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บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อการทำความเข้าใจความต้องการในการเดินทางของบุคคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่เพื่อการบริการการเดินทางที่ยั่งยืนทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน โดยใช้การสำรวจ สัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม 400ชุด เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยในการเลือกวิธีเดินทาง พบว่าการเลือกวิธีเดินทางขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้อง
เดินทาง คือการเลือกใช้รถยนต์ รถสาธารณะ ยกเว้นการเลือกใช้จักรยาน โดยมีข้อสังเกตว่าการเลือกใช้รถสาธารณะมีขั้น
ตอนการต่อและรอรถที่มีทางเลือกไม่มากนัก ในกลุ่มการเดินทางระยะใกล้พบว่า ถึงแม้ 31-41%จะพักอยู่ใน
ระยะ5กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัย แต่มีเพียง8-19%ที่เลือกเดินและใช้จักรยาน ทั้งนี้มีปัจจัยที่ความสะดวกปลอดภัยรวดเร็ว
เป็นหลัก อย่างไรก็ตามการวางแผนการเดินทางที่ยั่งยืนในด้านสังคมพลังงานและสิ่งแวดล้อม รัฐต้องเร่งสร้างความสะดวก 
ปลอดภัยให้การเดิน ใช้จักรยาน และรถสาธารณะ โดยควรมีการพัฒนาทางเดินเท้าและระบบการใช้จักรยานที่สะดวก
ปลอดภัยให้เป็นทางเลือกที่แท้จริงของการเดินทางระยะใกล้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบบริการรถสาธารณะซึ่งรวมถึงการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการเดินทางได้ง่ายและรวดเร็ว

คำสำคัญ: พฤติกรรมการเลือกวิธีเดินทาง

Abstract 

This study aims to understand traveling behavior of the university staff and students. The understanding will 
be useful in long term transportation planning and coordination with state agencies and local residents to 
provide travel services that contribute to the area social, economic and environmental sustainability and suit 
the context of the current development. Observations, interviews and 400 questionnaires are used to 
understand the factors in choosing transportation modes.  The study found that the choice of mode depends 
on the distance of travel and the majority opt for private cars for long distance and public transportation 
vehicles for short distance which may due in part to waiting times and connection choices. However, bicycle 
mode has never been selected even when the distance suit. In a short trip, we found that although 31-41 % 
of our samples live within 5 km. from the campus, only 8-19 % chooses to walk and bike. Safe, fast and 
convention are the most important factors for these selections. Thus, developing quality walking , cycling and 
public transportation facilities should help pedestrian and bicycle user to have a fast, convenient, and secure 
alternative for short travel distance. For long distance travel, the development of public transportation 
facilities, includes access to the information system for quick and easy travel planning may be the key.
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บทนำและวัตถุประสงค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี 
INSA ประเทศฝรั่งเศส ได้ทำการศึกษาเพื่อการทำความ
เข้าใจความต้องการในการเดินทางของบุคคลากรและนัก
ศึกษามจธ.จากที่พักมาเรียน ทำงานในวิทยาเขตและ
ระหว่างวิทยาเขตบางมดและบางขุนเทียนซึ่งอยู่ห่างกัน
ประมาณ17กิโลเมตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน
และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนใน
พื้นที่เพื่อการบริการการเดินทางที่ยั่งยืนทั้งทางสังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน

ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษาใช้การสำรวจสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 400 
ชุด ในระหว่างการโครงการ เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยใน
การเลือกวิธีเดินทางในชีวิตประจำวันของนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยระหว่างที่พักและวิทยาเขต
บางมด
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การสำรวจ 

ขั้นแรกการสังเกตพฤติกรรมการเดินทางและยานพาหนะที่
ผ่านทางเข้าหลักด้านหน้าและหลังของมหาวิทยาลัยใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ชั่วโมงก่อนและหลังเวลาราชการ ใน
ทุกวันทำการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ได้รับข้อมูลเชิงปริมาณ 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ คือมีการจราจรผ่านพื้นที่
มหาวิทยาลัยจำนวนมากในลักษณะทางลัดเลี่ยงไฟ
สัญญาณและการจราจรที่มักติดขัดบริเวณสามแยกนอก
พื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เป็นผลดีสำหรับคนเดินเท้าและ
จักรยานที่ใช้พื้นที่นี้

แบบสอบถาม

ขั้นตอนที่สองเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม อิเลค
ท ร อนิกซึ่ ง ส่ ง ไ ปยั ง นักศึกษ า แ ล ะบุคคล าก ร ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผ่านฐาน
ข้อมูลe-mailของมหาวิทยาลัย และแบบสอบถามกระดาษ
ซึ่งแจกจ่ายบริเวณสถานีรถโดยสาร โรงอาหารและพื้นที่
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษา

นักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย นักศึกษา 220 คน   

วิธีการเดินทาง 

จากแผนภูมินี้ พบว่านักศึกษาพักอยู่ในระยะเดินจาก
มหาวิทยาลัยได้ (น้อยกว่า 2 กิโลเมตร) 29% และอยู่ใน
ระยะปั่นจักรยานได้ (ระหว่าง 2-5 กม.) 12% หรือเป็น 
41% ที่เดินทางระยะสั้น

จากการวิเคราะห์เวลาที่จำเป็นในการเดินทาง 
แผนภูมินี้แสดงระยะเวลาการเดินทางในชีวิตประจำวัน
สำหรับนักศึกษา มากกว่าครึ่งหนึ่งของพวกเขา (55%) 
ต้องเดินทางมากกว่า 30 นาที และเกือบหนึ่งในสี่ของพวก
เขาต้องเดินทางมากกว่า 1 ชั่วโมง ในทางตรงข้ามหนึ่งใน
สามเดินทางน้อยกว่า 15 นาที

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและระยะเดินทาง
ของนักศึกษา 

ตารางนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่อาศัยอยู่ระหว่าง 5 กม. 
ถึง 20 กม. ใช้เวลาที่แตกต่างกันมากในการเดินทาง ซึ่ง
อาจเป็นเพราะการจราจรติดขัดเป็นประจำในถนน
ประชาอุทิศ นอกจากนี้นักศึกษาอาจมีการเดินทางในช่วง
เวลาแตกต่างกันในชั่วโมงเร่งด่วนและเวลาอื่น ๆ 

จากการศึกษารูปแบบของการเดินทาง

สังเกตได้ว่ารถเมล์เป็นโหมดของการเดินทางที่ใช้มาก
ที่สุดโดยนักศึกษา รองมาเป็นรถยนต์ เดินและรถ

 
กราฟที่ สัดสวนเพศในกลุมตวัอยางนักศึกษา

กราฟที่ สัดสวนอายุของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
18≤x<20

กราฟที่ ระยะหางระหวางทีพ่ักของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

2 ≤ x < 5

5 ≤ x < 10

10 ≤ x < 20

กราฟ เวลาในการเดินทางระหวางที่พักและวิทยาเขต

 

15 ≤ x < 30
30 ≤ x < 60
≥ 60

ระยะทาง 
(กม.) 

x <2 2 > x 
<5 

5 > x 
<10 

10 > x 
<20 

20 > x 
<40 

x> 40 

เวลา (นาที) 

 <15 84% 54% 21% 6% 3% 0% 

15 > x <30 10% 31% 21% 29% 3% 0% 

30 > x <60 7% 12% 57% 35% 57% 15% 

> 60 0% 4% 0% 29% 37% 85% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

กราฟที่ รูปแบบการเดินทางของนักศึกษา 
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จักรยานยนต์ เพียง 2% ของนักศึกษาเดินทางด้วย
จักรยาน เพื่อให้เข้าใจถึงการเลือกรูปแบบของการเดิน
ทาง ต้องดูความสัมพันธ์ของระยะทางและรูปแบบของการ
เดินทางจากตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการเดินทาง
ที่ใช้และระยะทาง 

สำหรับระยะทางสั้นที่สุดนักศึกษาเลือกที่จะเดินเป็นส่วน
ใหญ่ ระยะระหว่าง 2 และ 5 กม. นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้
รถจักรยานยนต์และกะป้อ รถเมล์เป็นที่ต้องการสำหรับ
ระยะทางมากกว่า 5 ถึง 40 กม.โดยจะเลือกใช้รถยนต์
เท่าๆกับรถเมล์ในระยะทางไกลกว่า40กม. และจะพบว่า
นักศึกษาไม่เลือกใช้จักรยานมากนักแม้ว่าจะเดินทางใน
ระยะทางต่ำกว่า 5 กม. ดังนั้นตารางนี้แสดงให้เห็นว่าการ
เลือกวิธีเดินทางขึ้นอยู่กับระยะทาง ยกเว้นการเลือกใช้
จักรยานในระดับต่ำอย่างน่าประหลาดทั้งๆที่น่าจะถูกเลือก
ใช้ในการเดินทางระยะสั้นแทนที่รถจักรยานยนต์ การ
ทำความเข้าใจว่าทำไมการใช้รถจักรยานยนต์เป็นที่
ต้องการกว่าจักรยาน อาจดูได้จากความรู้สึกของนักศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการเดินทาง 

ตารางที่ 3 การรับรู้เปรียบเทียบรูปแบบการเดินทางของ
นักศึกษา

จะสังเกตได้ว่าการเดินและจักรยานจะถูกรับรู้ในลักษณะที่
คล้ายกัน ความแตกต่างระหว่างทั้งสองรูปแบบการเดิน

ทางเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเร็ว จักรยานถูกมอง
ว่าไปได้เร็วขึ้นกว่าการ เดิน แต่ปลอดภัยน้อยลง 
จักรยานยนต์ถูกมองเป็นการเดินทางที่รวดเร็วที่สุดตาม
ด้วยรถยนต์ แต่ก็ยังเป็นการเดินทางที่เห็นว่าไม่ปลอดภัย
ของนักศึกษา 34%เห็นว่าการใช้จักรยานยนต์ที่เป็นวิธีเดิน
ทางที่ประหยัด รถเมล์ถูกมองอย่างหลากหลาย 68%มอง
ว่าประหยัด 43%บอกว่าปลอดภัย 38%คิดว่ารวดเร็ว 
30% คล่องตัว แต่ก็เหน็ดเหนื่อย(25%) ส่วนรถยนต์ถือ
เป็นความรวดเร็ว (แม้จะมีการจราจรติดขัด) ปลอดภัย 
ยืดหยุ่นคล่องตัว และสะดวกสบาย

ตารางนี้ช่วยให้เราสามารถเข้าใจเหตุผลที่นักศึกษาชอบ
ใช้จักรยานยนต์มากกว่าจักรยาน สำหรับพวกเขา ความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวและความเร็วเป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุด 

การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 

ตารางที่ 4 ระยะทางจากที่พักไปยังระบบขนส่งสาธารณะ 

สำหรับระบบรถโดยสารเราทราบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ
นักศึกษาพักอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตรจากป้ายรถเมล์ เกือบ
หนึ่งในสามของอยู่ระหว่างหนึ่งและสองกิโลเมตรห่างจาก
ป้ายรถ ดังนั้นหนึ่งในสามของนักศึกษามีความยากลำบาก
ในการใช้รถสาธารณะและส่วนใหญ่อยู่ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินและท่าเรือ ซึ่งมักมีอยู่มากใจกลาง
เมืองเท่านั้น ดังนั้นรถเมล์จึงเป็นวิธีเดียวที่จะใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะในการเดินทางนี้ 

ข้อสรุป 

การเลือกวิธีเดินทางของนักศึกษาขึ้นอยู่กับระยะเดินทาง 
(ยกเว้นการใช้จักรยาน) และการเข้าถึงพาหนะ เช่น รถเมล์ 
ขนส่งสาธารณะอื่นๆ การผสมผสานวิธีการเดินทาง เช่น 
การใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือแม้แต่จักรยาน เพื่อต่อ
รถสาธารณะ น่าจะเป็นทางเลือกของนักศึกษาถึงหนึ่งใน
สามที่พักอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยและป้ายรถสาธารณะ
มาก แต่การที่จะทำเช่นนั้นจะต้องมีที่จอดรถ จักรยานยนต์ 
หรือ จักรยานที่เพียงพอและปลอดภัย ใกล้กับสถานีรถ
สาธารณะโดยรอบของเมือง 

สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย (ระยะเดิน
ทางน้อยกว่า 10 กม.) การส่งเสริมการใช้จักรยานซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพของผู้ใช้ คนรอบข้าง และต่อสิ่ง
แวดล้อม (เนื่องจากไม่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียง) 
จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และ
รวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้พาหนะส่วนตัวอื่นๆ ให้ความ
สำคัญ 

<2 
กิโลเมต

ร 
2> dst 

<5 
5 > dst 

<10 
10> dst 

<20 
20> dst 

<40 
dst > 
4 0 

รถจักรยาน 7% 4% 0% 0% 2% 0% 

เดิน 53% 8% 8% 0%  0% 0% 

รถ
จักรยานยนต์ 

24% 36% 31% 11% 0% 0% 

กะป้อ 9% 32% 15% 19% 2% 0% 

รถเมล์ 2% 16% 38% 41% 40% 46% 

รถยนต์ 5% 4% 8% 30% 26% 46% 

มหาวิทยาลัยมิ
นิบัส 

0%  0% 0% 0% 26% 0% 

อื่น ๆ 0% 0% 0% 0% 5% 8% 

เดิน จักรย
าน 

จักรยานยนต์ รถเมล์ รถยนต์ 

สะดวกสบาย 1% 0% 6% 11% 16% 

ปลอดภัย 27% 8% 7% 43% 53% 

ยืดหยุ่น คล่องตัว 16% 17% 67% 30% 41% 

รวดเร็ว 8% 21% 89% 38% 87% 

เหน็ดเหนื่อย 53% 35% 16% 25% 6% 

ประหยัด 76% 64% 34% 68% 6% 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 49% 70% 5% 11% 1% 

สุขภาพแข็งแรง 57% 66% 4% 2% 3% 

ระยะทางถึงสถานีรถประจําทาง กิโลเมตร ระยะทาง ถึง สถานี กิโลเมตร ระยะทาง ถึง ทาเรือ (กิโลเมตร) 
 

ํ ั โ   ึ่ ึ่ ั ึ ั ใ ิโ   ื
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บุคคลากร
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย บุคคลากร 117 คน แบ่ง
ออกเป็นอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ตามสัดส่วนดังกราฟ 

วิธีการเดินทาง 
ระยะทางระหว่างที่พักและมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลฝั่งนักศึกษา

มีเพียง 9% ของบุคคลากรที่พักอยู่ในระยะ 2 กิโลเมตร 
(เทียบกับ 29% สำหรับนักศึกษา) ตรงกันข้าม 33% ขอ
งบุคคลากรพักอยู่ระหว่าง 2 และ 10 กม. เทียบกับ 19% 
สำหรับนักศึกษา และที่สำคัญ 13% ของบุคคลากรพักอยู่
ไกลกว่า 40 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัยเทียบกับ 6% 
สำหรับนักศึกษา ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้อาจเนื่องจาก
ที่พักใกล้กับมหาวิทยาลัยมีขนาดและชนิดที่เหมาะกับ
นักศึกษามากกว่าบุคคลากรที่มีครอบครัว ซึ่งต้องพิจารณา
ที่ทำงานของสมาชิกในครอบครัวและที่ตั้งโรงเรียนของ
เด็ก ฯลฯ เหล่านี้มีความสำคัญต่อการเลือกวิธีการเดินทาง
ประจำวัน 

เวลาของการเดินทางประจำวัน 

บุคคลากรส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่า30นาทีในการเดิน
ทางเช่นเดียวกับนักศึกษา ในขณะที่บุคคลากรจำนวนมาก
พักอยู่ไกลกว่า 40 กม.แต่บุคคลากรและนักศึกษาจำนวน
เท่าๆกันใช้เวลามากกว่า 60นาทีในการเดินทาง ซึ่งน่าจะ
เป็นผลมาจากวิธีการเดินทางที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
22% ของบุคคลากรใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาทีเมื่อเทียบ
กับ 33% ของนักศึกษา 21% ของบุคคลากรต้องใช้
ระหว่าง 15 และ 30 นาทีในการเดินทางเทียบกับ 13% 
สำหรับนักศึกษา ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ในแง่ระยะทาง 

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและ
เวลาที่จำเป็นในการเดินทาง 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและเวลาการ
เดินทางของบุคคลากร 

จะเห็นว่าการใช้เวลาแปรผันตามระยะทางในการเดินทาง 
แต่อาจมากหรือน้อยตามภาวะการจราจรด้วย 

รูปแบบการเดินทางในชีวิตประจำวัน  

จะเห็นว่าบุคคลากรส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ รองลงมาเป็นรถ
ประจำทาง แต่ก็เป็นเพียง 20% ของกลุ่มตัวอย่าง ต่อมา
เป็นการเดิน รถจักรยานยนต์และรถตุ๊กตุ๊กซึ่งใช้น้อยลงอีก 
สุดท้ายโหมดที่ใช้น้อยที่สุดของการเดินทางยังคงเป็น
จักรยาน 

การทำความเข้าใจการเลือกรูปแบบการเดินทางดูจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเดินทางและรูปแบบของการ
เดินทาง 

จะเห็นได้ว่าสำหรับระยะทางเกินกว่า 5กม. รถส่วนตัวเป็น
ทางเลือกของการเดินทางที่ส่วนใหญ่ของบุคคลากรใช้ ที่
น่าสนใจคือบุคคลากรที่พักอยู่ในระยะ 2 กิโลเมตรเลือก
การเดินเป็นส่วนใหญ่ รถจักรยานยนต์จะใช้เฉพาะสำหรับ
ระยะทางระหว่าง 2 และ 10 กม. รถเมล์จะถูกใช้สำหรับ
ระยะทางไกลกว่า 10 กม. 

เหตุผลของการเลือกรถส่วนตัวน่าจะมาจากการรับรู้ของรูป
แบบที่แตกต่างของการเดินทางของคนส่วนใหญ่ 

                  
กราฟที 6: ประเภทบคุคลากรในกลุม่ตวัอย่างกราฟที 7: สดัสว่นเพศในกลุม่ตวัอย่าง กราฟที 8: สดัสว่นอายบุคุคลากร

25≤x<35

กราฟที่ ระยะทางจากที่พักและมหาวิทยาลัย 

2 ≤ x < 5

5 ≤ x < 10

10 ≤ x < 20

2 ≤ x < 5

5 ≤ x < 10

10 ≤ x < 20

กราฟ เปรียบเทียบเวลาของการเดินทางจากที่พักมายังวิทยาเขตสําหรับนักศึกษาและบุคคลากร 

15 ≤ x < 30
30 ≤ x < 60
≥ 60

15 ≤ x < 30
30 ≤ x < 60
≥ 60

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

<2 2 > x 
<5 

5 > x 
<10 

10 > x 
<20 

20 > x 
<40 

> 40 

เวลา (นาที) 

<15 55% 48% 23% 0% 13% 0% 

15 > x <30 36% 40% 38% 19% 3% 0% 

30 > x <60 9% 12% 31% 57% 57% 13% 

> 60 0% 0% 8% 24% 27% 87% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

กราฟที่ รูปแบบการเดินทางของบุคคลากร 
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและโหมดของ
การเดินทาง 

ตารางที่ 7 การรับรู้เปรียบเทียบรูปแบบการเดินทางขอ
งบุคคลากร 

ตารางข้างต้นแสดงการรับรู้ของรูปแบบของการเดินทาง 
จะเห็นว่าจักรยานถูกมองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ถึง84% ส่วนการเดินทางที่ถูกใช้มากที่สุด(รถยนต์) ถูก
มอ ง ว่ า ร ว ด เ ร็ ว ( 8 5 % ) , ส ะ ด ว ก สบ า ย ( 6 9 % ) , 
ปลอดภัย(57%) และยืดหยุ่นได้(49%) 

สรุปได้ว่าบุคคลากรให้ความสำคัญกับตัวแปรเหล่านี้ 
มากกว่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและค่าใช้
จ่าย และเนื่องจากการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะในพื้นที่
ศึกษามีทางเลือกน้อยกว่าพื้นที่กลางเมืองจึงไม่น่าแปลก
ใจที่ ส่วนใหญ่ไม่เลือกใช้ขนส่งสาธารณะ 

คล้ายกับกลุ่มนักศึกษา บุคคลากรส่วนใหญ่เข้าถึงรถเมล์ 
โดย 49% ของกลุ่มตัวอย่างพักอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตร
จากป้ายรถเมล์ แต่ไม่สามารถเข้าถึงขนส่วสาธารณะอื่น 
90% พักอยู่ไกลกว่า2 กิโลเมตร จากสถานี MRT / BTS 
และท่าเรือ

ตารางที่ 8 ระยะทางระหว่างที่พักและสถานีขนส่ง
สาธารณะ 

ข้อสรุป 

ข้อแรก ส่วนใหญ่ของบุคคลากรเดินทางโดยรถยนต์
ระหว่างที่พักและมหาวิทยาลัยโดยไม่คำนึงถึงระยะทาง 
โดยเฉลี่ยบุคคลากรใช้เวลาเดินทางไม่ต่างจากนักศึกษา
แม้ว่าพวกเขาจะพักอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากกว่า ข้อ
สอง บุคคลากรส่วนใหญ่มองว่ารถส่วนตัวเป็นความ
รวดเร็วและสะดวกสบาย แม้ว่ากรุงเทพจะขึ้นชื่อเรื่องการ
จราจรติดขัด ทั้งนี้หากมีการจำกัดความเร็วรถยนต์ในย่าน
ใจกลางเมืองควบคู่ไปด้วย อาจช่วยให้ผู้ขับขี่คิดถึงรูป
แบบการเดินทางที่เคารพสิ่งแวดล้อม เช่น จักรยาน 
(สำหรับระยะใกล้) และรถเมล์ (สำหรับระยะทางไกล) มาก
ขึ้นและสุดท้าย เกี่ยวกับการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ 
การเข้าถึงสถานี MRT / BTS และท่าเรือมีความสำคัญ 
เช่นเดียวกับ สถานีรถโดยสาร อาจจะน่าสนใจหากมีการ
สร้างพื้นที่จอดรถบริเวณสถานี เพื่อช่วยให้คนที่พักอยู่ไกล
จากมหาวิทยาลัยและนอกเมืองได้เข้าถึงการเดินทางที่
หลากหลาย เช่น รถยนต์ (หรือรถจักรยานยนต์) ร่วมกับรถ
สาธารณะ 

อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลการเลือกวิธีเดินทางบริเวณโดยรอบและระหว่าง
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาและบุคคลากร มี
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไขในแง่ของการวางแผนเมือง 
กฎหมายและกฎระเบียบ ที่คล้ายคลึงกันโดยรายงานนี้จะ
เสนอแนะการแก้ปัญหาสำหรับการเดินทางทั้งระยะสั้นและ
ยาวเพื่อการศึกษาทดสอบต่อไป 

การเดินทางระยะสั้น (<10 กม. ): การพัฒนาส่ง
เสริมการเดินเท้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บุคคลากร) 
และการใช้จักรยาน 

การเดินทางระยะยาว (> 10 กม. ): การพัฒนา
เครือข่ายรถเมล์และการเข้าถึงรถสาธารณะ 

ระยะทาง (กิโลเมตร) <2 2 > x <5 5 > x <10 10 > x 
<20 

20 > 
x 
<40 

> 
40 

โหมดของการเดินทาง 

จักรยาน 0% 8% 0% 0% 0% 0% 

เดิน 55% 0% 0% 0% 0% 0% 

รถจักรยานยนต์ 0% 24% 25% 5% 0% 0% 

รถตุ๊กตุ๊ก กะป้อ 0% 16% 0% 5% 7% 0% 

รถเมล์ 9% 4% 8% 29% 30% 43
% 

รถส่วนตัว 36% 44% 67% 57% 59% 57
% 

รถมินิบัสมหาวิทยาลัย 0% 0% 0% 0% 4% 0% 

อื่น ๆ 0% 4% 0% 5% 0% 0% 

เดิน จักรยาน รถจักรยานยนต์ รถเมล์ รถส่วนตัว 

สะดวกสบาย 6% 3% 21% 27% 69% 

ปลอดภัย 18% 6% 4% 31% 57% 

ยืดหยุ่น คล่องตัว 16% 17% 69% 30% 49% 

รวดเร็ว 8% 16% 97% 38% 85% 

เหน็ดเหนื่อย 34% 26% 9% 23% 3% 

ประหยัด 76% 63% 41% 83% 3% 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 57% 84% 1% 10% 0% 

สุขภาพดี 79% 75% 0% 0% 2% 

ระยะทาง ทีพัก ถึง สถานีรถประจำทาง (กิโลเมตร) 

<0,5 0,5 > x <1 1 > x <2 > 2 

26%  23% 30% 21% 

ระยะทาง ทีพัก ถึง สถานี BTS / MRT (กิโลเมตร) 

<2 2 > x <5 5 > x <10 > 10 

6% 12% 15% 67% 

ระยะทาง ทีพัก ถึง ท่าเรือ (กิโลเมตร) 

<2 2 > x <5 5 > x <10 > 10 

9% 22% 20% 50% 
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การพัฒนาส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้
จักรยานโดยรอบมหาวิทยาลัย 

สำหรับผู้ต้องการเดินทางระยะใกล้ มีความเป็น
ไปได้ที่จะเปลี่ยนผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางโดย
รอบมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงการเข้าถึงพื้นที่ทั้งสองฝั่ง
จากถนนประชาอุทิศและพุทธบูชา ซึ่งปัจจุบันแม้จะเข้าถึง
ได้ง่ายแต่ทางเข้ายังไม่เหมาะสำหรับคนเดินเท้าและ
จักรยาน การเดินข้ามถนนเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีรถวิ่ง
ต่อเนื่องไม่หยุด 

สะพานลอยข้ามถนนช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้นใน
ปัจจุบันโดยแยกคนเดินเท้าออกจากการจราจรบนถนน
และช่วยให้รถไม่ต้องหยุด ซึ่งอาจจำเป็นในการทำให้พื้นที่
ส่วนใหญ่ใช้งานง่ายสำหรับคนเดินเท้าและขี่จักรยาน แต่
ในขณะเดียวกันการใช้จักรยานจะมีความเสี่ยงที่ไม่ลดลง
เพราะผู้ขับขี่รถยังไม่มีความระวังและไม่แสดงการรับรู้ถึง
การใช้จักรยานบนถนน รถยนต์สามารถขับเร็ว (ถึง 80กม. 
/ชม.) และมักจะหยุดและจอดบนถนนรบกวนการเดินทาง
ของนักปั่นจักรยาน

การจะปรับปรุงสภาพการจราจรสำหรับคนเดิน
เท้าและขี่จักรยานจึงควรวางแผนต่อไปนี้ 

การยกพื้นถนนขึ้นบริเวณทางเข้าหลักของสถาน
ที่สาธารณะ มหาวิทยาลัย โรงเรียน สวนสาธารณะ สนาม
กีฬา และห้องสมุด เพื่อกระตุ้นการรับรู้  (มีเครื่องหมายบน
พื้น, ป้ายจำกัดความเร็ว ฯลฯ) ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ตระหนักว่าอยู่ในบริเวณทางเท้าและให้ความสำคัญกับ
กิจกรรมเดินและใช้จักรยานโดยรอบ ( รูปที่ 4) 

รูปที่ 1 ตัวอย่างสัญญลักษณ์ลดความเร็ว
ที่ทางเข้าของโรงเรียน

 
การปรับปรุงทางเท้า 
การปรับปรุงทางเท้าที่สำคัญอย่างแรกคือความ

ราบเรียบต่อเนื่องเพื่อให้รถเข็นคนแก่และผู้พิการใช้ได้
สะดวกและปลอดภัย ขั้นที่สองคือพฤติกรรมการใช้
จักรยานยนต์บนทางเท้าซึ่งต้องกวดขันและลงโทษปรับ 
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ทำอีก นอกจากนี้ผู้ค้าขายจะต้อง
ไม่เบียดเบียนทางเท้าเป็นที่ตั้งร้านค้าหรือสินค้ากีดขวาง
การเดิน มาตรการทั้งหมดเหล่านี้จะต้องได้รับการควบคุม

โดยผู้มีอำนาจเพื่อให้กฎหมายถูกนำไปใช้ ตำรวจต้องไม่
เพียง แต่ให้คำเตือน แต่ยังต้องมีค่าปรับสำหรับผู้ที่ทำผิด
กฎหมาย

การพัฒนาทางข้าม 
ทางข้ามถนนจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนและ

ต้องอยู่ติดกับทางเข้าของมหาวิทยาลัย โรงเรียน เสมอ 
นอกจากนี้ควรมีกฎหมายกำหนดให้รถให้ทางเมื่อมีคน
ต้องการข้ามถนน ต่อจากนั้นการสื่อสารโฆษณาเพื่อสร้าง
การรับรู้ร่วมกันในความสำคัญของการเดินเท้าในใจกลาง
เมืองและสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะต่างๆ

การจัดที่จอดรถสำหรับพื้นที่ค้าขาย 
ด้วยลักษณะพื้นที่การประกอบธุรกิจ ค้าขาย

ตลอดเส้นทาง จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของผู้
ขายบนทางเท้า และการจอดรถบนท้องถนน (ซึ่งปิดกั้นการ
จราจรไปถึงครึ่งหนึ่งของเส้นทาง) ดังนั้นจึงควรจัดพื้นที่
ยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองการหยุดรถโดยไม่กระทบกับ
การเดินทาง โดยแบ่งจากช่องทางเดินรถปกติโดยให้จอด
สลับทั้งสองข้างของถนน (รูปที่ 5) นอกจากจะช่วยสร้าง
แนวกันชนระหว่างรถและคนเดินเท้าและเพิ่มพื้นที่ปลูกต้น
ไม้ใหญเพื่อให้ร่มเงากับคนเดินและจักรยานแล้ว ความคด
โค้งของช่องจราจรสามารถลดความ เ ร็วของรถ
จักรยานยนต์และรถยนต์ลงด้วย

รูปที่ 2 ที่จอดรถสลับกับช่องทางวิ่ง 

รูปที่ 3 ช่องทางจักรยานบนถนน 
(แนะนำบนถนน พุทธบูชาโดยไม่ต้องจอดรถ) 
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การพัฒนาเส้นทางจักรยาน 
การสร้างเส้นทางจักรยานจะช่วยให้นักปั่น

จักรยานไม่ถูกรบกวนในการเดินทาง ลดเวลาและลด
ความเสี่ยงของอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์ รถจักรยานยนต์
และจักรยาน (รูปที่ 3) ทั้งนี้โดยเฉพาะบริเวณทางแยก การ
แยกช่องทางเฉพาะ การยกระดับเล็กน้อยและการใช้สีที่
แตกต่างกับทางรถจะเพิ่มความปลอดภัยได้

ในกรณีที่ถนนมีความกว้างไม่มากไม่สามารถมีทั้งช่องทาง
จักรยานและที่จอดรถ หากจำเป็น จักรยานอาจจัดให้วิ่งไป
กับช่องทางรถเมล์เฉพาะ (รูปที่ 4) โดยช่องทางใหม่นี้ควร
จะกว้างพอที่จะรองรับการเคลื่อนตัวของรถโดยสารและ
จักรยาน และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการชนกันรถ
จักรยานยนต์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ในช่องทางนี้ 

รูปที่ 4 ช่องทางจักรยานใน bus lane 
(แนะนำบนถนนประชาอุทิศ)

รูปที่ 5 ทางเท้าคู่กับทางจักรยาน 

การเข้าถึงวิทยาเขต ทางเข้าด้านหน้าและหลัง
มหาวิทยาลัยเหมาะสำหรับคนเดินเท้า แต่ไม่เหมาะสำหรับ
จักรยาน เนื่องจากไม่มีการปรับทางลาดในช่องทางด้าน
หลัง ทางเข้าควรอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับ
ทั้งคนเดินเท้าและจักรยาน ( ดูรูปที่ 5)

การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ 
สำหรับผู้ต้องการเดินทางระยะไกล เพื่อให้การ

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเป็นที่ต้องการ จะต้อง
ปรับปรุงการขนส่งสาธารณะให้น่าใช้ ทั้งในเรื่องความถี่ 
ช่วงเวลาของการเดินทาง ความสะดวกสบายและภาพ
ลักษณ์

เพื่อปรับปรุงความถี่และเวลาในการเดินทางด้วยรถ
สาธารณะ ควรกำหนดช่องทางของการขนส่งสาธารณะ 
สำหรับรถเมล์ รถแท็กซี่และกะป้อ ห้ามรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ เป้าหมายคือการเพิ่มความรวดเร็วของ
รถเมล์และกะป้อ ในชั่วโมงเร่งด่วน และมีจุดมุ่งหมายที่จะ
แสดงให้เห็นว่าคนที่ใช้ขนส่งสาธารณะสามารถเดินทางได้
รวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น การลดลงของเวลาของ
การเดินทางจะช่วยให้ความถี่ในการเดินรถสม่ำเสมอขึ้น
ด้วย โดยอาจลองปรับใช้แนวความคิดนี้ตลอดสายรถ
ประจำทางหนึ่งสาย เช่นสาย 785 และหากเกิดผลดีน่า
พอใจจึงขยายไปยังสายอื่น ๆ ที่ประสบการจราจรติดขัด
ทุกวัน เป็นต้น

ข้อเสนอของช่องทางขนส่งสาธารณะนี้เป็นผลจากการ
สังเกต ในความเป็นจริงจะเห็นว่าคนขับรถน้อยมากที่ขับ
รถบนช่องทางซ้ายเพราะรถประจำทางและกะป้อ มักจะ
จอดรับผู้โดยสาร ดังนั้นการจัดถนนด้านซ้ายสำหรับโหมด
เหล่านี้ของการเดินทางขนส่งไม่เป็นการเปลี่ยนพื้นฐาน
พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์

ป้ายรถประจำทางที่มีผู้ใช้มาก เ ช่นบริ เ วณหน้า
มหาวิทยาลัย มีความสำคัญและต้องหยุดให้เวลามากพอ
สำหรับผู้โดยสารที่จะได้ขึ้นหรือลงรถ ในทางกลับกันไม่
ควรให้รถโดยสารอื่นเช่น กะป้อ หยุดที่ใดก็ได้เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการเดินรถเมล์สาธารณะ และการหยุด
จอดต้องไม่เกินเวลาที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่จะขึ้นหรือลงรถ 
และควรมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่เคารพกฎเกณฑ์นี้

นอกจากนี้ กะป้อและรถโดยสารไม่ควรใช้ช่องจราจรเป็น
จุดหยุดพักผ่อนอย่างที่เกิดในกรณีในถนน พุทธบูชา ขณะ
นี้บนถนนพุทธบูชาอาจปรับใช้ตัวอย่างในรูปที่ 6 รูปที่ 7 
เป็นภาพความเป็นไปได้สำหรับถนนประชาอุทิศ (ผสมการ
ขนส่งสาธารณะและจักรยาน)

รูปที่ 6 ช่องทางการขนส่งสาธารณะ
(แนะนำในถนน พุทธบูชา)
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รูปที่ 7 การขนส่งสาธารณะและนักปั่นจักรยานในช่องทาง
เดียวกัน (แนะนำสำหรับถนนประชาอุทิศ) 

การปรับปรุงการสื่อสาร 
การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นหนึ่งในปัจจัยของ

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของวางแผนการเดินทาง
ขนส่ง การจัดช่องทางเฉพาะสำหรับรถสาธารณะจะต้อง
อธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา
จราจรระยะยาว เป็นต้นนอกจากนี้การแสดงแผนที่ของรถ
ประจำทางทุกสายที่ผ่านป้ายรถเมล์แต่ละแห่งอย่างชัดเจน
จะช่วยให้การใช้รถสาธารณะเข้าใจได้ง่ายขึ้น การ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของรถเมล์ (ซึ่งปัจจุบันไม่แสดงแผนที่) 
ให้มีแผนที่การเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ (รถเมล์, BTS, 
MRT, เรือ, รถไฟ) การแสดงราคาในป้ายรถเมล์ เหล่านี้
ควรได้รับการจัดการ

นอกจากนี้เรายังควรสื่อสารเกี่ยวกับประโยชน์ของการเดิน
และการขี่จักรยานที่มีต่อสุขภาพ แม้ว่านักศึกษาและบุคคล
ากรมีความตระหนักในข้อเท็จจริงเหล่านี้แต่มีน้อยมากที่จะ
เปลี่ยนการเดินทางประจำวันมาเดินเท้าหรือขี่จักรยาน เช่น
เดียวกับ ความจริงที่ว่าการใช้จักรยานและการเดินเป็นสิ่ง
ที่ดีสำหรับสิ่งแวดล้อมซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นที่รับรู้โดย

ทั่วไป อย่างไรก็ตามการรับรู้ว่าทุกคนสามารถทำสิ่งเล็ก ๆ 
น้อย ๆ นี้ในทุกวัน ยังไม่มีการสื่อสารที่เหมาะสมนัก
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