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1. บทนํา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําลังเผชิญกับปญหาการจราจรคับค่ัง อันเปนผลเนื่องมาจากการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ปญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกิดจากการเพิ่มจํานวนของ
ยานพาหนะ เปนเหตุทําใหพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีสําหรับคนลดนอยลงอยางมาก เพราะพื้นท่ีเหลาน้ันถูกนําไปใช
เปนพื้นท่ีเพื่อการจราจร และยังสงผลกระทบในทางลบตอบรรยากาศความเงียบสงบท่ีจําเปนสําหรับการศึกษา
ของนักศึกษา ท้ังยังทําใหเกิดปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยดวย 

 จากปญหาดังกลาวขางตน เราสามารถนําหลักการ "ผูกอใหเกิดมลสารเปนผูรับผิดชอบ" (Polluter 
Pays Principle - PPP) ซึ่งประกอบดวยมาตราการตาง ๆ มาใชบรรเทาปญหาการจราจรท่ีเกิดข้ึนได หลักการน้ี
ไดรับการปรับปรุงและแกไขมาจากหลักการ "ผูใชเปนผูรับผิดชอบ" (User Pays Principle - UPP) ใหเขากับ
สภาพของส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพ ทัศนคติและหนวยงาน ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญและสงผลใหเกิด
ปญหาการจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 การนําหลักการ PPP/UPP มาใชเปนโครงการนํารองในการบรรเทาปญหาการจราจรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากจะชวยสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของบุคคลตาง ๆ ในดานการวางแผนและ
การบริหารงานจราจรแลว ในขณะเดียวกัน ยังบรรเทาปญหาส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนผลเนื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใชยานพาหนะของบุคคลเหลานั้นอีกดวย หลักการผูกอใหเกิดมลสารเปนผูรับผิดชอบเพ่ือบรรเทา
ปญหาจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการวางแผนระยะยาว ซึ่งจะสามารถทําใหเกิดความตองการรวมกัน
ระหวางผูใชยานพาหนะและมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี PPP/UPP จัดใหมีการแนะนําและใหบริการดานการศึกษา
อยางเขมขนและกวางขวางเพ่ือการสงเสริมหลักการน้ี โดยมีจุดประสงคท่ีจะนําเสนอในเรื่องท่ีผูกอใหเกิดมล
สารเองซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ควรจะประสานใหเกิดทิศทางท่ีแนนอนในเรื่องการรักษาสภาพส่ิงแวดลอม 
แนวคิด มาตรการและการจัดการของโครงการนํารองน้ีมีวัตถุประสงครวมของการบริหารจัดการซ่ึงจํากัดความ
โดยกลุมผูใชยานพาหนะและรวมทั้งรัฐบาลดวย ดังน้ัน ผลของการศึกษาในเรื่องน้ีนอกจากจะรวบรวมหลักการ
พื้นฐานของการจัดการสิ่งแวดลอมแลว ยังนําเสนอขอขัดแยงในการจัดการ และรวบรวมความตองการของกลุม
ผูใชยานพาหนะภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอีกดวย 

• วัตถุประสงค 
1. แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดและขอจํากัดของการประยุกตใชหลักการ PPP ในการจัดการระบบขนสง

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. นําเสนอแผนงานของโครงการนํารองในการบรรเทาปญหาการจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย

พิจารณาถึงปจจัยทางดานภูมิศาสตร สังคมและเศรษฐกิจ รวมท้ังการบริหารจัดการ 
3. ศึกษาถึงขอคิดเห็นของกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี ท่ีเกี่ยวของกับหลักการและความเปนไปไดในการดําเนิน

โครงการนํารอง 

• ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีการประเมินโครงสรางพื้นฐานของระบบจราจรท่ีดําเนินอยูในปจจุบัน 
2. พัฒนาโครงสรางการบริหารระบบจราจรโดยใชหลักการ PPP 
3. โครงการนํารองโดยมีกรอบการดําเนินงานท่ีเปนข้ันตอน 
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2. กรอบการศึกษา 
 

 

ความคิดเห็นที่มี
ตอหลักการ PPP 

หลักการ : PPP และ UPP 
วัตถุประสงค : บรรเทาปญหาจราจรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิธีการ : Economic internalization 

วิธีการ 

มาตรการ 

Internal & external PPP/UPP 

โครงการนํารอง 

การศึกษาการดาํเนนิงานในเร่ืองส่ิงแวดลอม : 
สวนประกอบทางกายภาพ (The physical environment) 
สวนประกอบทางจิตวิทยา (The psychological 
environment) 
สวนประกอบขององคกร (The organizational 
environment) 

การกําหนดแนวทาง: 
ความย่ังยืน 
การพัฒนา 
การพัฒนาอยางย่ังยืน 
ระบบขนสง 
ระบบขนสงท่ีย่ังยืน 

หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน: 
จิตวิทยาส่ิงแวดลอม 
หลัก 3 ประการของการกระตุนและตอบสนองทางอารมณ 
The concept of environmental load 
ทฤษฎี Gestalt  
หลักการการรับรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
จินตนภาพของการวางแผนการเดินทาง 
การวางแผนการใชท่ีดนิและทําเล 
แหลงท่ีตัง้ของการดาํเนินงานโครงการนาํรอง 
ระบบการไหลเวียนของการจราจร 
แบบแผนการตกแตงพืน้ท่ี 
การกําหนดรูปแบบของถนนและทางจราจร 
The "Commons" 

การคัดเลือกตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

การพัฒนาโครงการนํารองบนพื้นฐานของ 
economic internalization 

โครงการนํารอง 

รูปที่ 1 แผนผังกรอบแนวคิดในการ
ทําการศึกษา 

การวางแผนการใชที่ดิน การวางแผนการบริหารจัดการ 

การคัดเลือกเคร่ืองมือในการศึกษา 
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3. วิธีการ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเกบ็ขอมูล 

• แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

• การประเมินขอมูลโดยใชเอกสารประกอบ (TEA) 

• การประเมินขอมูลโดยการสังเกตการณ (OBEA) 

การวิเคราะหขอมูล 

• ประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิง
คุณภาพ 

การวิเคราะหคุณลักษณะ (เปอรเซ็นต และ 
ความถ่ี) 

การจัดการขอมูล/การจัดกลุมขอมูล 

• นักศึกษา 

• อาจารย 

• ฝายบริหาร 

• บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

• ผูใชเสนทางการจราจรแบบชั่วคราว 

• สาธารณชนและลูกจางวิจัย เปนตน 

• 

การคัดเลือกตัวแปรตามสวนประกอบ 

 สวนประกอบทางกายภาพ สวนประกอบขององคกร สวนประกอบทางจิตวิทยา

1. ประชากรในพืน้ท่ีท่ีทําการศึกษา  

• ตําแหนงทางสังคม 

• เพศ าง 

• อายุ 

• Accommodation 

• ระบบขนสงสวนตัว 

• ยานพาหนะ 
2. การบริหารจัดการจราจรในปจจุบัน 

• โครงสรางการควบคุมการจราจร 

• ระเบียบจราจร  

• ระบบขนสงสาธารณะ 
3. การใชพื้นท่ีในปจจุบัน 

• หลักการการจัดการ 

• การจอดรถ 

• โครงสรางพื้นฐานของถนน 

การวิเคราะหขอมูลโดยการแลกเปล่ียนและเปล่ียนแปลงขอมูลระหวางขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

• ประชากรในพืน้ท่ีท่ีทําการศึกษา 

• กลุมผูใชการจราจร ลักษณะ
ท่ัวไปทางภูมิศาสตรของคณะต
ๆ ท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีศึกษา 

• ถนนท่ีเขาไปสูบริเวณท่ีศึกษา

• บริเวณท่ีจอดรถ 

• The "Commons" 

• การไหลเวียนของการจราจร 

• การใชพื้นท่ีในปจจุบัน 

• การถือครองของยานพาหนะ

• ชนิดของยานพาหนะ 

• ชนิดของท่ีอยูอาศัย 

• การจัดต้ังกฎระเบียบ 

• ความสามารถของมหาวิทยาลัยฯ 

• ขอจํากัดของมหาวิทยาลัยฯ 

• โครงสรางการบริหารจัดการ 

• ระบบการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
ฯ 

• ระเบียบและขอบังคับจราจรใน
ปจจุบัน 

• Current traffic related programs 

• แผนการจราจรหลักของแตละคณะ 

 

ฐานขอมูลของโครงการนํารองท่ีพฒันา
บนหลักการ PPP/UPP 

รูปที่ 2 ตัวแปรที่ใชใน
การศึกษา 
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 วิธีการข้ันตนคือ การนําเอกสาร 2 ชุดมาศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบการศึกษา และทําความเขาใจ
ขอบเขตของปญหาหาการจัดการระบบจราจรในพ้ืนท่ี เพื่อท่ีจะสรางเปนแผนท่ีประกอบการศึกษาหลักการ 
PPP/UPP เพื่อนํามาประยุกตใชเปนแนวคิดในการรางโครงการนํารอง เอกสารชุดแรก คือ "Proposal for a Land-
Use Plan and Concept for One of the Study Centers of Chiang Mai University Campus" ซึ่งใชในการกําหนด
วิธีการศึกษาบนพ้ืนฐานของการประเมินขอมูลโดยใชเอกสารประกอบ การประเมินขอมูลโดยการสังเกตการณ 
และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เอกสารชุดท่ี 2 นํามาใชในการสรางความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามจากเอกสารชุดท่ี 1 ประกอบกับเงื่อนไขทางกายภาพของสถานท่ี
ท่ีทําการศึกษา 

ขอมูลและแหลงท่ีมาของขอมูล 

• ขอมูลประกอบดวย ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ 

• แหลงท่ีมาของขอมูลไดมาจาก หนวยงานบริหารของมหาวิทยาลัย จากคณะตาง ๆ และจากผลการวิจัย  
การทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามมีความเช่ีอถือไดถึง 97.5 และ 95 เปอรเซ็นต จากกลุมตัวอยางจํานวน 

10,000 คน ในพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา และมีสถิติความถูกตอง ± 0.5 

• วิธีการคัดเลือกขอมูลใชการแบงขอมูลเปนกลุมและทําการสุมตัวอยาง 
 
 

4. หลักการผูปลอยมลสารเปนผูรับผิดชอบ (PPP) และผูใชเปนผูรับผิดชอบ (UPP) 

 ขบวนการผูกอใหเกิดของเสียหรือมลสารเปนวิธีการทางธรรมชาติและเกิดข้ึนอยูเสมอเปนปรกติ 
แตมลสารน้ันสามารถท่ีจะสะสมและมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ จากระยะเวลาที่ยาวนาน จนถึงระดับท่ีเปน
อันตรายตอส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในสภาพแวดลอมน้ัน การสะสมของมลสารน้ันเรียกวา มลสารท่ีเกิดข้ึนโดยมนุษย เมื่อ
ประมาณ40 ปท่ีผานมา Pigou ไดพยายามท่ีจะอธิบายปรากฎการณนี้โดยใชทฤษฎีเศรษฐศาสตร และเรียกการ
บริโภคทรัพยากรโดยไมรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีมีตอธรรมชาติ วา Externality เขาไดนําเสนอการแกไข
ปญหาผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม โดยใหผูกอใหเกิดมลสารรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมท่ีเสียไปจากผลกระทบนั้น ๆ กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมน้ีเรียกวา "Internalization" หมายถึง 
ทฤษฎีท่ีอยูบนพื้นฐานของระบบเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชหลักการผูกอใหเกิดมลสารเปนผูรับผิดชอบ 
(PPP/UPP) 

วิธีการ 

วัตถุประสงคของ internalization นอกจากการท่ีจะใหบรรลุถึงความมีประสิทธิภาพดานเศรษฐศาสตร
แลว ยังมุงหวังท่ีจะทําใหเกิดความตระหนักในการเปนเจาของและรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ซึ่งตาม
แนวคิดของ PPP และ UPP การบริโภค-การเปนเจาของ-การมีความรับผิดชอบ จะตองมีความเสมอภาคซ่ึงกัน
และกัน และสามารถท่ีจะประยุกตใชโดยการกําหนดความรับผิดชอบในการบริโภคของเจาของ (เจาของเปน
ผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริโภคของตน) ซึ่งถามีการบริโภคสูงก็จะนําไปสูคาใชจายท่ีสูง ในขณะเดียวกัน ถา
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การดําเนินงานของ PPP/UPP 

 PPP/UPP เปนหลักการท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของระบบการเก็บคาธรรมเนียม (Taxation - ภาษี?) ซึ่ง
ข้ึนอยูกับระเบียบขอบังคับ กฎหมายหรือมาตรฐาน และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจของผูลงทุน
โดยตรง ดังน้ัน จะตองมีการดําเนินงานอยางระมัดระวัง ท้ังในสวนของการปฏิบัติและการนํามาประยุกตใชใน
สถานการณท่ีเปนอยูเทาน้ันจึงจะสามารถรางนโยบายในการควบคุมและขอบังคับใชเกี่ยวกับมลภาวะและรักษา
สภาพสิ่งแวดลอมใหคงสภาพอยูไดอยางประสบผลสําเร็จ อาทิเชน ในการจัดการระบบจราจรจะตองคํานึงถึง
สภาพเศรษฐกิจท่ีระบุในหลักการของ PPP/UPP และทําการวิเคราะหแยกแยะปจจัยเฉพาะและความเก่ียวของ
ของปจจัยตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูการเกิดมลภาวะอยางถูกตอง เพื่อท่ีจะสามารถนําเสนอทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ
ภายใตบริบทของทองถิ่นหรือภูมิภาค ถาเราใชหลักการ PPP ในการสรรหาทางเลือกเกี่ยวกับระบบจราจร เรา
จะตองคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังน้ี 

• สภาพและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจทองถิ่นของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

• เรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

• ทําความเขาใจถึงระบบสังคมและโอกาสทางการเมือง รวมไปถึงขอจํากัดตาง ๆ 

หลักเกณฑ 4 ขอของ PPP 

 ในการเตรียมการและเง่ือนไขสําหรับ PPP และ UPP เพื่อใหบรรลุถึงประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจ จําตองมีการใหคําจํากัดความของพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงาน โดยมีศูนยกลางบนฐานของการใชบริการ 
การเปนเจาของ และความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑพื้นฐาน 4 ของ ดังตอไปนี้ 
1. การกําหนดความรับผิดชอบ ใหกับ "เจาของ" โดยมีการควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับการใชบริการ 
2. การใหรางวัลกับเจาของ เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ (การบริโภคตอหนวยของการบริการหรือการ

ปฏิบัติ) และไดรับโทษเม่ือประสิทธิภาพลดลง รางวัลอาจประกอบดวย การชดเชย การเปนท่ียอมรับหรือ
สิ่งอื่น ๆ ท่ีสามารถสัมผัสไดและไมสามารถสัมผัสได 

3. การใหอํานาจแกเจาของ ในการตัดสินใจท่ีจะเลือกใชและควรจะมีการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอยางไร 
4. ใหสิทธิ์ในการบริโภคแกเจาของที่จะเพ่ิมหรือลดปริมาณการบริโภค โดยการใหการบริการตามวัตถุประสงค

ท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง 
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5. การกําหนดพ้ืนที่ที่ใชในศึกษา 
0การวางแผนการเดินทางของกลุมเปาหมาย 

 ดวยสภาพระบบการจราจรปจจุบัน บุคคลในกลุมเปาหมายไดสรางรูปแบบการเดินทางของตน
ข้ึนมาใหมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานความตองการหรือวิธีการของแตละบุคคล ซึ่งถือเปนพฤติกรรมของแตละ
บุคคลและสงผลกับระบบจราจรท่ีเปนอยูในบริเวณมหาวิทยาลัย 

 จากผลการสํารวจปรากฏวา 20% ของบุคคลท่ัวไปไมมียานพาหนะเปนของตัวเอง 10.4% ของ
จํานวนน้ีใชวิธีเดินจากบานมาเรียน และ 8.1% ใชบริการรถโดยสารส่ีลอ (รถแดง) จํานวน 1.5% ท่ีเหลือแสดงให
เห็นวาอยางนอยมีการใชยานพาหนะรวมกันโดยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหลังจาก ผูเดินทาง เดินทางมาถึง
มหาวิทยาลัย ผูเดินทาง สามารถท่ีจะเลือกใชยานพาหนะไดอยางหลากหลาย โดยท่ี 54% ใชยานพาหนะของ
ตนเองในการเดินทางมามหาวิทยาลัย แตมีเพียง 11.9% เทาน้ันท่ีใชยานพาหนะน้ันในการเดินทางภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะอีกชนิดหน่ึงท่ีมีการใชอยางกวางขวางภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ถึง 50% แตการใชยานพาหนะชนิดน้ีไดลดลงจนเหลือแค 9.8% เมื่อเดินทางเขามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
การใชยานพาหนะ อาทิเชน รถกระบะก็คลายคลึงกับรถยนตสวนตัว คือ มีจํานวนการใชลดลงประมาณครึ่งหน่ึง
เมื่อเดินทางเขามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย จาก 2.7% เปน 1.3% ประการท่ีนาสนใจก็คือ จํานวนการใชบริการ
ของรถโดยสารส่ีลอและรถรางภายในบริเวณมหาวิทยาลัยลดลงจาก 4.1% เปน 2.7% เมื่อเปรียบเทียบการ
โดยสารโดยวิธีตาง ๆ จะเห็นวา การเดินเปนวิธีท่ีใชมากท่ีสุด โดยเฉพาะการเดินทางภายในบริเวณคณะ เพิ่มข้ึน
เปนสี่เทาจาก 10.4% เปน 38.8% เมื่อเทียบกับการเดินทางระหวางคณะตาง ๆ 

 จากสถิติการสํารวจพบวา 35% ของผูโดยสารไมเคยใชยานพาหนะรวมกับผูอื่น 38% ใช
ยานพาหนะรวมกับผูอื่น และ 26.7% เดินทางคนเดียว ดังน้ันจะเห็นไดวา จํานวนของผูใชยานพาหนะรวมกับ
ผูอื่นจะคอนขางสูงและถูกจัดวาเปนวิธีการโดยสารท่ีสําคัญอันหนึ่ง 

 การวางแผนการเดินทางประกอบไปดวยลักษณะตาง ๆ ท่ีกําหนดไว ดังน้ี 
1. รถจักรยานยนตเปนพาหนะท่ีจัดวาสําคัญท่ีสุดในการเดินทาง 
2. รถยนตสวนตัวและรถกระบะถูกใชเพื่อการเดินทางมามหาวิทยาลัยเทาน้ัน หลังจากถึงแลว

ปริมาณการใชจะลดลงครึ่งหน่ึง 
3. การเดินเทาเปนวิธีการเดินทางท่ีใชถึง 40% ของวิธีการเดินทางอื่น ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
4. การใชยานพาหนะรวมกันนับวาเปนวิธีการท่ีใชและยอมรับกันในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปน

จํานวนถึง ¾ ของผูท่ีเดินทางภายในมหาวิทยาลัย 
5. รถโดยสารส่ีลอ (รถแดง) รถรางและจักรยานมีบทบาทเพียงเล็กนอยในการเดินทางภายใน

มหาวิทยาลัย 

1ความเห็นของกลุมเปาหมายเกี่ยวกับนโยบายของระบบจราจร 

 มีการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันโดยมากในเรื่องของนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการแยก
พื้นท่ีสําหรับจอดรถ โดยเฉพาะในกลุมนักศึกษาไดแยกออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมท่ีสนับสนุนนโยบายมี
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 จากผลของแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา จากสมมติฐานของการเก็บคาธรรมเนียมในการใชระบบ
การจราจร มีความเห็นพองตองกันของกลุมตาง ๆ ดังน้ี 14.8% เห็นดวยอยางไมมีเงื่อนไข คือ นักศึกษา 14.84% 
และกลุมอื่น ๆ 14.49% ผูใชบริการสวนใหญเห็นดวยกับระบบการเก็บคาธรรมเนียนภายใตเงื่อนไขท่ีวา คา
ธรรมเนียนนั้นถูกนําไปใชเกี่ยวกับระบบจราจรเทาน้ัน และ 27.30% มีความคิดเห็นวา ระบบการเก็บ
คาธรรมเนียมไมควรถูกนํามาใช (นักศึกษา 27.74% และกลุมอื่น ๆ 24.64%) 

 

 

6. การวิเคราะห 
2สภาพโดยท่ัวไป 

 เนื่องจากสภาพที่ต้ังท่ีอยูบนแนวไหลเขาและเนินเขาของดอยสุเทพ รวมท้ังสภาพภูมิอากาศสงผล
ใหมีขอจํากัดในมาตรการจัดระบบจราจร 2 ประเด็น คือ 

1. ความไมเหมาะสมของยานพาหนะหรือวิธีการของระบบการขนสงมวลชน 
2. การเพ่ิมจํานวนของยานพาหนะท่ีไมมีการควบคุม สงผลใหเกิดภาวะวิกฤตของการสะสมของ

มลสารภายใตสภาพอากาศบางสภาพ 

 ขอจํากัดเหลาน้ีเปนตัวกําหนดใหเกิดปญหาในการจัดการระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย
โดยท่ัวไป การสนับสนุนใหใชยานพาหนะท่ีปราศจากเครื่องยนต เชน รถจักรยานหรือการเดินเทา อาจเปน
ทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาปญหาการจราจร หยุดยั้งการเกิดมลภาวะของสิ่งแวดลอมและสะสมของมลสาร 
ดวยลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรของท่ีต้ังมหาวิทยาลัย เปนสาเหตุท่ีทําใหระบบขนสงมวลชนท่ีใช ตองเปน
ระบบมีประสิทธิภาพและอยูบนพื้นฐานของการรักษาสภาพส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ 

 สภาพภูมิประเทศท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะอากาศแบบเขตรอนช้ืนและต้ังอยูบนไหลเขา มี
สวนชวยในเรื่องของการจัดการส่ิงแวดลอม การจัดการกับลักษณะภูมิประเทศท่ีดีอาจทําใหเกิดระบบ
พฤกษศาสตรท่ีโดดเดน ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาของ 

1. ปญหามลภาวะทางเสียง ซึ่งความหนาแนและอุดมสมบูรณของตนไมจะชวยเปนกําแพงก้ัน
มลภาวะทางเสียง 

2. มลภาวะทางอากาศ ความสมบูรณของตนไมจะชวยในดูดเอามลพิษท่ีออกมาจากทอไอ
ของยาาพาหนะตาง ๆ ได 

3. มลภาวะทางสายตา ตนไมจะชวยบดบังไมใหเห็นยานพาหนะท่ีวิ่งกันขวักไขวภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย 
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4. ชวยลดอุณหภูมิของอากาศ ในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีตนไมมาก ๆ และ
ในท่ีรม 

5. ชวยใหการระเหยของนํ้าบนหนาดินเปนไปอยางชา ๆ ในฤดูรอน ทําใหอากาศเย็นสบาย 

 ทางเลือกของระบบขนสงท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน รถรางและรถโดยสารส่ีลอ (รถแดง) ไมสามารถ
ทําใหผูรับบริการเปลี่ยนมาใชได เพราะจํานวนของยานพาหนะและความถ่ีในการเดินรถมีไมเพียงพอ รวมท้ัง
ระบบการขนสงท่ีชาและไมสะดวก ถึงแมวาจะมีราคาถูก คือ ประมาณ 1.50 ถึง 3 บาทตอการโดยสารครั้ง ทําให
ผูใชบริการเกิดความรูสึกวาไมคุมคากับเงินท่ีเสียไป โดยท่ัวไปรถจักรยานยนตเติมนํ้ามัน 80 บาทวิ่งไดประมาณ 
180 กิโลเมตร ถาเราต้ังสมมติฐานวา การเดินทางครั้งหน่ึงมีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร หรือเทากับ
ระยะทางจากประตูหนาของมหาวิทยาลัย (ถนนหวยแกว) ไปถึงประตูหลัง (ถนนสุเทพ) ถาใชรถจักรยานยนต
จะส้ินเปลืองคาใชจายประมาณ 0.66 บาท ถาเราคํานวณการเดินทางโดยการใชยานพาหนะรวมกัน การเดินทาง
ครั้งหน่ึงจะเทากับ 0.33 บาท คาบํารุงรักษารถจักรยานยนตจะตกประมาณ 250 บาทตอ 5000 กิโลเมตร หรือ 
0.05 บาทตอกิโลเมตร รวมคาใชจายการเดินทางท้ังหมดตอครั้งจะเทากับ 0.71 บาท ถาเดินทางคนเดียว และ 
0.38 บาท ถาใชยานพาหนะรวมกับคนอื่น คาใชจายจะลดลงถาระยะทางส้ัน แตคาใชจายดังกลาวจะเทาเดิมถาใช
บริการของระบบขนสงท่ีมีอยู 

 จากจํานวนผูใชยานพาหนะ 1300 ท่ีไมใชนักศึกษา (รวมท้ังผูเดินทางเปนครั้งคราว) ประมาณ 900 
คน ยังคงใชยานพาหนะของตนภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งในจํานวนนี้ มี 50% ท่ีเดินทางเพียงคนเดียว 
จํานวน 33% เดินทางกับคนอื่นเปนบางครั้ง และ 17% เดินทางรวมกับคนอื่นเสมอ ถาเราจะประมาณการใน
ทางบวกของการใชยานพาหนะรวมกันโดยคิดเฉลี่ยวามีคน 2 คน ตอการเดินทางรวมกัน เราจะไดผลลัพธเทากับ 
1350 (900:2 = 450 / 450 x 1 + 450 x 2 = 1350) คนจากการเดินทาง 900 เท่ียว ในขณะเดียวกัน จากนักศึกษา
จํานวน 8700 คน 7% เดินทางภายในมหาวิทยาลัยโดยใชยานพาหนะสวนตัวประมาณ 600 คัน และจากจํานวนน้ี 
มี 40% ท่ีใชรวมกับคนอื่น 34% ท่ีใชรวมกับคนอื่นเปนบางครั้ง และ 21% เดินทางคนเดียวเสมอ ถาเราจะ
ประเมินวา 79% (45 + 34) เดินทางโดยมีผูโดยสาร 2 คน เสมอ และจํานวน 21% เดินทางคนเดียว จํานวนคนท่ี
เดินทางจะเทากับ 1100 คน ตอการเดินทาง 600 เท่ียว ดังน้ันจํานวนผูใชยานพาหนะท้ังหมดรวมทุกกลุมจะ
เทากับ 2450 คน ในลักษณะเดียวกัน การเดินทางโดยรถจักรยานยนตมีจํานวนผูเดินทาง 7200 คน (รวมจํานวน
ผูใชยานพาหนะรวมกัน) ในขณะท่ีตองการใชพื้นท่ีจอดประมาณครึ่งเดียวของท่ีรถยนตของผูท่ีใชยานพาหนะ
ของตนเองในบริเวณมหาวิทยาลัยตองการ 

 

 

7. การสังเคราะหโครงการนํารอง 

 ความสําเร็จในการบริหารจัดการระบบจราจรข้ึนอยูกับการมีสวนรวมอยางเขมขนของกลุมบุคคล
เปาหมาย ภายใตวัตถุประสงคและแนวคิดหลักในการจัดการจราจรตามกลุมเปาหมายและรูปแบบการใชพื้นท่ี
ตามมาตรการ P P P/U P P  ดังน้ี 
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4 วัตถุประสงคหลัก 

5 แนวความคิดหลัก

8จากผลของการวิเคราะห ทําใหไดวัตถุประสงคหลักในการจัดการจราจร คือ 
1. การนําเสนอใหมีการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีการใชประโยชนสําหรับคนมากกวาการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีของ

ยานพาหนะ 
2. การนําเสนอการจัดการจราจรท่ีใหมหาวิทยาลัยมีมลพิษทางอากาศ เสียงและสิ่งรบกวนทางสายตานอยลง 
3. การนําเสนอใหมีการลดจํานวนยานพาหนะใหนอยลง 
4. การนําเสนอและสนับสนุนการเดินเทาเปนการคมนาคมหลักสําหรับระยะทางใกล (ไมเกิน 500 เมตร) 

ระหวางอาคาร 
5. การนําเสนอระบบผูกอใหเกิดมลสารเปนผูรับผิดชอบ 

 

6 การตอไปนี้

1. ใหความสะดวกสบายสําหรับผูท่ีใชพื้นท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการจัดการจราจร ยกเวนในกรณีท่ีสราง
ความขัดแยงข้ึนโดยตรง หรอืขัดแยงกับวัตถุประสงคหลัก ใหความสําคัญแกผูเดินทางท่ีไมกอใหเกิดปญหา

สภาพแวดลอมเปนอันดับแรก 
2. มาตรการในการจัดการจราจร ควรใหความเสมอภาคแกทุกกลุม 
3. มาตรการในการจัดการจราจร ควรเอื้ออํานวยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมสําหรับ

การประยุกตใชมาตรการจัดการ 
4. ใหผูใชพื้นท่ีมีสวนรวมในการจัดการจราจร 
5. มาตรการในการจัดการจราจร นอกจากเปนการจัดการจราจรใหมีประสิทธิภาพแลว ยังตองเปนมาตรการท่ี

เสริมใหผูใชบริการไดเกิดความรูและความเขาใจดวย 
6. ถาหากวามาตราการตาง ๆ จะสนับสนุนการใชยานพาหนะประเภทใด ๆ ใหมาตรการน้ันสนับสนุน

ยานพาหนะท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยท่ีสุด 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสิ่งแวดลอมของระบบจราจรข้ึนอยูกับวิธี  
1. สรางสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีตรงกับความตองการของผูใชพื้นท่ี แตสามารถท่ีจะปฏิบัติตาม

วัตถุประสงคหลักไดอยางเปนข้ันตอนและมีผลกระทบตอความสะดวกสบายของผูใชพื้นท่ี 
2. การยอมรับการเลือกใชยานพาหนะของกลุมผูใชตามแนวคิดหลัก แตในขณะเดียวกันก็สามารถใหมี

ทางเลือกอื่น ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับผูใชดวย 
3. เพื่อท่ีจะทําใหเกิดความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพในการใชมาตราการการจัดการจราจร ควรจะตองมีการ

แยกรูปแบบการจัดการออกจากกันอยางสิ้นเชิง คือ รถจักรยานยนต รถยนต และการเดินเทา 
4. มีการเตรียมการสําหรับการขยายตัวของมหาวทิยาลัยและการเพิ่มจํานวนของผูใชโดยไมลดหยอนการใช

มาตราการน้ี 

เครื่องมือท่ีใช 
1. การหามเขาไปในใชพื้นท่ีบางพ้ืนท่ี แตไมควรหามการใชยานพาหนะประเภทใดประเภทหน่ึงโดยตรง 
2. การสรางพื้นเขตปลอดเสียง (silent zone) เพื่อสนับสนุนใหลดจํานวนการใชยานพาหนะในการเดินทาง 
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3. ใชพื้นท่ีสําหรับจอดรถท่ีมีอยูใหไดประโยชนสูงสุด และใหจัดท่ีจอดรถแยกตามประเภทของยานพาหนะ 
4. สรางทางเดินเทาท่ีมีหลังคาเพ่ือเปนทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง 

หลักการ 3 P ของมาตรการ PPP/UPP ในบริบทของการจัดการจราจรของมหาวิทยาลัยและการประยุกตใช 

7 ใครเปนผูกอใหเกิดมลสาร 

ผูท่ีใชบริการการจราจรทุกคนถือวาเปนผูกอใหเกิดมลสาร นอกจากผูเดินทางท่ีไมใชยานพาหนะท่ีมีเครื่องยนต
จะถือวาไมเปนผูกอใหเกิดมลสาร 

มลสารชนิดใดท่ีพิจารณาวาเปนมลพิษ 

• มลสารท่ีเกิดโดยธรรมชาติ อาทิเชน ยานพาหนะชนิดตาง ๆ ท่ีผูใชเปนแหลงพลังงาน เชน การเดินและการ
ใชรถจักรยาน ท้ังน้ี ไมนับมลสารท่ีเกิดข้ึนเนื่องมาจากการผลิตเครื่องมือหรือช้ินสวนของอุปกรณหรือ
ยานพาหนะบางชนิดท่ีใชในการเดินทาง เชน รองเทาหรือจักรยาน 

• มลสารท่ีไมไดเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือมลสารท่ีเกิดข้ึนโดยมนุษยเปนผูผลิต เชน ระบบขนสงท้ังหมดท่ี
ใชแหลงพลังงานรอง อาทิ รถจักรยานยนต และรถยนต เปนตน เชนเดียวกัน มลสารท่ีเกิดข้ึนเนื่องมาจาก
การผลิตยานพาหนะท่ีใชในระบบขนสง จะไมนํามาพิจารณา 

รูปแบบของมลสารท่ีนํามาพิจารณา 

มลสารมีรูปแบบท่ีสําคัญอยู 3 รูปแบบ คือ 

• มลสารจํานวนนอย (Minimal Pollution) คือ มลสารท่ีเกิดข้ึนขณะมีการดําเนินมาตรการ เชน การสราง
ทางเดินเทาท่ีมีหลังคา การสรางท่ีจอดรถและถนน และมลสารท่ีเกิดข้ึนเมื่อไดมีการใชระบบการจราจร
อยางมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบตอระบบนิเวศนอยท่ีสุด 

• มลสารจํานวนมาก (Excessive Pollution) คือ มลสารท่ีมีจํานวนมากเกินปกติจากจํานวนท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ ท่ีมนุษยทําข้ึนและมลสารจํานวนนอยท่ีจะตองเกิดข้ึนเพื่อใหการเดินทางไมอยางมีประสิทธิภาพ 

• มลสารตกคาง (Residual Pollution) คือ รูปแบบของมลสารเปนจํานวนมาก และถึงแมจะมีการใชมาตราการ
การจัดการจราจรแลวก็ตาม เชน ผูใชทําความเสียหายใหกับพืชพรรณตาง ๆ ในขณะท่ีเดินหรือใช
รถจักรยาน 

ใครจะเปนผูที่เสียคาธรรมเนียม      ความหมายของคําวา ผูกอใหเกิดมลสาร ตามขอแนะนําของ OECD คือ บุคคลใด ๆ ก็ตามท่ีเปน
ผูกระทําใหเกิดความเส่ือมเสียของสภาพส่ิงแวดลอมหรือชักนําใหเกิดความเส่ือมเสียนั้นทั้งโดยทางตรงและทางออม ใหถือวาบุคคลนั้นเปน
ผูกอใหเกิดมลสาร ในสวนของการจัดการจราจรใหรวมเอาผูเดินทางโดยการเดินเทาและรถจักรยานเปนการส้ินเปลืองดวย เพราะมลสารได
ถูกสรางขึ้นมาในระหวางการเดินทางทุกรูปแบบ 

 
3 ารจะเสียคาธรรมเนียมอยางไรผูกอใหเกิดมลส  

การเสียคาธรรมเนียมจะตองพิจารณารูปแบบของการปลอยมลสาร ผลจากการศึกษาพบวา มีการจาย
คาธรรมเนียม 2 แบบสําหรับการ จัดเก็บคาธรรมเนียมในรูปแบบท่ีทําใหผูกอใหเกิดมลสารเกิดความตระหนัก
และรับ ผิดชอบ 
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• คาธรรมเนียมท่ีครอบคลุมมลสารท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมลสารจํานวนนอย (minimal pollution) 

• ระบบการเก็บคาธรรมเนียมแบบ Pigouvian ท่ีครอบคลุมมลสารท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย มลสาร
จํานวนมาก (excessive pollution) และมลสารตกคาง (residual pollution) 

มาตรฐานการเก็บคาธรรมเนียม 

มาตรฐานการเก็บคาธรรมเนียมมีจุดมุงหมายในการทําใหมีงบประมาณท่ีพอเพียงและมั่นคงสําหรับมาตรการ
การจัดการจราจร 

• เพื่อท่ีจะใชสําหรับซอมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมในระยะเวลาท่ีผานมา 

• เพื่อใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการจราจรท่ีใชในปจจุบันใหเปนไปตามคําจํากัดความของการพัฒนา
ระบบขนสงอยางยั่งยืน 

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจราจรโดยการปรับปรุงการออกแบบการกําหนดขอบเขตและความ
หนาแนน 

• เพื่อท่ีจะผสมผสามการมีสวนรวมของประชาชนและการใหความรูเกี่ยวกับมาตรการอันเปนลักษณะ
พื้นฐานของระบบการจัดการจราจรและสภาพแวดลอม 

• เพื่อเปนการดํารงไวซึ่งความเปนองคกรอิสระในการดําเนินงานดานการจราจรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ระบบการเก็บคาธรรมเนียมแบบ Pigouvian 

จากมาตรฐานการกําหนดรูปแบบพ้ืนท่ีของหลักการ PPP/UPP ระบบการเก็บคาธรรมเนียมแบบ Pigouvian 
มุงหวังท่ีจะปรับปรุงพฤติกรรมของผูบริโภค โดยผานการกําหนดตลาดภายในในการบริโภคทรัพยากร ท่ีเปน
สาธารณะ เม่ือหลักการน้ีใชไดผล การเก็บคาธรรมเนียมก็จะลดลง พรอมกับงบประมาณท่ีไดจากการเก็บ
คาธรรมเนียมก็จะลดลงตามสวนหลังจากระยะเวลาหน่ึง 

มาตราฐานท่ีใชในระบบการเก็บคาธรรมเนียมแบบ Pigouvian 

มาตราฐานท่ีใชประยุกตในการดําเนินการของหลักการ PPP/UPP มุงหวังท่ีจะ 

• บรรลุถึงระบบการขนสงท่ียั่งยืน 

• บรรลุถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• ใหความสําคัญกับความสะดวกสบายของกลุมบุคคลสวนใหญภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

ระยะท่ี 1

• ดําเนินงานตามวัตถุประสงคหลักของการวางแผนการใชท่ีดิน และ 

• ดําเนินการตามมาตรฐานดานเทคนิคของยานพาหนะ 

9 โครงการนาํรอง  

• พ้ืนที่ปลอดเสียง (The Silent Zone) 
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 เมื่อมีการดําเนินการของโครงการนํารอง พื้นท่ีปลอดเสียงท่ีเสนอจะเขาไปแทนท่ีพื้นท่ีจํานวนมาก
ของระบบการจราจร ท้ังน้ี เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงไมใหเกิดผลกระทบทางดานลบ เชน การจอดรถอยางไมมี

ระเบียบหรือไมไดจอด
ในบริเวณท่ีจอดรถท่ีจัด
ไว  พื้ น ท่ีปลอด เ สี ย ง 
ของโครงการนํารองใน
ระยะเริ่มแรกจะมีขนาด
เล็กกวาท่ีวางไวในแผน 
โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะ
สงวนพ้ืนท่ีท่ีไมใชใน
การจราจรใหไดมาก
ท่ีสุดและไมตองขยาย
พื้นท่ีจอดรถเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม 

      with no access  

ithin 

 

• ทางเดินเทา (Walkways) 

เ นื่ อ ง จ า ก ค ว า ม
สะด ว กสบ า ย ขอ ง
ผู ใชบริ ก าร เปนสิ่ ง
แรกท่ีจะตองคํานึงถึง
ตามแนวคิดหลักของ
ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ
จราจร  ประกอบกับ
การจัดใหมีพื้นท่ีสงบ
ตามวัตถุประสงคหลัก 
จึงทําใหผู ใชบริการ
ตองจอดรถสวนตัวไว
ในบริเวณท่ีหางจาก
จุ ด ห ม า ย ข อ ง ต น 

โดยเฉพาะหางจากสํานักหอสมุดและบางสวนของคณะสังคมศาสตร ดังน้ัน เพื่อท่ีจะชดเชยในสวนของความ
สะดวกท่ีเสียไป ควรมีการสรางทางเดินเทาท่ีมีหลังคาและกวาง 

     Roofed over  

พอสําหรับจํานวนของผูเดินเทา ควรจะมีการสรางบันไดในบางพ้ืนท่ีท่ีเปนทางลาด เชน บริเวณดานใตและ
เหนือของสํานักหอสมุดซ่ึงมีความลาดชันประมาณ 15% หรือมากกวา เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณและ
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ทางเดินรถราง (Tramlines)  

 รถรางสายที่ 4 

ที่จอดรถยนต
บริเวณถนนสุเทพ 

รถรางสายที่ 2 

 รถรางสายที่ 3 

 รถรางสายที่ 1 

       
ปายจอดรถราง 
 
สถานีรถรางสายที่ 1-4  
แสดงเสนทางโดยใชสี

 ท่ีจอดรถยนตนอก
มหาวิทยาลัยฯ บริเวณ
กาดเชิงดอย (รถราง
สายท่ี 2) 

บริเวณที่จอดรถ
สองแถว 

  

 ทางเลือกสําหรับผูใชบริการอีกทางหน่ึงตามหลักการของการจัดระบบจราจร คือ ไดเสนอใหมี
รถราง 4 สาย และสามารถบริการผูโดยสารในชวงระยะเวลาท่ีมีคนใชมากถึง 8250 คน ทางเดินรถรางควร
พัฒนาตามความตองการของกลุมผูใชบริการการจราจร ในเบ้ืองตน เฉพาะพ้ืนท่ีหลักบางสวนของมหาวิทยาลัย
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องคกรการบริหารจัดการ (Administrative Organization)  

 เพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับการจัดการระบบจราจรท่ีมีอยูในขณะน้ี โครงการนํารอง
ควรจัดต้ังข้ึนโดยเปนเอกเทศ โดยมีบทบาทหนาท่ีหลัก 3 ประการ คือ 

1. การเปนอิสระจากระบบบริหารจัดการทั้งมวลของมหาวิทยาลัย 
  
ในระยะแรกของการดําเนินงานโครงการนํารอง มหาวิทยาลัยควรท่ีจะมีคําสั่งใหจัดต้ัง "หนวยการบริหารจัดการ
ระบบจราจร" ข้ึนมาเพ่ือรับผิดชอบในการวางนโยบาย การบริหารงบประมาณ บุคลากรและมาตราการการ
จัดการระบบจราจร โดยท่ีหนวยจัดการระบบจราจรจะประกอบดวย 2 สวน คือ งานบัญญัติกฎระเบียบและ
ตรวจสอบ และงานปฏิบัติ ในสวนของงานบัญญัติกฎระเบียบและควบคุมมีความรับผิดชอบในการเก็บขอมูล
และตรวจสอบการใชมาตราการการจัดการระบบจราจร สวนงานปฏิบัตินั้นจะมีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องของ
การดําเนินมาตราการการจัดการระบบจราจร ท้ังสองสวนมีอํานาจหนาท่ีรวมกันและเปนสวนประกอบของ 
"หนวยจัดการระบบจราจร" 

 

หนวยการบริหารจัดการ 
ระบบจราจร 

ประกอบดวยสมาชิกท่ีสามารถออก
เสียงได 17 คน  

• ตัวแทนจากนักศึกษาปริญญาตรี 
3 คน 

• ตัวแทนจากนักศึกษาปริญญาโท 
1 คน 

• ตัวแทนจากคณาจารย 3 คน 

• ตัวแทนจากคณะตาง ๆ 3 คน 

• ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 3 คน 

• ตัวแทนจากหนวยปฏิบัติของ
กองการบริหารจัดการะบบ
จราจร 3 คน 

• ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
1 คน 

หนวยปฏิบัติ 

หนวยควบคุมการ

คณะท่ีปรึกษา (ไมมีสิทธิออกเสียง)
ประกอบดวย 

• ตัวแทนจากหนวยควบคุมการ
ปฏิบัติ 1 คน 

• ตัวแทนจากเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย 1 คน 

• ตัวแทนจากบริษัทที่ได
สัมปทานในการเดินรถภายใน
มหาวิทยาลัย 

ประกอบดวยลูกจางและหัวหนาท่ี
ไดรับเลือกมาจากหนวยตาง ๆ ของ 
กองการบริหารจัดการระบบจราจร 

รูปท่ี 3 โครงสรางของการ
บริหารจัดการระบบจราจร
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. หนวยการบริหารจัดการระบบจราจรทําหนาที่เปนหนวยสนับสนุน 
 ตามหลักการ PPP/UPP จะตองมีหนวยท่ีสนับสนุนในดานการวางนโยบาย มาตรฐานและ
มาตราการ ดังน้ัน หนวยการบริหารจัดการระบบจราจรควรจะเปนเอกเทศ และหนวยงานอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยไมควรท่ีจะมีสิทธิ์กาวกายในเรื่องของการบริหารจัดการหรือการตัดสินใจของหนวยการบริหาร
จัดการระบบจราจร ท้ังน้ีเพราะ หนวยการบริหารจัดการระบบจราจรจะประกอบไปดวยตัวแทนจากกลุม
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3. มีระบบงบประมาณเปนของหนวยไมขึ้นกับงบประมาณอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 งบประมาณท่ีไดจากการดําเนินงานโครงการนํารองโดยใชหลักการ PPP/UPP ตองนํามาใช
ประโยชนเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับระบบการจราจรเทาน้ัน หนวยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยไมมีสิทธ์ิใช
งบประมาณน้ี 

 มาตราฐานการจัดเก็บคาธรรมเนียมโดยทั่วไป 

 การเก็บคาธรรมเนียม 
 การเก็บคาธรรมเนียมจะเก็บเปนรายปสําหรับผูใชบริการทุกกลุม รวมท้ังลูกจางประจําของ
มหาวิทยาลัย แตไมรวมผูมาเยี่ยมหรือแขกของมหาวิทยาลัย การเก็บคาธรรมเนียมจะใชมีอัตราคาธรรมเนียม 1 
บาทตอคนตอวัน หรือเทากับ 365 บาทตอคนตอป ดังน้ัน งบประมาณท่ีจะไดจากโครงการนํารองซ่ึงอยูในสวน
ดานเหนือของมหาวิทยาลัยจะเปนจํานวนท้ังส้ิน 7.655 ลานบาท 

มาตราฐานการเก็บคาธรรมเนียมของ Pigouvian 

มาตรฐาน A : ผูใชบริการโดยการเดินเทาหรือรถจักรยาน หรือยานพาหนะอื่นท่ีไมมีเครื่องยนต ไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

มาตรฐาน B : ยานพาหนะท่ีใชแก็สหรือไฟฟาเปนพลังงานในการขับเคลื่อน ไมตองเสียคาธรรมเนียม 
มาตรฐาน M1 : รถจักรยานยนตท่ีมีกําลังขับเคลื่อนจนถึง 50 ซีซี เสียคาธรรมเนียม 0.50 บาท/ซีซี/ป 
มาตรฐาน M2 : รถจักรยานยนตท่ีมีกําลังขับเคลื่อนต้ังแต 51 ถึง 100 ซีซี เสียคาธรรมเนียม 1 บาท/ซีซี/ป 
มาตรฐาน M3 : รถจักรยานยนตท่ีมีกําลังขับเคลื่อนต้ังแต 101 ถึง 150 ซีซี เสียคาธรรมเนียม 1.50 บาท/ซีซี/ป 
มาตรฐาน M4 : รถจักรยานยนตท่ีมีกําลังขับเคลื่อนต้ังแต 151 ซีซีข้ึนไป เสียคาธรรมเนียม 2 บาท/ซีซี/ป 
มาตรฐาน C1 : รถยนตหรือรถกระบะท่ีมีกําลังขับเคลื่อนถึง 1000 ซีซี เสียคาธรรมเนียม 1 บาท/ซีซี/ป 
มาตรฐาน C2 : รถยนตหรือรถกระบะท่ีมีกําลังขับเคลื่อนต้ังแต 1001 ถึง 1400 ซีซี เสียคาธรรมเนียม 2 บาท/ 

ซีซี/ป 
มาตรฐาน C3 : รถยนตหรือรถกระบะท่ีมีกําลังขับเคลื่อนต้ังแต 1401 ถึง 1800 ซีซี เสียคาธรรมเนียม 3 บาท/ 

ซีซี/ป 
มาตรฐาน C4 : รถยนตหรือรถกระบะท่ีมีกําลังขับเคลื่อนต้ังแต 1801 ถึง 2200 ซีซี เสียคาธรรมเนียม 4 บาท/ 

ซีซี/ป 
มาตรฐาน C5 : รถยนตหรือรถกระบะท่ีมีกําลังขับเคลื่อนต้ังแต 2200 ข้ึนไป เสียคาธรรมเนียม 5 บาท/ซีซี/ป 

มาตรฐานทางเทคนิคในการใชมาตรฐานการเก็บคาธรรมเนียม (Technical Standard & P.T. Standard) 

1. มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับรถจักรยานยนต จะพิจารณาตามกฎเกณฑการปลอยมลสารแหงชาติ 
2. มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับรถยนตจะพิจารณาตามกฎเกณฑการปลอยมลสารแหงชาติ 
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คาธรรมเนียมท่ีตองชําระจะเพ่ิมข้ึนเปนสัดสวนกับจํานวนมลสารท่ีเครื่องยนตกอใหเกิด เครื่องยนตท่ีมีกําลัง
ขับเคลื่อนมากตองใชเช้ือเพลิงมาก สงผลใหเกิดมลสารเปนจํานวนมาก แตถึงอยางไรก็ตาม การเกิดมลสารไมใช
ข้ึนอยูกับขนาดของเครื่องยนตแตเพียงอยางเดียว แตการบํารุงรักษาเครื่องยนตก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง
ท่ีทําใหเกิดมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ ดังน้ัน ยานพาหนะท่ีผานการทดสอบการปลอยมลสารควรจะไดรับ
การลดหยอนคาธรรมเนียม 50% ในสวนของงบประมาณท่ีไดจากการเก็บคาธรรมเนียมจะมีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ 
เพราะผูใชบริการพยายามท่ีหลีกเลี่ยงคาใชจายท่ีแพงและหันไปใชมาตราการอื่น ๆ ท่ีถูกกวาโดยการใชระบบ
การขนสงท่ีใหบริการแทน 

คาธรรมเนียมสําหรับแขกหรือผูท่ีเขามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

แขกหรือผูท่ีเขามาเยี่ยมชนมหาวิทยาลัยโดยยานพาหนะจะตองเสียคาธรรมเนียม มิฉะน้ัน หลักการ PPP/UPP จะ
ใชไมไดผล เชนเดียวกันผูท่ีตองเดินทางเขาออกมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเปนประจําทุกวัน ก็จัดอยูในฐานะ "แขก
ของมหาวิทยาลัย" โดยจะตองเสียคาธรรมเนียมตามมาตรฐานท่ีเสนอตอไปนี้ 

มาตรฐาน VA : ยานพาหนะท่ีใชคนเดียว (SOV : Single Occupancy Vehicle) รถจักรยาน เสีย 5 บาท 
มาตรฐาน VB : ยานพาหนะท่ีมีผูโดยสาร (HOV : High Occupancy Vehicle) รถจักรยานยนต เสีย 3 บาท 
มาตรฐาน VC : ยานพาหนะ (SOV) เชน รถยนต รถกระบะ เสีย 25 บาท 
มาตรฐาน VD : ยานพาหนะ (HOV) เชน รถยนต รถกระบะ เสีย 15 บาท 

ท้ังน้ี การเสียคาธรรมเนียมแตละครั้งสามารถใชไดภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

รถโดยสารส่ีลอ (รถแดง) และรถโดยสารไมประจําทาง 

สามารถใชนโยบายสําหรับรถแดงและรถโดยสารไมประจําทาง ดังน้ี 

• สําหรับรถแดงจะสามารถเขาออกมหาวิทยาลัยไดอยางอิสระ หลังจากจายคาธรรมเนียมเพื่อซื้อใบอนุญาต 
ซึ่งสามารถซ้ือไดเปนราย 6 เดือนดวยราคา 200 บาท ถารถคันนั้นผานการทดสอบการกอใหเกิดมลสาร 

เนื่องจากมีการแขงขันกันคอนขางสูงในเรื่องการขนสงภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ดังน้ัน จากการศึกษาจึง
เสนอแนะวา ควรเก็บคาธรรมเนียนสําหรับรถแดงในอัตราท่ีตํ่า เพื่อมิใหเกิดการแขงขันการในดานการ
บริการน้ีโดยไมจําเปนระหวางรถรางและรถแดง ซึ่งเปนยานพาหนะท่ีเช่ือมตอระหวางมหาวิทยาลัยและตัว
เมือง 

• รถโดยสารไมประจําทางสามารถท่ีจะเสียคาธรรมเนียมและซ้ือใบอนุญาติเขาออกมหาวิทยาลัยไดภายใต
มาตรฐานของระบบการเสียคาธรรมเนียม Pigouvian เปนรายเดือน 

แขกของมหาวิทยาลัย 

แขกของมหาวิทยาลัย เชน อาจารยพิเศษ ผูบรรยายพิเศษ ควรจะไดรับการผอนผันไมตองชําระคาธรรมเนียม 
ภายในระยะเวลาท่ีเขามาทํางานกับมหาวิทยาลัย คาธรรมเนียมสําหรับบุคคลกลุมน้ีควรเปนความรับผิดชอบของ
คณะตาง ๆ ท่ีเปนผูเชิญท่ีจะเสียคาธรรมเนียม หรือสามารถเบิกคาธรรมเนียมคืนได 
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ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยท้ัง 12 หนวย ควรเสียคาธรรมเนียมตามมาตรฐานท่ีต้ังไว โดยหนวยงานท้ัง 12 
หนวยของมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการเสียคาธรรมเนียม 

งบประมาณท่ีประมาณการไวเมื่อใชมาตรฐานการเก็บคาธรรมเนียมจะไดประมาณ 14 ลานบาท แตงบประมาณ
ดังกลาวจะลดลงอยางรวดเร็วเมื่อหลักการในการจัดการระบบจราจรมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

การอบรม การสรางจิตสํานึกและการใหความรู 

กลุมผูใชบริการระบบการจราจรจะตองผานการอบรมเรื่องการจราจรอยางนอย 2 วัน ซึ่งในการอบรมน้ันจะ
ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

1. กฎจราจร 
2. บทบาท หนาท่ีและอํานาจของเจาหนาท่ีจราจร 
3. การแนะนําการดําเนินการของระบบจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
4. ทางเลือกในการเดินทางภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
5. ผลกระทบของการจราจรตอส่ิงแวดลอม 
6. หลักการพ้ืนฐานของ PPP/UPP และ การจัดเก็บคาธรรมเนียมในรูปแบบท่ีทําใหผูกอใหเกิดมลสารเกิดความ

ตระหนักและรับผิดชอบ 
7. บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูกอใหเกิดมลสาร 

เพื่อเปนการย้ําเตือนผูใชบริการระบบจราจรในปจจุบันและผูใชบริการใหม ทางมหาวิทยาลัยควรจะจัดใหมีเวที
และกิจกรรมเก่ียวกับการจราจรและสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป อาจจะเรียกวา "สัปดาหแหงการจราจร" โดยมี
การบรรยาย การอภิปรายในหัวขอท่ีเกี่ยวกับการจราจร และจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบ
การจราจรเพื่อเปนการใหความรูกับผูใชบริการ 

การมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของ 

การมีสวนรวมควรเปนรูปแบบของการจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจราจรเปนประจํา เพื่อใหผูท่ีสนใจ
สามารถท่ีจะ 

1. เรียนรูและไดรับขอมูลการจราจรท่ีสนใจ 
2. มีโอกาสท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมผูใชบริการกลุมอื่น ๆ 
3. สามารถท่ีจะใหคําแนะนําเก่ียวกับมาตราการการใชระบบจราจรและซึ่งสามารถประยุกตใชกับหนวยการ

จัดการระบบจราจร 
4. นําเสนอขอสังเกตเกี่ยวกับการจราจร 

การประชาสัมพันธระบบการจัดการจราจร 

• การจัดการแขงขันรถจักรยานดอยสุเทพ ? (The Doi Suthep Bicycle Circuit) 
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มีผูใชบริการระบบการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัยจํานวนมากท่ีใชรถจักรยาน แตก็มีจํานวนไมนอยท่ีใช
รถจักรยานเพียงแคชวงระยะเวลาตอนเย็น ถาไดมีการดําเนินงานตามหลักการ PPP/UPP แลว จะทําใหเกิดพ้ืนท่ี
ในการจราจรสําหรับรถจักรยานมากข้ึน และจากความนิยมใชรถจักรยานท่ีเพิ่มข้ึนอาจทําใหเกิดมีการแขงขัน
รถจักรยานท้ังบนถนนและบนทางวิบากโดยมีเงินรางวัลจํานวนสูง เพื่อเปนการประชาสัมพันธการใช
รถจักรยานใหแพรหลายไปท่ัวประเทศ 

• X-Sports ภายในมหาวิทยาลัย 

ในระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดรับผลสําเร็จเปนอยางมากในการจัดการแขงขันกีฬานานาชาติชนิดตาง ๆ 
อาทิเชน การแขงสเก็ตตบอรด การแขงโรลเลอรสเก็ตต และการแขง x-biking มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีสนาม
ฝกซอมสาธารณะภายในบริเวณพ้ืนท่ีสงบ และมีการปรับปรุงพ้ืนผิวการจราจรใหดีข้ึน เพื่อใหสามารถใช
ยานพาหนะดังท่ีกลาวมาขางตน ถึงแมวาผลท่ีตอการจัดการระบบจราจรจะมีเพียงนอย แตอาจทําใหมีจํานวนผูท่ี
สนใจในกิจกรรมนี้เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในกลุมผูใชบริการการจราจรในมหาวิทยาลัยท่ีมีอายุนอย และทําใหหันมา
ใชยานพาหนะในการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนตมากข้ึนดวย ทางมหาวิทยาลัยอาจจะจัดใหมีการแขงขันทุกภาค
เรียนสําหรับกลุมผูใชบริการในบริเวณมหาวิทยาลัย และจัดการแขงขันสําหรับบุคคลท่ัวไปปละครั้ง ซึ่งนอกจะ
เปนการดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาเชียงใหมมากข้ึนและเปนการสงเสริมการพัฒนาเมืองแลว ยังเปนจุดท่ีจะหันเห
ความสนใจของสาธารณชนมาสูทางเลือกใหมของนโยบายระบบขนสงและการจราจร และยังเปนการจายเงิน
คาธรรมเนียมคืนใหกับผูใชบริการในรูปแบบของเงินรางวัลอีกดวย 

• การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธใหแกผูใชบริการระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยควรจะจัดใหมีกิจกรรมกลุมสัมพันธใหแกผูใชบริการระบบการจราจร เพื่อเปนการปรับปรุงระบบ
ใหดีข้ึน กิจกรรมดังกลาวอาจจัดข้ึนในรูปแบบท่ีเก่ียวของกับการวิจัย เชน การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทาง
ระบบการจัดการจราจรท้ังทางกายภาพและความรูในเรื่องของจราจรสิ่งแวดลอม ลักษณะทางกายภาพของ
บริเวณท่ีใชเปนทางจราจรของคณะตาง ๆ และของหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เปนตน การใหการ
สนับสนุนกิจกรรมอาจทําไดโดยการใหทุนในการวิจัย หรือการใหรางวัลแกกิจกรรมดีเดนท่ีเกี่ยวของ 

• การจัดงานส่ิงแวดลัอม The E-Party 

ควรจะจัดใหมีข้ึนทุกป โดยมีวัตถุประสงคหลักของงาน คือ ใหโอกาสผูใชบริการฉลองการมีสวนรวมในการ
ชวยกันปองกันและรักษาสิ่งแวดลอม โดยการมีความสํานึกในเรื่องส่ิงแวดลอมมากข้ึน และปรับปรุงพฤติกรรม
เกี่ยวกับการจราจรและมีเจตนาท่ีจะยอมเสียเงินเปนคาธรรมเนียม ทําใหกลุมคนท่ีรวมงานเกิดความรูสึกวาเปน
สวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ภายใตจิตสํานึกเกี่ยวกับสิ่งแวดลัอมและเกิดความรูสึกภูมิใจในการเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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8. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 

 ใช ไมใช 

อยากใหมีพื้นท่ีสีเขียวมากกวาพื้นท่ีท่ีเปนอนกรีต 79.65 20.32 

อยากใหทางเดินเทามีหลังคา 85.83 14.14 

อยากใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีระบบการจัดการจราจรแบบ TMU 67.38 32.62 

หนวย TMU ควรมีสิทธิ์แตเพียงผูเดียวในการตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บคาธรรมเนียม 35.29 64.71 

หนวย TMU ควรมีสิทธิ์แตเพียงผูเดียวในการกําหนดการใชงบประมาณ 38.5 61.5 

บทบาทของผูใชบริการควรมีมากขึ้น 95.99 4.01 

ควรจัดใหมีเวทีสาธารณะเรื่องระบบการจราจร 83.96 16.04 

ในการจัดเวทีสาธารณะควรใหโอกาสเสนอแผนการจัดระบบจราจร 91.18 8.82 
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Feedback questionnaire

79.68

85.83

67.38

64.71

38.5

61.5

95.99

83.96

91.18

78.15

86.46

67.08

66.46

36.31

63.69

95.38

84

90.77

100

76.19

80.95

57.14

57.14

42.86

100

85.71

90.48

87.5

93.75

43.75

56.25

50

50

100

81.25

100

83.33

75

83.33

41.67

50

50

100

83.33

91.67
8.82

16.04

35.29

4.01

14.17

20.32

32.62

9.23

16

33.54

4.62

13.54

21.85

32.92

9.52

14.29

42.86

23.81

19.05

18.75

43.75

6.25

12.5

56.25

8.33

16.67

58.33

16.67

25

16.67

More green and less concrete?

yes

no

Roofed-over walk-ways?

yes

no

CMU should install TMU

yes

no

Only the TMU should decide on fees

yes

no

Only TMU should decide on how to use fees

yes

no

User role should increase

yes

no

Public forum on traffic

yes

no

Public forum should propose traffic plan

yes

no

total students teachers administration CMU&private personnel

  

9. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  รูปท่ี 4 ขั้นตอน
การดําเนินงาน

สภาพสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ

 

 

 

 

 

 

โครงการนํารอง ส่ิงแวดลอมทางภายภาพ ส่ิงแวดลอมทางองคกร ส่ิงแวดลอมทางทัศนคติ 

ระยะท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 2 

• เร่ิมสรางทางเดินทางท่ีมีหลังคา 
• แยกท่ีจอดรถตามลักษณะและชนิด

ของยานพาหนะ 
• จัดเตรียมบริเวณพื้นท่ีสงบตาม

โครงการนาํรอง 

• เร่ิมจัดเรียมการบริหารการจัดการระบบ
จราจรตามสภาวะส่ิงแวัดลอมหลักท้ัง 3 

• จัดเตรียมอุปกรกระจายเสียงใหกบ
เจาหนาท่ีจราจร 

• เตรียมจัดต้ังหนวยการบริหารจัดการ
ระบบจราจร

• จัดใหมีสัปดาหการจราจรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• จัดใหมีเวทีสาธารณเก่ียวกับระบบ
จราจร 

• เผยแพรขอมูลเก่ียวกับระบบจราจร
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ข้ันตอนท่ี 3  
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ขอมูล ระยะที่ 1 (การต  เวทีสาธารณะเรื่องระบบการจราจร รวจสอบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 2 

• การเปลี่ยนพื้นท่ีการจราจรเปน
พื้นท่ีสําหรับคนตามหลักการการ
วางแผนการใชท่ีดิน 

• สรางท่ีจอดรถรางสําหรับรถราง
สายท่ี 1 และจัดเตรียมสถานีรถราง 

•  

• จัดตั้งหนวยการบริหารจัดการระบบ
จราจร 

• นําเสนอมาตรฐานการกําหนด
คาธรรมเนียม 

• ยกเลิกมาตรการหามใชรถสวนบุคคล 

• ประชาสัมพันธผลของเวทีสาธารณะทาง
อินเตอรเน็ต 

• จัดใหมีการออกเสียงในหวขอตาง ๆ 
ผานทางอินเตอรเน็ต 

• ใหทุนแกกิจกรรมของนักศึกษาท่ี
เก่ียวของกับระบบจราจรและข้ันตอนท่ี 3 เตรียมการใหบริการขนสงมวลชน •

ที่ทําการการประชาสัมพันธระบบการจราจร การตรวจสอบการปฏิบัติ ิจัยที่และการว

ระยะท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 1 

• เปดทําการเดินรถรางสา
• เตรียมพื้นท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย

สําหรับรถรางสายที่ 2 และ 3 
• ขยายบริเวณทางเดนิเทาท่ีมีหลังคา 
• ปรับปรุงและออกแบบทางสําหรับ

รถจักรยานใหม 

• แนะนาํบริการขนสงมวลชน 
• แนะนาํการเก็บคาธรรมเนียมตาม

มาตรฐาน Pigouvian และอื่น ๆ 
• ดําเนนิมาตราการตามหลักการของ 

PPP/UPP อยางเต็มรูปแบบ 

• ประกาศใหมีการใชการเดินทางดวย
ยานพาหนะท่ีไมใชเคร่ืองยนต 

• ประกาศใหสาธารณชนทราบถึงผลของ
การดําเนินงานในระยะท่ี 1 และ 2 ทาง
อินเตอรเน็ต 

ยที่ 1 

ข้ันตอนท่ี 2 

จัดเวทีสาธารณะครั้งท่ี 2 •

การตรวจสอบการปฏิบัติและการเก็บขอมูลจากผูใชบริการอยาง

ระยะท่ี 4 

ข้ันตอนท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 1 

• เปดทําการเดินรถรางสายที่ 2, 3 
• เตรียมพื้นท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย

สําหรับรถรางสายที่ 4 
• เปลี่ยนพื้นท่ีสงบเปนพืน้ท่ีสําหรับ

ทํากิจกรรม 
• ปรับปรุงพืน้ท่ีสําหรับจอดรถ 

• เร่ิมจัดกิจกรรม E-party 
• เพิ่มเติมมาตรการการจัดระบบจราจร

จากผลขือมูลท่ีไดรับจากผูใชบริการและ
จากผลการวิจัย 

• เพิ่มเติมมาตรการการจัดการระบบ
จราจร จากผลของขอมูลท่ีไดจาก
ผูใชบริการและจากผลการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2 
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