหกิ้จกรรมท่ี

ตอ้งการอยูใ่นระยะเดิน 
 ขยายท่ีพกัในหรือใกลม้หาวิทยาลยัเพื่อลดระยะในการเดินทาง 
ระบบสัญจร 
 แยกช่องทางสัญจรระหวา่งรถยนต ์จกัรยานและทางเดินเทา้เพื่อความปลอดภยั 
 จดัจุดจอดรถและถนนอยูร่อบนอกแลว้เช่ือมต่อการสัญจรภายในดว้ยรถสาธารณะ 

(Park and Ride) 
 พฒันาพื้นท่ีเช่ือมต่อระบบสาธารณะ (Transit orient) 
2.4.2  ระบบการเดินเท้าและระบบจักรยาน 
การออกแบบ 
 ค านึงถึงโครงข่ายท่ีต่อเน่ืองและระยะในการเดิน เช่น ระยะเดินไปจุดจอดรถรวมไม่

เกิน 2-3 นาทีหรือ 300 เมตร  
 ค านึงถึงการเขา้ถึงท่ีสะดวก  ทั้งจากบริบทภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั 
 ทางเดินและทางจกัรยานไดม้าตรฐานดา้นความกวา้งและความลาดชนั 
 มีร่มเงา แสงสวา่งและใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
 มีการบ่งบอกทิศทางท่ีเหมาะสม 
 มีความหลากหลายของมุมมองท่ีสวยงาม 
 มีท่ีจอดจกัรยานท่ีปลอดภยั  อนุญาตใหจ้อดบนอาคารได ้มีบริการท่ีเก็บจกัรยานให้

เช่า 
 มีจุดเติมลมฟรี ร้านซ่อมราคาถูก ท่ีอาบน ้าเปล่ียนเส้ือผา้ ป้ายส่ือความหมายของการ

ใชจ้กัรยาน 
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การจดัการ 
 จดัตารางเรียนใหส้ามารถเดินได ้
 จดัจกัรยานใหย้มืฟรีโดยมีระบบการยมืคืนท่ีเหมาะสม  
 น าเงินท่ีไดจ้ากการเก็บค่าจอดรถมาจ่ายคืนใหผู้ไ้ม่ใชร้ถ  
 บริการรถฉุกเฉินฟรีส าหรับผูไ้ม่ใชร้ถ  
2.4.3 ระบบรถสาธารณะภายใน 
การออกแบบ 
 ออกแบบเส้นทางการเดินรถท่ีเช่ือมต่อกบัโครงข่ายการเดินเทา้และระบบท่ีจอดรถ 
 บริการเส้นทางท่ีหลากหลาย อาจมีเส้นทางด่วนแวะรับเฉพาะจุดส าคญั 
 มีส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลเส้นทาง ตารางเวลาท่ีชดัเจน  
การจดัการ 
 จดัความถ่ีการเดินรถใหส้อดคลอ้งกบัตารางเรียนและการใชง้าน  
 เลือกประเภทของรถใหมี้ความจุเพียงพอและยดืหยุน่ต่อการใชง้าน 
 ใชพ้ลงังานท่ีสะอาด เช่น ก๊าซ NGV พลงังานไฟฟ้า   
2.4.4  การลดการใช้รถส่วนตัว  
การออกแบบ 
 ระบบถนนใช ้ Speed Hump บริเวณทางแยกทางขา้ม  
 ออกแบบถนนและรัศมีวงเล้ียวถนนใหแ้คบลง 
 ระบบท่ีจอดรถ มีท่ีจอดรถรวมหรืออาคารจอดรถอยูร่อบนอกเขตการศึกษาหลกั  
การจดัการ  
 หา้มนกัศึกษาปีหน่ึงและปีสองใชร้ถ 
 ก าหนดพื้นท่ีปลอดรถยนตโ์ดยใหเ้ฉพาะรถท่ีไดรั้บอนุญาตวิง่ผา่นไดเ้ท่านั้น  
 ก าหนดจุดจอดเฉพาะบริเวณ เช่น ผูท่ี้พกัในมหาวทิยาลยัจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้จอด

รถในมหาวทิยาลยั  
 เก็บค่าจอดในอตัราสูงตามความสะดวกการใชง้าน แลว้น าเงินมาสนบัสนุนการ

เดินทางรูปแบบอ่ืน 
 คืนพื้นท่ีจอดรถเป็นพื้นท่ีสีเขียว ไม่อนุญาตใหจ้อดรถขา้งทาง 
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2.5  สรุปการวจิารณ์วรรณกรรม 
จากการศึกษาปัญหาเบ้ืองตน้ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่พบวา่ขั้นตอนการวิจยัท่ีเหมาะสม

นั้นจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและการจัดการท่ีท าให้เกิดอุปสรรคหรือมีส่วน
สนับสนุนต่อการเดินและการใช้จกัรยานของผูใ้ช้ในปัจจุบนั  เพื่อน าขอ้มูลมาเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  การวิจารณ์วรรรกรรม ท าให้ไดก้รอบแนวคิดซ่ึง
น ามาระบุตวัแปรต่างๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเดินของผูใ้ช ้ และการศึกษางานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งพบวา่  ประเด็นเร่ืองความแตกต่างของพื้นท่ีอาจท าให้การน าแนวคิดทฤษฎีมาใชมี้ความ
แตกต่างกัน  โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองมาตราการเก็บค่าจอดรถในอัตราสูงซ่ึงใช้กันมากใน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศแต่ส าหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้ น มีเพียงจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัเท่านั้นท่ีเร่ิมใชว้ธีิการน้ี  และมีแนวโนม้วา่ผูใ้ชใ้นมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่จะไม่เห็นดว้ย
กบัวิธีการน้ี อยา่งไรก็ตามการเก็บค่าจอดรถในมหาวิทยาลยัในต่างประเทศนั้นเกิดข้ึนไดโ้ดยมีการ
ออกแบบและจดัการท่ีดี เช่น การจดัโซนพื้นท่ีในการเก็บค่าโดยสารทั้งแบบถูกและแพง การจดัโซน
พื้นท่ีจอดรถของผูพ้กัอาศยัในมหาวิทยาลยั การก าหนดช่วงเวลาในการบงัคบัใชเ้ฉพาะเวลาท าการ 
รวมถึงการน าเงินท่ีไดจ้ากการเก็บค่าจอดรถมาสนบัสนุนการเดินทางรูปแบบอ่ืนเป็นตน้  ดงันั้นการ
ท าให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจในรายละเอียดเและเห็นถึงขอ้ดีของการเก็บค่าจอดรถจึงอาจส่งผลต่อความคิดเห็น
ของผูใ้ชไ้ด ้
 

 
 


