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งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นการขยาย
ผลมาจาก “โครงการย่อยที่ 4 – การเดินทางในเมือง” ในชุดโครงการวิจัยคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองใน
ประเทศไทย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ของสำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาใน
พื้นที่มหานครกรุงเทพเป็นหลัก โครงการวิจัยน้ีกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นเมืองหลักภูมิภาค โดยมีพื ้นที่
กรณีศึกษาได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา เพื่อศึกษาว่าอนาคตการเดินทาง
ของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคจะเป็นอย่างไร งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาอนาคตการเดินทาง โดยเฉพาะ
บทบาทของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาคของประเทศไทย ประเด็นที่น่าสนใจคือ พฤติกรรม
การเดินทางของคนในเมืองเปลี่ยนไปอย่างไร ภายหลังจากมีบริการแอปพลิเคชันเรียกรถเกิดขึ้น รวมไปถึง
แนวโน้มการเดินทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร เมื่อมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเกิดขึ้น จะเป็นภาพอนาคต
เช่นเดียวกับเมืองใหญ่อย่างภาคมหานครกรุงเทพหรือไม่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีด้านการขนส่งอื่น ๆ อาทิ 
แพลตฟอร์มบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน ยานยนต์ไร้คนขับ ยานยนต์ไฟฟ้า หรือโดรน จะส่งผลกระทบต่อ
อนาคตการเดินทางของคนในเมืองเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร รวมถึงนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางใน
อนาคต  และนโยบายในการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายควรเป็นอย่างไร 

 งานวิจัยนี้ดำเนินการควบคู่กับโครงการอื่น ๆ ในชุดโครงการเดียวกัน โดยได้ใช้พื้นที่ศึกษาเดียวกัน 
เพื่อที่จะทำความเข้าใจอนาคตของเมืองหลักภูมิภาคในหลากหลายมิติ ได้แก่ อนาคตของการอยู่อาศัย การ
ทำงาน การซื้อของและความยากจน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาผลวิจัยของโครงการอื่นควบคู่กัน เพื่อที่จะได้
เห็นภาพอนาคตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิต ิ
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งานวิจัยนี้สามารถดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย อันดับแรกผู้วิจัยขอ 
ขอบคุณผู้ช่วยวิจัย ได้แก่ คุณสิริมา ศรีสุวรรณ์ และคุณพรพิมล โสรีกุล ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ อุทิศกำลังและ
เวลาในการทำงานอย่างขยันขันแข็งมาโดยตลอด  

 ขอขอบคุณทีมงานโครงการวิจัยคนเมือง 4.0 ทุกคน ทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็น
ที่ปรึกษา เป็นเพื่อนคู่คิด ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ ทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงมาได้ 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณแผนงานคนไทย 4.0 ที่ให้โอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมาอย่าง
ต่อเนื่องทั้ง 2 โครงการ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณ ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ     รศ.
ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสได้เรียนรู้การทำวิจัยด้านอนาคตศาสตร์ ประสบการณ์ที่ได้จาก
งานวิจัยในครั้งนี้ถือว่ามคีุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีคุณค่าต่อผู้วิจัยเป็นอย่างมาก 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

1. รายละเอียดเกีย่วกับโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 
1.1 ชื่อเรื่อง 

(ภาษาไทย) คนเมือง 4.0: อนาคตการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย 
(ภาษาอังกฤษ) Urbanites 4.0: The Futures of Urban Mobility in Thailand Regional City 

1.2 ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ  
นางสาวเป่ียมสุข สนทิ, นางสาวสิริมา ศรสีุวรรณ์, นางสาวพรพิมล โสรีกุล 
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1.3 งบประมาณและระยะเวลาการทำโครงการ 
ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับ 1,996,500 บาท 
ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2564 
 

2. สรุปผลการดำเนนิงาน  
2.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย  

  ในปัจจุบันนวัตกรรมด้านการขนส่งที่สำคัญ คือ ระบบบริการร่วม (sharing) ธุรกิจบริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน (Ride hailing service) เป็นนวัตกรรมด้านการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยม
และกลายเป็นวิถีในชีวิตประจำวันของคนเมืองทั่วโลก นำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งตามแนวคิดการขนส่งฐาน
บริการ หรือ Mobility as a Service (MaaS) ร่วมกับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (autonomous driving) 
และเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า (electrification) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการวางแผนพัฒนาระบบ
ขนส่งในเมืองของประเทศไทย การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการ
เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนี้ 

ผลการศึกษาอนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพชี้ให้เห็นผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้าน
การขนส่ง (transport disruptive technology) ต่อพฤติกรรมการเดินทางในภาคมหานคร อย่างไรก็ดี 
งานวิจัยเกี่ยวกับการเดินทางในเมืองอันดับสองหรือเมืองหลักภูมิภาค ( regional city) ในประเทศไทยยังมี
จำนวนน้อยมาก ทั้งนี้ เมืองเหล่านี้มีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอัน
นำไปสู่แผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของภาครัฐ เนื่องจากในปัจจุบันเมืองเหล่านี้ยังไม่มีการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  จึงเกิดคำถามสำคัญว่าเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากการเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้หรือไม่ งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอสถานการณ์ในภาพรวมการ
เดินทางในเมืองหลักภูมิภาค คำถามวิจัย คือ สถานการณ์การเดินทางในปัจจุบันเป็นอย่างไร การเดินทางใน



 
 

อนาคตจะเป็นอย่างไร และภาครัฐควรดำเนินการอย่างไร คำตอบทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การวางนโยบายสาธาณะ
ในการพัฒนาเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. ศึกษาสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน 
2. คาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยใน

อนาคต 
3. เปรียบเทียบสถานการณ์ แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในอนาคตในเมืองหลัก

ภูมิภาคกับเมืองหลวงของประเทศไทย 
4. ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่สอดคล้องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ

ขนส่งและรูปแบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในอนาคต 
 

2.3 วิธีการทำวิจัย 
งานวิจัยนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ การศึกษาสถานการณ์การเดินทางในปัจจุบันและ

การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย  วิธีวิจัยจึงเป็นแบบผสม (mixed 
methods) ระหว่างเชิงปริมาณ (quantitative method) และเชิงคุณภาพ (qualitative method) โดย
คัดเลือกเมืองหลักภูมิภาคจำนวน 3 เมืองที่มีการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ 
เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา โดยทั้งสามเมืองเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับ
อิทธิพลอย่างมากจากการพัฒนามหาวิทยาลัยภูมิภาค จึงสามารถเป็นตัวแทนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
ในเมืองขนาดกลางของประเทศไทย ทั้งนี้ ขอบเขตของเมืองไม่ได้กำหนดตามขอบเขตการปกครองหรือขอบเขต
พื้นที่เทศบาล แต่จะครอบคลุมพื้นที่เมืองและพื้นที่โดยรอบที่มีความเชื่อมโยงกัน หรือที่เรียกว่าพื้นที่กึ่งเมือง 
(peri-urban) ซึ่งหมายถึงพื้นที่รอบเมืองใหญ่ที่มีการเดินทางไปมาระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่โดยรอบเป็น
ประจำอีกด้วย 

ส่วนแรกของงานวิจัยเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในเมืองหลักภูมิภาค (urban mobility study) 
เน้นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์  ในด้านอุปทานใช้การ
รวบรวมข้อมูลและทบบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในขณะที่ด้าน
อุปสงค์ใช้การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางในชีวิตประจำวัน ทัศนคติและความต้องการด้านการเดินทางทั้ง
ปัจจุบันและอนาคตด้วยแบบสอบถาม งานวิจัยออกแบบการสำรวจครัวเรือนในแต่ละเมืองหลักด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (two-stage sampling) ในลักษณะการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified 
cluster sampling) โดยชั้นภูมิแรก คือ ชั้นภูมิระดับพื้นที่เมือง แบ่งกลุ่มตามลักษณะพื้นที่เมืองในระดับกริด 
2x2 ตารางกิโลเมตร ชั้นภูมิที ่สอง คือ ชั ้นภูมิระดับครัวเรือน แบ่งกลุ่มตามลักษณะที่อยู ่อาศัย  อนึ่ง ใน



 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง ผู ้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มตามบุคลักษณ์ (persona) 
ประกอบด้วย  

1) กลุ่มชายขอบ (marginal) คือ กลุ่มผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  
2) กลุ่มมวลชน (mass) คือ กลุ่มผู้เดินทางด้วยรถส่วนตัว  
3) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) คือ กลุ่มผู้ที ่ใช้นวัตกรรมด้านการขนส่งในการเดินทาง เช่น รถ

ส่วนตัวร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน หรือ micro-mobility 
ส่วนที่สองเป็นการศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค (future mobility 

study) ใช้กระบวนการและวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ในการอธิบายภาพรวม
อนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ภายใต้กรอบปัจจัย STEEPV ของหลักการวิจัยเรื่องอนาคตศึกษา 
(future study)  โดยการพิจารณาแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสังคม 
(social) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ (economy) สิ่งแวดล้อม (ecology) การเมือง (politics) และ
คุณค่า (values) การศึกษาอนาคตการเดินทางมุ่งเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเป็นขอบเขต
งานวิจัย (scoping) กระบวนการศึกษาภายใต้กรอบอนาคตศึกษาจะเป็นการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(participatory foresight) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเมืองหลักแต่ละแห่งในการ
พัฒนาและวิเคราะห์ภาพอนาคตในลักษณะต่าง ๆ และกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ อันเป็นพื้นฐานสำคัญ
ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างอนาคตพึงประสงค ์

 
2.4 ผลการศึกษา 

  2.4.1 สรุปสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน  
1) ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า   
- ในภาพรวมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีก

ทั้งประสบปัญหาความล่าช้าของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเนื่องจากรัฐบาลขาดความชัดเจนในแผนการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชน  

- ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักทั้งสามเมืองมีระบบขนส่งนอกระบบ ( Informal transport) คือ 
รถสองแถวเป็นระบบขนส่งหลักที่ให้บริการขนส่งภายในเมืองและเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักกับพื้นที่โดยรอบ 
มีการให้บริการทั้งแบบกำหนดเส้นทางและไม่กำหนดเส้นทาง กลุ่มผู้ใช้บริการมักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่
เข้ามาทำกิจกรรมในเมืองกับกลุ่มคนท้องถิ่นที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ เช่น ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษาและ
แม่บ้าน เป็นต้น  

- ปัญหาสำคัญของการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก คือ การย้ายสถานีขนส่ง
ออกไปอยู่นอกเมือง ทำให้การเข้าถึงมีความยากลำบาก รวมถึงการย้ายศูนย์ราชการออกไปนอกเมืองไปตั้งอยู่
ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมหนาแน่นน้อย ทำให้มีรถสองแถวที่ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนจำกัด อย่างไรก็ดี ใน



 
 

ปัจจุบันมีบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว
และคนรุ่นใหม่ 

- สถานการณ์การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละ
เมืองเนื่องจากปัจจัยการเมืองในแต่ละท้องถิ่น เมืองเชียงใหม่ยังขาดแนวทางการบริหารจัดการรถแดงร่วมกับ
ระบบขนส่งมวลชน เมืองขอนแก่นมีอุปสรรคในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเนื่องจากภาครัฐต้องการเป็น
ผู้สร้างและดำเนินการระบบขนส่งมวลชนแทนท้องถิ่น ในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา ท้องถิ่นพยายามผลักดัน
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเช่ือมโยงระหว่างสองเมือง 

2) พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค  ผลการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของ
ครัวเรือนในเมืองหลักทั้งสามเมือง จำนวน 2,468 ครัวเรือน พบว่า  

- ในภาพรวมเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมืองพึ่งพารถส่วนตัวในการเดินทางสูงมาก รูปแบบการเดินทาง
ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ สะท้อนภาพการเป็นเมืองจักรยานยนต์อย่างชัดเจน รองลงมาคือการใช้
รถยนต์ มีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของการเดินทางทั้งหมด การขับขี่ยานพาหนะส่วนตัวจึงเป็นวิถีชีวิตของคน
เมืองหลัก สอดคล้องกับสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลวง  

- ในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะมีบทบาทน้อยมากในการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคเมื่อเทียบกับ
เมืองหลวง เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ  

- ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับย่านที่อยู่อาศัยและบุคลักษณ์ 
(persona) พบว่า พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่
ศูนย์กลางเมือง ชานเมือง พื้นกึ่งเมือง (peri-urban) และพื้นที่ชนบท นอกจากนี้ พฤติกรรมการเดินทางก็ยังมี
ความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบุคลักษณ์ (กลุ่มมวลชน/ กลุ่มล้ำสมัย / กลุ่มชายขอบ) อีกด้วย  

- ผลการวิเคราะหป์ัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค พบว่า ความสะดวกและ
เวลาในการเดินทางคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก ่ค่าเดินทาง เวลาในการเดินทาง ลักษณะย่านและบุคลักษณ์  

- เมื่อพิจารณาผลกระทบของบริการแอปพลิเคชันเรียกรถและการแพร่ระบาดของ COVID-19  พบว่า 
พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคมีเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

 
2.4.2 สรุปอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค  
1) อนาคตฐานการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค (baseline future)  
แนวโน้มที่สำคัญของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค คือ การลดลงของจำนวนผู้โดยสารรถสองแถว 

การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และการเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ได้แก่ ธุรกิจรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) และธุรกิจบริการส่งสินค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

จากการกวาดสัญญาณด้วยกรอบแนวคิด STEEPV เมื่อนำปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบสูงและความ
ไม่แน่นอนต่ำมาประมวล สามารถวิเคราะห์เป็นภาพอนาคตฐาน  (baseline future) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ



 
 

คาดการณ์อนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ฉายภาพอนาคตฐานได้ว่า แนวโน้มการเดินทางในเมือง
หลักภูมิภาคในอนาคตสอดคล้องกับมหานครกรุงเทพ การเดินทางด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังคงมี
สัดส่วนมากที่สุดในอนาคต โดยแพลตฟอร์มบริการขนส่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเดินทางของคนใน
เมืองหลักในอนาคต แต่จะมีความแตกต่างตรงที่อาจจะไม่มีระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นแกนหลักการ
ให้บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS เช่นเดียวกับเมืองหลวง การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคจะมีการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน โดยผลักดันให้รถสองแถวเป็นระบบขนส่งรอง มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการขนส่ง
โดยภาคเอกชนตามแนวคิดการขนส่งฐานบริการ (private MaaS) โดยเน้นบริการขนส่งด้วยรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสาร รวมถึงยานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นยานยนต์ร่วมโดยสารไฟฟ้าไร้คนขับที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางตามแนวคิด Connected Autonomous Shared Electricity หรือ CASE ก็จะเป็น
ส่วนสำคัญในการยกระดับการให้บริการขนส่งสาธารณะบนแพลตฟอร์ม  

2) ภาพอนาคตทางเลือกการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค  (alternative futures)  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญร่วมกับผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 สามารถ

คัดเลือกปัจจัยที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกเป็นกระบวนการเป็นเมืองของเมือง
หลัก (Urbanization) โดยกำหนดทางเลือกเป็นกระบวนการรวมศูนย์กลางการเติบโตของเมืองกลับมาไว้ที่
พื ้นที ่เมือง (Urban-reconcentration) กับกระบวนการเป็นเมืองในแบบแผ่ขยายออกสู ่พื ้นที ่ชานเมือง 
(Suburbanization) ส่วนอีกปัจจัยเป็นด้านเทคโนโลยีการขนส่ง โดยกำหนดทางเลือกเป็นการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน (Mass Transit) หรือการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS (Shared mobility) 
มาวิเคราะห์เป็นภาพอนาคตทางเลือก (Alternative futures) 4 ฉากทัศน์ (scenarios) เพื่อคัดเลือกภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ (Preferable future) ของการเดินทางในเมืองหลักต่อไป 

 



 
 

 

 
 
3) อนาคตพึงประสงค์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค (preferable future)   
ผลการประเมินฉากทัศน์ด้วยเกณฑ์ความยั ่งยืน (Sustainability) ความเป็นธรรม (Equity) และ

ประสิทธิผลของการพัฒนา (Efficiency) ร่วมกับกระบวนคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory foresight) 
สามารถฉายภาพอนาคตที่พึงประสงค์ในฉากทัศน์ที่ 3 ได้ว่า ในอนาคตจะมีกิจการขนส่งฐานบริการของเมือง 
(City MaaS) ที่ทำให้คนเมืองเดินทางได้อย่างสะดวก มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายเนื่องจากระบบ
ขนส่งสาธารณะมีราคาถูก เน้นการเดินเท้า จักรยานและ micro mobility จึงเป็นอนาคตการเดินทางที่
เหมาะสมสำหรับผู้คนในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย  



 
 

2.5 ผลสำเร็จและความคุ้มค่า 
  การสร้างฉากทัศน์เป็นกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อให้เห็นภาพในอนาคตอันยาวไกลที่ชัดเจนขึ้น
และเพื่อให้สามารถมองเห็นเงื่อนไขที่เป็นจุดคานงัดการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้ นอกจากต้องการจะนำเสนอภาพรวมชีวิตของคนเมืองในบริบทของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค
ของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต ยังต้องการจะเสนอประเด็นนโยบายที่สำคัญสำหรับอนาคตการเดินทาง
ในเมืองเหล่านี้ อันจะนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่จำเป็นสำหรับภาพอนาคต
เหล่านั้น 

   
2.6 กลุ่มเป้าหมายและประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ 

1. เข้าใจสถานการณ์การเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักของประเทศไทย 
2. นำความรู้ทีไ่ด้ไปพิจารณาความเหมาะสมของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ของคนเมืองในเมืองหลักของประเทศไทย 
3. นำไปสู่การจัดทำนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก
ของประเทศไทย 
โครงการว ิจ ัยจะถ่ายทอดผลการศ ึกษาผ่านการเผยแพร่ผลงานและนำเสนอผลงานกับ

กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ทั้งนี้ การ
ประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่แต่ละครั้งกลุ่มเป้าหมายจะได้มีการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลและข้อค้นพบจาก
กระบวนการวิจัยด้วยเช่นกัน 

 
2.7 การนำไปใช้ประโยชน์  

ข้อเสนอเชิงยุทธศาตร์และนโยบายในการรับมือกับอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคเกิดจาก
กระบวนการจัดทำ foresight ที่ครอบคลุมปัจจัยสำคัญในทุกมิติจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้กำหนดรายละเอียดเชิงนโยบายที่เท่าทันและสามารถรับมือ
กับอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

สำหรับนัยเชิงนโยบายที่ใช้เป็นกรอบความคิดของการข้อเสนอเชิงนโนบายและเชิงยุทธศาสตร์ใน
งานวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้วยเกณฑ์สองชุด เกณฑ์ชุดแรกคือเป้าหมายของนโยบาย
สาธารณะในภาพกว้าง 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ (efficiency) ความเป็นธรรม (equity) ความยั ่งยืน 
(sustainability) และความพร้อมรับมือและฟื้นตัว (resiliency) เกณฑ์ชุดที่สองในการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบาย
มาจากการแบ่งปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็นสองกลุ่มตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน (transition theory) วัตถุประสงค์
ของโครงการวิจัยนี้ไม่ได้เพียงเพื่อ “สัมผัสฟ้า” คือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่รวมไปถึงการ “ซับน้ำตา” คือการ



 
 

ตอบโจทย์ของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์อาจเน้นที่ปัจจัย
กลุ่มแรกที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะกลาง คือ ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องต้น (proximate drivers) 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส่วน
อีกกลุ่มหนึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านระยะยาวที่เน้นปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องลึก (ultimate drivers) อาทิ คุณค่า 
ความจำเป็น ความรู้ ปัญญา วัฒนธรรม และโครงสร้างอำนาจ ซึ่งมักใช้ระยะเวลาหลายทศวรรษและหลายชั่ว
อายุคนในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเบ้ืองลึกเหล่านี้ 
  จากภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค  นำไปสู่การจัดทำ
ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่สำคัญในการสนับสนุนการเดินทางของคนเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม รวมถึงนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทางในอนาคตที่เหมาะสม สามารถสรุปนัยเชิง
นโยบายของเมืองหลักภูมิภาค ได้ดังนี้  

1. ความเป็นธรรมจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองขนาด
กลางมีความท้าทายหลายประการทั้งในด้านจำนวนผู้โดยสาร เงินลงทุน รวมไปถึงการวางผังเมืองหรือการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คำถามเชิง
นโยบายที่สำคัญ คือ ภาครัฐของไทยควรสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาคอย่างไร
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รัฐบาลควรมีบทบาทมากน้อยขนาดไหน เพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนในเมืองหลักภูมิภาคนั้นบรรลุเป้าหมายของประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความเป็นธรรม  

2. ความเหลื่อมล้ำจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาธุรกิจการขนส่งฐานบริการหรือ Mobility 
as a service (MaaS) การกำกับดูแลแพลตฟอร์มให้บริการขนส่งหรือธุรกิจบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารมี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่าน
แอปพลิเคชันกับผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการรถสองแถว  คำถามเชิงนโยบายที่
สำคัญ คือ ภาครัฐควรดำเนินการอย่างไรในการควบคุมและแทรกแซงในกิจการแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มของ
การผูกขาดในตลาด โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มนั้น ๆ 

3. ความล้าหลังของกฎหมาย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมที่ทำหน้าที่
กำหนดกรอบจริยธรรมของการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicle) และ
ยังไม่มีกฏหมายใด ๆ มารองรับการใช้งาน รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้น คำถามเชิงนโยบาย
ที่สำคัญ คือ ภาครัฐของไทยควรมีเตรียมพร้อมอย่างไรในการกำกับดูแลเทคโนโลยีขนส่งสมัยใหม่ 

4. ความล้าสมัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง นวัตกรรมด้านการขนส่ง อาทิ ธุรกิจ
แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ยานยนต์ไร้คนขับ ยานยนต์ไฟฟ้า และโดรนต้องการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบนิเวศน์ด้านการสัญจร (Mobility ecosystem) สมัยใหม่ทั้งหมด คำถามเชิง



 
 

นโยบายที่สำคัญ คือ ภาครัฐควรมีการเตรียมพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรในการรองรับ
เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ทันสมัยเหล่านี้ 

ยุทธศาสตร์สำคัญที่เสนอในงานวิจัยนี้เน้นการสร้างสัญญาประชาคมและสถาบันขึ้นมาใหม่ โดยอาจ
เป็นการปรับสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมหรืออาจต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด  จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรับมืออนาคต
ฐานและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างอนาคตพึงประสงค ์ดังนี้  

2.8.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตฐานของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 

ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตฐานของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคมีประเด็นสำคัญที่ต้อง
พิจารณา ได้แก่  

1. ด้านประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางมีต้นทุนสูง  

2. ด้านความเท่าเทียม การกินรวบของบริษัทรายใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ ทำให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบการขนส่งในท้องถิ่น   

3. ด้านความยั่งยืน แพลตฟอร์มขนส่งตามแนวคิด MaaS จำเป็นต้องมีระบบขนส่งมวลชนเป็นระบบ
หลักและบูรณาการกับระบบขนส่งอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งรอง (Feeder) ทั้งนี้ บริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่ใช่การพัฒนาระบบขนส่งอย่างยั่งยืนเนื่องจาก
เป็นการเดินทางที่มีผู้โดยสารน้อย (low-occupancy vehicle)  

จากภาพอนาคตฐานจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี ้

1) ยุทธศาสตร์นวตกรรมขนส่ง   

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการรับมือกับนวตกรรมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฐานการเดินทางในเมือง
หลักภูมิภาค ประกอบด้วย 1. นโยบายพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสำหรับเมืองขนาดกลาง 2. นโยบายกำกับ
ดูแลธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride Hailing Service: RHS) 3. นโยบายพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่ง
ตามแนวคิด Mobility-as-a-Service และ 4. นโยบายเตรียมพร้อมรองรับยานยนต์สมัยใหม่ตามแนวคิด CASE  

2) ยุทธศาสตร์ความเป็นธรรมบนแพลตฟอร์ม (collective bargaining)  

การพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจฐานแพลตฟอร์ม MaaS มีแนวโน้มที่จะเกิดการกินรวบโดยบริษัท
ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลก นัยเชิงนโยบายที่ได้กล่าวไปแล้วคือความเหลื่อมล้ำและไม่
เป็นธรรมระหว่างกลุ่มคนที่ครอบครองแพลตฟอร์ม คือ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มกับรถรับจ้าง
ท้องถิ่นก็จะเพิ่มขึ้น การเพ่ิมอำนาจการต่อรองของจึงเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐควรคำนึงถึงนับตั้งแต่
ปัจจุบัน  จึงเสนอนโยบายเพื่อปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม ประกอบด้วย 1. 



 
 

นโยบายสร้างแพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ (collective/cooperative platforms) และ 2. นโยบายออกกฎหมาย
ป้องกันการผูกขาด (antitrust law) 

2.8.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค 

ผู้วิจัยกำหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ (robust) เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญจาก
อนาคตที่พึงประสงค์ในการเดินทาง ดังนี้  1) ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนในระบบขนส่งสาธารณะบน
แพลตฟอร์ม 2) เพิ ่มจำนวนผู ้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 3) เคลื ่อนที ่อย่างยั ่งยืนได้ ( sustainable 
mobility)   

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการขนส่งฐานบริการของเมือง (City MaaS) 

 ท้องถิ ่นให้บริการขนส่งแบบบูรณาการบนแพลตฟอร์ม เพื ่อสร้างทางเลือกในการเดินทางที่
หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้และสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของคนเมืองทุกกลุ่ม โดยอาศัย
ระบบฐานข้อมูล Big data ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงสมควรดำเนินการ ดังนี้ 1. นโยบายจัดตั้งหน่วยงานกำกับ
ดูแลระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 2. นโยบายบูรณาการระบบขนส่งหลักและระบบขนส่งรอง 
3. นโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยบริการร่วมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 4) นโยบายสนับสนุน
สวัสดิการค่าเดินทางแบบประตูสู ่ประตู (door-to-door) สำหรับผู้มีรายได้น้อย 5) นโยบายส่งเสริมการ
เดินทางเพื่อส่วนรวม (collective mobility) และ 6) นโยบายปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเดินทางตามแนวคิด 
nudge ดัดพฤติกรรมมนุษย์  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไร้เครื่องยนต์  

ภายหลังจากพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ภาคควรส่งเสริมการพัฒนาเมืองตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน (Transit-oriented Development หรือ TOD จึงสมควรดำเนินการออกแบบ
เมืองเพื่อลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัวและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ 1. นโยบาย
ออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวกและ 2. นโยบายออกแบบเมืองเพื่อส่งเสริมการ
เดินทางแบบไร้เครื่องยนต ์ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้เมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยสามารถก้าวสู่สังคม
ที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

 

 



 
 

Executive Summary 
 

3. Details of the research project for Fiscal Year 2021 
1.4 Title: Urbanites 4.0: The Future of Urban Mobility in Regional Cities of Thailand 
1.5 Research team: Peamsook Sanit, Sirima Srisuwon, Pornpimon Sorigul 

Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, Chulalongkorn 
University 

1.6 Budget for the research and duration:  Received funding by the Fiscal Year 2021 in 
1,996,500 baht:  
Duration of implementation from November 2020 to October 2021 

4. Summary of results 
2.9 Importance and background of the research 

At present, the most important innovation in transportation is the sharing system, 
namely, the business of sharing passenger cars through an internet application (i.e., ride-hailing 
service).  This phenomenon is a transportation innovation that is gaining popularity and 
becoming a way of everyday life for city people around the world. This disruptive technology 
is leading toward the development of a transportation system based on the concept of 
Mobility as a Service (MaaS) combined with autonomous driving technology and electric 
engines. All of these developments are challenging urban transport planners around the 
world, including Thailand. Thus, anticipating the future of urban mobility is essential to prepare 
for the rapid changes that are taking place at the moment. 

The previous study of future mobility in the Bangkok highlights the impact of modern 
disruptive technology on travel behavior in a megalopolis. However, research on urban 
mobility in the much smaller regional cities in Thailand are still rather limited. Despite their 
modest size, the regional cities are seen to have considerable potential, according to the 
National Economic and Social Development Council, and that is driving the government's 
national mass transit development plan. Still, as of the present study, the regional cities of 
Thailand have not developed efficient public transport systems. Therefore, the first question 
is whether the innovations in transportation technology are adaptable to the regional cities in 
Thailand, or whether it is only a matter of time before the modern trends take root. This 
research presents the overall situation of urban mobility in three regional cities of Thailand. 
The core research questions are: What is the current urban mobility situation? What will future 



 
 

mobility be like? How should the government proceed? The answers to these answers will 
help inform public policies for the development of Thailand's regional cities going forward. 
 
2.10 Objectives of the research 

1. To study the current situation of urban mobility in regional cities in Thailand 
2. To forecast trends and changes in urban mobility in regional cities in Thailand 
3. To compare the prevailing trends and future travel changes between regional 
cities, regions, of Thailand, and Bangkok 
4. To identify policy gaps and propose policy alternatives in line with future 
developments in transport technology and travel patterns in regional cities in 
Thailand 
 

2.11 Methodology of the research 
This research is divided into two main parts: A study of the current situation of urban 

mobility; and a study of the future of urban mobility in regional cities of Thailand. The research 
methodology is, therefore, a mixture of quantitative and qualitative data collection.  Three 
regional cities that are planning to develop mass transit systems are selected as case studies 
and include the following: Chiang Mai in the north region, Khon Kaen in the northeast region, 
and Hat Yai-Songkhla in the southern region of Thailand. All three cities are rapidly growing 
and are greatly influenced by the development of regional universities and institutions. 
Therefore, those cities are a reasonable representation of the evolution and potential for 
public transport in a medium-sized metropolis. The scope of the research covers the areas 
within the city limits, as well as the surrounding areas that are directly connected to the city 
center, referred to as the peri-urban zone, which is characterized by frequent travel to/from 
the inner city and surrounding areas. 

The first part of the research is a mobility study, focusing on analyzing temporal 
phenomena in terms of both supply and demand. On the supply side, the researcher 
compiled existing information, and reviewed the related literature on the situation of public 
transport services in these three cities. For the demand side, the researcher conducted a 
questionnaire-based survey of daily travel behavior, current attitudes toward travel, and 
anticipated needs for travel and transit in the near future.  The researcher surveyed 
households in each major city by two-stage selection using a stratified cluster sampling 



 
 

method. Sampling units were grouped according to urban area characteristics at the grid level 
of 2x2 square kilometers. The second level of selection was the household. Potential sampling 
units were stratified according to housing characteristics. Finally, the researcher stratified 
individual characteristics (persona) into the following:  

1) Marginal:  Those who use public mass transit  
2) Mass:  Those who travel by private, personal motor vehicle  
3) Maverick:  Those who use innovative transport, such as a private car ride-sharing 

through an Internet application or micro-mobility. 
  The second part of the research is a study of the future mobility of regional cities.  This 
part uses strategic foresight processes to describe the overview of future mobility in regional 
cities under the STEEPV factor framework.  This includes considering trends and drivers of 
change, including social, technological, economic, ecological, political, and value-based 
factors. This research focuses on public transport as the key dimension of travel within and 
to/from the regional cities.  The educational process in this research is participatory by using 
the foresight technique. The emphasis is on the process of participation by representatives 
across all the key sectors involved in each regional city in the development and analysis of 
the future, and to determine optimal scenarios of what could be. This information can be an 
important basis for developing strategic proposals for creating a desirable future. 
 
2.4 Findings of the Research 

  2.4.1 Summary of the current situation of urban mobility in regional cities of 
Thailand 

1) Public transit in regional cities from a review of existing literature   
- Overall, public transport in regional cities has not been developed cost-effectively, if 

at all. In addition, there have been repeated delays in the development of the mass transit 
system due to the lack of clarity in the government's plans for the development of the mass 
transit system. 

- All three cities have informal public transport systems (e.g., minibuses namely, Song 
Taew) as the ad hoc transport system which moves people within the regional city center and 
linking that with surrounding areas. Both routing and non-routing services are available. The 
group of service users is usually tourists, people who come to do activities in the city, and 
local groups with limited mobility such as the elderly, students, and homemakers. 



 
 

- An important problem of public transport services in regional cities is the relocation 
of the provincial bus station outside the city. This makes access to public transport more 
difficult. There is also a trend in moving complexes of government agencies out of the city 
center to areas with less population density.  As a result, there is a limited number of Song 
Taew serving the aforementioned areas. However, at present, ride-hailing services are gaining 
popularity among tourists and the new generation of commuters. 

- The situation of public transport in regional cities differs from city to city due to local 
political factors. Chiang Mai City still lacks guidelines for integrating the network of shuttle-
service vehicles with the formal mass transit system. Khon Kaen City has obstacles in the 
development of mass transit systems because the national government wants to build and 
operate mass transit independently of local administrative organizations. In Hat Yai City, the 
local advocates are pushing for the development of a mass transit system linking Hat Yai with 
the provincial capital city of Songkhla, 30 km away. 

 
2 )  Travel behavior in regional cities:  The survey of travel behavior of members of 

2,468 sampled households in the three regional cities had the following findings: 
- Overall, commuters in the three regional cities rely heavily on private motor vehicle 

to travel between places over a distance that is too far to walk. The most common form of 
travel is private motorcycle, followed by the use of a personal car/pick-up/van, which 
accounts for about one-third of all travel. Driving a private vehicle is more of a way of life for 
people in regional cities compared to Bangkok. 

- Public transport plays a very small role in commuting in regional cities (compared to 
present-day Bangkok) because, at present, there is still a lack of efficient public transport 
options. 

-  The analysis of the relationship between the neighborhoods and individual 
characteristics found that the travel behaviors in regional cities differed in each zone, i.e., city 
center, suburbs, peri-urban, and rural areas, and travel behavior also differs among persona 
groups (marginal/mass/maverick). 

-  An analysis of factors affecting travel behavior in regional cities found that 
convenience and time of travel were important determinants of mode of travel. Factors 
affecting use of public transport include travel cost, travel time, and characteristics of the 
zone and persona.  



 
 

- After controlling for the impact of ride-hailing services and the spread of Covid-19, 
there has been little change in the basic pattern of travel behavior within and among the 
three regional cities. 

 
2.4.2 Summary of the future urban mobility in regional cities of Thailand 
1) Baseline future of urban mobility in the regional city 

  An important trend in regional-city travel is the decline in the number of Song Taew 
passengers, the increase in the number of users of personal vehicles, and the growth of the 
‘platform economy,’ namely ride-hailing services and the delivery service business in the 
digital economy era. 

  This research applied the STEEPV concept to analyze high-impact and low-volatility 
drivers of change. This approach can be applied to analyze the baseline future, which is the 
foundation for predicting urban mobility in regional cities in the years and decades ahead. 
Mobility trends in regional cities in the future are in line with Bangkok, and private car and 
motorcycle travel will still account for a significant share of the commuter future. That said, 
the emerging transport platforms will play an increasingly important role in the movement of 
people within regional cities in the future.  However, a significant difference is that there may 
not be a rail mass transit system as the core of MaaS transport services, as is evolving in 
Bangkok today. Regional metropolises will eventually develop city-wide mass transit systems 
by converting the Song Taew network as a secondary (feeder route) system.  A platform for 
private transport services is emerging based on the concept of private MaaS transport, with an 
emphasis on shared passenger transport services. This scenario includes ultra-modern vehicles 
such as self-driving electric passenger conveyers that receive real-time information related to 
travel according to the Connected Autonomous Shared Electricity or CASE concept.  That 
innovation will play an important role in raising the level of public transport services on the 
platform. 

2) Alternative futures of urban mobility in the regional city 
  The results of the analysis of key drivers of change were synthesized with the outcome 
of the 1st project workshop to highlight two factors of high risk and uncertainty. The first factor 
is the urbanization of regional cities which will either redirect the growth center of the city 
back into the urban core (Urban reconcentration) or intensify the urbanization process to 



 
 

create suburban sprawl (Suburbanization). The second factor is the technology of 
transportation. That vision foresees the creation of a mass transit system or the development 
of a transportation service platform based on the concept of MaaS (Shared mobility) to 
analyze alternative futures.  In this research, four scenarios were created to consider what 
might be the preferable future of urban mobility in the regional city  

 

 
 

Figure 1: four scenarios of alternative futures of urban mobility in the regional city 
 

3) Preferable future of urban mobility in the regional city 
  The assessment of the four alternative scenarios using the criteria of sustainability, 
equity, and the cost-effectiveness of development (efficiency) together with the participatory 
forecasting process (participatory foresight) indicate that Scenario 3  is optimal.  In that vision, 



 
 

there will be a city service base (City MaaS) that will provide convenient and affordable travel 
for people in/to/from/around the regional city center. There will be many transportation 
options, and public transit will be very affordable. This will be complimented by a focus on 
walking, cycling, and micro-mobility as the ideal future of travel for people in Thailand's 
regional cities. 

 
2.5 Success and cost-benefit 
  Visualization is a process of knowledge management to provide a clearer view of the 
foreseeable future, while illuminating the conditions that are the levers of expected change. 
In addition to presenting an overview of city life in the context of travel in Thai regional cities 
of tomorrow, this research also considers important policy issues for the future of travel in 
these cities. The hope is that these policy recommendations will lead to better-informed 
strategic planning that will be necessary to realize the optimal scenario. 

  
2.6 Target population and benefit accrued from the project 

• Improved understanding of the travel situation of people in regional cities 
of Thailand 

• Application of the knowledge gained to consider the suitability of the 
infrastructure system related to travel in regional cities of Thailand 

• Formulation of public policies related to the development of public 
transport in regional cities of Thailand 

 
  The research project will share the results of the study through dissemination of 
findings and presentations to the target groups in both private and government agencies 
responsible for each area. Information and findings from the research process will also be 
exchanged. 

 
2.12 Application of the findings 

  Strategic propositions and policies to tackle the future of travel and transit in 
Thailand’s regional cities come from a foresight process that encompasses all key factors of 



 
 

stakeholder engagement. The process can be used to formulate policy details that are timely, 
and can help government effectively cope with the future of travel in Thailand's regional cities. 

2.6 Policy recommendations 

  The findings of this research were based on a conceptual framework to inform policy 
and strategic proposals. Recommendations were derived from analyzing the future scenarios 
with two sets of criteria. The first set of criteria comprises public policy goals across four 
dimensions: Efficiency, equity, sustainability, and resiliency. Two groups of drivers are identified 
according to transition theory. The goal of this research project was not only to generate new 
knowledge but also to overcome an inequality problem. Strategies that drive the transition to 
a desirable future may focus on proximate determinants, such as demographic, economic, 
technological, economic, institutional, societal, and political dynamics.  The other strategy has 
a longer-term time horizon that focuses on the less tangible determinants of sustainable 
change, including values, needs, knowledge, wisdom, culture, and the power balance. It often 
takes decades and generations to change these underlying factors. 

  The analysis of the baseline and future scenarios of travel in regional cities has led to 
the creation of important public policy recommendations to support efficient and equitable 
city travel. These include recommendations for policies to accommodate anticipated changes 
in travel trends and norms, and in appropriate ways that are suited to the Thai national and 
sub-national context.  The policy implications for travel in regional cities can be summarized 
as follows: 

1 .  Fairness from the development of mass transit systems.  Developing a mass 
transit system in a medium-sized city has many challenges in terms of passenger numbers, 
investment costs, as well as urban and land use planning to support the development of 
mass transit systems in order to be fair to all parties. Important policy questions are as follows: 
How should the Thai government support the development of mass transit systems in 
regional cities to ensure fairness for all parties? What role should the government play in this 
endeavor to create mass transit systems in regional cities to achieve the goals of efficiency, 
sustainability, and fairness? 

2 .  Inequality from the Platform Economy.  In developing a Mobility as a service 
(MaaS) business, oversight of the transportation service platform or passenger car service 



 
 

business is critical to create fair competition among vehicular service providers. This includes 
personal rides via a mobile phone application with local passenger transport operators or Song 
Taew operators. A key policy question is as follows: How should the government regulate and 
intervene in platforms with market monopoly tendencies? This is especially relevant in the 
context of Thailand when it does not own the technology and platform. 

3 .  Legal backwardness.  At present, Thailand does not have an oversight committee 
that sets out the ethical framework for the development of intelligent systems for 
autonomous vehicles, and there is no law to support its use. There are many legal issues to 
consider, not least of which is damage caused by ‘self-driving’ vehicles.  An important policy 
question is as follows: How should the Thai government prepare to regulate ultra-modern 
transport technologies? 

4 .  The obsolescence of the transportation infrastructure. Transportation 
innovations (e.g., MaaS concept transportation service platform businesses, autonomous 
vehicles, electric vehicles, drones) require infrastructure development to support the entire 
modern mobility ecosystem. A key policy question is as follows:  How well-prepared should 
the Thai government be to develop infrastructure to support these cutting-edge transport 
technologies? 

  The key strategies proposed in this research focus on rebuilding community and 
institutional contracts. This may be an adaptation of an existing one or it may have to be built 
from scratch. Therefore, the following are policy proposals for dealing with the base future 
and creating a desirable future: 

 

2.8.1 Policy recommendations for the baseline future of urban mobility in 
regional cities of Thailand 

Policy propositions for the future of travel in Thailand’s regional cities include the 
following: 

1. Performance: The development of mass transit rail systems has a high cost. 



 
 

2 .  Equality: The involvement of large companies, mostly non-Thai entities, creates 
inequality and unfairness in competition with local transport operators. 

3 .  Sustainability: The MaaS transportation platform concept requires a mass transit 
system as the core, and integrates it with other transport systems which act as secondary 
transport systems (i.e., feeders). Any system that relies on journeys with few passengers (i.e., 
in low-occupancy vehicles) would not be a sustainable transportation system.  

Based on the analysis of future scenarios, the following policy strategies are offered: 

1) Strategy for transit innovation 

Policy proposals for dealing with future transport innovations in regional cities' travel 
bases include: (a) Public transport development policies for medium-sized cities; (b) Ride 
hailing service (RHS); (c) Policy to develop a transportation service platform based on the 
concept Mobility-as-a-Service; and (d) Policy to support ultra-modern vehicles according to 
the CASE concept. 

2) Strategy for platform fairness (collective bargaining) 

Technological developments and the MaaS platform-based economy are prone to 
consolidation by large corporations, such as a global multinational entity. The policy 
implication mentioned above is that the disparity and unfairness will increase between the 
people who own the platform (i.e., the platform carriers) and the local mechanisms which 
provide the transit service (e.g., taxi driver). Increasing the bargaining power of the government 
is a strategic issue that the government should consider, starting now. Therefore, the proposal 
is to balance the bargaining power of the platform economy, consisting of implementing a 
policy on building a cooperative platform (collective/cooperative platforms) and anti-trust law. 

 

2.8.2 Policy proposals for the preferable future of urban mobility in regional cities 
of Thailand 

  The researcher has formulated strategies that can be used in a variety of situations 
(robust) to achieve the goal of a desirable future in urban mobility with the following 



 
 

attributes: (a) Fairness to all sectors in public transport on the platform; (b) Increase in the 
number of public transport options and passengers; and (c) sustainable mobility. 

1) Strategies for the development of the city's service-based transport business (City 
MaaS). 

  Local entities provide integrated transportation services on the platform. This is to 
create a variety of travel options that are affordable and in line with the travel needs of all 
residents and visitors to the regional city.  This vision relies on a highly efficient database 
system, and prescribes the following measures: (a) Policy to establish a regional-city public 
transport regulatory body; (b) Policy for integrating primary and secondary transport systems; 
(c) Policy to increase travel options with non-commuter transit services; (e) Policy to support 
door-to-door travel welfare benefits (door-to-door) for lower-income earners; (f) Policy to 
promote collective mobility; and (g) Policy to change attitudes in travel according to the 
concept of nudge and behavior modification. 

2) Strategy for walkable city 

  After the development of the public transport system, the region should promote 
urban development based on the concept of developing areas around mass transit stations 
(i.e., Transit-oriented Development or TOD). Therefore, it is appropriate to design a city to 
reduce travel by private motor vehicle, and increase travel by public transport through the 
following policies: (a) A policy to design transit points for public transport to optimize 
convenience and efficiency; and (b) A policy for urban design to promote non-motorized 
transport. 

  All these policy proposals will enable Thailand's regional cities to become an ideal 
society with public transport that truly meets the needs of people from all backgrounds and 
walks of life. 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 
 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการขนส่ง (transport disruptive technology) ส่งผลกระทบต่อการใช้

ชีวิตและการเดินทางของคนเมืองในยุคดิจิทัล การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองจึงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนี้ งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเดินทางในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค (regional city) ของประเทศไทย โดยใช้กระบวนการและวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic 
foresight) มุ่งเน้นศึกษาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเป็นขอบเขตการวิจัย (scoping)  และคัดเลือกเมือง
หลักภูมิภาคจำนวน 3 เมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา เป็นกรณีศึกษา เนื่องจาก
เมืองเหล่านี้ยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน ผลการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของครัวเรือนในเมืองหลักทั้งสามเมือง จำนวน 2,468  
ครัวเรือน พบว่า ในภาพรวมเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมืองพึ่งพารถส่วนตัวในการเดินทางสูงมาก รูปแบบการ
เดินทางที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ สะท้อนภาพการเป็นเมืองจักรยานยนต์อย่างชัดเจน รองลงมา
คือการใช้รถยนต์ มีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของการเดินทางทั้งหมด ในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะมีบทบาท
น้อยมากในการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่มบุคลักษณ์ (persona) และในแต่ละย่าน ได้แก่ พื้นที่ศูนย์กลางเมือง ชานเมือง พื้นกึ่งเมือง 
(peri-urban) และพื้นที่ชนบท นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค พบว่า ความสะดวกและเวลาในการเดินทางคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ค่าเดินทาง เวลาในการเดินทาง ลักษณะ
ย่านและบุคลักษณ์ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลกระทบของบริการแอปพลิเคชันเรียกรถและการแพร่ระบาด
ของ COVID 19  พบว่า พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคมีเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

จากการกวาดสัญญาณด้วยกรอบแนวคิด STEEPV เมื่อนำปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบสูงและความ
ไม่แน่นอนต่ำมาประมวล สามารถวิเคราะห์เป็นภาพอนาคตฐาน  (Baseline future) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ
คาดการณ์อนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ฉายภาพอนาคตฐานได้ว่า แนวโน้มการเดินทางในเมือง
หลักภูมิภาคในอนาคตสอดคล้องกับมหานครกรุงเทพ การเดินทางด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังคงมี
สัดส่วนมากที่สุดในอนาคต โดยแพลตฟอร์มบริการขนส่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเดินทางของคนใน
เมืองหลักในอนาคต แต่จะมีความแตกต่างตรงที่อาจจะไม่มีระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นแกนหลักการ
ให้บริการขนส่งตามแนวคิด Mobility-as-a-Service หรือ MaaS เช่นเดียวกับเมืองหลวง การเดินทางในเมือง
หลักภูมิภาคจะมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดยผลักดันให้รถสองแถวเป็นระบบขนส่งรอง มีการพัฒนา
แพลตฟอร์มที่ให้บริการขนส่งโดยภาคเอกชนตามแนวคิดการขนส่งฐานบริการ (private MaaS) โดยเน้น
บริการขนส่งด้วยรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร รวมถึงยานยนต์สมัยใหม่ตามแนวคิด CASE ก็จะเป็นส่วนสำคัญใน
การยกระดับการให้บริการขนส่งสาธารณะบนแพลตฟอร์ม และเมื่อนำปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลกระทบ



 
 

สูงและความไม่แน่นอนสูงมาวิเคราะห์เป็นภาพอนาคตทางเลือก (Alternative futures) เพื่อคัดเลือกภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ (Preferable future) ของการเดินทางในเมือง ฉายภาพอนาคตที่พึงประสงค์ได้ว่า จะมี
กิจการขนส่งฐานบริการของเมือง (City MaaS) ที่ทำให้คนเมืองเดินทางได้อย่างสะดวก มีทางเลือกในการ
เดินทางที ่หลากหลายเนื ่องจากระบบขนส่งสาธารณะมีราคาถูก เน้นการเดินเท้ า จักรยานและ micro 
mobility จึงเป็นอนาคตการเดินทางที่เหมาะสมสำหรับผู้คนในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย  

ผลการศึกษานำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่สำคัญในการสนับสนุนการเดินทาง
ของคนเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมถึงนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทางใน
อนาคตที่เหมาะสม จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรับมืออนาคตฐาน  ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์รับมือนวตกรรม
ขนส่ง ประกอบด้วยนโยบายพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสำหรับเมืองขนาดกลาง นโยบายกำกับดูแลธุรกิจรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride Hailing Service: RHS) นโยบายพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด 
MaaS และนโยบายเตรียมพร้อมรองรับยานยนต์สมัยใหม่ตามแนวคิด CASE  และ 2) ยุทธศาสตร์ความเป็น
ธรรมบนแพลตฟอร์ม (collective bargaining) ประกอบด้วยนโยบายสร้างแพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ 
(collective/cooperative platforms) และนโยบายออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด (antitrust law) ใน
ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างอนาคตพึงประสงค์  ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ
ขนส่งฐานบริการของเมือง ประกอบด้วยนโยบายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งสาธารณะของเมือง
หลักในภูมิภาค นโยบายบูรณาการระบบขนส่งหลักและระบบขนส่งรอง นโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
ด้วยบริการร่วมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ นโยบายสนับสนุนสวัสดิการค่าเดินทางแบบประตูสู่ประตู 
(door-to-door) สำหรับผู้มีรายได้น้อย  นโยบายส่งเสริมการเดินทางเพื่อส่วนรวม (collective mobility) 
และนโยบายปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเดินทางตามแนวคิด nudge และ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไร้
เครื่องยนต์ เพื่อลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัวและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ นโยบาย
ออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวกและนโยบายออกแบบเมืองเพื่อส่งเสริมการ
เดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้เมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย
สามารถก้าวสู่สังคมที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เอ้ือต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
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Abstract 
 

  Advances in transport-disruptive technology are affecting the way people live and 
travel in the digital era. Thus, studying the future of urban mobility is essential to prepare for 
the rapid changes that are taking place today. This research studies the current urban mobility 
situation and forecasts the future of travel in regional cities of Thailand by using strategic 
foresight processes, focusing on public transport. This research selected three major regional 
cities, namely, Chiang Mai, Khon Kaen, and Hat Yai (Songkhla Province) as case studies.  These 
cities are worth investigating because, at present, they still do not have efficient public 
transport, and are in the process of developing a mass transit system. A survey of travel 
behavior of residents of 2 ,4 6 8  households found that, overall, people in these cities relied 
heavily on private motor vehicle for travel. The most common form of travel is motorcycle, 
and that clearly characterizes these cities as motorcycle-driven.  The next most common form 
of transport is private car, accounting for about one-third of all travel. Public transport plays 
a very small role in commuting in these regional cities, and commuting behavior varies by 
individual and by area of residence, e.g., city center, suburbs, peri-urban, and rural zones. In 
addition, the results of the analysis of factors affecting travel behavior in these regional cities 
revealed that convenience and travel time are important determinants in choosing a mode of 
travel. Factors affecting use of public transport include travel cost and travel time. However, 
when controlling for the impact of ride-hailing applications and the spread of Covid-19, there 
has been little change in travel behavior in the three regional cities. 
  In this research, the STEEPV concept was used to analyze high-impact and low-
volatility factors to analyze the baseline future as the basis for forecasting trends in travel in 
regional cities of Thailand.  At the time of this study, it seemed clear that the evolution of 
commuter development in these major regional cities was mimicking the pattern in Bangkok, 
i.e., where private car and motorcycle travel will still account for a significant share of city 
travel mode in the future. The transport service platform will play an important role in the 
commuting behavior in regional cities. But a key difference is that there may not be a mass 
rail transit system as the core of the transportation system, or according to the principles of 
Mobility-as-a-Service or MaaS.   
  Just as in the capital city, the regional cities will have to develop some form of mass 
transit system, perhaps using the minibus, namely Song Taew, as a feeder mode.  However, it 



 
 

is noteworthy that a platform for private transport services based on the concept of private 
MaaS is being developed, with an emphasis on shared-passenger transport. In this strategy, 
MaaS can integrate use of ultra-modern private vehicles based on the CASE concept to 
enhance the emerging public transport service. This research analyzed the key drivers of 
change that have high impact and high uncertainty to create alternative scenarios to identify 
the optimal vision (preferable future) of urban travel.  The result is a city transport service 
base (City MaaS) that makes urban travel cost-effective and cost-beneficial. In this holistic 
scenario, many transportation options emerge as inexpensive public transport becomes more 
widely available. There would also be an emphasis on walking, cycling, and other forms of 
micro-mobility.  This vision might be the optimal future of transportation that is suitable for 
people in the regional cities of Thailand. 
  The results of the study suggest important public policy recommendations to support 
efficient and fair urban mobility, including policies to accommodate future travel changes that 
are appropriate for Thailand’s regional cities. The key policy proposals include the following: 
1 )  Strategies for dealing with transportation innovations: This consists of a public transport 
system development policy for medium-sized cities, including policy which governs the ride-
hailing service (RHS), the MaaS concept transportation service platform development policy, 
and the CASE ultra-modern vehicle readiness policy; and 2 )  Strategies for platform fairness 
(collective bargaining). These include a Cooperative Platform (collective/cooperative 
platforms) and anti-trust law.  At the same time, the results of this study suggest the following 
policy proposals to create a desirable transportation future in the regional city: 1 )  Strategies 
for developing city transport services: These consist of establishing a public transport regulator 
of regional cities; integrating primary and secondary transport systems; increasing travel options 
with non-motorized ridesharing services; door-to-door travel subsidies for lower-income 
people; and 2) Strategies to design walkable city and create a seamless urban connectivity to 
reduce private car dependency and increase use of public transport. This approach requires a 
policy to design a network for public transport to maximize convenience for the average 
commuter, and an urban design policy to promote non- motorized transport. All these policy 
proposals will help advance the regional cities of Thailand to become quality societies with 
public transport that truly meets the needs of people from all backgrounds and walks of life. 
 



 
 

Key Words: future of urban mobility, regional city, Thailand, public transportation, Mobility-as-a-
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บทที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล  
 องค์การประชาชาติได้คาดการณ์แนวโน้มการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในอนาคตปี 2030 ว่า 
เมืองขนาดกลางและเมืองขนาดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า 5 ล้านคน จะมีบทบาทหน้าที่อย่างมากต่อ
การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในประเทศกำลังพัฒนา เมืองเหล่านี้มีบทบาทเป็นเมืองอันดับสอง (secondary 
cities) มักเป็นเมืองทางเลือกในการพัฒนารองจากเมืองหลวงหรือเมืองขนาดใหญ่ ระดับมหานคร ดังนั้น 
การศึกษาอนาคตเมืองอันดับสองจึงมีความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนด้านการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ
ให้พอเพียง การสร้างงานเพื่อรองรับขนาดประชากรที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก การสร้างความสมดุลระหว่าง
ความร่ำรวยกับความยากจน การปรับปรุงการบริหารการพัฒนาเมือง การลดความขัดแย้งในสังคม และการ
แบ่งแยกเชิงพื้นที่ การศึกษาด้านชุมชนเมืองทั่วโลกที่ผ่านมามุ่งเน้นการศึกษาเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานคร 
การศึกษาเมืองอันดับสองเพ่ิงได้รับความสนใจมากขึ้นเน่ืองด้วยประเด็นภูมิเศรษฐกิจใหม่ในปัจจุบัน  
 งานวิจัยเกี่ยวกับเมืองอันดับสองหรือเมืองหลักภูมิภาค (regional city) ในประเทศไทยยังมีจำนวน
น้อย ทั้งนี้ เมืองเหล่านี้มีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต้องการกระจาย
ความเจริญจากมหานครกรุงเทพออกสู่ภูมิภาค จึงมีนโยบายส่งสริมการพัฒนาเมืองหลักเพื่อรองรับความ
เจริญเติบโตในแต่ละภูมิภาค ทั้งในแง่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึง
มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการให้บริการในทุกด้านแก่ประชาชนทั้งในจังหวัดและภูมิภาค รวมไปถึงการมีบทบาท
ความสัมพันธ์ที่มากขึ้นทั้งในระดับชาติกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมืองเชียงใหม่ในภาคเหนือ เมืองหาดใหญ่ใน
ภาคใต้ และเมืองขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานีในภาคอีสาน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในขณะที่เมืองทั่วโลก
ต่างมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (disruptive technology) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคดิจิทัล ผลการศึกษา
อนาคตคนเมืองในมหานครกรุงเทพชี้ให้เห็นผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านต่าง ๆ จึงเกิดคำถาม
สำคัญว่าเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ ชีวิตของคนเมืองใน
เมืองเหล่านี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร คำตอบทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การวางนโยบายสาธารณะใน
การพัฒนาเมืองของประเทศไทยอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต 
 
 งานวิจัยในเมืองหลักต้องศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนจากหลากหลายชนชั้นในหลากหลายพื้นที่ 
 เช่นเดียวกับการขยายตัวของมหานครกรุงเทพ เมืองหลักภูมิภาคเหล่านี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ขยายตัวสู่พื้นที่ชานเมือง เกิดเป็นพื้นที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทหรือเรียกว่า peri-urban ซึ่งหมายถึงพื้นที่
รอบเมืองใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับเมือง โดยมีการเดินทางระหว่างพ้ืนที่เมืองกับพื้นที่โดยรอบเป็นประจำ พื้นที่
ลักษณะนี้มีความผสมผสานกันระหว่างความเป็นเมืองและชนบท ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
ก่อให้เกิดความหลากหลายของวิถีชีวิตจากผู้คนหลากหลายชนชั้น ยกตัวอย่างงานวิจัยของกฤษดา ปัจจ่าเนย์
และธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2559) ศึกษาผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองต่อครัวเรือนแรงงานในพื้นที่ชานเมือง
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ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า การขยายตัวของเมืองขอนแก่นในพื้นที่ชานเมืองมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงสอง
ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของพื้นที่ชานเมือง ได้แก่ ถนน ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม 
และตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมเมือง ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน วิถีชีวิต อาชีพที่
หลากหลาย จากปรากฏการณ์การกลายเป็นเมืองดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่นในสองลักษณะ คือ วิถีชีวิตและระดับการบริโภค โดยชี้ให้เห็น
สภาวะแนวโน้มด้านประชากร (trends) ว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่นมี
อยู่ 2 ลักษณะใหญ่ คือ 1) การเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ไปอยู่ที่อื่น และ 2) ครัวเรือนแรงงานมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเช้าไป-เย็นกลับ ระหว่างบ้านและเมืองขอนแก่น โดยจะมีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่
ทำงานเช้าไป-เย็นกลับระหว่างบ้านกับเมืองขอนแก่น แสดงให้เห็นถึงการประกอบอาชีพที ่หลากหลาย 
ครัวเรือนแรงงานชานเมืองจะประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพขึ้นไป สมาชิกในครัวเรือนแต่ละคนจะมีอาชีพ
ประจำของตนเอง สามารถแยกอาชีพของครัวเรือนแรงงาน คือ อาชีพทางการเกษตร อาชีพรับราชการ อาชีพ
พนักงานราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพลูกจ้างบริษัท อาชีพที่หลากหลายในครัวเรือนทำให้เกิดการ
เดินทางที่หลากหลายเช่นเดียวกันในแต่ละครัวเรือน เช่น สมาชิกวัยหนุ่มสาวบางคนขับรถจักรยานยนต์เข้าไป
รับจ้างในเมือง หรือสมาชิกผู้สูงอายุผู้หญิงนั่งรถสองแถวเข้าไปซื้อของในตลาดสดมาขาย เป็นต้น  
 นอกจากนี้ งานวิจัยของทับทิม ทับทิม (2557) ศึกษาการย้ายถิ่นของชนชั้นกลางมาอาศัยในพื้นที่
ชานเมืองของเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะการย้ายถิ่นของคนเมืองหลวง ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ชนบทรอบ ๆ 
เมืองเชียงใหม่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นพื้นที่รอบนอกเมืองที่มีความสะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมืองโดยมีถนน
ต่อเชื่อมพื้นที่ การเติบโตของพื้นที่รอบนอกเมืองเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เพิ่มมากขึ้น และคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งชนชั้น
กลางจากในเมือง คนที่มาจากพื้นที่ชนบทห่างไกลในเขตภาคเหนือเพื่อมาแสวงหาโอกาสการทำงานในพื้นที่
และในเมือง ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่เคยทำการเกษตรเป็นหลักมาก่อน ซึ่งการขยายตัว
ของเมืองนี ้เกิดขึ ้นพร้อม ๆ กับการเปลี ่ยนแปลงในสังคมเกษตรกรรมที่การผลิตจากภาคการเกษตรลด
ความสำคัญต่อชาวบ้านในพื้นที่ลงอย่างรวดเร็ว หลายคนเปลี่ยนไปทำงานเป็นแรงงานในภาคบริการในเมือง 
เดินทางไปกลับระยะทางไกลด้วยรถจักรยานยนต์ ในขณะที่ชนชั้นกลางก็ทำงานในสถาบันการศึกษาเนื่องจาก
เมืองหลักในภูมิภาคมักจะมีมหาวิทยาลัยภูมิภาคตั้งอยู่ คนกลุ่มนี้มักจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และใช้
บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ สิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพการเคลื่อนที่ของผู้คนในเมืองหลักภูมิภาค การศึกษาชีวิต
คนเมืองในอนาคตในเมืองหลักภูมิภาคเหล่านี้จึงจำเป็นต้องศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมือง ซึ่งไม่
เพียงแต่อาศัยอยู่ในเมืองแต่ครอบคลุมไปถึงพื้นที่กึ่งเมืองหรือ peri-urban ด้วย ทั้งนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่กึ่ง
เมืองในประเทศไทยยังคงมีจำกัด 
 นวัตกรรมด้านการขนส่งเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของคนในเมืองหลัก 
 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เกิดนวัตกรรม Ride hailing หรือบริการรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสารผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตและการเดินทางของคนทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง ทำให้ความต้องการในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการและวิถีชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้
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อุตสาหกรรมบริการขนส่งรูปแบบใหม่นี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งการบริการขนส่งคน สินค้าและอาหาร ใน 
พ.ศ. 2561 มีผู้โดยสารใช้บริการ Ride hailing ในประเทศไทย ประมาณ 2.4 ล้านคนต่อเดือน และคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านคนต่อเดือนใน พ.ศ. 2568 ในขณะที่มีผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารเพื่อให้บริการ Ride hailing 
ในพ.ศ. 2561 ประมาณ 105,000 คนต่อเดือน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 590,000 คนต่อเดือนใน พ.ศ. 2568 
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความนิยมในบริการแอปพลิเคชันเรียกรถยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก
คนเมืองหันมาใช้บริการขนส่งแบบปัจเจกมากขึ้น หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึง
มาตรการล็อคดาวน์ทำให้บริการขนส่งสินค้าและอาหารได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน  
  แม้อุตสาหกรรม Ride hailing จะได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนและเป็นทางเลือกการ
เดินทางของคนไทย เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทาง แต่ธุรกิจนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของภาครัฐ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสามประเทศสุดท้ายในภูมิภาคอาเซียนที่ยังไม่มีกฎหมาย
รองรับการให้บริการ Ride hailing ในขณะที่ในหลายประเทศยังคงมีการเรียกร้องให้กำหนดมาตรฐานในการ
กำกับดูแลบริการนี้ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ รวมไปถึงให้เกิดความเป็นธรรมกบัทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของบริการ Ride hailing ต่อพฤติกรรมการเดินทางในเมืองสำคัญ
ในประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า แม้ว่าบริการ Ride hailing สามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยผู้ใช้บริการ 
20% เป็นกลุ่มที่เดินทางด้วยรถส่วนตัว แต่อีก 20 % เป็นกลุ่มที่เดินทางด้วยรถแท็ กซี่ และ 60% เป็นกลุ่มที่
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์1 เนื่องจากบริการแอปพลิเคชันเรียกรถ
สามารถให้บริการแบบสนองความต้องการของผู้เดินทาง (demand responsive transport) ที่ช่วยแก้ปัญหา
เรื่อง first-last mile เป็นการเดินทางประตูสู่ประตู (door-to-door) จึงได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ บริการ Ride hailing จึงยังไม่ใช่ระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน เนื่องจากเป็น
การเดินทางด้วยยานพาหนะที่มีความจุน้อย เป็นการเดินทางแบบส่วนตัว นอกจากนี้ การขับเพื่อรอลูกค้าเรียก
กลับทำให้ปริมาณรถบนถนนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงทำให้ระยะทางการเดินทางในเมือง (Vehicle Miles 
Traveled ,VMT) เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย บริการดังกล่าวจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ใน
ประเทศอเมริกา ทั้งนี้ ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารต่อพฤติกรรม
การเดินทางของคนเมือง จึงมีคำถามสำคัญว่าบริการ Ride hailing มีบทบาทสำคัญในด้านการขนส่งในเมือง
หรือไม่ และรูปแบบการให้บริการในอนาคตจะเป็นอย่างไร ท่ามกลางความขัดแย้งของกลุ่มผู้ให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะในท้องถิ่นและบริการ Ride hailing 
  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองสำคัญของโลก อาทิ 
การพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการเดินทางแบบตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางตามแนวคิด Mobility 
as a Service หรือ MaaS ที่เชื่อกันว่าจะกลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ในการเข้ามาช่วยจัดการปัญหาด้าน
ระบบขนส่งในอนาคต โดยอาศัยการบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดมาให้บริการกับผู้เดินทาง ผู้

 
1 Regina R. Clewlow (2017). Disruptive Transportation:The Adoption, Utilization, and Impacts of Ride-Hailing 

in the United States. Institute of Transportation Studies, University of California. 



 

4 

เดินทางสามารถเรียกใช้รูปแบบการเดินทางต่าง ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมกับการเดินทางแต่ละ
ครั้ง โดยจ่ายค่าบริการรายเดือนหรือจ่ายตามที่ใช้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการ
วิเคราะห์ข้อมูล big data ทำให้หลายเมืองในโลกกำลังพยายามพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งผ่านแอปพลิเค
ชัน ตามแนวคิด MaaS ให้เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง (Deloitte, 2017) รวมไปถึงการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ 
(autonomous vehicle) ที่จะเข้ามาเปลี่ยนระบบการขนส่งทั้งระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วน
เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งในเมืองของประเทศไทย การศึกษาอนาคตการเดินทาง
ของคนเมืองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วอยู่ในขณะนี้  
 นอกจากเมืองใหญ่อย่างภาคมหานครกรุงเทพ บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน
กำลังได้รับความนิยมในเมืองต่างจังหวัด โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาคที่กำลังเริ่มวางแผนการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน จึงเป็นโจทย์สำคัญว่าจะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในเมือง
เหล่านี้อย่างไร เนื่องจากเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยเป็นเมืองขนาดกลาง (medium-sized city) ที่มี
ประชากรไม่ถึง 1 ล้านคน ถูกกำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคในทุก ๆ ด้าน จึงมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เมืองขยายตัวในแนวราบ มีการตั้งถิ่นฐาน
ที่อยู่อาศัยโดยรอบขอบเมือง ส่งผลให้เกิดความต้องการในการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถ
ส่วนบุคคลทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เมืองเหล่านี้กำลังเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเนื่องจากอุปสงค์ในการเดินทางมีจำนวนจำกัดกว่าเมืองขนาดใหญ่ ไม่เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน แต่ในขณะเดียวกันบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารก็กำลังได้รับความนิยม เกิดความ
ขัดแย้งกับธุรกิจขนส่งสาธารณะที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น ดังนั้น การศึกษาอนาคตการเดินทางในเมืองหลักจึง
จำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทย 
 ฤาอนาคตการเคลื่อนที่ของคนเมืองในเมืองหลักจะตามรอยเมืองหลวง ? 

ผลการศึกษางานวิจัยอนาคตการเดินทางของคนเมืองในมหานครกรุงเทพ พบว่า ในภาพอนาคต
ฐานของการเดินทางในมหานครกรุงเทพจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการขนส่งแบบบูรณาการผ่านแอป
พลิเคชันโดยภาคเอกชนตามแนวคิดการขนส่งฐานบริการ (private MaaS) โดยเน้นบริการขนส่งด้วย
รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีการผลักดันให้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงยานยนต์ไร้คนขับก็จะเป็นส่วน
สำคัญในการยกระดับการให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม นำไปสู่ประเด็นสำคัญในงานวิจัยครั้งนี้ว่า การ
เดินทางของคนเมืองในเมืองหลักจะตามรอยเมืองหลวงหรือไม่ในอนาคต 
 ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นระบบขนส่งประเภทระบบขนส่งเสริม 
(informal transport system) หรือที่เรียกว่า paratransit ได้แก่ รถรับจ้าง ทั้งรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถ
สองแถว ซึ่งมีให้บริการในเมืองต่างจังหวัดทุกแห่งของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันมีการเริ่มวางแผนพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนในเมืองหลักหลายเมืองที่กำลังเติบโตของประชากรอย่างต่อเนื่ อง เช่น เมืองเชียงใหม่ หาดใหญ่ 
ภูเก็ต และขอนแก่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา ( light rail) หรือรถไฟฟ้ารางเบาขนาดเล็ก (tram) 
โดยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าในอนาคตจะพัฒนาร่วมกับระบบขนส่งเดิมที่มีอยู่ในเมืองอย่างไร และหลายเมือง
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กำลังประสบปัญหาขาดทุนในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือซิตี้บัสเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารน้อยกว่า
เป้าหมาย ในขณะเดียวกัน รถรับจ้างที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันก็มีการแข่งขันสูงกับบริการรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสาร (Ride hailing service) ที่เริ่มให้บริการและได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองเหล่านี้ งานวิจัยนี้จึง
ต้องการศึกษาอนาคตการเดินทาง โดยเฉพาะบทบาทของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาคของ
ประเทศไทย ประเด็นที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมการเดินทางของคนในเมืองเปลี่ยนไปอย่างไร ภายหลังจากมี
บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวโน้มการเดินทางในอนาคตจะเป็นอย่ างไร เมื่อมีการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนเกิดขึ ้น จะเป็นภาพอนาคตเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อย่างภาคมหานครกรุงเทพหรือไม่ 
นอกจากนี้ เทคโนโลยีด้านการขนส่งอื่น ๆ อาทิ แพลตฟอร์มบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน ยานยนต์ไร้คนขับ 
ยานยนต์ไฟฟ้า หรือโดรน จะส่งผลกระทบต่ออนาคตการเดินทางของคนในเมืองเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร รวมถึง
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางในอนาคต  และนโยบายในการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายควร
เป็นอย่างไร 

 

1.2 คำถามวิจัย  
 งานวิจัยอนาคตการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย กำหนดคำถามหลักและ
ย่อยในงานวิจัย ดังนี ้

1. สถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร?  
1.1 สถานการณ์การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันเป็นอย่างไร?  
1.2 พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันเป็นอย่างไร?  
1.3 พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายหลังจากมี

บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ? 
1.4 พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายหลังจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 
1.5 สถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคแตกต่างจากในเมืองหลวงหรือไม่ อย่างไร 

2. อนาคตของการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักของประเทศไทยในเมืองจะเป็นอย่างไร?  
2.1 คนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคมีแนวโน้มการเดินทางเป็นอย่างไรหากมีการพัฒนาระบบขนส่ง

มวลชน 
2.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ และจะส่งผลต่อการ

เดินทางในเมืองหลักภูมิภาคอย่างไร 
3. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรดำเนินการอย่างไรเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านการ

เดินทางที่จะเกิดขึ้นในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย 
 ทั้งนี้ งานวิจัยน้ีกำหนดสมมติฐานสำคัญว่า  
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1) สถานการณ์การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่
ละเมืองเนื่องจากปัจจัยด้านการเมืองในแต่ละท้องถิ่น (political resistance)  

2) พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ (คนที่อยู่
อาศัยในเมือง / คนที่ทำงานในเมืองแต่ไม่ได้อยู่อาศัยในเมือง / คนที่อาศัยในพื้นกึ่งเมือง (peri-urban) 

3) พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคเปลี่ยนแปลงภายหลังจากมีบริการแอป
พลิเคชันเรียกรถ โดยคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนมาใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถมากขึ้น  

4) สถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคแตกต่างจากในเมืองหลวง เนื่องจากปัจจัยสำคัญคือ 
ขนาดของเมือง (scale) การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (scope) และ การพัฒนาเมือง (speed)  

5) แนวโน้มการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตสอดคล้องกับมหานครกรุงเทพ โดยแพลตฟอร์ม
บริการขนส่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเดินทางของคนในเมืองหลักในอนาคต แต่จะมีความแตกต่างตรงที่
จะไม่มีระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นแกนหลักการให้บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS เช่นเดียวกับเมืองหลวง 
 

1.3 วัตถุประสงค ์  
1. ศึกษาสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน 
2. คาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยใน

อนาคต 
3. เปรียบเทียบสถานการณ์ แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในอนาคตในเมืองหลักภูมิภาค

กับเมืองหลวงของประเทศไทย 
4. ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่สอดคล้องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ

ขนส่งและรูปแบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในอนาคต 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา  
 งานวิจัยกำหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี ้

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
งานวิจัยนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ การศึกษาสถานการณ์การเดินทางในปัจจุบันและ

การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย 
1. การศึกษาสถานการณ์การเดินทางของคนเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันหรือ “คนเมือง 3.0” เน้น

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์
การเดินทางในเมืองหลวง ประกอบด้วย 

- การรวบรวมข้อมูลทั้งการเดินทางส่วนตัวและด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ การจดทะเบียนรถ 
การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และบริการแอปพลิเคชันเรียกรถ รวมถึงนโยบายการพัฒนาและการ
บริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะของเมืองในปัจจุบัน 
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- การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางในชีวิตประจำวันของคนเมือง โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ ความถี่  
และรูปแบบการเดินทางของคนเมืองหลากหลายกลุ่มในหลากหลายพื้นที่ รวมถึงศึกษาความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเดินทางอันเกิดจากปัจจัยด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการระบาดของ  COVID-19 และ
ความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 

- การสำรวจทัศนคติและความต้องการด้านการเดินทางทั้งปัจจุบันและอนาคต 
2. การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคหรือ “คนเมือง 4.0” ใช้การ

คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ภายใต้กรอบปัจจัย STEEPV ของหลักการวิจัยเรื่องอนาคต
ศึกษา (Saritas & Aylen, 2010; Saritas, 2013) โดยการพิจารณาแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) 
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสังคม (social) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ (economy) สิ่งแวดล้อม 
(ecology) การเมือง (politics) และคุณค่า (values) เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค นำไปสู่การวิเคราะห์ผังระบบพลวัตของการ
เดินทางในเมืองหลัก โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ในเมืองหลวงด้วยเช่นเดียวกัน  

 
1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา  
งานวิจัยนี้คัดเลือกเมืองหลักภูมิภาคจำนวน 3 เมืองที่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในแต่ละภูมิภาค 

ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ หาดใหญ่ และขอนแก่น โดยทั้งสามเมืองเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับอิทธิพล
อย่างมากจากการพัฒนามหาวิทยาลัยภูมิภาค จึงสามารถเป็นตัวแทนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมือง
ขนาดกลางของประเทศไทย ทั้งนี้ ขอบเขตของเมืองไม่ได้กำหนดตามขอบเขตการปกครองหรือขอบเขตพื้นที่
เทศบาล แต่จะครอบคลุมพื้นที่เมืองและพื้นที่โดยรอบที่มีความเชื่อมโยงกัน หรือที่เรียกว่าพื้นที่กึ่งเมือง (peri-
urban) ซึ่งหมายถึงพื้นที่รอบเมืองใหญ่ที่มีการเดินทางไปมาระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่โดยรอบเป็นประจำอีก
ด้วย 
 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยอนาคตการเดินทางของคนเมืองในครั้งนี้ มุ่งศึกษาการเดินทางของคนเมืองที่อยู่อาศัยและ
ทำงาน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง เนื่องจากวิธีการวิจัยหลักของงาน
นี ้เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการด้านการคาดการเชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) การเลือก
ประชากรจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่างแบบตัวแทนประชากร อย่างไรก็ตาม ในการศึกษารูปแบบการเดินทางของคน
เมืองในเมืองหลักภูมิภาค ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยไว้โดยกว้างเป็น 3 กลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วย 
กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) และ กลุ่มล้ำสมัย (maverick)  ได้แก่ 

1) กลุ่มชายขอบ คือ กลุ่มผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  
2) กลุ่มมวลชน คือ กลุ่มผู้เดินทางด้วยรถส่วนตัว  
3) กลุ่มล้ำสมัย คือ กลุ่มผู้ที่ใช้นวัตกรรมด้านการขนส่งในการเดินทาง เช่น รถส่วนตัวร่วมโดยสารผ่าน

แอปพลิเคชัน หรือ micro-mobility และ active mobility 
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ทั้งนี ้ ระบบขนส่งสาธารณะในงานวิจัยนี้ หมายถึง  ระบบขนส่งเพื ่อการขนส่ งคนด้วยรถโดยสาร
สาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจำทางตามเส้นทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกำหนดขึ้น ได้แก่ รถ
โดยสารประจำทางหมวด 1 ภูมิภาค หมวด 4 ภูมิภาค และหมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทาง อาทิ รถ
แท็กซี่มิเตอร์ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ นับรวมบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride Hailing Service)
ภายหลังจากมีกฎหมายรองรับให้เป็นบริการรถสาธารณะประเภทหนึ่ง 

 
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
งานวิจัยส่วนแรกจะเน้นชีวิตการเดินทางคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคช่วงเวลาปัจจุบัน แต่อาจย้อนกลับไป

ดูอดีตบ้าง ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสำหรับภาพอนาคตเน้นช่วงเวลา 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี 
 

1.5 การดำเนินงาน  
1.5.1 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย  

  ส่วนแรกของงานวิจัยเป็นการวิจัยการเคลื่อนที่ในเมือง (urban mobility research) วิธีวิจัยของงาน
ในส่วนนี้เป็นวิธีวิจัยแบบผสม (mixed methods) ระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในกระบวนการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค เริ่มจากการกำหนดประเภทกลุ่มคนเมืองหรือ
บุคลักษณ์ (urban persona) ตามรูปแบบการเดินทางเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางด้วยวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

ในขณะที่กระบวนการและวิธีการวิจัยในการศึกษาอนาคตของการเดินทาง คือ วิธีการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซึ่งแบ่งได้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) 
2) การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 
3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 
4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 
5) การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 
6) การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 
7) การวางแผน (planning) 
8) การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring)  
งานวิจัยน้ีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 12 เดือน มีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี ้
1) การดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (ระยะเวลา 3 เดือน) 
2) การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (ระยะเวลา 3 เดือน) 

- รวบรวมข้อมูลสถิติ นโยบายและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก
ภูมิภาคทั้ง 3 เมือง 
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- ประมวลผลงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอนาคต 
การเดินทางด้วยการคาดการณ์ (foresight) 

- ประมวลผลงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะ
ในเมืองขนาดกลาง/เมืองหลักภูมิภาค 

3) การกวาดสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค (ระยะเวลา 2 เดือน) 
(environmental/horizon scanning) 

- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากกรมการขนส่ง
ทางบก เป็นต้น 

- ระบุปัจจัย (drivers of change) ที่คิดว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค คัดเลือกปัจจัยสำคัญจากการกวาดสัญญาณ 

- วิเคราะห์ระบบของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค (system dynamic mapping) 
- จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  กับภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้เดินทางในเมือง

หลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดินทาง 
3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future)  (ระยะเวลา 1 เดือน) 

- คาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures)  (ระยะเวลา 1 เดือน) 

- คาดการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory foresight) เพื่อกำหนดปัจจัยหลักเพื่อสร้างฉากทัศน์ 
(scenario building) ของอนาคต 

- จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 กับผู้เชี่ยวชาญ ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้
เดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง 

5) การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) (ระยะเวลา 1 เดือน) 
- คาดการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory foresight) เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
- จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 กับผู้เชี่ยวชาญ ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้

เดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง 
6) การวิเคราะห์ความหมายและนัยเชิงนโยบาย (ระยะเวลา 1 เดือน) 

- วิเคราะห์หาความหมายและนัย ( implication analysis) โดยใช้กรอบแนวคิดและวิธีการที่
เรียกว่า วงล้ออนาคต (futures wheel) และการพยากรณ์ย้อนกลับ (back casting)  

- จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 กับผู้เชี่ยวชาญ ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวิเคราะห์หา
หนทางและกระบวนการนำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค ์ที่ได้แปลงเป็นวิสัยทัศน์แล้วต่อไป 

7) การวางแผน การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์  (ระยะเวลา 1 เดือน) 
8) การสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระยะเวลา 2 เดือน) 

หมายเหตุ  ในขั้นตอน 4-5 ซึง่เป็นการพยากรณ์ภาพอนาคตจะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 พร้อมกัน 
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1.5.2 ที่มาของข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง และเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลการเดินทางของคนเมืองในปัจุบัน และข้อมูลความ

คิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทัง้ 3 เมือง 
การเก็บข้อมูล 

  1) ข้อมูลการเดินทางของคนเมืองในปัจุบัน จะใช้การสำรวจระดับครัวเรือนในส่วนของข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

2) ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตการเดินทาง ส่วนนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องการข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้เดินทาง ผู้ประกอบการและ
ภาคธุรกจิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่ง 

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย 
  1) การศึกษาสถานการณ์การเดินทางของคนเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันหรือ “คนเมือง 3.0” จะสุ่ม
สำรวจครัวเรือนในแต่ละเมืองหลัก โดยวิธีสุ่มแบบสองขั้นตอน (2-stage sampling) ขั้นตอนแรก วิธีสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster sampling) ตามสัดส่วน (probability proportional to size) กริด 2x2 ตารางกิโลเมตร 
และขั้นที่ 2 ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified sampling)  
 2) การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคหรือ “คนเมือง 4.0”  ผู้เข้าร่วมใน
งานวจิัยครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้เดินทางในเมือง ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการ
และผู้เชี ่ยวชาญที่เกี ่ยวข้อง การศึกษานี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( purposive sampling) 
เพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยตรงไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยและ
ผู้เข้าร่วมวิจัยโดยความสมัครใจ ทั้งนี้ ในกระบวนการคัดเลือกจะไม่มีการคัดออกในกรณีที่ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ออก
ความเห็นหรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการ 
 ผู้เดินทางในเมืองหลักภูมิภาค แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

9) ผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือ active mobility: คัดเลือกจากกลุ่มผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง เช่น กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มสตรีสูงอายุ และกลุ่มผู้ใช้
รถจักรยาน เป็นต้น 

10) ผู้เดินทางด้วยรถส่วนตัว: คัดเลือกจากผู้ที ่ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในเมืองหลัก
ภูมิภาคทั้ง 3 เมือง เช่น กลุ่มแรงงานภาคบริการ พนักงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ภูมิภาค เป็นต้น 

11) ผู้เดินทางด้วยบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร : คัดเลือกจากนักท่องเที่ยว/ผู้ที่มักเดินทางด้วย
บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันหรือ micro-mobility ในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 
เมือง เช่น นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมไปถึงผู้ที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อทำงานหรือ
กลุ่ม digital nomad เป็นต้น 
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  การเก็บข้อมูลจะเป็นการให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยแสดงความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อย โดยไม่มี
การระบุชื ่อหรืออัตลักษณ์ทางกายภาพของผู ้ให้ข้อมูล โดยประเด็นคำถามในการแสดงความคิดเห็นจะ
ครอบคลุมสถานการณ์การเดินทางในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเป็นอย่างไร  

วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง  
1) การสำรวจครัวเรือนจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามในที่อยู่อาศัย 
2) การจัดประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ สามารถติดต่อดำเนินการผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  ส่วนกลุ่มเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง จะใช้วิธี การ Snowball เพื่อเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์ และไม่มีการระบุช่ือหรืออัตลักษณ์ทางกายภาพของผู้ให้ข้อมูล โดยประเด็น
คำถามในการสัมภาษณ์จะครอบคลุมการใช้ชีวิตเมืองและการเดินทางในแต่ละวันในปัจจุบันเป็นอย่างไร  

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมงานวิจัย 
โครงร่างวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการยื่นขอเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

วิจัยในมนุษย์ก่อนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้คำนึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยและให้การพิทักษ์สิทธิ์
ผู้เข้าร่วมงานวิจัย ผู้เข้าร่วมได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล และประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเข้าร่วม พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม ซึ่งสามารถยุติการเข้าร่วมโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลต่อ
ผู้วิจัย และไม่สูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นในการประชุมกลุ่ม
ย่อยจะถูกเก็บรักษาไว้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นภาพรวม ผู้ที่มีสิทธิ์
เข้าถึงข้อมูลจะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเท่านั้น 
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1.6 ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

กิจกรรม 
เดือน 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

1. งานส่วนการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน              

2. งานส่วนการวิจัย             

2.1 การศึกษาการเดินทางของคนเมือง 3.0 (ภาพปัจจุบัน)             
i. ทบทวนวรรณกรรม พัฒนากรอบกรอบการวิจัยและการคาดการณ์             

ii. รวบรวมและประมวลผลข้อมูล             

iii. กวาดสัญญาน (environmental scanning)             

iv. คัดเลือกปัจจัยสำคัญจากการกวาดสัญญาณ             
v. วิเคราะห์ระบบการเดินทางในเมืองหลักภมูิภาค  (system dynamic mapping)              

vi. เขียนและส่งรายงานความกา้วหน้าครั้งที่ 1              
2.2 การศกึษาการเดินทางของคนเมอืง 4.0 (ภาพอนาคต)             

i. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที1 เพื่อกำหนดปัจจัยท่ีมีผลต่ออนาคต             

ii. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อมองภาพอนาคต              

iii. พยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future)             

iv. พยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures)             
v. กำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future)             

vi. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 เพื่อเสนอวิธีการรับมือกับภาพอนาคต              

vii. วางแผน สังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์               

viii. วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาภาพอนาคต             
ix. เขียนและส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์             

x. เขียนและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์             
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1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เข้าใจสถานการณ์การเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักของประเทศไทย 

2. นำความรู้ที่ได้ไปพิจารณาความเหมาะสมของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ของคนเมืองในเมืองหลักของประเทศไทย 

3. นำไปสู่การจัดทำนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก
ของประเทศไทย 

 

1.8 เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชีว้ัด  
 งานวิจัยแบ่งงานออกเป็น 4 ช่วงคือ 3 เดือน 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน 

1 - 3 เดือน 1. การทบทวนข้อมูล เอกสาร และงานวิจัย 
2. การกำหนดกรอบการวิจ ัยและการคาดการณ์ 

(scoping/framing)  
3. การรวบรวมข้อมูลและกวาดสัญญาณเบื้องต้น 

1. แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ ื ่ อ ก า ร ส ำ ร ว จ
สถานการณ์การเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค 

 
4 - 6 เดือน 1. การสำรวจและเก็บข้อมูลสถานการณ์การเดินทาง

ในเมืองหลักภูมิภาคเบื้องต้น 3 แห่ง 
2. การกวาดสัญญาน (environmental scanning) 

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญต่ออนาคต
การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 3 แห่ง 

3. การวิเคราะห์ System Mapping ของการเดินทาง
ในเมืองหลักภูมิภาค 3 แห่ง  

1. รายงานความก ้ าวหน ้ า  คร ั ้ งท ี ่  1 
ประกอบด้วย 

- กรอบการวิจ ัยและการคาดการณ์ 
(scoping/framing)  

- สถานการณ์ปัจจุบัน (baseline data 
3 .0 )  และแผนภาพระบบพลวัต
เบื้องต้น 

7 - 10 เดือน 1. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1-3 ใน

เมืองหลักภูมิภาค 3 แห่ง 
3. การกำหนดภาพอนาคตของการเดินทางในเมือง

หลักภูมิภาค 3 แห่ง 

1. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

- ผลการศึกษาอนาคตการเดินทางใน
เมืองหลักภูมิภาค 

- ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 
แ ล ะ ภ า พ อ น า ค ต ท า ง เ ล ื อ ก 
( alternative futures)  ข อ ง ก า ร
เดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 

- ข้อเสนอแนะเบื้องต้น 
11 - 12 เดือน 1. ประชุมนำเสนอผลการศึกษา 

2. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 
3. การปรับแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

- บทสรุปผู้บริหาร 

- บทคัดย่อ (ไทย-อังกฤษ)  

- เน ื ้อหาการว ิจ ัยภาพอนาคตการ
เดินทางในเมืองหลักภูมิภาค  

2. เอกสารสรุปข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
3. รายงานสรุปผลการประขุม  
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 งานวิจัยกำหนดเป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ดังนี ้

ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

รายงานความก้าวหน้า 
การศึกษาภาพอนาคตการ
เดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประเทศไทย 

1 ฉบับ รายงานความก้าวหน้าที่ประกอบด้วยการ
กำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ 
(scoping/framing)  เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล และสถานการณ์ปัจจุบัน (baseline 
data 3.0)  และแผนภาพระบบพลวัต 
(system dynamics) เบื้องต้น 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษา
ภาพอนาคตการเดินทางในเมือง
หลักภมูิภาคของประเทศไทย 

1 ฉบับ รายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดของ
ผลการศึกษาอนาคตการเดินทางในเมือง
หลักภูมิภาค ภาพอนาคตฐาน (baseline 
future)  แ ละภาพอนาคตทา ง เ ล ื อ ก 
(alternative futures) ของการเดินทางใน
เม ืองหล ักภ ูม ิภาค และข ้อเสนอเชิ ง
ยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาตร์และ
นโยบายในการรับมือกับอนาคต
การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค
ของประเทศไทย 

1 ฉบับ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื ่อการรับมือกับ
สถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค
ในอนาคตที่เกิดจากกระบวนการ foresight 

  

 ในขณะเดียวกัน งานวิจัยครั้งนี้กำหนดเป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) โดยมีเป้าหมายในการ
นำเสนอสถานการณ์และอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
และนโยบายในการรับมือกับอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยที่เกิดจากกระบวนการ
จัดทำ foresight ที่ครอบคลุมปัจจัยสำคัญในทุกมิติจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบสามารถนำไปใช้กำหนดรายละเอียดเชิงนโยบายที่เท่าทันและสามารถรับมือกับอนาคตการเดินทาง
ในเมืองหลักภูมิภาคของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2  การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยอนาคตการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลัก จำเป็นต้องมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวทางการศึกษาชีวิตคนเมือง แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่เมืองและชนบท แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเมือง
ภูมิภาค แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง แผนและนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักของ
ประเทศไทย รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในเมืองหลักของประเทศไทย เพื่อกำหนดกรอบการวิจัย
และการคาดการณ์ (scoping/framing) ต่อไป 
 

2.1 แนวทางการศึกษาชีวิตคนเมือง 
  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้นิยามของความเป็นเมืองในระยะข้างหน้าต้องเปลี่ยนไปจากเดิม 

 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2562) กล่าวถึงแนวทางการศึกษาชีวิตคนเมืองว่า “เมือง” เป็นปรากฏการณ์ที่
ซ้อนทับกันในหลายมิติทั้งทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ดังนั้น การศึกษาชีวิตคนในเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่ใช่เฉพาะการทำ
ความเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้คนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม คน
กับวิถีชีวิตและการทำมาหากิน คนกับประสบการณ์และความทรงจำ คนกับการใช้อำนาจและกฎระเบียบ ซึ่ง
ความสัมพันธ์เหล่านี้จะนำไปสู่การตั้งคำถามเกี่ยวกับกรอบแนวคิดทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรมที่นักวิชาการ
ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานำไปวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนในเมือง 
 บทความพัฒนาการทางความคิดในการศึกษาชีวิตคนเมืองของนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นำเสนอการทบทวน
ตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้น ตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน เพื่อทำความเข้าใจว่ามี
กระบวนทัศน์อะไรที่มีอิทธิพลต่อการอธิบาย “ความเป็นเมือง” และ “ชีวิตคนเมือง” ตลอดจนค้นหาทิศทาง
การศึกษาวัฒนธรรมและชีวิตคนเมืองที่ดำเนินไปภายใต้กระบวนทัศน์เหล่านั้น และอิทธิพลต่อการศึกษา เรื่อง
เมืองในปัจจุบัน รวมทั้งการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
ภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการสร้างคำอธิบายและความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองที่
หลากหลาย นอกจากนั้นยังชี้ให้เห็นว่าการใช้ทฤษฎีเหล่านั้นสัมพันธ์กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนเมืองจึงถูกประกอบสร้างขึ้นภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางอารยธรรมและความเสื่อมถอยของคุณค่าทางศีลธรรม รวมถึงความไม่เท่าเทียมและ
ความขัดแย้งในการดำรงชวีิตของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งยังคงเป็นข้อโต้เถียงกันอยู่ในปัจจุบัน 
 บทความนี้แบ่งช่วงการศึกษาเมืองออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่  

1) ทศวรรษ 1870-1890 เมืองอุตสาหกรรมที่สกปรกและอันตราย การเกิดขึ้นของเมืองอุตสาหกรรม
ในอังกฤษ ถือเป็นปรากฏการณ์ของการเติบโตของเมืองและการเกิดขึ ้นของชนชั ้นแรงงานจำนวนมาก 
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การศึกษาเมืองในช่วงแรกเริ่มจึงให้ความสำคัญเรื่องความขัดแย้งระหว่างชนชั้นเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น 
Engels ถือเป็นนักวิชาการรุ่นแรกที่พยายามศึกษาชีวิตแรงงานในเมืองด้วยวิธีการทางชาติพันธุ์และเก็บข้อมูล
ภาคสนาม พร้อมกับสร้างแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกลายเป็นเมือง การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ระบบทุนนิยมแบบผูกขาด และการแบ่งชนชั้นทางสังคม พร้อมกับการชี้ให้เห็นสภาพชีวิตของคน
ในมิติเศรษฐกิจ การทำมาหากิน ค่าครองชีพ สุขภาพ ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ความแออัด มลพิษ 
และความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในสังคมเมืองสมัยใหม่ที่ถูกมองว่า
มีแนวโน้มที่แย่ลง 

2) ทศวรรษ 1900-1920 นิเวศวิทยาเมือง คนชายขอบและความแปลกแยก  ในการศึกษาทาง
มานุษยวิทยา ความสนใจเกี ่ยวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเริ ่มจากการมองแบบนิเวศวิทยาเมือง (urban 
ecology) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ริเริ่มโดยนักสังคมวิทยาในมหาวิทยาลัยชิคาโก (Jones and Rodgers, 2016 อ้าง
ถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2562 แนวคิดนี้มองว่าเมืองเปรียบเสมือน “ระบบนิเวศ” ที่ถูกแบ่งพื้นที่ให้มีการทำ
กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ (Prato and Pardo, 2013: 82 อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2562) ความสนใจ
หลักในช่วงนี้จะมุ่งไปที่แหล่งที่อยู่อาศัยของคน ซึ่งมีความแออัดและมีสภาพเสื่อมโทรม จนถูกมองว่าเป็น 
“ปัญหาสังคม” รวมทั้งสนใจการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมือง เป็นความพยายามที่จะอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่มิได้แยกขาดออกจากกัน  ความเข้าใจเรื่องชีวิต
คนในเมืองด้วยกรอบความคิดแบบนิเวศวิทยา นำไปสู่การสร้างทฤษฎี Concentric Ring Theory หรือทฤษฎี
วงแหวนศูนย์กลาง หมายถึง การอธิบายว่าเมืองสมัยใหม่คือพื้นที่ศูนย์กลางของการทำงานและการดำรงชีพ 
โดยที่คนกลุ่มต่าง ๆ จะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กันภายใต้การทำงานที่จะขับเคลื่อนให้เมืองดำรงอยู่ได้ (Donald, 
1992 อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2562)  

ในช่วงเวลานี้ การศึกษาชีวิตคนเมืองยังสนใจเรื่อง “สภาวะแปลกแยก” ในชีวิตคนที่ต้องอพยพเข้าไป
อยู่ในเมืองแต่ไม่สามารถพบเจอกับสิ่งที่ตนเองต้องการและไม่คุ้นเคย ตัวอย่างการศึกษาของ Robert Park 
(1928) ที่อธิบายเกี่ยวกับ “คนชายขอบ” (marginal man) ซึ่งเผชิญหน้ากับความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรม
แบบเก่าที่เป็นจารีตประเพณีและแบบใหม่ที่เป็นความทันสมัยในสังคมอุตสาหกรรม การเผชิญหน้านี้ทำให้
บุคคลเกิดความแปลกแยกและอยู่ตรงรอยต่อระหว่างคุณค่าแบบเก่าที่เป็นเรื่องศีลธรรมกับคุณค่าแบบใหม่ที่
เป็นเรื่องของเงินตรา บุคคลจะพยายามนำเอาวัฒนธรรมที่ต่างกันมาใช้ร่วมกันจนเกิดลักษณะ “ลูกผสมทาง
ว ัฒนธรรม” (cultural hybridity) ซึ ่งเป ็นว ัฒนธรรมที ่ เป ็นปฏิป ักษ ์ต ่อก ัน (antagonistic cultures) 
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้บุคคลต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแสวงหาตัวตนและการเอาตัวรอด ส่งผลให้บุคคลมีสภาพ
เป็น “คนชายขอบของสังคม” ที่มิได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสมบูรณ์ 

3) ทศวรรษ 1930-1950 เมืองในฐานะแบบแผนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ช่วงเวลานี้เมืองจะถูกอธิบาย
ในฐานะแบบแผนของวิถีชีวิต การศึกษาของนักสังคมวิทยา Louis Wirth เรื่อง Urbanism as a Way of Life 
(1938) พยายามเสนอทฤษฎีชีวิตเมือง โดยอธิบายว่าเมืองเปรียบเสมือน “สถาบันสังคม” ที่มีลักษณะพิเศษ 
เห็นได้จากลักษณะทางกายภาพที่มีอาคารสิ่งปลูกสร้างและเครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงถึงกัน ทำให้ผู้คนติดต่อไป
มาและทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน Wirth แยกความแตกต่างระหว่าง “วิถีชีวิตเมือง” (urbanism) กับพื้นที่
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เมืองออกจากกัน โดยกล่าวว่าการดำเนินชีวิตแบบคนเมืองจะไม่มีความผูกพัน รู้จักกันแบบผิวเผินและมีความ
แปลกหน้าต่อกัน รวมทั้งมีความเสี่ยงและเปราะบางต่อความขัดแย้ง อ่อนไหวต่อความแตกแยกและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ที่คนมีต่อกันจะมาจากผลประโยชน์ทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยม วิถีชีวิตเมืองจึงเป็นวิถีที่ขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จเชิงวัตถุมากกว่าสายสัมพันธ์ทางจิตใจ สิ่งที่จะทำให้
คนเมืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์และองค์กรที่มีลักษณะคล้ายครอบครัวที่ทำให้
คนแต่ละคนรู้สึกว่าเป็นญาติพี่น้องกันและการทำให้สมาชิกได้ประโยชน์ร่วมกัน (Wirth, 1938: 23 อ้างถึงใน 
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2562) 
 4) ทศวรรษ 1960-1980 เมืองภายใต้บริบทประวัติศาสตร์ของกลุ่มคน การศึกษาในช่วงนี้ต้องการ
อธิบายให้เห็นมุมมองความคิดที่หลากหลายในการศึกษาชีวิตคนเมืองจากสังคมต่าง ๆ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่มาที่
ต่างกัน การเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะทำให้เห็นแบบแผนของการเกิดขึ้นของชีวิตเมืองที่
ต่างกัน ดังนั้น กระบวนการกลายเป็นเมืองจึงไม่ใช่สิ่งสากล แต่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม  

5) ทศวรรษ 1990-2010 เมืองคือพื้นที่ของความขัดแย้งและปฏิสัมพันธ์ ประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์
และการข้ามพรมแดนชาติ เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในทศวรรษ 1990 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีวิทยา
ของนักมานุษยวิทยาที่มิได้ศึกษาชุมชนแบบโดดเดี่ยว แต่มองว่าท้องถิ่นมีความเกี่ยวโยงกับระดับชาติและ
เครือข่ายข้ามชาติ (supra-local processes) ผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษาแบบชาติ
พันธุ์วรรณาแบบหลายพื้นที่ (multi-sited ethnography) หรือการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ใน
พื้นที่ทางสังคมหลาย ๆ แบบที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งนักมานุษยวิทยาต้องติดตามคนที่ถูกศึกษาไปตามสถานที่ต่าง ๆ 
เพื่อที่จะมองเห็นเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง และเห็นว่าคนแต่ละคนมีกิจกรรมทางสังคมในหลายรูปแบบ
และเกิดในหลายพื้นที่ ช่วงทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา การอธิบายชีวิตคนในเมืองเริ่มหันมาสนใจพลวัตของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความซับซ้อนของการดำเนินชีวิตในเมืองซึ่งถูกควบคุมด้วยเครือข่ายอ ำนาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในมิติที่ถูกซ้อนเร้นมากขึ้น 
 ในปัจจุบันประชากรโลกเกินครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง การศึกษาชีวิตคนเมืองเป็นสิ่งที่จำเป็นและ
มองข้ามไม่ได้ เท่าที่ผ่านมาความสนใจของนักวิชาการที่ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏขึ้นในเมือง วางอยู่
บนกรอบความคิดทฤษฎีและกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่อิทธิพลของทฤษฎีวิวัฒนาการทางสังคมที่
เป็นพื้นที่ของการปรับตัวในการดำรงชีพของมนุษย์ ทฤษฎีมาร์กซิสต์มองเมืองในฐานะผลผลิตของระบบทุน
นิยมที่มีการแบ่งแยกชนชั้นระหว่างแรงงานกับนายทุน ทฤษฎีคนชายขอบที่ศึกษาชีวิ ตคนจนในเมืองที่มีความ
แปลกแยกและโดดเดี่ยว ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่พยายามอธิบายหน่วยต่าง ๆ ในสังคมที่มีหน้าที่ค้ำจุนซึ่งกัน
และกัน ทฤษฎีกระบวนการกลายเป็นเมืองที่อธิบายการอพยพย้ายถิ่นของชาวนาชนบทเข้าไปเป็นแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมในเมือง ทฤษฎีเครือข่ายสังคมพยายามวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจของคนกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเมือง ทฤษฎีอัตลักษณ์ อธิบายลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์ ทฤษฎีโลกาภิวัตน์พยายามวิเคราะห์บริบททางเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลกที่มีผลต่อการ
ดำรงชีวิตของคนเมือง ทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้มีการนำมาใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาบางอย่าง ซึ่ง
นักวิชาการในแต่ละช่วงสมัยจะนำมาทบทวนตรวจสอบเพ่ือชี้ให้เห็นข้อจำกัดและคุณูปการของทฤษฎี 
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Toulson (2015) อ้างถึงในนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2562)  ตั้งข้อสังเกตว่ามีกระบวนทัศน์ที่ต่างกัน 2 แบบ
ที่นักวิชาการใช้ศึกษาชีวิตคนเมือง แบบแรก คือ กระบวนทัศน์ Urban Determinism หรือการเชื่อว่า “เมือง” 
เป็นตัวกำหนดแบบแผนชีวิตคน ส่วนกระบวนทัศน์ที่สอง คือ เมืองเป็นเพียงบริบทที่คนแต่ละคนต่างมีแบบ
แผนการดำเนินชีวิตของตัวเอง กระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันสองแบบนี้ไม่ว่าจะมองเมืองในฐานะ “ตัวกำหนด” 
หรือ “บริบท” นำไปสู่การอธิบายชีวิตคนเมืองที่ต่างกันแต่ก็ยังมีข้อจำกัด แม้ว่านักวิชาการด้านสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยาจะนำเทคนิคการทำงานทางชาติพันธุ์วรรณามาใช้ในการศึกษา ซึ่งช่วยให้เห็นรายละเอียดของ
ประสบการณ์ชีวิตคนกลุ่มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาและตั้งคำถามต่อไปคือ การมีชีวิต
อยู่ในเมืองที่ทันสมัย คนกลุ่มต่าง ๆ จะมีสิทธิในความเป็นพลเมืองและสิทธิตามกฎหมายในการใช้พื้นที่ทาง
สังคมและวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ นักวิชาการควรจะศึกษาวิจัยประเด็นเหล่านี้ด้วยกระบวนทัศน์
อยา่งไรต่อไป 
 ในกรณีของประเทศไทย อริสา จันทรบุญทา และจิรัฐ เจนพึ่งพร (2561) อธิบายความเป็นเมือง 
(Urbanization) และนัยเชิงนโยบายของไทยว่า แนวโน้มความเป็นเมืองถือเป็นแนวโน้มสำคัญในปัจจุบันเพราะ
ประชากรในอนาคตจะหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเมืองเพิ่มขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจาก
เมือง ซึ่งหากพิจารณานโยบายเมืองจากนัยทางเศรษฐกิจอาจแบ่งได้เป็น 2 มิติ คือ 1) มิติการเติบโตด้านรายได้ 
ซึ่งภาครัฐมักจะใช้เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดเมืองโดยเลือกลงทุนนำในบางพื้นที่เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มากขึ้นและดึงดูดผู้คนให้เข้ามาในพื้นที่ กรณีของไทย การพัฒนากระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นหลัก 
และไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการเติบโตของรายได้กับอัตราขยายตัวของความเป็นเมืองของไทยใน
อดีต 2) มิติความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ภาครัฐกระจายเมืองหลักไปในภูมิภาคเพื่อพัฒนา
ชนบทและลดความเหลื ่อมล้ำ โดยพบว่าไทยมีโครงสร้างระบบเมืองที ่ไม่สมดุลในลักษณะเมืองเอกนคร 
กล่าวคือ มีเพียงกรุงเทพมหานคร ที่โตเดี่ยวสูงกว่าเมืองรองอื่น ๆ อย่างชัดเจน กอปรกับภาครัฐเน้นพัฒนา
เฉพาะบางกลุ่มจังหวัดในบางภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้ระหว่างจังหวัดเล็กและจังหวัด
ใหญ่ ดังนั ้น แนวทางแก้ปัญหาในเชิงนโยบายควรเน้นทั้ง 1) กระจายเมืองขนาดต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งเน้นเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างเมืองและ 2) วางแผนจัดการพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบ 
ส่วนหนึ่งโดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พื้นที่เมืองมีประสิทธิภาพและทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ 
 ในบทความระบุว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น อาจ
ทำให้นิยามของความเป็นเมืองในระยะข้างหน้าต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่จำกัดความผ่านมุมมองในแง่ปริมาณ
หรือความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่หนึ่ง ๆ มาเป็นการพิจารณาถึงการมีรูปแบบดำรงชีพแบบคนเมือง
มากขึ้น โดยคนในชนบทสามารถใช้ชีวิตแบบคนเมืองได้แม้ว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเมือง เพราะสามารถเข้าถึง
สินค้าและบริการสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อาทิ ระบบธนาคารออนไลน์
ช่องทางซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเทคโนโลยีได้ช่วยขยายโครงข่ายผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคให้กว้างขึ้น และนำไปสู่การสร้างอาชีพและกิจกรรมเศรษฐกิจใหม่ ๆ ซึ่งช่วยลดความไม่ เท่าเทียมใน
การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้ ถือเป็นลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) ดังนั้น ใน
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อนาคต ความจำเป็นที่ผู้คนต้องมาอาศัยอยู่รวมกันในเมืองจึงอาจมีน้อยกว่าในอดีตซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหา
ความแออัดในเมืองและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้  

ในอนาคต นโยบายพัฒนาเมืองของไทยจะต้องทำใน 3 ระดับ ทั้ง (1) ในระดับโครงสร้างของระบบ
เมืองหรือการกระจายความเจริญไปยังเมืองรองต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัดที่มีอยู่ใน 
ระดับสูง (2) ในระดับบริหารจัดการพื้นที่เมือง เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีส่วนเอื้อต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ และ (3) ในระดับจุลภาค เพื่ออาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีในการลดความ
เหลื่อมล้ำของครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ 
  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเมืองและชนบท 
 

การนิยามความหมายของสังคมเมืองและสังคมชนบทในยุคปัจจุบนัมีความซับซ้อนมากขึ้น 

 แนวคิดและนิยามคำว่าเมืองและชนบทเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตลอดจนวัตถุประสงค์ในการ
นำไปใช้ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีคำนิยามของเมืองและชนบทที่ชัดเจน ทำให้ผู ้ใช้ข้อมูลโดยทั่วไปมัก
ตีความหมายของคำว่าเมืองจากการแบ่งเขตพื้นที่ตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชบญัญัติ
เทศบาล ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งท้องถิ่นเป็นเทศบาลโดยพิจารณาจากความหนาแน่นของประชากร
และรายได้ที่ชัดเจน รวมถึงความเจริญของชุมชนที่สอดคล้องกับลักษณะความเป็นเมือง  พื้นที่ใดก็ตามที่เป็น
เขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือท้องถิ่นที่เป็นรูปการปกครองแบบ
พิเศษ ได้แก่ เมืองพัทยา และ กรุงเทพมหานครซึ่งผู้ใช้ข้อมูลตีความหมายโดยนัยว่าเป็นเขต “เมือง” ในขณะที่
สภาพพื้นที่จริงพบว่าเทศบาล ตำบลบางเทศบาลที่ประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
และอาศัยอยู่อย่างกระจัด กระจาย ในทางตรงกันข้ามพื้นที่อื่น ๆ ที่มิได้ประกาศว่าเป็นเขตเทศบาลถือว่าเป็น
เขต “ชนบท” โดยปริยาย แม้ว่าพื้นที่นั้นจะมีความทันสมัยของถนน ไฟฟ้า และความศิวิไลซ์ของสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ตลอดจนวิถี ชีวิตของคนในสังคมที่มีการผลิตเพื่อค้าขาย มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่คล้ายกบั
คนในเขตเมือง แต่พื้นที ่เหล่านั้นยังคงเรยีกว่า "ชนบท" และจากคำนิยามของ "เมือง" และ "ชนบท" ที่ไม่ชัดเจน
ของประเทศไทยนี้ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการเมืองไม่สอดคล้องกับการเติบโตและการขยายตัวของเมือง ซึ่ง
ส่งผลกระทบ ในทางลบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 )  
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ได้จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาคำนิยามเมืองและ
ชนบทของประเทศไทย โดยสรุปนิยามของพื้นที่เมือง (urban area) คือ พื้นที่ที่มีประชากรอยู่รวมกันเป็น
จำนวนมากและอยู่อย่างหนาแน่นเป็นชุมชน มีการแบ่งงานกันทำและมีความชำนาญเฉพาะอย่าง ประชากร
ส่วนใหญ่มิได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ จำนวนประชากร ความ
หนาแน่นของประชากร และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยด้านกฎหมาย ปัจจัยด้านกายภาพ 
ปัจจัยด้านการดำรงชีพ และปัจจัยความเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็สรุปนิยามของพื้นที่ชนบท 
(rural area) คือ พื้นที่ที่อยู่นอกเมือง โดยทั่วไปมีการตั้งถิ่นฐานเบาบาง ความหนาแน่นของประชากรน้อย มี
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ความเป็นอยู่ในลักษณะของสังคมแบบชนบทการเกษตร ห่างไกลจากศูนย์กลางการบริหารและการบริการ การ
ใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร เช่น ที่นา ที่ปลูกพืชไร่ ที่ปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น เป็นต้น 
 Sorokin and Zimmerman (1929 : 56 - 57 อ ้ า ง ใน  กรม โยธาธ ิ ก ารและผ ั ง เม ื อ ง  http:// 
www.dpt.go.th/ITCitdb/txt/pop/urban2.htm) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทไว้ดังนี ้
 
ตารางที่ 1: ความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนท 

ด้าน เมือง ชนบท 
1. อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับ

เครื่องจักรกล อุตสาหกรรม การค้า พาณิช
ยกรรม นักวิชาการ การปกครอง และอาชีพ
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรม 

เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยประชากรและครอบครัว
ที่ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนอาชีพอื่น ๆ มี
น้อยกว่าอาชีพเกษตรกรรม 

2. สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่มนุษย์สร้างขึ้น 
และมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ประชาชนห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ 

เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติและมีอิทธิพล
ต ่อส ั งคมและว ัฒนธรรมความเป ็นอย ู ่ ของ
ประชาชนมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติโดยตรง 

3. ขนาดของชุมชน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดของชุมชน จะมี
ความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง  

เป็นชุมชนของเกษตรกรขนาดเล็ก ๆ แต่ใช้พื้นที่
ขนาดใหญ่ในการประกอบอาชีพ 

4. ความหนาแน่นของ
ประชกร 

ความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าชนบท 
และมีความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง 

ความหนาแน่นของประชากรในชนบทจะต่ำกว่า
ในเมือง 

5. ความแตกต่างและ
ความเหมือนของ
ประชากร 

ประชากรมีความต่างแบบกันมาก  
 

ประชากรมีความเป็นแบบเดียวกัน โดยเฉพาะเชื้อ
ชาติและความรู้สึกทางสังคม 

6. ความแตกตา่งและ 
การแบ่งชั้นทางสังคม 

มีความแตกต่างและการแบ่งชั้นทาง 
สังคมมาก 

มีความแตกต่างและการแบ่งชั้นทาง 
สังคมน้อย 

7. การเคลื่อนที่ทาง
สังคม  
 

มีการเคลื่อนที่ทางสังคมมากกว่าชนบท โดย
ปกติจะมีการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่ 
เมือง แต่หากเกิดเหตุการณ์วิกฤติ คนใน 
เมืองจะมีการอพยพจากเมืองไปสู่ชนบท 

มีการเปลี่ยนแปลงในด้านที่อยู่อาศัย 
อาชีพ และอื่น ๆ น้อย และมีการย้าย 
ถิ่นจากชนบทไปสู่เมือง 

8. ระบบการ
ปฏิสัมพันธ์ 
(system of 
interaction) 
 

มีการติดต่อและสื่อสารกันมาก มีอาณาเขต
การปฏิสัมพันธ์กว้างกว่าชนบท มีการติดต่อ
และความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ (secondary 
relation) มีความเป็นกันเองน้อย 
ความสัมพันธ์มีระยะเวลาสั้น มีรูปแบบที่
ซับซ้อน ยุ่งยาก ผิวเผิน และมีแบบแผน 

มีการติดต่อและสื่อสารกันน้อยกว่าคนในเมือง มี
การติดต่อและมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ 
(primary relation) ความสัมพันธ์เป็นแบบ 
ส่วนตัวง่าย ๆ แต่จริงใจ 
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 อย่างไรก็ดี กระบวนการกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมสู่ความ
ทันสมัย ทำให้การนิยามความหมายของสังคมเมืองและสังคมชนบทในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น เกิด
พื้นที่มีมีการปฏิสัมพันธ์สูงระหว่างเมืองกับชนบท McGee (1991) อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ชนบทรอบเมืองใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย ใช้คำว่า Kotadesasi2  อธิบาย
พื้นที่ที่มีกิจกรรมแบบเมืองและชนบทอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน สาเหตุที่สำคัญ คือ กระบวนการเป็นเมือง
อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วทำให้เมืองใหญ่ขยายตัวออกไปยังพื้นที่
ใกล้เคียง โดยเฉพาะในบริเวณรอบ ๆ เมืองหลักของประเทศ ปรากฏการณ์นี้แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านของการ
ตั้งถิ่นฐาน (settlement transition) จากอดีตที่คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มักกระจุกตัวอยู่เป็นกลุ่ม
และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยว แหล่งรายได้หลักของครอบครัวมาจากภาคเกษตรเปลี่ยนแปลงไปสู่
รูปแบบที่ครอบครัวมีรายได้หลักมาจากนอกภาคเกษตร สมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ อาจทำงานในเมืองหลัก 
เดินทางไปกลับเช้าเย็นโดยอาศัยรถประจำทาง รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานขึ้นอยู่กับระยะทางจากที่พักใน
ชนบทไปสู่ที่ทำงาน สมาชิกบางคนอาจอาศัยอยู่ในเมืองนั้นและส่งรายได้บางส่วนให้กับครอบครัว   
 McGee (1991) แบ่งภูมิภาคออกเป็นพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ 5 พื้นที่ ได้แก ่

1. Major cities เมืองหลัก ๆ ในระบบเมืองของภูมิภาค โดยมักเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ และมี
บทบาทนำในภูมิภาคเอเชีย  

2. Peri-urban พื้นที่ชานเมือง นั้นคือ พื้นที่ที่อยู่รอบ ๆ เมืองซึ่งมีการเดินทางไปมาหาสู่พื้นที่ใจกลาง
เมือง ในบางพ้ืนที่ของของเอเชียพ้ืนที่เหล่านี้อาจยืดออกไปถึง 30 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง 

3. Desakota เป็นพื้นที่ทีมีการผสมกันอย่างเข้มข้นของกิจกรรมทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยส่วน
ใหญ่จะเกาะตัวไปตามแนวแกนถนนสายหลักระหว่างใจกลางเมืองสองเมือง ซึ่งก่อนหน้านี้มีประชากรภาค
เกษตรค่อนข้างหนาแน่นและส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวนาดำ 

4. Densely populated rural พื้นที่ชนบทที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเอเชียหลาย 
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการปลูกข้าวนาดำ 

5. Sparsely populated rural พื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง ทำให้เอื้อต่อการกว้านซื้อที่ดินและการ
พัฒนาการเกษตรที่หลากหลาย 
 

 
2 ในภาษาอินโดนีเซีย kota แปลว่า town และ desa แปลว่า village ส่วน si หมายความถึงกระบวนการ 
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ภาพที่ 1: Spatial configuration of a hypothetical Asian country 

(ที่มา: McGee (1991:6), “The Extended Metropolis Settlement Transition in Asia”) 
 

 ในการศึกษาของ McGee ได้เน้นไปที่มหานครขนาดใหญ่ในเอเชีย โดยในประเทศไทยมีการกล่าวถึง
เพียงมหานครกรุงเทพเท่านั้น แต่จากการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่า เมืองหลัก
ภูมิภาคมีการเติบโตเจริญรอยตามมหานครกรุงเทพ มีการขยายการใช้ที่ดินแบบเมืองไปสู่พื้นที่เกษตรรอบนอก
ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ชานเมือง พื้นที่กึ่งเมือง และมีแรงดึงดูดทำให้การต้ังถิ่นฐานในลักษณะขนาดเล็ก
เดิมเปลี่ยนเป็นเมืองบริวาร ซึ่งในวิถีชีวิตของคนพื้นที่เช่นนี้มีความผสมปนเปกันระหว่างเมืองและชนบท  

เช่นเดียวกับการขยายตัวของมหานครกรุงเทพ เมืองอื่น ๆ โดยเฉพาะเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทย
มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ขยายตัวสู่พื้นที่ชานเมือง เกิดเป็นพื้นที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทหรือเรียกว่า peri-
urban ซึ่งหมายถึงพื้นที่รอบเมืองใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับเมือง โดยมีการเดินทางระหว่างพื้นที่เมืองกับพื้นที่
โดยรอบเป็นประจำ พื้นที่ลักษณะนี้มีความผสมผสานกันระหว่างความเป็นเมืองและชนบท ทั้งด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดความหลากหลายของวิถีชีวิตจากผู้คนหลากหลายชนชั้น ยกตัวอย่างงานวิจัย
ของกฤษดา ปัจจ่าเนย์และธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2559) ศึกษาผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองต่อครัวเรือน
แรงงานในพื้นที่ชานเมืองขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า การขยายตัวของเมืองขอนแก่นในพื้นที่ชานเมืองมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสองลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของพื้นที่ชานเมือง ได้แก่ ถนน ที่อยู่
อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมเมือง ได้แก่ การใช้ประโยชน์จาก
ที่ดิน วิถีชีวิต อาชีพที่หลากหลาย จากปรากฏการณ์การกลายเป็นเมืองดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่นในสองลักษณะ คือ วิถีชีวิตและระดับการ
บริโภค โดยชี้ให้เห็นสภาวะแนวโน้มด้านประชากร (trends) ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานของครัวเรือนแรงงาน
ชานเมืองขอนแก่นมีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ คือ 1) การเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ไปอยู่ที่อื ่น และ 2) 
ครัวเรือนแรงงานมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเช้าไป-เย็นกลับ ระหว่างบ้านและเมืองขอนแก่น โดยจะมีจำนวน
สมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่ทำงานเช้าไป-เย็นกลับระหว่างบ้านกับเมืองขอนแก่น แสดงให้เห็นถึงการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย ครัวเรือนแรงงานชานเมืองจะประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพขึ้นไป สมาชิกในครัวเรือน

SPATIAL SYSTEM

(1)  Major cities
(2)  Peri-urban
(3)  Desakota
(4)  Densely populated rural
(5)  Sparsely populated frontier
Small cities and towns
Communication routes

SPATIAL SYSTEM

(1)  Major cities
(2)  Peri-urban
(3)  Desakota
(4)  Densely populated rural
(5)  Sparsely populated frontier
Small cities and towns
Communication routes
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แต่ละคนจะมีอาชีพประจำของตนเอง สามารถแยกอาชีพของครัวเรือนแรงงาน คื อ อาชีพทางการเกษตร 
อาชีพรับราชการ อาชีพพนักงานราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพลูกจ้างบริษัท อาชีพที่หลากหลายใน
ครัวเรือนทำให้เกิดการเดินทางที่หลากหลายเช่นเดียวกันในแต่ละครัวเรือน เช่น สมาชิกวัยหนุ่มสาวบาง
คนขับรถจักรยานยนต์เข้าไปรับจ้างในเมือง หรือสมาชิกผู้สูงอายุผู้หญิงนั่งรถสองแถวเข้าไปซื้อของในตลาดสด
มาขาย เป็นต้น  
 นอกจากนี้ งานวิจัยของทับทิม ทับทิม (2557) ศึกษาการย้ายถิ่นของชนชั้นกลางมาอาศัยในพื้นที่ชาน
เมืองของเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะการย้ายถิ่นของคนเมืองหลวง ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ชนบทรอบ ๆ เมือง
เชียงใหม่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นพื้นที่รอบนอกเมืองที่มีความสะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมืองโดยมีถนนต่อเชื่อม
พื้นที่ การเติบโตของพื้นที่รอบนอกเมืองเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เพิ่มมากขึ้น และคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งชนชั้นกลาง
จากในเมือง คนที่มาจากพื้นที่ชนบทห่างไกลในเขตภาคเหนือเพื่อมาแสวงหาโอกาสการทำงานในพื้นที่และใน
เมือง ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่เคยทำการเกษตรเป็นหลักมาก่อน ซึ่งการขยายตัวของเมืองนี้
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกษตรกรรมที่การผลิตจากภาคการเกษตรลดความสำคัญต่อ
ชาวบ้านในพื้นที่ลงอย่างรวดเร็ว  
 สานิตย์ หนูนิล และกนกวรา พวงประยงค์, 2562 ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของ
คนรุ่นใหม่ในชนบทไทย กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับชนบทไทยว่า “ชนบท ( rural)” หมายถึง พื้นที่ที่อยู่นอกเขต
ตัวเมืองหรือพ้นจากเมืองหลวงออกไป มีประชากรที่เลี้ยงชีพด้วยการทำเกษตรกรรม การปศุสัตว์ หรือการ
ประมง เป็นสำคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ชาวชนบทมีวิถีในการดำเนินชีวิต
ที่พึ่งพิงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผูกพันกับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โชคลาง หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ 
รวมถึงมีความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ชนบทแต่ละแห่งย่อม
มีความแตกต่างกันไปตามบริบทสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของที่นั ้น ๆ  อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคมสู่ความทันสมัย ทำให้การนิยามความหมายของสังคมชนบทไทยในยุคปัจจุบันเป็นที่เห็น
พ้องต้องกันของทั้งนักวิชาการตะวันตกและนักวิชาการไทยว่าเป็นเรื ่องยากต่อการให้คำจำกัดความ 
(Ativanichayapong, et al., 2014 อ้างถึงใน สานิตย์ หนูนิล และกนกวรา พวงประยงค์, 2562 ) และจะต้อง
พิจารณาให้ลึกซึ้งมากกว่าเขตการปกครองและสภาพทางภูมิศาสตร์หรือความจำกัดของโอกาสในการประกอบ
อาชีพเพราะสังคมชนบทไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมชนบทยุคใหม่ที่รับเอาความ
ทันสมัยของระบบการผลิต ตลาด การค้า การบริโภค เทคโนโลยีการสื่อสาร แนวคิดการพัฒนาและนโยบาย
จากภาครัฐเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตจนกล่าวได้ว่า การใช้ชีวิตในสังคมชนบทไทยสมัยใหม่มี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับสังคมเมือง แต่อาจมีเพียงบางประเด็น เช่น วัฒนธรรม หรือประเพณีต่าง ๆ ที่ยังรักษาไว้
ให้คงเดิมภายใต้บริบทความเป็นสมัยใหม่นั้น 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในชนบทไทย 
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลที่อยู่ในรุ่น
ประชากรวาย หรือเจเนอร์เรชันวาย (อายุตั้งแต่ 18 ถึง 37 ปี ณ พ.ศ. 2561) ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทของ
ประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที ่มีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่ นใหม่ในชนบทไทย 
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ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุด ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ ปัจจัยด้านสังคมและการเมือง ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร
ในชุมชน การได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ และการได้รับผลกระทบจากแนวคิดการพัฒนาสมัยใหม่ ปัจจัย
ด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์  
  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเมืองภูมิภาค 
  

เมืองอันดับสองหรือเมืองหลกัภูมิภาคเริ่มได้รับความสนใจในงานวิจัยดา้นเมืองเพิ่มมากขึ้น 

 ในการศึกษาเรื่องเมือง เมืองหลักภูมิภาค (regional city) มักถูกกล่าวถึงในฐานะเมืองอันดับสอง 
(secondary city) เมืองรองหรือเมืองขนาดกลาง (medium city) เมืองเหล่านี ้มีการเจริญเติบโตและมี
ความสำคัญมากขึ้นในการศึกษาเรื่องเมือง การศึกษาเมืองทั่วโลกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้เน้นการศึกษา
ด้านขนาดและอำนาจของเมืองในเมืองหลัก ๆ การศึกษาเมืองรองยังมีค่อนข้างจำกัด  ในประเทศไทยนั้นเมือง
หลักภูมิภาคปรากฏตัวตนที่เด่นชัดมากขึ้น เป็นเมืองที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับความเจริญเติบโตในแต่ละภูมิภาค ทั้ง
ในแง่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมีบทบาทความสัมพันธ์ที่มาก
ขึ้นกับในระดับชาติ กับประเทศเพื่อนบ้าน (เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 2561) 

เมืองอันดับสองเป็นเมืองทางเลือกในการพัฒนารองจากเมืองหลวง และในประเทศกำลังพัฒนามีการ
ขยายตัวอย่างมากและรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อยา่งไรก็ตาม เมืองอันดับสองยังไม่มีนิยามที่ชัดเจน อีก
ทั้งยังมีความคลุมเครือ ในอดีตเมืองอันดับสองมีฐานะเป็นเมืองชายขอบของรัฐศูนย์กลาง หากแต่ภายหลังมีการ
พัฒนาการการเจริญเติบโตด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีตัวเมืองนั้น เช่น จากการมีกิจกรรมพาณิชยกรรมในท้องถิ่น มี
เส้นทางการติดต่อค้าขายและการใช้ประโยชน์สำคัญจากโครงข่ายด้านเศรษฐกิจ มีรูปแบบท้องถิ่นของวิถีชีวิตที่
ติดต่อสัมพันธ์กัน ในลักษณะสังคมพลเมือง และมีองค์กรการเมืองท้องถิ่นในรูปแบบของการกระจายอำนาจ 
(Rondinelli. 1983 อ้างถึงใน เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 2561 ) 

 

2.3.1 เมืองหลักภูมิภาค (regional city)  
เมืองหลักภูมิภาค (regional city) คือ เมืองที่มีการขยายตัวในฐานะศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลักภูมิภาคและเมืองมหานครส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ และสังเกตความสัมพันธ์นี้ได้จากการเดินทางไปทำงาน ซื้อของ และทำกิจกรรมประจำวันอื่น ๆ 
ระหว่างเมืองทั้งสองนี้ได้อย่างสะดวก ตัวอย่างเมืองหลักภูมิภาคที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น นิวยอร์ก- ชิคาโก เป็นต้น 
(Calthorpe & Fulton, 2001) 

เมืองหลักภูมิภาคมีลักษณะการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากย่านใจกลางเมืองออกสู่ย่านชานเมืองอย่างไร้
ทิศทางเช่นเดียวกับ urban sprawl และแม้ว่าการขยายตัวของเมืองจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งภายในเมือง แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ มีช่องว่างของการกำหนดนโยบายการพัฒนา
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เมืองหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุม จึงเริ่มมีการเรียกร้องลดปัญหาของช่องว่างที่เกิดขึ้น (Jouve, 
2015) ดังนั้น การกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองจึงจำเป็นต้องครอบคลุมตั้งแต่ย่านใจกลางเมืองไปยังย่านชาน
เมืองและย่านชนบท (Rodríguez-Pose, 2008) 

JICA (2014) เขียนบทความเรื่องการพัฒนาเมืองและภูมิภาค โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม
ขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ( Urban and 
regional development/ transportation/ information and communication technology (ICT) 
infrastructure that fulfills people’s hopes) ระบุว่า เมืองหลักภูมิภาคในประเทศกำลังพัฒนาส่วนมากจะ
มีสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมไม่ค่อยดี สิ่งเหล่านี้ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีผลต่อ
ความยากจน แนวทางการการบรรเทาปัญหาคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้สามารถ
เคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมสภาพรถให้มีคุณภาพในการ
บริการ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสำหรับการจัดหางบประมาณในการลงทุนของประเทศกำลังพัฒนาเป็นอย่างมาก  
 

2.3.2 เมืองอนัดับสอง (secondary city) 
เมืองอันดับสอง (secondary city) มีความหมายทั่วไปคือ เมืองชั้นสอง (the second-tier level) ใน

ระดับลำดับศักย์ของเมืองจากฐานจำนวนประชากรซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีลำดับหรือระดับในการจัดลำดับของ
เมือง โดยเริ่มจากเมืองเอกนครหรือนครหลวงซึ่งเป็นเมืองหลวงหลักในแต่ละประเทศหรือในแต่ละภาค โดยมี
สัดส่วนประชากรที่ใหญ่มากกว่าเมืองลำดับศักย์อื่น ๆ (Goodall, 1987 อ้างถึงใน เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 
2561) Rondinelli (1983) นิยามความหมายของเมืองอันดับสองในฐานะเป็นการตั้งถิ่นฐานของเมืองที ่มี
จำนวนประชากรอย่างน้อย 100,000 คน แต่ไม่รวมถึงเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ (Rondinelli. 1983: 
47-48 อ้างถึงใน เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 2561) 

จำนวนประชากรของเมืองอันดับสองนั้นยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวแน่นอน UN-Habitat ระบุเมือง
อันดับสองในฐานะเมืองที่มีประชากรระหว่าง 100,000 และ 500,000 คน (UN-Habitat. 2008: 13 อ้างถึงใน 
เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 2561) แต่จากเอกสารของธนาคารโลกได้กล่าวถึงขนาดจำนวนประชากรเริ่มตั้งแต่หลัก
พันต้น ๆ ไปจนถึงระดับล้านต้น ๆ ซึ่งมีมากกว่า 4,000 เมืองในทั่วโลกที่มีประชากรรวมเกินกว่า 100,000 คน
ในแต่ละเมือง (Angel et al. 2012 อ้างถึงใน เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 2561) กว่า 2,400 เมืองที่มีประชากร
น้อยกว่า 750,000 คน แต่เมืองเหล่านี้ยังคงถูกเรียกกลายๆ ว่า “เมืองอันดับสอง” (World Bank. 2008: 51 
อ้างถึงใน เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 2561 ) อย่างไรก็ดี เมืองอันดับสองยังไม่มีนิยามที่เป็นที่แพร่หลายตกลง
ร่วมกันเป็นสากล (Song. 2013: 1-5 อ้างถึงใน เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 2561) 
 เพชรล ัดดา เพ ็ชรภ ักด ี  (2561) ศ ึกษาป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อความเป ็นเม ืองอ ันด ับสองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเมืองอันดับสองหรือเมืองหลักภูมิภาคเริ่มจะได้รับการศึกษาในเชิงภูมิเศรษฐกิจ
ใหม่เพิ่มมากขึ้น งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยจากการทบทวนตรวจสอบบริบทของความ
เป็นเมืองและเมืองอันดับสองจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจภาพรวม
ทั้งหมดของเมืองอันดับสองทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นเลือกเกณฑ์และปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาเมือง
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เพื่ออธิบายถึงการก่อตัวสู่ความเป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลลัพธ์การศึกษาพบว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มี 4 เมืองที่เป็นเทศบาลนครใน 4 จังหวัดที่เป็นเมืองอันดับสองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลอุดรธานี และเทศบาล
อุบลราชธานี โดยมีปัจจัยสำคัญ 5 ประการในการก่อตัวสู่ความเป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ (1) ความเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารการปกครองและการให้บริการของรัฐในอดีตและปัจจุบัน (2) 
แผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (3) ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง (4) 
ประชากรและความหนาแน่นในเขตเมือง และ (5) รายได้ของเมืองและประชากร ซึ่งต้องมีการพิจารณาปัจจัย
ทั้ง 5 นี้ประกอบกันในการพิจารณาความเป็นเมืองอันดับสอง 
 

2.3.3 เมืองขนาดกลาง (medium-sized city) 
 Antony Stathopoulos (2017) ให้นิยามของเมืองขนาดกลางว่าเป็นที ่ม ีประชากรขนาดตั ้งแต่ 
50,000 ถึง 250,000 คน ความเป็นเมืองภายในมีความซับซ้อนยากเกินกว่าจะอธิบายได้ แต่การเตรียมความ
พร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าและสินค้าที่มีประสิทธิภาพ จะสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้ การวางแผนการขนส่งการเข้าถึงและการรักษาสิทธิในการขนส่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก 
การจัดการดังกล่าวควรครอบคลุมการรับส่งข้อมูลที่หลากหลาย การออกแบบการใช้ที่ดิน และปรับปรุงความจุ
ของถนนให้มีความปลอดภัย โดยแนวคิดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (smart city) เป็นแนวคิดสำหรับการ
วางแผนที่เหมาะสมที่สุด รูปแบบเมืองอัจฉริยะของยุโรปได้รับการพัฒนาครั้งแรกปี 2007 โดยระบุว่าเมือง
ขนาดกลางที ่ดีควรมีโครงข่ายเส้นทางจักรยานและช่องจราจรที ่กว้างขวาง มีที ่จอดรถจักรยานในพื้นที่
สาธารณะเพียงพอ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช้รถยนต์ กรณีมีสภาพการจราจรหนาแน่นมาก  
การกำหนดเส้นทางและความเร็วสำหรับรถยนต์และรถจักรยานในย่านอยู่อาศัย การห้ามรถบรรทุกสัญจรผ่าน
ในย่านที่อยู่อาศัยละแวกใกล้เคียง การฝึกอบรมผู้ขับขี่ที่เน้นการหลีกเลี่ยงการชนกับคนเดินเท้าและคนขี่
จักรยาน ให้ความสำคัญกับการสัญจรของเด็ก การสร้างกฎระเบียบจราจรที่เอือ้ต่อคนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน 
และการกำหนดบทลงโทษสูงสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น 
 ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับเมืองขนาดกลางของต่างประเทศ คือ งานวิจัยเรื ่อง Para transit 
system in medium sized cities problem or panacea โดย Aswani Luthra ปี 2006 ระบุว่าระบบขนส่ง
มวลชนเป็นระบบขนส่งที่ขาดไม่ได้ในเมืองขนาดกลาง เนื่องจากเมืองขนาดกลางมีขนาดและรูปแบบโครงสร้าง
ของเศรษฐกิจและสังคมที่ค่อนข้างซับซ้อน และจากการศึกษาพบว่าการเดินทางของผู้โดยสารภายในเมือง
ขนาดกลางของประเทศอินเดียมีการพึ่งพาบริการระบบขนส่งสาธารณะเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ถึง 90 เปอร์เซน็ต์ 
แต่ปัญหาของการบริการระบบขนส่ง คือ ขาดการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับการดำเนินงาน ขาดที่จอด
รถและขาดการบำรุงรักษายานพาหนะทำให้เกิดมลพิษในเมืองเหล่านี้ จึงเสนอมาตรการการวางแผนและการ
บริหารเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการดำเนินงานของระบบขนส่งสาธารณะในเมือง เพื่อให้บริการขนส่ง
สาธารณะมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเดินทางมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดกรอบในการวิจัยอนาคตการเดินทาง
ในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย เริ่มต้นจากแนวคิดเรื่องการสัญจรในเมือง (urban mobility) ไปจนถึง
อนาคตการสัญจรในเมือง (future urban mobility)  
 

2.4.1 แนวคิดการสัญจรในเมือง (urban mobility) 
 

การสัญจรในเมืองมีความซับซ้อนมากขึน้ 

การเดินทาง (Travel) หมายถึงการเดินทางของคนซึ่งเป็นการเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือไม่คุ้นเคย
(Merriam-Webster, 2021) 

การขนส่ง (Transport) หมายถึงการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยวิธีการ
เดินทางต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงในระบบขนส่ง (Designing Buildings Wiki, 2020) 

การจราจร (Traffic) หมายถึงการเคลื่อนตัวของยานพาหนะที่อาจสะสมตามเส้นทางได้ สามารถวัด
การจราจรของเส้นทางได้ด้วยความเร็วของยานพาหนะและปริมาณพาหนะที่ใช้เส้นทางนั้น  (Litman & 
Burwell, 2006) 

การสัญจร (mobility) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (Kleiman, 
2011) เมื่อเป็นการสัญจรในเมือง (urban mobility) ความหมายทั่วไปก็คือ ความสามารถในการเคลื่อนย้าย
ทั้งคน สินค้าและบริการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายในพื้นที่เมือง เนื่องจากเมืองเป็นศูนย์กลางของกิ จกรรม
จำนวนมากที่ก่อให้เกิดความต้องการในการเดินทาง เช่น เดินทางไปทำงาน เรียนหนังสือ หรือพักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นต้น (Magagnin & other, 2008) ความสามารถในการเดินทางทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
ที่จำเป็นสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเมือง ดำรงรักษาความมีชีวิตชีวา
และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง (Rezende Amaral & other, n.d.)  
 การสัญจรในเมือง (urban mobility) แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือ การสัญจรแบบส่วนตัว (individual) 
การสัญจรแบบส่วนรวม (collective) และการขนส่งสินค้า (freight transportation) ซึ่งสองกลุ่มแรกที่เป็น
การสัญจรของคนจะตั้งอยู่บนฐานในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางของแต่ละบุคคล ( Jean-Paul 
Rodrigue, 2020) ทั้งนี้ การสัญจร (mobility)” แตกต่างจาก “การคมนาคมขนส่ง (transportation)” ที่
ความสามารถ นั่นคือ ความสามารถในการเคลื่อนย้ายหรือถูกเคลื่อนย้าย (the ability to freely move or 
be moved) หรือ “capable of movement” ในภาษาละติน ในขณะที่การคมนาคมขนส่งเป็นการกระทำ
เพื่อให้เกิดเคลื่อนย้ายของคนและสินค้า (the act of moving goods or people) หรือ “across-carry”ใน
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ภาษาละติน ดังนั ้น การขนส่งคือสิ ่งที ่ทำแต่การสัญจรคือสิ ่งที ่มี ( Jordan McKay, n.d.)3 การสัญจรจึงมี
ความหมายครอบคลุมการเดินทางหลากหลายรูปแบบ โดยรวมไปถึงการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ (non-
motorized transport) เช่น การเดินเท้าหรือจักรยาน เป็นต้น 

 การคมนาคมขนส่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกิจกรรมในเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างซับซ้อน 
และเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นอีก ๆ เช่น รูปแบบเมือง ความหนาแน่น ระดับการพัฒนา และเทคโนโลยี  ส่วนการ
สัญจรในเมืองมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา เช่น การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้าน-ที่
ทำงาน (home-based trip) หรือตามความสมัครใจ เมื่อผู้เดินทางสามารถตัดสินใจกำหนดเวลาเดินทางเองได้ 
non-home based trip) เช่น การเดินทางไปพักผ่อน ประเภทการเดินทางในเมืองที่พบมากที่สุด คือ 1) การ
เดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน 2) การเดินทางไปทำงานตามอาชีพเฉพาะทาง 3) การเดินทางไปซื้อ
ของ 4) การเดินทางไปเที่ยว 5) การเดินทางเพื่อขนส่งและกระจายสินค้า  

ในมิติเชิงพื้นที่ Invers (2019) จัดหมวดหมู่รูปแบบการเดินทางเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การสัญจรใน
เขตเมือง (intra-urban mobility) สนับสนุนการใช้ยานพาหนะที ่มีขนาดกะทัดรัด เช่น สกูตเตอร์ และ
จักรยานยนต์ร่วมสำหรับการเดินทางภายในเขตเมือง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้ การ
เดินทางภายในเขตเมืองนี้ มักจะมีระยะเวลาสั้นจึงสามารถใช้บริการรถร่วมแบ่งปันได้ง่าย และคนเดินทางไม่
ต้องกังวลเรื่องการจัดการเวลามากนัก และ 2) การสัญจรในเมืองแบบพิเศษ (extra-urban mobility) เป็นการ
ใช้ยานพาหนะร่วมสำหรับการเดินทางออกนอกเมืองและกลับเข้าเมือง การเดินทางลักษณะนี้อาศัยการรอ
ผู้โดยสารให้เต็มยานพาหนะ และอาจมีการบริการในรูปแบบของสถานีขนส่งหรือการเช่ารถ  

การสัญจรในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รูปแบบการสัญจรมีความซับซ้อนมากขึ้น การ
เดินทางระหว่างบ้านกับที่ทำงาน (home–work–home travel) ไม่ใช่รูปแบบการเดินทางหลักในเมืองอีก
ต่อไป การเดินทางจะเป็นแบบหลายจุดหมายปลายทางในแต่ละการเดินทาง สิ่งเหล่านี้ทำให้แนวคิดการ
วางแผนด้านระบบขนส่งจากเดิมคือ คาดการณ์-วางแผน-พัฒนาระบบขนส่ง ก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด
การวางแผนระบบขนส่งตามความต้องการในการเดินทางแบบใหม่ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้
วิถีชีวิตของคนเมืองเปลี ่ยนแปลงไป (Cruz and Sarmento, 2020 อ้างถึงใน “Mobility as a Service” 
Platforms: A Critical Path towards Increasing the Sustainability of Transportation Systems) 

  ในปัจจุบันประชากรโลกเกินครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมือง และมีการคาดการณ์ว่าประชากรเมืองจะเพิ่ม
มากขึ้นเป็นร้อยละ 66 ใน ค.ศ. 2030 (Nation, 2014) และร้อยละ 70 ใน ค.ศ. 2050 ประชากรประมาณ 4.2 
พันล้านคน จะอาศัยอยู่ในเมือง หมายความว่า ปริมาณการเดินทางภายในเมืองจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น 
กระบวนการกลายเป็นเมืองจึงมักเกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาด้านจราจรและความท้าทายในการรับมือกับปริมาณ
การเดินทางมหาศาลภายในเมืองในอนาคต อย่างไรก็ดี ผลการสำรวจพฤติกรรมในกลุ่มคน Gen Y ทั่วโลก

 
3 https://www.forumforthefuture.org/ 

https://www.forumforthefuture.org/
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ชี้ให้เห็นว่า แม้คนรุ่นใหม่จะต้องการรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่นและอิสระ แต่คนยุคมิลเลนเนียลกว่า 65% 
ทั่วโลก คิดเป็น 70% ของกลุ่มตลาดประเทศกำลังพัฒนา กับ 61% ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ก็ยังต้องการ
ทำงานแบบประจำเต็มเวลามากกว่างานฟรีแลนซ์ (Warwick Goodall, 2017) นั่นหมายความว่ารูปแบบการ
เดินทางไปทำงานยังต้องเกิดขึ้น  

การสัญจรในเมืองเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคม เนื่องจากการเดินทางในเมืองมักจำกัดความถึง
การใช้รถยนต์ในเมืองเท่านั้น การใช้รถยนต์ขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคม รายได้ คุณภาพของระบบขนส่ง
สาธารณะ และความพร้อมที่จอดรถ และแม้ว่าระบบขนส่งสาธารณะมักมีราคาไม่แพง แต่กลุ่มทางสังคมหลาย
กลุ่ม เช่น นักเรียน ผู้สูงอายุ และคนยากจน ล้วนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการให้บริการของ นโยบายการ
พัฒนาการเดินทางในเมือง จึงควรส่งเสริมการเข้าถึงและการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ที่ถูกมองว่าด้อยโอกาส
เหล่านี้ โดยการรลดช่องว่างระหว่างเพศในการเดินทาง รวมถึงการลดช่องความจากความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจครัวเรือน หรือรายได้ส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน  

แนวคิดของการวางแผนเพือ่การสัญจรในเมืองอย่างยัง่ยืนจำเป็นกับการพัฒนาระบบขนส่งสมัยใหม่ 

European Commission (2013, 2021) กรรมาธิการยุโรประบุว่า เมืองทุกขนาดควรนำแนวคิดของ
การวางแผนเพื่อการสัญจรในเมืองอย่างยั่งยืน (A Sustainable Urban Mobility Plans: SUMPs) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง มลพิษทางอากาศ 
และเสียง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุบัติเหตุบนท้องถนน ที่จอดรถบนถนน รวมถึงบริการการเดินทาง
ขนส่งรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเมืองในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างมาก 

แนวคิดการวางแผนเพื่อการสัญจรในเมืองอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ปรับปรุงการเข้าถึงพื้นที่
ภายในเมือง และทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบาย  2) พัฒนารูปแบบการเดินทางที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน กิจกรรมด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 3) บูรณาการรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย 4) 
สร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม สุขภาพ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5) เพิ่มประสิทธิภาพ
และความคุ้มทุนในการลงทุนพัฒนาระบบขนส่ง 6) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในเมืองและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพ  7) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเมือง คุณภาพชีวิต และพื้นที่
สาธารณะ 8) ปรับปรุงโครงข่ายการสัญจรให้มีความปลอดภัย 9) ลดมลพิษทางอากาศและเสียง การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และการใช้พลังงานเช้ือเพลิง 10) พัฒนาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ การวางแผนพัฒนาการสัญจรในเมืองอย่างยั่งยืน ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ครอบคลุมการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชนทางราง การส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์อย่าง
การเดินหรือการขี่จักรยาน การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ในเมือง การลดภาวะเรือนกระจก การ
สนับสนุนระบบขนส่งอัจฉริยะ   
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Lah and Sdoukopoulos (2019) ระบุว่า เมืองหลายแห่งที่กำลังพัฒนาในประเทศอิสราเอลกำลัง
ประสบปัญหาการการจัดการระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก แม้ว่าการเดินทางใน
เมืองจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่ายถนน การบริการขนส่งสาธารณะ การ
ส่งเสริมการเดินและการใช้รถจักรยานก็ตาม แต่ยังมีปัญหาด้านการกำหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสาธารณะอีกมากมาย โดยเฉพาะแผนและนโยบายด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ
ระดับประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริงในระดับท้องถิ่น เช่น การบริการรถไฟหรือการ
บริการรถประจำทาง รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเองยังไม่มีการกำหนดแผนนโยบายการคมนาคมขนส่งระดับ
ชุมชนที่ตอบรับกับแผนนโนบายในระดับประเทศด้วยเช่นกัน ผลของความขัดแย้งระหว่างนโยบายการคมนาคม
ขนส่งที่ถูกกำหนดมาในระดับประเทศและไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในเมืองระดับท้องถิ่นทำให้เกิดปัญหาจราจร 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ภาครัฐพยายามหาแหล่งงานทุนมาสนับสนุน
ให้ท้องถิ่นเป็นผู้วางแผนการบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่งของตนเอง โดยเน้นให้มีการวางแผนการพัฒนา
ระบบขนส่งและการเดินทางที่เชื่อมโยงไปยังเขตเมืองบริวารที่อยู่ข้างเคียงด้วย ในระหว่างการพัฒนาแผน
ดังกล่าวก็มีการสนับสนุนการเดินทางโดยใช้รถจักรยานและการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะบนถนนสาย
หลักของเมืองควบคู่ไปด้วย  

The Urban Lab of Europe (n.d.) ระบุว่าการส่งเริมการสัญจรในมืองจำเป็นต้องมีการกำหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งโดยมีพลเมืองเป็นศูนย์กลางและเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบสำคัญที่หน่วยงานในเมืองควรพิจารณาสำหรับการกำหนด
แนวทางส่งเสริมการสัญจรในเมือง ได้แก่ 1) ควรส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการขี่จักรยาน รวมถึง
จักรยานไฟฟ้า และจักรยานบรรทุกสินค้า 2) สนับสนุนทางเลือกการเดินทางอย่างยั่งยืน 3) พัฒนาศูนย์การ
เดินทางหลากหลายรูปแบบ (hub multimodal) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายการสัญจรรูปแบบหนึ่งไปยังอีก
รูปแบบหนึ่งได้อย่างราบรื่น โดยผู้โดยสารสามารถตัดสินใจได้อย่างสะดวก รวมถึงการจำหน่ายตั๋ว การกำหนด
เส้นทางเดินทางให้มีประสิทธิภาพ 4) พัฒนาศูนย์การขนส่งและโลจิสติกส์ (hub logistics) เพื่อลดความแออัด 
และเพิ่มความเร็วเฉลี่ยของสภาพการจราจรให้มีความคล่องตัว 5) ออกแบบภูมิทัศน์เมืองเพื่อรองรับการ
เดินทางประเภทการใช้รถร่วมแบ่งปันหรือรถจักรยาน 6) สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น 
เชื้อเพลิงจากขยะ เชื้อเพลิงจากพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการบริการสถานีจ่าย
พลังงานหรือชาร์จพลังงานที่มีความสะดวกปลอดภัย 7) ออกแบบถนนสำหรับการสัญจรที่สามารถใช้เป็นแนว
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ หรือลดความร้อนในเมืองได้  จ ึ ง เ ห ็ น ไ ด ้ ว ่ า ก า ร
เดินทางมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในเมืองประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการสัญจรในเมือง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน 
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2.4.2 แนวคิด Mobility as a Service 
 

แนวคิด Mobility as a Service คือ นวัตกรรมด้านการขนส่งทีส่ำคัญสำหรับอนาคตการสญัจรในเมือง 

 แนวคิด MaaS เป็นแนวคิดในการให้บร ิการขนส่งที ่ ไม ่จำเป็นต้องเป็นเจ ้าของยานพาหนะ 
(personally-owned modes of transportation) แต่เป็นผู้ให้บริการขนส่งที่รวบรวมเอาบริการขนส่งที่เป็น
ของรัฐและเอกชนมาให้บริการแก่ผู้เดินทาง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจตลอดจนวางแผนการเดินทาง
ของตัวเองในรูปแบบที่สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และพึงพอใจที่สุด ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการและจอง
การเดินทางหลายรูปแบบได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว และแอปพลิเคชันนี้สามารถแนะนำช่องทางการเดินทาง
แบบเรียลไทม์โดยประมวลผลโอกาสและความเป็นไปได้ในการเดินทางที่เหมาะสมที่สุ ดมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ 
ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่คุ้มค่าทั้งในเชิงราคาและการประหยัดเวลา 

การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งของเมืองที่ผ่านมา อาจมุ่งเน้นการขยายถนน การเพิ่มถนน หรือ
การเพิ่มที่จอดรถ แต่ก็ยังไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมในการลดปัญหาความแออัดบนท้องถนน และวิธีดังกล่าวไม่
เหมาะสำหรับเมืองที่มีงบประมาณในการลงทุนที่น้อยหรือมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นมาก นอกจากนี้เมือง
หลายแห่งมีปัญหาด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งไม่ทั่วถึงและไม่เชื่อมโยงกัน ระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนทุกกลุ่ม แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS 
จึงเป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหาและตอบสนองการเดินทางของคนเมืองในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แม้ว่าในปัจจุบัน MaaS ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ การคิดค้นนวัตกรรม และยังต้องมี
การทดลองอีกมากมาย แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีเมืองอีกหลายแห่งนำแนวคิดนี้ไปใช้พัฒนาระบบ
การเดินทางขนส่งต่อไป ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มการสัญจรและผลกระทบของการพัฒนาระบบ
ขนส่งตามแนวคิด MaaS ในหลายประเทศ ผลการศึกษาระบุทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ยกตัวอย่าง 
งานวิจัยของ Snellen and de Hollander (2017)4 อธิบายว่า แนวคิด MaaS ช่วยเพิ ่มทางเลือกในการ
เดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับการเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
ทำให้การครอบครองรถยนต์มีแนวโน้มลดลงในอนาคต และการให้บริการขนส่งด้วยยานยนต์ไร้คนขับจะช่วย
แก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถในเมืองได้อีกด้วย ในขณะที่รายงานการศึกษาของ Transport Systems Catapult 
(2016) และ American Public Transport Association ต่างชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของระบบขนส่งบริการร่วม 
(shared transport modes) ได้แก่ (1) กลุ่มที่ใช้บริการระบบขนส่งบริการร่วมมีแนวโน้มในการครอบครอง
ยานพาหนะน้อยลง (2) ระบบขนส่งบริการร่วมสามารถทดแทนบริการระบบขนส่งสาธารณะได้เนื่องจากเป็น

 
4 Snellen, D. and de Hollander, G. (2017). ICT’S change transport and mobility: mind the policy gap! 
Transportation Research Procedia, 26, 3–12. doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.07.003. 
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ทางเลือกในการเดินทางที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางได้  (3) ระบบขนส่งบริการร่วมมี
แนวโน้มเติบโตสู่อนาคต และ (4) จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันในการบริหารจัดการระบบขนส่ง
บริการร่วมเพื่อนำไปสู่การให้บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต  

นอกจากนี้ งานวิจัยของ Hensher (2017)5 พบว่าแนวคิด MaaS เปิดโอกาสให้การพัฒนาอุปทานด้าน
การขนส่งมีความสอดคล้องกับอุปสงค์ ช่วยปรับปรุงบริการระบบขนส่งสาธารณะให้ตรงกับความต้องการใน
การเดินทางอย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้ต้องมีการบริหารจัดการเชิงสถาบัน ( institutional frameworks) ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาบริการระบบขนส่งตามแนวคิด MaaS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อุปสรรคสำคัญที่ทำให้
แนวคิด MaaS ไม่ประสบความสำเร็จในหลายเมืองคือ ปัญหาด้านการเงิน ยกตัวอย่าง แ พลตฟอร์ม 
Kutsuplus ในเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ล้มเหลวเพราะแนวคิด MaaS ต้องบูรณาการระบบขนส่ง
ทั้งหมดกับการบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งขอบเขตการดำเนินการใหญ่เกินกว่าที่ท้องถิ่นจะดำเนินการ
สนับสนุนทางการเงินทั้งหมดได้ และแพลตฟอร์ม Bridj ของอเมริกาล้มเหลวเพราะไม่สามารถเพิ่มเงินลงทุน
เพื่อขยายกิจการให้เติบโตมากขึ้นได้  
 

2.5 การศึกษาการสัญจรในเมือง  
  
 แนวทางการศึกษาวิจัยการสัญจรในเมืองมีมิติที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง 
การศึกษาการเคลื่อนย้ายเชิงสังคม และการศึกษาอนาคตการสัญจรในเมืองทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ 
 

2.5.1 การศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง 
 

งานวิจัยพฤตกิรรมการเดนิทางจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่หลากหลาย 

พฤติกรรมการเดินทางของแต่ละบุคคลเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ประการแรก อุปสงค์การ
เดินทาง (travel demand) ไม่เหมือนกับอุปสงค์ในสินค้าทั่วไป แต่เป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง (derive demand) 
เช่น การเดินทางไม่ได้เกิดขึ้น เนื่องจากความต้องการเดินทาง แต่เกิดจากความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ   
ประการที่สอง ในระยะสั้น การตัดสินใจที่จะเดินทางของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับสถานที่อาศัย สถานที่ทำงาน 
การมีรถยนต์ส่วนตัว หรือ การใช้ระบบขนส่งชนิดใด ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่มีอยู่ สำหรับระยะยาว จะขึ้นอยู่กับ
สถานที่ การมีรถยนต์ส่วนตัว ปัจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและประสิทธิภาพของระบบขนส่ง ในการการศึกษา
ตัวแบบประมาณปริมาณผู้โดยสาร (model of passenger traffic) ได้รวบรวมการตัดสินใจของผู้เดินทางที่จะ

 
5 Hensher, D.A. (2017). Future bus transport contracts under a mobility as a service (MaaS) regime in the 
digital age: Are they likely to change?. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 98, 86–96. doi: 
10.1016/j.tra.2017.02.006. 
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เกิดขึ้นในการเดินทางว่าไปที่ไหน เมื่อไร และใช้ระบบการขนส่งชนิดใด โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
เดินทาง เช่น ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง ค่าโดยสาร และระดับของบริการในการขนส่ง 

ปัจจัยการเดินทางในเมืองเกิดมาจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ (กรรณิการ แสงสุริศรี, 2546) 
1) รูปแบบการใช้ที่ดินและการพัฒนาพื้นที่ สภาพการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์กับการเดินทาง ความหนาแน่น

ของที่ดิน ลักษณะการใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งของกิจกรรม โดยความหนาแน่นของที่ดินที่มักแสดงในรูปแบบของที่อยู่
อาศัยต่อจำนวนลูกจ้างต่อพื้นที่ ส่วนตัวแปรของลักษณะที่ดิน ได้แก่ รายได้ และการเป็นเจ้าของรถยนต์ของ
ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีจำนวนรถยนต์มากกว่า 1 คัน มีแนวโน้มที่มีการเดินทางมากกว่าครัวเรือนที่มีรถยนต์
เพียงคันเดียว นอกจากนี้ความเป็นเจ้าของรถยนต์ยังมีความสัมพันธ์กับขนาดครัวเรือน ครัวเรือนที่มีขนาดใหญ่ 
มีระดับความเป็นเจ้าของสูงกว่าครัวเรือนขนาดเล็ก สำหรับตัวแปรที่ตั้งของกิจกรรมการใช้ที่ดิน ได้แก่ การ
กระจายตัวของการใช้ที่ดินและลักษณะการใช้ที่ดิน ทั้งหมดนี้จะสะท้อนความสัมพันธ์ของการเดินทางที่เพิ่มขึ้น 

2) ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เดินทางในพื้นที่นั้น ๆ ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา รายได้ การ
เป็นเจ้าของรถยนต์ เป็นต้น  

3) ลักษณะขอบเขตและความสามารถในการรองรับระบบขนส่งในพื้นที่ ได้แก่ ขนาด ประสิทธิภาพ
ของระบบขนส่ง จำนวนช่องจราจร ทิศทางการจราจร พื้นผิวจราจร ความเร็วเฉลี่ยบนเส้นทาง มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเดินทาง  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการเดินทางในเมือง มี 3 ปัจจัย ดังนี ้(กรรณิการ แสงสุริศรี, 2546) 
1) ระยะทางและวัตถุประสงค์การเดินทาง โดยตัวแปร “ระยะทาง” สามารถวัดออกมาได้ในรูปแบบ

ของอัตราเวลาการเดินทาง ส่วนตัวแปร “วัตถุประสงค์การเดินทาง” ส่วนมากมักมีต้นทางจากบ้านเดินทางด้วย
รถยนต์สาธารณะไปโรงเรียนและที่ทำงานมากกว่าเดินทางไปซื้อของ  

2) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้เดินทาง มีตัวแปร คือ อาชีพ รายได้ การถือครองรถยนต์ ขนาด
และโครงสร้างครัวเรือน ความหนาแน่นของที่พักอาศัย ประเภทของงาน และสถานที่ตั้งของแหล่งงาน โดย
รายได้เป็นตัวกำหนดการเลือกรูปแบบการขนส่ง พื้นที่ที่มีความหนาแน่นน้อยมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ตั้งของคนมี
รายได้สูง ซึ่งสัมพันธ์กับระดับการถือครองรถยนต์สูง ทำให้มีความต้องการระบบขนส่งสาธารณะน้อยลง ในทาง
กลับกันพืน้ที่พักอาศัยที่หนาแน่นมาก มักมีผู้อาศัยที่รายได้น้อย อัตราการถือครองรถยนต์จึงต่ำ  

การศึกษาของ Cervero (1996) และ Stead (2001) พบว่า รายได้เฉลี่ยครัวเรือนมีผลสะท้อนถึง 
ความถี่ในการเดินทางและรัศมีในการเดินทาง รวมถึงความถี่ในการ ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนของครัวเรอืน
นั้น ๆ 

3) ลักษณะการขนส่ง ได้แก่ ระยะเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงที่สะดวกสบาย โดย
ระยะเวลาในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่อระยะเวลาเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หากมีอัตราสูงขึ้น
แสดงว่า ระยะเวลาในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีค่าเดินทางสูงกว่ารถยนต์ส่วนตัว และเมื่อเทียบ
ค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง หากมีการลดระยะเวลาเดินทางจะส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่าการลดค่า
โดยสาร สำหรับการเข้าถึงที่สะดวกสบาย หากมีที่นั่งที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะมีผลต่อการเลือกรูปแบบการ
เดินทาง การศึกษาของ Khristy และ Lall (1983) พบว่า อัตราค่าโดยสาร ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย 
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ความคล่องตัวในการเดินทาง ความตรงต่อเวลา สภาพของยานพาหนะ การเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้รวมถึงการเชื่อมต่อ
ของระบบขนส่งสาธารณะระหว่างพื้นที่ เป็นปัจจัยที่สะท้อนการตัดสินใจเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะเมือง 

4) รูปแบบเมือง (urban form) เช่น ขนาดเมืองการ ใช้ประโยชน์ที ่ดิน ระยะทางจากบ้านถึงจุด
ศูนย์กลางเมืองลักษณะ ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของระบบเมือง เป็นต้น  กรณีศึกษาของ 
Schimek (1996) พบว่า ระยะทางระหว่างกลุ่ม กิจกรรมเมืองมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พาหนะในการ
เดินทาง ส่วนกรณีศึกษาของ Levinson และ Kumar (1997) พบว่า ระดับ ของความเป็นเมืองสะท้อนสัดสว่น
ของยานพาหนะแต่ละประเภทใน เมืองนั้น และกรณีศึกษาของ Boarnet และ Sarmiento (1998) พบว่า 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินมีผลต่อความถี่ในการเดินทางเข้าออกภายในพื้นที ่

นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการเดินทางระหว่างเมืองและชานเมือง มีดังนี้ (กรรณิการ แสงสุริ
ศรี, 2546) 

1) ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ เผ่าพันธุ์ และระดับการศึกษา ความเป็นเจ้าของรถยนต์ รายได้ 
ขนาดครัวเรือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่การเดินทาง ความเร็วของระบบขนส่ง การใช้ประโยชน์
ที่ดิน การกระจายตัวของประชากร สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศ 

2) ลักษณะทางสังคมและจิตวิทยา ได้แก่ ทัศนคติ ความรู้สึก และบทบาทแต่ละบุคคล ความต้องการ
ทรัพย์สมบัติ กิจกรรม ลำดับศักดิ์ และวิถีชีวิตของครัวเรือน ความสะดวก สบาย และความเชื่อมั่นในระบบ
ขนส่ง 

 3) ลักษณะระบบขนส่ง ได้แก่ ความจุ ความเร็ว และการเลือกเส้นทาง 
ในการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบขนส่ง สามารถวัดได้จากคุณสมบัติ ดังนี้ 

(กรรณิการ แสงสุริศรี, 2546) 
1) เวลา เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถตีเป็นจำนวนเงินได้  
2) ความเชื่อถือด้านเวลา เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนเดินทางจากนอกเมืองเดินทางเข้ามายังที่หมาย

ได้ตรงตามเวลา  
3) เวลานอกยานพาหนะ (out of vehicle) เช่น เวลาในการเดินเท้า เวลาการรอพาหนะ เวลารอ

เปลี่ยนพาหนะ 
4) ค่าใช้จ่าย (out of pocket costs) เช่น ค่าใช้จ่ายของรถยนต์ส่วนตัว ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่า

เสื่อมสภาพ ค่าประกัน ค่าบำรุงรักษา หากมีราคาแพงคนอาจเลิกใช้รถยนต์ส่วนตัว      
5) ความสะดวกสบายของที่นั่ง และเครื่องปรับอากาศ 
6) ความรู้สึกปลอดภัยในการเดินทาง ปลอดภัยจากอุบัติเหตแุละอาชญากรรม 
7) รายได้ผู้ที่มีรายได้สูงย่อมต้องการการประหยัดเวลา และความสะดวกสบายในการเดินทาง ในขณะ

ที่ผู้มีรายได้น้อยจะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายมากกว่าระยะเวลา 
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พฤติกรรมเคยชินและทัศนคติยึดติดคือปัจจัยสำคัญในการใช้รถส่วนบุคคล 
  เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา (2556) ศึกษาพฤติกรรมความเคยชินและทัศนคติการยึดติดของผู้ใช้รถยนต์ส่วน

บุคคลในเมืองเชียงใหม่ อธิบายว่า ปัจจัยที่ทำให้การแก้ไขปัญหาจราจรไม่ประสบความสำเร็จ คือ การพัฒนา

ระบบขนส่งสาธารณะที่ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เดินทาง การแก้ปัญหา

จราจรที่ไม่สำเร็จกระตุ้นให้ผู้เดินทางมีพฤติกรรมเคยชินในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ 

โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริง ความพึงพอใจในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแปรผันตามกับระยะเวลา 

ทำให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน และทำให้การเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นไปได้ยาก ดังนั้น คาดว่าพฤติกรรม

เคยชินและทัศนคติยึดติดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมืองหลัก 

โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการยอมรับและการเลือกรูปแบบการเดินทาง คือ ความเชื่อ ความรู้สึก ความ

ตั้งใจ และพฤติกรรมในทัศนคติที่แสดงออกมา 

สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ และ สรวิศ นฤปิติ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลดการใช้

จักรยานยนต์ของกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ the theory of planned behavior และ the 

theory of habit มาเป็นกรอบการศึกษา และวัดพฤติกรรมความเคยชินของผู้ใช้รถจักรยานยนต์จากความถี่ใน

การใช้ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยรูปแบบอื่น ๆ ผลการศึกษาระบุว่า พฤติกรรมเคยชินมี

อิทธิพลเหนือกว่าทัศนคติและบรรทัดฐานของบุคคล 

  กฤติยาภรณ์ เทพาศักดิ์ และคณะ (2551) สำรวจทัศนคติต่อการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง 

(สองแถวและรถประจำทางด่วนพิเศษ) ใช้วิธีการวัดพฤติกรรมเคยชินและทัศนคติยึดติดโดยการสัมภาษณ์ 3 

ประเด็น คือ 1) ทัศนคติความต้องการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในอนาคต 2) ทัศนคติส่วนบุคคลในการ

ดำรงชีวิตสมัยใหม่ 3) ทัศนคติการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผลการศึกษาระบุว่าทศันคติยึดติด (captive attitude) 

หมายถึงกลุ่มผู้มีรถส่วนบุคคลและยึดติดกับการใช้รถส่วนตัวจะไม่เปลี่ยนไปใช้รูปแบบการเดินทางอ่ืน ๆ และไม่

เปิดใจยอมรับการใช้ขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานสูง  

เช่นเดียวกับกับงานวิจัยของ Jinhua (2011 อ้างถึงจาก Goodwin P . 1995) “การยึดติดรถยนต์” 

แบ่งเป็น 2 ความหมาย คือ 1) คนยึดติดรถยนต์ (car dependent people) และ 2) เที่ยวการเดินทางที่ต้อง

พึ ่งพารถยนต์ (car dependent trips) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lucas (2009) อธิบายว่า “การยึดติด

รถยนต์” เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเดินทาง คน กิจกรรมหรือการไปติดต่อกับสังคมภายนอก และมีเครื่องมือ

วัดที่แตกต่างกัน “พฤติกรรมเคยชิน” พิจารณาจากความตั้งใจและพฤติกรรมการปฏิบัติของกลุ่มผู้ใช้รถส่วน

บุคคลซึ่งปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ เมื่อกระทำแล้วบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์เดิม ขณะที่ “ทัศนคติยึดติด” 

หมายถึง กลุ่มคนที่ใช้รถส่วนบุคคลแล้วมีความเชื่อหรือความคิดถึงคุณค่าของการใช้รถส่วนบุคคล มีความรู้สึก 

และความตั้งใจ และพฤติกรรม ที่พึ่งพารถส่วนบุคคล โดยไม่พยายามที่จะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการเดินทางอื่น 
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ทั้งในสถานการณ์ที่รถติด หรือมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก มีมาตรฐาน มีจำนวนมาก หรื อมีนโยบายจาก

ภาครัฐ เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลก็ตาม ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเคยชินและทัศนคติยึดติด เกิด

จาก 1) ปฏิบัติซ้ำอย่างบ่อยครั้ง 2) สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างลงตัว และ 3) ปฏิบัติแล้วเกิดความพึงพอใจ 

  Mackett and Edwards (1998) ศึกษานโยบายดึงดูดให้กลุ ่มผู ้ย ึดติดการใช้รถยนต์เดินทางใน

ระยะทางสั้น เสนอให้ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลการบริการของระบบขนส่ง

สาธารณะและการกระตุ้นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับรู้ข้อดีของการเดินเท้า หรือการใช้รถจักรยานในการเดินทาง 

ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองที่มีทางเลือกน้อย และไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้เดินทาง ส่งผลให้รูปแบบการ

เดินทางมีลักษณะซ้ำ ๆ กัน ทำให้การเดินทางจากบ้านไปยังแหล่งกิจกรรมหลักต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  

 

เทคโนโลยีด้านการขนส่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการสัญจรในเมือง 
 งานวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งจำนวนมากมุ่งศึกษาผลกระทบของบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 
(Ride hailing) ต่อพฤติกรรมการเดินทาง ผลการศึกษายังไม่สามารถระบุผลกระทบได้อย่างชัดเจนเนื่องจาก
เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหม่ นักผังเมืองและนักวิจัยด้านการขนส่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกว่า 
บริการ Ride hailing กำลังเปลี่ยนทางเลือกในการเดินทางและวางแผนสำหรับอนาคตได้อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น 
ผู้มีบทบาทในการตัดสินใจระยะยาวเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและกลุ่มยานพาหนะ (เช่น ผู้ผลิต
รถยนต์) มักจะละเลยความสำคัญต่อเรื่องเหล่านี้ อย่างไรก็ดี งานวิจัยที่ผ่านมาระบุว่าบริการดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการสัญจรทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  

งานวิจัยของ Regina R. Clewlow (2017) ศึกษาผลกระทบของบริการ Ride hailing ในเมืองทั่ว
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การเลือกใช้บริการรถโดยสารแบบ ride hailing ทั่วเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาส่ง
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทาง บริการ Ride hailing กำหนดรูปแบบการเดินทางของผู้คนในเมืองใหญ่เป็น
อย่างมาก เนื่องจากมีความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่านักเดินทางส่วนใหญ่ในเมืองใหญ่ ๆ ของอเมริกาใช้
บริการขนส่งสาธารณะการขี่จักรยาน และการเดินเท้า หรือจะไม่ได้เดินทางเลยในสัดส่วนที่น้อยมาก ผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรถโดยสารหรือเลือกใช้ยานพาหนะบนท้องถนนในเขตเมืองใหญ่ ๆ มากกว่า ทำให้เห็น
ว่ามีแนวโน้มที่ความแออัดของการจราจรจะมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ความนิยมในบริการ Ride hailing ที่
เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัวลดลง โดยสัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองใหญ่ เฉลี่ยลดลง 6% ทั้งนี้ เกือบหนึ่งในสี่ (24%) ของผู้ใช้บริการ Ride hailing ในเมืองใหญ่
ใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกวัน โดยปัญหาเกี่ยวกับ “ที่จอดรถ” เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ผู้ใช้รถโดยสาร
ในเมืองเปลี่ยนมาใช้บริการ Ride hailing แทนการขับรถด้วยตัวเอง (37%) ชาวอเมริกันที่มีการศึกษาระดับ
วิทยาลัยและมีฐานะร่ำรวยใช้บริการ Ride hailing ในอัตราสองเท่าของประชากรที่มีการศึกษาน้อยและมี
รายได้ต่ำกว่า ผู้ใช้ Ride hailing มีสัดส่วนการเป็นเจ้าของยานพาหนะส่วนบุคคล (52%) สูงกว่าผู้ที่ใช้แต่ระบบ
ขนส่งสาธารณะเท่านั้น (46%) 
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บริการ Ride hailing กลายเป็นเทคโนโลยีที ่ผู ้คนต่างให้การยอมรับและเริ ่มใช้บริการกันอย่าง
แพร่หลายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการมากขึ้น ทั้งนี้  การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันทำ
ให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลง ด้าน 3 ด้าน คือ (1) พฤติกรรม (2) ทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยี และ (3) การใช้
งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น องค์ประกอบปัจจัยที่ทำให้ผู้คนยอมรับเทคโนโลยีมี 6 ประการ ได้แก่ (1) ตัวแปร
ภายนอก (external variable) เช่น ประสบการณ์ความรู้ ความเชื่อและพฤติกรรมทางสังคม  (2) การรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน (perceived usefulness) ซึ ่งสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติที ่มีต่อการใช้งานและ
พฤติกรรมของผู้ใช้งาน (3) สามารถใช้งานได้ง่าย (perceived ease of use) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (4) ทัศนคติที่มีต่อประโยชน์ในการใช้งานและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(attitude toward using) (5) พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน (behavioral intention) (6) การยอมรับ
เทคโนโลยีโดยการนำมาใช้ได้จริง (actual use) (ณัธภัชร เฉลิมแดน, 2563) พฤติกรรมการยอมรับใน
เทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้พฤติกรรมยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีในการเดินทางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เช่นกัน 

นอกจากนี ้ย ังมีงานวิจ ัยเร ื ่องปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดขอนแก่นของณิชมน สาริพันธ์ (2562) โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้ค้าส่งในจังหวัดขอนแก่นที่ใช้ระบบจัดการขนส่งผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการค้าส่งใน
จังหวัดขอนแก่น  ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ประกอบการค้าส่งศูนย์การค้าส่งประตูน้ำ
ขอนแก่นและศูนย์การค้าส่งอู้ฟู่ จำนวน  291 คน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าของ
ผู้ค้าส่งส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจส่วนตัว มีการจัดส่งสินค้า 2-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาในการส่งสินค้า 
14.00-17.00 น. และนิยมเลือกใช้บริการขนส่ง Kerry เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าและบริการ โดยมีเหตุผล
ในการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายประมาณอยู่ ที่ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง  มี
บริการส่งมอบสินค้าตามเวลา มีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบรายการส่งสินค้าถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ตลอดระยะทาง 

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการสัญจรในเมืองวิถีใหม่ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อรูปแบบการเดินทาง บทความจำนวนหนึ่ง
กล่าวถึงผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีต่อการสัญจรของคนเมือง ยกตัวอย่างบทความเรื่อง 
“COVID-19 Prompts rethinking of mobility and city planning”6 เน้นความสำคัญของการพัฒนาเมือง
ขนาดกลางให้เป็นเมืองกระชับเพื่อสนับสนุนการเดินทางแบบ active mobility อาทิ การเดิน การใช้จักรยาน 
หรือ micro-mobility เพราะเป็นการรับมือกับโรคระบาดในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนที่สุด เนื่องจากมีต้นทุนใน

 
6 Madan B. Regmi. COVID-19 Prompts Rethinking Of Mobility And City Planning, Article on United Nations 
ESCAP, 17 April 2020. 
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การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่สูงเมื่อเทียบกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ อีกทั้งยังมี
ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาวะของคนเมืองอีกด้วย 

ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจอีกงาน คือ งานวิจัยเรื่อง Transport-related experiences in China in 
response to the Coronavirus (COVID-19) โดย Qun Chen และ Shuangli Pan (2020) มีวัตถุประสงค์
เพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของประเทศจีนโดยการจัดการระบบขนส่งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
และการปกป้องชีวิตผู้คน (Fang et al., 2020 อ้างถึงใน Qun Chen และ Shuangli Pan, 2020) วิธีการวิจัย
น้ีเป็นการเก็บข้อมูลสถิติการแพร่ระบาดจำนวนผู้ติดเช้ือในจีน จากน้ันวิเคราะห์ความแตกต่างของจำนวนผู้ป่วย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของความเว้นระยะห่าง
ทางสังคมเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทำให้สามารถอธิบายกลไกของการแพร่ระบาด และจำกัด
การสัญจรของคนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดผ่านการเว้นระยะห่างทางสังคม ผลของการวิเคราะห์และการทำ
ความรู้จักรูปแบบกลไกการเคลื่อนที่ของผู้ป่วย ทำให้จำแนกและแยกแหล่งที่มาของการติดเชื้อได้ จากนั้นจึง
แนะนำมาตรการและกลยุทธ์มาใช้ในการควบคุมการเดินทาง และแนะนำการเดินทางหรือการขนส่งที่ปลอดภัย
ผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์แก่บุคลากรที่สำคัญ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างการทำงาน และเพื่อนำอุปกรณ์
ป้องกันไปแจกจ่ายประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดได้อย่างปลอดภัย 

ตัวอย ่างงานว ิจ ัย เร ื ่อง COVID-19 Impact on Ride hailing: The Chicago case study เป็น
งานวิจัยมีการสังเกตปริมาณการจราจรที่ลดลงอย่างมากทั่วโลกและทั่วสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่
ระบาดของ COVID-19 เหตุการณ์นี ้ทำให้มีโอกาสตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการบริการรถโดยสาร
ประเภท Ride hailing ทั้งก่อนและระหว่างการระบาดของไวรัส ซึ่งกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง
อย่างมาก งานวิจัยนี้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของบริการรถโดยสารประเภท Ride hailing ใน
เมืองชิคาโกในช่วง 6 เดือน (มกราคมถึงมิถุนายน) เปรียบเทียบกันระหว่างปี 2019 และ 2020 โดยตัวแปรใน 
การเก็บข้อมูล ได้แก่ เครือข่ายผู้ให้บริการการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง จุดรับ-ส่ง วัน ช่วงเวลาบริการ สถานที่ 
ย่านชุมชนที่มีการเรียกบริการ ระยะทางการบริการ จำนวนผู้ขับขี่ เป็นต้น 

ผลลัพธ์จากการศึกษาการบริการรถโดยสารประเภท Ride hailing ในเมืองชิคาโกช่วงการระบาดของ
ไวรัส พบว่า (1) การเดินทางโดยภาพรวมมีปริมาณลดลงอย่างมากในช่วงที่มีการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งรถโดยสารมีขนาดใหญ่มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด (2) มีการเรียกบริการไปใน
ระยะทางที่ไกลกว่าเดิม เนื่องจากปริมาณรถยนต์บนท้องถนนมีจำนวนไม่มาก (3) การเดินทางในระยะทางสั้น
ลดลง แม้ว่าก่อนหน้าการระบาดมักมีผู้เรียกบริการเดินทางในระยะทางสั้น ๆ เป็นจำนวนมากก็ตาม (Jianhe  
& Rakha, 2020) 

ทั้งนี้จากข้อมูลประเมินการตลาดของบริการรถโดยสารประเภท ride hailing ทั่วโลก พบว่าจากการ
ระบาดของ COVID-19 ทำให้อัตราการเติบโตของธุรกิจบริการรถโดยสารประเภท Ride hailing ลดลงจาก 
60.5 พันล้านดอลลาร์ปี 2562 เป็น 52.07 พันล้านดอลลาร์ปี 2563 คาดว่าจะฟื้นตัวอัตราการเติบโตเป็น 
85.48 พันล้านดอลลาร์ได้ในปี 2566 (Research and Markets, 2020) 
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สำหรับประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ มีงานบทความ เรื่อง Political 
economy analysis of the Ride hailing platforms in Yangon: The case of Grab โ ด ย  Thu Htet  
(2021) ระบุว่าการพัฒนาและการขยายตัวของแพลตฟอร์มเรียกรถโดยสารในย่างกุ้งที่เกิดขึ้น มาจากสาเหตุ
หลายประการ ได้แก่ (1) การไม่มีนโยบายควบคุมธุรกิจและอุตสาหกรรมแท็กซี่ (2) การให้บริการรถแท็กซี่ที่มี
ค่าโดยสารไม่เหมาะสม (3) การบริการซิมการ์ดโทรศัพท์แบบเสรี และ (4) การเพิ่มขึ้นของตลาดสมาร์ทโฟน  
อุตสาหกรรมรถแท็กซี่ในย่างกุ้ง มีจำนวนแท็กซี่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2013 เมื่อรัฐบาลยกเลิกกฎการ
นำเข้ารถยนต์หลายฉบับ การลดภาษี และการอนุญาตให้มีการเปลี่ยนรถได้เสรี แท็กซี่ส่วนใหญ่จึงไม่มีการ
ควบคุมการบริการและค่าโดยสาร ดังนั้นค่าโดยสารรถแท็กซี่จึงถูกกำหนดและต่อรองโดยผู้ขับขี่เอง โดย
พิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ชั่วโมงเร่งด่วน ฝนตกหนัก ความเร่งด่วนของผู้โดยสาร ฯลฯ ต่อมา 
Hello Cab และ Oway Ride เริ่มมองเห็นว่ารถแท็กซี่เป็นรถที่มีโอกาสพัฒนาธุรกิจผ่านทางแพลตฟอร์มมาก
ที่สุด การให้บริการแท็กซี่ในท้องถิ่นจาก Hello Cab และ Oway Ride จึงเริ่มให้บริการในเมืองในปี 2015 
และ 2016 ต่อมา Grab และ Uber ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติเข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์ม Ride hailing ในเมืองย่าง
กุ้ง ทำให้ธุรกิจนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยแกร็บยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นในย่างกุ้ง สิ่งนี้ไม่เพียง
ก่อให้เกิดการผูกขาดทางตลาด แต่ยังสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างรถแท็กซี่ท้องถิ่นเดิม และ Grab ซึ่ง
ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมแท็กซี่ที่สำคัญทั้งคู่ ดังนั้น การวางผังเมืองและการกำหนดนโยบายจึง
ควรตระหนักถึงพลวัตที่ขัดแย้งกันดังกล่าวเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมในเมือง 

สำหรับตัวอย่าง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริการ Ride hailing ในพื้นที่เมืองหลักภูมิภาค เช่น งานวิจัย
เรื่องการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวอร์รี (delivery) ของผู้บริโภคกลุ่มพนักงาน
ออฟฟิศในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ของวีรวิทย์ พันธุรัตน์ (2562) กำหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ
พนักงานออฟฟิศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 55.25 มีอายุระหว่างง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.25 
สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 48.50 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.25 และมีรายได้ระหว่าง 
10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 โดยให้ความสำคัญด้านราคามากที่ สุดรองลงมาคือ ด้าน
พนักงานด้านกระบวนการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านช่องทางจัดจำหน่าย และผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร
ออนไลน์เดลิเวรี (delivery) ที่แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานออฟฟิศในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยเสนอว่าควรมีการปรับปรุงระบบขนส่งอาหารที่ใช้ง่าย รวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กำหนด ใช้เวลาจัดส่ง
เหมาะสมกับระยะทาง และควรพัฒนาระบบ GPS ที่สามารถคำนวณการจัดส่งในระยะทางที่แม่นยำ เลี่ยง
จราจรติดขัดได้ เป็นต้น 
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2.5.2  การเคลื่อนย้ายศึกษา (Mobility studies) 
 
การเคลื่อนย้ายมีผลต่อวิธีคิดเรื่อง “ชีวิต” (life) ใน “สังคมสมัยใหม่” (modern society) 
 ประเสริฐ แรงกล้า (2560) สนใจความหมายทางสังคม (social significance) ในการเคลื่อนย้าย 
(mobility)7 จึงมุ่งสำรวจข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ (empirical facts) ของการเคลื่อนย้ายและวิพากษ์สมมติฐาน
ที่ยึดถือตามกันมานานว่าการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นในวิถีโคจรแบบเส้นตรง ( linear trajectory) (Urry, 2007) 
หรือเป็นเพียงการเดินทางระหว่างสองจุดตามแผนหรือมีวัตถุประสงค์บางอย่างชัด เจนอยู่แล้ว พื้นที่ระหว่าง
กลางเป็นเพียงกล่องดำที่ไม่มีอะไรให้น่าค้นหา การศึกษา “การเคลื่อนย้าย” ลักษณะต่าง ๆ จึงสนใจพิจารณา
สิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทที่เป็นรูปธรรม สนใจความหมายทางสังคม (social significance) ในการเคลื่อนย้าย 
(Adey, 2010) โดยไม่ลดทอนและละทิ้งลักษณะ ซับซ้อนของความจริงไป และสนใจลักษณะอุบัติใหม่ 
(emergent aspects) หรือความเปลี ่ยนแปลงเชิงความหมายและประสบการณ์ที ่เกิดขึ ้นในระหว่างการ
เดินทางด้วย (Cresswell, 2010) การนำเสนอภาพรวมของการก่อตัวขึ้นของกระแสวิชาการทางสังคมศาสตร์ที่
เรียกว่า การเคลื่อนย้ายศึกษา (mobility studies) เพื ่อเข้าใจข้อถกเถียงเรื ่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
เคลื่อนย้ายและการไม่สามารถเคลื่อนย้าย (mobility and immobility) และการดำรงอยู่ที่เกิดขึ้นจากการ
เกาะเกี่ยวปฏิสัมพันธ์ (relationality) ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ทั้งที่เป็นคนและสิ่งที่
ไม่ใช่คน 
 
กระบวนทัศน์ใหม่เรื่องการเคลื่อนย้าย (new mobility paradigm) ก่อตัวขึ้นในแวดวงสังคมศาสตร์ 
 การก่อตัวขึ้นของ “การเคลื่อนย้ายศึกษา” (mobility studies) หรือบางครั้งก็เรียกกันว่า จุดเปลี่ยน
ความสนใจเรื่องการเคลื่อนย้าย (mobility turn) หรือกระบวนทัศน์ใหม่เรื่องการเคลื่อนย้าย (new mobility 
paradigm) ก่อตัวขึ้นในแวดวงสังคมศาสตร์ เพื่อสำรวจตรวจสอบว่าการเคลื่อนย้ายมีลักษณะที่ซับซ้อนและมี
อิทธิพลต่อชีวิตสมัยใหม่อย่างไร (Sheller & Urry, 2006 อ้างถึงในประเสริฐ แรงกล้า, 2560) โดยไม่ได้มี
สมมติฐานว่าการเคลื่อนย้ายเป็นสิ่งพึงปรารถนา หรือทุกสิ่งเคลื่อนไหวได้ราวกับไม่มีอุปสรรคใด  ๆ การ
เคลื่อนย้ายมีความซับซ้อนเพราะมันไม่ใช่การเดินทางในวิถีโคจรแบบเส้นตรง ดังที่เข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นเพียง
การเดินทางระหว่างจุดสองจุดทางกายภาพเท่านั ้น หากแต่เป็นการเคลื ่อนย้ายที ่ม ีพลวัตมีลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงได้ แกว่งไปแกว่งมา และไม่คงรูปแน่นอน การอธิบายถึงการเคลื่อนย้ายจึงต้องดูการรวมกลุ่มและ
ก่อเป็นรูปเป็นร่างขององค์ประกอบที่หลากหลาย โดยไม่ติดกับกรอบการจัดแบ่งรูปแบบการเดิน ทางออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ แบบตายตัว เช่น แยกการย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจออกจากการเดินทางพักผ่อน แล้ว
ยึดถือว่าการเดินทางแต่ละประเภทต้องใช้วิธีการศึกษาเฉพาะแบบเท่านั้น  

“การเคลื่อนย้าย” (mobility) เป็นแนวคิดที่ถูกอธิบายไว้ค่อนข้างน้อย และมักถูกเข้าใจว่าไม่แตกต่าง
จาก “การเคลื่อนที่” (movement) ทั้งที่จริง ๆ แล้วมีความแตกต่างกัน การเคลื่อนที่มีความหมายจำกัดอยู่แค่

 
7 ในหนงัสือดงักล่าวใชค้  าวา่ “การเคลื่อนยา้ย” หมายถึง mobility ในส่วนนีจ้งึใชก้ารเคล่ือนยา้ยแทนการสญัจร 
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การเคลื่อนไหวในทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ ในนัยของการเคลื่อนจากจุดต้ังต้นแห่งหนึ่งไปยังจุดปลายทางอีกแห่งหนึ่ง
ที่ระบุในแผนที่หรือวัดระยะทางได้ แต่การเคลื่อนย้ายไม่จำกัดเพียงการเคลื่อนที่ในทางกายภาพหรือในพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น หากแต่มีมิติของศักยภาพและความหมายทางสังคมด้วย  ในความแตกต่างนี้ จึงพบว่ามี
คนบางคนที่เคลื่อนที่แต่กลับไม่เคลื่อนย้าย (moving without being mobile) นั่นคือการเคลื่อนที่โดยคนคน
นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพแต่อย่างใด ดังเช่นนักธุรกิจที่เดินทางไปประชุมและพักโรงแรมต่าง  ๆ ทั่วโลก 
เพราะการเดินทางนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาเลย และขณะเดียวกันก็มีคนที่เคลื่อนย้ายโดยไม่ต้องเคลื่อนที่ 
(mobile without moving) ดังเช่นผู้นั่งใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างอำนาจการสื่อสารและเชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่ไกล
ออกไปจนทำให้พื้นที่สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง และอาจมีคนที่สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการเคลื่อนย้าย 
(moving and be mobile) หรือสร้างความหมายทางสังคมใหม่ ๆ ไปด้วย (ประเสริฐ แรงกล้า, 2560) 
 แนวคิด “motility” หรือ ศักยภาพเชิงพื้นที่และสังคมของการเคลื่อนย้ายที่เสนอโดยวินเซนต์ คอฟ
มานน์ และคณะ (Vincent Kaufmann et al., 2004 อ้างถึงในประเสริฐ แรงกล้า, 2560) ทำให้เห็นถึง
ความสามารถและศักยภาพการเคลื่อนย้าย ที่แตกต่างกัน การเข้าถึงการเคลื่อนย้ายและการใช้ประโยชน์การ
เคลื่อนย้าย เกี่ยวข้องกับการเลื่อนชั้นทางสังคมและการเคลื่อนย้ายทางพื้นที่ไปพร้อม  ๆ กัน (spatio-social 
mobility) motility ผนวกเอามิติเชิงโครงสร้างและการกระทำ  การเข้ามาวิเคราะห์มิติต่าง ๆ ของการ
เคลื่อนย้าย เพราะคนมีความสามารถในการเข้าถึงการเคลื่อนย้าย (access) มีความสามารถและพัฒนาทักษะ
ในระหว่างเคลื ่อนย้าย (competence) และสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื ่อนย้ายได้แตกต่างกัน 
(appropriation) ในที่นี ้การเคลื่อนย้ายจึงเป็นทุน (capital) ประเภทหนึ่ง ที ่ก่อให้เกิดความสามารถและ
ศักยภาพที่แตกต่างกันออกไป 
 “การเคลื่อนย้ายศึกษา” วิพากษ์วิจารณ์สังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ใน ศตวรรษที่ 20 ว่ามักมีวิธีมอง
สังคมในลักษณะหยุดนิ่งอยู่กับที่ตั้งหรือ “sedentarism” (Cresswell, 2006; Urry, 2000 อ้างถึงในประเสริฐ 
แรงกล้า, 2560) วิธีคิดในลักษณะหยุดนิ่งดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสังคมศาสตร์น้อยมากในปัจจุบัน เพราะ
เสนอให้มองสังคมและวัฒนธรรมใน “ระบบปิด” ขณะที่สังคมที่เต็มไปด้วยการเลื่อนไหลและการเช่ือมต่อถึงกัน
เป็นวงกว้าง หรือที่มักถูกเรียกว่าโลกาภิวัตน์ จนอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีที่ใดดำ รงอยู่สภาพปิดแบบ “เกาะ” 
(island) ที่โดดเดี่ยวหรือเป็นเอกเทศจากสังคมอื่น แม้แต่สังคมที่เล็กและไม่ซับซ้อนก็ยังเชื่อมต่อกับที่อื่น ๆ ผ่าน
เส้นทาง การเดินทางและการค้าที ่สลับซับซ้อน ความเปลี ่ยนแปลงเชิงพื ้นที ่และเวลาได้เปลี ่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ทางสังคม 

จอห์น เออร์รี (John Urry) นักสังคมวิทยา กล่าวว่า การเคลื ่อนย้ายศึกษาคือการนำเอา “ปฏิ - 
สัมพันธ์ทางสังคม” (the social) กลับมาสู่การศึกษาเรื่องการเดินทาง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางแบบต่าง  ๆ 
เข้ากับแบบแผนประสบการณ์ที่ซับซ้อน (Urry, 2008 อ้างถึงในประเสริฐ แรงกล้า, 2560) เมื่อผู้คนและสิ่งต่าง 
ๆ เลื่อนไหลและเชื่อมต่อถึงกัน การ เคลื่อนย้ายศึกษาจึงควรสำรวจดูลักษณะการเกี่ยวโยงถึงกันที่ไม่มีรูปร่า ง
แน่นอน (fluid interdependence) การทำความเข้าใจเรื่องพื้นที่ (place) และความสัมพันธ์จากมุมมองแบบ
ลูกผสม (hybrid) ที่พ้นไปจากมุมมองเรื่องอัตลักษณแ์บบมีแก่นสารแน่นอนและเป็นเอกเทศ เพราะการคิดแบบ
มีเส้น แบ่งระหว่างพื้นที่ข้างในกับข้างนอกนั้นไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ชีวิตและความสัมพันธ์ใน
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กระแสโลกาภิวัตน์เต็มไปด้วยการเชื่อมโยง และผสมกับสิ่งที่มาจากสังคมภายนอก เกิดการเชื่อมต่อกันเป็น
เครือข่ายข้ามพื้นที่ในความหมายแบบเดิม ๆ ประกอบส่วนสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นผลสืบเนื่องภายใน
ตัวเอง ความเป็นเฉพาะตัว (specificity) จึงเกิดจากการสะสมหรือเป็นผลผลิตของการเชื่อมต่อที่หลากหลาย 

การใช้คำว่า “การเคลื่อนย้าย” (mobility) ในแวดวงการเคลื่อนย้ายศึกษาจึงไม่ใช่การกล่าวย้ำ ว่าโลก
อยู่ในสภาวะ “โลกาภิวัตน์” ที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนย้ายและมองการเคลื่อนย้ายเป็นเครื่อง  แสดงถึงโอกาส
หรือสิทธิพิเศษที่พึงปรารถนา หากเป็นการสำรวจบทบาท ของการเคลื่อนย้ายในการร่วมสร้างสถาบันทาง
สังคมและปฏิบัติการทาง สังคมต่าง ๆ ศึกษาว่าการเคลื่อนย้ายรูปแบบต่าง ๆ มีการเคลื่อนย้าย การไม่สามารถ
เคลื่อนย้าย (หรือการติดอยู่กับที่) และการหยุดจอด อยู่ร่วมกัน อย่างไร คลี่ให้เห็นปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง
การเคลื่อนที่ทางกายภาพ ความหมายและประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายต่าง ๆ ข้อเสนอเชิงทฤษฎี วิธีวิทยา 
และคำถามการวิจัยใหม่ ๆ ของการเคลื่อนย้ายศึกษาทำให้ตระหนักถึงการมีอยู่ของสิ่งหนึ่งว่าเป็นผลมาจากการ
เคลื่อนไปปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ด้วย ฉะนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องการเคลื่อนย้ายจึง ไม่จำเป็นต้อง
ติดอยู่กับกรอบหน่วยวิเคราะห์สังคมเดิม ๆ เช่น ชาติ (nations) กลุ่มชาติพันธุ์และศาสนา (religious and 
ethnic groups) และชุมชนท้องถิ่น (local communities) (ประเสริฐ แรงกล้า, 2560) 

ยกตัวอย่าง บทความที่ประยุกต์ใช้หรือสนทนากับแนวทาง “การเคลื่อนย้ายศึ กษา” เพื่อศึกษา
ปรากฏการณ ์การเคลื่อนย้ายต่าง ๆ สำรวจความซับซ้อนของการเดินทาง ความหมายและประสบการณ์ที่อุบัติ
ขึ้นในระหว่างการเคลื่อนที่ และนัยสำคัญที่การเคลื่อน ย้ายมีผลต่อวิธีคิดเรื่อง “ชีวิตทางสังคม” (social life) 
ได้แก่ บทความของจันทนี เจริญศรี (2560) (อ้างถึงในประเสริฐ แรงกล้า, 2560)  ศึกษาการดำรงอยู่ของ
แรงงานทักษะสูงในเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี แรงงานทักษะสูงสัญชาติญี่ปุ่นที่ถูกบริษัทโยกย้ายมาทำงานใน
บริบททิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยเพื ่อดึงดูดเงินทุนต่างประเทศ เนื ้อหาอธิบายการจัดการ
สภาพแวดล้อม การสร้างที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใช้ชีวิตเฉพาะขึ้นมารองรับแรงงานทักษะสูงญี่ปุ่นและสมาชิก
ครอบครัวที่ติดตามมา โดยที่พวกเขาแทบจะใช้ชีวิตในทุกด้านชนิดไม่แตกต่างกับการอยู่ในสังคมของตนเอง 
สิ่งแวดล้อมทางวัตถุและโครงสร้างพื้นฐาน จึงส่งผลต่อความหมาย ประสบการณ์ และอำนาจที่แฝงอยู่ในการ
เคลื่อนที่ทางกายภาพของคนกลุ่มนี้ ขณะที่เครือข่ายแรงงานทักษะสูงนี้ก็มีลักษณะปิด คนภายในเชื่อมต่อถึงกัน
ได้ผ่านการใช้พื้นที่เมืองที่กลายเป็นจุดตัดของ เครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก 
ประสบการณ์ และความหมายของแรงงานทักษะสูงกลุ่มนี้จึงมีความลื่นไหลและเปลี่ยนแปลงแง่มุมสำคัญของ
การมีชีวิตที่เป็นไปได้ในแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการถูกโครงสร้างสังคมกำหนดเอาไว้แล้วเช่นในมิติของ
ครอบครัวและเพศสภาพ 

นอกจากนี้ งานวิจัยของบุญเลิศ วิเศษปรีชา (2552) (อ้างถึงในประเสริฐ แรงกล้า, 2560)อธิบายการ
เคลื่อนย้ายของคนไร้บ้านในเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในสองประเด็นคือ การออกมาเป็นคนไร้บ้านใช้
ชีวิตข้างถนน และการเดินในฐานะการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวัน เขาพบว่าคนไร้บ้านในมะนิลาจำนวนมากมี
ชีวิตกลับไปกลับมาระหว่างการเป็นคนไร้บ้านกับการมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ความเป็นคนไร้บ้านไม่ใช่
หมวดหมู่ของการมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแบบเป็นเส้นตรง พวกเขาไม่ได้ไร้บ้านตลอดเวลา หากแต่มีการ
ทำงานประเภทกินอยู่กับนายจ้างในบางช่วงเวลาแทรกอยู่ด้วย แต่ก็มักทำได้ไม่นานเพราะงานหนักและได้รับ
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ค่าจ้างต่ำมาก การออกมาเป็นคนไร้บ้านที่เป็นอิสระจึงเป็นทั้งการพักผ่อนและการหาเลี้ยงชีพในเวลาเดียวกัน 
นอกจากนี้ คนไร้บ้านยังเดินระยะทางไกลเพื่อการเก็บของเก่าขาย ไปกินข้าวตามโครงการแจกอาหารของโบสถ์
ต่าง ๆ ในเมือง ไปหาที่นอนที่ปลอดภัย ไปหาห้องน้ำ และสถานที่อาบน้ำ แต่ในบางเวลาและโอกาส พวกเขาก็
อาจถูกจำกัดการเดินด้วย บุญเลิศเห็นว่าการเคลื่อนที่ของคนไร้บ้านมะนิลาทั้งสองแบบคือท่วงทำนองการ
เคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นจากทางเลือกที่มีอยู่ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมของฟิลิปปินส์ 

งานสำรวจข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เหล่านีม้ีความสำคัญ เพราะช่วยในการตั้งคำถามและไม่ยึดติดกรอบ
การแยกประเภทของการเคลื่อนที่แบบตายตัว เพื่อเดินตามรอยข้อเสนอของ จอร์จ คองกีเย็ม ( Georges 
Canguihlem) ที่ระบุว่า “การสร้างความรู้เกี่ยวกับชีวิต ควรมาจากการคิดเรื่องชีวิตแบบมีชีวิตจริง ๆ” เนื้อหา
บทต่าง ๆ จึงติดตามเส้นทางของชีวิตและสรรพสิ่งในขณะเคลื่อนย้าย ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิ่งอื่น ๆ รอบตัว และนี่คือขอบเขตความหมายของสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เรียกว่า 
“ชีวิตทางสังคม” (social life)  

 

2.5.3 การศึกษาเกี่ยวกับอนาคตการสัญจรในเมือง (future of urban mobility) 
 
อนาคตการสัญจรในเมือง (future of urban mobility) ขึ้นอยู่กับนวัตกรรมด้านการขนส่ง 

จากการรวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับอนาคตการสัญจรในเมือง (future urban mobility) ผลการศึกษา
ต่างกล่าวถึงแนวโน้มสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้เคียงกันว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ( technology 
disruption) จะมีอิทธิพลสำคัญในการปรับปรุงการสัญจรในอนาคต โดยการสร้างระบบการสัญจรที ่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพยานพาหนะในการขนส่งภายใต้การควบคุมของระบบดิจิทัล
ที่เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น ทำให้ระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2: แนวโน้มระบบคมนาคมขนส่งในอนาคต 

ระบบคมนาคมขนส่งแบบเดิม ระบบคมนาคมขนส่งแบบใหม่ 
รถยนต์ส่วนตัวเป็นการเดินทางหลักในเมือง รถยนต์ส่วนตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งใน

เมือง มีการใช้งานร่วมกัน ให้บริการตามอุปสงค์ (on-
demand and shared transport) 

ทางเล ือกในการเด ินทางม ีน ้อยและระดับการ
ให้บริการมีจำกัด  

ทางเลือกในการเดินทางมีหลากหลายรูปแบบและ
คุณภาพการให้บริการมีหลายระดับ 

รัฐรับผิดชอบดูแลระบบขนส่งสาธารณะ รัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

ระบบคมนาคมขนส่งขาดการเชื ่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ 

ระบบคมนาคมขนส่งที่มีการเชื่อมโยงกันทุกประเภท 
ให้บริการตามอุปสงค์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

ที่มา: Shannon Bouton, Stefan M. Knupfer, Ivan Mihov, and Steven Swartz. Urban mobility at a tipping point. 
McKinsey, September, (2015) 



 

32 

ผลการศึกษาของ McKinsey สรุปว่า นวัตกรรมด้านการขนส่งที ่สำคัญ คือ ระบบบริการร่วม 
(sharing) ยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous driving) และเครื ่องยนต์ระบบไฟฟ้า (electrification) (Eric 
Hannonn & other, 2016) ทำให้อนาคตการสัญจรมีแนวโน้ม 3 ลักษณะ ได้แก่  

1) พลังงานสะอาดและบริการร่วม (clean and shared) ความต้องการการสัญจรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (green mobility) นำไปสู่การออกแบบพัฒนารถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ช่วย
ประหยัดพลังงานและลดปัญหามลพิษในเมือง คาดว่าใน ค.ศ. 2030 ยานพาหนะไฟฟ้าจะมีสัดส่วน 2 ใน 3 
ของรถทั้งหมดบนถนน นอกจากนี้ จำนวนรถยนต์ส่วนตัวจะเท่าเดิมหรือลดลงและระยะทางในการเดินทางใน
เมืองเกือบครึ่งหนึ่งจะเกิดจากรถยนต์ร่วมบริการ (car sharing) เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารต่อจำนวนรถยนต์จะ
เพิ่มสูงขึ้น  

2) รถส่วนตัวไร้คนขับ (private autonomy) ปริมาณการเดินทางของผู้ที่เดินทางไป-กลับระหว่าง
บ้านกับที่ทำงาน (commuter) ระหว่างชานเมืองกับศูนย์กลางเมือง ซึ่งเป็นแหล่งงานยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การขยายตัวของเมืองใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป คาดว่าใน ค.ศ. 2030 ระยะทางในการเดินทางของคนเหล่านี้จะ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยบริการรถยนต์ร่วมโดยสารแบบไร้คนขับ  

3) การสัญจรแบบไร้รอยต่อ (seamless mobility) เน้นการให้บริการตามอุปสงค์แบบประตูสู่ประตู 
(on-demand door to door service) ด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal) ผู้ใช้บริการมี
ทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งบริการของรัฐและเอกชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในราคาที่ไม่แพง บริการขนส่งทุกรูปแบบสามารถบริการจัดการร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกัน
ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน  

จากการรวบรวมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่สำคัญ สามารถสรุปแนวโน้มอนาคตการสัญจร
ภายในเมืองได้ดังนี้ (BMW, n.d.) 

1) ยานยนต์ไฟฟ้า (E-vehicles) หรือ BEV (Battery Electric Vehicles) ซึ่งหมายถึง รถยนต์ที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว จึงต้องคำนึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน เรื่องต่าง ๆ เช่น 
พลังงานไฟฟ้า และสถานี ในปัจจุบันหลายเมืองทั่วโลกกำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จไฟในเมือง
เพื่อสนับสนุนการสัญจรในเมืองด้วยยานยนต์ไฟฟ้า  

2) บริการรับส่งตามความต้องการ หรือ mobility on demand นวัตกรรม “car sharing” ได้
กลายเป็นโมเดลแห่งนวัตกรรมของอุตสาหกรรมโลกตั้งแต่ 15 ปีก่อน แต่มาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเมื่อ 
พ.ศ. 2557 ใน 5 ทวีป 30 ประเทศ และหลายร้อยเมืองทั่วโลก เป็นโมเดลใหม่ที่เรียกได้ว่า “multi-modal 
on-demand mobility” ซึ่งผู้บริโภคจะมีตัวเลือกในการเดินทางที่สะอาดและตอบสนองความต้ องการที่
ยืดหยุ่นได้ โดยในอนาคตพฤติกรรมการเดินทางจะต้องการการเดินทางแบบประตูสู่ประตูมากขึ้น อาทิ การ
เดินทางของคนสูงอายุในยุคสังคมสูงวัย แนวโน้มคนรุ่นใหม่จะเป็นเจ้าของรถยนต์ลดลง การใช้รถยนต์ร่วมกัน
จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถในเมือง  

3) ยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicle) ยานยนต์ไร้คนขับใช้ระบบปฏิบัติการขับเคลื่อนที่
เรียกว่า Automated Driving Systems หรือ ADSs โดยในขณะนี้ มีเทคโนโลยีระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
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Advanced Driver Assistance Systems หรือ ADASs เป็นเครื่องมือควบคุมการขับขี่ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของเครื่องบิน โดยระบบ ADASs มีส่วนประกอบ เช่น ระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติ 
ระบบหลีกเลี่ยงการชน ระบบช่วยจอด ระบบคุมการขับขี่ในช่องทางจราจร และบรรดาเซนเซอร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้ง
อยู่รอบรถ เพื่อตรวจสอบวัตถุในระยะไกลและใกล้ เป็นต้น  

4) Vehicle-to-everything คือ การประยุกต์ใช้ประเภทหนึ่งของ Internet of Things (IoT) โดยเป็น
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับยานยนต์และการคมนาคมขนส่ง ทําให้รถยนต์กลายเป็น connected 
vehicles หรือ connected car ซึ่งสามารถสื่อสารกับสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ 1) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อความ
บันเทิงของผู้โดยสาร (infotainment) 2) เชื่อมต่อกับบริการเกี่ยวกับการขับขี่ (telematics) เช่น บริการนํา
ทาง บริการตรวจเช็ครถยนต์จากระยะไกล เป็นต้น 3) สื่อสารกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว (Vehicle to Everything: 
V2X) เช่น รถยนต์คันอื่น สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น และ 4) นําการระบบสื่อสารมาผนวกกับข้อมูลจาก
เซนเซอร์ต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการตรวจจับสิ่งที่อยู่รอบตัว และนําข้อมูลมาประมวลผลเพื่อการขับขี่ เกิดเป็นรถยนต์
ไร้คนขับหรือรถยนต์ขับอัตโนมัติ (automated vehicles) 

5) ระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่น (local public transport) จะเป็นบริการขนส่งที่ตอบสนองความ
ต้องการของคนในท้องถิ่น โดยระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการคนในเมืองจะเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น 
เช่น โดรนแท็กซี่ รถเมล์ไร้คนขับ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล 

Felix Naser (2020) อธิบายภูมิทัศน์การสัญจรในอนาคต (Urban mobility landscape) โดยในปี 
2050 ประมาณ 70% ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเมืองต่าง ๆ จึงมีการตั้งคำถามว่า การเดินทางในเมือง
จะเป็นอย่างไร รูปแบบธุรกิจและบริการการเดินทางจะประสบความสำเร็จหรือไม ่จึงมปีระเด็นพิจารณา ดังนี ้ 

1. ปัจจัยในการตัดสินใจ: ความสะดวกและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

- ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางที่สำคัญที่สุด คือ ความสะดวกและระยะเวลา

ในการเดินทาง  

- รถยนต์ส่วนบุคคลยังคงเป็นยานพาหนะในการเดินทางเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 

- “ประสบการณ์” ที่ช่วยสร้างความสะดวกในการใช้งานและราคาที่เหมาะสม จะมีต่อการ

ตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง 

- ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมารถยนต์ส่วนบุคคลมีความสำคัญต่อระบบการขนส่งเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการเดินทางระยะใกล้ และมีราคาไม่สูงมากนักเมื่อ

เทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ที่มีราคาแพงกว่า เช่น รถแท็กซี่ที่แพงกว่าปัจจุบัน หรือรถไฟที่มี

ความยืดหยุ่นต่อการใช้งานที่น้อยกว่ารถยนต์ในปัจจุบัน เป็นต้น 

2. ภูมิทัศน์การสัญจรในเมือง : ทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายขึ้น 

ภูมิทัศน์การสัญจรในเมืองช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

(1) ภูมิทัศน์การสัญจรแบบดั้งเดิม (traditional mobility landscape) 
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- การเดินทางระยะสั้น ได้แก่ การเดิน การขี่จักรยาน 

- การเดินทางระยะกลาง ได้แก่ การนั่งแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถไฟใต้

ดิน 

- การเดินทางระยะไกล ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ เครื่องบิน เรือ 

(2) ภูมิทัศน์การสัญจรแบบสมัยใหม่ (modern mobility landscape) 

- การเดินทางระยะสั้น ได้แก่ สกู๊ตเตอร์ร่วมแบ่งปัน รถจักรยานรว่มแบ่งปัน e-bike  

- การเด ินทางระยะกลาง  ได ้แก่ บร ิษ ัทเครือข่ายคมนาคม ( transportation network 

company ย่อว่า TNC) เชื่อมต่อผู้โดยสารกับคนขับรถให้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป 

เช่น Uber Didi Lyft ผู้ให้บริการการขนส่งประเภท Ride hailing services, car-sharing, 

autonomous cars / trucks, peer-to-peer car-sharing, flying-cars   

- การเดินทางระยะไกล เช่น การบริการ Hyperloop, space travel 

รูปแบบการเดินทางในระยะสั้นและระยะกลางทำให้การการเดินทางในเมืองมีสภาพคล่องตัว
มากที่สุด แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากเปลี่ยนรถที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ  โดยคาด
ว่าการบริการรถยนต์ร่วมแบ่งปันมีโอกาสเปลี่ยนมาเป็นรถโดยสารอัตโนมัติพร้อมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
โดยบริษัทที่ให้บริการรถร่วมแบ่งปันเหล่านีจ้ะดำเนินธุรกิจแบบสร้างผลกำไร 

 

ภาพที่ 2: ภูมิทัศน์การสัญจรแบบดั้งเดิม (traditional mobility landscape) 
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ภาพที่ 3: ภูมิทัศน์การสัญจรแบบร่วมสมัย (modern mobility landscape) 

 

ภาพที่ 4: มิทัศน์การสัญจรแบบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (autonomous mobility landscape) 
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3. ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ: สู่การปฏิวัติระบบคมนาคมขนส่ง  

- ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมีโอกาสทำให้การเดินทางในเมืองมีความคล่องตัวสูง  แต่ใน

มุมมองการวางผังเมือง จำเป็นต้องคำนึงถึงพื้นที่จอดรถ การออกแบบรถยนต์ขับเคลื่อน

อัตโนมัติที่มีความพร้อมสำหรับทุกคน มีความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

- บริษัทเครือข่ายการขนส่ง (TNCs) ทำให้ผู้เดินทางสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางแบบใหม่ 

ที่สะดวกสบายกว่าการนั่งรถยนต์ทั่วไปในเขตเมือง เนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ การ

หาคนขับ มีความพร้อมในการใช้งานสูง รอไม่นาน เข้าถึงได้ ลดความยุ ่งยากในการ

บำรุงรักษา ลดค่าใช้จ่ายประกัน เป็นต้น  

- หากมีการพัฒนาการบริการของบริษัทเครือข่ายการขนส่ง (TNCs) คาดว่าน่าจะช่วยเพิ่ม

ทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกขึ้น และช่วยลดจำนวนรถยนต์ได ้

4. การประหยัดที่เกิดจากยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

- ตัวอย่างการเดินทางของคนในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีเดินทางประมาณ 3.732.791 ล้านไมล์

ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากรูปแบบการขนส่งทุกรูปแบบ  (ประมาณ 3.300.00 ล้านไมล์ = 

88% ของรถยนต์ทั้งหมดเป็นของเอกชน) 

- ภาพที่ 5 แสดงถึง จำนวนผู้เดินทาง (ล้านคนต่อปี) จำแนกตามรูปแบบและวัตถุประสงค์การ

เดินทาง พบว่ากลุ่มนักเดินทางที่มีศักยภาพตรงความต้องการของตลาด TNC  คือ กลุ่ม

เดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับที่ทำงาน  

- ภาพที่ 6 แสดงถึง การเดินทางไปทำงานแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ยประมาณ 11–12 ไมล์ มีมูลค่า

การเดินทางประมาณ 192.845 ล้านไมล์ต่อปี 

- การเพิ่มขึ้นของทางเลือกในการสัญจรในเมืองส่งผลการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดลงประมาณ 

15% (ในช่วงป ี2001 – 2017)  โดย 15% นี้คือกลุ่มที่เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางแบบเดิมมา

เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพื่อไปทำงาน นำไปสู่การสร้างรายได้ประมาณ 29 

พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
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ภาพที่ 5: จำนวนผู้เดินทาง (ล้านคนต่อปี) จำแนกตามรูปแบบและวัตถุประสงค์การเดินทาง 

(ที่มา: อ้างอิงจาก Felix Naser, 2020) 
 

 
ภาพที่ 6: ระยะทางในการเดินทางไปทำงาน (ล้านไมล์ต่อปี) 

(ที่มา: อ้างอิงจาก Felix Naser, 2020) 
 

5. เป้าหมายความสำเร็จ  

- คาดว่าจำนวนยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ รถยนต์ร่วมแบ่งปัน car sharing, e-hailing, 

Data- connectivity service, remote service, software upgrade จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

โดยพิจารณาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและขอบเขตตลาดที่ขยายตัวมากขึ้น  
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Zahraei S.M. et.al. (2019) วิจัยเรื่องอนาคตการสัญจรในเมืองสิงค์โปร์ ในปี 2040  ด้วยใช้วิธีวิจัย
ด้านอนาคตศึกษา (Foresight Study) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
เลือกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ (drivers) 5 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมของท้องถิ่น (local innovative capacity) 
อุปกรณ์การเดินทางส่วนบุคคล (Personal Mobility Device : PMDs;) เทคโนโลยีการเดินทางเสมือน (virtual 
travel) การพัฒนาย่าน (multi-zone districts) และเศรษฐกิจแบบ e-commerce ผลการศึกษา สามารถ
กำหนดอนาคตทางเลือกของการสัญจรในอนาคตของสิงคโปร์ 2 ฉากทัศน์ ได้แก่  

ฉากทัศน์ที่ 1 : โลกแห่งการแบ่งปัน (Shared world) 
เป็นการจำลองสถานการณ์สำหรับเมืองที่มีการใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากรกัน มีนวัตกรรมการเดินทางที่
อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว มีการใช้ยานพาหนะร่วมกัน มีการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสามผสาน มีระดับการเข้าถึงสูง โดยมีประเด็นหลักที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเดินทาง ดังนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล: โดยรัฐเป็นผู ้ลงทุนระบบคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการใช้ยานพาหนะร่วมกัน 
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้านวตักรรมใหม่ ๆ  

2. รูปแบบการเดินทาง: การพัฒนารูปแบบการเดินทางที่มีความคล่องตัวสูง  เช่น การพัฒนาระบบ
บริการรถโดยสารประจำทางแบบตอบสนองความต้องการในการเดินทาง อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว 
(PMDs) การเดินเท้าและการขี่จักรยาน การจำกัดบริเวณการเข้าถึงของรถยนต์ (car-lite) บริการรถ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง พื้นที่จอดแล้วจร (park and ride) การใช้รถยนต์ร่วมกัน (ride 
sharing)  

3. ชีวิตและรูปแบบการทำงาน: นักวางแผนพัฒนาเมืองจำเป็นต้องคำนึงถึงการลดระยะทางในการ
เดินทางข้ามเมือง การให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดการเดินทาง การอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น การบริการชุดหูฟังเพื่อการติดต่อสื่อสารตามศูนย์การค้า หรือ
การส่งเสริมพื้นที่หรือโต๊ะทำงานตามสถานที่ต่าง ๆ ในย่านชุมชนหรือสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุให้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกล และการยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ตลอด 
24 ชั่วโมง เป็นต้น 

4. การขนส่งสินค้าภายในเมือง: ภายใต้การพัฒนาระบบการค้าแบบ E-commerce มีร้านค้าปลีก
เกิดขึ้นมากมาย ผู้คนนิยมการซื้อสินค้าออนไลน์ และมีการขนส่งสินค้าและบริการเกิดขึ้นมากมาย  

ในฉากทัศน์โลกแห่งการแบ่งปันนี้ ทุกคนต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรัฐ
เป็นผู้ดูแล ประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากมีการเดินทางที่สะดวก เข้าถึงสถานที่
ต่าง ๆ ได้ง่าย ลดความแออัดของสภาพจราจรบนท้องถนน มีการพัฒนาและการแข่งขันกันพัฒนาระบบขนส่ง 
ทำให้เกิดระบบขนส่งรูปแบบใหม่ ๆ และมีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ลดลง รัฐระมัดระวังในการพัฒนาระบบขนส่งใหม่
ในเมืองมากขึ้น มีการกำหนดขนาดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที ่ดินแต่ละประเภท การพัฒนาเส้นทางการ
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คมนาคมขนส่งและระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ รวมทั้งมีการสร้างมาตรการรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้น  

 

ภาพที่ 7: การจำลองฉากทัศน์แบบโลกที่ใช้ร่วมกัน หรือ Shared world 

(ที่มา: Zahraei S.M. et.al., 2019) 

ฉากทัศน์ที่ 2 : โลกเสมือนจริง (Virtual world) 

เป็นการจำลองสถานการณ์การใช้วิถีชีวิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ สภาพสังคมเปลี่ยนไปจาก
เดิม ทุกคนมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น ผู้คนอาศัยในอะพาร์ตเมนต์ที่ขนาดเล็กลง ขนาดครัวเรือนเล็กลง ทุก
ครัวเรือนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง มีดังนี้  

1. นโยบายรัฐบาล: ให้ความสำคัญกับการผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมบริษัทต่าง ๆ ให้มี
การทดสอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการร่วมลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น มีการจัดตั้งกองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยง และมีการผลักดันการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี เปรียบเสมือนเป็น 
“Silicon Valley of the East” 

2. รูปแบบการเดินทาง: มีการพัฒนารูปแบบการเดินทางที่รองรับความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น เช่น การ
เดินทางด้วย PMDs การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ ยานพาหนะมีขนาดเล็กลงอาจเพียงพอสำหรับคน   
2 คนและพื้นที ่ที ่สามารถทำงานภายในยานพาหนะได้  มีที ่ชาร์ตแบตเตอรี่  มีช่องจราจรเฉพาะ
ยานพาหนะแบบพิเศษ เป็นต้น  

3. ชีวิตและรูปแบบการทำงาน: คนไม่จำเป็นต้องมีการเดินทางไปทำงาน ไปเรียน หรือไปซื้อของเหมือน
ในอดีต เราสามารถใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไปยังอีกที่หนึ่งแทนการเดินทางด้วยตนเอง ผ่าน
ระบบออนไลน์ หรือโฮโลแกรม เป็นต้น 
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4. การขนส่งสินค้าภายในเมือง: มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ระบบ AI สามารถทำนาย
พฤติกรรมการซื้อสินค้าได้แม่นยำขึ้น และสินค้าถูกลำเลียงไปส่งผู้รับแบบอัตโนมัติ หรืออาจมีการใช้โด
รนส่งสินค้าเป็นรูปแบบหลักของการขนส่ง 

ฉากทัศน์โลกเสมือนจริงนี้ จะทำให้ระยะในการเดินทางลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนใช้เวลาอยู่ใน
โลกเสมือนจริงมากกว่าการเดินทางไปทำภารกิจด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ผู้สูงอายุ และผู้พิการมี
โอกาสทำงานได้เทียบเท่ากับคนทั่วไป แต่มีความเสี่ยงที่ความสัมพันธ์ในสังคมจะลดน้อยลง การท่องเที่ยวลดลง 
การจ้างงานลดลง เนื่องจาก AI เข้ามาทำงานแทนที่คน ร้านค้าปลีกจะลดลง เนื่องจากถูกแทนที่ด้วยคลังสินค้า
และมีการขนส่งและการทำงานด้วยหุ่นยนต์ รัฐมีการกำหนดกฎระเบียบเพื่อดูแลระบบคมนาคมขนส่งแบบ
อัจฉริยะให้มีการทำงานอย่างราบรื่น และอาจมีนโยบาย 'POD everything' รวมทั้งมีการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น  

 

ภาพที่ 8: การจำลองฉากทัศน์แบบโลกเสมือนจริง หรือ Virtual world 

(ที่มา: Zahraei S.M. et.al., 2019) 

 

จากการจำลองสถานการณ์ฉากทัศน์ทั้งแบบโลกแห่งการแบ่งปัน หรือ Shared world และโลกเสมือน
จริง หรือ Virtual world ทั้งสองสถานการณ์นี้มีความเหมือนกันตรงที่รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมการเดินทางร่วมกัน 
สำหรับความแตกต่างระหว่างฉากทัศน์ สถานการณ์ของโลกแห่งการแบ่งปันจะเน้นความเป็นอยู่ของชุมชนใหม้ี
ความสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว แต่สำหรับฉากทัศน์โลกเสมือนจริง จะมีความเป็นจินตนาการมากกว่า
ความเป็นจริงในปัจจุบันมาก  
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Ecola et al. (2015) วิจัยอนาคตการสัญจรในประเทศจีน ในปี 2030 ด้วยใช้วิธีวิจัยด้านอนาคตศึกษา 
(Foresight Study) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ใช้การวิเคราะห์ด้วย 
cross-impact analysis, consistency analysis และ cluster analysis  

การกำหนดแนวคิดการเดินทางในอนาคตของจีนมีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากประเทศจีนมีประชากรอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการรองรับระบบโครงสร้าง
ด้านการเดินทางให้เพียงพอ การศึกษาในครั้งนี้ได้กำหนดฉากทัศน์ขึ้นมา 2 สถานการณ์ ภายใต้บริบท 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านประชากร เศรษฐศาสตร์ พลังงาน และข้อจำกัดของระบบขนส่ง โดยมีปัจจัยย่อยแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านประชากร ประกอบด้วย จำนวนประชากร การกระจายตัวของจำนวนประชากร ระยะการ
เดินทางโดยเฉลี่ยของประชากร และประเภทที่อยู่อาศัย 

2) ด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย การเติบโตทางเศรษฐกิจ สัดส่วนการผลิต การกระจายรายได้ 
แรงงาน การผลิตยานยนต์ภายในประเทศ และสัดส่วน GDP ของภาคระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่ง 

3) ด้านพลังงาน ประกอบด้วย ราคาน้ำมัน ปริมาณการใช้น้ำมัน ระบบลดมลพิษทางอากาศ ระบบ
ไฮบริด และยานยนต์แบบ  Electric Two-Wheelers (E-2Ws) 

4) ด้านข้อจำกัดของระบบคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย ข้อจำกัดด้านการขับขี่ การเป็นเจ้าของระบบ
ส่งสาธารณะ ความสะดวกสบายของรถไฟระหว่างเมือง การรองรับการเดินทางทางอากาศ การจัดการที่จอด
รถ การบริการรถยนต์หรือแท็กซี่ร่วมกัน และการส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์  

ผลการศึกษา สามารถกำหนดอนาคตทางเลือกของการสัญจร 2 ฉากทศัน์ ได้แก ่

ฉากทัศน์ที่ 1  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือ The great reset  
 ปี 2030 จีนเข้าใกล้ความเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีการปฏิรูปนโยบายและมาตรการต่าง ๆ บน

พื้นฐานทางการตลาดมาขับเคลื่อน และลดการพึ่งพาทางระบบเศรษฐกิจ แม้ว่าที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะ
ชะลอตัวจากระดับสูงมาอยู่ระดับปานกลาง มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ ้นเพียง 6 -7 % แต่ก็ยังไม่ถึงกับ
หยุดชะงักลงทันที มีผู้ขับขี่ถือครองรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 240 คันต่อประชากร 1,000 คน
ต่อปี ภายในปี 2030 และแม้ว่าหลายเมืองมีข้อจำกัดหลายอย่าง อาทิ ปัญหาที่จอดรถ ความแออัดของปริมาณ
จราจร ความต้องการในการเดินทางมีระยะไกลขึ้น หรือค่าน้ำมันอาจจะมีราคาสูงถึง 100 ดอลลาห์ต่อบาเรล 
จีนจะยังคงเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก และยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างชาติได้อย่างคล่องตัว
รวมทั้งยังสามารถผลิตรถยนต์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังสามารถมีรายได้เพิ่มจากการ
เก็บภาษีเพ่ือนำมาแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพทางอากาศและแหล่งน้ำได้    

ฉากทัศน์ที่ 2 การเติบโตอย่างเชื่องช้า หรือ Slowing but growing 
ภายในปี 2030 จีนจะประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยลงประมาณ 14 % 

มีภาระหนี้สินขั้นสูง ไม่มั่นคง ไม่สามารถปล่อยกู้กรณีไม่มีผลตอบแทนแก่แหล่งทุน มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ เนื่องจากบริษัทใหม่ ๆ อยู่ในช่วงวิกฤตในการระดมทุน
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ในการตั้งตัว การลงทุนร่วมกับต่างชาติซบเซา มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก รายได้
เฉลี่ยต่อประชากรต่ำกว่าที่เคยเป็นมา แต่อุปสงค์การท่องเที่ยวยังคงอยู่ได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ แต่อาจมีการผลิตในระดับต่ำลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีโอกาสที่ผู้ขับขี่จะเป็นเจ้าของ
รถยนต์ส่วนบุคคลเพียง 185 คันต่อประชากร 1,000 คน ราคาน้ำมันอาจอยู่ที่ราคา 100 ดอลลาห์ต่อบาเรล 
แต่ประชาชนก็ยังมั่นใจว่าพวกเขาสามารถดำเนินการต่าง ๆ ต่อไปได้  

 

ภาพที่ 9: ฉากทัศน์ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือ The great reset 

(ที่มา: Liisa Ecola, 2015) 
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ภาพที่ 10: ฉากทัศน์ที่ 2 การเติบโตอย่างเชื่องช้า หรือ Slowing but growing 

(ที่มา: Liisa Ecola, 2015) 
 

 นอกจากนี้ Ecola et al. (2015) ยังได้วิจัยเรื ่องอนาคตการขับขี ่ในประเทศกำลังพัฒนา มุ่งเน้น
การศึกษาเกี ่ยวกับความสำเร็จของการใช้ยานยนต์อัตโนมัติในประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย เยอรมนี และญี่ปุ ่น ซึ่งโดยทั่วไปมักเข้าใจว่าการเลือกเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับรายได้ ยิ่งรายได้ต่อคนของคนในประเทศสูงขึ้นเท่าใดปริมาณการขับขี่ก็จะมากขึ้นเท่านั้น แต่



 

44 

งานวิจัยนี้ค้นพบว่าเพิ่มเติมว่าปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานยานยนต์อัตโนมัติให้ประสบความสำเร็จ
ขึ้นกับองค์ประกอบด้านนโยบายด้านการขนส่ง และปัจจัยภายนอก โดยนโยบายด้านการขนส่ง ได้แก่ 1) 
โครงสร้างของรถยนต์ 2) รูปแบบของการใช้เชื้อเพลิง 3) มาตรการการใช้งานรถยนต์ที่มีความเป็นมื ออาชีพ
น่าเชื่อถือ และ 4) การเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ยานยนต์ประเภทอื่น สำหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1) กลุ่ม
ผู้ใช้งาน 2) แหล่งบริการน้ำมันภายในประเทศ 3) รูปแบบอุตสาหกรรมในประเทศ 4) ความสามารถในการ
กระจายบริการในพื้นที่ และ 5) วัฒนธรรมการใช้รถยนต์ นอกจากนี้ยังค้นพบว่าแนวโน้มการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลยังคงมีเพิ่มขึ้นแม้ว่านโยบายการขนส่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดก็ตาม และการมีรายได้ต่อคน
ไม่สามารถใช้ในการคาดการณ์ความต้องการในการเดินทางได้ แต่จำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะการเติบโต
ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย จึงจะสามารถกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งได้มี
ประสิทธิภาพ  
 

2.5.4 งานวิจยัอนาคตการเดินทางในเมืองในประเทศไทย 
  

แนวโน้มสำคญัในการเดินทางในมหานครกรุงเทพสอดคล้องกับแนวโนม้ระดับโลก 

งานวิจัยคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 4 - อนาคตการเดินทางในเมืองใช้
กระบวนการและวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) โดยมุ่งเน้นอธิบายภาพรวมการเดินทาง
ของคนเมืองในอนาคตในมหานครกรุงเทพโดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์
น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทางในมหานครกรุงเทพ คือ การเพิ่มขึ้นของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ยนต์ โดยมี
สาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ   

1) รถจักรยานยนต์รับจ้างมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งของคนเมืองในการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่ง
มวลชน ทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งรอง (feeder mode) สนับสนุนระบบขนส่งหลัก  

2) ธุรกิจบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพ การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ทำ
ให้บริการรับส่งสินค้าด้วยรถรถจักรยานยนต์เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงบริการบริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสาร ทำให้เกิดความขัดแย้งกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อ
กฎหมายที่รองรับธุรกิจนี้แบบบูรณาการ  
ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มสำคัญในการเดินทางในมหานครกรุงเทพสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลก

ในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้
1) ยุคแห่งยานยนต์ (motorization): ยาวนานสู่อนาคต การเดินทางด้วยรถยนต์เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่

ทั่วโลก จำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในมหานครกรุงเทพ 
2) แนวคิดธุรกิจขนส่งฐานบริการ (Mobility as a Service: MaaS): แพลตฟอร์มบริการขนส่ง 

กลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ในการจัดการระบบขนส่งในอนาคต  
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3) ระบบเชื ่อมต่อข้อมูลเพื ่อการเดินทาง (connected mobility): ระบบขนส่งสาธารณะ on 
demand การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตัลทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางภายในเมืองเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) ส่วนตัวกับส่วนรวม (individual VS collective): กฎหมายที่ยังไร้ความชัดเจน นวัตกรรมระบบ
บริการร่วม (sharing) ต้องการการรองรับด้านกฎหมายแบบบูรณาการ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่
ชัดเจนในการกำกับดูแลธุรกิจบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน 
ผลจากการกวาดสัญญาณด้วยกรอบแนวคิด STEEPV พบว่า ปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการเดินทางใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต คือ  
1) นวัตกรรมการขนส่ง จะเปลี ่ยนวิธีการเดินทางของคนเมืองในอนาคต ได้แก่ ยานยนต์ไร้คนขับ 

(autonomous vehicle) ยานยนต์ไฟฟ้า (e-vehicle) การขนส่งโดรน ระบบการเชื่อมต่อยานพาหนะ
กับข้อมูล (connected vehicle) ธุรกิจขนส่งฐานบริการ (Mobility as a Service: MaaS)  

2) เศรษฐกิจดิจิทัล จะสร้างความสะดวกและเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองในอนาคตในทุกด้าน 
3) สังคมเมืองสมัยใหม่ คนเมืองจะเพิ่มมากขึ้น มีความเป็นปัจเจกมากขึ้นและเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มี

ข้อจำกัดในการเดินทาง จะเปลี่ยนความต้องการในการเดินทางในอนาคต 
4) กฎหมายรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองในอนาคต 

งานวิจัยน้ีนำปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนต่ำมาประมวลและวิเคราะห์เป็นภาพ
อนาคตฐาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์อนาคตของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ และฉายภาพอนาคต
ฐานได้ดังนี ้  

1) กรุงเทพมหานคร: เมืองรถจักรยานยนต์ช่ัวกลัปาวสาน (Motorcycles Are Here to Stay)  
2) รถจักรยานยนต์รับจ้าง: เส้นเลือดฝอยของคนเมือง (Motorcycle Taxis as Urban Capillaries)  
3) รถจักรยานยนต์รุ่งโรจน์ในยุคอีคอมเมิร์ซ (Growing E-commerce, Booming Motorcycles)  
4) บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร: กฎหมายไทยต้องก้าวให้ทัน (Grab Me if You Can)  
5) ยานยนต์ไฟฟ้า: โจทย ์ใหม ่ของการพัฒนาระบบโครงสร ้างพ ื ้นฐาน (New Vehicles, New 

Infrastructure)  
6) ฤายานยนต์ไร้คนขับคืออนาคต? (Are Autonomous Vehicles Our Future?)  
7) ประชากรกลุ่มใหม่: การเดินทางต้องตรงใจ (New Population, New Travel Demand)  
8) แนวคิดการขนส่งฐานบริการ: มิติใหม่ของบริการขนส่งแห่งอนาคต (Mobility-as-a-Service)  
ในการเลือกตรรกะฉากทัศน์ (scenario logic) งานวิจัยนี้เลือกปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญ 2 ประการที่

มีความไม่แน่นอนสูงและจะสร้างผลกระทบกับระบบเดินทางในเมืองสูง  ได้แก่ รูปแบบการเป็นเมืองของมหา
นครกรุงเทพ  ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้วหลัก คือ การรวมศูนย์กลางการเติบโตกลับมาไว้ที่พื ้นที่เมือง (urban-
reconcentration) กับการแผ่ขยายพื้นที่เมืองออกสู่ชานเมือง (suburbanization) ตามแนวระบบขนส่งมวลชน
ทาง  ส่วนอีกปัจจัยเป็นคุณค่าทางสังคม คือ ทัศนคติต่อการสัญจร ประกอบด้วย การสัญจรแบบปัจเจก 
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(individual mobility) กับการสัญจรแบบส่วนรวม (collective/shared mobility) เมื่อนำปัจจัยทั้งสองมาไขวก้นั 
จึงเกิดเป็นภาพอนาคตทางเลือก 4 ฉากทัศน์ ได้แก ่ 

 

 
ภาพที่ 11: ภาพอนาคตทางเลือก 4 ฉากทัศน์ 

 
การในกำหนดภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพ ใช้เกณฑ์การตัดสินใจ 3 

ประการ ได้แก่ ความยั ่งยืน (sustainability) ความเป็นธรรม (equity) และประสิทธิผลของการพัฒนา
(efficiency) ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฉากทัศน์วิ่งคนละก้าวด้วยรองเท้าช้างดาวเป็นภาพอนาคตที่พึง
ประสงค์ของการเดินทาง เนื่องจากช่วยสนับสนุนในการสร้างลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายใน
เมือง รวมถึงสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีในการเดินทางคนเมืองในหลายมิติ  ได้แก่ 1) คนเมืองเดินทางได้อย่าง
สะดวก มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะมีราคาถูก 2) เดินทางระยะสั้น 
เน้นการเดินเท้า จักรยานและ micro mobility จึงเป็นอนาคตที่เหมาะสมสำหรับคนในมหานครกรุงเทพ   

จากภาพอนาคตฐานที่สำคัญ คือ จะมีธุรกิจการขนส่งฐานบริการของเอกชน (private MaaS) โดยเน้น
บริการขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์เพื่อบูรณาการกับระบบขนส่งมวลชน นัยเชิงนโยบายที่ใช้เป็นกรอบความคิด
ของการข้อเสนอเชิงนโนบายในงานวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 1) ความเหลื่อมล้ำจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 2) 
ความล้าหลังของกฎหมาย และ 3) ความล้าสมัยของโครงสร้างพื้นฐาน นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการ
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รับมือกับอนาคตฐานของการเดินทางในมหานครกรุงเทพที่สำคัญภายใต้  3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
รับมือนวัตกรรมขนส่ง 2) ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตแรงงานภาคบริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม และ  3) 
ยุทธศาสตร์ความเป็นธรรมบนแพลตฟอร์ม  

เหตุการณ์สำคัญในอนาคตที่พึงประสงค์  คือ จะมีกิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ (Government 
MaaS) ภายใต้แนวคิด Mobility as a welfare service จึงกำหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย ได้แก ่1) ให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนบนแพลตฟอร์ม 2) ลดจำนวนอุบัติเหตุ 3) เพิ่มจำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 
และ 4) เคลื่อนที่อย่างยั่งยืนได้ (sustainable mobility) และได้ทดสอบความเสถียรยั่งยืน (robustness) ของ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิคอุโมงค์ลม (wind tunnel testing) โดยใช้เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต คือ โรคระบาดและแผ่นดินไหว มาเป็นสถานการณ์ทดสอบ สรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการ
สร้างอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในมหานครกรุงเทพภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ  2 ยุทธศาสตร์คือ 1) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการขนส่งฐานบริการของรัฐ (Government MaaS) เป็นการพัฒนาบริการขนส่ง
แบบบูรณาการโดยภาครัฐ เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้และสอดคล้องกับ
ความต้องการในการเดินทางของคนเมืองทุกกลุ่ม และ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไร้รอยต่อ (seamless 
connectivity) ด้วยการออกแบบกายภาพเมืองเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นการ
เดินทางแบบไร้รอยต่อ 

 

2.6 แผนและนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในอนาคต 
 แผนและนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตเป็นปัจจัยสำคัญอีก
ประการหนึ่งในการศึกษาอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย  
 

2.6.1 แผนและนโยบายการพัฒนาเมืองหลักภูมิภาค 
แผนและนโยบายสนับสนุนการเติบโตเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของ
ประเทศและภูมิภาค 

แผนและนโยบายด้านการพัฒนาเมืองหลักตั้งแต่ระดับประเทศ ภาค กลุ่มอนุภาค จังหวัด ไปจนถึง
ระดับเมือง เป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองหลักในอนาคต จากการทบทวนแผนและผังทุกระดับสามารถ
สรุปบทบาทเมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่ ได้ดังน้ี 

1) แผนและนโยบายการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 
 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำแผนพัฒนาภาคเหนือ กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ได้แก่  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  โดยกำหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการ
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ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ท่องเที ่ยวเชิงผจญภัย/ กีฬาเพื ่อการพักผ่อน/ เชิงสุขภาพ และการพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่  
นอกจากนี้ สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีความ
แตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค โดยกำหนดให้พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้มี
ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทำ
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะ
เร่งรัดการดำเนินงานตาม ผลการศึกษาเกี ่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาขยายขีด
ความสามารถของระบบท่าอากาศยาน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์เหล่านี้จะส่งผลให้เมืองเชียงใหม่มีแนวโน้มเติบโตเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและด้านการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาค ในขณะที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) กำหนดวิส ัยท ัศน์จ ังหว ัดเช ียงใหม่  “นครแห่งช ีว ิตและความมั ่งคั่ ง” (City of Life and 
Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ  เมืองที่น่าอยู่และน่า
ท่องเที่ยวในระดับโลก) 
 นอกจากนี้ ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่บังคับใช้ในปี 2555 โดยกำหนดพื้นที่เขตชุมชนและรองรับการ
ขยายตัวของเมืองจากศูนย์กลางโดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอสารภี 
อำเภอหางดง อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด 
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ภาพที่ 12: ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ 

(ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2555) 

 

ต่อมามีการปรับปรุงผังเมืองรวม นัยยะสำคัญของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฉบับปัจจุบัน ปี 2562  คือ 
การขยายขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ (สีน้ำตาล) จากเดิมที่อยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ โดยเพิ่มเติมพื้นที่อนุรักษ์
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณทิศใต้และทิศตะวันออกของคูเมือง ส่วนในพื้ นที่เมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณริมแม่น้ำปิงต่อเนืองไปถึงสวนสาธารณะของการรถไฟ ยังมีย่านชุมชนเก่า (ชุมชนวัดเกตุ) ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดินจากการใช้ประโยชน์พาณิชยกรรมความหนาแน่นสูง เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่
อาศัย (เหลืองลาย) เพื่อรักษาความเป็นย่านชุมชนเก่าและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ไว้ ส่วนเขตอนุรักษ์บริเวณ
ทิศใต้ของเมืองซึ่งมีโบราณสถานตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น เวียงกุมกาม โบราณสถานวัดธาตุขาว โบราณสถานวัดอี
ค่าง ยังคงพื้นที่ไว้ตามเดิม ในด้านการใช้ประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูง 
(สีแดง) จะอยู่ในบริเวณถัดออกจากพื้นที่อนุรักษ์กลางเมือง และเชื่อมโยงออกไปยังถนนสายหลักสำคัญของ
เมือง ประกอบไปด้วย ถนนห้วยแก้ว ถนนช้างเผือก ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ถนนเจริญเมือง ซึ่งในปัจจุบัน
มักมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางคมนาคมดังกล่าว โดยทั้งหมดเชื่อมโยงด้วยถนนวงแหวน
ชั้นใน (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) สายเชียงใหม่ - ลำปาง ซึ่งสามารถเดินทางผ่านถนนวงแหวนออกสู่พื้นที่จังหวัดอื่น 
ๆ โดยรอบได้อย่างสะดวก ส่วนที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) จะตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณระหว่างวง
แหวนชั้นในและวงแหวนชัน้กลางเป็นหลัก   
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ภาพที่ 13: ภาพผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเชียงใหม่ ฉบับปี 2542 (ภาพซ้าย) และ ปี 2562 (ภาพขวา) 

(ที่มา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2562) 

 

2) แผนและนโยบายการพัฒนาเมืองขอนแก่น 
 ผังประเทศจังหวัดกำหนดบทบาทจังหวัดขอนแก่นเป็น “เมืองศูนย์กลางระดับภูมิภาค” ควบคู่ไปกับ

จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็น

หลัก โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และการใช้ประโยชน์ จาก

แหล่งน้ำธรรมชาติเพื ่อเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือการใช้ประโยชน์จากที ่ดินว่างเปล่า เพื ่อทำ

เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์และสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยจังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพจากการเป็น

จุดตัดของแกนพัฒนาเศรษฐกิจทิศเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขงเข้าด้วยกัน 
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ภาพที่ 14: ผังกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ภาคอีสาน ปี 2600 

(ที่มา: “ผังภาคอีสานปี 2600” กับอนาคตคนอีสาน, 2554) 

 

การพัฒนาประเทศในปี 2600 มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมาย โดยส่วน
ใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค ซึ่ง
โครงการที่จังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนหนึ่งและได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบไปด้วย โครงการ
รถไฟความเร็วสูง (High Speed train) ไทย - จีน การพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่สายขอนแก่น - หนองคาย 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ โครงการสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์ 
โคราช-ขอนแก่น การจัดต้ังศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Distribution Center: DC) และคลังสินค้า รวมถึง
ศูนย์บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ( Inland Container Depot: ICD) โดยทั้งหมด จะเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ส่งผลต่อการขยายตัวของฐานเศรษฐกิจจังหวัดเป็นอย่าง
มาก 

 จังหวัดขอนแก่นอยู่ในกลุ่มเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ของการ

พัฒนากลุ่มเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) คือ “นวัตกรรมนำ 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และระบบรางเชื่อมโยงการค้า การบริการ และการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยจังหวัดขอนแก่นก็กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัด "มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม 

ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคือ การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

อย่างยั่งยืน สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐาน

สินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการส่งเสริมการ

พัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City โดยแผนฉบับนี้ กำหนดประเด็น
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การพัฒนาที่สำคัญ คือ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ ( smart city) และเมือง

แห่งการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City) 

 ในขณะเดียวกันเทศบาลนครขอนแก่นกำหนดวิสัยทัศน์เมืองไว้ว่า "พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคม

แห่งความสุข" มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคือ พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล พัฒนาคุณภาพชีวิต

และทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรใน

การบริหารงานท้องถิ่น การพัฒนาตามแผนฉบับบนี้ ระกอบไปด้วยประเด็นพัฒนาเมืองที่สำคัญ คือ การพัฒนา

นครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค รวมถึงการพัฒนา

ระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย  

 ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุด มีการบังคับใช้ในวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีการกำหนด

พื้นที่เมืองขอนแก่น (สีชมพูในเขตอำเภอเมือง) ไว้ชัดเจน ลักษณะพื้นที่เนื้อเมืองรอบรับการขยายตัวมีขอบเขต

ตามเส้นทางคมนาคมสายเลี่ยงเมืองขอนแก่น ส่วนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (ร่างผัง

เมืองรวมเมืองขอนแก่นปรับปรุงครั้งที่ 3 ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการปรับปรุง โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินที่สำคัญ คือมีการขยายขอบเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณรอบสถานีรถไฟขอนแก่น ซึ่ง

เป็นพื้นที่ศักยภาพสูงจากการพัฒนาสถานีรถไฟทางคู่และในอนาคตจะมีสถานีรถไฟความเร็วสูงในบริเว ณนี้ 

การขยายที่ดินพาณิชยกรรมยังรวมไปถึงย่านจุดตัดของถนนมิตรภาพ ถนนมะลิวัลย์ และถนนขอนแก่น – โพธิ์

ทอง รวมถึงการเพิ ่มพื ้นที ่พาณิชยกรรมตลอดแนวสองฝั ่งถนนดังกล่าวในเขตเมือง สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มักเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าว  
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ภาพที่ 15: ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น 

(ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16: ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง) 

(ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2560) 
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นอกจากแผนพัฒนาโดยภาครัฐแล้ว การพัฒนาเมืองขอนแก่นที่เป็นรูปธรรมและมีความพร้อมจากการร่วมมือ

ในหลายภาคส่วนมีผู้นำในการพัฒนาคือ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เป็นบริษัทของชาวขอนแก่น เกิด

จากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นแนวหน้าของจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดกว่า 20 บริษัท เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานของจังหวัดตนเองในเชิงออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้เมืองขอนแก่นเติบโต

อย่างถูกทิศทาง ให้สมเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเมืองในอนาคต เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ของกลุ่ม KKTT ต่อเมืองขอนแก่นคือ “นครขอนแก่น ยังยืนด้วยตนเอง” ทำให้เกิด

แนวทางในการระดมทุนของคนในจังหวัดขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของตนเองโดยยึดหลัก

ประโยชน์ของจังหวัดตนเป็นที่ตั้ง โครงการที่ทางกลุ่ม KKTT ต้องการที่จะลงทุน ได้แก่ โครงการด้านระบบ

ขนส่งมวลชนระบบรางเบา การพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมในแนวสายรถไฟฟ้ารางเบา ภายใต้แนวคิด Transit 

Oriented Development หรือการพัฒนาพื้นที่เชิงพานิชย์โดยใช้ขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ และโครงการศูนย์

ประชุมนานาชาติ นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว Inland Container Depot หรือท่าเรือบกเพื่อใช้ในการขนส่งออก

สินค้าด้วยระบบราง  

จากนโยบายการพัฒนาเมืองตั้งแต่ในระดับชาติจนถึงวิสัยทัศน์ในระดับเทศบาลนครขอนแก่น แสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของเมืองขอนแก่นจากแผนฉบับต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศไทย ทั้งระบบราง การคมนาคมทางบกและการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ ทำให้เมือง
ขอนแก่นจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการลงทุนจากการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงในระดับ
ภูมิภาค และจังหวัดเองยังมีความพร้อมจากการมีทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา วัตถุดิบ แรงงาน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงยังมีภาคีเอกชนที่พร้อมพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้เมืองสามารถพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดได้อย่างยั่งยืน  

3) แผนและนโยบายการพัฒนาเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
จังหวัดสงขลามีบทบาทภายใต้ผังประเทศ ปี 2600 และผังกลุ่มอนุภาคชายแดนใต้ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ 

“ศูนย์กลางกลุ่มประเทศ IMT- GT แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า และโครงสร้าง
พื้นฐานทั่วถึงเท่าเทียม” โดยในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กำหนดให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ในขณะที่เมืองสงขลาจะพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศ IMT-GT 
และศูนย์กลางการรวบรวม และกระจายสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ภาพที่ 17: ผังกลุ่มอนุภาคชายแดนใต้ 

(ที่มา: รายงานการวางและจัดทำผังเมือง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554) 
 

จังหวัดสงขลากำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมี
คุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายในปี 2564 จังหวัดสงขลาจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ 
เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทางบก (รถ ไฟ ถนน) ทางเรือ 
(ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 1 และ2) และทางอากาศ (สนามบินนาชาติหาดใหญ่) เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของ
ภาคใต้ โดยใช้ศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ปาดังเบซาร์ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจทางตอนบนของภาคกับตอนใต้ของประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของภาคใต้ โดยใช้ความโดดเด่นจากฐานเดิมที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน ความสวยงามของ
ทรัพยากรและความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญของภูมิภาคทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีพันธกิจ 4 ข้อ ประกอบไป
ด้วย (1) พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ (2) พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมี
คุณภาพ (3) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 
(4) พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย  

 เทศบาลนครสงขลากำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา "เมืองแห่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง คุณภาพ
ชีวิตที่ดีด้วยบริการใหม่ ที่ยั่งยืน" ในขณะที่เทศบาลนครหาดใหญ่กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา "มหานครแห่ง
ความสุข" (city of happiness)  
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ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาฉบับปี 2559 มีการประกาศเขตพื้นที่ชุมชนและเมืองเป็นลักษณะเนื้อ
เดียวกัน โดยครอบคุลมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอนาหม่อม 
อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอรัตภูมิ ส่วนผังเมืองรวมเมืองและชุมชนฉบับที่ยังคงบังคับใช้ ได้แก่ ผังเมือง
รวมชุมชนพะตง - พังลา ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร - นาสีทอง ผังเมืองรวมชุมชนระโนด และผังที่
หมดอายุหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองสงชลา ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ผังเมืองรวม
เมืองปาดังเบซาร์ ผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ ผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ผังเมืองรวมชุมชนจะ
นะ ผังเมืองรวมชุมชนสทิงพระ ผังเมืองรวมเมืองสะเดา ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา และผังเมืองรวม
เมืองรัตภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18: ผังเมืองรวมจังหวัด (ภาพซ้าย) ผังเมืองรวมเมืองและชุมชนในจังหวัดสงขลา (ภาพขวา) 

(ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2559) 

 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองหาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชนที่ดินของ
เมืองสงขลา เนื่องจาการขยายตัวเชื่อมโยงเป็นเนื้อเมืองเดียวกันตั้งแต่ในอดีต ส่วนผังกำหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินของเมืองหาดใหญ่ในปัจจุบันผังเดิมได้หมดอายุไปแล้ว ขณะนี้จึงอยู่ ในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงผัง 
(ร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ปรับปรุงครั้งที่ 3) เช่นเดียวกันกับผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองสงขลา 
(ผังเมืองรวมเมืองสงขลาในขณะนี้ยังไม่ปรากฏร่างผังเมืองรวมฉบับปรับปรุง) 

ร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้แสดงการใช้ประโยชนที่ดินของเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการควบคุมการใช้ประโยชน์ จากเดิมที่มีการควบคุมเพียงแค่พื้นที่เมืองและศูนย์กลางใน
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เขตอำเภอหาดใหญ่เป็นหลัก (ฉบับปี 2537) ให้มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยครอบคลุมพื้นที่การ
ขยายตัวของเมือง ประกอบไปด้วยพื้นที่ 26 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ 
อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอนาหม่อม และอำเภอคลองหอยโข่ง โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดใน
พื้นที่เมือง คือการขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมความหนาแน่นสูงจากศูนย์กลางเมืองออกสู่พื้นที่โดยรอ บ
ขอบเขตเดิม โดยการขยายตัวนี้ยังคงถนนเพชรเกษมเป็นแกนสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของพาณิชยกรรม
ดังกล่าวยังทำให้ของเขตพื้นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูง ความหนาแน่นปานกลาง และความหนาแน่นน้อยมี
การขยับขยายออกสู่พื้นที่รอบนอก โดยมีถนนลพบุรีราเมศวร์และถนนสายเอเชียเป็นแนวขอบเขตการขยายตัว
ของกลุ่มที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกประการคือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
แนวถนนสายประธาน คือถนน AH2 มีกลุ่มพาณิชยกรรมความหนาแน่นสูง หรือห้างสรรพสินค้าและขายส่ง
ขนาดใหญ่ก่อตัวอยู่ตามแนวจุดตัดสำคัญ ทำให้การกำหนดการใช้ประโยชนที่ดินต้องรองรับการขยายตัวของ
เมืองในบริเวณดังกล่าว ประการสุดท้ายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการขยายตัวของเมือง คือการ
กำหนดพื้นที่การอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในแนวเส้นทางน้ำและพื้นที่ราบลุ่มต่ำ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมักเกิด
อุทกภัยในเมืองอยู่บ่อยครั้ง จึงมีการกำหนดให้พื้นที่มีทางระบายน้ำของเมือง เป็นผลให้ห้ามมีการสร้างสิ่งปลูก
สร้างขนาดใหญ่ในบริเวณแนวเหนือ - ใต้ของเมือง 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 19: ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองหาดใหญ่ ฉบับปี 2537  (ภาพซ้าย) 

ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองหาดใหญ่ต่อเนื่องกับผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองสงขลา (ภาพขวา) 

(ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2537) 
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ภาพที่ 20: ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองหาดใหญ่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (ปจัจุบัน) (ภาพซ้าย) ผังกำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินเมืองสงขลา ฉบับป ี2541 (ภาพขวา) 

(ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2541) 

 

จากนโยบายการพัฒนาเมืองทั้งแผนและผังในแต่ละระดับ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ทั้งระบบราง การคมนาคม
ทางบกและการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ ทำให้เมืองหาดใหญ่-สงขลาจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการลงทนุ
จากการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค  

 
การย้ายระบบโครงสร้างพื้นฐานออกนอกเมืองส่งผลต่อการสัญจรของคนหลักภูมิภาค 
 แผนและนโยบายการพัฒนาเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะการวางผังเมืองยังขาดการบูรณาการกับ
การวางแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขยายตัวแบบไร้ทิศทางของเมือง และ
ปัญหาการจราจรในเมือง การสร้างแหล่งงานในพื้นที่ที่ไม่มีความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทำให้การ
สัญจรต้องพึ่งพาการเดินทางด้วยยานยนต์ส่วนบุคคล  ตัวอย่างเห็นได้ชัดจากกรณีการย้ายศูนย์ราชการออก
จากพื้นที่ศูนย์กลางเมืองไปอยู่นอกเมืองที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมารองรับ ทั้งนี้ แนวคิด
ศูนย์ราชการเป็นไปเพื่อการกระจายความเจริญและเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบราชการ แต่การกลับ
กลายเป็นว่าทำให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างไร้ทิศผิดทาง จนเมืองขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่วน
ราชการต่าง ๆ อยู่ในใจกลางเมืองเพื่อให้ผู้คนมาติดต่อราชการอย่างรวมศูนย์และมีประสิทธิภาพ เช่น  กรุง
ลอนดอนและกรุงปารีส แต่เมืองในประเทศไทยมักย้ายออกจากศูนย์กลางเมืองและมีที่ตั้งกระจัดกระจาย ส่งผล
ให้เกิดปริมาณการสัญจรข้ามเมืองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการเดินทางด้วยรถส่วนตัวในเมืองขนาดกลางที่ยัง
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ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และการเดินทางเพื่อติดต่อราชการก็ เป็นการเดินทางที่จำเป็น
สำหรับผู ้คน คนเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพึ ่งพารถส่วนตัวและมีการครอบครอง
ยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น 

ธีรภัทร เจริญสุข (2561) ผู้เขียนบทความ ย้ายบขส.เปลี่ยนเมืองให้ร้าง : คอลัมน์เดือนหงายที่ชายโขง 
ได้วิเคราะห์ปัญหาของการย้ายสถานีขนส่งของเมือง และแนวทางแก้ไข โดยระบุว่า สถานีขนส่งประจำเมือง  
หรือ บขส. ของแต่ละจังหวัด เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการเดินทางของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะ
การเดินทางระหว่างอำเภอ หรือระหว่างจังหวัดข้างเคียง เมื่อมีคนจำนวนมากมาใช้งาน ย่อมเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจขึ้นในพื้นที่ของ บขส. จนขยายตัวเป็นชุมชนใหม่ เมื่อพื้นที่ย่าน บขส. เริ่มเป็นเมือง จะมีการจราจร
มากขึ้นจนเกิดความแออัด การแก้ไขจึงมักย้าย บขส.ออกไปยังพื้นที่รอบนอกห่างไปอีกครั้ง  และวัฏจักรนี้ก็จะ
วนไปตามความเจริญของเมืองที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้จริงจัง ทั้ งยังเพิ่มปัญหาภายหลังการย้าย บขส.ที่
ขัดแย้งกับจุดประสงค์อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปอีกด้วย 

 ตัวอย่างของการย้าย บขส. แล้วเกิดปัญหากระทบชาวเมืองที่เห็นได้รุนแรงแห่งหนึ่ง คือการย้ายรถ
โดยสารทุกชนิดไปรวมกันที่สถานีขนส่งแห่งที่ 3 (บขส.3) ของจังหวัดขอนแก่น โดยอ้างงานศึกษาของศูนย์
จัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุดประสงค์ของการศึกษา คือ การลดความ
แออัดของการจราจรในเขตตัวเมือง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ทำให้
เดินทางต่อรถได้รวดเร็ว และรักษาความปลอดภัยได้ แต่เมื่อเกิดการย้ายรถโดยสารทั้งหมดขึ้นจริง ผลกระทบที่
เกิดกับชาวเมืองกลับไม่ตรงตามงานศึกษาโดยสิ้นเชิง เมื่อไม่ให้รถโดยสารที่บรรทุกคนได้ 30-40 คน เข้าไปยัง
พื้นที่เมืองและศูนย์ราชการที่คนจำเป็นต้องเข้ามาทำธุระ ก็ต้องอาศัยรถขนาดเล็กที่บรรทุกคนได้น้อยกว่าหลาย
คัน พื้นผิวการจราจรที่จำกัดก็ยิ่งแออัดมากขึ้นกว่าเดิม และพื้นที่ บขส. นอกเมืองที่ห่างไกล ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
และเสียเวลามากขึ้น โดยเฉพาะกับนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างตำบลหรือต่างอำเภอแล้วต้องเรียนใน
ตัวเมืองที่ต้องแบกภาระเวลาและเงิน และมีปัญหาความปลอดภัยยามค่ำคืน เพราะรถประจำทางที่มีอยู่เดิมไม่
สามารถตอบโจทย์ได้ อีกทั้งทางเข้าออกของสถานีขนส่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ที่มีทางเข้าออกจำกัด จึงยิ่งเพิ่ม
ปัญหาจราจรติดขัดเมื่อถึงเวลารถเข้าพร้อมกัน ซึ่งสถานการณ์แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นคล้ายคลึงกับกรณีปิด
สนามบินดอนเมืองไปใช้สนามบินสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวในช่วงปี 2549-2551 เพราะพื้นที่ใหม่ไม่สามารถ
รองรับคนเดินทางได้ทั้งหมด อีกทั้งยังขาดความเชื่อมต่อกับพื้นที่ตัวเมืองที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยกำลังซื้อและจำนวนคนบวกกับอสังหาริมทรัพย์ของพื้นที่ใหม่ไม่สามารถเติบโตได้ ทัน ทั้งยังปล่อยให้พื้นที่
เดิมร้างไร้ประโยชน์และเสื่อมโทรมไปเป็นพื้นที่ทรุดโทรมเสี่ยงต่ออาชญากรรม สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวของนครยุคใหม่ไฮเทคไม่ว่าจะเป็นโตเกียว ไทเป นิวยอร์ก ต่างปรับรูปแบบสถานีขนส่งให้อยู่ในใจกลาง
เมือง โดยจัดการช่องพื้นผิวจราจรพิเศษ ด้วยการเจาะอุโมงค์ หรือทำสะพาน นำรถจากทางหลวงนอกเมืองดิ่ง
เข้าใจกลางเมือง ก่อนที่จะกระจายด้วยระบบขนส่งมวลชนในเมือง 
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ไทยรัฐออนไลน์นำเสนอบทความออนไลน์เรื่อง ย้าย ‘ขนส่ง’ คนขอนแก่นระทม EP.1 ไกล ตื่นเช้า 
เปลืองเงิน! เสียงร้องจากชาวบ้านที่เดือดร้อน8 ระบุว่า ประชาชนได้รับผลกระทบจากการยุบสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งเก่าบนถนนประชาสโมสรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ให้ไปใช้ 
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อยู่ห่างนอกเมือง 9 กิโลเมตร 
เพียงแห่งเดียวตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ชาวขอนแก่นได้รับความเดือดร้อนหนักและทำให้ใช้ชีวิต
ลำบากกว่าเดิม อีกทั้งต้องเสียเงินเพิ่มในการนั่งรถต่อเข้ามาในเมือง ต้องตื่นเช้าขึ้น 1 ชั่วโมงและมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นวันละ 20-30 บาท ในการนั่งรถจากสถานีขนส่งเแห่งใหม่เพื่อเข้ามาทำงานในเมือง บางคนอาศัยอยู่ที่
จังหวัดมหาสารคามที่เชื่อมต่อกับจังหวัดขอนแก่นต้องนั่งรถประจำทางเข้ามาทำงานที่ขอนแก่นก็ได้รับความ
เดือดร้อน เสียค่ารถเพิ่มวันละ 70 บาท บางครั้งกลับไม่ทันรถเที่ยวรอบสุดท้าย ต้องจ้างเหมารถกลับบ้านอีก 
300-400 บาท ต้องเผื่อเวลาในการต่อรถสองแถวเข้ามาทำงานในเมือง บางวันก็ทำงานไม่ทัน บางครั้งก็ตกรถ
เที่ยวสุดท้าย เพราะรถสองแถวบางคันว่ิงอ้อม และบางวันรถติดมาก ชีวิตคนเมืองขอนแก่นบางคนที่จำเป็นต้อง
ใช้สถานีขนส่งมีลำบากมากกว่าเดิมเยอะ ค่าแรงรายวันมีแค่ 300 บาท ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น และ
เกิดสถานีรถเถื่อนมากมายวิ ่งมารับคนที่ตกค้างในสถานีเก่า ตรงไหนมีคนมารอรถมาก  ๆ ก็จะวิ ่งมารับ 
สำนักงานขนส่งก็ไม่ตรวจสอบ บางทีก็ต้องเหมาให้ไปส่งทีส่ถานขีนส่งแห่งใหม่ราคา 160 บาท ราคาแพงกว่านั่ง
รถบัสจากขอนแก่นไปมุกดาหารเสียอีก ช่วงเวลาวิกฤติสุดคือช่วงเช้าและตอนเย็น เวลาโรงเรียนเลิกจะมีคนวิ่ง
ข้ามถนน เพื่อมาต่อรถไปสถานีแห่งใหม่ ซึ่งอันตรายมาก สัญญาณไฟแดงก็ไม่มีตัวเลขบอก คนแก่ไปหาหมอ
ลำบาก เด็กเรียนได้ไม่เต็มที่เพราะขอกลับก่อน บางครั้งไม่ทันขึ้นรถจนต้องนอนบ้านเพื่อน นอกจากจะส่งผล
กระทบกับผู้มีรายได้น้อยแล้วและเด็กวัยเรียนแล้ว ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนชราก็ได้รับความเดือดร้อน
ในการเดินทางไปหาหมอด้วย 

 77 ข่าวเด็ด (2017) ผู้เขียนบทความ เรื่อง มหากาพย์ย้าย บขส.ขอนแกน่ “สะดวกรถ-ลำบากคน” โดย
การสัมภาษณ ์ รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ ประธานหลกัสูตร การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยได้เสนอผลกระทบและ
ทางออกกรณีการย้ายสถานี บขส.1 ไปรวมกับสถานี บขส.3 โดยการจัดระเบียบเส้นทางการไหลเวียนของรถ 
จังหวะเวลาของรถเข้า-ออก จุดจอดรถ หรือการจำกัดขนาดรถใหญ่บางประเภท เนื่องจากเมืองสองสถานี 
สามารถช่วยพัฒนาเมืองไปพร้อม ๆ กัน เปิดโอกาสให้การพัฒนาสถานี บขส.3 นอกเมือง ทำหน้าที่รับส่ง
ผู้โดยสารระหว่างจังหวัดขอนแก่นและภาคอื่น ๆ หรือรถโดยสารขนาดใหญ่ระหว่างจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกับ
จังหวัดขอนแก่น ควบคู่กับการพัฒนาสถานี บขส.1 ให้รับส่งเป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายการเดินทางในเมืองระหว่าง
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหรืออำเภอในกลุ่มจังหวัด และปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบสถานี บขส.1 ให้เป็นจุด
เปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (transit oriented development) ที่สวยงาม และเป็นตลาดย่านการค้าใหม่ในเมือง

 
8 ไทยรัฐออนไลน์. (2560). ย้าย ‘ขนส่ง’ คนขอนแก่นระทม EP.1 ไกล ตื่นเช้า เปลืองเงิน! เสียงร้องจากชาวบ้านที่เดือดร้อน. 

ไทยรัฐ. Retrieved from https://www.thairath.co.th/scoop/1152178  
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ควบคู่กัน ตามเกณฑ์การพัฒนาเมือง Smart Growth TOD Compact City เป็นการฟื้นฟูย่านกลางเมืองให้
กลับมามีชีวิตชีวา เพิ่มพื้นที่เศรษฐกิจเมือง ในขณะที่พัฒนาสถานี บขส. 1 ควบคู่กับการพัฒนาระบบเส้นทาง
รถเมล์ในเมือง เป็นโอกาสในการพัฒนาทั้งที่ตั้งสถานีขนส่ง บขส. 1 และเปิดเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ
ขนาดเล็กที่หลากหลาย เช่น รถสองแถว รถเมล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนในเขตเมืองเดิมไป
ยังหลายทิศทางมากกว่าเดิม 

รายงานข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน (2563) เรื่อง สตง.เสนอแนวทางแก้ปัญหาย้ายสถานีขนส่ง จ.ขอนแก่น 
ระบุว่า ประชาชนของผู้ได้รับผลกระทบต้องเดินทางไกลกว่าเดิม เพราะสถานีขนส่งแห่งใหม่อยู่ห่างจากตัวเมือง 
9 กิโลเมตร และทำให้การค้าขายที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ซบเซา ไม่มีรถโดยสารไปจอดรับส่ง
ผู้โดยสารเหมือนเดิม มาตลอด 2 ปี ได้ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่ นดิน ล่าสุด ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งเอกสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเสนอให้มีการทดลองใช้สถานีขนส่ง
จังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 เป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง 6 สาย ระยะเวลา 6 เดือน ก่อน
ประเมินผลว่าวิธีดังกล่าวจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ปัญหาการจราจรได้หรือไม่ 

งานการเคลื ่อนย้ายศึกษาจำนวนหนึ ่งให้ความสนใจกับสิ ่งที ่ เร ียกว่า  “โครงสร้างพื ้นฐาน” 
(infrastructure) ในฐานะสิ่งหยุดนิ่งที่ช่วยผลักดันให้สิ่งอื่นสามารถเคลื่อนย้ายได้ ระบบการเคลื่อนย้ายจำนวน
มากเกิดจากสิ่งที่ติดอยู่กับที่ในทางกายภาพในรูปของฐานที่ตั้งต่าง ๆ เช่น สนามบิน ท่า เทียบเรือ สถานีรถ 
ถนน เครื่องส่ง โรงงาน ระบบน้ำ ประปา สถานีจ่าย ไฟฟ้า ฯลฯ การเคลื่อนย้ายของคน เงินทุนและวัฒนธรรม
ในระดับโลกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับการจัดวางเชิงสถานที่และระดับ
เสียใหม่ให้เกิดการติดอยู่กับที่ตั ้งทางกายภาพ (spatially fixed) การเคลื่อนย้ายศึกษาจึงมุ่งเน้นสำรวจว่า
โครงสร้างพื้นฐานและการกระจุกตัวของทรัพยากร เช่น สนามบินในกรุงโซล (ประเทศเกาหลีใต้)  เมืองมะนิลา 
เมืองศรีราชา และจุดผ่อนปรนการค้าข้ามแดน ส่งเสริมหรือควบคุมการเดินทางเคลื่อนย้ายอย่างไร โครงสร้าง
พื้นฐานแบบติดที่นี้มีอาจลักษณะย้อนแย้งอยู่ในตัวเอง ในทางหนึ่งส่งเสริมศักยภาพการเคลื่อนย้ายให้บางคน
และในอีกทางหนึ่ง ก็จำกัดความสามารถในการเคลื่อนย้ายของบางคนไปด้วย โดยทิ้งพวกเขาไว้ในตำแหน่งที่ไร้
การเช่ือมต่ออย่างต้ังใจหรือทำให้พวกเขาเชื่อมต่อกับภายนอกได้ช้ามาก (ประเสริฐ แรงกล้า, 2560) 
 

2.6.2 นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักของประเทศไทย 
ภาครัฐเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการส่งเสริมการสัญจรในเมือง 

ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวง
คมนาคม กำหนดวิสัยทัศน์“มุ่งสู่การขนส่งที่ยั ่งยืน” ทั้งนี้ ระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตจะเป็น “ระบบ
คมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมเชื่อมโยง ตรงต่อเวลา สะดวก ปลอดภัย และมีค่าโดยสาร
ที่เป็นธรรม) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในด้านการลงทุ นพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการเดินทาง ขนส่งสินค้า ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0” 

จากวิสัยทัศน์ข้างต้นจึงกำหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยมุ่งเน้น
การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพและยกระดับ
การให้การบริการด้านคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยได้กำหนด 2 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ 
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการขนส่งและการเดินทาง ให้ประชาชนมีระบบคมนาคมขนส่งที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ได้รับความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ (2) ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การมีระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการ
ลงทุนในภาคการผลิตและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นสัดส่วน
ที่สำคัญของต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้สูงขึน้ 

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในระยะยาว โดยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง ( integrated transport systems) โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทุกรูปแบบการขนส่งและการบริการ (2) การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (transport services) ทั้ง
การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร (3) การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กำกับดูแล และปฏิรูปองค์กร โดยการปรับ
โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคมนาคมขนส่งให้มีบทบาทที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานด้าน
นโยบาย กำกับดูแล และประกอบการด้านการขนส่ง (4) การผลิตและพัฒนาบุคลากร (human resource 
development) เพื่อให้มีบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งในด้านต่างๆที่มีคุณภาพ เพียงพอ รองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมด้านคมนาคมขนส่งทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาค และ (5) การนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (technology and innovation) ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ในระยะแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่ง 
(critical transport issues) ได้แก่ (1) แก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองหลัก
ในภูมิภาค ทั้งทางกายภาพและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยพิจารณาบังคับใช้
มาตรการการบริหารจัดการความต้องการในการเดินทาง เช่น การจำกัดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่เข้าสู่ย่าน
ธุรกิจ การลดจำนวนที่จอดรถยนต์ และการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน เป็นต้น (2) เร่งพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในเมืองหลัก 6 แห่ง ในภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัด
เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต และสงขลา 
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2.6.3 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย 
 ภาครัฐผลักดนัการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแทนการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะ
เดิม 

จากการรวบรวมบทความและข่าวสารเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศ
ไทย พบว่า  

1. ความขัดแย้งระหว่างระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นและบริการ Ride hailing ยกตัวอย่าง ปัญหารถ
แดงในเมืองเชียงใหม่ จากบทความ “รถแดง-แท็กซี่-อูเบอร์-แกร็บ มหากาพย์ศึกขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ ใคร
ไป-ใครอยู่? (15 มีนาคม 2560)9 ระบุว่า “เชียงใหม่กลายเป็นสมรภูมิเดือดของบริการขนส่งสาธารณะ ทั้งทุน
ใหญ่ข้ามชาติ อูเบอร์-แกร็บ ที่อ้างประชาชนล่ารายชื่อเสนอแก้กฎหมาย ส่วนรถแดง-แท็กซี่-ขนส่ง อ้าง
กฎหมาย ตั้งด่าน ล่อซื้อ ไล่จับ สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ที่ยุ ่งยากซับซ้อน 
แก้ไขไม่ตก และประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา”  

2. การพัฒนาระบบขนส่งรอง ยกตัวอย่าง ข่าวการปรับปรุงคุณภาพรถสองแถวในเมืองขอนแก่น “เมล์
เดย์” จับมือ “ขอนแก่นมูฟ” พัฒนารถสาธารณะให้เป็น “สมาร์ทสองแถว”  (17 มีนาคม 2561)10 ระบุว่า 
ขอนแก่นจะพัฒนา “สมาร์ทสองแถว” สำหรับสมาร์ทซิตี้  ด้วยการสนับสนุนของเทศบาลนครขอนแก่น  ใน
การพัฒนารถสองแถวเพื่อให้การเดินทางในขอนแก่น สะดวกสบาย และเหมาะสำหรับทุ กคนอย่างแท้จริง 
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโฉมหน้าสองแถวแบบดั้งเดิมของขอนแก่น  เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
เทศบาลนครขอนแก่น  TEDx KhonKaen  และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ ่น (JICA) มี
เป้าหมายในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นสมาร์ทซิตี้ในทุกด้ าน  หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ โดยมีเป้าหมายพัฒนารถสองแถว ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของเมืองขอนแก่น ให้สามารถ
บริการประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่รากหญ้า ผู้มีฐานะ หรือชาวต่างประเทศ  จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุค
ใหม่และตอบโจทย์การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ 

3. การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง ภาครัฐมีการวางแผนพัฒนารถไฟรางเบาในหลายเมืองหลัก
ภูมิภาคของประเทศไทย ยกตัวอย่าง 

- โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง)11 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
(คจร.) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และได้
มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
เชียงใหม่ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยมีความเห็นให้ดำเนินการก่อสร้างครั้ง
ละ 1 เส้นทาง ตามลำดับความสำคัญ ซึ่งต่อมา สนข. ได้จัดลำดับความสำคัญของเส้นทาง พบว่า สายสีแดงมี

 
9 https://www.tcijthai.com/news/2017/15/scoop/6833 
10 https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/67391 
11 https://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/regional-major-cities/chiangmai/ 
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ความสำคัญลำดับที่ 1 ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้เห็นพ้องตามผลการหารือร่วมกันระหว่าง สนข. รฟม. 
และที่ปรึกษาของ สนข. ที่มีข้อสรุปว่าโครงข่ายรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างใต้ดินและระดับดินมีความ
เหมาะสมมากที่สุด จึงได้มอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ต่อไป 

- โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-
ใต้ (สำราญ-ท่าพระ)12  วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณา โครงการ Smart City ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ 
ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น โดยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ
เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ จัดตั้งบริษัทจำกัด 
ในนามบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็มจำกัด (KKTS) เพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชน ก่อสร้างระบบ
รางเบาสายเหนือ-ใต้ พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมืองและการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้าง
โครงสร้างเมืองอย่างนำสมัยและยั่งยืนโดยเทศบาลนครขอนแก่นได้ เสนอร่าง MOU ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาแล้ว 

- โครงการเพื่อพี่น้องชาวสงขลา ระบบรถไฟรางเดี่ยว (Monorail)13 รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) (3 พฤษภาคม 2562) แจ้งว่า ความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชน
โดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่ เส้นทางคลองหวะ-สถานีรถตู้ 12.54 กม. 
วงเงิน 16,186 ล้านบาทว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ได้ส่งผลการศึกษาการจัดทำ
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ (สศช.) ก่อนจะนำเสนอ สศช. และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปี 62 อย่างไรก็ตามคาดว่าใน
ปี 63 จะเริ่มก่อสร้างได้ หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีกว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณปี 65 
เนื่องจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีของโมโนเรลมีความก้าวหน้าไปอย่างมากซึ่งในการก่อสร้างคาดว่าจะแล้ว
เสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยทาง จ.สงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่า โมโนเรลหาดใหญ่จะเป็นระบบ
ขนส่งมวลชนแห่งแรกที่จะเกิดขึ้นในต่างตังหวัด เพราะมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก 

- โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่- ปาดังเบซาร์ โดยสำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อขยายโครงข่ายจากสถานีด่านปาดังเบซาร์ซึ่งเป็นด่าน
ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมาเลเซีย เชื่อมต่อกับระบบรถไฟทางคู่ สายอิโปห์ -ปาดังเบซาร์ 
ระยะทาง 329 กิโลเมตร ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อสามารถเชื่อมโยงได้ถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ สนับสนุนการ

 
12 http://www.smartgrowththailand.org/minister-interior-promote-lrt-khonkaen/ 
13   https://thailand-property-news.knightfrank.co.th/2019/05/03 
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ขนส่งสินค้าและผู ้โดยสาร และรองรับการเจริญเติบโตของการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศ เพิ่ม
ความสามารถในการเข้าถึงระบบของประชาชน ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบราง 
สนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายความเจริญจากเมืองสู่เมืองต่อไป (สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) 

4. การขาดทุนของบริการรถโดยสารซิตี้บัส  ในปัจจุบันเมืองหลักภูมิภาคหลายเมืองเปิดให้บริการรถ
โดยสารซิตี้บัส แต่หลังจากเปิดให้บริการได้ไม่นานก็ประสบปัญหาขาดทุนเน่ืองจากผู้โดยสารต่ำกว่าที่คาดการณ์
ไว้ ยกตัวอย่าง 

- ปัญหาซิตี ้บัสในเมืองเชียงใหม่ “1 ปี 'ซิตี ้บัสเชียงใหม่ ' ยังขาดทุน เตรียมขยายเส้นทาง หวังดึง
ผู้โดยสารเพิ่ม”14 ผู้บริหารรถรถซิตี้บัสเชียงใหม่ ระบุว่า 1 ปีที่ผ่านมายังขาดทุน ปัจจุบันมีลูกค้าเฉลี่ยต่อวัน
ประมาณ 1,200 -1,300 คนต่อวัน ถือว่าลูกค้ายังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ เตรียมขยายเส้นทางหวังเชื่อมคน
เข้าสู่ระบบขนส่งหลัก 

- ปัญหาซิตี้บัสในเมืองขอนแก่น "ขอนแก่นซิตี้บัส ขาดทุน แต่ไม่ท้อยังเพิ่มรถ 25 คัน”15 เมืองขอนแก่น
เตรียมเพิ่มรถขอนแก่นซิตี้บัส 25 คัน ภายในปีนี้ หลังกระแสตอบรับดีผู้โดยสารเพิ่ม เปิดให้บริการมา 2 -3 ปี 
ขาดทุน 2-3 ล้านบาท เพราะอัตราค่าโดยสารไม่สอดคล้องกับต้นทุนให้บริการจริง  

5. ทางเลือกใหม่ของการเดินทาง ทั้งเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่นต่างเป็นเมืองที่มุ่งสู่การเป็น 
“Smart City” มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบการเดินทางและ
สัญจรเป็นอันดับแรก จึงมีการพัฒนารูปแบบการเดินทางของท้องถิ่นให้มีความทันสมัยเพื่อเป็นทางเลือก
สำหรับการเดินทางของทั้งสองเมืองที่สร้างประสบการณ์ให้ต่างไปจากเดิม ได้แก่ 

- โครงการการพัฒนารถตุ๊กตุ๊กและรถเมล์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นสนับสนุนการใช้รถยนต์
พลังงานไฟฟ้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ผ่านระบบขนส่งอัจฉริยะ (smart mobility) เพื่อลดการ
ใช้รถส่วนตัว ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและมลพิษในเมืองอย่างเป็นรูปธรรม  ช่วยเอื ้อประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยเครือข่ายการเดินทางที่เข้าถึงได้ง่ายและไร้รอยต่อผ่านช่องทางดิจิทัล อีกทั้งยัง
ช่วยแก้ไขปัญหามลพิษในเมืองผ่านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจากข้อมูลของกลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รถ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 1 คัน สามารถลด
ปร ิมาณการปล ่อยก ๊าซเร ือนกระจกได ้ถ ึ ง  4.18 ต ันต ่อป ี  (สำน ักงานกองท ุนสน ับสน ุนงานว ิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ้างถึงใน Techsauce, 2563) 

- แผนการปรับเปลี่ยนโครงข่ายการเดินทางระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงทั้งบริเวณรอบนอกและใน
ตัวเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น (สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ้างถึงใน 
Techsauce, 2563) 

 

 
14  https://prachatai.com/journal/2019/05/82557 
15 https://www.dailynews.co.th/economic/624062 
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6. รัฐเสนอทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ความคืบหน้าล่าสุดของรัฐบาลในการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาค มีดังนี้ 

- เมืองเชียงใหม ่
จากมติในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้
กล่าวถึงการดำเนินงานของรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการดำเนินงานของ รฟม. ในปีงบประมาณ 2563 
นโยบายของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการฯ) และโครงการและ
แผนงานของ รฟม. ในอนาคต พบว่า โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ มีผลความก้าวหน้า คือ งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสมในการออกแบบ
และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของงานเสนอขอความเห็นชอบรูปแบบการ
ลงทุนมีความก้าวหน้าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และคาดว่าหากดำเนินการสำเร็จจะสามารถ
เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2571 (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2564)   

โครงการสร้างระบบขนส่งรถไฟฟ้าเชียงใหม่เป็นโครงการที่มีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทยเป็นผู้รับผิดชอบขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา ออกแบบ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรางคมนาคม ซึ่ง
อาจจะต้องพิจารณานำรถไฟฟ้าล้อยาง (ART) มาดำเนินการแทนรถไฟฟ้าล้อเหล็กหรือรถไฟฟ้ารางเบา (tram/ 
light rail ) เพื่อประหยัดเงินลงทุนโดยเริ่มจากภูเก็ตเป็นโมเดลนำร่องก่อนมาปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ รวมถึง
เชียงใหม่ด้วย ซึ่งภูเก็ตได้ข้อสรุปในการจัดทำแล้ว โดยได้สั่งปรับรูปแบบโครงการเป็นรถบัสอัจฉริยะไร้คนขับ
หรือ ART ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้อยางแทนรถไฟฟ้ารางเบาเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณก่อสร้าง ขณะที่
รถไฟฟ้า จ.เชียงใหม่ ก็กำลังจะถูกปรับโครงการเช่นเดียวกัน (ข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์, 2564) และจาก
ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้แผนการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าเลย
กำหนดตามแผน ซึ่งจากเดิมโครงการของเชียงใหม่จะมีการเปิดประมูลโครงการปลายปี 2564 เริ่มก่อสร้างในปี 
2565 และเปิดให้บริการปี 2570 ซึ่งไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดโครงการยังคงดำเนินการต่อไป โดยเลื่อนไปเริ่มสร้างปี 
2567 และแล้วเสร็จปี 2571 แทน โดยขณะนี้โครงการเชียงใหม่อยู ่ในขั้นตอนการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.) ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อยประมาณ 1 ปี (ศูนย์อสังหาริมทรัพย,์ 2564) 

- เมืองขอนแก่น 
ข้อมูลเพิ่มเติมจากประชาชาติธุรกิจ วันที่ 14 เมษายน 2564 ได้เปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม

ว่า ได้เร่งเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาค ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น การดำเนินงาน
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ
รายละเอียด ทบทวนรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และขอใช้พื้นที่จากศูนย์วิจัยข้าวและ
พื้นที ่เกาะกลางรวมถึงไหล่ถนนของกรมทางหลวง คาดว่าจะเริ ่มก่อสร้างในปี 2564 และใช้ระยะเวลา
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ดำเนินงานสร้าง 3 ปี (ประชาชาติ, 2564) แต่จากปัญหาการระบาดของ COVID-19 ทำให้โครงการสร้าง
รถไฟฟ้าของขอนแก่นได้รับผลกระทบ การดำเนินงานที่ไม่ได้จัดทำโดยภาครัฐส่งผลให้การดำเนินงานน่าจะไป
ได้อย่างรวดเร็วแต่กลับมีอุปสรรค โดยเฉพาะการขอใช้พื้นที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นโรงจอดและ
ซ่อมบำรุง เช่น ศูนย์วิจัยข้าว ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการเจรจากับผู้ชนะการ
ประมูลโครงการด้วย การเกิดการระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้ทุกอย่างล่าช้าไป แต่ผู้ดำเนินงานยังคง
ยืนยันที่จะสร้างให้เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบเดิมต่อไป และจะพยายามหาแหล่งทุนสำหรับโครงการด้วยเครือข่าย
ที่มีก่อน หากสุดท้ายไม่สำเร็จอาจจะต้องขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือได้ (ศูนย์อสังหาริมทรัพย์, 2564) 

- หาดใหญ่-สงขลา 
จากข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า 

เส้นทางทั้งหมดของโครงการจะเป็นโครงสร้างทางยกระดับจึงไม่มีปัญหาการใช้ถนนร่วมกับรถยนต์เหมือน
โครงการรถไฟฟ้าระดับพื้นดิน (tram) โดยจะจัดหารถไฟฟ้าทั้งหมด 7 ขบวน ซึ่งแบ่งเป็นใช้ปกติ 5 ขบวนและ
สำรองอีก 2 ขบวน ซึ่งใน 1 ขบวนจะมี 2-4 ตู้ และ 1 ตู้จะรองรับผู้โดยสารได้ 100-120 คน โดยภาครัฐจะเป็น
ผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเวนคืนที่ดิน ด้านเอกชนจะเป็นผู้จัดหาขบวนรถ เดินรถไฟฟ้า และบริหารพื้นที่
เชิงพาณิชย์บนสถานีบางส่วน ส่วนองค์กรท้องถิ่นจะทำหน้าที่บำรุงรักษาโครงการ โดยเบื้องต้นจะใช้เวลา
ประมูล 7-8 เดือน และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี 6 เดือน หรือเปดิได้เร็วสุดประมาณปี 2565 โดยช่วงเวลา
ที่ผ่านมาได้มีการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนซึ่งพบว่ามีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการ (The Bangkok 
insight, 2021) 
 

2.6.4 สรุปปญัหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาค 
 

ภาครัฐขาดความชัดเจนในแนวทางการพฒันาระบบขนส่งมวลชน 

 งานวิจัยอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเดินทางใน
อนาคต จากการทบทวนแผนและนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก พบว่า ภาครัฐพยายาม
ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ความคืบหน้าล่าสุดจากเว็บข่าวทำเนียบรัฐบาล 16 คือ การประชุม
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2564 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความ
คืบหน้า การดำเนินงานตามแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกทม.และปริมณฑล ที ่สำคัญ ได้แก่ 
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 9 เส้นทาง โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 
เส้นทาง และโครงการส่วนต่อขยายเพิ่มเติมอีก 10 เส้นทาง รับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ

 
16 เขา้ถึงจาก https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/6638 
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ขอนแก่นสมาร์ท ซิตี้ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและไม่มีข้อคัดค้าน รวมทั้งรับทราบความ
คืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา จ.ภูเก็ต (สนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง)  

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาจราจรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองซึ่ง
มีการขนส่งและการเดินรถอย่างหนาแน่น จึงได้กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเร่งรัดและบูรณาการทำงาน
ร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อให้โครงการต่างๆ มีความก้าวหน้า และสามารถแก้ปัญหาการจราจรการขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวเขตเมืองและเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางให้ครอบคลุมพื้นที่ ส่งเสริมการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่อไป อย่างไรก็ดี นอกจากภาคมหา
นครกรุงเทพแล้วยังไม่มีเมืองใดเริ่มพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองเหล่านี้ 

1. เมืองเชียงใหม่: ขาดแนวทางการบริหารจัดการรถแดงร่วมกับระบบขนส่งมวลชน 

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นำเสนอข่าว “ความคืบหน้า ! รถรางไฟฟ้าสาย
สีแดง นครเชียงใหม่” ระบุว่า ปี 2563 นี้ เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้อง
ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแผนการขนส่งมวลชนทางรางทั้งระบบ เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของ COVID-19 เป็นตัวแปรที่เหนือความคาดหมายที่ส่งผลต่อรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หากย้อนไปตั้งแต่
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ประชุมเมื่อ 10 มิถุนายน 2558 แล้วมีมติมอบหมายให้
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษารูปแบบระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมใน
เชียงใหม่ จนได้ข้อสรุปว่าระบบรถไฟฟ้ารางเบา ควรเป็นระบบหลัก โดยมี 3 เส้นทาง คือ สายสีแดง ช่วง
โรงพยาบาลนครพิงค-์แยกแม่เหียะสมานสามัคคี สายสีน้ำเงิน ช่วงสวนสัตว์เชียงใหม่-แยกศรีบัวเงินพัฒนา และ
สายสีเขียว ช่วงแยกรวมโชคมีชัย-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต่อมาในการประชุม คจร. เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
มีมติรับทราบผลการศึกษาแผนแม่บทที่สนข. เสนอและมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยมีความเห็นให้ดำเนินการ
ก่อสร้างครั้งละ 1 เส้นทาง โดย สายสีแดงมีความสำคัญลำดับที่ 1  

ความก้าวหน้าของโครงการนี้ได้รับความสนใจจากหลาย ๆ ภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เมื่อเกิด
สถานการณ์ COVID-19 ระบาด ทำให้แผนงานด้านเศรษฐกิจและสังคม ชะลอไป เพราะทุกภาคส่วนหันไป
ทุ่มเทความร่วมมือด้านการแพทย์ สาธารณสุข จนกระทั่งภาวะที่ชะลอไปเริ่มดีขึ้น ประกอบกับช่วง กรกฎาคม 
– กันยายน 2563 เป็นช่วงการจัดทำนำเสนองบประมาณ 2564 ทำให้ภาคประชาสังคมเริ่มทวงถามแผนพัฒนา
ด้านต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ฟื้นฟู เศรษฐกิจ สังคม โครงการระบบขนส่งมวลชน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในเมือง
ท่องเที่ยว ล่าสุดกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ รฟม. เร่งดำเนินการ ใน 4 แนวทางหลัก ๆ อาทิ การประกวด
ราคา/คัดเลือกเอกชน เพื่อร่วมลงทุนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่ ครม. มีมติอนุมัติแล้ว ซึ่งเชียงใหม่อยู่ในกลุ่ม
แรก ๆ และผลจากการจัดประชุม เพื่อทดสอบความสนใจของเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สายสีแดงตามที่กำหนดใน พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ. 2562 
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ซึ่ง รฟม. จัดขึ้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สะท้อนถึงความสนใจที่ภาคเอกชนเล็งเห็นศักยภาพและอนาคต
ในการลงทุนของโครงการนี้ ซึ่งภายในปีงบ 2564 ทุกอย่างน่าจะชัดเจนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 

โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน จัดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โครงการนำเสนอผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเพื ่อแก้ปัญหารถติดในเมืองเชียงใหม่ เนื ่องจากเมืองเชียงใหม่มีคนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น มี
นักท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ข้อมูลปี 2558) ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาโดยการขยายถนนเส้น
ซุปเปอร์ไฮเวย์ แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน จึงหันมากใช้วิธีการ “ขนคน”  โดยใช้รถโดยสารสาธารณะแทน
การขนรถหรือการสร้างถนน ผ่านการใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (light rail transit) เป็นระบบหลัก และมีระบบ
รองคือ รถเมล์หรือรถมินิบัส โดยมีระบบเสริมเป็นรถบัสเชื่อมต่อพื้นที่เขตวงแหวนรอบกลาง ซึ่งข้อเด่นของการ
พัฒนาระบบขนส่งรูปแบบนี้คือ ทำให้การบริการขนส่งในเมืองมีเวลาการบริการที่ แน่นอน ดึงดูดคนจากการ
เดินทางด้วยรถส่วนตัวมาใช้ขนส่งสาธารณะได้ ไม่มีผลกระทบจ่อผิวจราจรเดิม ปลอดภัยสูงเพราะเป็นระบบปิด 
ไม่มีการโยกย้ายสิ่งปลูกสร้างข้างทาง แต่อาจมีปัญหาในการดำเนินโครงการให้ล่าช้า โดยเฉพาะเรื่องการจัดหา
เงินลงทุนที่มีมูลค่าแพง ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่นาน แนวเส้นทางอาจส่งผลกระทบต่อย่านเมืองเก่าที่
กำลังทำเรื่องมรดกโลก และที่สำคัญแผนงานโครงการนี้หากมีการพิจารณาตัดสินใจล่าช้าจะยิ่งเพิ่มปัญหารถติด
และปัญหามูลค่าการลงทุนที่เพิ่มมากตามระยะเวลาไปด้วย ซึ่งเบื้องต้นผู้จัดทำโครงการเสนอทางเลือกรูปแบบ
การลงทุน 3 แนวทาง คือ 1) รัฐลงทุน 100% 2) รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน PPP และ 3) รัฐและท้องถิ่น เอกชน 
ร่วมตั้งบริษัทและการลงทุนในตลาดทุน  

ผลการประชุม พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนเห็นด้วยกับความจำเป็นในการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ก็มีข้อกังวลใจเรื่องผลกระทบจากการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนต่อการสร้างงาน (การจ้างงาน) ให้กับคนเชียงใหม่ เพราะเมืองเชียงใหม่มีระบบขนส่ง
สาธารณะเดิมที่เป็นของเอกชนจำนวนมาก การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ของรถสองแถวหรือรถแดงที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทำให้อาจไม่มีผู้ใช้บริการรถสองแถวและมีคนตกงาน
จำนวนมากในอนาคต ทั้งนี้ ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของรถสองแถวและอิทธิพลของรถแดงนับเป็นปัญหา
สำคัญของเมืองเชียงใหม่ที่รอการแก้ไข จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนวทางบริหารจัดการระบบ
ขนส่งสาธารณะที่สามารถบูรณาการระบบขนส่งมวลชนกับรถสองแถวที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. เมืองขอนแก่น: ภาครัฐต้องการเป็นผู้สร้างและดำเนินการระบบขนส่งมวลชนแทนท้องถิ่น 

วารสาร Way Magazine17 วิเคราะห์บทบาทของบริษัทพัฒนาเมืองขอนแก่น (เคเคทีที) จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้ผลักดันโครงการสร้างรถไฟฟ้ารางเบาจากการลงทุนเอกชน  โดยการศึกษาภาคสนามและการสัมภาษณ์คน
ขอนแก่นในช่วงเวลาประมาณสองปี ผนวกกับการวิเคราะห์วาทกรรมสื่อเกี่ยวกับขอนแก่นโมเดล บทความนี้
เปิดเผยการทำงานของบริษัทพัฒนาเมืองขอนแก่น วิพากษ์แนวคิดท้องถิ่นนิยมแนวผู้ประกอบการ โดยมองว่า
ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่มันเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์จากภาวะขาดแคลนประชาธิปไตยในท้องถิ่น ไม่เพียงการ
เลือกตั้งที่ถูกแช่แข็ง แต่ยังไม่มีพรรคการเมืองท้องถิ่นเป็นรูปแบบองค์กรที่จะมาเสนอวิสัยทัศน์ถึงอนาคตเมืองที่
แตกต่างกันไปต่อประชาชนอีกด้วย 

บทความในนิตยสาร a day นำเสนอเรื่องขอนแก่นโมเดลพาดหัวข่าวว่า “ขอนแก่นทำอย่างไรถึงสร้าง
รถไฟฟ้าที่มีราคา 15 บาทตลอดสายได้” (ฆฤณ 2018)18 เช่นเดียวกับพาดหัวข่าวบางกอกโพสต์ บทความ
เริ่มต้นนำเสนอเจตจำนงประชาชนเกิดขึ้นเองเป็นตัวตั้งนำไปสู่การลงมือทำของท้องถิ่นโดยส่วนรวม จากนั้นก็
อ้างถึงความยากลำบากของการพัฒนาเมืองในต่างจังหวัดว่า ‘หลายคน [ในจังหวัดที่ไกลเมืองหลวง] เลิกคิดไป
แล้วว่าจะทันเห็นบ้านเกิดดีขึ้นได้ในช่วงชีวิต แต่ใครที่ว่าคงไม่ใช่คนขอนแก่น’ หลายย่อหน้าต่อมาก็เสริมอีกว่า 
‘ชาวขอนแก่น’ ไม่ใช่คนประเภทที่ยอมอดทนกับภาวะขาดแคลนงบประมาณรัฐจากส่วนกลาง 

ขอนแก่นโมเดลได้รับการสรรเสริญให้มีฐานะเป็นหนทางพัฒนาต่างจังหวัดที่ไม่ยอมซ้ำรอยการพัฒนา
ที ่มีกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลาง ทว่าคุณสมบัติเด่นที ่ส ุดอันเป็นเอกลักษณ์ของประชานิยมแนว
ผู้ประกอบการก็คือการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งแทนภาครัฐ 
ไม่ใช่แค่เพียงแผนสำรองหากภาครัฐไม่อุดหนุน การใช้แหล่งทุนจากภาคเอกชนกลับกลายเป็นสิ่งพึงปรารถนา 
เป็นคุณลักษณะสำคัญและหลักการชูโรงของขอนแก่นโมเดล นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย19  ผู้ร่วมก่อตั้ง KKTT 
ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าความท้าทายที่ยากที่สุดหลังตัดสินใจทำโครงการสร้างรถไฟรางเบาก็คือ ประชาชนไม่เชื่อว่า
สามารถจะเกิดขึ้นจริงได ้

ในเดือนพฤษภาคม 2561 เวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่โรงแรมแห่งหนึ่งกลางเมืองขอนแก่นถูก
จัดขึ้นเป็นการตอบโต้ร่างพระราชกฤษฎีกาที่จะยกให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็น
ผู ้สร้างและดำเนินการรถไฟรางเบาในจังหวัดขอนแก่น การจัดเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสให้สมาชิก KKTT 

 
17 เข้าถึงจาก https://waymagazine.org/conjuring-the-people-entrepreneurial-localism-and-the-case-of-the-
khon-kaen-model-2/ 
18 ฆฤณ ถนอมกิตติ. 2018. “ขอนแก่นทำอย่างไรถึงสร้างรถไฟฟ้าที่มีราคา 15 บาทตลอดสายได้” a day, 4th December 
2018. https://adaymagazine.com/khonkaenmodel/?fbclid=IwAR2eaIiamQOf44Oq1-U-
pWimrzteEqfjr71TzIs0Ucb78u6h0-YQUg3m7bc Accessed 20th January 2020 
19 สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย, สัมภาษณ์, อีสานบิซ. 3rd November 2018. Accessed on 15th January 2020 at Esan Biz 
Facebook Page. https://www.facebook.com/esanbiz/videos/732567073763322/. 
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นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และตัวแทนผู้ได้รับเลือกตั้งจากเทศบาลตำบลทั้งห้าในพื้นที่โครงการ ได้กล่าวย้ำ
ข้อสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการ พร้อมกับสาธิตว่ามีประชาชนหนุนหลัง 

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติเห็นชอบผลการศึกษาระบบขนส่ง
สาธารณะเมืองขอนแก่น และให้จังหวัดขอนแก่น พัฒนาและบริหารจัดการโครงการตามแผนโดยเฉพาะ 
“รถไฟฟ้ารางเบา” (LRT) ช่วงบ้านสำราญ-ท่าพระ ขนานไปกับถนนมิตรภาพ ยาว 22.8 กิโลเมตร รวม 16 
สถานี งบลงทุน 15,000 ล้านบาท ที่เทศบาล 5 แห่งก่อตั้งบริษัทขอนแก่นทรานซิสซิสเต็มจำกัดรอไว้อยู่แล้ว 
แนวเส้นทางส่วนใหญ่จะขนานไปกับถนนมิตรภาพ ผ่าน บขส.3 แยกเจริญศรี ประตูเมือง (เซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแก่น) แยกสามเหลี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ้นสุดที่บ้านสำราญ ความพิเศษคือ 
ชาวขอนแก่นไม่รอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ แต่จะใช้วิธีระดมทุนสาธารณะ ( crowd funding) และจด
ทะเบียนเป็น กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure Fund) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้
เมืองขอนแก่นมีระบบขนส่งสาธารณะมีระบบขนส่งรางเป็นของตนเอง 

3. หาดใหญ่-สงขลา: ท้องถิ่นพยายามผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 

ในปี 2556 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้ผ่าน
ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถไฟ “สายหาดใหญ่-สงขลา” เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการคมนาคมและเป็นการแก้ปัญหาจราจรติดขัด ซึ่งเป็นไปตามแผนเชื่อมโยงระบบขนส่ง
มวลชนของรถไฟชานเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนที่เหมาะสมที่สุด เส้นทางเดินรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลาในอดีตนั้น มีสถานีจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร จำนวน 
12 สถานีคือ สถานีหาดใหญ่ สถานีตลาดเทศบาล สถานีคลองแห สถานีคลองเปล สถานีเกาะหมี สถานีตลาด
น้ำน้อย สถานีกลางนา สถานีพะวง สถานีน้ำกระจาย สถานีบางดาน สถานีวัดอุทัย และสถานีสงขลา ส่วนการ
เปิดเดินรถครั้งใหม่จะมีการแวะรับ-ส่งผู้โดยสารกี่สถานีนั้น ขึ้นอยู่ที่การสำรวจเส้นทาง และความเป็นจริงของ
ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะต่างกับในอดีตที่ผ่านมา การรื้อฟื้นเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา เพื่อทำการเดินรถอีก
ครั้งของการรถไฟแห่งประเทศไทย คงจะทำได้ไม่ง่ายนัก รวมทั้งอาจจะต้องใช้เวลาที่ยาวนาน เนื่องจากตั้งแต่ปี 
2521 เป็นต้นมา ซึ่งการรถไฟฯ ได้หยุดเดินรถไปแล้วนั้น สองข้างทางของริมทางรถไฟได้ถูกประชาชน และ 
“นายทุน” บุกรุกเข้ายึดครองนับแต่สถานีหาดใหญ่จนถึงสถานีสงขลา ไม่มีพื้นที่ว่างเหลืออยู่แม้แต่ตารางเมตร
เดียว มีการสร้างบ้านเรือน สร้างบริษัทห้างร้าน และทำการเกษตรในบางช่วงบางตอน มีการปลูกสิ่งปลูกสร้าง
บนรางรถไฟก็มี ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีจำนวนผู้บุกรุกเท่าไหร่ และที่มีการเช่าพื้นที่จาก
การรถไฟฯ มีจำนวนเท่าไหร่ ดังนั้น จึงเชื่อว่าด่านแรกของปัญหาการปรับปรุงเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่-
สงขลา ที่เป็น “ด่านหิน” คือ การที่เจ้าหน้าที่จะต้องเผชิญกับการต่อต้านของผู้บุกรุกที่อ้างถึงความยากจน การ
ไร้ที่อยู่อาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินชดเชย หรือหาที่อยู่อาศัยเป็นการทดแทน รวมทั้งรัฐต้องจ่ายชดเชยให้แก่
กลุ่มผู้ที่เช่าที่รถไฟอย่างถูกต้อง ซึ่งหากเปิดเดินรถครั้งใหม่จะกลายเป็นการกีดขวางการเดินรถไปในที่สุด 
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว ในปัจจุบันเมืองหาดใหญ่ยังคง
ประสบปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมาก ผลการศึกษาการจัดทำระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และ
เชื่อมโยงเมืองสงขลาที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่า สาเหตุหลักของปัญหา
จราจรในเมืองหาดใหญ่ คือ การขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็น
การป้องกันปัญหาจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็ งเห็น
ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนิน
การศึกษาโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งโดยระบบรางในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการ
เข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็น
การอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว20  

แม้ในขณะนี้การดำเนินการศึกษาโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ยัง
ไม่เห็นผลการดำเนินการเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบ
ขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีความพยายามในการผลักดันให้การพัฒนา
ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวในจังหวัดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อบจ.สงขลา ได้ยื่นของบประมาณผ่านกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ ยว (monorail) สายคลองหวะ-สถานีรถตู้ 
ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร จำนวน 12 สถานี มูลค่า 17,586 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดใน อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาคใต้ตอนล่าง และเป็นทางเลือกใน
การเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้
ดียิ่งขึ้น  

สำหรับโครงการนี้ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.
2563 และกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติ ต่อไปโครงการนี้จะได้เดินหน้าต่อโดย 
อบจ.สงขลา เตรียมเสนอผลการศึกษาการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการระบบขนส่ง
มวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 2 เสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งนี้ หากไม่มีการปรับแก้ผลการศึกษา คาด
ว่า 1-2 เดือน จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ หลังจาก ครม.เห็นชอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการเปิด
ประมูลหาเอกชนเข้ามาลงทุนในปี 2564 โดยต้องเสนอจัดหาระบบโมโนเรล เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ ระบบ
อาณัติสัญญาณ รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่เสนอให้รัฐบาลกู้มาลงทุนด้วย ส่วนภาครัฐจะลงทุนในเรื่องโครงสร้าง
พืน้ฐาน หากไม่มีปัญหาใด ๆ จะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าเริ่มสร้างปี 2565 แล้วเสร็จปี 2568 

 
20 https://songkhlapao.go.th/project/detail/4 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในเมืองหลักของประเทศไทย 
 งานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาเรื่องการเดินทางทั้งในประเด็นพฤติกรรมการเดินทางและระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองหลักของประเทศไทย 
 

2.7.1 เมืองเชียงใหม ่
ชิดชัย อังคะไวมงคล (2535) ศึกษาบทบาทการขนส่งสาธารณะของรถสองแถวภายในเมือง 

กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ งานวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงระบบการขนส่งผู้โดยสาร ศึกษาถึง
บทบาทและความสำคัญของรถสองแถวต่อการขนส่งผู้โดยสาร ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรถสองแถวและ
การเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่ ศึกษาถึงปัญหาการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่ และ
เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรงุการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่  

ผลการวิจัยพบว่าระบบการขนส่งผู้โดยสารในเมืองเชียงใหม่ที่สำคัญ มี 3 ประเภท ได้แก่ รถประจำ
ทาง รถสองแถว และรถสามล้อถีบ ซึ่งรถสองแถวจัดเป็นการขนส่งสาธารณะที่มีบทบาทสำคัญมากกว่าการ
ขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ชุมชน
รอบนอก หรือประชาชนที่เดินทางเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในเมืองเชียงใหม่ 
การเพิ่มจำนวนรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่สัมพันธ์กับการขยายตัวของพื้นที่เมือง โดยจะมีเส้นทา งและ
ขอบข่ายของการให้บริการที่สอดคล้องกับโครงข่ายถนนในเมืองเชียงใหม่  

แต่ในปัจจุบันรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่ยังขาดการจัดการที่ดี ไม่มีระบบที่แน่นอนรวมถึงขาดการ
ควบคุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเข้มงวดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาราคาค่าโดยสารไม่แน่นอน 
ปัญหาการวนรับผู้โดยสารทำให้เกิดเส้นทางเดินทางที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมาตรฐานบริการไม่ดีพอ รถมีสภาพ
เก่า ในขณะที่รถสองแถวยังคงมีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการสัญจรภายในเมืองเชียงใหม่ จึงควรที่จะมี
มาตรการหรือแนวทางในการจัดการรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่ให้เป็นระบบการขนส่ งผู ้โดยสารที ่มี
ประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวทางแก้ไขระยะสั้น ได้แก่ การจัดคิวรถให้เดินรถตามเดิม พร้อมกำหนดเส้นทางให้
รถสองแถวที่ยังไม่มีสังกัดคิว สำหรับข้อเสนอระยะยาว ได้แก่ สหกรณ์รถสองแถวควรตั้งในรูปแบบบริษัท
มหาชน ที่มีส่วนราชการท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและมีเอกชนร่วมลงทุน การจัดการเดินรถในเส้นทางหลัก โดยรถมินิ
บัส รถบัส หรือรถรูปแบบอื่น  

อย่างไรก็ตามปี 2559 ระบบรถโดยสารประจำทางเชียงใหม่ ได้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา พัฒนาระบบการบริการ การกำหนดเส้นทาง เวลาเดินรถ และการให้ข้อมูล
ป้ายหยุดรถ และระบบติดตามรถโดยสารผ่านโทรศัพท์มือถือ (Chiang Mai city update, 2559)  

งานวิจัยของเอกวัฒน์ พันธาสุุ และมนสิชา เพชรานนท์ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางในเมือง
หลักของภูมิภาค: กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ าง
กลุ่มปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง ได้แก่ ลักษณะเศรษฐกิจ -สังคมครัวเรือน รูปแบบ
เมืองและประสิทธิภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเมือง เพื่อทราบกลไกและข้อจำกัดในมิติกิจกรรม  
การเดินทางภายในเมืองเชียงใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านการ ใช้ประโยชน์
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ที่ดินควบคู่กับการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ผลของการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้ง 3 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเดินทาง โดยรูปแบบพฤติกรรมการเดินทางของประชากรเมืองเชียงใหม่มีลักษณะเฉพาะเป็นไป
ตามเงื่อนไข ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ-สังคมครัวเรือน ลักษณะเชิงพื้นที่และลักษณะการให้บริการของขนส่ง 
สาธารณะในย่านที่อยู่อาศัย ผลจากการศึกษาช้ีให้เห็นว่า (1) ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคมนาคม 
ขนส่งของเมืองเชียงใหม่บางส่วนไม่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชากรเมือง และ (2) 
นโยบายการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนการรองรับด้านคมนาคมขนส่งไม่ทำให้ประชากรเมือง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางแต่อย่างใดซึ่งหากเป็นไปตามข้อสังเกตนี้  อาจทำให้เมืองเชียงใหม่ขยายตัว
แบบไร้ทิศทางเนื่องจากพฤติกรรมการเดินทางของประชากรเมืองที่เป็นไปอย่างอิสระ ดังนั้น การพัฒนาเมือง
เชียงใหม่ในอนาคตควรเริ่มต้นจากการเรียนรู้พฤติกรรมการเดินทางของประชากรและเน้นการสร้างความสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควบคู่กับการคมนาคมขนส่งที่สอดคล้องกับมิติด้านพฤติกรรม 

 

2.7.2 เมืองขอนแก่น 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560) ศึกษาออกแบบ

รายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
โครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะของ
เมืองขอนแก่น เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) และออกแบบรายละเอียด (detail design) โครงการนำร่อง และเพ่ือศึกษาจัดทำแผนการ
พัฒนาพื้นที ่โดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอด (Transit – Oriented Development : TOD) และแผนการ
จัดระบบการจราจรโดยรอบพ้ืนที่สถานีหรือจุดจอดและพื้นที่ต่อเน่ืองตลอดแนวเส้นทางโครงการนำร่อง 

ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีปัญหาการเดินทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด 
ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาคุณภาพการให้บริการ
ของรถโดยสารสาธารณะ เช่น ชนิด ประเภท และสภาพรถโดยสาร  สาธารณะไม่ได้มาตรฐาน จุดพักรอรถ
โดยสารสาธารณะ ไม่ได้มาตรฐาน ตำแหน่งที่จอดรถโดยสารสาธารณะ ไม่เหมาะสม จุดจอดรถโดยสารไม่
เหมาะสม ขาดสิ่งอ อำนวยความสะดวก ป้ายจอดรถโดยสารสาธารณะชำรุด 
 จึงเสนอการแก้ไขปัญหาด้วยแนวคิด ขอนแก่น สมาร์ทซิตี้ โดยคำจำกัดความของ Smart City คือ 
“เป็นเมืองที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้ คุณภาพการใช้ชีวิตในเมือง ๆ นั้นดีขึ้น ลดผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม และลดการใช ้พลังงานของเมืองลงอย่างยั่งยืน” ซึ่งประกอบ ด้วย 3 ปัจจัยสำคัญ คือ 1) efficient 
การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 2) sustainable มีความยั่งยืน ทั้งในแง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และต้นทุน 3) livable คุณภาพชีวิตของคนอยู่อาศัยต้องด ี 

และเสนอแนวคิด Smart mobility เพื่อช่วยขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาระบบการเดินทางขนส่งของเมืองขอนแก่น ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบ IOT และระบบเซ็น
เชอร์สำหรับที่จอดรถโดยหาตำแหน่งที่จอดรถแบบ real time รวมถึงการใช้ระบบโดรนหรือระบบ city 
mobility single app. ช่วยการเดินทางทุกรูปแบบ หรือการใช้ระบบ bike share เป็นต้น  2) ใช้รถรางเบา 
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LRT ขนาดเล็กจุผู้โดยสารได้ประมาณ 180-200 คน 3) ใช้ shuttle bus ที่มีระบบ free Wi-Fi ระบุพิกัดและ
เวลาให้สะดวกต่อการใช้บริการได้ 4) พัฒนาป้ายรถประจำทางอัจฉริยะ (smart bus stop) เสริมสร้าง 
complete street 5) พัฒนาและปรับปรุงถนนแบบ complete street เน้นการจัดการและสภาพกายภาพที่
ดี โดยออกแบบให้รองรับระบบขนส่งสาธารณะ การเดิน และ non – motorization ผ่านระบบ IOT 6) ใช้
โดรนในช่วยระบบขนส่งแบบ auto-motion and city logistics 7) พัฒนาระบบ smart loop ที่เชื่อมโยงการ
ขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางบกและอากาศ 8) พัฒนารถไฟฟ้าแบบร่วมแบ่งปัน และส่งเสริมพาหนะพลังงาน
ไฟฟ้าสำหรับประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง และเชื่อมโยงการเดินทางอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
เพื่อลดค่าพลังงานที่เกิดจากการเดินทางของประชาชน 
 

2.7.3 เมืองหาดใหญ ่
วโรภาส แสงพายัพ (2544) ศึกษาการบริการของรถโดยสารสาธารณะระหว่างเมืองสงขลา-หาดใหญ่ 

เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพ ลด
อุบัติเหตุ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยตัวแปรระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหาดใหญ่ – สงขลาที่พิจารณา 
ได้แก่ รถบัส รถตู้ปรับอากาศ รถสองแถว รถแท็กซี่ โดยใช้ทฤษฎีลิเคิร์ท สเกล (Likert, 1964) และบทบาท
อรรถประโยชน์ในการหาค่าระดับความพึงพอใจของผู้บริการ พบว่า ผู้โดยสารรถบัสและรถตู้ปรับอากาศ พอใจ
ในค่าบริการ และคาดหวังความสะดวกสบายจากการเดินทางมากที่สุด ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสองแถวพอใจ
เรื่องเวลา และคาดหวังมรรยาทในการบริการมากที่สุด สำหรับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่พอใจในเวลาและการ
บริการ และคาดหวังสภาพรถที่ดีมากที่สุด 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและการเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อนำไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ำ: กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นพวรรณ แท่นเล็ก ปรเมศวร์ เหลือเทพ 
และพิชัย ธานีรณานนท์ ปี 2555 ผลการวิจัยพบว่าเมืองหาดใหญ่มีสัดส่วนการใช้รถส่วนตัว ร้อยละ 82.50 รถ
ขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 17.50 และหากรถขนส่งสาธารณะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างจะหันมาใช้
รถขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 17.50 เป็นร้อยละ 51.50 ทำให้ปริมาณรถส่วนตัวบนท้องถนน 
ลดลงได้ถึงร้อยละ 34 และรถขนส่งสาธารณะที่นิยมใช้มากที่สุด คือ รถสองแถว เนื่องจากมีราคาที่เหมาะสม 
และสภาพรถยังอยู่ในเกณฑ์ดี รองลงมาคือรถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊ก ตุ๊ก ตามลำดับ  สำหรับการ
เดินทางภายในเขตเทศบาลฯ พบว่า ค่าโดยสารที่กลุ่มตัวอย่างเต็มใจจ่ายได้สูงสุดอยู่ในช่วง 16-20 บาทต่อ
เที่ยว โดยใช้เวลาสำหรับการเดินทางสูงสุดที่ 15 นาที และให้เวลาสำหรับการรอคอยรถขนส่งสาธารณะได้นาน
ที่สุดคือ 5 นาท ี 

ข้อควรปรับปรุงสำหรับรถขนส่งสาธารณะที่กลุ่มตัวอย่าง นิยมใช้บริการสูงสุด 3 อันดับแรก (รถสอง
แถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊กตุ๊ก) ผลการสำรวจสามารถสรุปเป็น 3 ประเด็นย่อยสำคัญ ได้ ดังนี้ 

1) รถสองแถว ควรปรับปรุงปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะอาดและความปลอดภัย โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาเร่งด่วน จะมีผู้โดยสารบางส่วนต้องยืนโหนราวภายนอกรถ 2) ปรับปรุงความสะดวกและง่ายต่อการ
เข้าถึงบริการ โดยรถสองแถวในหาดใหญ่จะวิ่งเฉพาะสายหลักรอบเมือง ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่เศรษฐกิจได้ขยายกว้าง
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ขึ้น เส้นทางวิ่งที่ ไม่ครอบคลุมเป็นผลให้ประชาชนที่อยู่นอกเส้นทางยากต่อการใช้บริการ และ 3) ปรับปรุง
ปริมาณรถที่ให้บริการ หากอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ปริมาณรถที่วิ่งให้บริการ  จะน้อยมาก เป็นผลให้เสียเวลา
เพื่อรอรถ 

2) รถจักรยานยนต์รับจ้าง ควรปรับปรุงปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารที่มีอัตราไม่
แน่นอน ซึ ่งส่วนใหญ่อยู ่ในเกณฑ์แพง 2) ปรับปรุงความสะอาดและความปลอดภัยของรถ 3) ปรับปรุง
พฤติกรรมคนขับ ที่มักใช้ความเร็วสูงและขับปาดหน้าลัดเลาะหรือแทรกระหว่างรถคันอื่น และ 4) ปรับปรุง
ปริมาณรถที่ให้บริการ  

3) รถตุ๊ก ตุ๊ก ควรปรับปรุงปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารที่มีราคาที่ไม่แน่นอน ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับคนขับรถ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์แพง 2) ปรับปรุงสภาพรถที่ให้บริการ เพราะสภาพรถที่ให้บริการ
ส่วนใหญ่ค่อนข้างเก่าถึงเก่ามาก ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่สบายเมื่อใช้บริการ และ 3) ปรับปรุงความล่าช้า
ในการออกรถ/จอดรอผู้โดยสาร (ร้อยละ 31.37) คนขับรถจะใช้เวลานานในการจอดรอผู้โดยสารซึ่งส่วน ใหญ่
จะรอจนกว่าผู้โดยสารเต็มคัน จึงจะออกรถหรือ ผู้โดยสารที่รอใช้บริการยอมจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเพื่อชดเชย ใน
ส่วนของตำแหน่งผู้โดยสารที่ว่าง 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าเส้นทางการเดินรถขนส่ง สาธารณะในปัจจุบันยังไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของ ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ต้องรอรถเป็นเวลานาน ประชาชนส่วน
ใหญ่ จึงหันมาใช้รถส่วนตัวมากขึ้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นควรมีการศึกษาถึงเส้นทางการเดินรถ
ขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ประชาชนหัน
กลับมาใช้รถขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 

2.8 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีคำถามหลักคือ การเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยเป็นอย่างไร
ในปัจจุบัน และจะเป็นอย่างไรในอนาคต ดังนั้น 

 (1) การวิจัยการเดินทางในเมือง (urban mobility research) แนวคิดพ้ืนฐานในส่วนนี้ คือ การสัญจร
ของคนเมืองมีรูปแบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยที่ตั้ง (location) การใช้พื้นที่ (space) และวิถีชีวิต (lifestyle) 
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแปลงข้อค้นพบของงานวิจัยเป็นนัยเชิงนโยบายและการปฏิบัติได้ โดยเฉพาะนโยบาย
ด้านการวางแผนพัฒนาและออกแบบเมืองที่มุ่งจัดการด้านที่ตั้งและพื้นที่โดยตรง กรอบทฤษฎีสำคัญที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ  

 1) ทฤษฎีพื้นที่ (Spatial theory) ทฤษฎีที่ตั้ง (Location theory) และทฤษฎีเมือง (Urban theory) 

 2) ทฤษฎีเก ี ่ยวกับมานุษยวิทยาเมือง (Urban Anthropology) มานุษยวิทยาดิจิทัล (Digital 
anthropology) และทฤษฎีสังคมเมือง (Urban social theory) 
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 3) ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับสังคม (Technology and society) โดยเฉพาะข้อเสนอที่ว่า การ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไป  

 ดังนั้น ปัจจัยหลักที่คาดว่าน่าจะมีผลอย่างมากต่อชีวิตคนเมืองในด้านการเดินทาง และน่าจะเป็นปัจจัย
สำคัญของการวิเคราะห์ในงานนี้ คือ ลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การพัฒนาเมือง  

 (2) การวิจัยอนาคต (future urban mobility research) หลังจากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านการ
สัญจรในเมืองหลักภูมิภาคแล้ว งานวิจัยส่วนต่อไปคือการศึกษาและคาดการณ์ว่า การสัญจรในเมืองหลักจะ
เปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต วิธีการวิจัยในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะใช้อนาคตศึกษา (futures studies) มาเป็นกรอบใน
การวิจัย เริ่มจากวิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง และด้านคุณค่าหรือ STEEPV ที่จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางในเมืองหลัก พร้อม
กับวิเคราะห์ผังระบบพลวัตของการเดินทางในเมืองหลัก เพื่อคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ตลอดจนคาดการณ์ความเป็นไปได้และอธิบายภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประเทศ ทั้งภาพอนาคตฐาน (baseline future) ซึ ่งเป็นภาพอนาคตตามแนวโน้ม ภาพอนาคตทางเลือก 
(alternative future) และภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) เพื ่อนำไปสู ่การกำหนดนโยบาย
สาธารณะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมไปถึงกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ 
(สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562) ผลการศึกษาทั้งหมดจะนำไปเปรียบเทียบกับแนวโน้มและภาพอนาคต
ของการเดินทางในเมืองหลวงของประเทศไทย เพื่อสรุปอนาคตการเดินทางของคนเมืองของประเทศไทยและ
นโยบายสาธารณะที่เหมาะสมต่อไป 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
  
เนื้อหาในบทนี้จะนำเสนอระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาข้อมูลสถานการณ์การเดินทางของคนเมืองหลักภูมิภาค
ในปัจจุบันหรือ “คนเมือง 3.0” และการศึกษาอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคหรือ “คนเมือง 4.0” 
โดยรายละเอียดในส่วนแรกจะมุ่งเน้นวิธีการเก็บข้อมูลสถานการณ์การเดินทางในปัจจุบันในเมืองหลักภูมิภาค 
เริ่มจากการอธิบายกรอบแนวคิดในการสำรวจข้อมูลระดับครัวเรือน การวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง การกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสำรวจ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาอนาคตของการเดินทาง และ
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัย  
 

3.1 กรอบแนวคิดในการสำรวจข้อมูล 
การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค ผู้วิจัยจะใช้อนาคตศึกษา ( futures 

studies) มาเป็นกรอบในการวิจัย  งานวิจัยนี้จึงกำหนดกรอบแนวคิดในการสำรวจข้อมูลเพื่อกวาดสัญญาณที่
สำคัญ 2 ส่วน คือ 1) การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน และ 2) การ
สำรวจพฤติกรรมการเดินทางเพื่อตอบสมมติฐานของงานวิจัย ได้แก่  

1) สถานการณ์การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่
ละเมืองเนื่องจากปัจจัยด้านการเงิน (urban transport finance) และการเมืองในแต่ละท้องถิ่น (political 
resistance) 

2) พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ตามที่ตั้ง 
(location) (คนที่อยู่อาศัยในเมือง/ คนที่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง/ คนที่อาศัยในพื้นที่กึ่งเมือง (peri-urban)) 

3) พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคเปลี่ยนแปลงภายหลังจากมีบริการแอป
พลิเคชันเรียกรถ โดยคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนมาใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถมากขึ้น  

4) สถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคแตกต่างจากในเมืองหลวง เนื่องจากปัจจัยสำคัญคือ 
ขนาดของเมือง (scale) การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (scope) และ การพัฒนาเมือง (speed)  

5) แนวโน้มการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตสอดคล้องกับมหานครกรุงเทพ โดยแพลตฟอร์ม
บริการขนส่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเดินทางของคนในเมืองหลักในอนาคต แต่จะมีความแตกต่างตรงที่
จะไม่มีระบบขนส่งมวลชนเป็นแกนหลักการให้บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS เช่นเดียวกับเมืองหลวง 

สมมติฐานดังกล่าวเป็นการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญจากพลวัตระบบของงานวิจัยในปีที่ผ่านมา 21 
(เปี่ยมสุข สนิทและอภิวัฒน์ รัตนวราหะ , 2563) ซึ่งผลลัพธ์ของการสำรวจทั้งสองส่วนจะถูกสังเคราะห์เป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มสำคัญในการสร้างฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือกของการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาคต่อไป 

 
21 โครงการย่อยที่ 4- การเดินทางในเมือง” ภายใต้ “โครงการวิจัยคนเมือง 4.0:  อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” 
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งานวิจัยชิ้นนี้มีแนวคิดขั้นพื้นฐานอยู่ 2 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ที่อยู่อาศัย
เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจวิถีชีวิตเมือง เพราะถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกัน อาจมีงานหรือไม่มี
งาน เดินทางบ่อยหรือไม่สามารถเดินทางได้ หรืออาจไม่ซื้อของด้วยตนเอง แต่ที่นอนเป็นปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานเชิง
พื้นที่ที่ทุกคนล้วนต้องมี ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เช่น บ้าน อพาร์ตเมนต์ หอพัก ห้องเช่า ศูนย์พักพิง หรือ
กระทั่งว่าคนไร้บ้านก็ยังมี “ที่” ไว้สำหรับนอน ดังนั้น การสำรวจในงานวิจัยชิ้นนี้จึงตั้งต้นหากลุ่มตัวอย่างจาก
ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นหลัก และ 2) ลักษณะพื้นที่และตำแหน่งของที่อยู่อาศัยสัมพันธ์ต่อรูปแบบการใช้ชีวิต
เมือง โดยแยกระหว่างประเด็นเชิงพื้นที่ (physical space) และประเด็นเชิงตำแหน่งที่ตั ้ง (location) คือ 
ประเด็นเชิงพื้นที่จะศึกษาการใช้ชีวิตในย่านว่าใช้ชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมากน้อยเพียงใด ส่วนประเด็นเชิง
ตำแหน่งที่ตั้งเป็นความสัมพันธ์ของคนเมืองกับเมืองทั้งเมือง โดยคนเมืองอาจจะมีความสัมพันธ์กับเมื องแต่ไม่
สัมพันธ์กับคนในย่านก็ได้ นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ จะส่งผลต่อการเลือกตำแหน่งที่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกัน 
เช่น เศรษฐสถานะ ลักษณะการทำงานและพื้นที่ทำงาน พาณิชยกรรม และการเข้าถึงการเดินทาง เป็นต้น 

งานศึกษาเรื่องเมืองที่ผ่านมาในประเทศไทยมักเป็นการศึกษาในภาพรวมตามเมืองของจังหวัดต่าง ๆ 
โดยไม่มีการกำหนดขอบเขตหรือระดับของความเป็นเมืองที่ชัดเจน โดยมากจะศึกษาพื้นที่ภายในใจกลางเมือง 
หรือไม่เช่นนั้นมักจะเป็นการแบ่งการวิเคราะห์ผ่านกรอบความคิดเดียวกันกับสำนักงานสถิติแห่งชาติคือพื้นที่ใน
และนอกเขตเทศบาล ทั้งนี้ การวิจัยและกรอบการวิเคราะห์ความเป็นเมืองที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดอยู่หลาย
ประการ เช่น เขตเทศบาลอาจไม่แสดงถึงเนื้อเมืองอย่างแท้จริง ซึ่งอาจรวมถึงพื้นที่ความเป็นเมืองเกินเลยออก
จากเขตเทศบาลหรือพื้นที่ความเป็นเมืองยังเติมไม่เต็มถึงขอบของเทศบาล ภายในพื้นที่ที่สามารถรับรู้ได้ว่าเป็น
เมืองยังคงมีระดับความเป็นเมืองที่แตกต่างกัน นำไปสู่ข้อจำกัด ประสิทธิภาพ และการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ออกไป รายละเอียดเหล่านี้ยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนนักในงานวิจัยด้านเมืองในประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากข้อจำกัดเชิงข้อมูลที่มีด้วยเช่นกัน อนึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้ไม่เน้นการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสถิติจากงานวิจัย
ที่ผ่านมามากนัก เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยเมืองในรายละเอียดเชิงพื้นที่ระดับนี้ ทางผู้วิจัยมีความตั้งใจในการใช้
งานวิจัยนี้เพื่อสร้างมาตรฐานระเบียบการวิจัยที่จะใช้เข้าใจและศึกษาเมืองต่อไปในอนาคต ทั้ งนี้ การทบทวน
งานวิจัยที่ผ่านมาจะนำมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยชิ้นน้ีในภาพรวมของเมืองเท่านั้น 

จากฐานความคิดดังกล่าว ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ดำเนินการร่วมกับโครงการวิจัย
อื่น ๆ ในกลุ่มคนเมือง 4.0 จึงเล็งเห็นว่าหน่วยฐาน (basic unit) ของงานวิจัยชิ้นนี้ควรอยู่ที่ระดับครัวเรือน 
เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนเมือง นอกจากนี้ การจะเข้าถึงครัวเรือนใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสำคัญของลักษณะพื้นที่ของที่อยู่อาศัยในเมืองจะต้องกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิง
พื้นที่ขึ้นมาในหน่วยที่ย่อยกว่าขอบเขตการปกครอง เพื่อให้เห็นถึงระดับและลักษณะความเป็นเมืองที่ลดหลั่น
กันออกไป การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่จึงเน้นให้หน่วยต่าง ๆ สามารถบ่งบอกลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่าง
กัน มีรายละเอียดกรอบการออกแบบหน่วยในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 3 ประเด็นย่อย คือ 1) ขนาดหน่วยการ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ 2) ปัจจัยการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่ และ 3) ปัจจัยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 
ดังนี้ 
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3.1.1 ขนาดหน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่  
ขนาดหน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็น

ขนาดพื้นที่ในระดับย่านที่สามารถเดินทางภายในบริเวณได้โดยง่าย กรอบแนวคิดที่สำคัญของหน่วยการ
วิเคราะห์นี้คือทฤษฎีหน่วยชุมชน (neighborhood unit) ของ Perry (1929) ซึ่งมักอยู่ในขนาดประมาณ 0.25 
ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ แนวความคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเดินเป็นหลัก โดยมักเกิดจากระยะการเดิน
ได้อยู่ที่ราว 400-500 เมตร จึงมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กและกระชับ ทั้งนี้ การศึกษาของศูนย์ออกแบบพัฒนาเมือง 
(UDDC) พบว่าในบริบทของวิถีชีวิตคนไทย ทั้งกลุ่มคนที่เดินได้ไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยการเดินทางผ่านระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะและปัจจัยอื่น ๆ ทำให้คนไทยบางส่วนมีระยะเดินได้ที่ราว 800 เมตร (สำนักข่าวอิศรา, 
2558) นอกจากนี้ ยังมีคนไทยอีกมากที่จะไม่เดินและเน้นการใช้มอเตอร์ไซค์ในระยะทางใกล้ ๆ ราว 2 
กิโลเมตรแทน งานวิจัยนี้จึงกำหนดพื้นที่หน่วยชุมชนอยู่ที่ขนาด 4 ตารางเมตร ให้เป็นขนาดพื้นที่ระดับย่านที่
สามารถเดินทางได้โดยง่ายในบริบทของการใช้ชีวิตของคนเมืองหลักในประเทศไทย ในที่นี้จะเรียกแต่ละหน่วย
ว่าช่องกริด 

 

3.1.2 ปัจจัยในการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่  
ด้วยข้อมูลระดับที่เล็กกว่าระดับเทศบาลหรือหน่วยการปกครองมีจำกัด การวิเคราะห์เพื่อแบ่งลักษณะ

เชิงพื้นที่ตามลำดับของความเป็นเมืองจึงอ้างอิงจากความหนาแน่นของจำนวนประชากร โดยอ้างอิงจาก
ปริมาณพื้นที่อาคารประเภทที่พักอาศัย ตั้งอยู่บนทฤษฎีที่ตั้งเชิงพื้นที่ ( location theory) และทฤษฎีว่าด้วย
การประมูลค่าการเช่าที่ดิน (bid-rent theory) ของ Johann Heinrich Von Thünen (Alonso, 1964) โดย
ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์สูง ค่าที่ดินต่อตารางเมตรจึงสูงตาม ส่งผลให้
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นจะต้องสร้างให้อาคารมีพื้นที่ใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาและ
มาตรฐานสากลมักใช้ความหนาแน่นของจำนวนประชากรมาเป็นฐานในการคำนึงถึงระดับของความเป็นเมือง
ด้วยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การจำกัดความของเมืองและจัดกลุ่มเมืองตามขนาดพื้นที่อาคาร (building-
up area) ตามแบบจำลองความหนาแน่นประชากรในประเทศฝรั่งเศส (de Bellefon, Combes, Duranton, 
Gobillon, & Gorin, 2019) การจัดลำดับความหนาแน่นของประชากรเพื่อแบ่งระดับความเป็นเมือง (degrees 
of urbanization) โดยหน่วยงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division, 2020) หรือ 
การทำแบบจำลองความหนาแน่นประชากร (population density model) ที่สัมพันธ์ต่อระยะห่างจาก
ศูนย์กลางเมือง (Clark, 1951; Newling, 1969; Sherratt, 1960) ทั้งนี้ สามารถสรุปลักษณะเมืองเป็น 8 กลุ่ม
ได้ดังต่อไปน้ี 

1. ศูนย์กลางเมือง (urban center) หรือ เมืองหลัก (city) 
2. พื้นที่เมืองหรือเมืองที่มีความหนาแน่นสูง (dense urban cluster or town) 
3. พื้นที่เมืองหรือเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง (semi-dense urban cluster or town) 
4. พื้นที่ชานเมือง (suburban area) 
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5. พื้นที่ขอบเมือง (peri-urban area) 
6. ศูนย์กลางชนบท (rural cluster) หรือ แหล่งชุมชน (village) 
7. พื้นที่ชนบทที่มีความหนาแน่นต่ำหรือที่กระจายตัว (low density or dispersed rural area) 
8. พื้นที่ชนบทที่มีความหนาแน่นต่ำมากหรือที่แทบไม่มีคนอยู่อาศัย (very low density rural area or 

mostly uninhabited area) 

 

ภาพที่ 21: เกณฑ์การแบ่งลักษณะพื้นที่ตามความหนาแน่นประชากร 

(ที่มา: United Nations Statistics Division, 2019) 

 

จากแนวคิดของปัจจัยความหนาแน่นของประชากรดังกล่าว และข้อจำกัดของข้อมูลพื้นฐานในการ
วิเคราะห์จำนวนประชากรในระดับย่อย การหาความหนาแน่นที่พื้นที่ทำงานและนันทนาการทั้งหมดต่อ 1 ช่อง
ตาราง 2x2 กิโลเมตร จึงวิเคราะห์ด้วยจำนวนประชากรในระดับตำบลและเขตเทศบาลที่เกลี่ยออกด้วยการ
คำนวนหาผลรวมขนาดอาคารที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง ด้วยระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) โดย
ใช้ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย22 ประเภทที่พักอาศัยกึ่งอาคารสำนักงาน23 ประเภทที่
พักอาศัยกึ่งธุรกิจบริการ24 และที่พักอาศัยกึ่งอุตสาหกรรม25(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563, 2563)  การ
คำนวณประชากรภายในช่องกริด ใช้การเฉลี่ยต่อจำนวนพื้นที่อาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด26 

 
22 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่อยู่อาศัย คือรหัสเริ่มต้นด้วย 1xxx 
23 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่พักอาศัยกึ่งอาคารสำนกังาน คือรหัส 4100 และ 4110 
24 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่พักอาศัยกึ่งธุรกิจบริการ คือรหัส 4120 
25 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่พักอาศัยกึ่งอุตสาหกรรม คือรหัส 4300 

26 สมการการคำนวณประชากรภายในช่องกริด คือ 𝑝𝑔 = ∑ 𝑟𝑔 (
𝑃𝑡

∑ 𝑅𝑡
) 

โดยที่ 𝑝𝑔 คือ จำนวนประชากรท้ังหมดภายในช่องกริด 
 𝑟𝑔 คือ จำนวนพื้นที่อาคารสำหรับพักอาศัยทั้งหมดภายในช่องกริด (คำนวนจากข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร) 
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3.1.3 ปัจจัยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยูอ่าศัย  
จากแนวคิดที่กล่าวไว้ข้างต้น การสุ่มสำรวจครัวเรือนจะมุ่งเน้นพื้นที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย ครอบคลุม

ลักษณะบ่งชี้ประเด็นต่าง ๆ เช่น เศรษฐสถานะ การทำงาน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 2 
ชั้นข้อมูลที่สัมพันธ์กัน คือ  

ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัย รวม 9 รูปแบบ คือ (1) พื้นที่ที่ไม่ตั้งอยู่ในโครงการ/ 
ชุมชน (2) พื้นที่สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม (3) พื้นที่ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว (4) พื้นที่
ในโครงการเอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว (5) พื้นที่ในโครงการบ้านมั่นคง (6) พื้นที่ในโครงการเคหะชุมชน (7) พื้นที่ใน
โครงการเอื้ออาทร (8) พื้นที่ในชุมชนแออัด/ สลัม และ (9) พื้นที่ในชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟหรือเขตทาง
สาธารณะ  

ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทที่อยู่อาศัย รวม 9 รูปแบบ คือ (1) บ้านเดี่ยว (2) ทาวน์เฮาส์/ ทาวน์โฮม/ บ้าน
แฝด (3) ตึกแถว/ ห้องแถว/ เรือนแถว (4) ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว  (5) คอนโดมิเนียม/ อะพาร์ต
เมนท์ (6) แฟลต (7) เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ (8) หอพัก และ (9) ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/ เพิง/ อื่น ๆ 
 

3.2 การวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจัยชิ ้นนี ้ไม่สามารถกำหนดตัวอย่างขั ้นต่ำด้วยการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple random 

sampling) ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในหน่วยย่อยระดับกริด 2x2 ตาราง
กิโลเมตร หน่วยย่อยที่สุดที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่อยู่ในระดับตำบล อำเภอ หรือเทศบาล ซึ่งยังมีขนาด
ใหญ่กว่าหน่วยกริดที่ต้องการจะศึกษา นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องการทดสอบสมมติฐาน 2 ประการที่
เชื่อมโยงกับวิธีการสำรวจ คือ 1) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่เมืองที่ไม่เหมือนกัน และ 2) วิถี
ชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกัน ด้วยแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีขั้นตอน
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) เพื่อทำการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling)  

จากกรอบการดำเนินการและแนวความคิดข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้ออกแบบการสำรวจด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (two-stage sampling) ในลักษณะการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified 
cluster sampling) โดยชั้นภูมิแรก คือ ชั้นภูมิระดับพื้นที่เมือง แบ่งกลุ่มตามลักษณะพื้นที่เมืองในระดับกริด 
2x2 ตารางกิโลเมตร การวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะกริดที่แตกต่างกันมีรายละเอียดตามบทย่อย 3.2.1  การ
กำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่  โดยจะเลือกจำนวนกริด 1 กริดต่อประเภทลักษณะพื้นที่ที่มีในเมืองนั้น ๆ 
สำหรับชั้นภูมิที่สอง คือ ชั้นภูมิระดับครัวเรือน แบ่งกลุ่มตามลักษณะที่อยู่อาศัย รายละเอียดลักษณะครัวเรือน
อธิบายไว้ในบทย่อย 3.2.2 3.2.2 การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย ระดับครัวเรือนซึ่งเป็นหน่วยฐานใน

 
 𝑃𝑡 คือ จำนวนประชาการภายในตำบล (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติท้องถิ่น) 
 𝑅𝑡 คือ จำนวนพื้นที่อาคารสำหรับพักอาศัยทั้งหมดภายในตำบล (คำนวนจากข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร) 
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การวิเคราะห์เป็นหน่วยย่อยในกลุ่ม โดยจะสุ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน (probability proportional 
to size) ของความหนาแน่นที่อยู่อาศัยในชั้นภูมิระดับพื้นที่เมืองเป็นหลัก คือ ช่องกริดพื้นที่เมืองที่มีความ
หนาแน่นสูงจะสุ่มด้วยจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าช่องกริดพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นต่ำ ดังนั้น กรอบการ
ดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ 2) การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่
อาศัย 3) การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ และ 4) วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

3.2.1 การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพืน้ที่  
หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะพื้นที่ด้วยขนาดของหน่วยการวิเคราะห์ประเภทช่องกริดขนาด 

2x2 ตารางกิโลเมตรแล้ว สามารถกำหนดกลุ่มพื้นที่ลักษณะพื้นที่เมืองตามงานศึกษาของ United Nations 
Statistics Division (2020) และการประยุกต์งานศึกษาของ de Bellefon et al. (2019) ในการคำนวณ
จำนวนประชากรรายช่องกริดด้วยการเทียบสัดส่วนของพื้นที่อาคารประเภทที่พักอาศัยของแต่ละเมือง ได้
ทั้งสิ้น 8 กลุ่มดัง ภาพที่ 19 โดยจำนวนกลุ่มพื้นที่ตัวอย่างตามลักษณะต่าง ๆ อาจกระจุกหรือกระจายตัวไม่
เท่ากัน 

 
ภาพที่ 22: ลักษณะกลุ่มพื้นที่ในการเก็บตัวอย่าง 

จากแนวคิดดังกล่าว การหาความหนาแน่นที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง 2x2 กิโลเมตร จึง
วิเคราะห์ผ่านการคำนวณพื้นที่การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย 27 ต่อ 1 ช่องกริด ด้วยข้อมูลการใช้
ประโยชน์อาคารบนระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563) มีรายละเอียดของ
แต่ละเมืองดังนี ้

 

 
27 รหสัการใชป้ระโยชนอ์าคารและที่ดินของอาคารประเภทที่อยู่อาศยั คือ รหสัที่เริ่มตน้ดว้ย 1xxx 
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เมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่เมืองสำหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 330 ช่องกริด ขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร เมื่อนำมา
วิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ตัวเมืองเชียงใหม่มีลักษณะความหนาแน่น
ของประชากรตามการแบ่งกลุ่มประชากร 8 กลุ่มได้ดังน้ี 

 
ภาพที่ 23: การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม่ 

(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563) 
 

 
ภาพที่ 24: การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมือง

เชียงใหม่  
(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563) 

 

เมืองขอนแก่น มีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 63 ช่องกริด ขนาด 2x2 
ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ตัวเมืองขอนแก่นมีลักษณะความหนาแน่นของประชากรตามการแบ่งกลุ่ม
ประชากร 8 กลุ่มได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 25: การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองขอนแก่น 

(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563) 
 

 
ภาพที่ 26: การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมือง

ขอนแก่น  
(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563) 

 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีมีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 231 ช่องก
ริด 2x2 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ตัวเมืองหาดใหญ่-สงขลามีมีลักษณะความหนาแน่นของประชากร
ตามการแบ่งกลุ่มประชากร 8 กลุ่มได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 27: การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563) 
 

 
ภาพที่ 28: การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมือง

หาดใหญ-่สงขลา  
(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563) 

 

3.2.2 การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 
จากฐานแนวความคิดที ่ได้เกริ ่นไว้ข้างต้น การสุ ่มสำรวจจะมุ่งเน้นพื้นที ่อยู ่อาศัยที ่หลากหลาย 

ครอบคลุมลักษณะบ่งช้ีประเด็นต่าง ๆ เช่น เศรษฐสถานะ การทำงาน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตในชุมชน ในเมือง 
หรือในโลกออนไลน์ เป็นต้น 

ลักษณะที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 3 มิติของลักษณะที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กัน คือ 1) มิติเรื่องประเภท
การพัฒนาที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็นที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) หรือที่อยู่อาศัย
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หมู่ (mass housing)  2) มิติเรื่องพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็นที่อยู่อาศัยที่มีรั้ว
ของโครงการ (gated community) หรือไม่มีรั ้วรอบ (open community) และ 3) มิติเรื ่องประเภทที่อยู่
อาศัย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ ที่อยู่อาศัยแนวราบ (horizontal) ที่อยู่อาศัยที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน 
(mixed-use) และที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) จากรูปแบบการอยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ จึงแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 8 กลุ่มตามตารางที่ 3 น้ี  

ตารางที่ 3: รหัสประเภทกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 

 Mass Housing (Ma) Non-mass housing (Nm) 

กลุ่มประเภท 
พื้นที่ 

กลุ่ม 
ประเภทที่อยู่อาศัย 

Gated (G) 
เอกชนจัดสรร 

Open (O) 
บ้านมั่นคง / เคหะ

ชุมชน / เอื้ออาทร / 
เอกชนจัดสรร 

Gated (G) 
ในสถาบันต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัย นิค
อุตสาหกรรม ฯลฯ 

Open (O) 
ไม่ตั้งอยู่ในโครงการ 

/ ชุมชนแออัด / 
สลัม / ชุมชนบุกรุก 

Horizontal (H) 
บ้านเดี่ยว / ชั่วคราว 
(เพิง) / ทาวน์เฮาส์ / 
บ้านแฝด / ตึกแถว / 
ห้องแถว / เรือนแถว 

H-Ma-G H-Ma-O H-Nm-G H-Nm-O 

Mixed-use (M) 
ห้องพักในอาคาร
พาณิชย์ / ห้องพักใน
ตึกแถว 

 M-Ma-O - M-Nm-O 

Vertical (V) 
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ / 
คอนโด /อพาร์ตเมนต์ / 
แฟลต / หอพัก 

V-Ma-G V-Ma-O   

 

3.3 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจัยชิ ้นนี ้ไม่สามารถกำหนดตัวอย่างขั ้นต่ำด้วยการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple random 

sampling) ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในหน่วยย่อยระดับกริด 2x2 ตาราง
กิโลเมตรตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยย่อยที่สุดที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่อยู่ในระดับตำบล อำเภอ 
หรือเทศบาล ซึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยย่อยดังกล่าว นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องการทดสอบสมมติฐาน 
2 ประการที่เชื่อมโยงกับวิธีการสำรวจดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ 1) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตาม
ลักษณะพื้นที่เมืองที่ไม่เหมือนกัน และ 2) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกัน 
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ด้วยกรอบแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีขั้นตอนการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่
ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling) ดังนี ้

ขั้นตอนการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) 

1. ประมาณการข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณ ประกอบด้วยข้อมูลและขั้นตอนดังนี ้
1.1. ประมาณการจำนวนประชากรเชิงสถิติต่อเมือง (statistic population: N) (หน่วยฐาน: ครัวเรือน) 
1.2. ชั้นภูมิแรก: ชั้นภูมิพื้นที่เมือง (หน่วยของกลุ่มคือ กริด แบ่งประเภทด้วยประเภทพื้นที่เมือง) 

จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละช้ันภูมิพื้นที่เมือง ตามลักษณะใน 

• ภาพที่ 22 ข้างต้น โดยใช้มาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 เมือง 

• จำนวนกลุ่มที่มีในแต่ละเมือง จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ในบทย่อยที่ 3.1.1 
1.3. ชั้นภูมิที่สอง: ชั้นภูมิที่อยู่อาศัย (หน่วยของกลุ่มคือ ครัวเรือน แบ่งประเภทด้วยลักษณะที่อยู่อาศัย) 

• จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละชั้นภูมิที่อยู่อาศัย ตามลักษณะในตารางที่ 3 ข้างต้น โดยใช้
มาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 เมือง 

• จำนวนกลุ่มที่มีในแต่ละเมือง สำหรับชั้นภูมิที่อยู่อาศัยไม่สามารถหาได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูล
ดังกล่าว 

2. คำนวณหาตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (Central Limit Theorem: CLT) 
ด้วยหลักที่ว่าผลลัพธ์ของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 ตัวอย่างเป็นต้นไปจะทำให้ผลเข้าหาขีดจำกัด
กลางมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยงานวิจัยมีหน่วยฐานคือครัวเรือนแบ่งกลุ่มตามลักษณะของครัวเรือน จึงใช้
ผลคูณระหว่างจำนวนประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย และกลุ่มตัวอย่าง 30 เป็นตัวกำหนด 

3. คำนวณหาตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling: SRS) คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมือง28 โดยใช้จำนวนครัวเรือนต่อเมือง (N) จากข้อ 

1.1 เมื่อ 𝜹 = ±0.05 และ 1 − 𝛼 = 0.95 
4. คำนวณหาตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  โดยยังไม่แยกชั้นภูมิ 

(cluster sampling: CS) คำนวณหาจำนวนกลุ่ม (กริด) ที่ต้องสำรวจเมื่อเทียบกับจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

(ครัวเรือน) ในแต่ละกริด29 เมื ่อ 𝜹 = ±0.05 ; 1 − 𝛼 = 0.95 และสมมติฐานสัดส่วนปรากฏการณ์ 
(assumed prevalence) ที่ร้อยละ 50 ของประชากร ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงจำนวนกลุ่มตัวอย่างรวมจะต้อง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่คำนวณไว้ในข้อ 2 (CLT) และข้อ 3 (SRS) 

5. คำนวณหาจำนวนกลุ่มพื้นที่เมืองต่อประเภทกลุ่มพื้นที่เมืองในแต่ละเมือง  ใช้ผลการวิเคราะห์จำนวน
กลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูลจากการคำนวณในข้อ 4 มาหารจำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมืองในข้อ 1.2 โดย

 
28 ค านวณจากเว็บไซต ์https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=320000&x=61&y=8 
29 ค านวณจากเว็บไซต ์http://web1.sph.emory.edu/users/cdckms/samplesize%20icc%20deff2.html 
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เศษของจำนวนกลุ่มที่เหลือจะเลือกใช้กับพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นมากเป็นหลัก ผลลัพธ์จะทราบว่าแต่
ละเมืองต้องเก็บข้อมูลจากจำนวนกริดในแต่ละประเภทเท่าไหร่บ้าง โดยจะมีจำนวนกลุ่มเท่ากันกับทุก
ประเภท ทั้งนี ้ให้คำนึงถึงการกระจายตัวของกริดในแต่ละประเภทพื้นที่เมืองควบคู่ไปด้วย 

6. คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อกริดในแต่ละเมือง ใช้ผลการวิเคราะห์จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพื้นที่
เมืองที่ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) จากการคำนวณในข้อ 4 มากระจายตามจำนวนครัวเรือนต่อกลุ่มที่
คำนวนไว้ในข้อ 1.2 โดยเริ่มกระจายสัดส่วนตามจำนวนประชากรในแต่ละชั้นภูมิลักษณะเมืองทั้ง 8 ระดับ 

จากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น ได้ผลลัพธ์การคำนวณ คือ แต่ละเมืองจะต้องเก็บจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 
870 ตัวอย่าง จากกลุ่มพื้นที่เมือง 29 กริด โดยในแต่ละกลุ่มพื้นที่เมืองต้องเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน/
กริด รายละเอียดการคำนวณได้อธิบายไว้ในตารางที่ 4 ดังนี ้

 
ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม่ ขอนแก่น 
หาดใหญ่ 
-สงขลา 

หมายเหตุ 

1. ข้อมูลพื้นฐานในการคำนวน 

1.1. ประมาณการจำนวนประชากรเชิงสถิติต่อเมือง 

ประมาณการจำนวนประชากร (คน) 723,078 355,543 576,095 ที่มาข้อมูลเพื่อประมาณการ: 
(กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

ประมาณการจำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
(statistical population size: N) 

403,124 179,838 263,034 

จำนวนประชากรต่อครัวเรือน 1.79 1.98 2.19  

1.2. ชั้นภูมิแรก: ชั้นภูมิพื้นที่เมือง 

ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) 8 8 8  
ภาพที่ 22 

จำนวนกลุ่มที่มี (กริด) 330 63 231  

1.3. ชั้นภูมิที่สอง: ชั้นภูมิที่อยู่อาศัย 

ประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ (ประเภท) 8 8 8  
ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) ไม่ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ  

2. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (CLT) 

จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ (CLT) (ต่อประเภทที่
อยู่อาศัยของแต่ละเมือง) 

30 30 30  

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจาก CLT 240 240 240 ด้วยชั้นภูมิที่อยู่อาศัย 

3. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (SRS) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจาก SRS 384 384 384 เมื่อ 𝛿 = ±0.05; 1 − 𝛼 = 0.95 
4. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยไม่แยกชั้นภูมิ (CS) 

4.1. ใช้จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำในแต่ละกลุ่มเป็นตัวตั้งด้วย CLT (เลือก) 
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ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม่ ขอนแก่น 
หาดใหญ่ 
-สงขลา 

หมายเหตุ 

จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพื้นที่เมืองที่ต้อง
เก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) 

22 22 22  

จำนวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูล (กริด) 31 31 31  

จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม (ครัวเรือน/เมือง) 775 775 775 เมื่อ 𝛿 = ±0.05; 1 − 𝛼 = 0.95; 
DEFF = 1.83; prvl = 50% 

5. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองหลังการกระจายตามความหนาแน่นครัวเรือนในแต่ละกริด 

จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม (ครัวเรือน/เมือง) 775 775 775  

จำนวนกลุ่มที่มีกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าจำนวน
ตัวอย่างขั้นต่ำ (CLT) เมื่อเกลี่ยจำนวน
ตัวอย่างตามการวิเคราะห์ความหนาแน่น
ของแต่ละกริดแล้ว (ประเภทกริด) 

3 2 3  

จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเพิ่มจากการเพิ่ม
เพื่อให้มีจำนวนในแต่ละกลุ่มเท่ากับตัวอย่าง
ขั้นต่ำ CLT (ครัวเรือน/เมือง) 

45 37 49  

จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดหลังจากการ
กระจายความหนาแน่นครัวเรือนในแต่
ละกริด (ครัวเรือน/เมือง) 

820 812 824  

 

เมื่อได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์จำนวนประชากรรายช่องกริดแล้ว จึงนำมาสู่การกำหนดพื้นที่และ
ขนาดของการสำรวจทั้ง 3 เมือง ซึ่งมีเงื่อนไขขนาดการสำรวจไม่ต่ำกว่า 775 ชุดสำรวจ และในแต่ละกลุ่มไม่
น้อยกว่า 30 ชุดสำรวจ คณะวิจัยเลือกสุ่มช่องกริดจำนวนเมืองละไม่ต่ำกว่า 31 ช่องกริด โดยการสุ่มเลือกช่อง 
กริดนั้นจะดำเนินการสุ่มจากจุดศูนย์กลางเมืองที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดหรือกลุ่มที่ 8 และเลือกเป็นลำดับไป
จนถึงเมืองชนบทหรือกลุ่มที่ 1 ตามแนวเส้นทางการเติบโตของเมือง ทั้งนี้เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และ
เม ืองหาดใหญ่ -สงขลา นั ้นม ีการเต ิบโตขยายตัวของเม ืองในร ูปแบบการเต ิบโตในร ูปแบบ ribbon 
development กล่าวคือ การขยายตัวของเมือง สิ่งปลูกสร้างตามแนวถนนเส้นสำคัญ  

ในส่วนของการคำนวณขนาดการสำรวจ จากเง่ือนไขที่กล่าวไปข้างต้น จึงเลือกใช้การคำนวณหาขนาด
ประชากรที่เป็นตัวแทนของประชากรภายในช่องกริด โดยใช้จำนวนประชากรเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มช่องกริด 
ทั้งสิ้น 8 กลุ่มช่องกริด เพื่อทำการสัดส่วนจำนวนชุดการสำรวจในแต่ละกลุ่มช่องกริด โดยสามารถหาได้จาก
สมการด้านล่างนี้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ว่าในแต่ละกลุ่มช่องกริดจะมีไม่ต่ำกว่า 30 ชุดการสำรวจ หากมีกลุ่มช่องกริด
ใดมีจำนวนไม่ครบจะทำการทบจำนวนการสำรวจให้ครบ 30 ชุดการสำรวจ  
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  𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 = (
∑ (𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)(𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)8

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝=1

775
) 

โดยที่ 𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 คือ Proportional representation ในแต่ละเมอืง 
 𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 คือ จำนวนประชากรเฉลี่ยในแตล่ะกลุ่มช่องกริดช่องกริด 
 𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 คือ จำนวนช่องกริดที่ถูกเลือกในแต่และกลุ่มช่องกริด 
 775 คือ จำนวนชุดการสำรวจในแต่ละเมือง 

จากนั้นทำการคำนวณจำนวนชุดการสำรวจจากผลการสัดส่วน 𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 โดยทีม่ีเงื่อนไขที่ว่า ในแต่
ละกลุ่มช่องกริดจะต้องมีจำนวนชุดการสำรวจไม่น้อยกว่า 30 ชุดการสำรวจ ดังนี ้

   𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝑆𝑖𝑧𝑒𝐺𝑟𝑖𝑑 = (
(𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)(𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)

𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
) 

เมื่อดำเนินการวิเคราะห์หาพ้ืนที่สำรวจและจำนวนชุดการสำรวจตามวิธีคิดข้างต้นแล้วนั้น จะได้มี
ผลลัพธ์ดังต่อไปน้ี 

 

เมืองเชียงใหม ่

จากผลการวิเคราะห์จากทั้งสิ้น 330 ช่องกรดิ เมื่อทำการสุ่มเลือกตามเงือนไข จะทำให้เมืองเชียงใหม่มี
จำนวนช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจทั้งสิ้น 31 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 4 ช่องกริดต่อกลุ่ม ทั้งนี้ในกลุ่มช่องกริด
ที่ 8 มีจำนวนช่องกริดเพียง 2 ช่องกริด จึงนำไปทบในกลุ่มชอ่งกริดที่มีความหนาแน่นในลำดับถัดมา นั้นคือ กลุ่ม
ช่องกริดที่ 7 จงึทำให้มีช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจ 5 ช่องกริด   

ในส่วนของขนาดการสำรวจทั้ง 31 ช่องกริดนั้น เมื่อทำการคำนวณสัดส่วนแทนพบว่า 1 ชุดการสำรวจ
จะเป็นตัวแทนของจำนวนประชากร 236 คน จึงทำให้ขนาดของการสำรวจของเมืองเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น 820 
ชุดการสำรวจ ทั้งนี้เป็นจำนวนที่ถูกทบตามเง่ือนไข เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 1-3 มีจำนวนชุดการสำรวจไม่ครบ 
โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ 
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ตารางที่ 5: ช่องกริดและขนาดการสำรวจในแต่ละกลุ่มของเมืองเชียงใหม่ 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด(ช่อ
งกริด) 

ช่องกริดที่
ถูกเลือก

ตามเงื่อนไข 

จำนวน
ประชากร
เฉลี่ย (คน) 

จำนวน
ประชากร
สูงสุด (คน) 

จำนวน
ประชากร
ต่ำสุด (คน) 

ขนาดของ
การลง

สำรวจตาม
สัดส่วน 
(ชุด) 

ขนาดของ
การลง

สำรวจตาม
เงื่อนไขขั้น
ต่ำ(ชุด) 

โดยที่ผลรวมจำนวนประชากรเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มช่องกริดตามจำนวนช่องกริดที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 183,272 คน จึงทำให้ได้
ขนาดประชากรเท่ากับ 236 คน ต่อ 1 การสำรวจ 

1-600 95 4 192 585 1 3 30 
601-1,200 44 4 897 1,196 619 15 30 

1,200-
2,000 

38 4 1,620 2,000 1,202 27 30 

2,001-
4,000 

83 4 2,927 3,931 2,003 50 50 

4,001-
6,000 

28 4 5,081 5,977 4,032 86 86 

6,001-
10,000 

24 4 7,674 9,950 6,030 130 130 

10,001-
20,000 

16 5 13,606 17,449 10,199 288 288 

≤ 20,001 2 2 20,839 20,963 20,714 176 176 
 330 31    775 820 

 
ภาพที่ 29: การสุ่มช่องกริดและขนาดการสำรวจในแต่ละกลุ่มของเมืองเชียงใหม่ 
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เมืองขอนแก่น 

จากผลการวิเคราะห์จากทั้งสิ้น 63 ช่องกริด เมื่อทำการสุ่มเลือกตามเงือนไข จะทำให้เมืองขอนแก่นมี
จำนวนช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจทั้งสิ้น 31 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 4 ช่องกริดต่อกลุ่ม ทั้งนี้ในกลุ่มช่องกริด
ที่ 8 มีจำนวนช่องกริดเพียง 1 ช่องกริด จึงนำไปทบในกลุ่มช่องกริดที่มีความหนาแน่นในลำดับถัดมา แต่
เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 7 มีจำนวนครบแล้ว จึงทำให้มีกลุ่มช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจ 6 ช่องกริด   

ในส่วนของขนาดการสำรวจทั้ง 31 ช่องกริดนั้น เมื่อทำการคำนวณสัดส่วนแทนพบว่า 1 ชุดการสำรวจ
จะเป็นตัวแทนของจำนวนประชากร 213 คน จึงทำให้ขนาดของการสำรวจของเมืองขอนแก่นรวมทั้งสิ้น 812 
ชุดการสำรวจ ทั้งนี้เป็นจำนวนที่ถูกทบตามเงื่อนไข เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 1 และ 2 มีจำนวนชุดการสำรวจ
ไม่ครบ โดยมีรายละเอียดมีดังน้ี 

ตารางที่ 6: ช่องกริดและขนาดการสำรวจในแต่ละกลุ่มของเมืองขอนแก่น 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด(ช่อ
งกริด) 

ช่องกริดที่
ถูกเลือก

ตามเงื่อนไข 

จำนวน
ประชากร
เฉลี่ย (คน) 

จำนวน
ประชากร
สูงสุด (คน) 

จำนวน
ประชากร
ต่ำสุด (คน) 

ขนาดของ
การลง

สำรวจตาม
สัดส่วน 
(ชุด) 

ขนาดของ
การลง

สำรวจตาม
เงื่อนไขขั้น
ต่ำ(ชุด) 

โดยที่ผลรวมจำนวนประชากรเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มช่องกริดตามจำนวนช่องกริดที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 164,967 คน จึงทำให้ได้
ขนาดประชากรเท่ากับ 213 คน ต่อ 1 การสำรวจ 

1-600 17 4 214 470 5 4 30 
601-1,200 6 4 950 1,093 698 18 30 

1,200-
2,000 

5 4 1,618 1,759 1,346 30 30 

2,001-
4,000 

15 4 2,993 3,974 2,181 56 56 

4,001-
6,000 

7 4 4,849 5,789 4,308 91 91 

6,001-
10,000 

8 6 7,551 9,085 6,187 213 213 

10,001-
20,000 

4 4 13,276 14,979 11,801 249 249 

≤ 20,001 1 1 24,061 24,061 24,061 113 113 
 63 31    774 812 
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ภาพที่ 30: การสุ่มช่องกริดและขนาดการสำรวจในแต่ละกลุ่มของเมืองขอนแก่น 

 

เมืองหาดใหญ-่สงขลา 

จากผลการวิเคราะห์จากทั้งสิ้น 231 ช่องกริด เมื่อทำการสุ่มเลือกตามเงือนไข จะทำให้เมืองหาดใหญ่-
สงขลา มีจำนวนช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจทั้งสิ้น 31 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 4 ช่องกริดต่อกลุ่ม ทั้งนี้ใน
กลุ่มช่องกริดที่ 8 มีจำนวนช่องกริดเพียง 2 ช่องกริด จึงนำไปทบในกลุ่มช่องกริดที่มีความหนาแน่นในลำดับถัด
มา นั้นคือ กลุ่มช่องกริดที่ 7 จึงทำให้มีช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจ 5 ช่องกริด   

ในส่วนของขนาดการสำรวจทั้ง 31 ช่องกริดนั้น เมื่อทำการคำนวณสัดส่วนแทนพบว่า 1 ชุดการสำรวจ
จะเป็นตัวแทนของจำนวนประชากร 256 คน จึงทำให้ขนาดของการสำรวจของเมืองหาดใหญ่-สงขลารวม
ทั้งสิ้น 824 ชุดการสำรวจ ทั้งนี้เป็นจำนวนที่ถูกทบตามเงื่อนไข เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 1-3 มีจำนวนชุดการ
สำรวจไม่ครบ โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ 
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ตารางที่ 7: ช่องกริดและขนาดการสำรวจในแต่ละกลุ่มของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด(ช่อ
งกริด) 

ช่องกริดที่
ถูกเลือก

ตามเงื่อนไข 

จำนวน
ประชากร
เฉลี่ย (คน) 

จำนวน
ประชากร
สูงสุด (คน) 

จำนวน
ประชากร
ต่ำสุด (คน) 

ขนาดของ
การลง

สำรวจตาม
สัดส่วน 
(ชุด) 

ขนาดของ
การลง

สำรวจตาม
เงื่อนไขขั้น
ต่ำ(ชุด) 

โดยที่ผลรวมจำนวนประชากรเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มช่องกริดตามจำนวนช่องกริดที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 198,201 คน จึงทำให้ได้
ขนาดประชากรเท่ากับ 256 คน ต่อ 1 การสำรวจ 

1-600 77 4 228 597 1 4 30 
601-1,200 43 4 869 1187 603 14 30 

1,200-
2,000 

39 4 1,537 1,983 1,232 24 30 

2,001-
4,000 

32 4 2,816 3,997 2,084 44 44 

4,001-
6,000 

12 4 4,859 5,925 4,049 76 76 

6,001-
10,000 

15 4 8,131 9,373 6,486 127 127 

10,001-
20,000 

11 5 14,101 19,867 10,596 276 276 

≤ 20,001 2 2 26,968 29,767 24,169 211 211 
 231 31    776 824 

 
ภาพที่ 31: การสุ่มช่องกริดและขนาดการสำรวจในแต่ละกลุ่มของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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3.3.1 วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง  
การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามแต่ละชั้นภูมิ โดยในชั้นภูมิแรกระดับพื้นที่เมือง ทีม

สำรวจสามารถเลือกช่องกริดในรูปแบบเดียวกันด้วยการสุ่มตามจำนวนกริดที่อธิบายไว้ในบทที่ 3.3 ถัดมาในแต่
ละช่องกริดใช้การเดินสุ่มตามจำนวนครัวเรือนที่อธิบายไว้ในบทที่ 3.3 ภายในขอบเขตของพื้นที่ช่องกริดนั้น ๆ 
ทีมสำรวจจะเลือกครัวเรือนจากประเภทที่อยู่อาศัยด้วยการสังเกตเป็นหลัก ทั้งนี้ หากในกริดไม่มีที่อยู่อาศัยบาง
ประเภทให้ทบจำนวนตัวอย่างนั้นไปในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยแบบอื่นเท่า ๆ กันหรือเลือกตัวอย่างที่ทำให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่อาศัยในแต่ละประเภทมีครบ 30 ครัวเรือนเป็นอย่างน้อยโดยสุดท้ายในแต่ละเมืองจะต้องมีกลุ่ม
ตัวอย่างครัวเรือนในชั้นภูมิพื้นที่เมืองอย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อประเภทพื้นที่เมือง และในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย
อย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อประเภทที่อยู่อาศัย 

3.3.2 เกณฑ์การพิจารณาคดัให้ผู้มีส่วนรว่มเข้า-ออกจากงานวิจัย 
งานวิจัยช้ินนี้มุง่ศึกษาข้อมูลในระดับครัวเรือน โดยครัวเรือนในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน 

ห้องเช่าเดียวกัน หรือที่อยู่อาศัยในรูปแบบอ่ืน ๆ ในหน่วยการเช่าหรือมีความเป็นเจ้าของเดียวกัน โดยผู้ที่อาศัย
ด้วยกันอาจมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัว ญาติ คู่ชีวิต แฟน เพื่อน หรือคนแปลกหน้าก็ได้ เช่น กรณีที่มีคน
หลายคนอยู่ในห้องเช่าเดียวกันโดยไม่รู้จักกันมาก่อนจะนับเป็น 1 ครัวเรือน เป็นต้น  

เกณฑ์การคัดเข้า ด้วยงานวิจัยช้ินนี้เน้นให้เห็นภาพรวมของปรากฏการณ์การใช้ชีวิตในเมืองซึ่งอาจจะ
มีทั้งคนที่มาอยู่เพียงชั่วคราว (ต่ำกว่า 3 เดือน) อยู่ระยะยาว (ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) จนกระทั่งเป็นคนที่อยู่อาศัย
ตลอดชีวิต ในมิติของการทำงานเองก็มีคนที่ทำงานในรูปแบบที่หลากหลายและคนที่ไม่ทำงานเลยเช่นเดียวกัน 
ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อค้นพบหรือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทั้งสิ้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงจะไม่มีเกณฑ์ในการคัดเข้า
นอกเหนือจากความหลากหลายด้านลักษณะที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถสร้างนัยสำคัญทางสถิติได้ ทั้งนี้ ในส่วน
ที่ผู้มีส่วนร่วมไม่สามารถตอบคำถามได้ สามารถตอบว่า (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ หรือ (99) ไม่ตอบได้เช่นกัน 
โดยคำตอบเหล่านี้เป็นคำตอบพ้ืนฐานสำหรับทุกคำถามในแบบสอบถาม ปรากฏอยู่ในเชิงอรรถของทุกหน้า 

เกณฑ์การคัดออก หากผู้มีส่วนร่วมไม่สามารถร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนจบได้ ทางคณะวิจัย
จะยังใช้ข้อมูลในส่วนที่ได้รับคำตอบนั้นมาแล้วโดยวิเคราะห์ตามส่วนคำถามที่ได้รับคำตอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ครบในสัดส่วนที่สูง ทางคณะวิจัยจะพิจารณาหาผู้มีส่วนร่วมคนอื่นเพิ่มเติมเป็นรายกรณี
ไป โดยผู้มีส่วนร่วมเพิ่มเติมไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะแทนคนเดิมโดยตรงแต่ในภาพรวมจะต้องเข้าข่ายจำนวน
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำในมิติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น 

นอกจากกรอบการสุ่มและการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ในกรณีที่มีหลายคน
อยู่ในบ้านขณะที่ทำการสำรวจ จะมุ่งเน้นคัดผู้ที่น่าจะมีความสามารถในการตอบแทนผู้อื่นในบ้านให้ได้มาก
ที่สุด โดยการประเมินของสมาชิกในครัวเรือนเอง นอกจากนี้ จะต้องเป็นสมาชิกที่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ตาม โดยอาจขอข้อมูลการติดต่อเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยต่อไป 
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3.4 การสร้างแบบสำรวจ 
 คำถามหลักของงานวิจัย คือ การเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยเป็นอย่างไร
ในปัจจุบัน และจะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยการเก็บข้อมูลการเดินทางในปัจจุบันจะใช้แบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์ครัวเรือน โดยคำถามจะแบ่งระดับข้อมูลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลระดับครัวเรือน ระดับสมาชิกใน
ครัวเรือน และระดับปัจเจกบุคคล  
 จากกรอบแนวคิดของงานวิจัยการเดินทางในเมือง (urban mobility research) แนวคิดพื้นฐานใน
ส่วนนี้ คือ การเคลื่อนที่ของคนเมืองมีรูปแบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยที่ตั้ง ( location) การใช้พื้นที่ (space) 
และวิถีชีวิต (lifestyle) โดยปัจจัยหลักที่คาดว่าน่าจะมีผลอย่างมากต่อการเดินทางของคนเมือง คือ ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาเมือง  ดังนั้น ตัวแปรจะแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม ลักษณะทางกายภาพ (physical Space) ของย่านที่อยู ่อาศัย ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พฤติกรรมการเดินทาง และทัศนคติเกี่ยวกับการเดินทาง 
 
ตารางที่ 8: ตารางสรุปตัวแปรในการสร้างแบบสำรวจ 

ตัวแปร ระดับข้อมูล 
ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน ปัจเจกบุคคล 

1. ลักษณะทางกายภาพ 
(physical space) 

- สาธารณูปการและสิ่ง
อำนวยความสะดวกในย่าน
ที่อยู่อาศัย 
- ความหนาแน่นและความ
หลากหลายของกิจกรรมใน
เมือง 
- ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 

  

2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน 

- จำนวนสมาชิก 
- รายได้ครัวเรือน 
- การครอบครอง
ยานพาหนะ 
- สัดส่วนค่าใช่จ่ายด้านค่า
เดินทางในครัวเรือน 

- การทำงานของสมาชิก 
- การใช้ชีวิตของสมาชิก 
 

- เพศ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- อาย ุ

3. พฤติกรรมการเดินทาง  - วัตถุประสงค์การเดินทาง 
- ประเภทการเดินทาง 
- ความถี่ในการเดินทาง 
- ราคาค่าเดินทาง 
 

- พฤติกรรมการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ 

- ปัจจัยในการใช้/ไม่ใช้รถ
สองแถว 

- พฤติกรรมการใช้บริการ 
Ride hailing หรือแอป
พลิเคชันเรียกรถ 

- ปัจจัยในการใช้ Ride 
hailing หรือแอปพลิเคชัน
เรียกรถ 

-  
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ตารางที่ 8: ตารางสรุปตัวแปรในการสร้างแบบสำรวจ (ต่อ) 

ตัวแปร ระดับข้อมูล 
ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน ปัจเจกบุคคล 

   - พฤติกรรมการเดินทางด้วย
รถส่วนตัว (รถยนต์/รถ
มอเตอร์ไซค์) 

- ปัจจัยในการใช้รถส่วนตัว 
พฤติกรรมการเดินทางในช่วง
การแพร่ระบาดของ COVID-
19 

4. ทัศนคติที่เกี ่ยวกับการ
เดินทาง 

  - ทัศนคติต่อระบบขนส่ง
สาธารณะ 
- - ความต้องการบริการ

ขนส่งสาธารณะ 
 
ผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ กลุ่ม ลักษณะทางกายภาพของย่านที่อยู่อาศัย ลักษณะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พฤติกรรมการเดินทาง และทัศนคติเกี่ยวกับการเดินทาง โดยมีประเด็น
คำถาม ดังนี้  (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของย่านที่อยู่อาศัย 

• ภายในชุมชน/ย่านที่อยู่อาศัยอยู่มีสาธารณูปการและสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง  และ
สถานที่ที่ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมักไปใช้บริการเป็นประจำคือที่ไหนบ้าง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

• สมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอะไรบ้าง 

• สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดมีรายได้เดือนละเท่าไหร ่

• รายจ่ายที่มากที่สุดของครัวเรือน 3 อันดับแรก คืออะไร 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเดินทาง 

3.1 การเดินทางด้วยรถส่วนตัว (ในกรณีที่มีรถส่วนตัว) 

• ครัวเรือนของท่านมีรถยนต์กี่คัน 

• สมาชิกในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ จำนวนกี่คน 

• ในแต่ละสัปดาห ์สมาชิกในครัวเรือนของท่านใช้รถยนต์เดินทางบ่อยแค่ไหน 

• ในแต่ละสัปดาห ์สมาชิกในครัวเรือนของท่านมักใช้รถยนต์ในการเดินทางไปทำอะไรบ้าง 

• ครัวเรือนของท่านมีรถมอเตอร์ไซค์กี่คัน 

• สมาชิกในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กี่คน 
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• ในแต่ละสัปดาห ์สมาชิกในครัวเรือนของท่านใช้รถมอเตอร์ไซค์เดินทางบ่อยแค่ไหน 

• ในแต่ละสัปดาห ์สมาชิกในครัวเรือนของท่านมักใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางเพื่อ 

• ในครัวเรือนของท่านมีนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน/สถานศึกษาหรือไม่ หากมี 
เดินทางไปเรียนอย่างไร 

• ในครัวเรือนของท่านมีผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือไม่ หากมีเดินทางอย่างไร 

• ในครัวเรือนของท่านมีคนที่ต้องเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือเป็นประจำ รวมตัวท่านเอง
จำนวนกี่คน 

• สมาชิกแต่ละคนในครัวเรือนเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือด้วยวิธีใด ราคาค่าเดินทางกี่บาท
ต่อเที่ยว เวลาในการเดินทางในแต่ละเที่ยวกี่นาท ี

• ในแต่ละสัปดาห์ท่านเดินทางไปที่ไหนบ้างเป็นประจำ เดินทางอย่างไร 

 3.2 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

• สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองเคยใช้บริการรถสองแถวหรือไม่ 

• ใช้บริการรถสองแถวบ่อยแค่ไหน 

• ส่วนใหญ่ใช้บริการรถสองแถวเพ่ือไปที่ไหน  

• มีรถสองแถวที่ใช้บริการเป็นประจำหรือไม่ (สามารถโทรให้มารับได้) 

• สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองเคยใช้บริการรถซิตี้บัสหรือไม่ 

• สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองใช้บริการรถซิตี้บัสบ่อยแค่ไหน 

• สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเอง มักใช้บริการรถซิตี้บัสเพ่ือไปที่ไหน  

 3.3 การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ 

• สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเอง เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถหรือไม่ 

• สมาชิกในครัวเรอืนของท่าน รวมถึงตัวท่านเอง ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถบ่อยแค่ไหน 

• วัตถุประสงค์ในการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ืออะไร 

• หลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ การเดินทางของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  
อย่างไร 

• สถานการณ์การแพร ่ระบาดของ  COVID-19 ทำให ้พฤติกรรมการเดินทางของท ่าน
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม ่อย่างไร 

ส่วนที่ 4 ข้อมลูด้านทัศนคตแิละความต้องการด้านการเดินทางของผูต้อบแบบสอบถาม 

• ในการเลือกยานพาหนะในการเดินทาง สิ่งใดสำคัญที่สุดเปน็อันดับแรก  

• มีปัญหาในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันอะไรบ้าง 
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• ความพึงพอใจต่อบริการรถสองแถวและซิตี้บัสอยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด 

• ในอนาคตข้างหน้า หากระบบขนส่งสาธารณะมีการพัฒนาดังต่อไปนี้ ท่านจะใช้บริการหรือไม่ 
เช่น 
o ระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 
o จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าได้เหมือนสายการบิน 
o ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได ้
o ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท 
o สามารถให้บรกิารผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถได ้
o ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ 
o ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 

• ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าการเดินทางของท่านจะเป็นอย่างไร  
o ยังคงใช้รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ หรือไม่ 
o ยังคงใช้รถส่วนตัว (ในกรณีที่มีรถส่วนตัว) หรือไม ่
o ยังคงใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ หรือไม ่

 

3.5 แนวทางการวิเคราะหข์้อมูล  
แนวคิดพื้นฐานของงานวิจัยนี้ คือ การเคลื่อนที่ของคนเมืองมีรูปแบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยที่ตั้ง 

(location) การใช้พื้นที่ (space) และวิถีชีวิต (lifestyle) โดยปัจจัยหลักที่คาดว่าน่าจะมีผลอย่างมากต่อการ
เดินทางของคนเมือง คือ ลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนา
เมือง ดังนั้น ข้อมูลจากการสำรวจจะนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทาง ซึ่งเป็นตัวแปร
ตามกับตัวแปรต้น คือ ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และทัศนคติ
เกี่ยวกับการเดินทาง 

 
ในกระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค จะกำหนดประเภท

กลุ่มคนเมืองหรือบุคลักษณ์ (urban persona) ตามรูปแบบการเดินทางเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางด้วย
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ รูปแบบการเดินทางจะเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม คือ รถส่วนตัวและ
ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเน้นรถสองแถวกับรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ ( Ride 
hailing) 

สมมติฐานหลักของงานวิจัยนี้ คือ พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคมีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพเมือง (location) จะแบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ 
ได้แก่ คนที่อยู่อาศัยในเมือง คนที่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง คนที่อาศัยในพื้นกึ่งเมือง (peri-urban) และคนที่
อาศัยในเมืองบริวาร เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการเดินทางในแต่ละพื้นที่ โดยมีสมมติฐานย่อย
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ว่า พฤติกรรมการเดินทางหรือวิถีชีวิตมีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ในระดับเมือง (location) แต่ไม่แตกต่าง
กันภายในพื้นที่ระดับย่าน (space) 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางจะถูกนำไปวิเคราะห์ระบบของการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค (system dynamic mapping) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอนาคตการเดินทางในขั้นตอนแรก คือ 
การกวาดสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค (environmental/horizon 
scanning) เพื่อคาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค นำไปสู่การพยากรณ์
ภาพอนาคตฐาน (baseline future) และการพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) ในการ
ทำวิจัยขั้นต่อไป 

 

3.6 การศึกษาอนาคตของการเดินทาง  
 กระบวนการและวิธีการวิจัยในการศึกษาอนาคตของการเดินทาง คือ วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

(strategic foresight) ซึ่งแบ่งได้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) 
2) การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 
3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 
4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 
5) การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 
6) การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 
7) การวางแผน (planning) 
8) การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring)  
 
ทั ้งน ี ้  กระบวนการศึกษาภายใต ้กรอบอนาคตศึกษาจะเป็นการคาดการณ์แบบมีส ่วนร ่วม 

(participatory foresight) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง
ในการพัฒนาและวิเคราะห์ภาพอนาคตในลักษณะต่าง ๆ และกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ อันเป็นพื้นฐาน
สำคัญในการพัฒนาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างอนาคตพึงประสงค์ (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) จึง
กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง  
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ภาพที่ 32: กรวยอนาคต (futures cone)  

(ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) 

 
- จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  กับภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้เดินทางในเมืองหลัก

ภูมิภาคทั้ง 3 เมือง เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดินทาง 
-  จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 กับผู้เชี่ยวชาญ ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้เดินทางใน

เมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง เพื่อกำหนดปัจจัยหลักเพื่อสร้างฉากทัศน์ (scenario building) ของอนาคต  
- จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 กับผู้เชี่ยวชาญ ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้เดินทางใน

เมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 

3.7 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัย  
ในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะไม่บันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ หรือ

บันทึกวีดีทัศน์ในงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถาม หรือ ถอนตัวออก
จากการโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่องานหรือสถานภาพการทำงานของผู้มีส่วนร่วม 

สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเป็นหลัก ขออนุญาต
เผยแพร่ในรายงานการวิจัยที่จะถูกตีพิมพ์ตามเนื้อหาที่ท่านยินยอมให้ผู้วิจัยเผยแพร่ได้ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
จะต้องให้ความยินยอมต่อผู้วิจัยก่อนจะเข้าสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามได้ การยินยอมดังกล่าวจะ
รวมถึงการนำเอาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป 

1.1 การประเมินและป้องกันความเสี่ยง 
ความเสี่ยงภัยหรืออันตรายของผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มย่อยในงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ในระดับน้อยถึงไม่มี

อันตราย เนื่องจากในระหว่างงานวิจัยไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ นอกจากนี้ การวิเคราะห์
ยังเน้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในภาพรวมที่ไม่สามารถชี้เฉพาะว่าข้อมูลมาจากใครได ้
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1.2 การรักษาความลับของผู้มีส่วนร่วมในแต่ละกลุ่ม 
โดยสรุปแล้ว ข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถามที่สามารถนำไปเผยแพร่ในรายงานการวิจัยจะมีเพียง

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมตอบแล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละบุคคล จ ะมี
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัยได้ รายงานผลการวิจัยจะเน้นการสื่อสารเป็นภาพรวม เพื่อเป็นการปกปิดตัวตนของผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัย และป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจตามมาได ้
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บทที่ 4 สถานการณ์การเดินทางในเมอืงหลักภูมิภาค 
 

จากการสำรวจภาคสนามในเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมือง
หาดใหญ่-สงขลา รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ สามารถสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การ
เดินทาง ได้ดังนี ้

4.1 ข้อมูลการสัญจรในเมืองเชียงใหม่ 
 เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ การสัญจรในเมืองดังกล่าวจึงแบ่งออกเป็นการ
สัญจรของคนที่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ คนที่มาทำงานในเมืองเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ผลการสำรวจแสดง
ให้เห็นระบบโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่งและสถานการณ์การสัญจรในเมืองเชียงใหม่ ดังนี้ 

4.1.1 บทบาทของเมืองเชียงใหม ่
 จากเมืองการค้าในภูมิภาค สู่เมืองท่องเทีย่วระดับโลก 

ในอดีตนครเชียงใหม่หรืออาณาจักรล้านนาเดิมเคยเป็น“เมืองศูนย์กลางด้านการค้าและศาสนาของ
อาณาจักร” ต่อมามีการอพยพและย้ายถิ่นฐานของชาวเมืองจากต่างถิ่นเข้ามารวมกลุ่มอยู่อาศัยกันตาม
นโยบายการสร้างเมืองตั้งแต่ พ.ศ.2314  โดยในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอกเป็นที่อยู่ของกลุ่มช่างฝีมือ
และพ่อค้าที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย อาทิ ชาวเขิน มอญ พม่า ไทใหญ่ ส่วนเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่
ชั้นในกำหนดให้เฉพาะชาวไทยวนหรือคนเมืองอาศัยอยู่ (จักรพงษ์ คำบุญเรือง, 2561) ทำให้เมืองเชียงใหม่เป็น
เมืองที่มีผสมผสานวัฒนธรรมจากผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์  

ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักดิ์เป็นเมืองสำคัญระดับภูมิภาคของประเทศ มีประชากรในพื้นที่
จำนวนมากและยังเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของทางภาคเหนือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องมาจากเมือง
เชียงใหม่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ 700 ปีก่อน อีกทั้งนโยบายในการพัฒนาหลังจากที่เมืองเชียงใหม่
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับประเทศไทยตั้งแต่ปี 2314 เรื่อยมาจนทำเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองภูมิภาคที่สำคัญของ
ประเทศ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (2560) ได้ทำการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และสรุปออกเป็น  5  
ยุค ดังนี ้

1) ยุคสร้างเมืองเชียงใหม่  (ก่อน พ.ศ.1839)  การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองเดิมในพื้นที่แถบลุ่ม
แม่น้ำปิง ช่วงพ.ศ.1839 ในสมัยพระยาร่วง (พ่อขุนรามคําแหง) แห่งเมืองสุโขทัย พระยางำเมืองแห่งเมือง
พะเยาให้ชื่อเมืองนี้ว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เป็น “ศูนย์กลางของพ้ืนที่ทางภาคเหนือ” (ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, 
2519)  
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2) เชียงใหม่เมืองประเทศราชของพม่า (พ.ศ.2101 ถึง พ.ศ.2317) เมืองเชียงใหม่เสียเอกราชแก่พระ
เจ้าบุเรงนองในปี พ.ศ.2101 และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จึงทำให้บทบาท
เมืองเชียงใหม่ เป็น “เมืองที่ได้วัฒนธรรมผสมผสานของพม่า ทั้งด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ความเชื่อ การ
แต่งกาย อาหาร และด้านสถาปัตยกรรม”  

3) เชียงใหม่สมัยเป็นประเทศราชของไทย (พ.ศ.2317 - ก่อนการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5) สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่สำเร็จใน พ.ศ.2317 จนถึงเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชขึ้นครองราชย์ ได้ยกทัพปราบพม่าและได้ทรง “ฟื้นฟูบทบาทชุมชนเมืองเชียงใหม่” ขึ้นอีกครั้ง  

4) เชียงใหม่สมัยจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  (พ.ศ.2451) การจัดการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาลขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จนในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมือง สัญลักษณ์ของ
เมืองประเทศราชจึงค่อยสลายตัวลง  

5) เชียงใหม่เป็นจังหวัดของประเทศ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476) 
คณะราษฎรยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ.2476 มณฑลพายัพจึงถูกยุบ แต่ผล

ของการเปลี่ยนแปลงในช่วงการ เชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น "จังหวัด"  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 และยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กำหนดให้เชียงใหม่มีบทบาทเป็นเมืองหลวงของ
ภาคเหนือ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติจนทำให้เมืองเชียงใหม่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคจนทำให้
พัฒนากลายเป็นเมืองเช่นปัจจุบัน 

ปัจจุบันบทบาทเมืองเชียงใหม่มีการวิวัฒนาการและมีบทบาทที่หลากหลายมากขึ้น ดังน้ี  

บทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลก  

ผลการสำรวจของผู้อ่าน Condé Nast Traveler (CN Traveler) สื่อท่องเที่ยวช่ือดังของสหรัฐอเมริกา 
ที่เจาะกลุ่มผู้อ่านที่มีไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวหรูหรา มีระดับ สำหรับ Readers’ Choice Awards 2020 หมวด
เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก ประเภท Best Small Cities ผลปรากฎว่า เชียงใหม่คว้าอันดับที่สอง โดยเป็นหนึ่ง
เดียวของเอเชียที่ติดอันดับในหมวดนี ้(เชียงใหม่นิวส์, 2563)  

จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนการระบาดของโรค COVID-19 ปี 2557 มีจำนวน 
8,665,502 คน ปี 2558 จำนวน 9,286,307 คน และปี 2559 จำนวน 9,326,958 คน มีรายได้รวมจากการ
ท่องเที่ยวในปี 2559 90,137,28 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 2,902,139 คน และนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 6,721,819 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่อชาติต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาว
ไทยประมาณ 30 ต่อ 70 (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่, 2561 อ้างถึงในสำนักงานสถิติจังหวัด
เชียงใหม่, 2561) ชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวเชียงใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2018 คือ จีนจำนวน 
1,037,696  คน สหรัฐอเมริกาจำนวน 231,243  คน อังกฤษจำนวน 195,559 คน ฝรั่งเศสจำนวน 159,311 
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คน ญี่ปุ่นจำนวน 147,394 คน เยอรมันจำนวน 122,639 คน ออสเตรเลียจำนวน 105,255  คน เกาหลีจำนวน 
101,706  คน เนเธอร์แลนด์จำนวน 51,736 คน และตะวันออกกลาง 49,679 คน (TerraBKK, 2019) 

เชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของไทยจากยุคอุตสาหกรรมสู่การท่องเที่ยว
และนวัตกรรม มีการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวมากกว่าในภาคอุตสาหกรรม 14% และมีตัวเลข GDP สูงกว่า
ภาคเกษตรกรรมถึง 16% โดยในปี 2559 เชียงใหม่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 38.29% (822,454 
ล้านบาท) ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในประเทศ ซึ่งตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่ก้าวกระโดดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการ
พลิกโฉมโครงสร้างการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ คาดการณ์กันว่าในปี 2030 ประเทศจีนจะมีชนชั้นกลางที่มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวมากถึง 300 ล้านคน ซึ่งมากกว่าสหรัฐอเมริกา และเป็นประเทศที่มีประชากรที่มี
พาสปอร์ตมากที่สุดในโลก (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2560 อ้างถึงใน Mychiangmai, 2018) 

ปี 2561 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับสากลว่าเชียงใหม่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ เชิง
ผจญภัยและกีฬา เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว MICE และควรพัฒนา Branding เมืองเชียงใหม่ครั้งใหญ่ให้
ชัดเจน โดยเฉพาะล่าสุดการได้รับรางวัลสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts and 
Folk Art) ของ UNESCO หรือการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก เมืองเชียงใหม่จะต้องเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาในทุก ๆ ด้านทั้งด้านคมนาคม ขนส่ง วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว รวมถึงสร้าง
มาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2561) แนวคิดการพัฒนาเมืองดังกล่าวทำให้เชียงใหม่มีโอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น
จำนวนมาก  

บทบาทเมืองศูนย์กลางการบริการราชการของภูมิภาค  

เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบริการราชการของภูมิภาค เดิมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่
ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่า แต่ขนาดพื้นที่คับแคบไม่สามารถ
รองรับจำนวนประชาชนผู้เดินทางมาใช้งานได้ อีกทั้งยังสร้างปัญหาจราจรรถติดในย่านเมืองเก่า ทำให้ต่อมาปี 
2561 ได้ย้ายไปบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่
กว่ารองรับจำนวนผู้มาติดต่อราชการได้มากกว่าเดิมและไม่ขัดกับบรรยากาศการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง
เก่า (“สรุปรายงานผู้บริหารแผนการใช้ที่ดินของรัฐในเมืองหลักภาคเหนือ: เชียงใหม่,” 2523,หน้า 3)  

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนย์ที่รองรับการใช้ งานของประชาชนจากใน
จังหวัดเชียงใหม่และจากจังหวัดข้างเคียง และมีโรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน
จังหวัดจำนวน 24 แห่ง รองรับได้ 2,099 เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงอื่น จำนวน 4 แห่ง รองรับได้ 
1,132 เตียง โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง รองรับได้ 999 เตียง 
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(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ราชการ , 2562) แต่
จำนวนผู้เข้ารับบริการตามสถานพยาบาลในพื้นที่เชียงใหม่ทั้งของรัฐและเอกชนมีค่อนข้างหนาแน่นมาก 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลสันทราย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจากหลาย
อำเภอเข้ามาทำการรักษา หรือโรงพยาบาลบางแห่งก็รองรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาใช้สิทธิแรงงานข้ามชาติ
จำนวนมากเช่นกัน (เชียงใหม่นิวส์, 2563) การเดินทางสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีรายได้น้อยหรือเป็นแรงงาน
ข้ามชาติที่ไม่มียานพาหนะส่วนตัวจำเป็นต้องพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะหลายต่อหรือใช้เวลารอนานกว่าจะ
เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลได้ ทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนต้องเสียเวลารอรับการรักษาประมาณหนึ่งวัน  

 

ภาพที่ 33: จุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารไปศูนย์สุขภาพชุมชนและศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ 

บทบาทเมืองมหาวิทยาลัย  

จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนแหล่งการศึกษามากเป็นอันดับที่หนึ่งของภาคเหนือ ผนวกกับสภาพที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อการคมนาคมซึ่งจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ของอาเซียนได้ มีสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ ้น 781 แห่ง โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีจำนวนครแูละอาจารย์รวมทั้งสิ้น 18,512 คน และมีจำนวนนักเรียน
และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 293,895 คน (จังหวัดเชียงใหม่, 2562) นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรส่วนมากนิยม
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เนื่องจากมีความสะดวก ไม่ต้องหาที่จอดยาก และบางคนมาจากต่างจังหวัดทาง
ครอบครัวจึงให้นำรถจักรยานยนต์มาใช้งานน่าจะสะดวกกว่า และบางส่วนนิยมใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถสอง
แถวเดินทางไปยังย่านต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ หรือกลับบ้านช่วงเสาร์อาทิตย์ โดยปกติรถสองแถวจะจอดรอ
รับ-ส่งผู้โดยสารอยู่บริเวณถนนหน้าสถานศึกษาและยึดพ้ืนที่จอดรถประมาณ 1 ช่องจราจรตั้งแต่เช้าจรดค่ำ  
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ภาพที่ 34: บรรยากาศย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สำหรับการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยจะมียานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริการ เช่น รถไฟฟ้า
(รถม่วง) และรถตู ้ CBG จากพลังงานขยะและรถจักรยานเช่า รวมทั้งมีกลุ ่มสเกตบอร์ดที ่เป็นทั ้งคนใน
มหาวิทยาลัยและคนนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาเล่นกันภายในมหาวิทยาลัยช่วงเย็นถึงกลางคืน หรือบางครั้งจะมี
ผู้ปกครองพาลูกหลานเข้ามาฝึกหัดขี่จักรยานและสกูตเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัย
และมีความร่มรื่นและมีความปลอดภัยมากกว่าถนนด้านนอก  

 

ภาพที่ 35: บรรยากาศการเดินทางภายในย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พื้นที่ย่านมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาส่วนมากมีการธุรกิจที่พักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหารและสถาน
บันเทิงเปิดให้บริการจำนวนมาก รวมทั้งมีท่ารถแดงบริการนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่อื่น ๆ ทำให้ทั้งวันจะมี
ปริมาณจราจรค่อนข้างมาก เพราะนอกจากผู้ใช้บริการจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษามาใช้งานแล้วยังมี
ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาใช้งานพื้นที่ย่านนี้เช่นกัน 
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ภาพที่ 36: บรรยากาศการทำกิจกรรมรอบนอกมหาวิทยาลัยที่ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มาเยือน 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2013) 

บทบาทเมืองการค้าและบริการ 

เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ สังเกตได้จากที่ตั้งของตลาดจำนวนมาก ทั้งตลาดสินค้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค  ตลาดสด ตลาดกลางคืน ถนนคนเดิน แหล่งค้าปลีกและค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์
มาร์ท ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่เหล่านี้มีจำนวนมาก
และกระจายอยู่ทั่วเมืองเชียงใหม่  โดยเฉพาะตามถนนสายหลักจากทั่วมุมเมือง สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทาง
เคลื่อนไหวของผู้คนจากทั้งในเมืองเชียงใหม่และพื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่ที่หลั่งไหลเข้า-ออกเมืองเชียงใหม่จาก
ทั่วสารทิศ   

 

ภาพที่ 37: ที่ตั้งของตลาดและแหล่งการค้าในเมืองเชียงใหม่ 

(ที่มา: โครงการคนเมือง 4.0: อนาคตการซื้อของของคนเมืองหลักภูมิภาคประเทศไทย, 2564) 
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ตลาดเหล่านี้ส่วนมากเป็นตลาดเก่าแก่อยู่คู ่บ้านเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน เช่น ตลาดวโรรส 
ตลาดมิ่งเมือง กาดเมืองใหม่ กาดต้นลำไย และตลาดต้ังใหม่แห่งต่าง ๆ มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามาซื้อขาย
สินค้าจากทั้งในเมืองเชียงใหม่ นอกอำเภอ และจังหวัดข้างเคียง โดยจะเดินทางเข้ามาทั้งแบบรายวัน ราย
สัปดาห์และรายเดือน แต่ส่วนมากจะเดินทางเข้ามาเมืองเชียงใหม่เป็นรายวัน เนื่องจากสินค้าที่ซื้อไปจำหน่าย
ต่อจะเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เครื่องเทศ และของใช้
ประจำวัน เป็นต้น ยานยนต์ที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้นิยมใช้ ได้แก่ รถสองแถว รถจักรยานยนต์ส่วนตัว 
รถจักรยานยนต์รบัจ้าง รถกระบะ รถตุ๊กตุ๊ก รถซาเล้ง รถสามล้อถบี เป็นต้น เนื่องจากสามารถขนสัมภาระข้าว
ของได้จำนวนมาก ราคาถูก และส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกับคนขับสามารถต่อรองราคาหรือช่วงเวลารับ-ส่งได้ โดย
การเดินทางในระยะใกล้ส่วนมากจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก รถซาเล้ง รถสามล้อถีบ ส่วนรถสอง
แถว รถจักรยานยนต์ส่วนตัว และรถกระบะ เพราะสามารถเดินทางข้ามอำเภอข้ามจังหวัดได้ ความสัมพันธ์ของ
คนค้าขายและคนบริการขับรถขนส่งเหล่านี้ค่อนข้างพึ่งพาอาศัยกันมาก ทั้งการต่อรองเส้นทาง ระยะเวลาการ
รอ และการจ่ายเงินที่ยืดหยุ่น หรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนอาหารและสินค้าแทนค่าจ้างหรือให้สินน้ำใจกัน 
สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของเมืองค้าขายและบริการที่มีประวัติการอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน 

ตลาดถนนคนเดินจะเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับกลุ่มนักเรียน คนทำงาน นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติ ตลาดถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ถนนนิมมานเหมินท์ ถนนวัวลาย ประตู
ท่าแพ ซึ่งจะมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ แกลอรี ร้านเสื้อผ้า ร้านงานหัตถกรรมที่รับมาจากชาวดอย 
เป็นต้น  

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ายังเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาพักผ่อน ซื้อของ เรียน
พิเศษตามสถาบันกวดวิชา ซึ่งมีนักเรียนจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาจำนวนมากในช่วงวัน
เสาร์-อาทิตย์ หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่เข้ามาทำธุรกรรมการเงิน เป็นต้น  

นอกจากนี้แหล่งตลาดและย่านการค้าในข้างต้นยังเป็นแหล่งจุดหมายปลายทางของบริการรถรถยนต์
ร ่วมโดยสาร หรือ Ride Hailing Service (RHS) เช่น Grab car Grab bike Grab delivery Food Panda 
หรือแพลตฟอร์มเดลิเวอร์รี่ท้องถิ่น เช่น Busy rabbit, Locall.chiangmai, Frabbit เข้ามาบริการเช่นกัน   
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ภาพที่ 38: บรรยากาศถนนคนเดิน 

(ที่มา: ประชาชาติ, 2563) 
 

 

 

ภาพที่ 39: การเดินทางขนส่งในย่านการค้าและบรกิาร 

4.1.2 ระบบคมนาคมขนส่งในจังหวัดเชียงใหม ่
 เมืองเชียงใหมม่ีระดับการเขา้ถึงสูงทั้งทางถนน รางและอากาศ 

การเดินทางขนส่งในเมืองเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กับระบบการคมนาคมขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่ 
ระบบขนส่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีหลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ ซึ่งเป็นระบบ
สาธารณูปโภคหนึ่งที่สำคัญสำหรับการตั้งถิ่นฐาน จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางที่ สำคัญแห่งหนึ่ง
สำหรับการคมนาคมทางบกและทางอากาศ เนื่องด้วยเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคเหนือทั้งด้านการพาณิชย์ 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและการขนส่ง เชียงใหม่ประกอบด้วยท่าอากาศยานนานาชาติ 1 แห่ง 
สถานีรถไฟกลาง 1 แห่ง และสถานีรถโดยสารประจำทางที่สำคัญ 3 แห่ง 
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ภาพที่ 40: แผนที่โครงข่ายเส้นทางหลักในจังหวัดเชียงใหม่ 

(ที่มา : Wigipedia, 2563) 

1. ถนนภายในจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การ
เดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก 

สำหรับวิธีการเดินทางภายในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้ง
จักรยาน สำหรับระบบขนส่งมวลชนมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และประมาณ พ.ศ. 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ใน
บริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีสีเหลือง-น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วนสีแดง-เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล 
มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ คือ "สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1" 
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(สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ "สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียง ใหม่ แห่งที่ 2" 
และ "สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3" (สถานีขนส่งอาเขต) 

2. ถนนระหวา่งจังหวัด 

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถยนต์ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ผ่าน
จังหวัดลำปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่ 

3. ถนนในเมืองเชียงใหม ่

เส้นทางหลักสำหรับการคมนาคมในตัวเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ถนนในเขตคูเมืองเก่า ส่วนใหญ่
วางตัวในทิศเหนือ–ใต้ และทิศตะวันออก–ตะวันตก ตัดกันเป็นตาราง ถนนรอบคูเมือง มีทั้งฝั่งในและฝั่งนอก 
แต่ละฝั่งจะเดินรถทางเดียว และทั้งสองฝั่งเดินรถสวนทางกัน ถนนชุมชนนอกคูเมือง และถนนที่เชื่อมต่อกับ
ชานเมืองและอำเภอใกล้เคียง การกระจายตัวของถนนในเขตเมืองเชียงใหม่มีแนวโน้มแผ่ขยายออกทุกทิศทาง 
ยกเว้นทิศตะวันตกซึ่งมีดอยสุเทพขวางไว้และยังเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทำให้ไม่สามารถขยายชุมชนและถนน
ไปทางทิศดังกล่าวได้ ถนนหลักสำหรับการสัญจรภายในเมืองเชียงใหม่ อาทิ  

1) ถนนรอบคูเมือง ได้แก่  ถนนมณีนพรัตน์ (คูเมืองตอนเหนือด้านนอก) ถนนศรีภูมิ (คูเมืองตอน

เหนือด้านใน) ถนนช่างหล่อ (คูเมืองตอนใต้ด้านนอก) ถนนบำรุงบุรี (คูเมืองตอนใต้ด้านใน) ถนน

ชัยภูมิ (คูเมืองตอนตะวันออกด้านนอก ส่วนเหนือ) ถนนคชสาร (คูเมืองตอนตะวันออกด้านนอก 

ส่วนใต)้ ถนนมูลเมือง (คูเมืองตอนตะวันออกด้านใน) ถนนบุญเรืองฤทธิ์ (คูเมืองตอนตะวันตกด้าน

นอก) ถนนอารักษ ์(คูเมืองตอนตะวันตกด้านใน) 

2) ถนนในคูเมือง ได้แก่ ถนนจ่าบ้าน ถนนพระปกเกล้า ถนนราชดำเนิน ถนนราชภาคินัย ถนนราช

มรรคา ถนนราชวิถ ีถนนเวียงแก้ว ถนนสามล้าน ถนนสิงหราช ถนนอินทวโรรส 

3) ถนนนอกคูเมือง ได้แก่ ถนนกำแพงดิน ถนนเจริญประเทศ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนช้างคลาน 

ถนนโชตนา ถนนทิพย์เนตร ถนนทุ่งโฮเต็ล ถนนนิมมานเหมินท์ ถนนบำรุงราษฎร์ ถนนโพธาราม 

ถนนเมืองสมุทร ถนนรถไฟ ถนนวังสิงห์คำ ถนนศิริมังคลาจารย์ ถนนสุริยวงศ์ ถนนหัสดิเสวี ถนน

อัษฎาธร ทางหลวงชนบท ชม. 4032 (บ้านป่าแดดเหนือ–ป่าแดดใต้) ถนนเจริญเมือง ถนนช้าง

ม่อย ถนนท่าแพ ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ถนนรัตนโกสินทร์ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนลอยเคราะห์ 

ถนนวิชยานนท ์ถนนศรีดอนชัย ถนนสนามกีฬา ถนนสุเทพ ถนนหายยา ทล. 1366 (สถานีตำรวจ

ช้างเผือก) ถนนแก้วนวรัฐ ถนนนันทาราม ถนนประชาสัมพันธ์ ถนนเมืองสาตร ถนนห้วยแก้ว 

ถนนศรีวิชัย 
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ภาพที่ 41: แผนที่โครงข่ายถนนหลักบริเวณคูเมืองเชียงใหม่และชุมชนทางทิศตะวันออก 

(ที่มา: wikiwand, 2559) 

4. ถนนวงแหวน 

ถนนหลักที่รองรับการคมนาคมระหว่างตัวเมืองเชียงใหม่กับเขตชานเมือง อำเภอใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง 
ประกอบด้วยถนนสายหลักที่นำไปยังเขตชานเมืองหรืออำเภอใกล้เคียง และถนนวงแหวนที่เชื่อมต่อถนนสาย
หลักข้างต้นเข้าด้วยกัน ซึ่งถนนวงแหวนมีจำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 

1) วงแหวนรอบที่หนึ ่ง ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และ ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1141 

2) วงแหวนรอบที่สอง หรือวงแหวนรอบกลาง คือ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

3) วงแหวนรอบที่สาม หรือวงแหวนรอบนอก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 (วงแหวนรอบที่

สาม วงแหวนรอบนอก–คลองชลประทาน) 

5. ทางรถไฟ 

สถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่ คือสถานีรถไฟเชียงใหม่ ปัจจุบันมีรถไฟ
สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง 
และลำพูน เปิดการเดินรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รวมวัน
ละ 14 ขบวน (ไป 7 กลับ 7) และนครสวรรค์-เชียงใหม่ วันละ 2 ขบวน (ไป-กลับ) ขบวนรถที่เข้า-ออกเชียงใหม่ 
– กรุงเทพ มีทั้ง รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว  ส่วนรถท้องถิ่น วิ่งระหว่าง  นครสวรรค์-เชียงใหม่-นครสวรรค์ 
ใช้รถดีเซลราง  
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6. ทางอากาศ 

จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
รองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ตามลำดับ โดยมีเที่ยวบินไป-
กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศ โดยสายการบิน
ระหว่างประเทศ มีสายการบินในแถบเอเชียมีเที่ยวบินโดยตรงจากเชียงใหม่ไปยังหลายประเทศ เช่น จีน 
เกาหลีใต้ ลาว เมียนมาร์ ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เป็นต้น 

7. สถานีขนส่งสาธารณะภายในเมืองเชียงใหม่ 

 สถานีขนส่งสาธารณะและเสน้ทางการบริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่มีดังภาพแผนที่
เส้นทางบริการรถประจำทางและรถสองแถวจังหวัดเชียงใหม่ และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) สถานีขนส่งช้างเผือก  

เป็นสถานีขนส่งสาธารณะรับส่งผู้โดยสารนอกเมืองมากที่สุดพร้อมทั้งมีบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง  

มีบริการ 9 เส้นทาง ได้แก ่

(1) สถานีขนส่งช้างเผือก - อำเภอแม่วาง สายสีเหลือง ราคา 35 บาท  

(2) สถานีขนส่งช้างเผือก - อำเภอจอมทอง สายสีเหลือง ราคา 35 บาท ผ่านอำเภอหางดง 

อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหลอ่ มุ่งหน้าสู่ อ.จอมทอง 

(3) สถานีขนส่งช้างเผือก - อำเภอแม่โจ้ - อำเภอแม่แฝก สายสีเขียว ราคา 30 บาท) ผ่าน

ตลาดวโรรส ตลาดรวมโชค แม่โจ้ หนองหาน ถึงร่มหลวง 

(4) สถานีขนส่งช้างเผือก - อำเภอแม่ริม สายสีเหลือง 16 บาท ราคา 80 บาท ผ่านบ้านป่าติ้ว 

อำเภอแม่ริม 

(5) สถานีขนส่งช้างเผือก - อำเภอสันกำแพง สายสีเทา ราคา 15 บาท ผ่านสถานีรถไฟ ไปบ้าน

บ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง 

(6) สถานีขนส่งช้างเผือก - อำเภอฝาง สายสีส้ม ราคา 80 บาท ผ่าน อำเภอแม่ริม อำเภอแม่

แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ จอดปลายทางที่ตลาดโชคธาน ีอำเภอฝาง 

(7) สถานีขนส่งช้างเผือก - อำเภอพร้าวสายเหนือ สายสีแดง ราคา 60 บาท ผ่านโรงพยาบาล

นครพิงค ์อำเภอแม่ริม อ.เชียงดาว 

(8) สถานีขนส่งช้างเผือก - อำเภอแม่อาย ท่าตอน สายสีส้ม ราคา 90 บาท อำเภอแม่ริม 

อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย 

(9) สถานีขนส่งช้างเผือก - อำเภอฮอด ดอยเต่า สายสีฟ้า ราคา 49 บาท ผ่านประตูเชียงใหม่ 

อำเภอจอมทอง แยกดอยอินทนนท์ 
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2) คิวรถประตูเชียงใหม่  

คิวรถประตูเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณตลาดประตูเชียงใหม่ มีบริการ 3 เส้นทาง ได้แก่ 

1) สายแม่วาง - บ้านกาด สายสีส้ม 35 บาท รถคิวที่ข้างถนนวัวลายไป อำเภอแม่วาง 

2) สายเชียงใหม่ - ทุ่งเสี้ยว - สันป่าตอง สายสีส้ม ราคา 19 บาท ผ่านประตูเชียงใหม่ ผ่าน 

อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง ไปยังทุ่งเสี้ยว 

3) สายเชียงใหม่ - ฮอด - ดอยเต่า ราคา 49 บาท ผ่าน สถานีขนส่งช้างเผือก ตลาดประตู

เชียงใหม่ อำเภอจอมทอง บริเวณแยกดอยอินทนนท ์

3) คิวรถกาดหลวง 

คิวรถกาดหลวง มีบริการ 5 เส้นทาง ได้แก่  

1) คิวรถกาดหลวง - ทุ่งเสี้ยว ผ่านสันป่าตอง บ่อสร้าง แม่ก๊ะ ดอยสะเก็ด สารภ ีลำพูน ป่าป้อง 

แม่โป่ง น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด แม่แตง และสะเมิง  

2) คิวรถกาดหลวง - สายบ่อสร้าง - แม่ก๊ะ - ดอยสะเก็ด สายสีเทา ราคา 25 บาท ผ่านสถานี

รถไฟ บวกครก บ้านมอญ สันกลาง บ่อสร้าง หนองบัว และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 

3) คิวรถกาดหลวง สายเชียงใหม่ - สารภ ี- ลำพูน สายสีฟ้า ราค 12 บาท 

4) คิวรถกาดหลวง - สายเชียงใหม่ - แม่แตง สายสีแดง ราคา 25 บาท ผ่านกาดหลวง ไป 

อำเภอแม่แตง ปากทางเข้าเขื่อนแม่งัด 

5) คิวรถกาดหลวง - สายเชียงใหม่ - สะเมิงใต้  สายสีเหลือง ราคา 65 บาท ผ่านกาดหลวง 

ผ่าน อ.แม่ริม โป่งแยง จอดส่งผู้โดยสารบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอสะเมิง 

4) คิวรถริมแม่น้ำปิง  

 คิวรถแม่ปิง มบีริการ 2 สาย ได้แก่  

1) เชียงใหม ่- ทุ่งเสี้ยว - สันปา่ตอง สายสีเทา ราคา 22 บาท 

2) สายปา่ป้อง - แม่โป่ง - น้ำพุร้อนดอยสะเกด็ สายสีเหลือง ราคา 50 บาท 

5) สะพานเหล็ก (ขัวเหล็ก)  

บริการจากสะพานเหล็กไปอำเภอสารภี ลำพูน เพียงเส้นทางเดียว 

6) สถานีขนสง่อาเขต 

 มีบริการ 3 เสน้ทาง ได้แก ่
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1) สถานีขนส่งอาเขต - สนามบิน 

2) สถานีขนส่งอาเขต - โรงพยาบาล 

3) สถานีขนส่งอาเขต – ศูนย์ประชุมนานาชาติ 

 

นอกจากนี้จากสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2545-2560 พบว่า
จำนวนการจดทะเบียนสะสมมากที่สุด 3 ลำดับแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) รถจักรยานยนต์ 2) รถยนต์ส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และ 3) รถยนต์ส่วนบุคคล 

 

 

ภาพที่ 42: สถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2545-2560 

(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลจาก ฝ่ายสถิติ กลุ่มวิชาการและวางแผน สำนักงานขนส่งจงัหวัดเชียงใหม่, 2564) 
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ภาพที่ 43: แผนที่เส้นทางบริการรถประจำทางและรถสองแถวจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.1.3 ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองเชยีงใหม่ 
 รถสองแถวบริการครอบคลุมแต่ไร้ประสิทธิภาพ 

ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ที่เป็นที่นิยมมาก ได้แก่ รถประจำทางและรถสองแถว โดยเมือง
เชียงใหม่มีป้ายรอรถประจำทางทั้งสิ้น 222 จุด ตามสถานที่สำคัญ เช่น สถานศึกษา ย่านการค้า สถานีขนส่ง 
วัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เป็นต้น ส่วนรถสองแถวเป็นรถกระบะสี่ล้อเสริมด้วยหลังคา ทาสีต่าง ๆ เป็น
เอกลักษณ์ ได้แก่ สีเขียว ฟ้า เหลือง ส้ม ขาว บริการรอบเมืองเชียงใหม่ ส่วนรถแดงจะบริการแค่ในตัวเมือง แต่
ก็มีบางสายที่ไปนอกเมืองหรือเป็นรถเหมาโดยมีตำแหน่ง เส้นทางตามที่กำหนด 

อย่างไรก็ตาม เมืองเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งสาธารณะยังไม่ได้รับการแก้ไข เสียงสะท้อนจาก
ผู้ใช้บริการรถสองแถว คือ ปัญหาด้านราคาที่ไม่คงที่ การเดินรถนอกเส้นทางที่กำหนด และการส่งผู้โดยสารไม่
ถึงจุดหมาย ทำให้คนเชียงใหม่บางส่วนทางเลือกจะใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมากกว่ากว่าการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ แม้ว่าเมืองเชียงใหม่เคยมีการผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมาโดยการวางแผนเส้นทาง
และการกำหนดค่าบริการที่ชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2540 แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการวิ่งรถแบบเหมา
จ่ายมีรายได้ดีกว่าการว่ิงแบบประจำทาง  (Voice TV, 2560)  

ปัญหาหลักของการให้บริการรถสองแถวคือ ความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ให้บริการเดิมคือสองแถวกับบริการขนส่งใหม่ของเอกชน
อย่างแท็กซี่และแกร็บคาร์ ทำให้เกิดการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณภาพการให้บริการ ทั้งในด้าน
เส้นทาง อัตราค่าโดยสาร มาตรฐานการให้บริการ และความสะดวกสบายในการรับบริการ เป็นต้น ปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยเฉพาะด้าน “รายได้” ของกลุ่มผู้ขับรถสองแถว ทำให้คุณภาพของการให้บริการรถ
สองแถวที่ต่ำลงเรื่อย ๆ เพราะขาดรายได้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (รวีวรรณ แพทย์
สมาน, 2563) 

รวีวรรณ แพทย์สมาน (2563) ศึกษาเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการรถสี่ล้อ
แดงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” และผลจากการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการในการใช้
บริการรถสองแถวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เคยใช้
บริการรถสองแถว พบว่าผู้ใช้บริการรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาร้อยละ 
56.25 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ประกอบกิจการส่วนตัวหรือค้าขาย ร้อยละ 23.75 มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ
รถแดงเพื่อไปท่องเที่ยวและไปห้างสรรพสินค้ามากที่สุด ร้อยละ 34.25 รองลงมาคือการไปทำธุระส่วนตัวร้อย
ละ 25.5 แต่ผลการสำรวจทัศนคติการกับความต้องการใช้บริการมีค่าติดลบทุกด้าน ทั้งด้านความสะดวกในการ
ใช้บริการ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ ด้านราคาในการใช้บริการ ด้านคนขับรถหรือผู้
ให้บริการ และด้านระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้คนเมืองเชียงใหม่บางส่วนหันไปใช้รถยนต์ส่วนตัวแทนการ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ผลการศึกษายังระบุว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบทางลบต่อการให้บริการรถสอง
แถวในเมืองเชียงใหม่มี 5 ปัจจัยคือ  
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1) ปัจจัยด้านการบริการของรถสองแถว เช่น ค่าโดยสารที่ไม่แน่นอน สภาพรถไม่ได้มาตรฐาน เส้นทาง
ให้บริการไม่ทั่วถึง พฤติกรรมการขับรถ การไม่เข้าใจภาษาต่างชาติ  

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้พฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปเลือกในการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นกว่าการขึ้นรถสองแถวในบางพ้ืนที่  

3) ปัจจัยด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เช่น ทัศนคติด้านคุณภาพการให้บริการ การ
ปฏิเสธผู้โดยสาร ค่าโดยสารไม่มีมาตรฐาน ความล่าช้าในการเดินทาง พฤติกรรมคนขับรถสองแถวและความ
ปลอดภัย เป็นต้น  

4) ปัจจัยด้านกายภาพ พบว่าผังเมืองเชียงใหม่นั้นยังมีความแตกต่างของการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
บางบริเวณเข้าถึงพื้นที่ลำบาก บางพื้นที่รถติด จอดรถไม่เป็นระเบียบ รวมถึงลักษณะของโครงข่ายถนน 
โบราณสถาน ภูมิประเทศ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลออกไปและ
กระจัดกระจาย เกิดจากการขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นและความคุ้มค่าของการให้บริการรถสองแถว และทำให้เกิด
การปฏิเสธผู้โดยสารบ่อยครั้ง   

5) ปัจจัยด้านนโยบายระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ขาดเอกภาพและความต่อเนื่อง รวม
ไปถึงการดำเนินนโยบายที่หละหลวมและการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ต่อรถสองแถวจนทำให้รถสอง
แถวมีลักษณะผูกขาดระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ส่วนบุคคลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ชาวเชียงใหม่นิยมใช้ในการ
เดินทาง (รวีวรรณ แพทย์สมาน, 2563) 

 

ภาพที่ 44: แผนที่เส้นทางบริการรถประจำทางและรถสองแถวเมืองเชียงใหม่ 
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 นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ของรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่อีกหลายงาน เช่น  

ชิดชัย อังคะไวมงคล (2535) ศึกษาบทบาทการขนส่งสาธารณะของรถสองแถวภายในเมือง 
กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่ารถสองแถวจัดเป็นการขนส่งสาธารณะที่มีบทบาท
สำคัญมากกว่าการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะรถประจำทาง และรถสามล้อถีบ แต่ในปัจจุบันรถ
สองแถวในเมืองเชียงใหม่ยังขาดการจัดการที่ดี ไม่มีระบบที่แน่นอนรวมถึงขาดการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างเข้มงวดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาราคาค่าโดยสารไม่แน่นอน ปัญหาการวนรับผู้โดยสารทำ
ให้เกิดเส้นทางเดินทางที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมาตรฐานบริการไม่ดีพอ รถมีสภาพเก่า ในขณะที่รถสองแถวยังคง
มีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการสัญจรภายในเมืองเชียงใหม่ จึงควรที่จะมีมาตรการหรือแนวทางในการ
จัดการรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่ให้เป็นระบบการขนส่งผู้ โดยสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวทางแก้ไข
ระยะสั้น ได้แก่ การจัดคิวรถให้เดินรถตามเดิม พร้อมกำหนดเส้นทางให้รถสองแถวที่ยังไม่มีสังกัดคิว สำหรับ
ข้อเสนอระยะยาว ได้แก่ สหกรณ์รถสองแถวควรตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชน ที่มีส่วนราชการท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล
และมีเอกชนร่วมลงทุน การจัดการเดินรถในเส้นทางหลัก โดยรถมินิบัส รถบัส หรือรถรูปแบบอื่น 

อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ และคณะ (2554) ศึกษาปจัจัยที่มผีลตอ่อุปสงค์การใช้บริการรถสาธารณะ (สี่
ล้อแดง) กรณีศึกษา: กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธี Conditional Logit Model พบว่าปัจจัยที่มีผล
ทางบวกต่อการใช้บริการรถสาธารณะ (สี่ล้อแดง) ประกอบด้วย 1) ระยะเวลาการเดินทาง 2) ความสะดวก
รวดเร็ว 3) ความปลอดภัยในการเดินทาง 4) ความจำเป็นในการเดินทาง และ 5) การขับรถแดงมีความ
ปลอดภัย ส่วนปัจจัยที่มีผลทางลบต่อการใช้บริการรถสาธารณะ (สี่ล้อแดง) ประกอบด้วย 1) การรายได้ และ 
2) การมีรถส่วนตัว ผลจากการสัมภาษณ์จากการวิจัยโดยวิธีเชิงคุณภาพพบปัญหาของการใช้บริการรถสี่ล้อแดง
ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่มีดังนี้ 1) ค่าโดยสารแพงเกินไป และ 2) มีควันดำออกจากท่อรถมากเกินไป 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขแบบมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มคนทั้งที่ใช้บริการ และ
ให้บริการรถสาธารณะ (สี่ล้อแดง) จึงจะทำให้ระบบขนส่งมวลชนของเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
ได้ในอนาคต 

รวีวรรณ แพทย์สมาน (2563) ศึกษาเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการรถสี่ล้อ
แดงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการรถสี่ล้อแดง 2) ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและความต้องการในการใช้บริการรถสี่ล้อแดง และ 
3) วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการรถสี่ล้อแดง ผลการศึกษาพบว่า รถสี่ล้อแดงเป็น
รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางที่ผูกขาดระบบขนส่งมวลชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ การให้บริการรถสี่ล้อ
แดงประสบปัญหาด้านคุณภาพของการให้บริการที่ต่ำลง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการรถสี่ล้อแดง
แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการบริการ 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 3) ปัจจัยด้านทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 4) ปัจจัยด้านกายภาพของจังหวัดเชียงใหม่ และ 5) ปัจจัยด้านนโยบายระบบขนส่ง
มวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ที่ใช้บริการรถสี่ล้อแดงส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่อรถสี่ล้อแดง และเมื่อ
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เปรียบเทียบทัศนคติของผู้ใช้บริการรถสี่ล้อแดงกับความต้องการใช้รถสี่ล้อแดงต่อ พบว่า มีค่าติดลบทุกด้าน 
แนวโน้มและทิศทางของการให้บริการรถสี่ล้อแดงในอนาคตยังคงสามารถดำรงอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ได้แน่นอน  

 ถึงแม้ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขปัญหาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่โดย
การจัดระเบียบรถสี่ล้อแดงแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาให้กับรถสี่ล้อแดงจึงขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ได้แก่ การจัดระเบียบรถสี่ล้อแดงอย่างจริงจัง 
และดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์  และทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงพฤติกรรมของคน การจัด
ระเบียบของรถสี่ล้อแดงที่จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ โดยจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและการปรับ
รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน เช่น การพัฒนารถสี่ล้อแดงให้เป็น “สมาร์ท
รถแดง” (Smart Red Car Taxi) รถสี่ล้อแดงต้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให้บริการและกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคตภายใต้หลักการ 3S ได้แก ่(1) “Smart Driver” เน้นคุณภาพการ
ให้บริการ (2) “Smart Look” ปรับปรุงสภาพรถให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และ (3) “Smart Information” เป็น
การแก้ไขปัญหาด้วยการทำให้เส้นทางการเดินทางเมืองเชียงใหม่เป็นแผนภาพที่อ่านง่ายขึ้น ใช้เทคโนโลยีบอก
ตำแหน่ง (GPS) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถคำนวณเวลาในการรอรถและประเมินเวลาในการเดินทางได้แม่นยำ
มากขึ้น (รวีวรรณ แพทย์สมาน, 2563) 

เอกวัฒน์ พันธาสุ และมนสิชา เพชรานนท์ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักของ
ภูมิภาค: กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเดินทาง  3 กลุ ่ม ได้แก่ 1) ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือน 2) รูปแบบเมือง และ3) 
ประสิทธิภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเมือง เพื่อทราบกลไกและข้อจำกัดในกิจกรรมการเดินทาง
ภายในเมืองเชียงใหม่ และสามารถนำมาใช้วางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินควบคู่กับการคมนาคมขนส่ง  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้ง 3 กลุ่มมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินทาง โดยรูปแบบพฤติกรรมการ
เดินทางของประชากรเมืองเชียงใหม่มีลักษณะเฉพาะเป็นไปตามเงื่อนไขข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ-สังคมครัวเรือน 
ลักษณะเชิงพื้นที่และลักษณะการให้บริการของขนส่งสาธารณะในย่านที่อยู่อาศัย ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า 
1) ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคมนาคมขนส่งของเมืองเชียงใหม่บางส่วนไม่มีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเดินทางของประชากรเมือง และ 2) นโยบายการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนการ
รองรับด้านคมนาคมขนส่งไม่ทำให้ประชากรเมืองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง  ดังเช่น กรณีการลงุน
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโดยการเพิ่มและขยายเส้นทางการสัญจรเป็นเพียงการทำ ให้สภาพการจราจรภายใน
เมืองเชียงใหม่มีสภาพคล่อง แต่การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบถนนที่เป็นไปตามพฤติกรรมการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลโดยไม่มีการจำกัดขอบเขตนี้ อาจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและเพิ่มอัตราการใช้พาหนะส่วนบุคคลในการ
เดินทาง เพิ่มปริมาณการเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่เมืองหลักในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบเมือง หรือกรณี
การเพิ่มระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ (Mass Transit) เช่น ระบบรถรางไฟฟ้า (LRT) ซึ่งเน้นการเชื่อมต่อ
ระหว่างชุมทางที่สำคัญที่มีระยะการเดินทางในระยะไกลเช่น ศูนย์ราชการ ท่าอากาศยานนานาชาติอาจไม่
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เหมาะสมและรองรับเพียงผู ้ที ่ทำงานราชการหรือกลุ ่มนักเดินทางเพียงกลุ ่มเดียว  และไม่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเดินทางของประชากรเมืองส่วนใหญ่  ซึ ่งเดินทางโดยพิจารณาจากระยะทางของจุดหมาย
ปลายทางที่ใกล้บ้าน การลงทุนในระบบดังกล่าวอาจไม่คุ้มทุน ดังนั้นในขั้นต้นการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ใช้งบประมาณน้อยที่สุดคือการเข้าไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะเมืองซึ่งอยู่ในระดับตํ่า
ควบคู่กับการใช้มาตรการบังคับและควบคุมปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
กายภาพเท่ากับการเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งของเมือง  ดังนั้น การพัฒนา
เมืองเชียงใหม่ในอนาคต ควรเริ่มต้นจากการเรียนรู้พฤติกรรมการเดินทางของประชากรและเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินควบคู่กับการคมนาคมขนส่งที่สอดคล้องกับมิติด้านพฤติกรรม 
 

จักรยานยนต์รับจ้างคือการขนส่งทางเลือกสำหรับคนในท้องถ่ิน 

จักรยานยนต์รับจ้างที่สวมเสื้อวินสีชมพูบานเย็นคอยรับส่งผู้โดยสาร ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายการจัดระเบียบรถจักยานยนต์
รับจ้างของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและความเป็นธรรมราคาค่ าโดยสาร 
ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว 

 
ภาพที่ 45: จักรยานยนต์รับจ้างเสื้อคิวสีชมพูบานเย็น เมืองเชียงใหม่ 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า วินจักรยานยนต์รับจ้างที่มีในเชียงใหม่ ทั้งในเขตอำเภอ
เมืองและรอบนอก รวมทั้งตอนนี้มีจำนวน 61 วิน โดยมีรถจักรยานยนต์สาธารณะพร้อมให้บริการจำนวน 
592 คัน (2020) ซึ่งเงื่อนไขสำหรับวินจักรยานยนตร์ับจ้างที่มีการรองรับจากภาครัฐคือ ต้องมีเสื้อสีบานเย็นติด
แถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง หมายเลขเสื้อ ชื่อวินที่สังกัดชัดเจน มีชื่อนามสกุลและภาพถ่ายของผู้ขับขี่รถรับจ้าง
ติดที่เสื้อทั้งด้านหน้าและหลัง อีกทั้งต้องมีหมวกกันน็อคให้ผู้โดยสารสวมใส่ เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยและ
มั่นใจในการใช้บริการ  



 

124 

คนป่วยก็ต้องพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะ 
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทางและรถสองแถว เพื ่อไปยัง

โรงพยาบาลในเชียงใหม่ได้ เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ จากข้อมูลการเดินทางของศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนคร
พิงค์ มีรถสาธารณะที่สามารถมาลงที่โรงพยาบาลได้ ได้แก่ รถประจำทางหรือชาวบ้านเรียกรถคิว จากอำเภอ
แม่ริมซึ่งเป็นรถสองแถวสีเหลือง และอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นรถสองแถวสีขาวได้จะเป็นคิวรถที่ให้บริการจาก
คิวรถกาดหลวงหรือจะขึ้นจากสถานีขนส่งช้างเผือกก็ได้เพื่อมาลงตรงโรงพยาบาลนครพิ งค์ นอกจากนี้จะมีรถ
คิวจากอำเภอฝาง ซึ่งจะเป็นรถสองแถวสีส้ม และอำเภอแม่อายซึ่งจะเป็นรถบัสสีส้ม เป็นคิวรถที่ให้บริการจาก
สถานขนส่งช้างเผือก เพื่อมาลงตรงโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ นอกจากนี้ยังมีรถสี่ล้อแดง จากสถานีขนส่ง
เชียงใหม่ 2 (อาเขต) ซึ่งจะเป็นสถานีรับผู้โดยสารจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง 
มาลงตรงโรงพยาบาลนครพิงค์ได้เช่นเดียวกัน (ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์, 2561) จากการสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมยังพบอีกว่า รถเมล์ขาว B3 จากสถานีขนส่งเชียงใหม่ 2 (อาเขต) ถึงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ เชียงใหม่ สามารถที่จะมาลงโรงพยาบาลนครพิงค์ได้เช่นเดียวกัน (Cityupdate, 2016) นอกจากนี้
ยังมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่สามารถขึ้นได้ด้วย ในส่วนของโรงพยาบาลสันทราย จะพบว่ามีรถประจำทาง
เชียงใหม่หรือรถคิวสีเขียว ต้นทาง จากกาดหลวงไปหนองหาร-สันทราย ทั้งสายใหม่และสายเก่า ขึ้นจากคิวรถ
กาดหลวงหรือสามารถขึ้นที่อาเขตได้เพื่อมาลงตรงสามแยกสันทรายซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสันทรายได้ 
(ChiangmaiHelpYou, 2014) และนอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์รับจ้างอาเขต ถึงโรงพยาบาลสันทรายด้วย 
(reviewchiangmai, 2020) 

4.1.4 การสัญจรในเมืองเชียงใหม่ 
 รูปแบบการสัญจรในเมืองเชียงใหม่ จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1) การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ รถสามล้อพ่วง และรถจักรยาน  

2) การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก รถบขส. หรือ รถตู้ประจำทางระหว่าง
จังหวัด และรถไฟ เป็นต้น  

3) การเดินทางด้วยบริการรถยนต์ร่วมโดยสาร หรือ Ride Hailing Service (RHS) เช่น การเรียก 
Grab car หรือบริการขนส่งอาหารและพัสดุผ่าน Grab delivery, Food Panda หรือแพลตฟอร์มเดลิเวอร์รี
ท้องถิ่น เช่น Busy rabbit Locall.chiangmai Frabbit เป็นต้น 

1. รถแดงคือภาพจำของนักท่องเที่ยว  

ระบบขนส่งมวลชนประจำเมืองเชียงใหม่ที่เป็นที่รู้จักกันดี และใช้บริการกันอย่างแพร่หลายในบรรดา
นักท่องเที่ยวคือ “รถแดง” เมืองเชียงใหม่ มีรถแดงวิ่งบริการประมาณ 20 กว่าสาย มีสถานีและคิวรถรับส่ง
ผู้โดยสารประมาณ 6 แห่ง และแม้ว่าจะมีการกำหนดราคาค่าโดยสารตามประกาศจากกรมขนส่งจังหวัด



 

125 

เชียงใหม่ว่าต้องไม่เกิน 30 บาท หรือทั้งเหมาคันตั้งไม่เกิน 200 บาท แต่จากการสำรวจข้อมูลการคิดค่าบริการ
รถแดง พบว่าราคาการบริการขึ้นกับระยะทาง ตั้งแต่ 12 บาทถึง 90 บาท (รีวิว เชียงใหม่, 2018)  

 
ภาพที่ 46: รถแดงเมืองเชียงใหม่ 

 

สองแถวแข่งขันบริการลูกค้า 

แม้จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากนิยมใช้บริการรถแดง แต่ด้วยจำนวน
รถแดงที่มีกระจายทั่วเมืองเชียงใหม่ ทั้งที่เป็นเจ้าของรถเองหรือรถเช่า ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง
หันมาเรียกใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันกันมากขึ้น ทำให้ผู้ขับขี่รถแดงต่างต้องเผชิญปัญหาแข่งขันกันหา
ลูกค้ากันเองมากขึ้นเช่นกัน  

 

 

 

 

ภาพที่ 47: ผู้ขับขี่รถแดงรอรับผู้โดยสารหน้าสถานีรถไฟเมืองเชียงใหม่ 

ภาพจำเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยว 

ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย ต่างต้องเคยใช้บริการรถแดงมาก่ อนและต่างทราบ
กิตติศัพท์ของรถแดงเป็นอย่างดีถึงเรื่องการให้บริการส่งถึงที่แต่ราคาไม่คงที่ ทำให้มีการแนะนำวิธีการขึ้นรถ
แดงสำหรับคนต่างถิ่นที่จะมาใช้บริการรถแดง เช่น เมื่อโบกรถแดงแล้วบอกจุดหมายอย่าถามราคาเพียงแค่บอก
จุดหมายและจ่ายเงิน 20 บาทสำหรับวิ่งในเมือง ถ้าโดนเรียกราคาแพงไปให้รอโบกคันใหม่ หรือตกลงราคากัน
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ให้ชัดเจน และหากเป็นไปได้ให้ไปขึ้นที่คิวรถแดงประจำทาง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดมาตรการ
ควบคุมการบริการของรถแดงที่เข้มงวดและความเปราะบางของมาตรการควบคุมราคาและการบริการที่มีอยู่ 
ยังไม่สามารถใช้ปฏิบัตไิด้จริง 

 
ภาพที่ 48: ตัวอย่างการแนะนำวิธีการขึ้นรถแดงสำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนต่างถิ่น 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม,่ 2015) 

โบกได้ เรียกได้ โทรได ้

ปัญหาการขึ้นรถแดงทั้งเรื่องราคาที่ไม่แน่นอน การเรียกเก็บค่าโดยสารแพง การแข่งขันกับบริการ
เรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้ปัจจุบันมีแนวทางการแก้ไขและยกระดับการบริการรถแดงผ่านแอปพลิเคชัน 
“CM Taxi passenger โบกได้ เรียกได้ โทรได้” โดยขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงานและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจ
เรื่องการบริการที่ตรวจสอบและมีความสะดวกสบายมากขึ้น   

หลังแอปพลิเคชันนิเปิดตัวทำให้มีสมาชิกรถสองแถวสีล้อแดงเข้าร่วมจำนวนมากและมีคนใช้บริการ
ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเดินรถ ซึ่งในส่วนของสี่ล้อแดงอยู่ที่ไหนก็มีผู้โดยสารโทรมาให้
ไปรับไม่เหมือนแต่ก่อนที่ต้องจอดตามคิวหรือวิ่งตามเส้นทางเนื่องจากแอปพลิเคชันนี้จะมีการคำนวณเส้นทาง
และค่าโดยสารให้ ทำให้ปัจจุบันสี่ล้อแดงมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 200 (สงิห์คำ นันต,ิ 2017) 

และจากผลงานโครงการสื่อสารนิพนธ์ เรื่องการปรับภาพลักษณ์สี่ล้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ โดยกฤชญา 
จตุรภัทร์ พรปวีณ์ ยินดี และมะสิรี เทพสุธรรมรัตน ์ปี 2017 นำมาสู่“โครงการเที่ยวให้ครบจบที่รถแดง” มีการ
จัดทำแผนการท่องเที่ยวแบบ one day trip ทำให้ทราบว่าวิถีชีวิต หรือไลฟสไตล์ของนักท่องเที่ยว นิยมใช้
บริการรถแดง 4 เป้าหมายการเดินทาง ได้แก่ 1) ร้านค้าและสถานที ่พักผ่อน ( shop & chill) 2) แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม (connect top hits) 3) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (nature) และ 4) แหล่งท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย (adventure)  
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ภาพที่ 49: ตัวอย่างการยกระดับการบริการรถแดงเมืองเชียงใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน CM taxi passenger และการจัดตั้ง
โครงการเที่ยวให้ครบจบที่รถแดง 

(ที่มา: ภาพโครงการเที่ยวให้ครบจบที่รถแดง: yuwadee, 2017) 

 

ไว้เนื้อเชื่อใจ ไปไหนไปกัน 

วิถีชีวิตคนเมืองเชียงใหม่มีความผูกพันธ์กับรถแดงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า นักเรียน
นักศึกษา และคนสูงอายุ ผู้ใช้บริการรถแดงบางส่วนใช้บริการรถแดงในชีวิตประจำวันจนเกิดความคุ้นเคย 
สามารถติดต่อให้ไปส่งถึงที่ หรือนัดรอเวลาการใช้บริการได้ตามต้องการ เช่น กลุ่มแม่ค้าในตลาดบางรายใช้รถ
แดงในการขนของ สัมภาระจากบ้านมาตลาดตอนช่วงเช้า ก็จะออกมาพร้อมรถแดงบางคันที่อยู่ใกล้บ้าน เมื่อถึง
เวลากลับหรือต้องใช้บริการให้ไปรับส่งข้าวของก็สามารถตกลงกันเองได้อย่างไว้วางใจกัน 

 

ภาพที่ 50: แม่ค้าในตลาดนิยมใช้บริการรถสองแถวที่รู้จักคุ้นเคยเป็นประจำ 
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2. บริการส่งอาหารมีการแขง่กันสูง 

บริการขนส่งหลากส ี

บริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเป็นวิธีการที่สะดวก ง่าย และ รวดเร็ว สำหรับคนเมืองเชียงใหม่
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ว่าท่านจะพักอยู่ที่ไหนในเมืองเชียงใหม่ หรืออยู่ระหว่างการเดินทางก็สามารถ
สั่งอาหารออนไลน์ได้ นอกจากแพลตฟอร์มบริการขนส่งอาหารจากแบรนด์ดังอย่าง Grabfood และ Food 
panda แล้ว เมืองเชียงใหม่ยังแพลตฟอร์มประจำท้องถิ่นของตัวเองอีกหลายแพลตฟอร์ม เช่น Busy rabbit 
Ram man Meals on wheels Chiang Mai delivery และเฮียตั้มซีฟู๊ด เดลิเวอร์รี เป็นต้น บริการส่งอาหาร
เหล่านี้มีผลต่อรูปแบบการเดินทางของคนเมืองเป็นอย่างมาก เพราะผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเดินทาง
ไปยังร้านอาหารด้วยตนเอง ประหยัดเวลา ไม่ต้องหาที่จอดรถ ไม่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนหรือมีฝุ่น แต่
ผู้ที่เดินทางคือตัวแทนผู้ส่งอาหารเหล่านี้แทน อีกทั้งยังทำให้ร้านอาหารตามสถานที่ต่าง ๆ มีความคึกครื้นแม้ว่า
จะไม่ได้มีทำเลที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองก็ตาม เพราะการขับขี่ส่งอาหารเหล่านี้ใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ 
สามารถเดินทางไปรับอาหารจากร้านและส่งปลายทางได้อย่างสะดวก แม้อยู่ในตรอกซอกซอยเล็กก็ตาม  

 

ภาพที่ 51: ตัวแทนส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 
(ที่มา: รีวิวเชียงใหม,่ 2014) 

 

3. เมืองจักรยานยนต์ที่มีเสน่ห์มาตั้งแต่อดีต 

ยานพาหนะทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยว 

ผลสำรวจจาก Traveloka (2559) ระบุว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดอันดับหนึ่งในห้าของเส้นทางบินใน
ประเทศ เมื ่อนักท่องเที ่ยวเดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่หนึ ่งในบริการรถเช่าที ่เป็นที ่นิยมคือการเช่าคือ 
รถจักรยานยนต์ เพราะมีความสะดวก คล่องตัว สามารถเช่าไปเที่ยวได้ในระยะใกล้และระยะไกล ทั้งไปขึ้นดอย 
ไปน้ำตก ไปสวนสัตว์ ไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน หรือขับไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินเรื่อย ๆ ก็ไปได้สะดวก ค่า
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เช่าและค่าน้ำมันไม่แพงประมาณ 200-1,000 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับรสนิยมรูปร่างหน้าตาของจักรยานยนต์ อีก
ทั้งยังได้สัมผัสบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่แตกต่างกับการนั่งรถยนต์ทั่วไป 

 

ภาพที่ 52: แหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเช่ารถจักรยานยนต์ไป 

(ที่มา: checkinchiangmai, 2017) 

 

ยานพาหนะคู่ใจแม่บ้าน 

จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่แม่บ้าน พ่อบ้านนิยมใช้กันเป็นอย่างมาก ในช่วงเวลายามเช้า เย็นจะ
สังเกตได้ว่าจะมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าตลาดสด ตลาดขายของ หรือร้านสะดวกซื้อเป็นจำนวนมาก 
เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง ไม่ต้องเดินทางหลายต่อ การขนสัมภาระได้เยอะ แวะได้หลายที่ ไม่ต้องใช้พื้นที่
จอดมาก เหมาะสมสำหรับการจอดแวะซื้อของระหว่างทาง เป็นต้น   

 

ภาพที่ 53: รถจักรยานยนต์ที่จอดตามย่านตลาดต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ 
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4.2 ข้อมูลการสัญจรในเมืองขอนแก่น 
 
 เมืองขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการของภูมิภาคจึงมีการสัญจรเข้า-ออกพ้ืนที่ค่อนข้าง
สูง ข้อมูลการสัญจรภายในเมือง มีดังนี้ 

4.2.1 บทบาทของเมืองขอนแก่น 
 จากเมืองราชการ สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

พื้นที่จังหวัดขอนแก่น เคยมีบทบาทเป็นเมืองป้อมหรือเมืองหน้าด่านของเวียงจันทร์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่
ในเส้นทางมาติดต่อระหว่างนครเวียงจันทร์กับกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ ในสมัยในรั ชกาลที่ 1 
(พ.ศ.2340) ทรงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น “เมืองขอนแก่น” จากนั้นมีการย้ายเมืองขอนแก่นหลาย
ครั้งทั้งไปยังบริเวณริมหนองเหล็กพันชาติหรือคงพันชาด (หมู่บ้านแพง อ.โกสุมพิสัยในปัจจุบัน) ย้ายไปริมบึง
บอน (ตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโนนทัน ต.ในเมือง อ.เมืองปัจจุบัน) ย้ายไปบ้านดอนบม ริมแม่น้ำชี ย้ายไปบ้าน
ทุ่ม และย้ายกลับมาที่บ้านบึงบอนดังเดิม (เมืองเก่า)  

 

ภาพที่ 54: ภาพถ่ายทางอากาศเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2495 

(ที่มา: กรมแผนที่ทหาร) 

 คนเมืองขอนแก่นไม่นิยมการตั้งถิ่นฐานริมน้ำ เนื่องจากการขึ้นลงของน้ำ แต่จะตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตอน
ในที่อาศัยให้น้ำทะลักเข้ามาเป็นกุถด ทำให้คนอีสานไม่สัญจรทางเรือ node ที่สำคัญของเมืองขอนแก่นคือ
อำเภอบ้านไผ่ ด้วยอิทธิพลของรถไฟซึ่งเริ่มแรกเข้ามาหยุดที่บ้านไผ่ ยังไม่ถึงตัวเมืองขอนแก่น จนมีคำกล่าวว่า 
“เมืองสตาร์ท เมื่อรถไฟจอด” หมายถึง เมื่อรถไฟมาจากกรุงเทพฯ ถึงที่บ้านไผ่ คนจะนำสิ่งของลง ทำให้เห็น
เมืองกระจายตัวในเวลานั้น บ้านไผ่อยู่ทางทิศใต้จากเมืองขอนแก่นมีระยะทางห่างออกไป 30 กิโลเมตร โดยมี
ถนนมิตรภาพเชื่อมต่อระหว่างเมือง (สักรินทร์ แซ่ภู่, 2557) 
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การตั้งถิ่นฐานของเมืองในพื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นฐานครั้งสุดท้ายของเมือง
ขอนแก่น ประกอบกับ พ.ศ.2475 เกิดการพัฒนาสถานีรถไฟขอนแก่นขึ้น เมืองขอนแก่นจึงเริ่มขยายตัวจาก
พื้นที่บริเวณดังกล่าว ต่อมา เมื่อมีการพัฒนาถนนมิตรภาพเป็นถนนสายประธานเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคขึ้น 
ทำให้เมืองขอนแก่นมีการขยายตัวไปตามสองฝั่งแนวถนน จนเมื่อถึงยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศให้
จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน ทำให้เกิดนโยบายการจัดตั้งมหาวิทยลัยขอนแก่นขึ้นบริเวณทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ การขยายตัวของเมืองจึงมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่มหาวิทยาลัย และมีการใช้งาน
ในรูปแบบที่สัมพันธ์กับเมืองมหาวิทยาลัยมากขึ้นจนปัจจุบัน เมื่อความหนานแน่นเพิ่มขึ้นในบริเวณศูนย์กลาง
เมือง การขยายตัวของเมืองจึงเป็นการแผ่ออกไปยังพื้นที่เกษตรกรรมรอบนอกเมือง มีการใช้งานเป็นที่อยู่อาศัย
ความหนานแน่นน้อยประเภทบ้านจัดสรร ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นนอกแนวถนนเลี่ยงเมืองในอนาคต 

 

ภาพที่ 55: การขยายตัวของเมืองขอนแก่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกำหนดให้จังหวัดขอนแก่น 
เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการบริการของภาค เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาและสาธารณะสุข และเป็น
เมืองศูนย์กลางการพัฒนาด้าน electronics and software แต่นอกจากบทบาทดังกล่าวแล้วเมืองขอนแก่นยัง
มีบทบาทความโดดเด่นของเมืองด้านอ่ืน ๆ อีกดังต่อไปน้ี  
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บทบาทศูนย์กลางเมืองภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่ตั้งของเมืองขอนแก่นจะค่อนไปทางจังหวัดมหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ทำให้ตัวเมืองของ 2 จังหวัดนี้

ห่างขอนแก่นแค่ 70 กิโลเมตร ทำให้คนจากอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามนิยมมาใช้ชีวิต กิน เรียน เล่น 

เที่ยว ในเมืองขอนแก่น และเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ติดจังหวัดข้างเคียงมากถึง 9 จังหวัด ซึ่งเท่ากับ

จังหวัดตาก และถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย ทำให้มีรถจากต่างจังหวัดเข้ามาเยือนได้มากที่สุดในอีสาน จุด

สังเกตที่เห็นได้ชัดคือเมื่อนั่งที่ศาลหลักเมืองประมาณ 1 ชั่วโมงก็จะเห็นรถทะเบียนจังหวัดอื่นไม่ต่ำกว่า 30 คัน

โดยไม่ซ้ำกัน  

อำเภอชุมแพถือเป็นเมืองบริวารของเมืองขอนแก่น เป็นอำเภอที่ใหญ่และเจริญที่สุดของจังหวัด

ขอนแก่น มีโรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นโรงเรียนระดับอำเภอที่ใหญ่เป็นอำดับสองของประเทศ รองจากหาดใหญ่

วิทยาลัย ภายในอำเภอชุมแพมีธนาคารกรุงเทพสาขาชุมแพ เป็นสาขาธนาคารระดับอำเภอของธนา คาร

กรุงเทพที่มียอดเงินฝากมากที่สุดในอีสาน ทำให้มีการเดินทางสัญจรระหว่างเมืองชุมแพและเมืองของแก่น

จำนวนมาก  

บทบาทศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมืองขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ทุกจังหวัดในภาคอีสานตั้ง

จากเหนือสุด ใต้สุด ตะวันออกสุด ตะวันตกสุด มีระยะทางมาขอนแก่นใรระยะทางที่ใกล้เคียงกัน แม้เมือง

ขอนแก่นจะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางเมืองในภูมิภาคอีสาน แต่การจัดการระบบคมนาคมค่อนข้างมีปัญหา ทำให้

คนต่างถิ่นขับรถสัญจรในเมืองขอนแก่นลำบาก อีกประเด็นปัญหาที่สำคัญอีกประการคือ การย้ายสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารแห่งที่ 3 ออกไปนอกเมืองเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดภายในเมือง แต่กลับทำให้ประชาชนได้รับ

ผลกระทบต้องเดินทางไกลกว่าเดิม เพราะสถานีขนส่งแห่งใหม่อยู่ห่างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร และทำให้การ

ค้าขายที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ที่อยู่ในเมืองซบเซา ไม่มีรถโดยสารไปจอดรับส่งผู้โดยสารเหมือนเดิม 

นอกจากนี้ เมืองขอนแก่นยังมีสนามบินขอนแก่น สามารถรองรับจำนวนผู้มาเยือนภาคอีสานได้จำนวนมากอีก

ด้วย 

บทบาทศูนย์กลางการค้าพาณิชยกรรม  

เมืองขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการค้าและพาณิชยกรรม สังเกตเห็นได้จากมีธุรกิจการค้า การลงทุน และ

ธนาคารจำนวนมาก เช่น มีห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง ทั้งห้างประจำท้องถิ่นอย่างแฟรี่ หรือ

ห้างดังอย่าง เซ็นทรัล โลตัส โฮมโปร เซเว่น รวมทั้งการมีตลาดสดหลายแห่ง และการมีธนาคารทุกแบรนด์มาก

ที่สุดในอีสาน เป็นต้น  
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ห้างแฟรี่เก่าและแฟรี่ใหม่ถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเมืองขอนแก่น ห้างแฟรี่เก่าเป็นห้างที่มียอดขาย

มากที่สุดในภาคอีสาน ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่นถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานโลตัสขอนแก่นถือ

ว่าเป็นโลตัสสาขาที่ 3 ของไทย รองจากซีคอนฯ และมหาชัย ซึ่งเป็นโลตัสรุ่นแรกที่ยังไม่มีเทสโก้ แสดงถึง

ศักยภาพในการเป็นพื้นที่เป้าหมายในการลงทุนเป็นอย่างมาก ห้างโฮมโปรขอนแก่นมียอดขายในวันเปิดห้าง

มากที่สุดในประเทศ และร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นในเมืองขอนแก่นมีจำนวนมากที่สุดในภาคอีสาน บางเซเว่น

มีการตั้งห่างกันเพียง 50 เมตรเท่าน้ัน (NOPStudio, 2016 อ้างถงึใน ขอนแก่น, 2016) 

บทบาทเมืองแห่งการศึกษา  

เมืองขอนแก่นมีโรงเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวนมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสาน มีขนาดพื้นที่ใหญ่และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศในหลาย ๆ ด้าน 

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียน หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นย่านที่เจริญมากมีทุก

อย่างพร้อมสรรพและคึกคักทั้งวันทั้งคืน ภายในมหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น มี

จำนวนเซเว่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากกว่าเซเว่นในเมืองกาฬสินธุ์ทั้งเมือง มีคอมแพล็กซ์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มีธนาคารไทยพาณิชย์ มีสาขาขนาดใหญ่ตั้ง 2 สาขาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOPStudio, 2016 

อ้างถึงใน ขอนแก่น, 2016) สะท้อนให้เห็นได้ว่ามีจำนวนประชากรนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากในเมือง

ขอนแก่นทั้งที่มาจากคนจังหวัดเอง และมาจากจังหวัดโดยรอบ จากการที่เมืองขอนแก่นมีประชากรแฝงจาก

ภาคส่วนนักศึกษาและบุคลากรจำนวน ทำให้มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจริญเติบโต ผลลัพธ์ที่ตามมาคือมีอพาร์ต

เม้นท์สำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรเกิดขึ้นจำนวนมาก  

บทบาทศูนย์กลางภูมิภาคด้านการแพทย์และการพยาบาล 

เมืองขอนแก่นมีโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ 2 แห่งเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทย คือโรงพยาบาล

ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจำนวนเตียงทั้ง 2 โรงพยาบาลนี้รวมกับเกือบ

เท่าโรงพยาบาลศิริราช ในแต่ละวันจะมีการเดินทางเข้าออกบริเวณโรงพยาบาลดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งผู้ป่วย

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

บทบาทเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เมืองขอนแก่นได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็น เมืองแห่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สู่

การสร้างนวัตกรรม “ไหม” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขับเคลื่อน

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ภาคอีสาน ดำเนินการเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่จังหวัดขอนแก่นหรือ 

TCDC ขอนแก่น มีเป้าหมายเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยผ่านการดำเนินกิจกรรม

และโครงการใน 3 ด้านสำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ และการพัฒนา
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ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณ TCDC ขอนแก่น ให้

กลายเป็น Creative Park หรือพื ้นที่ด้านการเรียนรู ้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการ   และ CEA นับเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์สำคัญที่จะมาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความคิด

สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น  

จากการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาเมืองไปสู่การเป็น 

Smart City และ Mice City  รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการต่อ

ยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ TCDC ขอนแก่น จะมุ่ง

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ในอีสาน โดยเน้นการแปรรูปสินทรัพย์ทั้งทรัพยากรและวัฒนธรรม

ไปสู่สินค้าและบริการที่ตอบสนองธุรกิจและคุณภาพชีวิต เพื่อทำให้ให้อีสานกลายเป็นพื้นที่น่าลงทุน และช่วย

ดึงดูดนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ทำงานในพ้ืนที่บ้านเกิด  

นอกจากนี้ CEA ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ พัฒนา

และผลักดัน “ย่านศรีจันทร์” ซึ ่งเป็นย่านเมืองเก่าสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ให้กลายเป็นย่าน

สร้างสรรค์ใหม่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงแก้ปัญหาระบบ

ขนส่งจราจรและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับย่านเมืองเก่า โดยมีประสบการณ์และได้ต้นแบบมาจากการ

พัฒนาย่านสร้างสรรค์สำคัญในกรุงเทพมหานคร อย่าง ย่านเจริญกรุง ปัจจุบันย่านศรีจันทร์มีการดำเนิน

โครงการพัฒนาย่านและผู้ประกอบการไปแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการเช่าตึกแถว ให้กลุ่มนักสร้างสรรค์

และสตาร์ทอัพได้จับจองเป็นพื้นที่ทำงานในราคาถูก เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในย่าน และ

โครงการ 1502 : Srichan Creative Sharing Space ซึ่งเป็นพื้นที่รวมตัวของนักสร้างสรรค์กว่า 50 แบรนด์ 

เพื่อผลิตและแสดงผลงาน จึงคาดหมายได้ว่าในอนาคตเมืองขอนแก่นจะดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเพิ่ม

มากขึ้น มีการสัญจรภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเฉพาะการสัญจรทางเท้า 

 

4.2.2 ระบบคมนาคมขนส่งในจังหวัดขอนแก่น 
 เมืองเติบโตจากการเข้าถึงด้วยรถไฟและโครงข่ายถนน 

1. ทางถนน 

รถยนต์ส่วนบุคล ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงขอนแก่น ระยะทาง 449 กิโลเมตร วิ่งตามเส้นทาง
หลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัด
นครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น 
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รถโดยสารประจำทาง  ใช ้ เวลาเด ินทางประมาณ 6 ช ั ่วโมง รถออกจากสถาน ีขนส ่งสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษชนิด 24 ที่นั่ง วิ่ง
บริการทุกวัน โดยจังหวัดขอนแก่น มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 7 แห่ง ดังน้ี 

1) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น  

2) สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพล   

3) สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่  

4) สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ  

5) สถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ  

6) สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง  

7) สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกระนวน  

8) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 

รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศ ร่วมเปิดเส้นทางเดินรถระหว่าง ขอนแก่น-นครหลวง
เวียงจันทน์ โดยรถปรับอากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง ให้บริการ 2 เที่ยวต่อวัน มีต้นทางและปลายทางที่สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 และ สถานีรถเมล์ขนส่งผู้โดยสารตลาดเช้า นครหลวงเวียงจันทน์ โดย
ไม่มีจุดจอดระหว่างทาง 

2. ทางรถไฟ 

ขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ผ่านจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดอุดรธานี และหนองคายทุก
วัน บริการรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา รถด่วนดีเซลรางปรับอากาศที่ 75 และ 77 และรถเร็วที่ 133 

สถานีรถไฟขอนแก่น เป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัด ปัจจุบันมีอาคารสถานีรถไฟขอนแก่นหลังใหม่ 
เป็นสถานีรถไฟยกระดับขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเป็นระบบรางคู่สายแรกของประเทศ สิ้นสุดที่สถานีรถไฟชุม
ทางถนนจิระ จังหวัดนครราชสีมา 

3. ทางอากาศ 

ท่าอากาศยานขอนแก่น มีจำนวนผู้โดยสารราว 1.9 ล้านคนต่อปี มีสายการบินให้บริการเป็นจำนวน
มาก มีจุดหมายปลายทางได้แก่ กรุงเทพฯ สงขลา (หาดใหญ่) เชียงใหม ่ภูเก็ต และ ระยอง (อู่ตะเภา) ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายอาคารสนามบิน เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น 
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ภาพที่ 56: แผนที่ที่ตั้งสถานีขนส่งในจังหวัดขอนแก่น 
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ภาพที่ 57: แผนที่ที่ตั้งสถานีขนส่งในเมืองขอนแก่น 

(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลจาก บริษัท เออเบิ้นรูม จำกัด, 2563) 
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นอกจากนี้จากสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างป ี 2545-2560 พบว่า
จำนวนการจดทะเบียนสะสมมากที่สุด 3 ลำดับแรกในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1) รถจักรยานยนต์ 2) รถยนต์ส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และ 3) รถยนต์ส่วนบุคคล 

  

ภาพที่ 58: สถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี 2545-2560 

(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลจาก ฝ่ายสถิติ กลุ่มวิชาการและวางแผน สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น, 2564) 
 

4.2.3 ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองขอนแก่น 
รถประจำทาง-สองแถวเมืองขอนแก่นหลากสีหลายเส้นทางสู่สมาร์ทสองแถว 

“รถสองแถว” ในตัวเมืองขอนแก่น มีทั้งหมด 19 สาย อัตราค่าโดยสารประมาณ 9-13 บาท เวลาเดิน
รถ 06.00น. - 19.00 น. แบ่งออกเป็นรถสองแถวที่วิ่งประจำทางให้บริการระหว่างเมืองขอนแก่นกับอำเภอ
โดยรอบกับรถสองแถวที่ไม่ประจำเส้นทางให้บริการภายในเมืองขอนแก่น ด้วยการสนับสนุนของเทศบาลนคร
ขอนแก่นในการพัฒนา “สมาร์ทสองแถว” สำหรับสมาร์ทซิตี้ เพื่อให้การเดินทางในขอนแก่น สะดวกสบาย 
และเหมาะสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง 
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ภาพที่ 59: รวมรถสองแถวสายต่าง ๆ ในเมืองขอนแก่น 

(ที่มา: khonkaenrealestate.com) 

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโฉมหน้าสองแถวแบบดั้งเดิมของขอนแก่น เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น TEDxKhonKaen และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 
(JICA) มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นสมาร์ทซิตี้ในทุกด้าน หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ ทั้งนี้ รถสองแถวเป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักที่อยู่คู ่กับชาวขอนแก่นมานานหลายทศวรรษ 
ให้บริการประชาชนทุกกลุ ่มตั ้งแต่รากหญ้า ผู ้มีฐานะ หรือชาวต่างประเทศ แต่เมื ่อโลกเปลี่ยนแปลงไป 
พฤติกรรมการเดินทางก็เปลี่ยนตามไปด้วย จึงจำเป็นที่สองแถวต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันโลกยุคใหม่  ตอบ
โจทย์เมืองที่กำลังเป็นสมาร์ทซิตี้ 

กลุ่มเมล์เดย์ซึ่งประสบความสำเร็จกับการปรับปรุงคุณภาพรถเมล์ ขสมก. ที่กรุงเทพมหานคร ได้จับ
มือกับกลุ่มคนทำงานในพื้นที่ที่เรียกตัวเองว่า “KHON KAEN MOVE” จัดเวิร์กช็อป “เปลี่ยนสองแถวขอนแก่น
ให้แลนหัน” เป้าหมายคือการพัฒนา “สมาร์ทสองแถว” (Smart Songtaew) ด้วยการหาวิธีให้ระบบเก่าอย่าง
รถสองแถวสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในปัจจุบันได้มากขึ้น  ทั้งนี้ทางกลุ่มได้กำหนด
ขอบเขตการพัฒนาสองแถวไว้ 3 ด้าน ได้แก่  

- “Smart Look” เอกลักษณ์ของรถสองแถวขอนแก่นคือ สีสันของรถที่กระจายตัวอยู่บนท้องถนน รถ
สองแถวขอนแก่นแบ่งแยกเส้นทางตามหมายเลขควบคู่ไปกับสีตัวรถ บางคันเป็นของบริษัทที่ให้คนขับมาเช่า 
บางคันเป็นรถส่วนตัวของคนขับเอง ส่งผลให้รูปร่างหน้าตาการตกแต่งรถจะแตกต่างกันไปในรายละเอียด ไม่
เป็นหนึ่งเดียวกัน บางคันเก่าโทรมผุพังดูน่าอันตราย บางคันใหม่เอี่ยมเพราะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ส่งผลให้
การเดินทางแต่ละครั้งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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- “Smart Driver” การเดินทางไม่ได้มีแค่การย้ายคนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดเพียงอย่างเดียว แต่การ
บริการขณะเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้โดยสารให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เช่นกัน ที่ผ่านมามีเหตุร้องเรียน
เรื่องการให้บริการของคนขับรถสองแถวในขอนแก่นอยู่ไม่น้อย แต่เมื่อเป็นสมาร์ทสองแถวแล้วจะพัฒนา
บุคลิกภาพและเปลี่ยนแนวคิดในการให้บริการใหม่ เป็นคนขับรถสองแถวที่ภาคภูมิใจในงานของตัวเอง พร้อม
ให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเต็มที่ เพราะสมาร์ทสองแถวก็ต้องขับเคลื่อนด้วยคนสมาร์ท ๆ เช่นกัน 

- “Smart Information” ด้วยเส้นทางการเดินรถสองแถวที ่ซับซ้อนและทับซ้อนกันในปัจจุบัน  
สมาร์ทสองแถวจึงพยายามแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการทำให้เส้นทางกว่า 19 สายทั่วเมืองขอนแก่นที่ซับซ้อน
กลายเป็นแผนภาพที่อ่านง่ายขึ้น  มองเห็นภาพรวมของการเดินทางทั่วทั้งเมือง รวมทั้งจะมีการนำเทคโนโลยี
บอกตำแหน่งอย่าง GPS มาใช้บอกว่า รถสองแถวที่รอนั้นอยู่ตรงไหนแล้ว เพื่อให้สามารถคำนวณเวลาในการ
รอรถ  ประเมินเวลาในการเดินทางได้แม่นยำขึ้น 

 นอกจากนี้ จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่เมืองขอนแก่น พบว่า ที่ตั้งและการกระจายตัว
ของพื้นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดสรร กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ชานเมืองชั้นในและพื้นที่ชานเมือง
ชั้นนอก รวมไปถึงหน่วยงานราชการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพส่วนใหญ่จะกระจายตัว
อยู่ในพื้นที่เมืองชั้นในหรือศูนย์กลางเมืองเป็นหลัก นอกจากนี้การบริการทางเศรษฐกิจ สังคม และนันทนาการ
กระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่เมืองชั้นใน หรือศูนย์กลางเมืองเป็นหลัก ซึ่งเห็นได้ว่าจุดหมายปลายทางของกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคนในเมืองขอนแก่นจะอยู่ภายในพื้นที่เมืองชั้นใน หรือศูนย์กลางเมืองเป็นหลัก ในขณะที่ประชากร
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชานเมืองชั้นในและชั้นนอก แต่ยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะในการเชื่อมโยงของพื้นที่
ที ่จะเข้ามาทำกิจกรรม หรือใช้บริการโครงสร้างพื ้นฐานของเมืองได้อย่างสะดวก  เนื่องจากระบบขนส่ง
สาธารณะหลักได้แก่ รถสองแถวและซิตี้บัส ส่วนใหญ่ให้บริการอยู่ภายในพื้นที่เมืองชั้นใน ส่งผลให้ผู้ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ชานเมืองต้องพึ่งพาการใช้ขนส่งส่วนบุคคลเป็นหลัก (รชยา พรมวงศ์ และปัทมพร วงศ์วิริยะ, 2562) 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองจะพบว่า เมืองขอนแก่นมีการ
ขยายตัวของเมืองออกไปยังพื้นที่ถนนวงแหวนรอบเมืองมาก  อีกทั้งการให้บริการขนส่งสาธารณะเมืองไม่
สอดคล้องกับการขยายตัวของประชากรที่ขยายตัวออกไปนอกเมืองมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการให้บริการขนส่ง
สาธารณะภายในเมืองที่หลากหลายที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองนครราชสีมา เมืองอุดรธานีและเมืองอุบลราชธานี
โดยเมืองขอนแก่นมีระบบขนส่งสาธารณะที่โดดเด่นทั้งรถสองแถว และซิตี้บัส ซึ่งเป็นขนส่งสาธารณะหลักของ
ประชากรเมือง ตลอดจนแท็กซี่ Grab จักรยานยนต์รับจ้าง สามล้อ ตุ๊กตุ๊ก และรถตู้ แต่ยังไม่ครอบคลุมความ
ต้องการการเดินทาง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การเดินทางของ
ประชากรเมืองขอนแก่นยังคงพึ ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า เมืองขอนแก่นควรได้รับ
การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการคมนาคมขนส่งเมือง เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบการวางแผนพัฒนาเมืองด้านการคม นาคม
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ขนส่งเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้กับเมืองหลักของภูมิภาคเมืองอื่น ๆ ได้ต่อไป  (รชยา พรมวงศ์ และปัทมพร 
วงศ์วิริยะ, 2562) 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันเมืองขอนแก่นมีการพัฒนารูปลักษณ์ใหม่ของรถสองแถวให้มีการติดแอร์ 
(khonkean talk, 2021) และมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน YUSAI (อยู่ไส) ใช้สำหรับรถสองแถวที่วิ่งให้บริการใน 
จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถสองแถวในจังหวัดขอนแก่น เกิดการ
บริหารจัดรถสองแถวที่เป็นระบบ และสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากปัจจุบันขอนแก่นมีรถสองแถวทุก
เส้นทางที่ให้บริการไม่ต่ำกว่า 1,000 คัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน KK Transit ที่ใช้แสดง
ตำแหน่งของรถบัสทุกคันแบบเรียลไทม์บนแผนที่ เพื่อค้นหาจุดขึ้น-ลงรถ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
(khonkaenlink, 2564) 
 

 เมืองศูนย์กลางราชการที่พึ่งพาจักรยานยนต์รับจ้างในการเดนิทาง 

ปี 2557 ศูนย์ข่าวขอนแก่น รายงานข่าวว่ามีวินจักรยานยนต์รับจ้างในขอนแก่นกว่า 100 ราย จาก
ผู้ประกอบการจำนวน 12 รายที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ปี 2559 มติชน รายงานข่าวว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบวินจักรยานยนต์รับจ้าง 
บริเวณริมถนนมิตรภาพ และถนนศรีจันทร์ ประตูเมืองขอนแก่น หลังได้รับแจ้งว่ามีการนำรถจักรยานยนต์ที่
ไม่ได้รับอนุญาตมาวิ่งรับ - ส่งผู้โดยสาร รวมทั้งมีการจำหน่ายและทำเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างขึ้นมาเอง 
ขัดคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. อย่างชัดเจน  

จากการตรวจสอบพบว่าวินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าเซ็นทรัล ถนนประตูเมือง กับ ถนนศรีจันทร์ 
จำนวน 26 – 30 คัน ได้ขายเสื้อวินราคาแพงมากขัดคำสั่ง คสช. ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกตรวจและจัดระเบียบ
ในสถานที่ดังกล่าวใหม่ทั้งหมด โดยจะต้องมีรถถูกต้องตามกฎหมายจราจร ต้องมีป้ายเหลืองรับจ้างทุกคัน และ
ทำเสื้อวินที่ถูกต้องกฎของชมรมรับจ้างประตูเมืองขอนแก่น ซึ่งไม่ให้มีเบอร์ซ้ำซ้อนกัน พร้อมกับเสื้อวินมีเบอร์ที่
ถูกต้องกับบุคคลที่สวมใส่ 

ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีวินจักรยานยนต์รับจ้างกว่า 100 ราย จากผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย
ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ต้องมีจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้างตามนโยบาย คสช.โดยมี
การกำหนดมาตรฐานแบบเดียวกันในเรื่องแสดงราคาค่าโดยสารที่ชัดเจน โดยอัตราค่าโดยสารที่กำหนดไ ว้ 2 
กิโลเมตรแรกสามารถเก็บได้ไม่เกิน 25 บาท ส่วนกิโลเมตรที่ 3 กิโลเมตรละ 5 บาท ส่วนที่เกิน 5 กิโลเมตรขึ้น
ไปให้ตกลงกันระหว่างผู้ใช้บริการกับจักรยานยนต์รับจ้าง ในขณะเดียวกัน ส่วนที่เกิน 5 กิโลเมตรต้องมีการ
กำหนดราคาไปยังจุดหมายปลายทางในที่นั้น ๆ ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้กลุ่มคนมีอิทธิพลมาเรียกรับผลประโยชน์
อีกต่อไป 
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ปี 2562 จังหวัดขอนแก่น บูรณาการกำลัง 3 ฝ่าย ฝ่ายความมั่นคงประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ และ
ฝ่ายปกครองร่วมจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้างในตัวเมืองขอนแก่น มีอยู่ 7 วิน รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 
คัน และอยู่ระหว่างดำเนินขอขึ้นทะเบียนอีกจำนวน 60 คน รวมทั้งเมืองขอนแก่นยังมีรถรับจ้างหรือรถตุ๊กตุ๊ก
อีกเช่นกัน โดยสำนักงานจังหวัดขอนแก่นระบุว่ารถตุ๊กตุ๊กในขอนแก่นมีค่าโดยสารเริ่มต้นที่ราคา 30 บาท สาม
ล้อปั่นราคาเริ่มต้นคือ 20 บาท ส่วนใหญ่จะวิ่งบริการภายในตัวเมืองและเขตเทศบาล 

ตุ๊กตุ๊กเดลิเวอรี่ครบวงจร ตอบโจทย์ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 

บริษัท ฟาสเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ขอนแก่น กล่าวว่า บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นด้วยทุนชาวขอนแก่น 100% 
ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งที่ครบวงจร และสะดวกสบายที่สุด ที่สำคัญคือการให้บริการแบบ
ถึงที่ ครอบคลุมทุกความต้องการ โดยขณะนี้ได้นำรถรับจ้างสาธารณะ หรือรถตุ๊กตุ ๊กนำร่อง 20 คัน มา
ให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง ทั้งในรูปแบบของการแบบโดยสารทั่วไป  การรับ-ส่งตาม
ตารางนัดหมาย รวมไปถึงการบริการแบบเดลิเวอรี่ต่างๆ ทั้งในเรื่องของการจัดส่งอาหาร เอกสาร จ่ายค่าน้ำ ค่า
ไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือการบริการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จะอาสาทำให้ทุกความต้องการของลูกค้าในเขตชุมชนเมือง 
ทั้งนี้ในการเลือกใช้รถตุ๊กตุ๊ก นั้นเพราะรถตุ๊กตุ๊ก เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย เป็นเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น 
อีกทั้งการบรรจุสัมภาระหรือการขนส่งสินค้านั้นสามารถขนส่งได้ในปริมาณที่มาก กว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป 
อีกทั้งยังทำความเร็วและความคล่องตัวในการขนส่งได้ดี 

ในปัจจุบันขอนแก่นเป็นเมืองแห่งสมาร์ทซิตี้ เป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (MICE) และที่สำคัญ
เป็นเมืองหลักที่มีการบริการที่ครอบคลุมรอบด้านและครบถ้วนที่สุด ดังนั้นการให้บริการเรื่องการคมนาคม
ขนส่ง ที่บริษัทฯ ได้ดึงเสน่ห์ของเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยมาเป็นจุดเด่นในการให้บริการประชาชนจะเป็น
การตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างครบถ้วนด้วยความทันสมัยและลูกเล่นของรถตุ๊กตุ๊ก สมัยใหม่ 

 
ภาพที่ 60: ตุ๊กตุ๊ก’เดลิเวอรี่ครบวงจรตอบโจทย์‘ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้’ 

(ที่มา: http://www.koratdaily.com/blog.php?id=9155, 2563) 

 

http://www.koratdaily.com/blog.php?id=9155
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ทางเลือกใหมใ่นการเดินทางสำหรับคนปว่ยและนักท่องเที่ยว  
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทางและรถสองแถว เพื ่อไปยัง

โรงพยาบาลในขอนแก่นได้ เช่น โรงพยาบาลขอนแก่น สามารถเดินทางด้วยรถสองแถวได้หลายสาย เช่น รถ
สองแถวส ี เหล ือง สาย 2, 3, 18 และ 22 รถสองแถวส ีฟ ้า สาย 10 และรถสองแถวส ีแดง สาย 16 
(Khonkaenrealestate, 2017) ในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรถสองแถวสี
เขียว สาย 4, 19 และ 20 ที่สามารถผ่านโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี  KKU smart transit 
(KST) ซึ่งเป็นรถขนส่งมวลชนให้บริการฟรี ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรถสายสีแดงจะผ่านโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ (KKU Smart Transit, 2021) นอกจากนี้ยังมีรถ Bus Fare ของ Khon Kaen City Bus สายปอ. 
24 สีเขียว ที่สามารถเดินทางจากบขส.3 ถึงสนามบิน ผ่านโรงพยาบาลขอนแก่นรามด้วย (บริษัท ขอนแก่นซิตี้
บัส จำกัด, 2564) เป็นต้น 

4.2.4 การสัญจรในเมืองขอนแก่น  
รูปแบบการสัญจรในเมืองขอนแก่น จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1) การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ รถสามล้อพ่วง และรถจักรยาน   

2) การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก รถบขส. หรือ รถตู้ประจำทางระหว่าง
จังหวัด และรถไฟ เป็นต้น 

3) การเดินทางด้วยบริการรถยนต์ร่วมโดยสาร หรือ Ride Hailing Service (RHS) เช่น การเรียก Grab 
car หรือบริการขนส่งอาหารและพัสดุผ่าน Grab delivery, Food Panda หรือแพลตฟอร์มเดลิเวอร์รี่ท้องถิ่น 
เช่น Dino Delivery Peck Delivery  เป็นต้น 

 เมืองพึ่งพารถยนต ์

เมืองขอนแก่นมีรูปร่าง (shape) ของเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เนื่องจากเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วย
ถนนวงแหวน และมีถนนสายหลักอย่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพผ่านเมืองในแนวเหนือ-
ใต้ และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หรือถนนมะลิวัลย์ และถนนประชาสโมสรผ่านในแนวตะวันออก -
ตะวันตก ทำให้เมืองมีถนนตัดผ่านเป็นสัญลักษณ์บวก ที่แบ่งพื้นที่เมืองภายในออกเป็น 4 ส่วน โดยพื้นที่ทั้ง 4 
มีส่วนย่านย่อยลงไปอีก ทั้งย่านศูนย์ราชการ ย่านมหาวิทยาลัย ย่านการค้า ย่านอยู่อาศัย และย่านพื้นที่พักผ่อน
และนันทนาการของเมือง และส่งผลให้รูปแบบการเดินทางของคนเดินทางมีลักษณะที่แตกต่างกัน  
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ภาพที่ 61: ถนนสายหลักและย่านของเมืองขอนแก่น 

จากการสำรวจการเดินทางของคนเมืองขอนแก่น พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นที่นิยมมากใน
เมืองขอนแก่น ได้แก่ รถสองแถว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 19 สาย เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 19.00 น. มี
ราคาค่าบริการ 9 บาท  

 

ภาพที่ 62: เส้นทางบริการขนส่งสาธารณะในเมืองขอนแก่น 

(ที่มา: บริษัท เออเบิ้นรูม จำกัด, 2563) 
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การสัญจรหลากหลายกลุ่มทั้งคนในท้องถิน่และคนเดินทางที่เข้า-ออกเมืองศูนย์กลางราชการ 

 จากการสำรวจพื้นที่เมืองขอนแก่น เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้เดิน พบว่า กลุ่มคนเดินทางที่มีการ
ใช้ยานพาหนะเข้า-ออกส่วนราชการ ได้แก่ แม่ค้า แม่บ้าน ผู้ปกครองและเด็ก คนทำงานในเมืองขอนแก่น 
คนทำงานระหว่างเมืองขอนแก่นเป็นประจำ และคนเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นครั้งคราว ที่เข้ามาติดต่อธุระ
กับหน่วยงานราชการ รวมทั้งกลุ่มคนส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัและคนขับรถรับส่งผู้โดยสารที่เข้ามาให้บริการ
กับผู้โดยสารและลูกค้าในย่านศูนย์ราชการ การเดินทางของกลุ่มคนดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ตั้งแต่ก่อนเวลาทำการราชการประมาณ 07.00 น.-16.00 น. มีเส้นทางเดินทางระหว่างย่านที่อยู่อาศัยหรือย่าน
ตลาดกับย่านศูนย์ราชการ การเดินทางของกลุ่มคนเหล่านี้ นิยมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัว 
รถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก รถซิตี้บัส รถโดยสารประจำทาง แกร็บคาร์ แท็กซี่ และรถสามล้อพ่วง เป็นต้น  

เมืองพึ่งพารถจักรยานยนต์ 

คนเมืองขอนแก่นนิยมใช้รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะใช้ในการขับขี่ออกไปทำงาน ไปเรียน ไปซื้อของ ไป
หาหมอ ไปธุระต่าง ๆ เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าตามตรอกซอกซอยได้ง่าย อีกทั้งระบบโครงข่าย
คมนาคมของเมืองขอนแก่นที่เป็นระบบกริด แม้จะช่วยส่งเสริมการเดินทางให้น่าเดิน แต่กลับเดินไม่สะดวก 
เพราะมีความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากลำดับศักดิ์ถนนไม่มีความต่อเนื่อง เช่น ถนนสายประธานอย่างถนน
มิตรภาพตัดผ่านกลางเมืองและเชื่อมกับถนนท้องถิ่นเลย ทำให้หากจะเดินเท้าจากถนนสายหลักเข้าสู่ตรอกซอก
ซอยก็มีความเสี ่ยงเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ลำดับศักดิ์ ถนนที่ไม่มีความต่อเนื ่องยังทำให้บริการรถขนส่ง
สาธารณะไม่สามารถเข้าไปบริการในย่านชุมชนได้อย่างทั่วถึง วิ่งบริการได้แต่ถนนสายหลักเท่านั้นเพราะถนน
เข้าชุมชนมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้คนเมืองขอนแก่นหันมาใช้รถจักรยานยนต์แทนการเดินเท้าและการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ   

ปัจจุบันกระแสการบริการส่งสินค้าและอาหารผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่นิยมมาก รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะที่ช่วยขับเคลื่อนให้การเดินทางขนส่งสินค้าและอาหาร มีความคล่องตัวมากขึ้น เพราะผู้คนไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางออกไปซื้ออาหารเอง ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถซึ่งมีอยู่น้อยมากในเมืองขอนแก่น และยิ่งใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยิ่งทำให้คนไม่อยากออกมาเดินทาง ทางเลือกหนึ่งในการดำรงวิถี
ช ีว ิตให้อยู ่รอดคือการพึ ่งพาบริการขนส่งสินค้าและอาหารแทนการออกไปเอง จึงเห็นปริมาณของ
รถจักรยานยนต์บนท้องถิ่นมากขึ้นกว่าอดีต แต่ผู้ขับขี่บริการรับส่งสินค้าและอาหารเหล่านี้กลับเป็นผู้แบกรับ
ความเสี่ยงอีกหลายด้านบนท้องถนน เช่น การแข่งขันกันทำรอบบริการเพื่อหารายได้บนถนนสายประธานอาจ
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เป็นต้น 
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ภาพที่ 63: ปริมาณรถจักรยานยนต์บนถนนสายประธานและถนนชุมชน 

จากการศึกษาการสัญจรในเมืองขอนแก่นมีข้อค้นพบเพิ่มเติมอีกดังนี้  

1) วิถีชีวิตคนเมืองขอนแก่นในช่วงเช้า นิยมนั่งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสองแถวไปทำงานจำนวนมาก 

นอกจากรถสองแถวแล้วยังสังเกตได้ว่าคนนิยมขับขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงงาน ทำงาน เรียน ขนของ

จ่ายตลาด ขนผัก ส่งอาหารเดลิเวอร์รี่จำนวนมากเช่นกัน 

2) วิถีคนชีวิตคนขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องการพื้นที่ให้ร่มเงาสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ผู้ขับขี่แกร็บ ที่มักพบเจอพวกเขาจอดรถพักตามใต้ร่มไม้อย่างเห็นได้ชัด  หรือแม้กระทั่งคนขับขี่

รถจักรยานยนต์ระหว่างเมือง ต่างชอบไปนั่งพักผ่อนหลบร้อน ไปนั่งพักผ่อนที่ศาลาริมทางหลวง 

3) ในย่านตัวเมืองคนขับรถแบบวิถีดั้งเดิม เช่น ตุ๊กตุ๊ก สามล้อถีบ และสามล้อพ่วง ล้วนแล้วแต่เป็นคน

สูงอายุ สภาพรถเก่า ทำให้มีแค่กลุ่มผู้ใช้งานที่คุ้นเคยกันเองเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หากผู้ใช้บริการไม่รู้จัก

คุ้นเคย เช่น นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น อาจต้องจ่ายค่าบริการแบบเหมาที่แพงกว่าปกติ และการคิด

เหมาแบบราคาแพงกว่าปกติ อาจยิ่งทำให้คนไม่นิยมขึ้น และมีแนวโน้มจะขาดผู้สานต่อการขับขี่

ยานพาหนะแบบดั้งเดิมเช่นนี้ต่อไป 

4) รถบริการร่วมขนส่งระหว่างจังหวัด มีรถประจำทางไป-กลับขอนแก่น หนองบัวลำพูน นครราชสีมา 

อุดรธาน ีเลย ภูเก็ต และหนองคาย เป็นต้น 

5) แม้ท้องถิ่นพยายามจะสร้างแอปพลิเคชันท้องถิ่นเอง เพื่อส่งอาหารร้านดังร้านเด็ด ร้านดั้งเดิมใน

ท้องถิ่น เช่น ไลอ้อน เดลิเวอร์รี่ ไดโน เดลิเวอร์รี่ หรือขอนแก่นเดลิเวอรี่ by กลุ่มแซ่บเวอร์ แต่สุดท้าย

ผู้อุปโภคต่างนิยมเรียกใช้บริการแพลตฟอร์มรายใหญ่ อย่าง Grabfood หรือ Food Panda อยู่ดี  

6) เมืองขอนแก่นมีถนนมิตรภาพที่เชื่อมการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างจังหวัดและภูมิภาค  มี

รถบรรทุกจำนวนมากขับผ่านถนนเส้นนี้ รวมทั้งถนนเลี่ยงเมือง ทำให้พื้นที่ปั้มน้ำมัน กลายเป็นที่จอด

พักรถบรรทุก ส่วนคนขับรถบรรทุก มักจอดรถห่างไปจากปั้มน้ำมันประมาณ 300-500 เมตร แล้ว
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คนขับจึงเดินไปนอนพักผ่อนที่ปั้ม ทำให้บางครั้งรถบรรทุกที่จอดตามไหล่ทางแปลงสภาพถนนให้เป็น

ถนนคอขวดและรถที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็ว อีกทั้งยังเสี่ยงอุบัติเหตุได้ 

7) เมื่อมีทางยกระดับสำหรับรถไฟ ทำให้เกิดพื้นที่ใต้ทางยกระดับ และกลายเป็นที่พักรถของรถสองแถว 

กระบะ และรถทั่วไป พื้นที่ทั้งระหว่างสองฝั่งถนนจึงถูกกีดชวางการสัญจรด้วยเท้า และเข้าถึงได้ยาก

กว่าเดิม ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสองฝั่งที่มีทางยกระดับกั้นให้เริ่มเลือนจางลง  และมีความ

แตกต่างทางสังคมและวิถีชีวิตอย่างเห็นได้ชัด เกิดเป็นที่อยู่อาศัยของคนรายได้น้อย คนไร้บ้าน และ

ชุมชนแออัด 

8) บ้านไผ่เป็นเมืองบริวารที่มีความโดดเด่นของเมืองเขอนแก่น มีคนจากบ้านไผ่เดินทางเข้ามาทำงาน 

หรือมาเรียนอยู่จำนวนมาก 

9) พื้นที่นอกเมืองมีศูนย์กระจายสินค้าของโลตัส บุญรอด และซีพีออล 24 ชั่วโมง ทำให้มีการเดินทาง 3 

กะ ตามแรงงานของย่านนั้น ๆ ทำให้มีรถรับส่งแรงงานใช้ถนนอยู่หลายช่วงเวลา 

10) เดิมมีรถสองแถวให้บริการจำนวนมาก และแม้มีแผนพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองแล้ว แต่ยังขาดพื้นที่อู่หรือ

ที่จอดรถสองแถวที่เป็นระบบระเบียบ ปัจจุบันรถสองแถวใช้พื้นที่ บขส.แห่งที่ 1 และ บขส.แห่งที่ไม่มี

การใช้งานแล้ว เป็นอู่จอดรถปลายทางชั่วคราว นอกนั้นจอดได้ทั่วไปตามหมู่บ้าน เช่น บ้านเอื้ออาทร 

บ้านการเคหะ แล้วรับคนจากในหมู่บ้านออกมาทำงานหรือออกไปหน้าปากซอย ซึ่งเป็นทางเลือกการ

เดินทางของคนในชุมชนให้เดินทางสะดวกได้มากขึ้น และหากจัดระเบียบที่จอดรถสองแถวให้กระจาย

ตามย่านแหล่งชุมชนอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ จะช่วยให้ระบบการเดินทางของขอนแก่นรองรับ

การบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

11) เมื่อเกิดพายุฝนตกถนนมิตรภาพจะมีน้ำท่วมและระบายไม่ทันประมาณ 2 ชั่วโมงและส่วนมากบริเวณ

น้ำที่ระบายจะระบายไปทางถนนชุมชน แต่ทางระบายน้ำในเขตชุมชนมักอุดตันทำให้ยิ่งระบายช้า 

และมีความเสี่ยงต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์มากเพราถนนจะลื่น  

12) เส้นทางรถซิตี้บัสทับซ้อนเส้นทางรถสองแถว ทำให้ไม่ค่อยมีคนใช้รถซิตี้บัสเท่าไหร่ เพราะรถสองแถว

สามารถตกลงราคาหรือตกลงจุดหมายปลายทางให้วิ่งนอกเส้นทางหรือไปส่งถึงที่ได ้แตร่ถซิตี้บัสมีข้อดี

กว่ารถสองแถวคือให้บริการดึกกว่า รถสองแถววิ่งถึงประมาณหนึ่ง-สองทุ่ม และที่สำคัญรถซิตี้ติดแอร์ 

สะอาด และตรงเวลากว่ารถสองแถว 

13) ถนนวงเวียนรอบศาลหลักมีความเสี่ยงต่อการสัญจรของรถขนาดเล็กและการเดินเท้า เพราะเป็นถนน

ทางโค้งในย่านชุมชนที่มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานออกจากชุมชน ประกอบกับมีรถที่มาจาก

จังหวัดข้างเคียงว่ิงผ่านบริเวณนี้จำนวนมาก   
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14) วิถีคนสูงอายุในย่านตัวเมืองเก่าเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งแบบเดิม เช่น รถสามล้อ รถตุ๊กตุ๊ก รถ

พ่วง ในอนาคตจึงมีความเสี่ยงที่รูปแบบการเดินทางแบบเดิมจะสูญหาย เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อย

ประกอบอาชีพให้รถสามล้อ ตุ๊กตุ๊ก และรถพ่วง  

การสัญจรมีปัญหาแบบเมืองหลวง 

เมืองขอนแก่นมีปัญหาด้านการสัญจร ดังต่อไปนี้  

1) รถติดช่วงถนนมิตรภาพ ถนนศรีจันทร์ ถนนกลางเมือง และถนนหลังมอ ช่วงเวลา 07.00 น.-

09.00 น. และ 17.00 น. - 19.00 น. และหากมีฝนตก จะติดถึงช่วง 20.00 น. 

2) หากมีฝนตก พื้นถนนจะมีการจราจรติดขัดและรอน้ำฝนระบายประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

3) แม้พื้นที่ทางเดินเท้าจะกว้างแต่เดินไม่ได ้กลายเป็นที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์แทน  

4) ปัญหาการหาที่จอดรถลำบาก และมีราคาที่จอดแพง ทำให้คนเริ่มนิยมเรียกใช้บริการรถแท็กซี่  

รถยนต์ส่วนตัวร่วมโดยสาร (RHS) ไปส่งที่ทำงาน ร้านอาหาร หรือ แม้แต่ส่งอาหารมาทานที่บ้าน

แทน เพื่อลดปัญหาการหาที่จอดรถแทน จึงมีจำนวนรถจักรยานยนต์ส่งอาหารเดลิเวอร์รี่และ

รถยนต์บรกิารร่วมโดยสารเกิดขึ้นจำนวนมาก 

5) ระบบถนนที่เป็นโครงข่ายแบบกริดเชื่อมกับถนนสายประธานอย่างถนนมิตรภาพที่มีรถวิ่งด้วย

ความเร็วสูง และมีขนาดถนนกว้าง ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหต ุโดยเฉพาะจากรถที่ออกมาจาก

ถนนซอยเช่ือมสู่ถนนสายหลัก  

6) บริการของรถซิตี้บัส ทับเส้นทางวิง่ของสองแถว ทำให้คนไม่ค่อยนิยมใช้งาน เพราะสองแถวมีข้อดี

กว่าคือ สามารถมีเส้นวิ่งบริการที่ไกลกว่าเชื่อมกับย่านอยู่อาศัยได้สะดวกกว่า ส่วนซิตี้บัสที่บริการ

เฉพาะในเมือง หากมีการพิจารณาให้รถวิ ่งไม่ทับซ้อนเส้นทางกันจะช่วยให้การเดินทางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

4.3 ข้อมูลการสัญจรในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
4.3.1 บทบาทเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่  
1. บทบาทเมอืงสงขลา 

 จากเมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมประมง สูเ่มืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

สงขลาเป็นเมืองสองทะเล ด้านนอกติดทะเลอ่าวไทย ด้านในติดทะเลสาบสงขลา จากการสืบค้นขอ้มูล
ประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของเมืองสงขลา พบว่า ประวัติศาสตร์เมืองสงขลาได้เริ่มต้นประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 22-24 โดยมีศูนย์กลางการปกครองหรือสถานที่ตั้งเมือง 3 แห่งโดยสามารถลำดับจากพัฒนาการ 
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ได้แก่ 1) เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง (ก่อนพุทธศตวรรษ ที่ 22 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 2) เมืองสงขลาฝั่ง
แหลมสน และ 3) เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง 

1) เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง เมืองสงขลาปรากฏชื่อในเอกสารต่าง ๆ ของพ่อค้าชาวตะวันตกว่า 

Singora หรือ “ซิงกอรา” แปลว่าที่สูงสุดยอดเขา คำนี้ยังเป็นความหมายที่สอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาอีก

ด้วย ยุคนี้เมืองอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองและปฐมพลเมืองชาวมุสลิม  มีการดัดแปลงบริเวณปาก

ทางเข้าทะเลสาบสงขลาให้เป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่  ทำให้ “ซิงกอรา” เมืองท่าสำคัญของทะเลฝั่งตะวันออก 

เรือสินค้าจอดเรียงรายพักรอลมมรสุมพัดผ่านไป และทำกิจการในแลกเปลี่ยนสินค้าในระดับนานาชาติ โดย

เมืองท่านี้ได้ทำการค้าขายกับ ฮอลันดา โปรตุเกต ุอังกฤษ จีน อินเดีย และ ฝรั่งเศส  

2) สมัยเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ภายหลังเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาทำลาย 

ประชาชนชาวสงขลาฝั่งหัวเขาแดงที่เหลืออยู่ได้ย้ายชุมชนไปสร้างเมืองใหม่  ณ เมืองสงขลาแห่งที่สองนี้ที่รู้จัก

กันในชื่อว่าเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่ได้รับการวางแผนในการสร้างเมืองตั้งแต่ต้น 

ประกอบกับเป็นเมืองที่ถูกสร้างเนื่องจากการย้ายเมืองภายหลังจากสงคราม ดังนั้นลักษณะของเมืองจึงเป็น

เมืองที่ถูกสร้างกันอย่างง่าย ๆ บนพื้นที่เชิงเขาติดทะเล แต่ภายหลังประสบกับปัญหาการขาดแคนน้ำจืดอุปโภค 

และปัญหาการมีพื้นที่ในทางราบไม่เพียงพอกับการขยายและเติบโตของเมือง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกิดการ

ย้ายเมืองในเวลาต่อมา อำนาจการปกครองของเมืองสงขลาได้ลดฐานะเป็นแค่เมืองเล็ก ๆ โดยเป็นเมืองบริวาร

ของเมืองพัทลุง ต่อมามีชาวจีนอพยพได้เสนอบัญชีทรัพย์สินและบริวารของตน เพื่อแลกกับสัมปทานผูกขาด

ธุรกิจรังนกบน เกาะสี่เกาะห้า ในทะเลสาบสงขลา จนต่อมากลายเป็นการเริ่มต้นสกุล ณ สงขลาและปกครอง

เมืองสงขลามาถึง 8 รุ่น 

3) เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง จากการขยายตัวของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ทำให้ปัญหาการขาดแคลน

น้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภค ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่บริเวณสงขลาฝั่งแหลมสนเป็นพื้นที่ลาด

ชันเชิงเขาทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเมือง รวมถึงอาจเป็นอุปสรรคของการขยายตัวเป็นเมืองท่าใน

อนาคต ซึ่งจากลักษณะทางภูมิศาสตร์น่าจะเป็นข้อได้เปรียบ แต่เนื่องจากมีพื้นที่ในแนวราบไม่เพียงพอ จึงทำ

ให้ย้ายไปต้ังเมืองสงขลาใหม่ที่ตำบลบ่อยางต้ังแต ่พ.ศ. 2379 ซึ่งเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นก็ยังคงรักษาความเป็นเมือง

ท่าไว้อย่างเดิม มีป้อมกำแพงเมืองยาว 1,200 เมตร และสร้างประตูเมืองสิบประตูตั้งแต่ พ.ศ. 2379 หลังจาก

นั้นจึงได้วางหลักเมือง และสมโภชน์หลักเมืองในปี พ.ศ. 2385 และเรียกบริเวณพื้นที่นี้ว่า “เมืองสงขลาฝั่งบ่อ

ยาง” เมืองสงขลาในฝั่งนี้ได้มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว จวบจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 64: การตั้งถิ่นฐานของเมืองสงขลา 

 

ภาพที่ 65: บรรยากาศชุมชนชาวจีนในเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง ช่วงปี 2385 

(ที่มา: https://www.hatyaifocus.com, 2563) 

 
บทบาทเมืองอตุสาหกรรมประมง 
ในอดีตเรือสินค้าจะมาแวะพักเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เมืองสงขลาก่อนจะถูกส่งต่อยังเมืองจีน  เมื่อ 50 ปี

ก่อน เมืองสงขลาคือ “ความหวังใหม่” ของอุตสาหกรรมประมง ภายใตแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2520-2525) กำหนดให้สงขลาเป็นเมืองหลักในภูมิภาค มีการจัดตั้งสถานีประมงทะเลขึ้นมาใหม่ 2 แห่ง
ที่สงขลาและภูเก็ต ตามนโยบายพัฒนาภาคใต้ มีองค์การสะพานปลาและองค์การห้องเย็นคอยอำนวยความ
สะดวกให้แก่ธุรกิจประมงในสงขลา แรงงานจากจังหวัดใกล้เคียงหลั่งไหลเข้ามาบุกเบิกที่อยู่อาศัยริมทางรถไฟ 
หลังจากนั้นเมืองสงขลาก็ซบเซาลง เมื่อความเจริญค่อย ๆ ย้ายไปสู่หาดใหญ่แทน (สืบสกุล ศรีสุข,2564 อ้างถึง
ใน The Active, 2564)  

ในช่วงทศวรรษ 2500 ธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงต่อเนื่อง เริ่มเติบโตเป็นธุรกิจที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนเทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์เรือ เครืองมือจับสัตว์น้ำทางทะเล รวมไปถึงการกู้เงินในการพัฒนา

https://www.hatyaifocus.com/
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โครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงงานห้องเย็น โรงงานผลิตน้ำแข็ง โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการรองรับธุรกิจประมง
พาณิชย์ อุตสาหกรรมประมงดึงดูดแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแรงงานจากเมืองรอบนอก
สงขลาเข้ามาทำงานในเมืองสงขลา ความเฟ่ืองฟูของธุรกิจประมงดึงดูดแรงงานเข้ามาจำนวนมาก มีชาวบ้านใน
ชุมชนแออัดจำนวนไม่น้อยที่เคยเป็นแรงงานประมง และเป็นแรงงานของธุรกิจประมงต่อเนื่อง เช่น งานแล่
หมึก ปอกกุ้ง ขูด คัดปลา เป็นต้น   

  

ภาพที่ 66 : เรือประมงที่ประกาศขายและถูกจอดทิ้งไว้เนื่องจากกฎหมายไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
(ที่มา: มติชนออนไลน์, 2563) 

 

ภาพที่ 67: วิถีชาวประมงในปัจจุบันบางส่วนนำเรอืประมงมาใช้เป็นเรือนำเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน 

บทบาทเมืองมหาวิทยาลัยและเมืองแห่งการศึกษา 

จังหวัดสงขลาถือเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและเมืองแห่งการศึกษา จากข้อมูลสถิติจังหวัดสงขลาปี 2559 
จังหวัดสงขลามีจำนวนโรงเรียนในจังหวัดสงขลาจำนวน 640 แห่ง มีสถานศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา 
จำนวน 25 แห่ง มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 1) นักเรียนระดับก่อนประถมถึง
มัธยมปลาย จำนวน 212,299 คน  2) ระดับนักศึกษา จำนวน 79,858 คน 3) นักเรียน/นักศึกษานอกระบบ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 43,158 คน 4) นักเรียนนอกระบบตามกระบวนการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 16,522 คน 5) นักเรียนนอกระบบตามการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 
16,447 คน และ 6) มีจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2559 จำนวน 92,065 คน 
โดยรวมแล้วมีนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสงขลาประจำปี 2559 ประมาณกว่า 460,000 คน บรรดานักเรียน
นักศึกษาเหล่านี้เดินทางมาเรียนจากทั้งในจังหวัดสงขลา จังหวัดข้างเคียง จังหวัดในภูมิภาค และต่างประเทศ 
เป็นต้น  
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การเดินทางของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ หากเป็นเด็กประถมและยังอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง
ส่วนมากจะเดินทางด้วยรถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก (รถสามล้อเครื่อง) รถจักรยานยนต์ หากเป็นกลุ่มนักศึกษา
ส่วนมากจะเดินทางด้วนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัว สองแถว รถตุ๊กตุ๊ก และรถตู้โดยสารระหว่างเมือง 
โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่มีการกลับบ้านที่ต่างจังหวัด และบางมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาบางแห่งมีที่
ตั้งอยู่นอกตัวเมือง มักมีปัญหาเรื่องจุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่ไม่มีป้ายที่ชัดเจน ทำให้ต้องเสียเวลารอรถขนส่ง
สาธารณะนาน ปัญหาไม่มีที่นั่งรอ รถมีผู้โดยสารเต็ม หรือมีปัญหาโบกแล้วไม่จอด เป็นต้น 

นอกจากนี้ร้านค้าหน้ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ยังรองรับวิถีวัฒนธรรมคนใต้ที่นิยมบริโภคชา กาแฟ ช่วง
เย็น-ค่ำด้วยเช่นกัน ย่านเมืองมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาจึงมีความคึกคักและมีสีสันไม่แพ้ย่านพาณิชยกรรม
และตลาดในเมือง  

 
ภาพที่ 68: ตัวอย่างการเดินทางของกลุ่มนักเรียน 

 

  
ภาพที่ 69: ตัวอย่างการเดินทางของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 
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บทบาทเมืองศูนย์ราชการ 

เมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ เป็นเมืองแฝดที่มีการแบ่งหนี่ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยเมืองสงขลา
เป็นเมืองศูนย์กลางของการบริหารระดับจังหวัดและภาคในขณะที่ เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางธุรกิจระดับ
จังหวัดและภาคเช่นเดียวกัน แต่หน่วยงานราชการส่วนใหญ่จะตั้งในเขตเมืองสงขลา ส่วนรัฐวิสาหกิจส่วนมาก
จากตั้งในเมืองหาดใหญ่ การกระจายตัวของหน่วยงานราชการจะรวมตัวเป็นกลุ่มทั้งในเขตเทศบาลและนอก
เทศบาล ทำให้อนุมานได้ว่าการตั้งอยู่ของหน่วยงานราชการเหล่านี้ไม่ได้รับการวางแผนการจัดตั้งที่แน่ชัดก่อน
ก่อสร้าง ทำให้ที ่ตั ้งของหน่วยงานราชการบางแห่งไม่มีความเหมาะสม และส่งผลต่อปริมาณจราจรของ
ประชาชนที่เข้าไปติดต่องานราชการได ้

 บทบาทเมืองมรดกโลก 

เมืองสงขลา เป็นเมืองที่มีเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมผสมผสานระหว่างอิสลามไทย จีน อย่าง
กลมกลืน มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งสถาปัตยกรรมเมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวยงามและวิถี
ชาวบ้านเป็นเอกลักษณ์ 

เมื ่อปี 2553  เมืองสงขลากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั ้ง เมื ่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่ากำหนด ‘พื้นที่เมืองเก่าสงขลา’ ปลุกผู้คนในเมืองให้เห็นความสำคัญของย่านมรดก
ทางวัฒนธรรมศิลปะ อาคารบ้านเรือนโบราณที่ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ชาวเมืองร่วมใจกันก้าวไปสู่การเป็น
เมืองมรดกโลก เมืองสงขลามุ่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการค้า หรือ “การทำให้เมืองกลายเป็นสินค้า” มีการ
รณรงค์ส่งเสริมเมืองเก่าสงขลา เป็น “เมืองมรดกโลก” และการดำเนินนโยบาย “เมืองสีเขียวที่ทันสมัย” 
(Green and Smart City) โดยเฉพาะนโยบายเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
เป็นมรดกโลก จากต้นทุนเมืองเก่าสงขลาในอดีตที่เป็นเมืองท่าเก่าแก่ของภาคใต้ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญใน
ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ด้วยสถาปัตยกรรมห้องแถวและอาคารจีนที่ประยุกต์ตาม
อิทธิพลตะวันตก มีร่องรอยศิลปะของอาร์ตเดโค่ (Art Deco) และอาร์ตนูโว (Art Nouveau) เป็นเสน่ห์ทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ยุคสมัยโลกตะวันออกของโลกตะวันตกในยุคอาณานิคม (Colonial) แต่มีความน่า
กังวลเรื่องการไม่นับรวมวิถีชีวิตของคนจนเมืองเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมเก่าแก่ด้วย 

 

ภาพที่ 70: บรรยากาศเมืองเก่าสงขลา 
ที่มา: บลูแพลนเน็ต เบ็ดเสร็จเรื่องเที่ยว, 2559 
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บทบาทเมืองท่องเที่ยวทางทะเล  

เมืองสงขลา ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองสองทะเล มีจุดบรรจบกันระหว่างทะเลสาบและทะเลอ่าว
ไทย มีจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมชายหาดทะเลที่สงบ สามารถชมภูมิทัศน์สองทะเลมา
บรรจบ ชายหาดเมืองสงขลาที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ หาดชลาทัศน์ หาดสมิหลา และหาดกระบองเพชร เป็นจุด
พักผ่อนของชาวบ้าน นักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงวันหยุดเทศกาลจำนวนมาก มีแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญของสงขลาอีกหลายแห่งต้ังอยู่ใกล้ ๆ กัน เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร ท่า
แพขนานยนต์ ศาลหลวงปู่ทวดเขาแดง ฯลฯ จากการสำรวจพ้ืนที่เบื้องต้นพบว่ามีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู้
ของคนทำงานและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการข้ามฟากระหว่างฝั่งหาดใหญ่-ฝั่งสงขลาด้วยแพขนานยนต์ประมาณ 
600 คันต่อชั่วโมง 

 
ภาพที่ 71: การเดินทางจากเมืองหาดใหญ่ไปยังเมืองสงขลาด้วยวิธีการข้ามแพขนานยนต์ 

 
ภาพที่ 72: จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมงสงขลา 

2. บทบาทเมืองหาดใหญ่ 

 จากเมืองชุมทางการขนส่ง สู่เมืองการค้าชายแดน 

เมืองหาดใหญ่มีจุดเริ่มต้นจากท่าน้ำตรงปลายถนนราษฎร์เสรีตัดกับถนนสาครมงคล มีลักษณะเป็น
ชายหาดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของคลองอู่ตะเภา ปัจจุบันสภาพของคลองอู่ตะเภาในตื้นเขิน ทำให้บทบาท
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และความสำคัญของคลองอู่ตะเภาเริ่มลดน้อยลงไป แต่ยังใช้สำหรับภาคการเกษตรสำหรับพื้นที่อื่น ๆ ที่น้ำไหล
ผ่านสำหรับคนเมืองหาดใหญ่ คลองอู่ตะเภามีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ทำน้ำประปาของ
เมือง และเป็นพื้นที่ระบายน้ำของเมืองหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลา  

บทบาทชุมทางรถไฟประตูสู่ภาคใต้ 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการสร้างทางรถไฟทำให้หาดใหญ่กลายเป็นเมืองชุมทาง เริ่มจากการมาของ
รถไฟสายใต้เมื่อ พ.ศ.2452 และมีสถานีรถไฟตั้งขึ้นในเมืองหาดใหญ่ เดิมทีเดียวเป็นสถานีอู่ตะเภาและย้ายมา
บริเวณบ้านโคกเสม็ดชุน เนื่องจากที่เดิมเป็นที่ลุ่มและน้ำท่วมขังเป็นประจำจึงย้ายมายังพื้นที่ที่สูงกว่า การ
เติบโตของเมืองฝั่งตะวันออกของสถานีรถไฟ จึงได้เริ่มขึ้นนับแต่นั้นมา  

ปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟยังงเป็นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ ชุมทางรถไฟหาดใหญ่
นี้มีนักท่องเที่ยว คนทำงานระหว่างเมือง คนทำงานระหว่างภูมิภาคใช้อยู่ไม่ขาดสาย บริเวณโดยรอบสถานีเป็น
ที่ตั้งของวินจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้ รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊กจอดรอรับผู้โดยสารได้เลือกสรรได้ตามสบาย มีบริษัท
ทัวร์ที่พานักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคใต้ได้ทั้งแพ็คเกจเดินทางโดยเครื่องบิน 
รถทัวร์ เรือนำเที่ยว รถตู้ รถเช่า เป็นต้น และมีร้านอาหารสไตล์ไทย จีน มุสลิม ที่พักโรงแรมคอยบริการ
นักท่องเที่ยวด้วยเข่นกัน ทำให้ย่านชุมชนทางรถไฟแห่งนี้ไม่เคยเงียบเหงา มีการเดินทางในย่านนี้ตลอดทั้งวัน   

 

 

ภาพที่ 73: บรรยากาศย่านชุมทางรถไฟหาดใหญ่ 
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บทบาทศูนย์กลางการค้าและบริการ 

 ปี พ.ศ.2467 ภายหลังจากเปิดบริการสถานีหาดใหญ่และตลาดหาดใหญ่ มีบ้านเรือนในตลาดหาดใหญ่
กว่า 100 หลังคาเรือนแล้ว จากนั้นตลาดหาดใหญ่ได้เริ่มกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจ มีการทำการค้ากันมากขึ้น มี
การจับจองที ่ดินและการจัดสรรพื ้นที ่เริ ่มขยายออกไปจากตัวสถานีรถไฟไปทางฝั ่งตะวันออกของเมือง 
ผู้รับเหมาและแรงงานชาวจีนที่รับจ้างสร้างทางรถไฟเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณดังกล่าว เจ้าของที่ดินจึงมีทั้งชาว
จีนอพยพ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้มีฐานะในขณะนั้น การเป็นเมืองชุมทางเป็นการเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนสินค้า นักลงทุนที่มาจากต่างพื้นที่ การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ชาวจีนที่มาพร้อมการสร้าง
สถานีรถไฟมีส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองหาดใหญ่ก้าวกระโดดย่างรวดเร็ว ความเป็นเชื ้อสายจีนก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับชาวจีนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ทำให้เมืองหาดใหญ่มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับ
เมืองอื่น ๆ ในขณะนั้น ทั้งการค้าขาย สินค้าเทคโนโลยี และความรู้ อิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลต่อการ
จัดรูปที่ดินและรูปแบบการตัดถนน บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1-3 จึงเป็นไปตามแบบเมืองอีโป ประเทศมาเลเซีย 

ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2471 ท้องที่ตลาดหาดใหญ่ได้ถูกยกฐานะให้เป็นสุขาภิบาล 7 ธันวาคม 
2478 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหาดใหญ่ 6 มีนาคม 2492 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่ และปี 
2540 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีประชาชน แหล่งธุรกิจ และความเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของภาคใต้ครบรูปแบบ  

 ความเจริญของเมืองหาดใหญ่เติบโตไปพร้อมกันระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
โครงสร้างทางสังคมการขยายตัวของโครงข่ายถนนที่ขยับขยายไปพร้อมกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ห้อง
แถว และการเกิดสถานศึกษา โดยถนนเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างใจกลางของเมืองกับอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
ภายในเมือง กล่าวคือ เกิดการติดต่อจากศูนย์กลางของเมืองออกไปยังพ้ืนที่โดยรอบของเมือง เมอืงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนได้รับการประกาศเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ ในป ี2534 

 การพัฒนาเมืองนอกจากการพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐแล้ว ประชาชนได้มีส่วนในการสร้างเมือง 
โดยการอุทิศที่ดินเพื่อตัดถนนสายหลักของหาดใหญ่ ได้แก่ ถนนจิระนคร ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ,2,3,4,5 
ถนนธรรมนูญวิถี ถนนนิพัทธ์ภักดี ถนนจิระอุทิศ ตรอกจิระพันธ์ นอกจากโครงข่ายถนนแล้วยังมีการบริจาค
ที่ดินเพื่อสร้างสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนศรีนคร รวมไปถึงการบริจาคที่ดินผืนใหญ่
เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชนิษฎา ชูสุข, จิตราวดี ฐิตินันทกร, และจุฑารัตน์ รัตนพิทักษ์ชน, 
2557) 
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ภาพที่ 74: การขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ 

 

ภาพที่ 75: ถนนธรรมนูญวิถี เมืองหาดใหญ่ช่วงปี 2459 

ที่มา: https://www.hatyaifocus.com 
 

ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาคใต้ รองลงมาคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช (แผนพัฒนาภาคใต้, 2562) ซึ่งหนึ่งในเมืองที่ขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจให้
จังหวัดสงขลามีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้คือเมืองหาดใหญ่นั่นเอง การเดินทางสัญจรภายในย่านเศรษฐกิจนี้มี
หลากหลายรูปแบบคอยบริการกลุ่มแม่ค้าพ่อค้า นักเรียน คนวัยทำงาน นักท่องเที่ยว คนเดินทางระหว่างเมือง  
ทั้งรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ รถเดลิ เวอร์รี่ แกร็บคาร์ รถตู้ รถทัวร์ ฯลฯ ถือว่าเป็น
เมืองที่มีบริการขนส่งสาธารณะทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดนิ่ง 

https://www.hatyaifocus.com/
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ภาพที่ 76: ภาพเมืองหาดใหญ่ย่านการค้าสำคัญของภาคใต้ 

 

ภาพที่ 77: บริการขนส่งสาธารณะในเมืองหาดใหญ่ 

บทบาทเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

 เมืองหาดใหญ่ เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมาเที่ยวเมืองชายแดนไทย – มาเลย์เซียตั้งแต่
ก่อนมีด่านสะเดา และแม้จะมีด่านประตูการค้าสะเดาเปิดใหม่ก็ตาม เมืองหาดใหญ่ยังคงมีบทบาทเป็นเมือง
ท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยและชาวมาเลย์ อินนีเซีย รวมถึงสิงค์โปร์ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเที่ยวใน
ประเทศไทยในวันหยุดเทศกาลปีใหม่อย่างหนาแน่นคาดว่าไม่ต่ำกว่าวันละ 15,000 คน ตลอดวัดหยุด กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเหล่านี้เดินทางมากับรถบัสโดยสารประมาณ 200 คันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น -
12.00 น. เพื่อมาประทับตราหนังเดินทางที่ด่านสะเดาส่งผลให้การจราจรติดหนึบที่หน้าด่านสะเดาโดยมีท้าย
แถวยาวกว่า 5 กิโลเมตรในฝั่งประเทศมาเลเซีย ตลอดเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเที่ยวประเทศ
ไทยกว่า 5 หมื่นคน นักท่องเที่ยวชาวมาเชียนิยมเข้าร่วมงานเคาน์ดาวน์ปีใหม่และงานเดินกิน ชิม เที่ยวใน อ.
หาดใหญ่และสงขลาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทศกาลนี้อยู่ในช่วงวันหยุดปิดเทอมของนักเรียน การจองห้องพัก
โรงแรมที่เมืองหาดใหญ่มีประมาณ 98% เกือบเต็มทุกโรงแรม และล้นไปยังโรงแรมต่าง ๆ ในเมืองสงขลา 
(Hatyaifocus, 2562) 
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ภาพที่ 78: กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรอเข้าเมืองสะเดาเพื่อเดินทางมายังเมืองหาดใหญ่ช่วงเทศกาลปีใหม่ฮารีรายอ 

(ที่มา: Post today, 2560) 

บทบาทเมืองมหาวิทยาลัยและการแพทย์ 

เมืองหาดใหญ่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคใต้
และเป็นศูนย์กลางวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถน้ามาต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มี
นักศึกษาทั้งชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดภาคใต้ รวมทั้งนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านนิยมเข้า
มาศึกษาเป็นจำนวนมาก สถิติจำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2563 มีประมาณ 
15,958 คน (กองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , 2564) ภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ตั้งอยู่เช่นกนัมีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,000 คน  

นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของ
ภาคใต้ มีผู้ใช้งานในโรงพยาบาลวันละ 10,000 กว่าคน ทำให้มีผู้เข้าใช้งานภายในย่านเมืองมหาวิทยาลัยและ
การแพทย์ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ป่วยเดินทางเข้ามาเยือนมากกว่า 30,000 คนต่อวัน 

สำหรับช่วงเวลาวันธรรมดา จะเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งแทบตลอดวันและตลอดคืน เนื่องจากหลังเลิก
เรียนเด็ก ๆ จะไปเที่ยวพบปะสงสรรค์ตามวิถีวัยรุ่นตามร้านเกมส์ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า และตลาดนัด ซึ่งนิยม
เปิดช่วงเย็นเป็นต้นไป ทำให้ปริมาณจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยส่วนมากจะมีปัญหาเรื่อง
การจราจรติดขัดช่วงเช้า เที่ยง และเย็นถึงค่ำ มีปัญหารถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองที่มารับนักเรียน รถสอง
แถวและตุ๊กตุ๊กที่จอดรอผู้โดยสารจอดซ้อนคันจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
ศูนย์จะมีรถยนต์ของผู้มาใช้บริการจอดยาวออกมาถึงถนนสายประธานยาวประมาณ 1-1.5 กิโลเมตร แสดงให้
เห็นว่ามีปริมาณผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากแต่มีบริการที่จอดรถไม่เพียงพอ และสะท้อนถึง ระบบบริการ
ขนส่งสาธารณะที่ไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ครบทุกกลุ่ม คนจึงนิยมใช้รถส่วนตัวมากกว่ารถขนส่งสาธารณะ 
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ภาพที่ 79: ตัวอย่างการเดินทางของกลุ่มนักเรียนระดับประถมวัย 

4.3.2 ระบบคมนาคมขนส่งในจังหวัดสงขลา 
การเดินทางมายังจังหวัดสงขลา มีระบบขนส่ง 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1) ทางถนน 

จากกรุงเทพมหานครใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอ
ทุ่งสง จนถึงจังหวัดพัทลุง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้ง แล้วขับต่อไปจนถึงอำเภอหาดใหญ่ และ
จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 950 กิโลเมตร 

มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัทขนส่งจำกัดและของเอกชนสายกรุงเทพฯ -สงขลา และ
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ถนนบรมราชชนนีทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 12 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางสายนครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ และสายนครศรีธรรมราช-
หาดใหญ่-  เกาะสมุยบริการเช่นกัน 

หากลงรถประจำทาง รถไฟ หรือเครื่องบิน ที่หาดใหญ่แลว้ สามารถเดินทางเข้าตัวเมืองสงขลาทางโดย
รถยนต์ได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนกาญจนวนิชและถนนลพบุรีราเมศร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที และมีรถ
โดยสารประจำทางและรถโดยสารรับจ้างจากในตลาดหาดใหญ่วิ่งเข้าตัวเมืองสงขลาตลอดวัน 
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2) ทางรถไฟ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว  

3) ทางอากาศ 

มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ -หาดใหญ่ ทกุวัน โดยมีสายการบินต่าง ๆ ดังนี้ สายการบินไทยสไมล์ สาย
การบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  

นอกจากนี้จากสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมในจังหวัดสงขลา ระหว่างปี 2545-2560 พบว่า
จำนวนการจดทะเบียนสะสมมากที่สุด 3 ลำดับแรกในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 1) รถจักรยานยนต์ 2) รถยนต์ส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และ 3) รถยนต์ส่วนบุคคล 

  

ภาพที่ 80: สถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมในจังหวัดสงขลา ระหว่างปี 2545-2560 

(ที่มา: อ้างอิงข้อมูลจาก ฝ่ายสถิติ กลุ่มวิชาการและวางแผน สำนักงานขนส่งจงัหวัดขอนแก่น, 2564) 

 

4.3.3 ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
  เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวและการค้าชายแดนทำให้มีการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ที่มาจากสิงคโปร์และมาเลเซียเข้าออกพื้นที่จำนวนมากในแต่ละปี แต่การเดินทางดังกล่าวไม่ได้พึ่งพาระบบ
ขนส่งสาธารณะ แต่อย่างไรก็ดี เมืองหาดใหญ่ก็มีระบบขนส่งสาธารณะที่สำคัญดังนี้ 

 รถสองแถวไม่ครอบคลุมและยังไร้ประสิทธิภาพ 
วิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่าง ๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งใน

เมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึน้อยู่กับระยะทางและการต่อรอง 
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นพวรรณ แท่นเล็ก ปรเมศวร์ เหลือเทพ และพิชัย ธานีรณานนท์ (2555) วิจัยเรื ่อง การศึกษา
พฤติกรรมและการเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดย ผลการวิจัยพบว่าเมืองหาดใหญ่มีสัดส่วนการใช้รถส่วนตัว  ร้อยละ 82.50 รถขนส่ง
สาธารณะ ร้อยละ 17.50 และหากรถขนส่งสาธารณะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างจะหันมาใช้รถ
ขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 17.50 เป็นร้อยละ 51.50 ทำให้ปริมาณรถส่วนตัวบนท้องถนน ลดลง
ได้ถึงร้อยละ 34 และรถขนส่งสาธารณะที่นิยมใช้มากที่สุด คือ รถสองแถว เนื่องจากมีราคาที่เหมาะสม และ
สภาพรถยังอยู่ในเกณฑ์ดี รองลงมาคือรถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊ก ตุ๊ก ตามลำดับ สำหรับการเดินทาง
ภายในเขตเทศบาลฯ พบว่า ค่าโดยสารที่กลุ่มตัวอย่างเต็มใจจ่ายได้สูงสุดอยู่ในช่วง 16-20 บาทต่อเที่ยว โดยใช้
เวลาสำหรับการเดินทางสูงสุดที่ 15 นาที และให้เวลาสำหรับการรอคอยรถขนส่งสาธารณะได้นานที่สุดคือ 5 
นาที ข้อควรปรับปรุงสำหรับรถขนส่งสาธารณะที่กลุ่มตัวอย่าง นิยมใช้บริการสูงสุด 3 อันดับแรก (รถสองแถว 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊กตุ๊ก) ผลการสำรวจรถสองแถว พบว่าควรปรับปรุงปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
ความสะอาดและความปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน จะมีผู้โดยสารบางส่วนต้องยืนโหนราวภายนอกรถ 
2) ปรับปรุงความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงบริการ โดยรถสองแถวในหาดใหญ่จะวิ่งเฉพาะสายหลักรอบ
เมือง ซึ่งปัจจุบันพื้นที่เศรษฐกิจได้ขยายกว้างขึ้น เส้นทางวิ่งที่ไม่ครอบคลุมเป็นผลให้ประชาชนที่อยู่นอก
เส้นทางยากต่อการใช้บริการ และ 3) ปรับปรุงปริมาณรถที่ให้บริการ หากอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ปริมาณรถ
ที่วิ่งให้บริการจะน้อยมาก เป็นผลให้เสียเวลาเพ่ือรอนาน 

 
รถรับจ้างคือทางเลือกในการเดินทางของคนท้องถ่ิน 
เมืองหาดใหญ่มีบริการรถสามล้อเครื่องจอดอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้า

สถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย นอกจากนี้ มีวินจักรยานยนต์
รับจ้างกว่า 1,000 คันในป ี2557 เข้าระบบจัดระเบียบฝึกอบรมจักรยานยนต์รับจ้างป้องกันวินเถื่อน ลดปัญหา
อาชญากรรมคืนความสุขให้ประชาชน เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดโครงการฝึกอบรมและจัดระเบียบเครือข่าย
รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
สงขลา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการก่ออาชญากรรม  โดยเมืองหาดใหญ่มีวิน
จักรยานยนต์รับจ้างหลัก 4 มุมเมือง ได้แก่ วินหน้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วินหน้าอำเภอหาดใหญ่ วินหน้า
ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า และ วินหน้าห้าง Big C หาดใหญ่ 

 
รถสองแถว มินิบัส เชื่อมโยงเมืองกับโรงพยาบาลและสนามบิน 
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทางและรถสองแถว เพื ่อไปยัง

โรงพยาบาลในหาดใหญ่-สงขลาได้ เช่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สามารถเดินทางด้วยรถสองแถวได้หลาย
สาย เช่น รถสองแถวสีฟ้า สายขนส่ง-คลองต่อ สายขนส่ง-สนามบิน รถสองแถวสีน้ำเงิน สายหาดใหญ่-บ้านนา
หว้า และรถสองแถวสีน้ำเงิน สายหาดใหญ่-ปาดังฯ เป็นต้น รวมถึงมีรถขนส่งมวลชนของทางมหาลัย สายที่ 2 
สีแดง ผ่านรพ.มอ. ลงคณะทันตแพทยศาสตร์ (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม, 2560) นอกจากนี้ยังมีรถมินิบัส 
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หาดใหญ่ – สนามบิน ผ่านรพ.มอ (Gimyong Style, 2019) ในส่วนของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จะมีรถสองแถว
ประจำทาง เช่น เส้นทางอำเภอหาดใหญ่-อำเภอสิงหนคร ชาวบ้านเรียกว่า รถสองแถวบางเขียด (Hatyaibus, 
2020) และรถสองแถวสีแดงสายหาดใหญ่-บ้านเขาช่องที่วิ่งผ่านโรงพยาบาลหาดใหญ่ รวมถึงมีรถโดยสารขนาด
เล็กที่จอดรอรับ-ส่งผู้โดยสารหน้าโรงพยาบาล ซึ่งใช้สำหรับภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย นอกจากนี้ยัง
มีรถโดยสารหาดใหญ่-สงขลา โดยโพธิ์ทองขนส่ง (2505) จำกัด สายใหม่เส้นสีส้ม (B) จากสถานีขนส่งหาดใหญ่
ถึงสถานีขนส่งสงขลา (หาดใหญ่โฟกัส, 2563) 

 

4.3.4 การสัญจรภายในเมืองหาดใหญ-่สงขลา 
 เมืองการค้าชายแดนเติบโตมาพร้อมกับการพัฒนารถไฟ 

 เมืองหาดใหญ่มีวิวัฒนาการของเมืองมาจากระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับเมืองสงขลามาตั้งแต่
อดีต ในอดีตเมืองสงขลามีบทบาทเป็นเมืองท่าศูนย์กลางขนส่งสินค้าจากเรือไปสู่เส้นทางบกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 
4 และมีความเด่นชัดมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการเปลี่ยนแปลงทางระบบบเศรษฐกิจและสังคมในช่วงนี้
เป็นตัวเร่งให้เมืองสงขลามีการเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมที่ทันสมัย ทั้ง
การก่อสร้างทางหลวง ระบบไปรษณีย์ การคมนาคมทางเรือ ที่ทำให้เมืองสงขลาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่
สำคัญ โดยเฉพาะทางเรือระหว่างหัวเมืองรอบข้าง กับกรุงเทพมหานคร และสิงค์โปร์ ต่อมาช่วง พ.ศ. 2460  มี
การตัดเส้นทางรถไฟมาสู่บริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่ ทำให้พื้นที่ย่านนี้เป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 
มีการขนส่งสินค้าสำคัญไม่ขาดสาย และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการผลิตสินค้านอกจากยางพารา เพิ่ม
เป็นผลผลิตทางสาขาการประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า ต่อมาช่วง พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการกำหนดให้สงขลาเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
สนับสนุนโครงการคมนาคมขนส่งหลายโครงการ ทั้งการสร้างท่าเรือน้ำลึก ท่าอากาศยาน การปรับปรุงทาง
หลวงแผ่นดินให้ทันสมัย ทำให้เมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ยิ่งเติบโตมากขึ้น 

 ด้วยความเจริญของการคมนาคมทำให้เมืองสงขลาและหาดใหญ่ มีบทบาทเป็นเมืองขนส่งสินค้าที่มี
การขยายตัวด้านการตั้งถิ่นฐานมากขึ้น จากคนหลายเชื้อชาติ และเห็นได้ชัดว่าพื้นที่โดยรอบสถานีชุมทางรถไฟ
หาดใหญ่ เป็นจุดเริ่มต้นการตั้งถิ่นฐาน โดยส่วนมากเป็นชาวจีน ในช่วงต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชนรอบสถานี
รถไฟนิยมเดินทางด้วยรถสามล้อ และรถจักรยานภายในชุมชนเป็นอย่างมาก ต่อมาเริ่มมีจำนวนรถยนต์เพิ่ม
มากขึ้น เนื ่องจากมีการเดินทางเชื ่อมต่อระหว่างเมืองหาดใหญ่กับเมืองโดยรอบอย่างเมืองสงขลา เมือง
นครศรีธรรมราช เมืองตรัง เป็นต้น ในช่วงนี้รถสามล้อเริ่มลดหายไป (ภาพที่ 31 และ ภาพที่ 32 ภาพฝาผนัง
กำแพงวัดฉือฉาง เล่าเรื่องราวการเดินทางในอดีตของเมืองหาดใหญ่)  ชาวหาดใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขายและการทำสวนยางทำให้นิยมใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้นในเวลาต่อมา เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว
ในการใช้งาน และเหมาะกับสภาพสวนยางเป็นอย่างดี  
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บทบาทเมืองหาดใหญ่ในปัจจุบัน ที่สำคัญอีกประการ คือ การเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหลาย
แห่ง ทำให้รูปแบบการเดินทางมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมเมืองมหาวิทยาลัย เช่น การใช้
รถจักรยานยนต์ของเหล่านักเรียน นักศึกษา การบริการรถตู้รับ -ส่งนักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ราชการระหว่างเมืองหาดใหญ่ เมืองสงขลา และเมืองโดยรอบจำนวนมาก อีกทั้งเมืองหาดใหญ่มีโรงพยาบาล
ศูนย์อย่างโรงพยาบาลหาดใหญ่ ทำให้มีความต้องการเดินทางของผู้ป่วยระหว่างจังหวัด การเดินทางเข้ามา
เยี่ยมเยียน เฝ้าไข้เข้ามาในเมืองหาดใหญ่เป็นจำนวนมาก  

นอกจากนี้ เมืองหาดใหญ่เริ่มมีบทบาทด้านการท่องเที่ยว ชาวมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์นิยม
มาเยี่ยมเยือน ทำให้ธุรกิจรถท่องเที่ยว รถตู้ รถทัวร์มีบริการเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ด้วยบทบาทเมืองหาดใหญ่ที่มี
อย่างหลากหลายส่งผลให้รูปแบบการเดินทางของคนเดินทางมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

 

ภาพที่ 81: สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่: จุดเริ่มต้นการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ 

 

ภาพที่ 82: การเดินทางด้วยสามล้อถีบในสมัยก่อน 
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ภาพที่ 83: การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของคนสมัยใหม่ 

ในยุคแรกเริ่มการตั้งถิ่นฐานเมืองมีการพัฒนามาจากเมืองสงขลาก่อนขยายการตั้งถิ่นฐานมาที่เมือง
หาดใหญ่และเมืองทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตผูกพันกันมาจนปัจจุบัน จากการศึกษา
การเดินทางของคนในเมืองหาดใหญ่ สงขลามีข้อค้นพบ ดังนี้  

พัฒนาการของเมอืงเปลี่ยนรูปแบบการสญัจรภายในเมอืง 

- ยุคเรือขนส่งสินค้า 

เนื่องจากมีการค้าขายทางเรือกับฮอลันดาและอังกฤษมาตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยา จึงเป็นเมืองที่มีการ
พัฒนาการมาจากการเดินทางและการติดต่อค้าขายทางน้ำเป็นอย่างมาก จากนั้นการดำเนินวิถีชีวิต
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเดินทางทางบกโดยรถไฟเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
การขนส่งสินค้ามากขึ้น เมืองจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป  

- ยุคชุมทางรถไฟ 

สมัยรัชกาลที่ 5 มีการพัฒนาการเดินทางโดยรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเมืองเกิดขึ้น จึงมีทางเลือกในการ
เดินทางหลากหลาย ไม่เพียงแต่การเดินทางเพื่อการค้าทางทะเลเป็นหลักเท่านั้น ในช่วงนี้การตั้งถิ่น
ฐานของประชาชนเริ่มขยายเข้ามาในพื้นที่เมืองตอนใน (hinterland) ที่ใกล้กับแหล่งความเจริญเติบโต
ที่เข้าถึงง่ายอย่างบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ ทำให้มีประชาชนตั้งถิ่นฐานอยู่รอบสถานีรถไฟมากขึ้น 
โดยเฉพาะสถานีรถไฟอู่ตะเภา แต่ต่อมาการตั้งถิ่นฐานที่อยู่บริเวณสถานีรถไฟอู่ตะเภาซึ่งใกล้พื้นที่
ริมน้ำคลองอู่ตะเภาเริ่มประสบปัญหาอุทกภัยมากขึ้น ประชาชนจึงเริ่มมาสร้างบ้านเรือนตามบริเวณ
ชุมทางสถานีรถไฟหาดใหญ่  
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- ยุครถยนต ์

ภายหลังการตั้งถิ่นฐานเกิดการการลงทุนสร้างถนนและแหล่งที่อยู่อาศัย นครหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ความเจริญเติบโตโดยเฉพาะการค้าขายและการเป็นชุมทางรถไฟที่ช่วยกระจายคนและสินค้า
ไปยังเมืองอื่น ๆ ทำให้หาดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางของพ่อค้าแม่ค้าที่รับสินค้ามาจากจังหวัด
ข้างเคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง
ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองหาดใหญ่ที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทย จีน มุสลิม ทำให้หาดใหญ่
เป็นย่านขายอาหารการกินที่หลากหลาย และมีคนจากจังหวัดข้างเคียงเข้ามาจับจ่ายซื้อของที่ตลาด 
รวมทั้งเข้ามาทำงานในเมืองนี้จำนวนมาก การเดินทางสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้จึงเลือกเดินทางโดย
รถยนต์เพ่ือความสะดวก 

 - ยุครถให้บริการนักท่องเที่ยว 

ภายหลังการสนับสนุนการค้าขายระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ทำให้ประชาชนคนไทย มุสลิม มาเลเซีย อินโดจีน และสิงค์โปร์สามารถ
เดินทางข้ามประเทศเพื่อการค้าขาย การท่องเที่ยว และการทำงานได้สะดวกมากขึ้น รถยนต์ระหว่าง
ประเทศสามารถเข้า - ออกประเทศได้สะดวกขึ้นผ่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย และเมืองหาดใหญ่เป็น
จุดหมายปลายทางของการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวซื้อของ ไหว้พระ หรือต่ อการขนส่งทาง
อากาศยาน รถไฟ รถตู้ และรถทัวร์ไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยต่อได้  

การสัญจรเน้นความสะดวกสบายของยานพาหนะ  

เมืองหาดใหญ่มีปัญหาการเดินทางหลายด้าน เช่น การจราจรติดขัด ถนนซอยตัน การบังคับวิ่งทาง

เดียวทำให้กลับรถหรือวนรถไกล ค่าบริการรถขนส่งสาธารณะไม่เป็นไปตามราคามาตรฐาน ระยะเวลารอขนส่ง

สาธารณะนาน ไม่มีที่จอดรถ และปัญหาน้ำท่วม การใช้รถจักรยานยนต์จึงเป็นทางเลือกของการเดินทางใน

เมืองหาดใหญ่ที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าซอยเล็กและหาที่จอดได้สะดวก ครัวเรือน

หนึ่งสามารถครอบครองรถจักรยานยนต์ได้หลายคัน เพราะมีมูลค่าซื้อขายและค่าน้ำมันไม่แพง เหมาะสมกับ

รายได้รายวันของคนเมืองที่มีค่าครองชีพสูง  

นอกจากนี้ เมืองหาดใหญ่ยังเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางจากอำเภอหรือจังหวัดข้างเคียงที่

เข้ามาทำงานหรือทำธุระในเมืองหาดใหญ่ ซึ่งการเดินทางระหว่างอำเภอหรือระหว่างจังหวัดเข้ามาในตัวเมือง 

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจะมีการเดินทางที่ใช้บริการระบบขนส่งหลายต่อ เช่น การใช้บริการจากรถ

โดยสารประจำทางหรือรถตู้ระหว่างเมืองเดินทางเข้ามายังเมืองหาดใหญ่ จากนั้นจะใช้บริการวินจักรยานยนต์

รับจ้าง รถสองแถว หรือรถตุ๊กตุ๊กเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง ผลของการเดินทางหลายต่อทำให้ธุรกิจบริการ
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รถยนต์ร่วมโดยสาร หรือ Ride hailing ผ่านแอปพลิเคชันเติบโตและเป็นที่นิยมมากในเมืองหาดใหญ่ เนื่องจาก

สามารถให้บริการรับส่งผู้โดยสารให้มีความสะดวกและสบาย  

ระบบขนส่งสาธารณะสร้างปัญหาความเหลื่อมลำ้ 

  ในอดีตคนมีรายได้น้อยนิยมตั้งถิ่นฐานภายนอกเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากราคาที่ดินต่ำกว่าในเมือง 
ในขณะที่ภายในเมืองหาดใหญ่มีระบบขนส่งสาธารณะให้เลือกใช้บริการอย่างหลากหลายรูปแบบ แต่กลับไม่ได้
อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่นอกเมืองได้อย่างทั่วถึง กลุ่มคนรายได้น้อยที่อยู่นอกเมืองจึง
เลือกใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทาง สะท้อนให้เห็นว่าระบบขนส่งสาธารณะที่มีบริการไม่
ครอบคลุมสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำ ผู้มีรายได้น้อยที่อยู่นอกเมืองกลับกลายเป็นผู้ต้องแบกรักค่าเดินทางที่สูง
กว่าผู้ที่อยู่ในเมือง 

นอกจากนี้ แม้มีการกำหนดมาตรฐานการบริการของระบบขนส่งสาธารณะ แต่บริการขนส่งสาธารณะ
บางประเภทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น การคิดค่าโดยสารเกินจริง การจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร
นอกบริเวณที่กำหนด ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ผู้โดยสารเป็นผู้แบกรับค่าโดยสารที่เกินราคา
มาตรฐาน หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการจอดรถนอกจุดที่กำหนด เป็นต้น ปัญหาการบริการ
ขนส่งสาธารณะที่ไม่มีความปลอดภัยเหล่านี้ กระตุ้นให้ผู้คนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
มากกว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขาดที่จอดรถ การจอดรถกีด
ขวางทางจราจร กีดขวางทางข้าม และทางเดินเท้าตามมา  

 

ภาพที่ 84: ปัญหาจอดรถขวางทางข้ามและทางเท้า 
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ภาพที่ 85: ปัญหารถย้อนศร 

การสัญจรหลักเป็นการสัญจรระหว่างเมอืง 

จากการสำรวจการเดินทางของคนเมืองหาดใหญ่ พบว่า มีการเดินทางทั้งภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ โดยการเดินทางภายในประเทศ จำแนกออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่   

1) การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ รถสามล้อพ่วง และรถจักรยาน   

2) การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถสองแถว รถตู้ รถตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ รถตู้
ประจำทางระหว่างจังหวัด รถบขส. รถชัทเทิลบัส การข้ามแพขนานยนต์ และรถไฟ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมี
บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เช่น รถจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เรือท่องเที่ยว เรือเฟอร์รี่เชื่อมสัตหีบ-สงขลา 
และรถรางชมเมืองที่เมืองสงขลา เป็นต้น 

3) การเดินทางด้วยบริการรถยนต์ร่วมโดยสาร หรือ Ride Hailing Service (RHS) เช่น การเรียก 
Grab car Grab tuk tuk  หรือ บริการขนส่งอาหารและพัสดุผ่าน Grab delivery หรือ Food Panda เป็นต้น 

สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (หาดใหญ่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) จำแนกออกเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก ่

1) การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์ไฟฟ้า  

2) การเดินทางด้วยรถรับจ้างบริการนักท่องเที่ยว เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์ไฟฟ้า รถตู้ รถเช่าของ

บริษัทนำเที่ยว รถบัส เครื่องบินเล็ก 



 

169 

3) การเดินทางเพื่อการบริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถห้องเย็น เป็นต้น 

แต่รถยนต์ที่วิ่งระหว่างประเทศจำเป็นต้องมีการแปลงทะเบียนตัวเลขให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้วย   

 

ภาพที่ 86: เมืองหาดใหญ่มีรถยนต์และรถตู้บางส่วนขับระหว่างประเทศได้ 

คนเมืองทุกเพศทุกวัยพึ่งพารถจักรยานยนต์ 

 จากการสำรวจพื้นที่เมืองหาดใหญ่เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง พบว่ากลุ่มคนเดินทางที่ นิยมใช้
รถจักรยานยนต์ มีทุกเพศทุกวัยตั้งวัยเด็ก วัยทำงาน ตลอดจนวัยสูงอายุ และมีหลากหลายกลุ่มอาชีพที่พึ่งพา
รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง ได้แก่ กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองที่รับ-ส่งลูกหลานไปโรงเรียน ครู 
อาจารย์ แม่บ้าน แม่ค้า พ่อค้า คนทำงานที่อยู่อาศัยในเมืองหรือมาจากต่างอำเภอ ชาวสวนยาง ชาวประมง 
แรงงานต่างชาติ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับส่งลูกค้า สินค้า และอาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน เป็นต้น 

เมืองพึ่งพารถยนต์  

การเป็นเมืองศูนย์กลางทำให้เมืองหาดใหญ่มีปัญหาการจราจร นพวรรณ แท่นเล็ก , ปรเมศวร์ เหลือ
เทพ และ พิชัย ธานีรณานนท์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและการเลือกรูปแบบการเดินทาง  
เพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ: กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าเมืองหาดใหญ่ มีการใช้
รถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 82.50 และรถขนส่งสาธารณะร้อยละ 17.50 โดยรถขนส่งสาธารณะที่นิยมใช้ มากที่สุด
คือ รถสองแถว รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์รับจ้างและ รถตุ๊กตุ๊ก และสาเหตุที่ทำให้คนนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว 
เนื่องจากเส้นทางการเดินรถขนส่งสาธารณะในเมืองหาดใหญ่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของ
ประชาชน ทำให้ประชาชนต้องรอรถเป็นเวลานาน จึงหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อความสะดวกมากขึ้น 

หาดใหญ่เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคใต้ มีย่านการค้า ศูนย์การค้า โรงเรียน โรงแรม และบริษัท
ใหญ่ ๆ ตั้งอยู่กลางใจเมือง ทำให้มีการใช้รถยนต์เพื่อสัญจรในตัวเมืองเป็นจำนวนมาก บทบาทเมืองเหล่านี้
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ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย อินนีเซีย สิงคโปร์ และพื้นทีอ่ื่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ่อยครั้ง (ไชยยงค์ มณี
พิลึก, 2555) นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือนเหล่านี้เดินทางโดยใช้รถยนต์เข้ามายังเมืองหาดใหญ่โดยตรง 
ส่งผลให้การจราจรในเมืองหาดใหญ่ค่อนข้างมีความหนาแน่น  

วลักษณ์กมล คงยัง (2554) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดทำระบบรถโรงเรียนในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าเมืองหาดใหญ่กำลังประสบปัญหาการจราจร เนื่องจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่
มีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการเดินทางของนักเรียน ซึ่งนักเรียนใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยต่อคนต่อ
วัน 24.56 กิโลเมตร และจากงานวิจัย พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการใช้บริการรถโรงเรียนโดยรวม 53.8 
เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด ซึ ่งแสดงให้เห็นว่าความจำเป็นที่ต้องมีระบบขนส่ง
สาธารณะภายในเมืองหาดใหญ่ แนวทางการแก้ไขที่เสนอ คือ จัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหาดใหญ่ 
ได้แก่ รถราง รถมินิบัสวิ่งทั่วเมือง และรถบัสปรับ  อากาศวิ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบระหว่างเทศบาลนคร
หาดใหญ่กับเมืองอื่น ๆ และควบคุมราคา การจัดระเบียบการจอดรถ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยและ
มารยาทแก่พนักงานขับรถโดยสารทุกชนิด 

เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการจับจ่ายใช้สอย  

ในสภาวการณ์ปกติ ย่านการค้าในเมืองหาดใหญ่ จะมีรถราหนาแน่นตลอดวัน การจราจรคับคั่งในย่าน
ตลาดเช้าโดยเฉพาะตลาดกิมหยง ตลาดกลางวันในตัวเมืองคนจะเดินกันคึกคัก ทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น 
ส่วนคนหนุ่มสาวและคนวัยทำงานนิยมขับรถเที่ยวในย่านตลาดกลางคืนโดยเฉพาะตลาดโต้รุ่ง ตลาดฉือฉาง 
ตลาดกรีนเวย์ และตลาดเอเชี่ยนเทรด ส่วนนักท่องเที่ยวมาเลย์-สิงคโปร์นิยมเดินทางด้วยรถบัสเข้ามาจอดถึง
หน้าโรงแรมและที่ท่องเที่ยว และมีบางส่วนขับรถมาเอง แต่เมื่อเกิดการระบาดของ COVID-19 รถราเบาบางลง 
และเมืองซบเซาลงเป็นอย่างมาก 

4.4 สรุปสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค  
 จากข้อมูลสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง ที่นำเสนอไป  สามารถสรุปการ
สัญจรในเมืองเหล่านี้ได้ว่า แม้จะมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโดยมีรถสองแถวเป็นบริการหลักให้แก่คน
เมือง แต่คนในเมืองมีการพึ่งพารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ในขณะที่ภาครัฐมีแผนพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในอนาคต จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายว่าการสัญจรในเมืองเหล่านี้จะเปลี่ยนไปอย่างไร อย่างไรก็ดี 
สถานการณ์การเดินทางของแต่ละเมืองมีรายละเอียดแตกต่างกันตามลักษณะของประชากรทั้งในพื้นที่และ
นอกพ้ืนที่ ดังต่อไปน้ี 

1. เมืองเชียงใหม่มีบทบาทเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ การสัญจรหลักคือการสัญจรของผู้
ที ่มาเยี ่ยมเยือน โดยมีรถสองแถวโดยเฉพาะรถแดงเป็นทางเลือกหลักในการสัญจรในเมือง แต่ความไร้
ประสิทธิภาพของรถแดงทำให้นักท่องเที่ยวส่วนนึงหันมาพึ่งพาบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing) 
ในขณะที่ภาครัฐก็พยายามผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้เกิดขึ้นในอนาคต  เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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2. เมืองขอนแก่นมีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการ รวมถึงเมืองการค้าและบริการที่
เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนารถไฟ การสัญจรหลักจึงเป็นการสัญจรเข้า-ออกพื้นที่ภายในเมือง เมืองขอนแก่น
จึงพยายามผลักดันให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพรถสองแถวที่
ให้บริการอยู่สู่การเป็นสมาร์ทสองแถวที่สอดคล้องการกับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ในอนาคต ในขณะ
ที่ภาคเอกชนในท้องถิ่นก็พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ 

3. เมืองหาดใหญ่มีบทบาทเป็นเมืองท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ดังนั้นผู้สัญจรในเมืองจึงเป็น
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านเข้าออกเมืองด้วยรถส่วนตัว ในขณะที่คนท้องถิ่นก็พึ่งพารถส่วนตัว โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ส่วนตัวซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่มแรงงานและนักศึกษา เมืองมีปัญหารถติดและขาดแคลนที่จอด
รถ ทำให้ท้องถิ่นพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางเช่นเดียวกับเมืองขอนแก่น 

ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 
แห่งนี้ต่อไป 
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บทที่ 5 การกวาดสัญญาณที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์การเดินทาง
ในเมืองหลักภูมิภาค 

 

เนื้อหาในบทนี้จะนำเสนอปัจจัยขับเคลื่อน (driver) ที่จะมีผลต่ออนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ใน
ส่วนแรกเป็นการทบทวนวรรณกรรม (literature review) ในฐานข้อมูลที่เก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทาง ทั้งบทความในวารสารวิชาการ นิตยสาร รายงานของรัฐบาลและองค์กร ข่าวและสิ่งตีพิมพ์อ่ืน ๆ ทั้งใน
รูปแบบกระดาษและแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต ในส่วนที่สองเป็นการกวาดสัญญาณจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มด้านการเดินทางและพลวัตของระบบการ
เดินทาง นำไปสู่การคัดเลือกปัจจัยสำคัญสำหรับคาดการณ์อนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคในบทต่อไป 
 

5.1 การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping)  
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที ่ เก ี ่ยวข้องกับอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูม ิภาค พบว่า 
ปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและเมือง
หาดใหญ่-สงขลา มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ เมืองเติบโตและขยายตัวในแนวราบมีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย
โดยรอบขอบเมือง ทำให้เกิดความต้องการในการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล ทั้ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในปัจจุบันการเดินทางทั้งภายในเมืองและระหว่างเมืองกับพื้นที่โดยรอบต้องพึ่งพา
ระบบขนส่งสาธารณะแบบไม่เป็นทางการ ( informal transport) โดยเฉพาะรถสองแถว ซึ่งมีบทบาทสำคัญ
อย่างมากในการสัญจรของคนเมืองมานับตั้งแต่อดีต อย่างไรก็ดี เมืองหลักเหล่านี้กำลังเผชิญความท้าทายใน
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเนื่องจากอุปสงค์ในการเดินทางมีจำนวนจำกัดกว่าเมืองขนาดใหญ่ ไม่เกิด
ความคุ้มค่าในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน แต่ภาครัฐกลับมุ่งเน้นการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา (light rail) หรือ
รถไฟฟ้ารางเบาขนาดเล็ก (tram) โดยไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าในอนาคตจะพัฒนาร่วมกับระบบขนส่งเดิมหรือ
รถสองแถวที่มีอยู่ในเมืองอย่างไร ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์อนาคตการเดินทางด้วยรถสองแถวได้อย่างชัดเจน 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการสัญจรในเมืองหลักภูมิภาคสามารถแบ่งผู้สัญจรเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ คน
เมืองหลักและผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร เนื่องจากเมืองเหล่านี้มีบทบาทในการเป็นเมือง
ท่องเที่ยว เมืองศูนย์กลางการค้าและบริการ รวมไปถึงศูนย์กลางการบริหารราชการ มีทั ้งศูนย์ราชการ
โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยทำให้เกิดปริมาณการสัญจรจำนวนมากเข้าออกพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะเดินทาง
ด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล มีบางส่วนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถตู้ รถบัสระหว่างอำ เภอและรถ
สองแถว ผู้ใช้บริการรถสาธารณะส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง เช่น นักเรียน ผู้สูงอายุ ในขณะที่
นักท่องเที่ยวก็ต้องพึ่งพาบริการรถเช่าและรถสองแถวเป็นหลัก การสัญจรที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้สะท้อนบทบาท
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และความสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะซึ่งทำหน้าที่บริการขนส่งภายในเมืองและเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลัก
กับเมืองบริวารโดยรอบ  
 จากข้อมูลสถิติและการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น พบว่า แนวโน้มที่สำคัญด้านการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค คือ การลดลงของผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถสองแถว ในทางกลับกันการจด
ทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันบริการ
ขนส่งอาหาร (food delivery) ได้รับความนิยมจากคนในท้องถิ่น ในขณะที่บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารก็
เป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค -19 
ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรถสองแถวลดลงอย่างมาก  

ในขณะเดียวกันแนวคิดธุรกิจขนส่งฐานบริการ (Mobility as a Service: MaaS) กำลังกลายเป็น
ความหวังใหม่ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ภายใต้แนวคิดดังกล่าวเป็นการพัฒนาบริการระบบขนส่ง
แบบตอบสนองความต้องการ (on-demand service) ที่มีการบูรณาการระหว่างระบบขนส่งหลักและระบบ
ขนส่งรองผ่านการบริหารจัดการบนแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ภายใต้ราคาที่สามารถเข้าถึงได้ จึงมีความท้าทายอย่างมากสำหรับเมืองขนาดกลางที่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน
เป็นระบบหลัก ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับความต้องการในการเดินทางในเมืองหลักและสอดคล้อง
กับเทคโนโลยีขนส่งสมัยใหม่ทั้งแนวคิด MaaS ยานยนต์ไร้คนขับ และยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ควรมีรูปแบบ
อย่างไร และอนาคตของระบบขนส่งกึ่งสาธารณะอย่างรถสองแถวจะเป็นอย่างไร ภายหลังจากการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนของภาครัฐและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการขนส่ง จึงเป็นคำถามที่สำคัญในการศึกษาอนาคต
การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคในครั้งนี้ ในงานวิจัยนี้จึงกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ ( scoping) 
อนาคตการเดินทางในเมืองหลักเป็นการศึกษาอนาคตการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก
ภูมิภาค ในส่วนต่อไปจึงเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (driver) สำคัญที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในเมือง
หลักภูมิภาค การวิเคราะห์แนวโน้มด้านการเดินทางและพลวัตของระบบการเดินทางเพื่อการพยากรณ์ภาพ
อนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคต่อไป 

 

5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) สำคัญที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค 

การศึกษาอนาคตการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคหรือ “คนเมือง 4.0” ใช้การคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ภายใต้กรอบปัจจัย STEEPV ของหลักการวิจัยเรื่องอนาคตศึกษา โดย
การพิจารณาแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสังคม (social) เทคโนโลยี 
(technology) เศรษฐกิจ (economy) สิ่งแวดล้อม (ecology) การเมือง (politics) และคุณค่า (values) เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค นำไปสู่การวิเคราะห์ผังระบบพลวัตของการเดินทางในเมืองหลัก 
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ผู ้ว ิจ ัยดำเนินการสำรวจสภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกที ่คาดว่าจะมีผลทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบต่อภาพอนาคตของการเดินทาง โดยสรุปปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการเดินทางในเมือง
หลักภูมิภาคในอนาคต ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 9: สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (STEEPV) ที่คาดว่าจะมีผลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค 
ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 
1 สังคม (social)  - ปัจเจกนิยม (individualism) 

- สังคมผู้สูงอายุ (aging society) 
- กระบวนการเป็นเมือง (urbanization) 
- การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง (rise of middle-class) 
- การทำงานของคนรุ่นใหม่ Gen Y 
- สังคมคนโสด 
- ค่านิยมในการครอบครองยานพาหนะ 

2 เทคโนโลยี 
(technological) 

- เทคโนโลยีดิจิทัล  
- ยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicle) 
- ยานยนต์ไฟฟ้า (E-vehicle) 
- การขนส่งโดรน (last-mile delivery) 
- ยานพาหนะสำหรับคนเดียว (Personal Mobility Devices: PMDs)  
- การเชื่อมข้อมูลกับยานพาหนะ (connected vehicle) 
- Internet of Things (IOT) 
- บริการบูรณาการการขนส่ง (Mobility as a Service: MaaS) 
- เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality technology) 
- ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)  

3 สิ่งแวดล้อม 
(environmental) 

- ภาวะโลกร้อน (climate change) 
- มลพิษทางอากาศ PM 2.5 
- การขยายตัวตามแนวราบของเมือง (urban sprawl) 
- การเคลื่อนที่สีเขียว (green mobility) 
- ปัญหารถติด 

4 เศรษฐกิจ (economic) - โลกาภิวัฒน์ (globalization) 
- gig economy 
- E-commerce 
- sharing economy 
- การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 9: สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (STEEPV) ที่คาดว่าจะมีผลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค (ต่อ) 
ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 

5 การเมือง (political) - กฎหมายรองรับบริการรถร่วมโดยสาร 
- กฎหมายรองรับยานยนต์ไร้คนขับ 
- นโยบายประเทศเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า 
- แผนการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองหลักภูมิภาค 
- แผนการพัฒนาเมืองหลักภูมิภาค 
- ผังเมืองรวม 
- การจัดตั้งสถาบนั (institutional arrangement) ด้านการขนส่งในระดับ

ท้องถิ่น 
6 คุณค่า (values) - ค่านิยมด้านการครอบครองรถ 

- ความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อม (environmental awareness) 

 

5.2.1 การกวาดสัญญาณระดับโลก 
ในส่วนแรกจะเป็นการกวาดสัญญาณระดับโลก โดยนำเสนอภาพรวมของแนวโน้มและปจัจัยขับเคลื่อน

ในระดับโลก (mega trend) ที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางของคนเมือง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
1. ปัจจัยด้านสังคมและประชากร 

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การย้ายถิ่น
ฐานเข้าสู่เมือง การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ขนาดและรูปแบบครัวเรือนที่เล็กลงและครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การ
เดินทางเพื่อทำงานและเพื่อการท่องเที่ยว ประชากรที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับชนชั้นกลาง
ก็เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกจึงเป็นกลุ่มคนสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง   แนวโน้มด้านประชากรที่
กล่าวมานี้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน จึงนับเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะมีผลต่อภาพอนาคตการเดินทางของคนเมือง 

การเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตที่ชัดเจนมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาคือ คนทั่วโลกมีวิถีชีวิตที่ผูกติดกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น จนแทบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ทำให้เกิดการเชื่อมต่อด้านข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้มากขึ้นและได้อย่างปัจจุบันทันด่วน ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องยึดติดกับตำแหน่งที่
ทำงานเหมือนแต่ก่อน  แนวโน้มนี้เกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย  

ปัจจัยเสี่ยงขนาดใหญ่ในระดับโลก คือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่กลับมาระบาดใหม่ เช่น 
วัณโรค และโรคที่เพิ่งค้นพบและแพร่หลายสู่คนอย่างรวดเร็ว เช่น การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เป็นต้น แนวโน้ม
และปัจจัยขับเคลื่อนนี้สัมพันธ์โดยตรงกับการที่มนุษย์ในปัจจุบันย้ายถิ่นและเดินทางไปทั่วโลก จึงทำให้
โรคติดต่อเหล่านี้สามารถแพร่ขยายไปได้ในวงกว้างและอย่างรวดเร็วกว่าเมื่อ  20 ปีก่อน ประเทศไทยเอง 
โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเมืองเชียงใหม่ และเมืองการค้าชายแดนอย่างเมืองหาดใหญ่ ก็เป็นทั้งหมุด
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หมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจำนวนหลายล้านคนจากในประเทสและต่างประเทศ ความ
เสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจึงมาพร้อมกับบทบาทด้านการท่องเที่ยวและการเช่ือมต่อของเมือง 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
งานเขียนและงานคาดการณ์ภาพการเคลื่อนที่ในอนาคตจำนวนมากให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเดินทางของผู้คนในเมือง กลุ่ม
เทคโนโลยีที่เชื่อกันว่าน่าจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเดินทางของผู้คนในอนาคต คือ การใช้โดรนและ
การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicles)  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( internet of things) 
โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (smart infrastructure ) ซึ่งรวมไปถึงระบบขนส่งอัจฉริยะ (intelligent transport 
systems)  จึงมีการต้ังคำถามถึงนัยด้านจริยธรรมและด้านสังคมของการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้ 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและแพลตฟอร์ม (platform) กลายเป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยน

วิถีการผลิต การบริการและการบริโภคของผู ้คนจำนวนมาก พร้อมกันนี ้ แนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(sharing economy) ก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ธุรกิจแทบทุกสาขาได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิสรัปชัน 
(disruption) ไม่ว่าจะด้านผลิตอุตสาหกรรม การเงิน การศึกษา รวมถึงการขนส่งเดินทางและโลจิสติกส์ 

4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
ในรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับโลกโดย World Economic Forum เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่าน

มา ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุด ทั้งในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และใน
ด้านความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น โดยเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ความ
เสี่ยงระดับโลกนี้ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลต่อภาพอนาคตการเดินทางของคนเมืองในอีก 20 ปีข้างหน้า ในขณะ
ที่ปัญหาฝุ่น pm 2.5 ก็กระทบกับคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง โดยเฉพาะเมืองหลักภูมิภาคอย่างเมือง
เชียงใหม่ 

5. ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง 
แนวคิดในการดำเนินนโยบายสาธารณะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองที่เปลี่ยนไป  แนวคิดการโอนกิจการของรัฐให้เอกชนดำเนินการ (privatization) อาจได้รับการคัดค้าน
และต่อต้านอยู่เสมอ และมีบางช่วงที่ลดความนิยมไป แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรของรัฐ การลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงต้องใช้แนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (public-private 
partnerships) นอกจากนี้ แนวคิดกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในการบริหารจัดการเมือง ยังคงมีอยู่และ
ได้รับการสนับสนุนและผลักดันอยู่ทั่วไป 
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6. ปัจจัยด้านคุณค่า 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางระบุว่าค่านิยมในการครอบครองรถเป็น
ปัจจัยสำคัญในเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี งานวิจัยด้านผลกระทบของ
เทคโนโลยีการขนส่ง พบว่า บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันทำให้คนรุ่นใหม่ในเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกามี
แนวโน้มในการครอบครองยานพาหนะลดลง นอกจากนี้ ความตื ่นตัวทางสิ ่งแวดล้อม ( environmental 
awareness) ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเมืองทั่วโลกต่างพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันเป็นสาเหตุ
สำคัญของภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะการลดการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวและหันมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะกันมากขึ้น 

 

5.2.2 การกวาดสัญญาณระดับประเทศ  
ในส่วนที่สองเป็นการกวาดสัญญาณในระดับประเทศ โดยนำเสนอภาพรวมของแนวโน้มและปัจจัย

ขับเคลื่อนในระดับประเทศที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางของคนเมือง สามารถสรุปโดยคร่าวได้ดังนี้ 
1) กระบวนการเป็นเมือง (urbanization)  

 - การเพิ่มขึ้นของประชากรในเมืองหลัก เมืองหลักภูมิภาคมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่นโยบาย
การพัฒนาประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองหลักเพื่อกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาค เกิดการอพยพย้ายถิ่น
ของประชากรชนบทเข้าสู่เมืองหลัก ทำให้ประชากรเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปใน
อนาคต จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นหมายถึงปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย  
 
ตารางที่ 10: อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากในเขตเมืองหลักภูมิภาค ระหว่างปี 2553 ปี 2558 และปี2559 

เมือง ประชากร ปี 2553  ประชากร ปี 2558 ประชากร ปี 2563 อัตราการเติบโตเฉลี่ย (%) 
เมืองเชียงใหม่ 869,410 750,014 934,656 5.44 
เมืองขอนแก่น 357,273 370,554 384,948 3.80 
เมืองหาดใหญ-่สงขลา 675,434 672,456 714,575 2.91 
ที่มา: กรมการปกครอง, 2563 

 
 - การขยายตัวในแนวราบ (urban sprawl) เมืองหลักในภูมิภาคมีการเติบโตและขยายตัวของพื้นที่
เมืองออกสู่พื้นที่ชนบทไปตามแนวริมถนนสายหลักสายสำคัญ โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่าง
อำเภอและจังหวัด เกิดเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (peri-urban area) ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างสูงระหว่าง
พื้นที่เมืองและชนบทในรูปของการเคลื่อนที่ระหว่างคนและสินค้า รวมไปถึงการเกิดเมืองบริวารที่เชื่อมโยงกับ
เมืองหลัก ทำให้เกิดการเดินทางระยะไกล เช่น การเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงาน (commuter trip) 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในขณะที่ผู้ที่มีข้อจำกัดใน
การเดินทางก็พึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองกับพื้นที่โดยรอบ การเดินทางระหว่างเมือง
หลักกับพื้นที่โดยรอบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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ภาพที่ 87: การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี 2543  ปี 2549 และปี 2563 
ที่มา: อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก มนัส ศรีวานิช, 2013 และกรมการปกครอง, 2563 

 

 

ภาพที่ 88: การขยายตัวของเมืองขอนแก่นระหว่างปี 2542 และปี 2563 
ที่มา: อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนขอนแก่น, 2014 และกรมการปกครอง, 2563 
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ภาพที่ 89: การขยายตัวของเมืองหาดใหญ่-สงขลาระหว่างปี 2555 และปี 2563 
ที่มา: อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก กรมการปกครอง, 2563 

 

 - การกระจายตัวของย่านและกิจกรรมในเมือง จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง รวมถึงการขาด
การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พื้นที่เมืองเกิดเป็นย่านต่าง ๆ กระจายตัวออกไป ส่งผล
ต่อปริมาณการเดินทางภายในเมือง ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้นสามารถแบ่งย่านภายในเมืองหลักได้เป็น 1)
ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิม 2) ย่านการค้าและเศรษฐกิจหลักที่ดึงดูดปริมาณการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ศูนย์กลาง
เมือง 3) ย่านชุมชนมหาวิทยาลัยเนื่องจากบทบาทเป็นเมืองมหาวิทยาลัย 4) ย่านชุมชนบ้านพักข้าราชการและ
เมื่อมีการย้ายศูนย์ราชการออกไปนอกเมืองก็ทำให้เกิดการเดินทางไปทำงานในระยะไกลขึ้นและใช้รถส่วนตัว
กันมากขึ้น และ 5) ย่านชุมชนใหม่ มักเป็นชุมชนโครงการจัดสรรแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือ
โครงการแนวดิ่ง เช่น คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น กระจายตัวไปตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น ตัดถนนใหม่ ถนนเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวน หรือสนามบิน การเกิดชุมชนใหม่ย่อมสร้างปริมาณการ
สัญจรระหว่างศูนย์กลางเมืองหรือแหล่งงานกับย่านที่พักอาศัยดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 11: การกระจายตัวของย่านและกิจกรรมในเมืองหลักภูมิภาค 

 
ย่านเมืองเก่าเชียงใหม:่ ประตูท่าแพ คูเมืองเชียงใหม่ 

(ที่มา: https://th.readme.me/p/15072) 

 
ย่านชุมชนดั้งเดิมเมืองขอนแก่น: ถนนศรีจันทร์ 

(ที่มา: การลงสำรวจ) 

 
ย่านชุมชนดั้งเดิมหาดใหญ่: ตลาดกิมหยง 

(ที่มา: https://cities.trueid.net/) 

 
ย่านเมืองเก่าสงขลา: ถนนนครใน 

(ที่มา: ttps://weekdayspecialthailand.com/13412) 

 
ย่านการค้าและเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่: ถนนนิมมานเหมินท์ 

(ที่มา: https://pantip.com/topic/37281288) 

 
ย่านการค้าและเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น: ถนนกลางเมือง 

(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านการค้าและเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่: ตลาดกรียเวย์ 

(ที่มา:  การลงสำรวจ) 

 
ย่านการค้าและเศรษฐกิจเมืองสงขลา: ตลาดวัฒนธรรม  

(ที่มา: https://www.wongnai.com/) 
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ตารางที่ 11: ตัวอย่างการกระจายตัวของย่านและกิจกรรมในเมืองหลักภูมิภาค (ต่อ) 

 
ย่านชุมชนมหาวิทยาลัยเมืองเชียงใหม่: หน้ามช. 

(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านชุมชนมหาวิทยาลัยเมืองขอนแก่น: หน้า มข. 

(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านชุมชนมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่: หน้าโรงพยาบาล มอ. 

(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านชุมชนมหาวิทยาลัยเมืองสงขลา: ม.ราชภัฏสงขลา 

(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านชุมชนบ้านพักข้าราชการเมืองเชียงใหม่ 

(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านชุมชนบ้านพักข้าราชการเมืองขอนแก่น 

(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านชุมชนบ้านพักข้าราชการเมืองหาดใหญ่ 

(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านชุมชนบ้านพักข้าราชการเมืองสงขลา 

(ที่มา: google streetview) 
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ตารางที่ 11: ตัวอย่างการกระจายตัวของย่านและกิจกรรมในเมืองหลักภูมิภาค (ต่อ) 

 
ย่านชุมชนใหม่เมืองเชียงใหม่: หมู่บ้านจัดสรรย่านแม่โจ้ 

(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านชุมชนใหม่เมืองขอนแก่น: บริเวณรอบนอกถนนเลี่ยงเมือง 

(ที่มา:  การลงสำรวจ) 

 
ย่านชุมชนใหม่เมืองหาดใหญ่: หมู่บ้านจัดสรรย่านบ้านพรุทาง

ตอนล่างของเมืองหาดใหญ่ไปด่านาสะเดา 
(ที่มา: google streetview) 

 
ย่านชุมชนใหม่เมืองสงขลา: หมู่บ้านจัดสรรริมชายหาดสงขลา 

(ที่มา:  การลงสำรวจ) 

 

 2) การพัฒนาพื้นที่เมืองรองรับระบบขนส่งมวลชนทางราง (rail-based development) ใน
แผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ กรทรวง กรมจนถึงระดับท้องถิ่น ต่างระบุแผนการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดแนวทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดยระบุว่า
จะต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ เพื่อทำหน้าที่
ป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นโครงข่ายหลักของเมือง และสนับสนุนให้ประชาชนหันมา
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาค 
นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง การสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบ
ขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ตามระดับการพัฒนาและความสามารถในการ
บริหารจัดการของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำหนดแผนรองรับ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งกำหนดแผนงานและโครงการ
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สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นการพัฒนาในเมืองหลัก
ในภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ ภูเก็ต อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนโยบายการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนในเมืองหลักเหล่านี้ยังคงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐในรูปแบบยานพาหนะและการ
ดำเนินการ จึงทำให้ทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในอนาคตยังขาดความชัดเจน ส่งผล
ต่อทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคตก็ขาดความชัดเจนอีกด้วย 
 อนึ่ง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจะส่งผลต่อการพัฒนากายภาพของเมือง โดยส่งเสริมให้เกิด
ความเป็นย่านขึ้นในบริเวณที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร อาทิ สถานีขนส่ง ป้ายรถประจำทาง ที่จอดวินรถ
จักรยานยนต์  เป็นต้น ทั้งนี้ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบรางจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ที่ดิน เนื่องจากมูลค่าของราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มระดับการเข้าถึงพื้นที่ ดังนั้น หากเป็นการพัฒนา
แบบ rail-based development การพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางเมืองก็จะมีความหนาแน่นและความหลากหลาย
ของกิจกรรมมากขึ้น มีการออกแบบที่ส่งเสริมบรรยากาศการเดินเท้าภายในย่านรอบแหน่งสถานี  ดังนั้น การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ศูนย์กลางเมือง เพื่อกระตุ้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเมืองในอนาคต 

3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม (social structure)   
- สังคมปัจเจกนิยม จะทำให้คนไม่นิยมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะช่วงของการแพร่

ระบาดของ COVID--19 แม้จะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะก็มักเป็นรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่ไม่ต้องใช้
บริการร่วมกับคนอื่นๆ 
  - การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ความต้องการการเดินทางแบบประตูสู่ประตูเพิ่มมากขึ้น บริการขนส่ง
ตามความต้องการ เช่น Grab ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความส่วนตัวและแก้ปัญหาเรื่อง first- last 
mile ของระบบขนส่งสาธารณะ ภาพรวมของผู้สูงอายุในเมืองหลัก ยกตัวอย่างเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นสั งคม
สูงอายุ (aged society) โดยข้อมูล ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 333,692 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของประชากรทั้งจังหวัด (ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย, 
2563) จำเป็นต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการ (integrated- transport system) เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่ความเป็นปัจเจกนิยมของคนในสังคมเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการบริการขนส่งแบบ
ส่วนตัวก็เพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกันความนิยมในระบบขนส่งสาธารณะก็ลดลงด้วย 
 - ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ ได้แก่ ความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อม (environmental awareness) ในสังคม
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเมืองที่มีปัญหาฝุ่น pm 2.5 อย่างเมืองเชียงใหม่ ทำให้คนในเมืองพยายามผลักดัน
กฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) นอกจากนี้ ยังมีการเคลื่อนไหวในกลุ่มคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวคิดสี
เขียว คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น มีวิถีชีวิตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม (green lifestyle) เช่น ความต้องการ
ซื้อรถลดลง เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน นอกจากนี้ ค่านิยมในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินกำลังเปลี่ยนไป คน
รุ่นใหม่ไม่อยากเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถ จะทำให้ตลาดของ sharing economy เติบโตขึ้นในอนาคต 
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ผู้บริโภคยุคใหม่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้วยการเช่า-ยืม แทนการซื้อไว้เพื่อครอบครอง ซึ่งจะทำให้เกิด
การบริโภคชนิดร่วมมือกัน (collaborative consumption) ส่งผลให้มีการเปิดตัวของแอปพลิเคชันและ
ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนรุ่นใหม่มี ความนิยมในบริการรถร่วมโดยสาร (Ride hailing) เพิ่มขึ้น 

4) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) 

- เทคโนโลยีด้านการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการ car sharing บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร Ride 
Hailing Service กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย แนวคิด Mobility as a Service (MaaS) กำลังได้รับ
ความสนใจมากขึ้น แนวคิดนี้มีจุดเริ่มต้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการถือครองรถยนต์ส่วนบุคคล ความเป็น
เจ้าของทั้งการซื้อรถและเช่าจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้ร่วมกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื ่องที่จอดรถในเมือง 
นอกจากนี ้การพัฒนายานพาหนะ ได้แก ่ยานยนต์ไร้คนขับ ยานยนต์ไฟฟ้า และโดรน จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนเมือง ทำให้การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ เงื่อนไขสำคัญของ
การส่งเสริมยานพาหนะเหล่านี้ คือ การรองรับด้านกฎหมาย ต่าง ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ภายใน
มือง และรูปแบบการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แพลตฟอร์มเพื่อรองรับ
การเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ในอนาคต  

ทิศทางนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีความชัดเจนมากขึ้น คณะอนุกรรมาธิการยานยนต์
ไฟฟ้า ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เสนอการเตือนภัยล่วงหน้า (early warning) ต่อ
ภาครัฐและภาคเอกชนไทย เพื่อให้เร่งปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ EV Disruption ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ 1) เสนอให้รัฐบาลมีความชัดเจนเรื่องนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าโดยกำหนดวิสัยทัศน์ยาน
ยนต์ใหม่ที่จะจดทะเบียนใช้ภายในประเทศ ต้องเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) ภายในปี ค.ศ. 2035 (New ZEV 
100% @2035) ซึ่งคาดว่าจะสอดคล้องกับประเทศไทยมากที่สุด และ 2) เสนอ 9 มาตรการที่สำคัญอย่างเป็น
รูปธรรมที่ภาครัฐควรจะเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน  โดยเสนอแนวทางให้ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องดำเนินการตาม 9 มาตรการ ดังน้ี  

มาตรการที่ 1 กำหนดและประกาศเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทอุตสาหกรรมที่มีความ
ชัดเจนพร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 2 การปรังปรุงและแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
มาตรการที่ 3 สนับสนุนแรงจูงใจทางการเงินและไม่ใช่การเงิน  
มาตรการที่ 4 สนับสนุนโครงการนำร่อง (Pilot Project) ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศและ

ขยายขนาดการใช้งานอย่างแพร่หลาย (Scale Up)  
มาตรการที่ 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ  
มาตรการที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบและวิจัย สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ  
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มาตรการที่ 7 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานี  สลับ
แบตเตอรี ่ 

มาตรการที่ 8 การพัฒนาด้านบุคลากรให้รองรับต่อเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  
มาตรการที่ 9 การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประชาชน 
-  เทคโนโลย ีความเป ็นจร ิ งเสม ือน  (virtual reality technology) ป ัญญาประด ิษฐ์  Artificial 

Intelligence (AI) และ Internet-of-Things (IoT) กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเมือง การเดินทางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี VR ก็ทำให้คนมีความเป็น
ปัจเจกนิยมมากขึ้น ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการเดินทางภายในเมืองในอนาคต 

นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ทำให้การทำงานเกิดขึ ้นที่ไหนก็ได้ 
สามารถทำงานที่บ้าน (work from home) ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน อาทิ Zoom google 
meet อย่างไรก็ดี ยังไม่มีผลการสำรวจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ว่าภายหลังจาก  COVID--19 จะต้องการ
รูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่นและอิสระ หรือยังต้องการทำงานแบบประจำเต็มเวลามากกว่างานฟรีแลนซ์ น่ัน
หมายความว่ารูปแบบการเดินทางไปทำงานยังต้องเกิดขึ้น 

5) ปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ทำให้
ภาครัฐและเอกชนต้องพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งภาคการขนส่งนับเป็นสาเหตุสำคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเกิดจากเครื่องยนต์รถที่เผาผลาญไม่สมบูรณ์ ซึ่งก็คือรถดีเซล รถเก่าที่ไม่ได้
รับการบำรุงรักษา ดังนั้น การแก้ปัญหา PM 2.5 ในภาคขนส่งในระยะยาวจึงต้องพุ่งไปที่การยกระดับมาตรฐาน
เครื่องยนต์และเชื้อเพลิง การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อให้
ประชากรสามารถเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ (non-motorized transportation) เช่น การใช้จักรยาน หรือการ
เดินให้มากขึ้น เป็นอีกมาตรการหนึ่งในระยะยาวที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดปัญหาฝุ่นขนาดเล็กนี้ไปด้วยกัน 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าหรือ ระบบขนส่งมวลชน (TOD) 

 6) พลังคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาเมือง คนรุ่นใหม่สนใจเรื่องเมืองมากขึ้น มีส่วนร่วมในการเมือง
ท้องถิ่นในการผลักดันนโยบายการพัฒนาเมืองมากขึ้น มีการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนเมือง เช่น กลุ่มแคนมูฟใน
เมืองขอนแก่น กลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา กลุ่มเครือข่ายจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองและชุมชน 
กลุ่มศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) กลุ่ม YEC (Young Entrepreneur chamber of commerce) 
กลุ่มบรรษัทพัฒนาเมืองของแต่ละจังหวัด เป็นต้น กลุ่มพลังคนรุ่นใหม่เหล่านี้กำลังขับเคลื่อนเมืองผ่านกิจกรรม
รูปแบบต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้คนเมืองสนใจเรื่องเมืองกันมากขึ้น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาย่าน
ต่างๆ รวมไปถึงการผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 

7) การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวกำหนดแนวทาง
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดยระบุให้เร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทาง
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การเดินรถโดยสารสาธารณะ เพื่อทำหน้าที่ป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นโครงข่ายหลักของ
เมือง และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ ้น ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ ภูเก็ต  

ในการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่น วรรณิภา คุดสีลา (2558) เสนอแนะว่า รัฐบาล
ส่วนกลางจะทำหน้าที่สนับสนุนงบประมาณในการลงทุนสำหรับการดำเนินการทั้งระบบการดำเนินการต่าง ๆ 
ให้อำนาจการตัดสินใจ โดยภาครัฐส่วนกลางจะทำหน้าที่ควบคุมและประเมินตรวจสอบการดำเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารและการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองทั้งหมด ในขณะที่หน่วยงาน
ท้องถิ่น มีอำนาจตามภารกิจ นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
ทำหน้าที่ในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดขึ ้นและมีความยั่งยืน โดยจัดให้มีบริการรถโดยสาร
สาธารณะตามรูปแบบการวางเส้นทาง การควบคุมปริมาณรถให้สอดคล้องกับความต้องการ การจัดตารางการ
เดินรถ การจัดรถให้บริการ การควบคุมเวลาการเดินรถ การบริหารและจัดการด้านการเงิน การบริหารและ
จัดการบุคลากร การบำรุงรักษาสภาพรถที่ให้บริการ และการประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกถึง
กฎระเบียบในการออกใบอนุญาตขับขี่ และตรวจสภาพอย่างจริงจัง อีกทั้งสร้างมาตรฐานและคุณภาพการ
ให้บริการที่ดีขึ้นได้อีกระดับหนึ่ง ตลอดจนการรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รถโดยสารสาธารณะให้มากข้ึน 

8) การเตรียมพร้อมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐกำลังผลักดันกฎหมายเพื่อรองรับบริการรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสาร ในปัจจุบันมีการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเมืองหลักภูมิภาค 
ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว ทิศทางของกฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการ
บริการรถร่วมโดยสารจึงสำคัญมากต่อการเคลื่อนที่ภายในเมืองในอนาคต 

 ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในระดับประเทศที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางของ
คนเมืองหลักภูมิภาค ในส่วนต่อไปจะเป็นการคัดเลือกปัจจัยสำคัญในระดับเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการมองภาพอนาคตการเดินทางในเมืองเหล่านี้ 
 

5.2.3 การกวาดสัญญาณในระดับเมืองหลักภูมิภาค 
 ในกระบวนการมองภาพอนาคตกำหนดขั้นตอนการกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน(horizon 
scanning) โดยการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 กับภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และตัวแทนกลุ่มผู้เดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในแต่
ละเมือง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม (Zoom) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID--19 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมที่มาและความสำคัญของงานวิจัย เครื่องมือในการวิจัย กระบวนการมอง
ภาพอนาคต กรอบแนวคิดของงานวิจัย และสถานการณ์การเดินทาง และการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
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และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในแต่ละเมือง ผลการจัดประชุมมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1) ผลการประชุมการคาดการณเ์ชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 เมืองเชียงใหม่  

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้ งที่ 1 เมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) เวลา 09:00 น. – 12:00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั ้งสิ ้น 10 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู ้ขับขี ่รถสองแถว ตัวแทนกลุ ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทนคนรุ ่นใหม่
ภาคเอกชน (YEC) ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า รถเช่า แท็กซี่และโรงแรม ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการส่ง
อาหาร ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมืองและระบบขนส่งในเมือง และตัวแทน
บรรษัทเชียงใหม่พัฒนาเมือง การระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สถานการณ์การเดินทางในเมือง
เชียงใหม่ในปัจจุบันทั้งพฤติกรรมการเดินทางและการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วม
แสดงคิดเห็นดังนี้ 

1.1) สถานการณ์การเดนิทางในปัจจุบันในเมืองเชียงใหม ่

• บทบาทของรถสองแถว รถสองแถวคือที่พึ่งของคนเมืองเชียงใหม่ อาชีพขับสองแถวเป็น
ทางเลือกในการสร้างรายได้ มีทั้งที่เป็นเจ้าของเองและเช่าขับ ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มา
นานกว่า 10 ปี บางคนเกษียณอายุแล้วมาหารายได้เสริม เป็นอาชีพที่ทำให้ได้เจอผู้คนจำนวนมาก ผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่ใช้บริการเพื่อไปทำงาน ไปเรียน ไปธุระ ไปโรงพยาบาล ไปขายของ รถสองแถวที่วิ่งระหว่างอำเภอจะ
เริ่มให้บริการตั้งแต่ 06.00 รับนักเรียน แม่ค้าจากต่างอำเภอเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ ในแต่ละวันให้บริการได้วัน
ละประมาณ 2-3 เที่ยว เช้า บ่ายและช่วงเย็น ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที คนท้องถิ่นเรียกรถสองแถวที่
ให้บริการภายในเมืองว่า รถแดง รถเข้าเมือง รถวนในเมือง ส่วนรถนอกเมืองเรียกรถคิวหรือรถขนส่งสาธารณะ 
ในปัจจุบันมีการจัดระเบียบรถสองแถวโดยแยกเป็นรถ 10 คือ รถที่วิ่งเส้นทางประจำ 10 สาย จำนวนประมาณ 
100 คัน และรถ 30 คือ รถที่ไม่ได้วิ่งประจำทาง จำนวน 2,000 คัน  ทั้งนี้ รถแดงเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่
จำเป็นต้องมีอยู ่แต่ต้องยกระดับ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว  คนขับรถแดงมีศักยภาพสูง สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได ้
  การส่งเสริมให้คนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะต้องพิจารณากลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ใช้รถส่วนตัว 
เช่น ในกรุงเทพฯ ตอนแรกตั้งเป้าหมายให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลลง แต่ปรากฏ
ว่ากลุ่มผู้โดยสารรถไฟฟ้าคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ครอบครองยานพาหนะ  สำหรับเมืองเชียงใหม่กลุ่ม
คนที่น่าจะเปลี่ยนให้กลับมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากที่สุดคือกลุ่มนักเรียนหรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เช่นคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ อย่างไรก็ดี การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนใน
สังคม 
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• วิวัฒนาการระบบคมนาคมขนส่ง ระบบขนส่งในเมืองเชียงใหม่เริ่มต้นการขนส่งทางเรือ การ
ขนส่งทางน้ำสำคัญมากและไม่ควรละเลย เพราะมีความสำคัญมากในอดีต เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนแห่งแรก ๆ 
ที่เข้ามาต้ังถิ่นฐานริมน้ำ เช่น เกิดท่าเรือขนส่งและตลาดริมน้ำอย่างตลาดวโรรส ตลาดแม่ปิง  

  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2464 ที่มีการเดินทางทางรถไฟและสนามบินสุเทพ 
(สนามบินเชียงใหม่ในปัจจุบัน)  ปริมาณจราจรจากภายนอกที่เข้ามาเยือนมีผลต่อการเติบโตของเมือง
เชียงใหม่ ระบบขนส่งทางรถไฟขนส่งมีผู้โดยสารเข้าออกเมืองปีละแสนกว่าคน ในปัจจุบันรถไฟมีผู้ใช้บริการ 8 
แสนคนต่อปี สนามบินก็เป็นอีกช่องทางที่เพิ่มจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองเชียงใหม่มากขึ้นอย่างมหาศาล  มี
จำนวนผู้โดยสาร 11.5 ล้านคนต่อปีในปัจจุบัน 

  ในปี 2512 มีการพัฒนาวงแหวนรอบแรกของเชียงใหม่ในสมัยนายสุกฤษ์ นิมมานเห
มินห์ สาเหตุการวางแผนพัฒนาโครงข่ายถนนมาจากเหตุผลด้านการเมืองและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร ทำให้พัฒนาระบบโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งผ่ากลางเมือง  เมืองขยายตัวไปตามเส้นทางถนนสายหลัก 
ในอนาคตอาจมีวงแหวนรอบที่สี่ เมืองจะขยายตัวไปทางด้านตะวันออกและอาจมีสนามบินแห่งที่สองเกิดขึ้น  

• ปริมาณการสัญจร จำนวนประชากรที่เพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มของรถยนต์  ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตอบสนองการเดินทางของประชากร 2 กลุ่ม คือ รองรับการใช้งานประชากรในเขต
เมืองและในเขตชนบท ประชากรในเขตคูเมืองมีจำนวนลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาเมือง
ในแนวราบ  อีกทั้งเมืองเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ พัฒนาอาคารสูงยาก จึงเกิดวงแหวนรอบที่ 1 (ปี 
2512)  รอบ2 (ปี 2549) รอบ 3 (ปี2554) และมีจำนวนอุโมงค์มากที่สุดในภาคเหนือ วงแหวนและอุโมงค์
เหล่านี้ทำเพื่อดึงคนให้ออกไปอยู่นอกเมือง จึงจำเป็นต้องศึกษาอุปสงค์ความต้องการด้านการเดินทาง ในเมือง
เป็นที่ตั้งของโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ แหล่งท่องเที่ยว  ตลาด ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้
ดึงดูดปริมาณการสัญจรเข้าสู่เมือง การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอดีต เช่น รถคอกหมู ในปัจจุบันไม่
มีแล้ว เมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนของจำนวนรถยนต์ต่อประชากรค่อนข้างสูง นับเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะ เคยมีการศึกษาว่าปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ มีประมาณ 6-7 แสนเที่ยวต่อ
วัน  ในขณะที่รถจักรยานยนต์ก็มีจำนวนมาก ข้อมูลสถิติระบุว่าในจังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนการใช้
รถจักรยานยนต์ประมาณ 40-50% และน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์ใช้
เป็นอันดับสามของโลก รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม  
   ประชากรเมืองเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ประชากรแฝงไม่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มที่มาจาก
นักเรียนนักศึกษาที่อพยพมาจากจังหวัด รวมทั้งคนที่มาจากจังหวัดข้างเคียงเข้ามาทำงานในเมืองเช้าเย็นกลับ 
และมีจำนวนแรงงานต่างชาติจำนวนมาก ในปัจจุบันคาดว่าน่าจะมีประชากรมากกว่ าหนึ่งล้านคน ประชากร
แฝงประมาณสี่แสนคน  

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยว  เศรษฐกิจของ
เมืองเชียงใหม่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ 
ในเชียงใหม่หยุดชะงักลง แสดงให้เห็นได้ว่าธุรกิจฐานรากของเชียงใหม่มีความล้มเหลว  จึงควรพัฒนาเมือง
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เชียงใหม่ในฐานะเมืองวัฒนธรรม เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของเมือง ไม่ใช่แค่เพียงการท่องเที่ยวอย่างเดียว 
จากนั้นจึงวางแผนระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงย่านต่าง ๆ เนื่องจากการวางแผนระบบการเดินทาง
สำหรับการท่องเที่ยวและการเดินทางในเมืองที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองจะมีความแตกต่างกัน เส้นทางบริการ
นักท่องเที่ยวก็จะมีเส้นทางเฉพาะ แต่สำหรับเส้นทางสำหรับคนในเมืองควรจะเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่และแหล่ง
งานได้อย่างสะดวก 

ปัจจุบันนี้เส้นทางส่วนใหญ่เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยว เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว 
เส้นทางน้ีก็ไม่มีคนเดินทาง และทั้งเส้นทางดังกล่าวไม่ได้มีการวิวัฒนาการใด ๆ ทั้งสิ้น ต่างกับเส้นทางที่คนเมือง
ใช้กัน คนที่ใช้ถนนในการเดินทางภายในคูเมืองมี 3 กลุ่ม หลัก  ๆ คือ 1) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 2) กลุ่ม
แรงงาน และ 3) กลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประชากรแฝง เมื่อมีสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ถนน
หนทางในเมืองเก่ามีสภาพรกร้าง เพราะคนไม่ได้ออกมาเดินทาง งดเดินทางท่องเที่ยวและทำงานอยู่ที่บ้าน จึง
เห็นได้ชัดเจนว่าถนนภายในคูเมืองร้างไม่ได้รองรับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ การพัฒนา
เส้นทางเดินเท้าของเมืองเชียงใหม่ไม่มีรอยต่อที่ชัดเจน โดยเฉพาะเส้นทางการเดินเท้าของกลุ่มนักท่องเที่ยว
และคนในเมืองที่ควรมีเส้นทางที่ต่างกัน  

วิวัฒนาการการเดินทางของเมืองเชียงใหม่ ไม่ได้มีความต่อเนื่องเหมือนกับเมืองทางฝั่งตะวันตกที่มี
ยุคพัฒนาการใช้พาหนะที่ชัดเจน การเดินทางในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีต ถึง เดินเท้า เกวียน รถม้า ต่างถูก
ทำลายลงไปจากวิธีสมัยใหม่ (Modernization) วิถีชุมชนยึดโยงกับถนน ทำให้เกิดชุมชนแตกออกเป็นเกาะแก่ง 
รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน และกลุ่มก้อนชุมชนนี้เองก็มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างเฉพาะตัวกันออกไป  

การพัฒนาแผนเศรษฐกิจฉบับที่ 1-9 ทำให้เมืองเชียงใหม่มีโครงข่ายถนนเป็นวงแหวน โดยถนนวง
แหวนเหล่านี้ทำให้เกิดการผ่าเมือง เกิดช่องว่างของการเดินทางที่ไม่ต่อเนื่องกัน ผลของการที่ถนนวงแหวนผ่า
เมืองออกเป็นกลุ่มก้อน ทำให้เกิดย่านต่าง ๆ และทำให้ธุรกิจบริการขนส่งมีการเติบโตในแต่ละย่านที่แตกต่าง
กัน รวมถึงส่งผลให้บริการรถแดงซึ่งเป็นรถขนส่งสาธารณะไม่สามารถให้บริการเป็นโครงข่ายอย่างเป็นระบบได้ 
รถแดงจึงกลายเป็นระบบเหมาจ่ายหรือเหมาเช่าสำหรับนักท่องเที่ยว วิ่งบนถนนสายประธานแทนที่จะวิ่งแคใ่น
ชุมชนอย่างเดียว  

การส่งเสริมให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่เดินได้ต้องมองในสองมิติ คือ 1) มิติสนับสนุนคนท่องเที่ยว
และ 2) มิติสนับสนุนคนเดินเท้าในเมือง วิธีการส่งเสริมเส้นทางเดินเท้าหรือเส้นทางสัญจรของคนในเมือง ต้อง
เน้นพื้นที่ตั้งต้นที่ first place และพื้นที่ปลายทาง second place ว่าทำงานที่ไหน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
ศูนย์ราชการ ตลาด ในขณะที่วิธีการส่งเสริมเส้นทางเดินเท้าหรือเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
หลังสถานการณ์ COVID-19 ควรต้องมองถึงการส่งเสริมแหล่งธุรกิจขนาดย่อมมากกว่าการสนับสนุนแต่นายทุน
ใหญ่ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ มากกว่าการผูกขาดกับเมกะเทรนด ์ 

การออกแบบเส้นทางต้องสนับสนุน “เมืองวัฒนธรรมเพื่ออยู่อาศัย” และ “เมืองท่องเที่ยวเพื่อ
เศรษฐกิจ” คำว่า “เมืองเชียงใหม่” คือสถานที่ ที่ยังคงอยู่ที่เดิม แต่ผู้ใช้งานเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนมาเรื่อย ๆ เพราะเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมหาวิทยาลัย การปลูกจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่จึงเป็นเรื่อง
สำคัญ สามารถสังเกตเห็นวัฒนธรรมรองที่ปรากฏตามเส้นทางที่บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันเข้าไปรับบริการ
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ขนส่งได้ เพราะวิถีชีวิตและการเชื่อมโยงของกลุ่มต่าง ๆ ทางสังคมของคนในพื้นที่   โดยเฉพาะจากชุมชนฝั่ง
ถนนนิมมานเหมินห์ และฝั่งแม่น้ำปิง ที่มีจุดเด่นของร้านกาแฟ ผับ บาร์ แกลลอรี่ ตั้งอยู่ จะเห็นความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้จากเส้นทางบริการขนส่งเหล่านี้  ทำให้เห็นได้ว่าคนในชุมชนยังหล่อเลี้ยงกันเอง
ได้จากส่วนนี้อยู่  

วงแหวนของเมืองเชียงใหม่มีข้อเสีย คือ การเช่ือมเมืองเพื่อรถยนต์เป็นหลัก ดังนั้นถึงจะให้พื้นที่พัก
อาศัยขยายออกไปเพื่อลดความหนาแน่นหรือความสูงของเมืองอย่างไร แต่คนก็ต้องมาใช้เ มืองในเขตเทศบาล
เมืองอยู่เสมอ (สถานศึกษา ที่ทำงาน และพื้นที่เศรษฐกิจหลัก) เมืองก็จะติดตรงถนนทางแยกหลักที่ไหลเข้า
ออกเมืองแยกรินคำ (เมญ่า-ห้วยแก้ว-นิมมาน) แยกศาลเด็ก แยกรวมโชค แยกถนนมหิดล ทางแยกเหล่านี้รถ
ติดเพราะคนเดินทางเข้าเมือง ถนนวงแหวนอาจสามารถลดปัญหาจราจรในระยะสั้น ลดจำนวนรถบรรทุก 
(ขนาดใหญ่) ในระยะยาวเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานรอบนอกมากขึ้น ควรมีมาตรการรองรับการวางแผนการพัฒนา
ระบบคมนาคมร่วมกับทิศทางการพัฒนาเมือง  

การพัฒนาเมืองท่องเที ่ยวมีความสัมพันธ์กับการเกิดปรากฏการณ์ gentrification ของเมือง
เชียงใหม่มาก เพราะลำดับมุมมองพื้นที่เมืองและตำแหน่งการเกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง ล้วนมีที่มา
จากกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่อาศัย และมีผลกับพัฒนาการของเมืองเป็นอย่างมาก หากไม่เข้าใจลำดับการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนอาจทำให้การวางแผนพัฒนาเมืองทำลายกิจกรรมชุมชนและความสัมพันธ์ชุมชนได้   ตัวอย่างการ
พัฒนาเมืองเกียวโตเหมาะสมในการเป็นตัวอย่างการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่ดี เพราะมีการแบ่งสัดส่วนการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชัดเจน  

• การขึ้นทะเบียนเมืองมรดกโลก เมืองเชียงใหม่กำลังยื่นขึ้นทะเบียนมรดกโลก ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งเขตเมืองเก่า แนวกำแพงดิน แม่ข่า สวนดอก ดอยสุเทพ แต่กังวลว่าขั้นตอนการจดบันทึกแหล่งมรดก
จะเป็นการวางกับดัก เพราะขั้นตอนที่ถูกต้องควรเริ่มจากต้องระบุให้ได้ก่อนว่าเมืองจะต้องอนุรักษ์พื้นที่
ตรงไหน ควรเริ่มจาก heritage site ก่อน heritage district แล้วค่อยเป็น heritage city  ไม่ใช่ประกาศทั้ง
เมืองโดยที่ข้อมูลภายในยังไม่ชัดเจน 

• ปัญหามลพิษในเมือง ทัศนียภาพดอยสุเทพมีคุณค่า สะท้อนปัญหามลพิษทางอากาศของ
เมืองได้ มลพิษบางส่วนอาจมาจากการใช้ยานยนต์ในการเดินทางของเมือง  หอการค้าเชียงใหม่และหอการค้า
ภาคเหนือพยายามผลักดันนโยบายลดฝุ่นและมลพิษทางอากาศแต่รัฐบาลส่วนกลางไม่ได้รับเรื่อง พรบ. อากาศ
สะอาดมีส่วนสำคัญต่อภาคเหนือมาก เพราะภาคเหนือคือพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ป่ามีความสำคัญ ต้องลดปัญหาการ
เผาป่า เพื่อรักษาพื้นที่ต้นน้ำและแหล่งน้ำให้ได้  ข้อควรระวังของการจำกัดรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในเมืองต้อง
ระวังเป็นพิเศษ ในเบื้องต้นอาจเป็นเพียงแค่การทดลองจำกัดรถแค่บางประเภทเท่านั้น เพราะจักรยานยนต์เป็น
วิถีของคนในท้องถิ่น  

• พฤติกรรมการเดินทางของคนรุ่นใหม่ ในอนาคตคนรุ่นใหม่อาจเข้าไปทำงานในเมืองกันหมด 

และเดินทางด้วยรถส่วนตัว โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เพราะมีความคล่องตัวสูง พื้นที่รอบนอกจะมีแต่กลุ่ม
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ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจากนอกเมืองเข้ามาในเมือง  ในอนาคตกลุ่มคนรุ่น

ใหม่จะให้ความสนใจการใช้รถ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงการเช่ารถไฟฟ้าเยอะขึ้น  

• ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วง COVID-19 ทำให้ผู้โดยสารลดลงจำนวนมาก 
จำนวนรถแดงที่ให้บริการภายในเมืองลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังทำให้
ธุรกิจรถเช่าหรือโรงแรมบางส่วนเลิกกิจการ เมืองเชียงใหม่อยู่รอดด้วยการท่องเที่ยวหากไม่มีการท่องเที่ยวจะ
อยู่ไม่ได้ อาชีพบริการนักท่องเที่ยวเมือง ทั้งโรงแรมที่พักและการบริการรับส่งผู้โดยสารได้รับผลกระทบจาก  

COVID-19 เป็นอย่างมาก   
   ข้อมูลการเดินทาง จ. เชียงใหม่ ในช่วง COVID-19 สามารถอ้างอิงจาก Apple mobility สถิติ
จริงจากการเดินทางของผู้ใช้อุปกรณ์ Apple Bluetooth / WIFI มีข้อมูลหลาย ๆ เมืองทั่วประเทศ และทั่ว
โลก แต่ค่าตัวเลขเป็นค่าเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์ เทียบกับเวลาฐานแต่ไม่ทราบตัวเลขจำนวนการเดินทางจริง  

• ความคาดหวังต่อระบบขนส่งมวลชน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้ารางเบาหรือรถราง ( tram) สนับสนุนการลดการใช้รถส่วนตัวและ

ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น เพื่อลดมลพิษทางอากาศและปัญหาจราจรติดขัด อย่างไรก็ดี มีข้อกังวล

ว่าหากมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางจะทำให้ผู้โดยสารรถสองแถวลดลง เพราะมีความ

สะดวกสบายมากกว่า ในขณะระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก รองรับคนได้ตั้งแต่ 1-10 

คน ก็อาจเหมาะสมกับการเดินทางภายในเมืองเช่นกัน 

• การแข่งขันของบริการส่งสินค้าและอาหาร การให้บริการขนส่งสินค้าและอาหารมีการ
แข่งขันสูงระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ประกอบการท้องถิ่น มีธุรกิจส่งอาหารเกิดขึ้นจำนวนหลายรายในเมืองเชียง
ใหญ่ บริการส่งอาหารทำให้วิถีคนเมืองมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพด้วย 
นอกจากนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกับแพลตฟอร์มมีโอกาสให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าวินรถ
จักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งนี้ นโยบายและแรงจูงใจของแพลตฟอร์มมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ขับขี่ มีผลต่อ
ระยะเวลาในการเป็นผู้ขับขี่ให้กับแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษานิยมทำงานกับแพลตฟอร์ม
เพราะหารายได้ง่าย สามารถกำหนดช่วงเวลาในการวิ่งได้ บางครั้งการไปรับผู้โดยสารตามแหล่งท่องเที่ยวก็ทำ
ให้เหมือนได้ท่องเที่ยวไปด้วย  

• การออกแบบถนนเพื่อส่งเสริมการสัญจร ต้องการถนนที่มีช่องจราจรสำหรับจักรยานหรือ
สเกตบอร์ด และช่องจราจรสำหรับรถยนต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับรถที่วิ่งความเร็วต่างระดับกัน   ควรมี
การส่งเสริมรถจักรยานไฟฟ้ารองรับการเดินทาง กลุ่มผู้สูงอายุ  ควรอกแบบเส้นทางจักรยาน ที่มีช่องจราจร
โดยเฉพาะปั่นได้อย่างสะดวก มีการสนับสนุนการป่ันจักรยานอย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดการและออกแบบ
ถนนให้รองรับรถที ่มีความเร็วระดับต่าง ๆ ให้วิ ่งร่วมกันได้อย่างปลอดภัย เช่น แบ่งช่องจราจรสำหรับ
รถจักรยานยนต์และรถบรรทุก การออกแบบเส้นทางสำหรับรถยนต์และรถขนส่งมวลชนให้วิ่งคู่กันได้อย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสม  
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• กลุ่มจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย การใช้จักรยานในเมืองเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ออกกำลังกายมากกว่าการสัญจร จุดนัดพบของกลุ่มผู้ใช้จักรยานอยู่ที่ประตูท่าแพ ช่วงก่อน  COVID-19 จะมี
สมาชิกกลุ่มจักยานเมืองเชียงใหม่ 50-90 คน ในช่วงวันอาทิตย์ตอนเช้า ส่วนในระดับจังหวัดมีกลุ่มสมาชิกผู้ขับ
ขี่จักรยาน 1,000 -2,000 คน   

• เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการขนส่ง ปัจจุบันมีการใช้โดรนเพื่อการเกษตรอยู่แล้ว ในอนาคต
อาจมีโอกาสเพื่อการส่งสินค้าได้ และอาจเกิดอาชีพใหม่ และค่าใช้จ่ายหรือการแบกรับค่าใช้จ่ายอาจมีการ
เปลี่ยนเปลี่ยนแปลง และอาจเกิดการแข่งขันกัน เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด 

1.2) ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางในเมืองเชียงใหม ่

ผลการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางใน

เมืองเชียงใหม่ มีดังน้ี  

ตารางที่ 12: ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 
1 สังคม (Social)  - สังคมผู้สูงอายุ  

- สังคมเพื่อทุกคน Accessibility for all  
- อัตราการเกิดน้อย  
- ขนาดครัวเรือนเล็กลง 

2 เทคโนโลยี 
(Technological) 

- ระบบขนส่งมวลชน Mass transit  
- ยานยนตไ์ฟฟ้า    
- แอปพลิเคชันเรียกรถ Ride hailing 
- IoT  
- ระบบขนส่งแบบตอบสนองความต้องการ On demand  
- Drone   
- ระบบขนส่งอัจฉริยะ 

3 สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

- Road safety ออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยต่อการ
สัญจร  

- การจัดโซนนิ่ง   
- การพัฒนาเมืองใหม่ new town เพราะเมืองเก่าพัฒนาไม่ได้แล้ว ทำเมือง

ทิศตะวันออกให้เป็นการพัฒนาแนวดิ่ง จัดระบบโครงข่ายใหม่หมด รองรับ
การเป็น Northern economic corridor  

- การพัฒนาเมืองแบบกระชับ  
- การพัฒนา TOD  
- การฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางน้ำ แม่ข่า แม่ปิง   
- ทัศนียภาพดอยสุเทพ  
- ทัศนียภาพดอยสุเทพ  
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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ตารางที่ 12: ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค (ต่อ) 
ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 

  - Clean air act  
- Air pollution  
- Cultural landscape ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม เช่น แนวทิวดอยสุเทพ ลำน้ำ

คลองแม่ข่า แนวกำแพงดิน 
4 เศรษฐกิจ (Economic) - เศรษฐกิจดิจิทัล  

- Sharing economic  
- Smart worldwide logistics  
- เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
- World class destination 

5 การเมือง (Politic) - มาตรการลดการใช้รถยนต์ สนับสนุนการใช้รถสาธารณะ เช่น รถแดง  
- มาตรการเก็บเงินจากผู้มาต่างถิ่นเพิ่ม congestion price  
- มาตรการสนับสนุนการใช้รถขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด go green   
- นโยบายสนับสนุนรถแดงนำเที ่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากล และต้องมี

งบประมาณสนับสนุนเพื่อดึงดูดให้กลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ให้บริการขับขี่รถแดงและ
รถแดงจะคงอยู่ต่อไปได้  

- บูรณากาการขนส่งระบบหลักและระบบรอง  
- สวัสดิการรัฐด้านการเดินทาง 
- หน่วยประสานงานสมาร์ทซิตี้  
- มาตรการจำกัดรถในเมืองชั้นใน  
- ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่  
- บูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐส่วนกลางและท้องถิ่น 

6 คุณค่า (Value) - การคงไว้ซึ่งเมืองวัฒนธรรมและการขึ้นสู่เมืองมรดกโลก ควบคู่กับการพัฒนา
เมืองแบบ smart city   

- ความเข้าใจเมืองวัฒนธรรมและเมืองมรดกโลก  
- รถแดง คือเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ต้องคงไว้รองรับการท่องเที่ยว  
- ค่านิยมรักษ์โลก เช่น การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ 

 

1.3) การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดนิทางในเมืองเชียงใหม่ 

  ผลการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางใน
เมืองเชียงใหม่ มีดังน้ี  
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ตารางที่ 13: การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ 
 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

สูง กลาง ต่ำ 

ระ
ดับ

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

(u
nc

er
ta

int
y) 

สูง
 

- บูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐ
ส่วนกลางและท้องถิ่น 

- การจัดโซนนิ่ง 
- หน่วยประสานงานสมาร์ทซิตี้  
- มาตรการจำกัดรถในเมืองชั้นใน  

- ค่านิยมรักษ์โลก 

- Cultural landscape 
 

กล
าง

 

- สังคมเพื่อทุกคน Accessibility for all 

- Clean air act 

- บูรณากาการขนส่งระบบหลักและระบบ

รอง 

- Road safety 

- ระบบขนส่งอัจฉริยะ 

- ยานยนต์ไฟฟ้า  

- Smart worldwide logistics 

- ภาคประชาสังคม

ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 

- ระบบขนส่งแบบ

ตอบสนองความต้องการ 

On demand 

 

 

ต่ำ
 

- สังคมผู้สูงอายุ  

- อัตราการเกิดน้อย  

- ขนาดครัวเรือนเล็กลง 

- ระบบขนส่งมวลชน Mass transit  

- IoT  

- ระบบขนส่งอัจฉริยะ 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- เศรษฐกิจดิจิทัล  
- Sharing economic  
- สวัสดิการรัฐด้านการเดินทาง 

- ค่านิยมรักษ์โลก 

- แอปพลิเคช ันเร ียกรถ 
Ride hailing 

- World class 
destination 

- เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และกลุ่มผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่  

- Drone 

 
2) ผลการประชุมการคาดการณเ์ชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 เมืองขอนแก่น  

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 เมืองขอนแก่น ในวันที่ 26 
เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) เวลา 09:00 – 12:00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
11 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ขับขี่รถสองแถว ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทนคนรุ่นใหม่ภาคเอกชน 
(YEC) ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า รถเช่า แท็กซี่และโรงแรม ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการส่งอาหาร ตัวแทน
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมืองและระบบขนส่งในเมือง ตัวแทนจากฝ่ายปกครองส่วน
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ท้องถิ่น สาขาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน และตัวแทนบรรษัทพัฒนาเมืองขอนแก่น การระดมความ
คิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สถานการณ์การเดินทางในเมืองขอนแก่นในปัจจุบันทั้งพฤติกรรมการเดินทาง
และการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงคิดเห็นดังนี ้

2.1) สถานการณ์การเดินทางในปัจจบุันในเมืองขอนแก่น  

• การพัฒนาระบบรถสองแถว ในปี 2561-2562 มีงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ทางรางจัดทำโดยJICA ในรายงานมีข้อมูล Urban mobility และระบบขนส่งสาธารณะที่เทศบาลนครขอนแก่น
ดูแล มีการเก็บข้อมูลรถสองแถว 23 สาย มีเรื ่อง place making จุดจอดรถสองแถว นำเสนอจุดจอดรถ 
สภาพแวดล้อมจุดจอดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ผู้ขับรถสองแถวขับด้วยความเคยชิน มีทั้งแบบเป็นผู้เช่ารถและทั้งเป็นเจ้าของรถ ผู้ให้เช่าร ถสอง
แถวมีจำนวนลดลง เพราะคนขับรถสองแถวเป็นเจ้าของรถเอง ขอนแก่นพัฒนาเมืองได้รับสัมปทานบริการรถ
สองแถวเองบางส่วน เพื่อพัฒนาสองแถวเป็นระบบขนส่งรอง ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการปรับเส้นทางบริการ
รถสองเท่าไม่ให้ทับซ้อนกับซิตี้บัส การจัดตั้งสมาคมรถสองแถวน่าจะมีช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการใหบริการรถ
สองแถวได้  

ขณะนี้กำลังมีการทดลองใช้ระบบเรียกรถสองแถวผ่านแอปพลิเคชัน แต่ติดปัญหาเรื่องอุปกรณใ์น
การเชื่อมต่อการรับสัญญาณกับอุปกรณ์ในรถสองแถว กำลังทดสอบว่ารถสองแถวสามารถตอบสนองการ
ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้หรือไม่ มีผลต่อความรู้สึกผู้ ใช้บริการอย่างไร รถติดบริเวณบึงหนองโคตร
เนื่องจากผู้อยู่อาศัยอาศัยหนาแน่นมาก มีตลาดสดอยู่ ทำให้จราจรติดขัด พื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่นำร่อง
ในการทดลองพัฒนาขนส่งสาธารณะ ให้คนเดินทางจากบ้านมาที่ตลาดโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว 

ผู้ให้บริการรถสองแถวอาจจะมีจำนวนลดลงเพราะมีความเสี่ยงเรื่องความไม่คุ้มค่า เนื่องจากคน
รุ่นใหม่เป็นเพียงผู้เช่ารถและบริการในระยะสั้น ไม่ได้มีมุมมองในการเช่าระยะยาว หรืออยากการประกอบ
อาชีพนี้ในระยะยาว มีคำถามที่น่าสนใจว่าทำไมถึงจะยอมเปลี่ยนจากใช้รถส่วนตัวแล้วหันมาใช้รถขนส่ง
สาธารณะแทน ในเมื่อพฤติกรรมความเคยชินใช้รถส่วนตัวสะดวกกว่า และมีค่านิยมในการถือครองรถ อีก
มุมมองหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบขนส่งสาธารณะไม่ดีพอ คนจึงหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า แต่ปัจจัย
อื่นที่ส่งผลต่อการที่คนไม่นิยมใช้รถขนส่งสาธารณะ เป็นเพราะไม่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคระบาด รถยนต์ส่วนบุคคลตอบสนองการใช้งานได้ดีกว่า สามารถรับส่งจากที่หนึ่งถึงที่หนึ่งได้
สะดวก นั่งสบายกว่า ประเด็นสำคัญคือต้องสร้างความจูงใจ ให้ระบบขนส่งมวลชนน่าใช้ให้ได้ก่อนคนจึงจะหัน
มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  

ผู้ใช้บริการรถสองแถวส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่จำเป็นต้องเดินทางเข้าเมืองหรือต้องขน
สัมภาระจำนวนมาก ได้แก่ เด็กนักเรียนระดับมัธยม ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มแม่ค้าที่ต้องซื้อสินค้า
จำนวนมาก สามารถขนสัมภาระได้เยอะ ส่วนใหญ่รู้จักกับคนขับรถสองแถวให้มารับถึงที่ตามเวลาที่ต้องการได้  
และกลุ่มวัยทำงาน รวมกันประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะที่เดินทางมาจากต่างอำเภอจะนิยมใช้รถสอง
แถว ส่วนคนสูงอายุมีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  



 

196 

ข้อจำกัดของรถสองแถว คือ นั่งไม่สบาย นั่งไม่สะดวก มีการเบียดเสียด ชอบวิ่งนอกเส้นทาง ควรมีการ
ปรับระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะอาด มีพื้นที่รองรับการนั่งที่มีความเป็นส่วนตัว  ผลของการย้าย บขส. 
ทำให้มีบริการรถสองแถวลดลง เพราะในอดีต บขส.เก่ารองรับรถสองแถวทุกสาย แต่ บขส.ใหม่ มีรถสองแถว
บริการไม่กี่สาย  เมืองหลายแห่งที่มีการย้ายสถานีขนส่งสาธารณะออกไปนอกเมือง หากไม่มีระบบขนส่ง
สาธารณะที่เหมาะสมจะยิ่งก่อปัญหารถติดในเมือง เพราะคนจะหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวแทน 

นอกจากนี้ ปัญหาของรถสองแถวคือต้องรอให้ผู้โดยสารเต็มคัน ทำให้คนต้องยืนเบียดกันเพิ่มขึ้น จึงไม่
ค่อยมีคนไม่อยากจะใช้บริการ ปัญหาอีกประการของรถสองแถวคือความไม่คุ้มค่ากับการแบกรับค่าใช้จ่าย การ
ส่งต่อสัมปทานสองแถวซึ่งมีราคาเป็นหลักแสน (สายสีเหลืองแพงมาก เพราะวิ่งผ่านบขส.) บางเส้นทางจะถูก
เจ้าของสถานที่ห้ามเข้าไปว่ิง เช่น ในมหาวิทยาลัยจะให้ห้ามรถบางสายเข้าไปวิ่ง 

• การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การศึกษาออกแบบรายละเอียดของระบบขนส่งมวลชนทาง
ราง (LRT) มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2562-2563 จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) เป็นการศึกษาภาพรวมการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะ มีข้อมูลความต้องการการ
เดินทางและพฤติกรรมการเดินทางในเมืองขอนแก่น  

• ปัญหาการส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เมืองขาดแรงจูงใจในการส่งเสริมให้คน
หันมาเดินเท้ากันมากขึ้น สาเหตุเกิดจากขาดการพัฒนาย่านให้น่าเดินเพราะขาดการถือครองที่ดินในย่าน
ศูนย์กลางเมือง ย่านเลยซบเซา เพราะส่วนใหญ่พื้นที่เป็นของที่ราชพัสดุ ผู้เช่าจึงไม่มีโอกาสพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 
และผู้เช่าเดิมที่มีอยู่เช่าในระยะยาว ทำให้โอกาสการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเกิดได้ยาก เพราะคนยังใช้
ฟังก์ชันในการใช้อาคารเป็นเพียงแค่ที่เก็บของ ไม่ได้พัฒนาให้มีความคุ้มค่าอย่างที่ควรจะเป็น  นอกจากนี้ทาง
เท้าส่วนใหญ่ก็มีการใช้งานอย่างอื่นๆ ที่ขัดขวางการเดิน เช่น ทางเดินเท้าและทางจักรยานหน้าโรงพยาบาลถูก
ยึดพ้ืนที่ไปวางของขาย ไม่สามารถใช้งานได้จริง  
    ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่สนับสนุนการเดินเท้า โครงข่ายถนนเป็นถนนลำดับศักดิ์สูงตัดกับลำดับ
ศักดิ์ต่ำสุดหรือถนนสายหลักตัดกับถนนสายย่อย คนเดินเท้าหรือใช้สกูตเตอร์ก็ไม่ปลอดภัย คนจึงหันมาเลือกใช้
รถส่วนตัวซึ่งมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่า จากปัญหาลำดับศักดิ์ถนน ทำให้ปริมาณรถที่มาจากถนนสาย
ประธานไปแออัดอยู่ตามตรอกซอกซอยจำนวนมาก และยิ่งเบียดทางเท้าให้หายไป เพราะรถจักรยานยนต์จะ
ขึ้นไปว่ิงบนทางเท้า  

ถนนศรีจันทร์ ถนนรื่นรมย์ มีความน่าเดินอยู่ แต่เหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่นมากกว่า เพราะมีกิจกรรมทำ
ระหว่างเดินไปด้วยเช่นพูดคุยกันเป็นกลุ่ม หากคนสูงอายุหรือวัยทำงานหลังเลิกงานเสร็จก็อยากจะกลับบ้าน 
เพราะบรรยากาศไม่ค่อยน่าเดิน TCDC และ YEC มีโครงการพัฒนาถนนคนเดินบริเวณถนนศรีจันทร์ อาจมี
ปัญหาเรื่องสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการเดินและขนาดทางเล็ก รวมทั้งบรรยากาศของอาคารไม่เพลิดเพลิน
ตา ฉะนั้นหากจะพัฒนาถนนคนเดินหรือทางเดินเท้าให้น่าเดิน จะปรับแค่ทางเดินเท้าอย่างเดียวไม่ได้ ต้องปรับ
ที่หน้าตาอาคารด้วย ต้องสร้างย่านให้น่าอยู่ 

• การเดินทางด้วยจักรยาน ผู้ใช้จักรยานมีจำนวนลดลงเนื่องจากทำความเร็วได้ไม่เต็มที่ และมี
ความเสี่ยงอันตราย ส่วนใหญ่นิยมใช้รถจักรยานเพื่อการออกกำลังกายมากกว่า รองลงมาคือเพื่อการท่องเที่ยว
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เชิงอนุรักษ์ วิ่งตามเส้นทางสายรอง ควรมีช่องทางสำหรับจักรยานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ การใช้รถจักรยานไม่
เหมาะกับการใช้เป็นยานพาหนะในการไปทำงาน เพราะบางอาชีพอย่างพยาบาล จะมีชุดที่ต้องเปลี่ยน หากขน
สัมภาระและขี่จักรยานไปพร้อมกันจะเสี่ยงอันตราย มีผลให้ต้องเตรียมชุดเอาไว้ที่โรงพยาบาล เพื่อจะได้ไม่ต้อง
ขนสัมภาระมาเปลี่ยนทุกวัน  

• ปริมาณการสัญจร ถนนศรีจันทร์มีมหาวิทยาลัยราชมงคลและเทคนิคตั้งอยู่ นักศึกษาส่วน
ใหญ่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนศรีจันทร์จึงมีอุบัติเหตุจำนวนมาก  ส่วนถนนมะลิวัลย์ส่วนใหญ่
เป็นรถจักรยานยนต์ของคนทำงาน 

หน้าโรงพยาบาลจะมีรถยนต์หนาแน่น การจราจรติดขัด หากคนจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลต้องรีบ
ออกจากบ้านตั้งแต่เช้า และเส้นทางหน้าโรงพยาบาลจะเป็นเส้นทางที่ผ่านไปยังศูนย์ราชการ  ผู้สูงอายุก็ต้อง
ออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามากขึ้น ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถสองแถว กลุ่มคนที่ไม่มี
ทางเลือกในการเดินทาง เช่น ไม่ได้ถือครองรถยนต์ส่วนตัว แต่ยังจำเป็นต้องเดินทางไปยัง บขส . ศูนย์ราชการ 
หรือที่อื ่น ๆ จะหันไปใช้รถมอเตอร์ไซค์มากขึ้น เพราะไม่มีรถสองแถวหรือซิตี้บัสให้บริการไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องการได้ 
  กลุ่มคนรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่มาจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ย่านเมืองมหาวิทยาลัยมี
ปัญหาเรื่องทางเดินเท้าไม่ต่อเนื่องไม่สามารถเชื่อมโยงมาบริเวณป้ายรถขนส่งสาธารณะได้ ไม่มีทางข้าม หากจะ
ข้ามก็ไม่มีความปลอดภัย จึงหันมาใช้รถจักรยานยนต์แทน หากดึงดูดให้ทางเดินน่าเดินจะส่งผลให้คนหันมาใช้
ระบบขนส่งสาธารณะได้  

• ปัญหาที่จอดรถในเมือง  ขอนแก่นมีปัญหาเรื่องขาดแคลนที่จอดรถ หลังเลิกเรียนบริเวณ
โรงเรียนกัลยาณีจะมีรถสองแถวเข้ามาจอดรอรับนักเรียน 2-3 ช่องจราจร ทำให้รถติดมากรถติดตั้งแต่ห้าโมง
เย็นถึงสองทุ่ม การแก้ปัญหาส่วนนี้การจัดการผังเมืองและการสร้างจิตสำนึกน่าจะช่วยแก้ไขได้  

• การเติบโตของบริการส่งสินค้าและอาหาร บริการเดลิเวอรี ่ทำให้วิถีชีวิตคนขอนแก่น
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากสั่งอาหารและยังส่งเอกสารได้ด้วย  แต่ยังมีปัญหาเรื่องค่าบริการไม่เป็นธรรม 
หากได้ระยะทางที่ใกล้ก็จะคุ้ม หากต้องไปวิ่งรับงานในระยะทางที่ไกลเกินกว่า 5 กิโลก็จะไม่คุ้ม ระยะทางที่
เหมาะสม คือ 5 กิโล ผู้ขับขี่จะได้ค่าจ้าง 30 บาท หากเกินกว่า 5 กิโลเมตร จะต้องเป็นผู้แบกรับค่าน้ำมันเอง  

ปัญหาอีกอย่างคือเรื่องที่จอดรถ เพราะบางพื้นที่ไม่มีที่จอดรถให้ผู้ขับขีจ่อดรอ พื้นที่ส่วนใหญท่ี่มี
ปัญหาคือตามย่านโรงพยาบาล ศูนย์ราชการ ธนาคาร เพราะไม่มีที่จอดรถด้านหน้าไว้บริการเหมือนตามร้านค้า 
ถ้าต้องว่ิงระยะไกล ก็จะมีรายได้ไม่เป็นธรรม จึงต้องหันมาทำรอบในระยะใกล้ แต่ละแอปพลิเคชันมีการแข่งขัน
กันทำรอบทำให้เสี่ยงอุบัติเหตุสูงขึ้น  

• เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการขนส่ง เทคโนโลยีทั้งแพลตฟอร์ม MaaS และบริการรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing) ในปัจจุบันยังเป็นสิ่งใหม่ที่แต่ละเมืองจะตอบรับได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน การ
พยากรณ์ผลกระทบและภาพอนาคตอาจทำได้ยาก 
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ยานพาหนะขนาดเล็กอย่างสกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะอยู่ระหว่างกลางระหว่างรถจักรยานยนต์
และจักรยาน มีข้อจำกัดเรื่องการชาร์จไฟฟ้านอกสถานที่ ต้องใช้อแดปเตอร์ในการชาร์จไฟ หากใช้งานจริงจะมี
ความลำบากมากกว่าใช้รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน ระยะทางในการใช้งานที่สามารถเดินทางได้ไกลสุด
ประมาณ  20-30 กิโล แต่ต้องไม่ใช้ความเร็วสูง เพราะแบตเตอรี่จะหมดเร็ว เหมาะสำหรับคนที่ไม่พกสัมภาระ
เยอะ และเดินทางในระยะสั้นมากกว่า เช่น จากบ้านตัวเองไปถึงป้ายรถเมล์หน้าปากซอย   

2.2) ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางในเมืองขอนแก่น 

ผลการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางใน

เมืองเชียงใหม่ มีดังน้ี  

ตารางที่ 14: ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 
1 สังคม (social)  - สังคมสูงวัย  

- ปัจเจกนิยม  

- สังคมรถยนต์ motorization   

2 เทคโนโลยี 
(technological) 

- เทคโนโลยีของยานพาหนะ  

- เทคโนโลยีการจัดการ  

- สังคมไร้เงินสด  

- ขนาดยานพาหนะเล็กลง แต่มีความทันสมัยขึ้น แบบ POD จะได้เหมาะกับ 

ตรอกซอย และคนกลุ่มสูงอายุ ใช้งานได้อย่างมีความเป็นส่วนตัว  

- ยานยนต์ไฟฟ้าสามล้อที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ  

- ยานยนต์ไฟฟ้า 

- ยานยนต์ไร้คนขับ  

- Drone  

- IoT  

- On demand service  

- Platform บริการขนส่ง 

3 สิ่งแวดล้อม 
(environment) 

- COVID-19 ระบาด  

- ฝุ่น pm.2.5  

- การเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐาน  

- ภัยธรรมชาติฝนตกรุนแรงขึ้น  

- น้ำท่วม  

- การเชื่อมโยงจุดเริ่มต้นกับจุดหมายปลายทาง  

- ปรับปรุงระบบขนส่งให้เดินทางไร้รอยต่อ 
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ตารางที่ 14: ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค (ต่อ) 
ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 

4 เศรษฐกิจ (economic) - Sharing economy  
- Street economy  
- การสร้างแรงจูงใจให้คนกลับมาใช้พื้นที่เมือง  
- พัฒนาเอกลักษณ์ของดีเมืองขอนแก่น เช่น ผ้าไหมอีกแหล่งท่องเที่ยว  
- กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 

5 การเมือง (politic) - การเมืองท้องถิ่นโดยคนรุ่นใหม ่

- มาตรการช่วยของรัฐ เช่น ม.33 เราชนะ  

- บทบาทของสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน  

- กฎหมายสอดคล้องกับการพัฒนา  
6 คุณค่า (value) - Collective mind  

- ค่านิยมของการถือครองรถส่วนตัว  

- คนรุ่นใหม่สนใจการพัฒนาเมือง  

- การให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม  

- ค่านิยมการให้เช่า  

- ค่านิยมการใช้รถยนต์ส่วนตัว  

- ทัศนคติการเมืองท้องถิ่นและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง  

 

 

2.3) การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดนิทางในเมืองขอนแก่น 

  ผลการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางใน
เมืองขอนแก่น มีดังนี้  
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ตารางที่ 15: การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในเมืองขอนแก่น 
 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

สูง กลาง ต่ำ 

ระ
ดับ

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

(u
nc

er
ta

int
y) 

สูง
 

- Drone  
- การเช ื ่อมโยงจ ุดเร ิ ่มต ้นกับ

จุดหมายปลายทาง  
- Collective mind  
- เทคโนโลยีการจัดการ  
- ยานยนต์ไร้คนขับ 

  

กล
าง

 

- ค่านิยมการให้เช่า  
- ภัยธรรมชาติฝนตกรุนแรงขึ้น  
- กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
- ปรับปรุงระบบขนส่งให้เดินทาง

ไร้รอยต่อ 
 

- บทบาทของสถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน 

- การสร้างแรงจูงใจให้คน
กลับมาใช้พื้นที่เมือง  

- ทัศนคติการเมืองท้องถิ่นและ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การพัฒนาเมือง 

- สังคมรถยนต์ motorization   
- ปัจเจกนิยม  
- On demand service  
- Platform บริการขนส่ง 
- ขนาดยานพาหนะเล็กลง แต่มี

ความทันสมัยขึ ้น แบบ POD 
จะได้เหมาะกับ ตรอกซอย 
และคนกลุ่มสูงอายุ ใช้งานได้
อย่างมีความเป็นส่วนตัว  

- การเมืองท้องถิ ่นโดยคน
รุ่นใหม ่

- Street economy  
 

ต่ำ
 

- สังคมสูงวัย  
- IoT  
- Sharing economy  
- ฝุ่น pm.2.5  
- การสร้างแรงจูงใจให้คนกลับมา

ใช้พื้นที่เมือง  
- COVID-19 ระบาด  
- น้ำท่วม  
- การเสื่อมสภาพของโครงสร้าง

พื้นฐาน  
- สังคมไร้เงินสด  

- บทบาทของสถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน  

- ยานยนต์ไฟฟ้า 
- ค ่าน ิยมของการถ ือครองรถ

ส่วนตัว  
- การให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม  

- มาตรการช่วยของรัฐ เช่น    
ม.33 เราชนะ  

- พัฒนาเอกลักษณ์ของดี
เมืองขอนแก่น เช่น ผ้า
ไหมอีกแหล่งท่องเที่ยว  

- ทัศนคติการเมือง
ท้องถิ่นและความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมือง 
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3) ผลการประชุมการคาดการณเ์ชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 เมืองหาดใหญ่ -สงขลา ใน
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) เวลา 13:00 – 16:00 น. มีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้-รถสองแถว ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทน
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ตัวแทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ตัวแทนฝ่ายช่างโยธาเทศบาล
นครสงขลา ตัวแทนฝ่ายระบบการจราจรเทศบาลนครสงขลา ตัวแทนคนรุ่นใหม่ภาคเอกชน (YEC) ธุรกิจ
รถยนต์ไฟฟ้า รถเช่า แท็กซี่และโรงแรม และตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมือง
และระบบขนส่งในเมือง การระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สถานการณ์การเดินทางในเมือง
หาดใหญ่-สงขลาในปัจจุบันทั้งพฤติกรรมการเดินทางและการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ผู้เข้าร่วมประชุม
ร่วมแสดงคิดเห็นดังนี้ 

 
3.1) สถานการณ์การเดินทางในปัจจบุันในเมืองหาดใหญ-่สงขลา  

• การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ต้องการให้ยกระดับบริการรถตู้และรถสองแถวให้
แข่งขันทางออนไลน์ได้ จุดแข็งของรถสองแถว คือ 1) ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้า สามารถแบก
สัมภาระได้ 2) อายุการใช้งานของรถสองแถวยาวนานถึง 40 ปี เมื่อเทียบกับรถตู้แล้วรถสองแถวไม่ต้องดูแล
ยุ่งยากมาก แต่รถตู้อนุญาตให้ใช้งานได้ 10 ปี รถตู้ตอบโจทย์คนทำงานข้ามเมืองโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ การ
ปรับราคาค่ารถตู้ ทำให้ผู้โดยสารระหว่างเมืองแบกรับค่าครองชีพเพิ่ม โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ที่มีค่าครอง
ชีพสูงอยู่แล้ว  
   กลุ่มผู้ใช้งานรถตู้ คือ นักเรียนนักศึกษาประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ข้าราชการและพนักงาน
บริษัทประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ อีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นขาจร ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้น้อย เพราะมีรถบัส
บริการจากสนามบินถึงโรงแรมเลย ทำให้รถสาธารณะไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการกรุ๊ปทัวร์ได้ แต่หากเป็น
นักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ จะมีประมาณ 1 % เดินทางจากสนามบินมาลงสถานีขนส่งหาดใหญ่ แล้วไป
เมืองสงขลา นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะไม่เดินทางเข้าไปชอปปิ้งในเมือง แต่ชอบไปสถานที่ที่มีบรรยากาศที่หายาก 
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะจึงหายาก ต้องใช้แบบเหมาจ่ายมากกว่า อีกทั้งความพร้อมของพนักงานบริการ
ขนส่งจะมีข้อจำกัดด้านภาษาในการสื่อสาร 

• ความคาดหวังการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ผลการสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 
โครงการโมโนเรลของหาดใหญ่ พบว่า อาจไม่เหมาะกับเมืองหาดใหญ่ แต่สิ่งที่เหมาะน่าจะเป็นรถราง ( tram) 
มากกว่า ข้อจำกัดของการใช้โมโนเรลในหาดใหญ่ คือ 1) ระยะทางระหว่างสถานีสั้นเกินไป 2) การขึ้นสถานีชั้น
สอง ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนที่ต้องแบกสัมภาระ โดยเฉพาะกลุ่มแม่ค้าพ่อค้า 3) เสียพื้นที่ในการสร้างสถานี
เยอะ ใช้พื้นที่รอบสถานีได้ไม่คุ้มค่า ต่างกับ tram ที่มีการใช้พื้นที่รอบสถานีได้คุ้มค่ามากกว่า 4) ความสูงของ
สถานี ที่ไม่เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ จะยิ่งผลักให้คนกลับไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพราะแม้ว่าจะมีลิฟท์
หรือบันไดเลื่อน ก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก สุดท้ายก็จะเกิดจำนวนรถยนต์เยอะและเกิดปัญหารถ
ติด  tram เหมาะกับการขนส่งระหว่างเมืองสู่เมืองในระยะสั้น ค่าเดินทางไม่แพง ความสูงสถานีไม่มาก เหมาะ
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กับการเข้าสู ่เมืองผู ้สูงวัย และช่วยทำให้คนใช้ถนนขับรถด้วยความเร็วที ่ลดลง  มีความระมัดระวังมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ภายในเมืองสงขลาก็ควรมี Tram เหมือนแนวคิดเดียวกับเมืองหาดใหญ่  
  ความคาดหวังต่อระบบขนส่งมวลชน 1) การผลักดันบริการรถสาธารณะจากภาครัฐ 2) การส่งเสริม
การใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว 3) การเปลี่ยนเมืองรถยนต์เป็นเมืองคนเดินเพื่อทำให้ระบบขนส่ง
สาธารณะเติบโต 4) รัฐจะต้องไม่แข่งขันการให้บริการกับเอกชน จึงจะขับเคลื่อนให้เกิดการบริการที่เหมาะสม
ได้ หากรัฐจัดการเองร้อยเปอร์เซ็นต์จะเกิดการผูกขาด และเกิดปัญหาการพัฒนาที่ไม่ประสบความสำเร็จ  โม
โนเรลควรใช้เฉพาะเส้นทางสนามบินมาสถานีรถไฟหรือเช่ือมต่อระหว่าง  hub ต่าง ๆ แต่หากรถวิ่งในเมืองควร
เป็น Tram มากกว่า เช่น จากเซ็นทรัล ไป มหาวิทยาลัย มอ.   

• ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID--19 การให้บริการรถขนส่ง
สาธารณะในเมือง จำนวนเที่ยววิ่งให้บริการตั้งแต่การแพร่ระบาดของ  COVID-19 รอบ 3 เหลือประมาณ 1 ใน 
5 แต่ผู้ให้บริการยังคงให้บริการแม้ว่าจะได้ไม่คุ้มทุน  ก่อน COVID-19 รอบ 3 กราฟจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา และข้าราชการ แต่เมื่อประกาศหยุดให้ทำงานที่บ้าน ทำให้ผู้โดยสารลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด ปกติหน้าห้างสรรพสินค้าเซนทรัล จะมีรถตู้บริการประมาณ 1,000 ต่อวัน แต่ช่วง COVID-19 เหลือ
ประมาณ 20-30 คันต่อชม.  
   ปัจจัยโรคระบาด COVID-19 คือ ตัวเร่งที่ทำให้บริการส่งอาหารเติบโตได้เร็ว เมื่อวิถีชีวิตคนมี
ความเสี่ยงกับการเจอโรคภัย จะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องการขนส่งแบบประตูสู่ประตูเติบโตขึ้น   ช่วง COVID-19 
มีรถจักรยานยนต์บริการส่งอาหารจำนวนมาก แต่เมื่อกลับสู่ภาวะปกติ คนก็จะกลับมาใช้รถยนต์ส่วนตัวหรื อ
เดินทางกันเองมากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ยังติดวิถีชีวิตที่ต้องเสพบรรยากาศ ต้องสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง 
อีกทั้งค่าบริการแพลตฟอร์มของธุรกิจบริการขนส่งไม่มีความเป็นธรรม มีค่าธรรมเนียมสูง ทำให้ร้านค้าต้องเพิ่ม
รายจ่ายส่วนที่ให้แพลตฟอร์มกับลูกค้า โดยการลดปริมาณอาหารลง แต่ราคาคงเดิม แต่หากลูกค้าอยากได้
ปริมาณเท่าเดิม ก็ต้องจ่ายราคาจะสูงขึ้น คนจึงเลือกออกไปทานอาหารเองมากกว่าสั่งมา  

• สภาพการสัญจร ข้อดีของการมีถนนระบบกริดในหาดใหญ่ ประกอบกับการที่หาดใหญ่เป็น
เมืองแห่งอาหาร ทำให้วิถีคนช่วงกลางคืนมีสีสันมากขึ้น สามารถเดินทางช่วงกลางคืนไปยังร้านอาหารต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวก  

ในขณะที่เมืองสงขลาเป็นเมืองคนเดินได ้ในอดีตมีการเดินทางที่สวยงามผ่านทางรถไฟเช่ือม
ระหว่างหาดใหญ่มาสงขลา จินตภาพเมืองมีความผูกพันกับรถไฟและทา่เรือมาก การเดินทางภายในเมืองไม่
ค่อยมีปัญหา เพราะมีรถตุ๊กตุ๊ก รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสองแถวบริการได้อย่างเพียงพอ แต่หากมองใน
ภาพรวม มีปัญหาการเชื่อมโยงระดับในจังหวัดมากกว่า เช่น จะเดินทางมาเมืองสงขลาได้อย่างไร โดยเฉพาะ
การเช่ือมโยงระหว่างสนามบิน สถานีขนส่ง มาเมืองสงขลา  
   เมืองสงขลามีรถจักรยานยนต์จำนวนมากเพราะมีประชากรแฝงจากภาคส่วนนักเรียนและ
นักศึกษาจำนวนมาก เมืองสงขลาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู ้ เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้
รถจักรยานยนต์เป็นหลัก สามารถเปรียบเทียบเมืองสงขลาเป็นเมืองมอเตอร์ไซค์แบบเวียดนามได้  
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 ตอนนี้เมืองสงขลากำลังจะยกระดับเป็นเมืองมรดกโลก เชื่อมกับเมืองปีนังและมะละกา สามารถใช้
ประโยชน์จากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีนังจำนวนมาณ (ประมาณ 12 ล้านคนต่อปี)  ให้กระจายมาสู่เมือง
สงขลาได้ ระยะทางจากเมืองปีนังมาที่เมืองสงขลาประมาณร้อยกว่ากิโล  ควรมองภาพรวมการเชื่อมโยงการ
เดินทางมาสงขลา ตั้งแต่ปาดังเบซาร ์ด่านสะเดา เชื่อมมาเมืองหาดใหญ่และสงขลา  

 ในอนาคตเมืองสงขลา-หาดใหญ่จะกลายเป็นเมืองเดียวกัน เมืองเชื่อมโยงกัน การพัฒนาโครงข่าย
จึงเป็นเรื่องสำคัญ ราคาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต้องมีความเหมาะสมกับรายได้ของประชากรที่อยู่ภายใน เมือง ใน
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาปี 2562 ประมาณ 7 ล้านคน อยู่พำนักหนึ่งคืนมีประมาณ 5 ล้าน
คน สถานการณ์ปกติหาดใหญ่และสงขลามีประชากรนักท่องเที่ยวเดินทาง 4-5 แสนคนต่อเดือน ช่วง COVID-
19 การเดินทางเข้ามาหาดใหญ่มีปัญหาตั้งแต่ด่านสะเดาเป็นต้นมา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจาก
ทางด่านสะเดาเข้ามาที่เมืองหาดใหญ่ได้น้อยลง มีรถรอการข้ามด่านค้างอยู่เป็นจำนวนมาก   คนทั่วไปและ
นักท่องเที่ยวจากพัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา จะใช้รถยนต์ส่วนตวัเข้ามาหาดใหญ่ สงขลา ส่วนคนที่มา
จากมาเลเซียก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์เดินทางโดยตรงเข้ามาได้เลย แต่หลังจากนี้จะทำอย่างไร
เพื่อโน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทน  
  เครื่องมือในการดึงดูดให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ คือ การใช้กลไกด้านราคา ตอนนี้การเดินทาง 
จากกรุงเทพมาหาดใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งพันบาทเท่านั้น  หากเดินทางด้วยแท็กซี่จากสนามบินมาที่
ตัวเมืองสงขลา ระยะทางประมาณ 30 กิโล มีราคาค่าเหมารถประมาณ 5-6 ร้อยบาท ถ้าเดินทางไป-กลับก็
สามารถนั่งเครื่องบินได้อีกหนึ่งเที่ยว ดังนั้น การเดินทางในอนาคตต้องคำนึงถึงความสะดวกในการบริการ
เชื ่อมโยงระหว่าง  hub การเดินทางต่าง ๆ ทั ้งสนามบินท่ารถ ท่าเรือ ให้มีทางเลือกในการเดินทางที่
หลากหลายและมีราคาถูก  
  ประการสุดท้าย ควรมีการจัดระเบียบของที่จอดรถทั้งรถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว รถตู้ เพราะการจราจร
ที่ติดขัดมาจากปัญหาการจอดซ้อนคัน จอดเยอะกลางถนนของขนส่งสาธารณะ  

• การเดินเท้า วัยรุ่นและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวเมืองเก่าสงขลาบริเวณถนนคนเดิน มา
เดินเที่ยวเมืองเก่า ตลาดแสงดาว ถนนนางงาม ถนนนครนอก นครใน รองเท้าคู่เดียวก็เดินเที่ยวเมืองสงขลาได้ 
เพราะเดินอย่างเดียวก็ครบได้ทั้ง 3 เมืองได้ใน 1 วัน (ระยะทางรอบเมืองที่เดินได้ประมาณ 1,200 เมตร x 
4,000 เมตร เดินได้สบาย)   

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรวางระบบโครงข่ายคมนาคมให้
เป็นวงแหวนมีสถานีรับส่งเชื่อมโยงจุดสำคัญ เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวของเมือง ตั้งแต่ปีนังมาถึงเมืองสงขลา 
ตลอดเส้นทางจะผ่านเมืองที่มีอัตลักษณ์ มีของดีแต่ละพื้นที่ จึงช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าการท่องเที ่ยว
ได้  นอกจากนี ้ ควรวางระบบโครงข่ายถนนที ่ทำให้เม ืองสงขลามีการพัฒนาเมืองแบบกระชับ และ
เชื่อมโยง node เมืองทั้งสามยุคได้ (เมืองยุคซิงกอร่า เมืองยุคคนจีน เมืองยุคบ่อยาง)  
  การเดินทางทางเรือก็สำคัญ เพราะการเดินทางทางเรือไปเกาะยาวต้องมาขึ้นที่เมืองสงขลา เมือง
สงขลามีธุรกิจเรือนำเที่ยวจำนวนมาก คนเมืองสงขลามีรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนนี้  ชาวประมงที่ออก
เดินเรือก็มีรายได้เสริมจากการให้บริการเรือนำเที่ยว และหากเมืองขึ้นสู่เมืองมรดกโลกการเดินทางท่องเที่ยว
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ทางเรือก็มีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีก เป้าหมายในการรองรับการเป็นเมืองมรดกโลก คือ การเชื่อมโครงข่ายการ
เดินทางของเมืองพหุวัฒนธรรมระดับเมือง จังหวัด และกลุ่มจังหวัดมาที่สงขลา หากมีแผนระบบคมนาคม
รองรับส่วนนี้ได้ ก็จะทำให้ยูเนสโกให้คะแนนการขึ้นทะเบียนเมืองมรดกโลกได้สำเร็จเร็วขึ้น  

 ในปัจจุบันยังขาดแผนแม่บทการเชื่อมโครงข่ายคมนาคมที่ชัดเจน โดยเฉพาะแผนการเดินทางทาง
เรือเฟอร์รี่จากชลบุรี ที่รองรับได้ทั้งรถสิบล้อ รถยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้คนเดินทางเข้ามาจากทางทะเลเพิ่มมากขึ้น 
และขณะนี้แผนคมนาคมต่าง ๆ จากหลายภาคส่วน ยังไม่มีความเช่ือมโยงกัน  

 ระบบขนส่งผู้โดยสารในเมืองมีที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาหนึ่งแห่ง มีบริการเส้นทาง
สามสิบสองเสน้ทาง บริการขนส่งในเมืองหาดใหญ่และพ้ืนที่รอบนอก เชื่อมต่อกับระบบขนส่งทางน้ำ มีท่าเรือ
แพขนานยนต ์เส้นทางเชื่อมต่อกับแพขนานยนต์ มี 3 เส้นทาง 1) ถนนกาญจนวนิชเช่ือมมาจากหาดใหญ่ 2) 
ถนนสายสำโรงเช่ือมโยงจากต่างจังหวัด 3) ถนนติณสูลานนท์เชื่อมเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล  

 จำนวนประชากรขยายเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องมีเส้นทางถนนรองรับการขนส่ง ระหว่างเมืองต่อเมือง 
และเชื ่อมต่อกันเองภายในพื้นที ่เมือง  ในปัจจุบันมีโครงการที่จอดรถ (car park) รองรับบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวชายทะเล บริเวณสวนสาธารณะ และบริเวณเมืองเก่า ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น
ดูแลจัดการที่จอดรถกันเอง  ในอนาคตควรมีการบูรณาการจัดทำแผนงานรองรับที่จอดรถระหว่างภาครัฐ
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งจัดบริการเส้นทางจากสถานีขนส่งมายังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง และลดความแออัดของปริมาณจราจรในเมือง ต้องมีการบูรณาการงบประมาณจาก
ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นร่วมมือกัน เพ่ือจัดการระบบระเบียบ รถสองแถว ตุ๊กตุ๊ก และรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

  นอกจากนี้ เคยมีการเสนอแนวคิดจัดเก็บค่าบริการการกำจัดขยะจากคนต่างถิ่ นที่เข้ามาในเมือง
สงขลา โดยการตั้งด่านจากถนนสองสายที่เข้ามาถึงเมืองสงขลาตั้งแต่ต้นทาง เพราะช่วงวันเสาร์อาทิตย์จะมี
นักท่องเที่ยวต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เลียบชายทะเลจำนวนมาก ทำให้คนท้องถิ่นไม่มีโอกาสเข้าไปใช้พื้นที่
ชายทะเลได้เลย ในขณะเดียวกันคนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น จะทิ้งภาระการจัดการขยะให้กับคนใน
ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ประการสุดท้าย คือ สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ มีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจเมืองได้ เพียง
แค่หากิจกรรมเตะบอลระหว่างประเทศไทย มาเลย์เซีย จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้มาก   

• ทิศทางการพัฒนาตามผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีการกำหนด
โครงข่ายการคมนาคมหรือผังคมนาคมแล้ว ซึ่งมีผลต่อการจัดรูปที่ดินให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 
มีความสามารถในการเข้าถึงและลดพื้นที่ตาบอด โดยกรมทางหลวงชนบท สามารถนำผังถนนไปใช้พัฒนาถนน
ท้องถิ่นต่อได้ ในผังคมนาคมมีถนนโครงการเป็นแค่ข้อเสนอแนะ ยังไม่มีโครงการที่ทำได้สำเร็จ ปัญหาตอนนี้คือ 
การวางผังโครงถนนเป็นเพียงการวางตามกายภาพของเมืองที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นการวางผังนำไปก่อน การออก
กฎหมายจึงไม่สามารถควบคุมทิศทางการพัฒนาเมืองได้ เป็นเพียงถนนที่ล้อตามการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้น
มาแล้ว  การวางผังโครงข่ายถนนในเมืองหาดใหญ่และสงขลาส่วนใหญ่เน้นการสนับสนุนกิจกรรมในย่านชุมชน 
มีการกำหนดเปอร์เซ็นอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้เป็นการวางแผนเพื่อในอนาคต 
หรือรองรับกิจกรรมในอนาคตอย่างแท้จริง ในปัจจุบันการวางผังเมืองยังวางแยกกันระหว่างเมืองสงขลาและ
เมืองหาดใหญ่  
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• บริการขนส่งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รถบัสเพื่อการท่องเที่ยวที่มาจากมาเลเซียควรมี
การจ่ายภาษีเพิ่มทางอ้อม ควรจัดโซนนิ่งหรือพื้นที่รองรับให้รถท่องเที่ยว เหล่านี้จอด  และนำรถบริการขนส่ง
สองแถวไปรับผู้โดยสารแทน โดยต้องกำหนดราคาที่ชัดเจน เพื่อให้รายได้กระจายสู่คนในท้องถิ่น มากกว่าการ
เป็นทัวร์ศูนย์บาท นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถสองแถวตุ๊กตุ๊กเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองก่อนเข้าโรงแรม
ได้  
  เหตุผลที่ราคาค่าโดยสารตุ๊กตุ๊กและรถสองแถวแพง เพราะคนขับต้องแข่งขันกันเอง ในขณะที่มี
ค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับจำนวนมาก แต่หากมีการการันตีรายได้และจำนวนเที่ยววิ่งให้กับผู้ขับขี่ก็จะช่วยบรรเทา
ปัญหาการเรียกราคาค่าบริการที่สูงกว่าความเป็นจริงได้ คนขับจะได้วางแผนชีวิตไปทำงานอย่างอื่นไ ด้อีก ไม่
ต้องเสียเวลามาแข่งขันทั้งวัน  

นอกจากนี้ ควรเก็บค่าบริการจากคนต่างถิ่นต้ังแต่ต้นทางที่มาใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองสงขลา 
ทั้งที่จอดรถ ที่ทิ้งขยะ ห้องน้ำ 

3.2) ปัจจัยขบัเคลื่อนอนาคตการเดินทางในเมืองขอนแก่น 
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันสรุปปัจจัยปัจจัยขับเคลื่อนภาพอนาคตของการการเดินทางของหาดใหญ่ – สงขลา

ใน 2 มิติ ได้แก่  
• มิติด้านการขนส่ง  

1. การลงทุนและจัดการยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นโมโนเรลหรือ Tram จะมี
หน้าตาการพัฒนาเมืองที่ต่างกัน   

2. กลไกราคาค่าโดยสาร   
3. การจัดระเบียบการเดินทางและการขนส่ง   
4. การลดใช้รถยนต์ส่วนตัว   
5. การปฏิรูปรถสองแถวให้เป็นระบบขนส่งรองในการเช่ือมโยง node ต่าง ๆ ทีส่ำคัญ เพ่ือสร้าง

โครงข่ายระหว่างเมืองหาดใหญ่-สงขลา   
6. การขึ้นสู่ทะเบียนมรดกโลกจะดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวจากปีนังเข้ามายังหาดใหญ่สงขลา และจะมี

ปริมาณคนเดินทางมากขึ้น  
7. การรวมวิถีชีวิตคนเข้าสู่ศูนย์กลางตามแนวคิดTOD แต่ระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบต้องมี

ประสิทธิภาพด้วย ภาครัฐต้องช่วยผลักดัน 
• มิติด้านกายภาพ   

1. การกำหนดผังให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานจะช่วยลดการเดินทางของคนไม่ต้อง
เดินทางระยะไกล เพราะมีกิจกรรมรองรับอยู่ในระยะทางที่สั้น สามารถเดินเท้าปั่นจักรยาน ลด
การใช้ยานยนต์พาหนะเครื่องยนต์ที่ก็เกิดมลพิษได้  

2. มีโอกาสที่ในอนาคตจะวางผังบูรณาการแบบสองศูนย์กลางเช่ือมกันระหว่างเมืองหาดใหญ่และ 
เมืองสงขลา  

3. มีโอกาสพัฒนาเมืองแบบกระชับ   
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ผลการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางใน

เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีดังนี้  

ตารางที่ 16: ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 
1 สังคม (social)  - มหาวิทยาลัย มอ. ติดระดับโลก กับ การควบรวมมหาวิทยาลัย  

- จำนวนนักศึกษาลดลง  

- สังคมผู้สูงอายุ  

- จำนวนแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น 

2 เทคโนโลยี 
(technological) 

- โดรน  

- เทคโนโลยีรถสาธารณะสมัยใหม่  

- การติดตามชีวิตด้วยเทคโนโลยี  

- IoT  

- ยานยนต์ไฟฟ้า 

- การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น โมโนเรล Tram  

3 สิ่งแวดล้อม 

(environment) 

- การเดินทางไร้รอยต่อ เชื่อมต่อการเดินทาง บก น้ำ อากาศ  

- การปฏิรูปและบูรณาการรถสองแถว ให้รองรับระบบขนส่งมวลชน  

- TOD  

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

- การจัดโซนนิ่ง  

- การพัฒนาเมืองแบบกระชับ  

- การวางผังเฉพาะ  

- การพัฒนาเลนจักรยาน  

- การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (universal design) บนท้องถนน  

- การสร้างโครงข่าย ระบบคมนาคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

- การฟื้นฟูการสัญจรทางน้ำ  

- การควบคุมมลพิษทางอากาศ การขนส่งทางทะเล  

- การจัดการขยะอย่างชาญฉลาด 
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ตารางที่ 16: ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค (ต่อ) 
ลำดับ สภาพแวดล้อม สัญญาณ 

4 เศรษฐกิจ (economic) - การจ้างงานเพิ่มขึ้นเกิดการเคลื่อนที่ของแรงงานระหว่างเมือง  
- เมืองศูนย์กลางการศึกษาและการรักษาพยาบาล   
- เศรษฐกิจเติบโตการจ้างงานเพิ่มขึ้น  
- เศรษฐกิจดิจิทัล  
- นโยบายการค้าชายแดน  
- เมืองกีฬา  
- ศูนย์กลางการพัฒนาเมืองภาคใต้ 

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั้งระดับกลุ่มจังหวัดและระดับ World class  
5 การเมือง (politic) - Subsidization policy 

- Road pricing  

- มาตรการควบคุมราคาค่าโดยสารรัฐต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้รถ

โดยสารสาธารณะ  

- การปราบปรามรถที่ให้บริการผิดกฎหมายและส่งเสริมผู ้ให้บริการที ่ถูก

กฎหมาย  

- บูรณาการแผนแม่บททุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง  

- ศูนย์กลางการพัฒนาภาคใต้  

- บูรณาการวางผังเมืองรวมกันระหว่างเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา  

- จัดเก็บค่าดูแล ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม  

- World class political support  

- บูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ  

- นโยบายการค้าชายแดน 

- โอกาสขึ้นทะเบียนมรดกโลก  
6 คุณค่า (value) - การหวงแหนแหล่งมรดกวัฒนธรรม 

- ค่านิยมใช้รถส่วนตัว  

- สำนึกรักษ์บ้านเกิด  

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ถนน   

- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับกลุ่มจังหวัดและระดับนานาชาติ 

- ค่านิยมรักษ์โลก 

 
3.3) การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

  ผลการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีดังนี้  
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ตารางที่ 17: การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

สูง กลาง ต่ำ 

ระ
ดับ

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

(u
nc

er
ta

int
y) 

สูง
 

- Subsidization policy 
- การปฏิรูปและบูรณาการรถสองแถว ให้รองรับ

ระบบขนส่งมวลชน  
- การเดินทางไร้รอยต่อ เชื่อมต่อการเดินทาง บก 

น้ำ อากาศ  
- ยานยนตไ์ฟฟ้า 

- บูรณาการระบบ
ขนส่งสาธารณะ  

 
 

กล
าง

 

- โดรน  
- การติดตามชีวิตด้วยเทคโนโลยี  
- เทคโนโลยีรถสาธารณะสมัยใหม่  
- มหาวิทยาลัย มอ. ติดระดับโลก กับ การควบ

รวมมหาวิทยาลัย  
- TOD  
- มาตรการควบคุมราคาค่าโดยสารรัฐต้องมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะ  
- การปราบปรามรถที่ให้บริการผิดกฎหมายและ

ส่งเสริมผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมาย  
- Road pricing  

- การสร้างโครงข่าย 
ระบบคมนาคมเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

- การหวงแหนแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม 

 

- การฟื ้นฟูการสัญจร
ทางน้ำ  

 

ต่ำ
 

- จำนวนนักศึกษาลดลง  
- สังคมผู้สูงอายุ  
- การจ้างงานเพิ่มขึ้นเกิดการเคลื่อนที่ของ

แรงงานระหว่างเมือง  
- เมืองศูนย์กลางการศึกษาและการ

รักษาพยาบาล   
- เศรษฐกิจเติบโตการจ้างงานเพิ่มขึ้น  
- เศรษฐกิจดิจิทัล  
- นโยบายการค้าชายแดน  
- IoT  
- ยานยนตไ์ฟฟ้า 
- การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น โมโนเรล 

Tram 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
- การจัดโซนนิ่ง 
- บูรณาการแผนแม่บททุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง

กับการเดินทาง  
- ศูนย์กลางการพัฒนาภาคใต้  
- World class political support  

- ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวระดับ
กลุ่มจังหวัดและ
ระดับนานาชาติ 

- ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวระดับ
กลุ่มจังหวัดและ
ระดับนานาชาติ 

- ค่านิยมรักษ์โลก 
- เมืองกีฬา  
- เศรษฐกิจดิจิทัล  
- การพัฒนาเมือง

แบบกระชับ  
- การพัฒนาเลน

จักรยาน  
- การออกแบบเพื่อ

คนทั้งมวล 
(universal 
design) บนท้อง
ถนน  

- การวางผังเฉพาะ  

- ค่านิยมใช้รถส่วนตัว  
- สำนึกรักษ์บ้านเกิด  
- การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการใช้ถนน   
- เศรษฐกิจเติบโตการ

จ้างงานเพิ่มขึ้น  
- การควบคุมมลพิษ

ทางอากาศการขนส่ง
ทางทะเล  

- การจัดการขยะอย่าง
ชาญฉลาด 
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5.2.4 ความไม่แน่นอน (uncertainty) และระดับผลกระทบ (impact) ของปัจจัยที่สำคัญต่ออนาคตการ
เดินทางในเมอืงหลักภูมิภาค 
 เมื่อพิจารณาผลการกวาดสัญญาณในทุกระดับร่วมกับผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ในทั้งสามเมือง ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคได้
ได้ดังนี ้

1. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี : การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ในปัจจุบันนอกจากภาคมหานครกรุงเทพแล้ว 
ยังไม่มีเมืองใดในประเทศไทยที่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ  แม้ว่าภาครัฐจะมี
นโยบายและยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับชาติในการกำหนดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาค 
แต่แผนนโยบายดังกล่าวก็ยังไม่มีความชัดเจนในรูปแบบเทคโนโลยีของยานพาหนะและการดำเนินการ
ตามแผนมีความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิค อีกทั้งมีแนวโน้มจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมีการ
เสนอให้ใช้เทคโนโลยีและรูปแบบยานพาหนะแบบใหม่แทนระบบรถไฟรางเบา (LRT) หรือโมโนเรล 
อาทิ ระบบรถบัสไร้คนขับที่วิ่งบนเลนเฉพาะ (Autonomous/Arterial Rapid Transit ; ART) หรือ
รถราง (Tram) ดังนั ้น สุดท้ายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจะเป็นยานพาหนะแบบใดย่อมมี
ผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ทั้งในแง่การลงทุน การก่อสร้าง การ
ออกแบบโครงข่ายและการบริหารจัดการ โดยเฉพาะราคาค่าโดยสารที่จะมีผลต่อจำนวนผู้โดยสาร 
รวมถึงการบูรณาการร่วมกับระบบขนส่งรองอื่นๆ เพื่อให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสาธารณชนอย่างแท้จริง  

2. ปัจจัยด้านการเมือง: ความเข้มแข็งทางการเมืองและการเงินท้องถิ่น นอกจากรูปแบบเทคโนโลยี
ยานพาหนะที่ยังไม่มีความชัดเจนแล้ว การบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนก็ยังไม่มีความชัดเจน
เช่นเดียวกัน คำถามสำคัญคือใครจะเป็นผู้ลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาค แม้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จะกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ดี ในแผนพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนในแต่ละเมืองก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้ลงทุนและบริหาร
จัดการ เงื่อนไขในการดำเนินการที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง ทั้งนี้ ในแต่ละเมืองหลักต่างมีการจัดตั้งบรรษัทพัฒนาเมืองที่
ทำหน้าที่ผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน อย่างไรก็ดี ความเป็นไปได้ในการพัฒนาขึ้นอยู่ความ
เข้มแข็งทางการเมืองและการเงินของท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละเมือง เพื่อต่อรองอำนาจ
กับส่วนกลางในการผลักดันแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนไปสู่การดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง  

3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีหรือ TOD การพัฒนาเมืองจำเป็นต้อง
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีหรือ TOD 
นอกจากจะช่วยสนับสนุนผู้โดยสารให้แก่ระบบขนส่งมวลชนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น
โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าที่ดินและค่าเช่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบสถานี สร้างย่านให้มีชีวิตชีวา 
นอกจากนี้ การพัฒนา TOD จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact city) รวมถึง
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ส่งเสริมการสัญจรแบบไร้เครื่องยนต์ทั้งการเดินเท้า จักรยานและยานพาหนะขนาดเล็กต่างๆ นำไปสู่
การพัฒนาเมืองสุขภาวะ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนเมือง ดังนั้น การพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่ งยืน
ในอนาคต 

4. ปัจจัยด้านการเมือง: การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคพึ่งพา
ระบบขนส่งสาธารณะแบบไม่เป็นการ (informal transport) หากมีระบบขนส่งมวลชนเป็นแกนหลัก
ก็จำเป็นต้องบูรณาการระบบขนส่งที่มีอยู่เดิมของเมืองให้เป็นระบบขนส่งรองสนับสนุนระบบขนส่ง
หลัก เพื่อส่งเสริมจำนวนผู้โดยสารให้แก่ระบบขนส่งสาธารณะของเมือง ทั้งนี้ รถสองแถวเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตของคนเมืองหลัก ไม่เพียงแต่มีบทบาทในด้ านการสัญจรและยังมีบทบาทในด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ และการช่วยเหลือกันของคนในชุมชน เป็นที่พึ่งของผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง เช่น 
ผู้สูงอายุ นักเรียน แม่ค้า เกษตรกร ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคนและสินค้าระหว่างเมืองกับพื้นที่
โดยรอบ ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชนบท การบูรณาการระบบขนส่งทั้งระบบแบบไร้
รอยต่อ (seamless connectivity) ทั้งด้านกายภาพและราคาค่าโดยสาร จะช่วยยกระดับคุณภาพ
การให้บริการของรถสองแถวให้สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้คนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดึงดูดคนให้หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัวมากขึ้น 

5. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี: แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิดธุรกิจขนส่งฐานบริการ (MaaS) 
บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) หรือบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันกำลัง
ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิดธุรกิจขนส่งฐานบริการ 
(MaaS) จึงกำลังเติบโตในเมืองทั่วโลก และงานวิจัยชี้ว่ากลุ่มที่ใช้บริการระบบขนส่งบริการร่วมมี
แนวโน้มในการครอบครองยานพาหนะน้อยลง และปัจจัยสำคัญในการเลือกวิธีเดินทาง คือ ความ
สะดวกและราคา ระบบขนส่งบริการร่วมสามารถทดแทนบริการระบบขนส่งสาธารณะได้เนื่องจากเป็น
ทางเลือกในการเดินทางที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางได้  ระบบขนส่งบริการร่วม
จึงมีแนวโน้มเติบโตสู่อนาคต ดังนั้น ระบบขนส่งสาธารณะจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันใน
การบริหารจัดการระบบขนส่งบริการร่วมเพื่อนำไปสู่การให้บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนใน
อนาคต ในขณะที่คนรุ่นใหม่นิยมใช้รถสองแถวลดลง แพลตฟอร์มบริการขนส่งอาจเป็นหนทางในการ
ยกระดับการให้บริการของรถสองแถวให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบความต้องการในการเดินทาง
แบบประตูสู่ประตูมากขึ้น  

6. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ: บทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลก การส่งเสริมเมืองให้มีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มปริมาณการสัญจรให้กับเมือง โดยเฉพาะเมืองที่มีศักยภาพใน
การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จะนำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ส ่งเสร ิมภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที ่ยวจากทั ่วโลก (world class 
destination) ผลพลอยได้จากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนย่อมส่งผลต่อรูปแบบการสัญจร ช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลักในอนาคต 
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7. ปัจจัยด้านคุณค่า: จิตสำนึกรักบ้านเกิด คนรุ่นใหม่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมือง จิตสำนึกรักบ้านเกิดจะช่วยดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจความเป็นไปของเมืองที่อาศัยอยู่ โดย
การมีส่วนร่วมกับการเมืองท้องถิ่นในการผลักดันโครงการพัฒนาเมือง การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็นต้น การขับเคลื่อนของ
พลเมืองคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางที่มีแนวโน้มเพื่อส่วนรวมมากขึ้นในอนาคต  
 

จากปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้นำไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้มและพลวัตด้านการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาคในส่วนต่อไป 

5.3 แนวโน้ม (trend) ด้านการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
ผลการกวาดสัญญาณปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางทุกระดับ ร่วมกับผลการทบทวนข้อมูล

สถิต ิเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปแนวโน้มการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคที่สำคัญ ได้ดังนี ้

1. รถติดมากขึ้น การขยายตัวในแนวราบของเมืองหลักทำให้เกิดปริมาณการสัญจรเพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้ม
ว่ารถจะติดมากขึ้นในอนาคต โดยมีสาเหตุจาก  

• จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น  การเติบโตทางเศรษฐกิจและบทบาทการเป็นศูนย์กลางการค้าและ
บริการของเมืองหลักภูมิภาคทำให้เกิดการย้ายถิ่นของประชากรเพื่อเข้ามาทำงานในเมือง
เหล่านี้อย่างต่อเนื่องสู่อนาคต ประชากรแฝงจะเพิ่มขึ้น แม้อัตราการเกิดจะลดลง แต่โดยรวม
ประชากรในเมืองหลักยังคงเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 18: จำนวนประชากรในเขตเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี  2553-2563 
ป ี ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จำนวน
ประชากรใน
เขตเมือง
เชียงใหม่ 

 69,410   718,230  725,173   732,359  739,585  750,014  914,402  763,695   70,570   33,616   34,656  

ที่มา: กรมการปกครอง, 2563 

 
ภาพที่ 90: จำนวนประชากรในเขตเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี  2553-2563 
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ตารางที่ 19: จำนวนประชากรในเขตเมืองขอนแก่นระหว่างปี  2553-2563 
ปี ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จำนวน
ประชากรใน
เขตเมือง
ขอนแก่น 

357,273 237,163 352,184 244,608 363,842 370,554 383,203 376,883 377,244 385,571 384,948 

(ที่มา: กรมการปกครอง, 2563) 

 
ภาพที่ 91: จำนวนประชากรในเขตเมืองขอนแก่นระหว่างปี  2553-2563 

 
ตารางที่ 20: จำนวนประชากรในเขตเมืองหาดใหญ่-สงขลาระหว่างปี 2553-2563 

ปี ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จำนวน
ประชากรใน
เขตเมือง
สงขลา 

675,434  612,506   17,467   661,449  667,275   672,456   706,108  679,422  684,633  719,008  714,575  

(ที่มา: กรมการปกครอง, 2563) 

 

 
ภาพที่ 92: จำนวนประชากรในเขตเมืองหาดใหญ่-สงขลาระหว่างปี 2553-2563 

 

ตารางที่ 21: สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร 3 เมือง ระหว่างปี 2553 2558 และ 2563 
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• จำนวนผู้เยี ่ยมเยือนมากขึ้น นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ รวมถึงการ
ผลักดันบทบาทการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางในเกือบทุกด้าน 
ทำให้มีการเดินทางเข้าออกเมืองจำนวนมากในแต่ละวัน 

 
ภาพที่ 93: ผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 

(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 

 

 
ภาพที่ 94: ผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 

 

• จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น สถิติการจดทะเบียนรถยนต์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น แม้คนรุ่นใหม่ไม่นิยมซื้อ
รถยนต์ ในอนาคตหากมีการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicle) จำเป็นอย่าง
ยิ่งต้องมีการลงทุนด้านระบบโครงข่ายถนนจำนวนมากในเมือง เพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านการ
ขนส่งประเภทนี ้
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ภาพที่ 95: รถส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่จังหวัดขอนแก่น 

(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 

 

 
 

ภาพที่ 96: รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียน (สะสม) จังหวัดขอนแก่น 
(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 
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ภาพที่ 97: รถส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 
(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 

 

 
 

ภาพที่ 98: รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียน (สะสม) จังหวัดเชียงใหม่ 
(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 
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ภาพที่ 99: รถส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่จังหวัดสงขลา 
(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 

 

  
 

ภาพที่ 100: รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียน (สะสม) จังหวัดสงขลา 
(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

จํา
นว

น 
(ค

ัน)

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

จํา
นว

น 
(ค

ัน)

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล



 

217 

• จำนวนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกัน สถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ยังคงเพิ่ม
ส ูงข ึ ้น ในปัจจ ุบ ันม ีจำนวนรถจ ักรยานยนต์มากกว ่ารถยนต์  แต่ในอนาคตจะเป็น
รถจักรยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่ง
ตามแนวคิด Green mobility ทั้งนี้ การใช้งานรถจักรยานยนต์ในอนาคตจะมีวัตถุประสงค์
เพื่อการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น บริการขนส่งอาหารและสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 
 

2. การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะลดลง สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมือง
หลักภูมิภาคลดลง โดยเกิดจาก 

• จำนวนผู้โดยสารรถสองแถวลดลง แม้จะไม่มีข้อมูลสถิติจำนวนผู้โดยสารรถสาธารณะในเมือง
หลักอย่างชัดเจน แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า จำนวนผู้โดยสารรถสองแถวมี
จำนวนลงลงจากอดีต โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ทำให้
จำนวนผู้โดยสารหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง สังคมผู้สูงอายุและจำนวนนักเรียนในอนาคตลดลง 
รวมถึง ในอนาคตหากมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนก็ยังเป็นการสนับสนุนการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ทำให้เห็นแนวโน้มการลดลงของผู้โดยสารรถสองแถวในอนาคต 

 

ภาพที่ 101: รถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 
(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 
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ภาพที่ 102: รถโดยสารที่จดทะเบียน (สะสม) ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 

(ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 
 

• จำนวนผู้ขับขี่รถสองแถวลดลง ในปัจจุบันผู้ขับขี่รถสองแถวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ในอนาคต
อาชีพนี้จะได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่น้อยลง และเมื่อมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแต่
ไม่มีการบูรณาการกับรถสองแถวในการเป็นระบบขนส่งรอง จะทำให้ผู้โดยสารรถสองแถว
ลดลง ส่งผลให้จำนวนรถที่ให้บริการลดจำนวนลงด้วยเช่นกัน 

• จำนวนผู้ใช้บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น การเติบโตของธุรกิจรถร่วมโดยสาร (Ride-
Hailing service) ธุรกิจ Delivery service และธุรกิจออนไลน์ ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการขนส่ง
เพิ่มขึ้น ธุรกิจรถร่วมโดยสารกลายเป็นทางเลือกในการเดินทางของผู้โดยสารโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันธุรกิจขนส่งสินค้าและอาหารทำให้การเดินทางของคนท้องถิ่นมี
แนวโน้มลดลง 
การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการเดินทางโดยได้แอป
พลิเคชันการเรียกรถเพื่อใช้สำหรับการเดินทางและขนส่งอาหาร ซึ่ง Grab เป็น 1 ในแอป
พลิเคชันที่มีคนใช้มากทำให้มีพาร์ทเนอร์มากกว่า 1 แสนคนทั่วประเทศ ซึ่ง 5 จังหวัดที่มี
พาร์ทเนอร์มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และนครราชสีมา ซึ่ง
ทั ้งหมดเป็นจังหวัดที ่มีความสำคัญในภูมิภาคและเป็นแหล่งท่องเที ่ยวด้วยทำให้มีการ
ให้บริการแกร็บจำนวนมากโดยเฉพาะช่วง COVID-19 โดยพาร์ทเนอร์ส่วนใหญ่จะใช้
รถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 64 ตามมาด้วยรถยนต์ร้อยละ 35 และไม่ใช้พาหนะคิดเป็น
ร้อยละ 1 ส่วนใหญ่จะให้บริการจัดส่งอาหารและส่งพัสดุ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77 ตามมา
ด้วยการให้บริการแกร็บคาร์ แกร็บแท็กซี่ แกร็บไบค์ และบริการแกร็บไดรฟ์ยัวร์คาร์ ซึ่งคิด
รวมเป็นร้อยละ 23 (Suwannatat, 2020) 
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ถึงแม้ในช่วงการระบาดของ COVID-19 จะมีการเดินทางน้อยลงทำให้การให้บริการทางด้าน
การขนคนอาจจะลดลงแต่ขนของยังคงมีต่อเนื่องข้อมูลจาก Workpoint TODAY ภาพรวม
คนไทยใช้แอปพลิเคชันแกร็บ (Grab) ผ่านเครือข่ายดีแทคเพิ่มขึ้นประมาณ 69% และมี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกดังรูปที ่2 (Padermkurkulpong, 2020)  

ภาพที่ 103: การใช้บริการ Grab ช่วงระบาดของ COVID-19  
ที่มา: Suwannatat, 2020  

 
3. การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (non-motorized transport) เพิ่มขึ้น ภายหลังจากการพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชนทางราง ก็มีการพัฒนาเมืองเพ่ือส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น 

• จำนวนคนเดินเท้าเพิ ่มขึ ้น การออกแบบเพื ่อส่งเสริมบรรยากาศการเดิน (Walkable 
environment) ได้รับความนิยมมากขึ้นตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานี หรือ TOD รวมถึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้คนเดินเท้ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าคนท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการเดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต ์
ในปัจจุบันมีโครงการพัฒนาย่านเพื่อส่งเสริมการเดินเท้าในเมืองหลักูมิภาคหลายเมือง อาทิ  
โครงการพัฒนาย่านเดินได้เดินดีเพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมือง นำร่องในพื้นที่เขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ ดำเนินการโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ 
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ใจบ้านสตูดิโอ บริษัท ระฟ้า จำกัด กลุ่มเขียวสวยหอม 
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เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา สมาคมสถาปนิกผัง
เมืองไทย (TUDA) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (LRIC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีพัฒนาย่านเดินได้เดินดี
เชียงใหม่ ซึ่งในอนาคตจะมีการดำเนินการในอีกหลายเมือง (เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ, 2564) 
นอกจากนี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าขยายผลการดำเนินงานโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดิน
ดี (GoodWalk) อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที ่เมืองรอง “เมืองขอนแก่น” โดยแผนพัฒนา
โครงการฟื้นฟูถนนรื่นรมย์ให้เป็นถนนเมืองเดินได้ (Walkable City) ประกอบด้วย การ
กำหนดพื้นที่จอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง เพิ่มทางลาดคนพิการ เพิ่มเติมไฟสนาม และ
การขยายทางเท้าเพื่อเพิ่มพื้นที่กิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มระดับกิจกรรม
ทางกายภาพ อันเป็นตัวชี ้วัดสำคัญของการยกระดับคุณภาพของสุขภาวะคนเมือง ซี่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น และเป็นพื้นที่ทดลองแนวทางการ
พัฒนาเมืองสุขภาวะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
แนวคิดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกด้วย ในขณะที่เมือง
หาดใหญ่และเมืองสงขลาก็เริ่มมีการขับเคลื่อนโครงการส่ งเสริมการเดินเท้าเช่นเดียวกัน 
(Urban Design and Development Center, 2021) 

• จำนวนคนใช้จักรยานหรืออุปกรณ์เคลื ่อนที ่ส่วนบุคคล (Personal Mobility Devices: 
PMDs) เพิ ่มขึ ้น การเดินทางด้วยจักรยานได้รับความนิยมมากขึ้นในเมืองทั่วโลกในช่วง  
COVID-19 เนื่องจากผู้เดินทางต้องการหลีกเลี่ยงการเจอฝูงชนในระบบขนส่งสาธารณะ มี
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมจักรยานมีการเติบโตในเมืองของประเทศ
อเมริกา ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเมืองในกลุ่มประเทศยุโรป รวมไปถึงการเดินทางด้วยสกูตเตอร์
เริ่มได้รับความนิยมในคนรุ่นใหม่ในเมืองหลัก ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมายมารองรับ เนื่องจากเป็น
ยานพาหนะที่มีอันตรายทั้งต่อผู้ใช้และคนเดินเท้า ในปัจจุบันเมืองหลายแห่งในโลกออก
กฎหมายควบคุมการใช้ยานพาหนะกลุ่มนี้ 

5.4 พลวัตของระบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
 ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์พลวัตของระบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค งานวิจัยน้ีกำหนดกรอบ
การวิจัยและการคาดการณ์ (scoping) อนาคตการเดินทางในเมืองหลักเป็นการศึกษาอนาคตการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค ในส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (driver) สำคัญที่มีผล
ต่ออนาคตการเดินทางและพลวัตของระบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค เพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และผลกระทบของการ
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ลดลงของผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกปัจจัยสำคัญในการพยากรณ์ภาพอนาคตการ
เดินทางในเมืองหลักภูมิภาคในอีก 20 ปีข้างหน้า 

 อนึ่ง  วิธีการและเครื่องมือการศึกษาอนาคตมีอยู่หลากหลาย แต่ละวิธีมีปรัชญาพื้นฐาน ข้อสมมติ 
เงื่อนไข ประโยชน์และข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการคาดการณ์อย่างมีส่ว นร่วมใน
การศึกษาอนาคต โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการศึกษาและพัฒนาภาพอนาคตอย่างมีส่วนร่วมนี้ จะเป็น
ภาพอนาคตเชิงปทัสถาน (normative) คือกล่าวถึงภาพอนาคตที่ควรจะเป็น มากกว่าภาพอนาคตเชิงวิเคราะห์
ที่มุ่งแสดงให้เห็นว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรตามเงื่อนไขและบริบทในอดีตและปัจจุบัน งานวิจัยนี้จึงใช้วิธีวิเคราะห์
เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ระบบ (system analysis) ในการคาดการณ์ซึ่งเป็นขั ้นตอนการจินตนาการ 
(imagination) เพื่อค้นหาความเป็นไปได้และทางเลือกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการศึกษาอนาคตของ Saritas (2013) ทั้งนี้ Slaughter (1993) ได้เสนอวิธีการตีความ/วิธีการเชิงลึก 
(interpretive/paradigmatic/in-depth methods) ที่มุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเชิงลึกที่มีผลต่อปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา (อภิวัฒน์, 2562)  โดย
ปัจจัยต่างๆ นั้นได้มาจากการกวาดสัญญาณร่วมกับกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมดังที่ได้นำเสนอมาในส่วน
ต้น 

 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ content analysis พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี ้

1) การพัฒนาด้านผังเมือง การพัฒนาด้านกายภาพเมืองส่งผลต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองหลัก ดังนี ้

1.1) การขยายตัวในแนวราบ (urban sprawl) ของเมือง เมืองหลักภูมิภาคมีการขยายตัวไปตาม
เส้นทางคมนาคมสายหลักหรือที่เรียกว่า Ribbon development มีการพัฒนาบ้านจัดสรรออกไปในพื้นที่ชาน
เมือง ยิ่งทำให้คนยิ่งอาศัยออกไปไกลมากขึ้น ในขณะที่แหล่งงานกระจุกตัวอยู่ในเมือง ผู้ที่อาศัยอยู่ชานเมือง
ต้องเดินทางไกลเพื่อมาทำงานในเมือง แต่ระบบขนส่งสาธารณะกลับไม่ครอบคลุม ทำให้เกิดการเดินทาง
ระยะไกลที่ต้องพึ่งพารถส่วนตัว  

1.2) การย้ายกิจกรรมออกนอกเมือง เช่น การย้ายศูนย์ราชการ การย้ายสถานีขนส่ง บขส. ออกไป
นอกเมือง ไปต้ังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีบริการขนส่งสาธารณะที่เพียงพอ ทำให้เกิดการเดินทางด้วยรถส่วนตัว 

2) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะสร้างแรงจูงในการใช้
บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการเดินทางด้วยรถส่วนตัว 

2.1) ความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ  การบริหารจัดการรถสองแถวยังไร้
ประสิทธิภาพ ไม่มีการกำหนดตารางเวลาและราคาที่แน่นอน รวมถึงการกำหนดเส้นทางให้บริการยังไม่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับอุปสงค์ในการเดินทาง ไม่สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการในการ
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เดินทางที่หลากหลาย ทำให้ไม่สามารถดึงดูดให้คนหันมาใช้บริการรถสองแถวแทนการเดินทางด้วยรถส่วนตัว
ได้  

2.2) การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อ
จำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค โดยเทคโนโลยียานพาหนะที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การดำเนินการที่แตกต่างกันทั้งในแง่การลงทุน การก่อสร้าง การออกแบบโครงข่ายและการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะราคาค่าโดยสารที่จะมีผลต่อจำนวนผู้โดยสาร ทั้งน้ี การผลักดันแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้
เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางการเมืองและการเงินท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเมือง 

2.3) การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะภายในมืองทั้งระบบ
แบบไร้รอยต่อ (Seamless connectivity) ทั้งด้านกายภาพและราคาค่าโดยสาร จะช่วยยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการของรถสองแถวให้สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดึงดูดคนให้หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัวมากขึ้น 

 3) การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนส่ง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมขนส่งในปัจจุบันและอนาคตการเดินทางในเมืองหลักเป็นอย่างมาก  

3.1) การเติบโตของธุรกิจบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน เริ่มจากการเติบโตของธุรกิจบริการรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) และพัฒนาแพลตฟอร์ม MaaS  ซึ่งเป็นบริการขนส่งที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เดินทาง (Demand responsive transport) โดยคาดหวังว่าจะกลายเป็นความหวังอัน
ยิ่งใหญ่ในการเข้ามาช่วยจัดการปัญหาด้านระบบขนส่งในอนาคต อาศัยการบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ
ทั้งหมดมาให้บริการกับผู้เดินทาง โดยผู้เดินทางสามารถเรียกใช้รูปแบบการเดินทางต่าง ๆ ตามความต้อง การ
และความเหมาะสมกับการเดินทางแต่ละครั้ง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล  ตลอดจนการวิเคราะห์
ข้อมูล Big Data ทำให้หลายเมืองในโลกกำลังพยายามพัฒนาแพลตฟอร์ม MaaS ให้เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง 
รวมถึงภาคเอกชนในประเทศไทยที่กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ แต่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่มีการบูรณาการรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสารร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะเดิมของเมือง ระบบขนส่งบริการร่วมจึงมีแนวโน้มทดแทน
บริการระบบขนส่งสาธารณะได้เนื่องจากเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สามารถตอบสนองความต้องการในการ
เดินทางได้ดีกว่าระบบขนส่งสาธารณะ 

3.2) การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับและยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นอีกก้าวสำคัญต่ออนาคตการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้การเดินทางมีราคาถูกลงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้นในอนาคต ดึงดูดให้คนหันมาใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น 
 4)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทำให้เกิดความต้องการเดินทางของประชากรกลุ่มใหม่ 

4.1) สังคมผู้สูงอายุ จะต้องการบริการขนส่งสาธารณะแบบประตูสู่ประตูมากขึ้น หากระบบขนส่ง
สาธารณะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ การเดินทางด้วยรถส่วนตัวจะเพ่ิมสูงขึ้น 

4.2) ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่เป็นโสด ไม่ซื้อรถยนต์ มีความปัจเจกนิยม จึงนิยมใช้บริการ
รถร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าระบบขนส่งสาธารณะ 
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4.3) อัตราการเกิดต่ำ นักเรียนคือผู้โดยสารหลักของระบบขนส่งสาธารณะ การลดลงของจำนวน
นักเรียนสง่ผลต่อจำนวนผู้โดยสารระบบขนสง่สาธารณะ 

5) การแพร่ระบาดของโรค การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
ลดลงอย่างมาก 

6) การเติบโตของการท่องเที่ยว ระบบขนส่งสาธารณะคือที่พึ่งในการเดินทางของนักท่องเที่ยว การ
เติบโตของการท่องเที่ยวทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น สร้างปริมาณการสัญจรจำนวนมากในเมืองหลัก
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ สามารถแสดงได้ดังนี ้
 

 
ภาพที่ 104: พลวัตของระบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 

จากภาพพลวัตของระบบการเดินทางในเมืองหลักจะนำไปสู่การวิเคราะห์ในบทต่างๆ โดยในส่วนของ
บทที่ 6 ผลการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีปัจจัย ได้แก่ ลักษณะย่าน ค่าเดินทาง เวลาในการเดินทาง และ
ทัศนคติในการเดินทาง ด้วยการวิเคราะห์ logistic regression ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ที่ได้จากการสำรวจครัวเรือน
ในเมืองหลักทั้ง 3 แห่ง นำไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบ
เพื ่อคัดเลือกเป็นแกนในการสร้างฉากทัศน์ ( scenarios) สำหรับอนาคตทางเลือกที ่น ่าจะเกิดขึ ้นได้ 
(alternative future) โดยรายละเอียดในแต่ละฉากทัศน์จะบรรยายชีวิตการเดินทางในอนาคตตามปัจจัยขับ
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เคลื ่อนที ่สำคัญในพลวัตของระบบการเดินทางซึ ่งจะเปลี ่ยนแปลงไปในแต่ละฉาก โดยปัจจัยที ่ไม่มีการ
เปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญ จะฉายภาพเป็นสถานการณ์ฐานหรืออนาคตฐาน (baseline situation/future) 
รายละเอียดจะแสดงในบทที่ 7 ผลการศึกษาภาพอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ การสร้างฉาก
ทัศน์จะมุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนในระยะ
ยาวที่สะท้อนคุณค่าหรือความต้องการของสังคมนั้น ๆ ดังนั้น ฉากทัศน์จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างสถานการณ์ในอนาคตที ่น ่าจะเกิดขึ ้นจริง (probable futures) กับอนาคตที ่อยากให้เกิดขึ้น 
(preferable futures) รายละเอียดจะแสดงในบทที่ 8 ข้อเสนอเชิงนโยบายในลำดับต่อไป 
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บทที่ 6 ผลการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
 

 เนื้อหาในส่วนนี้จะนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลจากภาคสนามของครัวเรือนเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกอธิบายภาพรวมคุณลักษณะของคนเมืองหลักภูมิภาค  ส่วนที่สองนำเสนอการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในแต่ละเมือง ประกอบด้วย สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share) การ
เดินทางด้วยรถส่วนตัว ทิศทางการเดินทาง  ความเหลื่อมล้ำในการเดินทาง ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ผลกระทบของ COVID-19 ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง ทัศนคติในการเดินทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งและบุคลักษณ์ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในหลักภูมิภาค ส่วนที่
สามเป็นการสรุปเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมือง 

 นอกจากนี้ งานวิจัยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
การเดินทางในอนาคตในเมืองหลักภูมิภาคกับเมืองหลวงของประเทศไทย เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัย
ที่ต่อเนื่องมาจากงานวิจัยอนาคตการเดินทางของคนเมืองในมหานครกรุงเทพในปีที่ 1 ในส่วนสุดท้ายของบทนี้
จึงนำเสนอผลการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองหลวง เพื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการเดินทาง
ในเมืองหลักภูมิภาค รายละเอียดทั้งหมดมีดังต่อไปนี้ 

 

6.1 ภาพรวมคุณลักษณะของคนเมืองหลักภูมิภาค 
ในการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมือง

หาดใหญ่-สงขลา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจ โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
สิงหาคม 2564 โดยข้อมูลที่สำรวจจะมีทั้งข้อมูลระดับครัวเรือนและระดับปัจเจกบุคคล ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมการเดินทางจะแบ่งพื้นที่เมืองตามความหนาแน่นของประชากรเป็น 8 พื้นที่ เรียงจากหนาแน่นน้อย
ไปหนาแน่นมาก ในเก็บข้อมูลครัวเรือนจะสุ่มตามช่องกริดในแต่ละพื้นที่ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้เขียนอธิบายไว้
ข้างต้นในบทที่ 3 ผลการสำรวจมีรายละเอียดมีดังน้ี 
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ตารางที่ 22: จำนวนครัวเรือนแบ่งตามกลุ่มความหนาแน่นของพื้นที่ในเมืองหลักภูมิภาค 

พื้นที่ ประเภทพื้นที่ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ-่สงขลา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 พื้นที่ชนบทหนาแน่นต่ำมาก 29 3.54 30 3.67 30 3.61 

2 พื้นที่ชนบทหนาแน่นต่ำ 31 3.78 30 3.67 32 3.86 

3 ศูนย์กลางชนบท 30 3.66 29 3.55 30 3.61 

4 พื้นที่ขอบเมือง 50 6.10 58 7.09 45 5.42 

5 พื้นที่ชานเมือง 86 10.49 91 11.12 76 9.16 

6 พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง 130 15.85 216 26.41 127 15.30 

7 พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง 288 35.12 251 30.68 277 33.37 

8 ศูนย์กลางเมือง 176 21.46 113 13.81 213 25.66 
รวม 820 100.00 818 100.00 830 100.00 

หมายเหต:ุ ตารางการวิเคราะห์ผลการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของบทที่ 6 อ้างอิงชื่อของพื้นที่ 1 ถึง 
พื้นที่ 8 ดังตารางนี้ 

 
การสำรวจข้อมูลครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาคมีทั้งหมด 2,468 ครัวเรือน ประกอบด้วยเมืองเชยีงใหม่ 

820 ครัวเรือน เมืองขอนแก่น 818 และเมืองหาดใหญ่-สงขลา 830 ครัวเรือน โดยพื้นที่ที่มีการเก็บข้อมูล
ครัวเรือนจำนวนมากที่สุดคือ พื้นที่ความหนาแน่นสูง ในขณะที่พื้นที่ชนบทที่มีความหนาแน่นต่ำมีสัดส่วน
จำนวนครัวเรือนตัวอย่างน้อยที่สุด 

ในการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางจะพิจารณาความแตกต่างในแต่ละพื้นที่เมือง วิเคราะห์พฤติกรรม
ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ ในระดับปัจเจกบุคคล ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้โดย
กว้างเป็น 3 กลุ่มที่สำคัญ   

1) กลุ่มชายขอบ คือ กลุ่มผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถสองแถว และ active mobility  
2) กลุ่มมวลชน คือ กลุ่มผู้เดินทางด้วยรถส่วนตัว  
3) กลุ่มล้ำสมัย คือ กลุ่มผู้ที่ใช้นวัตกรรมด้านการขนส่งในการเดินทาง เช่น รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร

ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ อุปกรณ์ในการเดินทาง (Personal Mobility Device: PMD) เช่น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 
ผลจากการสำรวจครัวเรือน สามารถสรุปภาพรวมคุณลักษณะของคนเมืองหลักภูมิภาค ได้ดังนี้  

6.1.1 คนเมืองเชียงใหม่ 
ในภาพรวม ในแต่ละพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน จากการข้อมูลระดับ

ปัจเจกบุคคล พบว่า กลุ่มมวลชนมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 56 กลุ่มนี้มีสัดส่วนมากที่สุดในทุกพื้นที่เมื อง 
รองลงมาคือกลุ่มชายขอบ ร้อยละ 29 และกลุ่มล้ำสมัย ร้อยละ 15 ตามลำดับ โดยพื้นที่ที่มีสัดส่วนกลุ่มมวลชน
สูงที่สุด 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ศูนย์กลางเมือง พื้นที่ชายขอบเมือง และพื้นที่ชนบท ซึ่งสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐาน
ในเมืองเชียงใหม่ บริเวณขอบเมืองจะเป็นบ้านจัดสรรของกลุ่มคนรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง และกลุ่ม
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ข้าราชการที่อยู่ชานเมืองขับรถมาทำงานในเมือง ในขณะที่กลุ่มชายขอบมีสัดส่วนสูงในพื้นที่ชานเมืองมากกว่า
ในเมือง ตรงกันข้ามกับกลุ่มล้ำสมัยมีสัดส่วนในพื้นที่เมืองสูงมากกว่าชานเมือง 

 

ภาพที่ 105: สัดส่วนกลุ่มบุคลักษณ์แยกตามพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 

6.1.2 คนเมืองขอนแก่น 
ในภาพรวม ในแต่ละพื้นที่ของเมืองขอนแก่นก็มีสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน แต่แตกต่างจาก

เมืองเชียงใหม่ กลุ่มชายขอบมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 45 ใกล้เคียงกับกลุ่ มมวลชน ร้อยละ 44 และกลุ่มล้ำ
สมัยมีสัดส่วนน้อยที่สุด ร้อยละ 11 สะท้อนบทบาทของรถสองแถวในเมืองขอนแก่น แตกต่างจากเมือง
ท่องเที่ยวอย่างเมืองเชียงใหม่ คนท้องถิ่นเมืองขอนแก่นเดินทางด้วยรถสาธารณะค่อนข้างสูงกว่าเมืองอื่น ๆ 
โดยกลุ่มนี้มีสัดส่วนสูงในเกือบทุกพื้นที่ เช่นเดียวกับกลุ่มมวลชน ในขณะที่กลุ่มล้ำสมัยมีสัดส่วนในพื้นที่เมืองสูง
มากกว่าชานเมือง 
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ภาพที่ 106: สัดส่วนกลุ่มบุคลักษณ์แยกตามพื้นที่เมืองขอนแก่น 

6.1.3 คนเมืองหาดใหญ-่สงขลา 
ในภาพรวม เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ กลุ่มมวลชนมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 54 รองลงมาคือกลุ่ม

ชายขอบ ร้อยละ 29 และกลุ่มล้ำสมัยมีสัดส่วนน้อยที่สุด ร้อยละ 17 สะท้อนบทบาทของรถสองแถวในการ
รองรับนักท่องเที่ยวมากกว่าคนท้องถิ่น กลุ่มคนใช้รถสาธารณะในเมืองหาดใหญ่-สงขลามีสัดส่วนค่อนข้างน้อย
ใกล้เคียงกับเมืองเชียงใหม่  ในขณะที่กลุ่มล้ำสมัยมีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ โดยมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกันในทุกพื้นที่ทั้งในเมืองและนอกเมือง 

 

ภาพที่ 107: สัดส่วนกลุ่มบุคลักษณ์แยกตามพื้นที่เมืองหาดใหญ-่สงขลา 
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6.2 พฤติกรรมการเดินทางในเมืองเชียงใหม่    
 ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครัวเรือนสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ 
ดังนี้ 

6.2.1 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share)  
 พฤติกรรมการเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือเป็นการเดินทางหลักในเมือง จากการสำรวจพฤติกรรม
การเดินทางในเมืองเชียงใหม่ พบว่า การเดินทางไปทำงาน/ไปเรียนหนังสือด้วยรถส่วนตัวสูงมากถึงร้อยละ 80 
โดยเกือบครึ ่งหนึ ่งของการเดินทางทั ้งหมดเป็นการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ สะท้อนบทบาทเมือง
จักรยานยนต์อย่างชัดเจน ในขณะที่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีน้อยมากเพียง ร้อยละ 3 ในขณะที่
การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์มีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระบบขนส่งสาธารณะ สะท้อนภาพลักษณ์ของเมือง
แห่งการเดินและจักรยานตามบทบาทเมืองท่องเที่ยว  

 

ภาพที่ 108: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ในเมืองเชียงใหม่ 

เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางในแต่ละพื้นที่เมือง พบว่า คนเมืองเชียงใหม่เดินทางไปทำงาน/เรียน
หนังสือด้วยรถส่วนตัวเป็นหลักในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและชานเมืองจะมี
สัดส่วนการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สูงกว่าในพื้นที่ชนบท เป็นที่น่าสังเกตว่า ในพื้นที่นอกเมืองจะเดินเท้า
และใช้จักรยานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่ในเมือง 
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รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ การเดินทางไร้เครื่องยนต์
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ภาพที่ 109: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ในเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

 

6.2.2 การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
 จากข้อมูลระดับครัวเรือน พบว่า การเดินทางด้วยรถส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีสัดส่วน
สูงมากในเมืองเชียงใหม่ ในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์การพ่ึงพารถยนต์โดยใช้เกณฑ์จำนวนผู้ถือครองรถยนต์
ในเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากกรมการขนส่งทางบก (2563) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
และข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของครัวเรือน รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการ
ใช้งานยานพาหนะและความปลอดภัยในการขับขี่ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้รถส่วนตัวของคนเมือง
เชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาการใช้รถยนต์ในการเดินทางในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการทำงาน
หรือเรียนอีกด้วย 

1) การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 

การพึ่งพารถยนต์ของคนเมืองหลักภูมิภาคสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลการครอบครองรถยนต์โดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2553) ได้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของครอบครองรถส่วนบุคคลไว้ 
พบว่า สัดส่วนการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวของเมืองในภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ 35 และเมื่อพิจารณาเฉพาะ
เมืองเชียงใหม่ด้วยการวิเคราะห์การพึ่งพารถยนต์ของคนเมืองเชียงใหม่ย้อนหลังจากปี 2553-2563 เทียบกับ
เกณฑ์การพึ่งพารถยนต์ (Kodukula, 2011) พบว่า คนเมืองเชียงใหม่จะมีสัดส่วนการพึ่งพารถยนต์ต่อพันคนที่
เพิ่มขึ้น จึงเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการพึ่งพารถยนต์ซึ่งอยู่ในระดับที่ปานกลางและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นได้ใน
อนาคต 
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ตารางที่ 23: เกณฑ์กำหนดการพึ่งพารถยนต์ 

เกณฑ์ที่ใช้วัด ต่ำ (Low) ปานกลาง (Medium) สูง (High) 

ประเภทการพึ่งพารถยนต์ 
การพึ่งพารถยนต์ต่ำ 

(Low car dependency) 
การพึ่งพารถยนต์ปานกลาง 

(Multi-modal) 
การพึ่งพารถยนต์สูง 

(Automobile Dependent) 

สัดส่วนผู้ถือครองรถยนต์
ต่อพันคน 

น้อยกว่า 200 200–400 400 ขึ้นไป 

 

 

   
ภาพที่ 110: สัดส่วนการพึ่งพารถยนต์ (car dependency) ในเมืองเชียงใหม่ 

 
เมื่อนำข้อมูลระดับปัจเจกบุคคลมาวิเคราะห์การพึ่งพารถยนต์ของคนเมืองเชียงใหม่ในชีวิตประจำวัน

นอกเหนือจากการทำงานหรือเรียน เช่น การเดินทางไปซื้อของ การเดินทางไปพักผ่อนหรือออกกำลังกาย เป็น
ต้น พบว่า การเดินทางด้วยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 28 ของรูปแบบการเดินทางทั้งหมด 
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ภาพที่ 111: สัดส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันของเมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 112: สัดส่วนความถี่ในการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันในเมืองเชียงใหม่ 

 

เมื่อพิจารณาความถี่ในการเดินทางด้วยรถยนต์ของคนเมืองเชียงใหม่ในชีวิตประจำวัน พบว่า ความถี่
ในการใช้รถยนต์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์น้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากรูปแบบ
การเดินทางไปทำงานหรือเรียนส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุด ทั้งนี้ การเดินทางในชีวิตประจำวันมีผู้ที่ใช้
รถยนต์เกือบทุกวันสูงถึง 1 ใน 4 ของผู้ใช้รถยนต์ทั้งหมด อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณากลุ่มที่ใช้รถยนต์เป็นประจำ
คือใช้แทบทุกวันทำงาน พบว่า มีสัดส่วนครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 51 : 49 เมื่อเทียบกับคนที่ใช้ไม่ประจำหรือน้อย
กว่าห้าวันต่อสัปดาห ์
 

 

28%

72%

รถยนต์ วิธีอ่ืน ๆ

49%

26%

25%

น้อยกว่า 5 วัน 5 วัน มากกว่า 5 วัน
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2) ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) 

เมื่อพิจารณาการครอบครองยานพาหนะ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างในเมืองเชียงใหม่เกือบทั้งหมดจะ
ครอบครองยานพาหนะอย่างน้อย 1 คัน อาจจะมีเฉพาะรถยนต์อย่างเดียว รถจักรยานยนต์อย่างเดียว หรือ
อาจจะมีครอบครองทั้งสองอย่างพร้อมกัน โดยส่วนใหญ่จะมีจำนวนยานพาหนะทั้งหมดในครัวเรือนประมาณ 
2-3 คัน จำนวนยานพาหนะสูงสุดในครัวเรือนคือ มีรถยนต์จำนวน 5 คัน และรถจั กรยานยนต์จำนวน 6 คัน 
ครัวเรือนจำนวน 1 ใน 3 ไม่มีรถยนต์ และครัวเรือนเกือบครึ่งหนึ่งมีรถ 1 คัน ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่มี
รถจักรยานยนต์มีไม่ถึงร้อยละ 10 สะท้อนความสำคัญของรถจักรยานยนต์ในการเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 113: สัดส่วนจำนวนยานพาหนะในครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ 

 
ตารางที่ 24: จำนวนรถและสมาชิกที่ต้องเดินทางในครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ 

รูปแบบการเดินทาง ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด รวม 

รถยนต์ 0.91 0.86 0 5 716 

รถจักรยานยนต์ 1.42 0.87 0 6 1147 
รถจักรยาน 0.38 0.62 0 4 286 

รถประเภทอื่น 0.02 0.20 0 4 16 

สมาชิกที่ต้องเดินทาง 1.32 1.13 0 6 1,050 

4%

27%

54%

13%

2%

ไม่มี 1 คัน 2-3 คัน 4-5 คัน มากกว่า 5 คันขึ้นไป
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ภาพที่ 114: สัดส่วนจำนวนรถยนต์ในครัวเรือ นในเมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 115: สัดส่วนจำนวนรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ 

 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะในครัวเรือนจะคำนวนจากจำนวนยานพาหนะต่อจำนวน
ผู้เดินทางในครัวเรือน เมื่อมาพิจารณาถึงสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องเดินทางเป็นประจำ เช่น การเดินทา งไป
ทำงานหรือเรียน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่จะผู้เดินทางการเดินทางไปทำงานหรือเรียนอย่างน้อย 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.27 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีสมาชิกที่ต้องเดินทางไปทำงานหรือเรียน 1 คน ในสัดส่วน
เท่ากับ 2-3 คน ในขณะที่ครัวเรือนที่มีสมาชิกต้องเดินทางมากกว่า 5 คนขึ้นไป ก็มีสัดส่วนค่อนข้างสูง 

34%

47%

18%

1%

ไม่มี 1 คัน 2-3 คัน 4-5 คัน

9%

53%

36%

2% 0%

ไม่มี 1 คัน 2-3 คัน 4-5 คัน มากกว่า 5 คันขึ้นไป
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ภาพที่ 116: สัดส่วนจำนวนคนเดินทางในครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ 

จากข้อมูลจำนวนยานพาหนะและข้อมูลจำนวนคนเดินทางในครัวเรือนสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ได้จากการนำจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาพิจารณากับ
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องเดินทาง ผลการวิเคราะห์พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างเกินครึ่งหนึ่งมีสัดส่วนจำนวน
ยานพาหนะต่อผู้เดินทางมากกว่า 1 แสดงว่าจำนวนรถในครัวเรือนมีมากกว่าสมาชิกที่ต้องเดินทาง  

 

ภาพที่ 117: สัดส่วนประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ในเมืองเชียงใหม่ 

  3) ความปลอดภัยในการขบัขี่  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนหน้านี้ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างในเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะมีรถส่วนตัว 
และการเดินทางจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อมาพิจารณาถึงความปลอดภัยในการขับขี่ โดยดูจาก
การมีใบอนุญาตขับขี่ของครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีสมาชิกที่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
คิดเป็นร้อยละ 68 และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 86  

27%

35%

35%

3% 0%

ไม่มี 1 คน 2-3 คน 4-5 คน มากกว่า 5 คนขึ้นไป

9%

40%51%

น้อยกว่า 1 เท่ากับ 1 มากกว่า 1
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ภาพที่ 118: สัดส่วนการมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 119: สัดส่วนการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ 

 

นอกจากนี้เมื่อมาพิจารณาถึงการมีผู้สูงอายุและเด็กในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุมีสัดส่วน
ร้อยละ 30 และมีเด็กหรือเยาวชนมีสัดส่วนร้อยละ 14.4  

68%

32%

มี ไม่มี

86%

14%

มี ไม่มี
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ภาพที่ 120: สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุในเมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 121: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนในเมืองเชียงใหม่ 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเดินทางโดยใช้รถส่วนตัวของผู้สูงอายุ พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเดินทาง
ด้วยการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 54 และมีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เดินทางด้วยการเป็น
ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 27 ในขณะที่ ครัวเรือนที่มีเยาวชนอายุ 18 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ไป
เรียนสูงถึงร้อยละ 87 สะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการเดินทางของกลุ่มเปราะบางในเมือง 

 

30%

70%

มี ไม่มี

14%

86%

มี ไม่มี
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ภาพที่ 122: สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 123: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กต่ำกว่า 12 ปีเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ 

 

54%

46%

มี ไม่มี

27%

73%

มี ไม่มี
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ภาพที่ 124: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเยาวชนอายุ 18 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ 

 
 โดยสรุป ในด้านความปลอดภัยในการขับขี่ของคนเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ครัวเรือนที่มีการขับขี่
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะมีใบอนุญาติขับขี่รถ และการเดินทางของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วย
ตนเองด้วยรถยนต์หรือจักรยานยนต์ และเด็กเล็กส่วนหน่ึงไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง 

 

6.2.3 ทิศทางการเดินทาง  
ในการศึกษาทิศทางการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง จะจำแนกพื้นที่เมืองออกเป็น 3 ย่าน 

ได้แก ่ 

1) ย่านศูนย์กลางเมือง ประกอบด้วย พื้นที่ศูนย์กลางเมือง พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง และพื้นที่เมือง

หนาแน่นปานกลาง 

2) ย่านชานเมือง ประกอบด้วย พื้นที่ชานเมือง และพื้นที่ขอบเมือง 

3) ย่านชนบท ประกอบด้วย พื ้นที ่ศูนย์กลางชนบท พื ้นที ่ชนบทหนาแน่นต่ำ และพื้นที่ชนบท

หนาแน่นต่ำมาก โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาทิศทางการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ ดังนี ้

จากข้อมูลระดับครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากทั้งอยู่อาศัยและทำงานในย่าน
ศูนย์กลางเมืองมากที่สุด ร้อยละ 35.62 รองลงมาอยู่อาศัยในย่านศูนย์กลางเมืองและทำงานในย่านชานเมือง
ร้อยละ 25.32 ถัดมาคือ ทั้งอยู่อาศัยและทำงานในย่านชานเมือง ร้อยละ 14.16 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าคน
เมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยและที่ทำงานอยู่ในย่านใกล้เคียงกัน และมีทิศทางการเดินทางจากที่พัก
อาศัยไปที่ทำงาน (home based work trip) จำนวนมากในย่านศูนย์กลางเมืองและชานเมือง  

87%

10%

3%

ไม่มี มี เดินทางด้วยตนเอง มี และมีคนเดินทางด้วย
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ภาพที่ 125: สัดส่วนการเดินทางจากย่านที่พักอาศัยไปย่านที่ทำงาน (home based work trip) ในเมืองเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 126: สัดส่วนทิศทางการเดินทางในย่านต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ 

 ย่านศูนย์กลางเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมากที่สุดในเมืองเชียงใหม่อยู่ในอำเภอ
เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหาร ศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
นับเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือ รองลงมาคือ อำเภอสันทราย
และอำเภอสารภีซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ สำหรับย่านชานเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทาง
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ของการเดินทางมากที่สุดในเมืองเชียงใหม่อยู่ในอำเภอหางดงและอำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนล่าง โดยอำเภอหาง
ดงถือว่าเป็นปริมณฑลของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นย่านที่รองรับการขยายตัวจากเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจค้าปลีก และห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก นอกจากนี้จากแบบสำรวจ
พบว่า ชาวเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือเป็นครูอาจารย์ นิยมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อไปซื้อของ ไปทำงาน และไปสถาบันการศึกษาตามลำดับ  
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ภาพที่ 127: แสดงย่านจุดหมายปลายทางของการเดินทางภายในเมืองเชียงใหม่  
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6.2.4 ความเหลื่อมลำ้ในการเดินทาง 
 ภาพรวมของค่าเดินทางเฉลี่ยในครัวเรือนตัวอย่างของเมืองเชียงใหม่ 893 บาทต่อเดือน มีค่าต่ำสุดอยู่ที่ 
0 บาท คือ ไม่มีการเดินทาง เช่น ทำงานที่บ้าน และสูงสดุอยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือน  

ตารางที่ 25: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ 

  จำนวน 
จำนวนที่ตอบ 774 

จำนวนที่ไม่ระบุ 46 

ค่าเฉลี่ย 
 

893.075 

S.D. 
 

943.028 

ค่าต่ำสุด 
 

0.000 

ค่าสูงสุด 
 

6,000.000 

 
เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยเทียบสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยของคนเมืองเชียงใหม่ พบว่า ภาพรวมทั้งหมด

ของภาระค่าเดินทางเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ย ส่วนใหญ่จะมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 82.8  
 

  

ภาพที่ 128: สัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ในเมืองเชียงใหม่ 

  

 อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จ่ายค่าเดินทางเกินร้อยละ 10 ของรายได้ครัวเรือน กลับมีสัดส่วนมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืน สะท้อนว่า คนจนแบกรับจ่ายค่าเดินทางในสัดส่วนที่สูงกว่าชนชั้นกลางและคน
รวย 

84%

12%

2% 2%

น้อยกว่า 10% 10-20% 20-30% มากกว่า 30%
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ภาพที่ 129: สัดส่วนค่าเดินทางเทียบรายได้ของกลุ่มรายได้ในเมืองเชียงใหม่ 

หมายเหตุ งานวิจัยนี้กำหนดเกณฑ์กลุ่มรายได้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ประมวลผลโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดรายได้ของและละกลุ่มรายได้ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หมายถึง ผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 5,206 บาทต่อเดือน 
2. กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง หมายถึง ผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยระหว่าง 5,207-9,491 บาทต่อเดือน 
3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง หมายถึง ผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยมากกว่า 9,492 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
 

เมื่อพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแบ่งตามพื้นที่ ของคนเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของทุกพื้นที่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยค่าเดินทางในพื้นที่เมืองความหนาแน่นสูงมีควา มแปรผันสูง
ที่สุด มีครัวเรือนที่มีค่าเดินทางสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อื่น ๆ 

 

 

ภาพที่ 130: : ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ 

 

73.1%

84.2%

87.5%

18.3%

10.5%

11.6%

3.8%

3.3%

.5%

4.8%

2.0%
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เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยต่อเดือนของคนเมืองเชียงใหม่แบ่งตามกลุ่มบุคลักษณ์ พบว่า ค่าเดินทาง
ของกลุ่มล้ำสมัยมีความแปรผันสูงสุด และค่าเดินทางเฉลี่ยของกลุ่มนี้ก็สูงกว่ากลุ่มอื่น  

 
ภาพที่ 131: ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามบุคลักษณ์ในเมืองเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 132: ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามกลุ่มรายได้ในเมืองเชียงใหม่ 
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เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยของคนเมืองเชียงใหม่แบ่งตามกลุ่มรายได้ พบว่า ค่าเดินทางของกลุ่มผู้มี
รายได้สูงมีความแปรผันกันสูงที่สุด  และค่าเดินทางเฉลี่ยของกลุ่มนี้จะสูงกว่ากลุ่มอื่น จึงสรุปได้ว่าคนรวยจ่าย
ค่าเดินแพงที่สุด และค่าเดินทางมีความแตกต่างกันสูงในกลุ่มคนเหล่านี ้

6.2.5 ผลกระทบของ COVID- 19 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนเมืองทั่วโลก เมื่อ
พิจารณาผลกระทบของ COVID- 19 ในเมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่งผลต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะด้านการเดินทาง
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ มีการใช้เทคโนโลยีการขนส่งในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนี ้

1) ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามพื้นที่ 
จากข้อมูลระดับปัจเจก สามารถนำมาวิเคราะห์ผลกระทบของ COVID-19 ที ่มีต่อพฤติกรรมการ

เดินทางแบ่งตามพื้นที่ จะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง ราคาค่าเดินทาง และ
ระยะเวลาในการเดินทางจำนวนข้อมูล ดังนี้ 

1.1) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  การเดินทางส่วนใหญ่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะ
เป็นการเดินทางไปทำงานหรือเรียน และการเดินทางไปซื้อของ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันและเกิดขึ้นในทุกพื้นที่  
 

 

ภาพที่ 133: สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทางในช่วง COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ 

1.2) ความถี่ โดยส่วนใหญ่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการเดินทาง 
คนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางเหมือนเดิมในทุกพื้นที่ แต่ผู้ที่อาศัยอยู่นอก เมืองจะมีความถี่ในการเดินทางลดลง 
สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มที่เดินทางมาทำงานในเมือง ในช่วงล็อคดาวน์ทำงานอยู่ที่บ้าน ส่วนผู้ที่อยู่ในเมืองส่วนนึง
ทำงานที่บ้านอยู่แล้ว จึงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่อย่างใด 
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การเดินทางไปออกกําลังกาย/พักผ่อน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน
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ภาพที่ 134: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ 

1.3) ราคาค่าเดินทาง เช่นเดียวกับความถี่ในการเดินทาง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผล
กระทบต่อราคาค่าเดินทางคนที่อาศัยอยู่ในเมือง  

 

ภาพที่ 135: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ 

1.4) ระยะเวลา เช่นเดียวกับความถี่และราคาค่าเดินทาง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผล
กระทบต่อระยะเวลาการเดินทาง แต่คนที่อาศัยอยู่ขอบเมืองมีระยะเวลาในการเดินทางลดลงมากที่สุด 
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ภาพที่ 136: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ 

2) ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบง่ตามบุ
คลักษณ ์

ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามกลุ่มคน 
พิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางความถี่ในการเดินทาง ราคาค่าเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง
จำนวนข้อมูลดังนี้ 

2.1) วัตถุประสงค์การเดินทาง การเดินทางส่วนใหญ่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 จะเป็นการ
เดินทางไปทำงานหรือเรียน และการเดินทางไปซื้อของ ยกเว้นกลุ่มชายขอบซึ่งการเดินทางส่วนใหญ่เป็นการ
เดินทางไปซื้อของ  

 

ภาพที่ 137: สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทางช่วง COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ในเมืองเชียงใหม่ 
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2.2) ความถี่ โดยส่วนใหญ่ การระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการเดินทาง คน
ส่วนใหญ่ยังคงเดินทางเหมือนเดิมในทุกกลุ่ม และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในทุกกลุ่ม 

 

ภาพที่ 138: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ใน
เมืองเชียงใหม่ 

2.3) ราคาค่าเดินทาง เช่นเดียวกับความถี่ การระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาค่า
เดินทาง คนส่วนใหญ่ยังคงจ่ายค่าเดินทางเหมือนเดิมในทุกกลุ่ม สัดส่วนกลุ่มมวลชนที่จ่ายค่าเดินทางน้อยลงมี
มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ในขณะที่สัดส่วนกลุ่มล้ำสมัยที่จ่ายค่าเดินทางน้อยเพิ่มขึ้นมีมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับกลุ่มอื่น ๆ 

 

ภาพที่ 139: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ในเมืองเชียงใหม่ 

2.4) ระยะเวลา เช่นเดียวกับความถี่และราคาค่าเดินทาง การแพร่ระบาดของ  COVID-19 ไม่ส่งผล
กระทบต่อระยะเวลาเดินทาง คนส่วนใหญ่ยังคงใช้เวลาเดินทางเหมือนเดิมในทุกกลุ่ม  

8.3%

8.8%

11.7%

66.0%

64.9%

61.7%

25.7%

26.2%

26.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

กลุ่มชายขอบ (marginal)

กลุ่มมวลชน (mass)

กลุ่มล้ําสมัย (maverick)

เพิ่มข้ึน เหมือนเดิม ลดลง

6.5%

5.2%

12.7%

78.6%

69.7%

65.9%

14.9%

25.0%

21.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

กลุ่มชายขอบ (marginal)

กลุ่มมวลชน (mass)

กลุ่มล้ําสมัย (maverick)

เพิ่มข้ึน เหมือนเดิม ลดลง
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ภาพที่ 140: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ใน
เมืองเชียงใหม่ 

3) ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการ
เดินทางด้วย ทั้งการทำอาหารรับประทานเองในบ้าน การเดินไปซื้อกลับมากินที่บ้าน การเดินทางไปกินที่ร้าน 
รวมถึงการสั่งอาหารด้วยบริการหรือซื้อของออนไลน์ด้วย จึงทำให้เทคโนโลยีการขนส่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีการขนส่งระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในเมืองเชียงใหม่ 
ในภาพรวมส่วนใหญ่พฤติกรรมเหมือนเดิม แต่การทำอาหารกินเองในบ้านเพิ่มมากขึ้น การเดินไปซื้อกลับมากิน
เหมือนเดิม ทำให้การเดินทางไปกินที่ร้านเลยลดลง  

 

ภาพที่ 141: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีการขนส่งในช่วง COVID-19 ในเมืองเชียงใหม่  
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3 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน
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เพิ่มข้ึน เหมือนเดิม ลดลง
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6.2.6 ผลกระทบของเทคโนโลยีการขนส่ง  
 จากข้อมูลการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองเชียงใหม่สามารถแบ่งพิจารณาได้ดังนี้  

1) การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน 

จากข้อมูลระดับปัจเจก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ แสดงให้
เห็นว่าบริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่อาจจะได้รับความนิยมเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว แต่คน
ท้องถิ่นอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีการขนส่งค่อนข้างน้อย แม้ ในปัจจุบันจะสามารถใช้บริการรถแดงหรือรถสอง
แถวผ่านแอปพลิเคชันได้มากขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากคนเมืองต่างจังหวัดนิยมเดินทางด้วยรถส่วนตัวมากกว่า
ระบบขนส่งสาธารณะ คนเมืองเชียงใหม่จึงยังนิยมใช้บริการแอปพลิเคชันค่อนเรียกรถค่อนข้างน้อย 

 

ภาพที่ 142: สัดส่วนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่ 

เมื่อพิจารณาการเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแยกตามพื้นที่ พบว่า ผู้ที่เคยใช้ส่วนใหญ่จะอาศัย
อยู่ในเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ศูนย์กลางเมืองจะมีสัดส่วนการเคยใช้บริการมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าคนเมืองที่อยู่
ศูนย์กลางเมืองจะมีการยอมรับเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นอาจเป็นผลจากการที่บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถเป็นการเดินทางระยะสั้น และการใช้บริการส่งอาหารในย่านละแวกบ้าน เนื่องจากไม่มีค่าส่ง 

14%

86%

เคย ไม่เคย



 

252 

 

ภาพที่ 143: สัดส่วนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

เมื่อพิจารณาการเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแยกตามกลุ่มบุคคลหรือบุคลักษณ์ พบว่า ส่วน
ใหญ่กลุ่มมวลชนและกลุ่มล้ำสมัย จะเคยใช้บริการในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มชายขอบ  

 

ภาพที่ 144: สัดส่วนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ์ 

2) การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (mode shift)  

ข้อมูลจากผู ้ที ่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองเชียงใหม่สามารถนำมาวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ ความถี่ ราคาค่าเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง ได้ดังนี้ 

2.1) วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ในการเดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่จะใช้ในการเดินทางระยะสั้น ในพื้นที่เมืองจึงใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อไป
ทำงานหรือเรียนหนังสือค่อนข้างสูงเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งงานและโรงเรียน 
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ภาพที่ 145: สัดส่วนวัตถุประสงค์การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์ในการเดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มล้ำสมัยและกลุ่ม
มวลชนจะใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มชายขอบ (marginal) ส่วนใหญ่จะใช้ในการเดินทางไปทำงานหรือเรียนหนังสือ 
ไม่ได้ใช้เพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ  

 

ภาพที่ 146: สัดส่วนวัตถุประสงค์การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลกัษณ์ในเมืองเชียงใหม่ 

2.2) ความถี่ ความถี่ในการเดินทางหลังเคยใช้บริการด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่ส่วน
ใหญ่จะลดลง สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ขอบเมืองจะลดลงในสัดส่วนมากที่สุด  สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มที่ใช้บริการส่ง
อาหาร จึงมีการเดินทางเพื่อไปทานอาหารนอกบ้านน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงล็อคดาวน์  

กลุ่มล้ำสมัยมีสัดส่วนผู้ที่มีความถี่ในการเดินทางลดลงหลังจากใช้แอปพลิเคชันเรียกรถสูงที่สุด โดยมี
สัดส่วนใกล้เคียงกับกลุ่มมวลชน  

33.3%

100.0%

50.0%

27.3%

75.0%

22.6%

21.4%

0.0%

25.0%

18.2%

12.5%

22.6%

31.0%

66.7%

0.0%

18.2%

12.5%

29.0%

16.7%

25.0%

36.4%

25.8%

31.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8
พื้น

ที่

การเดินทางไปทํางาน/เรียนหนังสือ การเดินทางไปซื้อของ

การเดินทางไปออกกําลังกาย/พักผ่อน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน

100.0%

29.0%

29.0%

23.2%

25.8%

21.7%

19.4%

26.1%

25.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

กลุ่มชายขอบ (marginal)

กลุ่มมวลชน (mass)

กลุ่มล้ําสมัย (maverick)

การเดินทางไปทํางาน/เรียนหนังสือ การเดินทางไปซื้อของ
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ภาพที่ 147: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ใน
เมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 148: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่
แบ่งตามบุคลักษณ์ 

2.3) ราคาค่าเดินทาง เช่นเดียวกับความถี่ ราคาค่าเดินทางจะลดลงหลังเคยใช้บริการด้วยแอปพลิเค
ชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่ และกลุ่มชายขอบมีสัดส่วนผู้ที่มีความถี่ในการเดินทางลดลงหลังจากใช้
แอปพลิเคชันเรียกรถสูงที่สุด ในขณะที่กลุ่มล้ำสมัยมีสัดส่วนผู้ที่มีความถี่ในการเดินทางลดลงใกล้เคียงกับกลุ่ม
มวลชน  
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ภาพที่ 149: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่
แบ่งตามพื้นที่ 

 

ภาพที่ 150: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่
แบ่งตามบุคลักษณ์ 

2.3 ระยะเวลา เช่นเดียวกับความถี่และราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่จะลดลง
หลังเคยใช้บริการด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถ ในขณะที่กลุ่มล้ำสมัยมีสัดส่วนผู้ที่มีความถี่ในการเดินทางลดลง
ใกล้เคียงกับกลุ่มมวลชน 
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ภาพที่ 151: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่

แบ่งตามพื้นที่ 

 
ภาพที่ 152: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองเชียงใหม่

แบ่งตามบุคลักษณ์ 

6.2.7 ทัศนคตใินการเดินทาง 
1)  ปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
เมื่อพิจารณาการให้คะแนนความสำคัญในการเลือกรูปแบบการเดินทาง การเลือกเดินทางของคนเมือง

เชียงใหม่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคา ด้านเวลา และด้านประสิทธิภาพมากที่สุด  
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ตารางที่ 26: คะแนนของปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่ 
ปัจจัยในการเลือกเดินทาง คะแนน 

ปัจจัยด้านราคา 4.2 

ปัจจัยด้านเวลา 4.3 

ปัจจัยด้านขนาด 3.3 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ 3.9 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 3.5 

ปัจจัยด้านคุณคา่ 3.0 

รวมปัจจัยในการเลือกวิธีการเดินทาง 3.7 

 

2) ปัญหาการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
 การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในปัจจุบันของคนเมืองเชียงใหม่ พบว่า คนเมืองเชียงใหม่ส่วน
ใหญ่ไม่เคยใช้ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันมากที่สุด และสัดส่วนของผู้ที่เคยใช้ระบบของขนส่งสาธารณะ 
จะพบว่ามีปัญหาในการใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ยังมีไม่มากและ
ไม่ดีพอสำหรับคนเมืองที่ต้องเดินทาง ทำให้การเดินทางด้วยรถส่วนตัวจะมีมากสอดคล้องกับการใช้รถส่วนตัว
ของคนเมืองเชียงใหม่ที่มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 153: ปัญหาการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในปัจจุบันของคนเมืองเชียงใหม่ 

 

3) ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถสองแถว 
 เมื่อพิจารณาถึงการบริการรสองแถวที่เป็นรถโดยสารสาธารณะ  จากพบว่า คนเมืองเชียงใหม่มีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับที่ค่อนข้างพอใจกับการบริการถสองแถว อาจจะเนื่องจากว่าการใช้บริการรถสอง

56%
17%

27%

ไม่เคยใช้ ไม่มีปัญหา มีปัญหา
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แถวในเมืองเชียงใหม่เป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเช่น รถแดง โดยเมื่อ
แบ่งพิจารณาจะพบว่า คนเมืองเชียงใหม่ให้คะแนนความพึงพอใจด้านสภาพรถ ราคาค่าโดยสาร รายจ่ายค่า
เดินทาง และความปลอดภัยของรถสองแถวมากที่สุด 
ตารางที่ 27: คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวของคนเมืองเชียงใหม่ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถว ระดับความพึงพอใจ 

1. สภาพรถ 3.3 

2. ราคาค่าโดยสาร 3.3 

3. รายจ่ายค่าเดินทาง 3.2 

4. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 3.1 

5. ความปลอดภัย 3.2 

6. ความรวดเร็วในการเดินทาง 2.9 

7. ความตรงต่อเวลา 2.8 
ภาพรวม 3.1 

ระดับความพึงพอใจ ค่อนข้างพอใจ 

 
4) การตัดสินใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะหากมีการพัฒนาในเมืองเชียงใหม่ 

 จากข้อมูลที ่ได้ข้างต้นจะพบว่า การใช้บริการถขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังมีน้อยและไม่มี
ประสิทธิภาพพอ หากปัญหาต่าง ๆ มีการแก้ไขและพัฒนา จากข้อมูลจะพบว่า การตัดสินใจใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะของคนเมืองเชียงใหม่จะมีมากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาให้ราคาถูกลงและเป็นราคาเดียวกัน
ทั้งหมดทุกประเภท แสดงให้เห็นว่าเหตุผลสำคัญที่สุดของการเลือกวิธีการเดินทางและการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองเชียงใหม่ คือ ราคาค่าเดินทาง 

 
ภาพที่ 154: การตัดสินใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะหากมีการพัฒนาในเมืองเชียงใหม่ 
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1. มีระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน

2. บริการรับส่งแบบประตูสู่ประตู (รับส่งจากบ้านถึงที่หมาย)

3. จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าได้เหมือนสายการบิน

4. ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได้

5. ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท

6.สามารถให้บริการผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถได้

7.ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ

8. ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า

ใช้ ไม่ใช้ ไม่แน่ใจ
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5) รูปแบบการเดินทางในอกี 5 ปีข้างหน้าในเมืองเชียงใหม่ 
 ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า วิธ ีการเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่ยังคงเลือกใช้รถส่วนตัวซึ่ง
ประกอบด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการเดินทางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.7 ส่วนวิธีการเดินทางด้วย
รถสองแถวหรือระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ จะไม่ใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.7 ดังนั้น จากข้อมูลที่ได้ใน
การศึกษาน้ีอนาคตการเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่ยังคงพ่ึงพารถส่วนตัวเป็นหลัก 
 

 
ภาพที่ 155: รูปแบบการเดินทางในอีก 5 ปีข้างหน้าในเมืองเชียงใหม่ 

 

6.2.8 ความสัมพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตัง้และบคุลักษณ์ 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งหรือลักษณะทางกายภาพของย่าน
และบุคลักษณ์ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Analysis of Variances : One-ANOVA) 
จากค่าเดินทางและระยะเวลาเดินทาง โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
จำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least -Significant Different 

(LSD) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 (α = .05) และวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พหุกลุ่ม 
(Multinomial Logistic Regression) เพื่อทำการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ดังนี้ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งหรือลักษณะทางกายภาพของย่าน  ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) การตรวจสอบชุดแรกจะตรวจสอบความ
แตกต่างระหว่างที่ตั้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นพื้นที่  8 กลุ่มกับราคาค่าเดินทางเฉลี่ยของครัวเรือน และชุดที่
สองจะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างที่ตั้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นพื้นที่ 8 กลุ่มกับระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย
ของครัวเรือน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.1 ที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันของคนเมือง
เชียงใหม่ มีผลต่อราคาค่าเดินทางเฉลี ่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับพ้ืนที่อยู่อาศัยของคนเมืองเชียงใหม่ 
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1. รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ

2. รถส่วนตัว

3. บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ

ใช้ ไม่ใช้ ไม่แน่ใจ
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ตารางที่ 28: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ 
พื้นที่ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

1 27 687.04 727.69 22.320 0.000 

2 31 1037.10 1117.73     

3 30 872.67 735.83     

4 49 798.16 736.26     

5 85 928.00 872.94     

6 123 819.51 1003.12     

7 259 1120.50 1078.27     

8 170 619.76 682.02     

รวม 774 893.07 943.03     

 

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีพื้นที่อยู่อาศัยของคนเมืองเชียงใหม่อย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีค่าเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการทดสอบแบบรายคู่พหุคูณ ได้ผล
แสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 29: แสดงผลเปรียบเทียบค่าเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่อยู่อาศัยรายคู่ในเมืองเชียงใหม่ 

ผลต่างของราคาค่า
เดินทางเฉลี่ย 2 3 4 5 6 7 8 

สรุปพื้นที่
ที่มีราคา

ค่า
เดินทาง
ต่างกัน พื้นที่ 

ค่าเดินทาง
เฉลี่ย 

1,037.10 872.67 798.16 928.00 819.51 1,120.50 619.76 

1 687.04 -350.06 -185.63 -111.13 -240.96 -132.48 -433.46* 67.27 (1,7) 

2 1,037.10   164.43 238.93 109.10 217.58 -83.41 417.33* (2,8) 

3 872.67     74.50 -55.33 53.15 -247.84 252.90   

4 798.16       -129.84 -21.35 -322.34* 178.40 (4,7) 
5 928.00         108.49 -192.50 308.23* (5,8) 

6 819.51           -300.99* 199.75 (6,7) 

7 1,120.50             500.74* (7,8) 

8 619.76                 

 

จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า พื้นที่อยู่อาศัยของคนเมืองเชียงใหม่บางกลุ่มมีค่าเดินทางที่แตกต่างกัน 
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การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.2 ที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันของคนเมือง
เชียงใหม่ มีผลต่อระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของเวลาเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่บ้านของคนเมืองเชียงใหม่ 

ตารางที่ 30: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของเวลาเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่บ้านในเมืองเชียงใหม่ 

พื้นที่ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

1 29 17.00 26.33 24.700 .000 

2 31 17.65 19.67     

3 30 15.37 14.61     

4 50 16.20 17.57     
5 86 14.53 13.69     

6 128 10.28 11.97     

7 287 13.18 19.25     

8 171 6.89 9.64     

รวม 812 12.12 16.36     

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีพื้นที่อยู่อาศัยของคนเมืองเชียงใหม่อย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีระยะเวลาใน
การเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการทดสอบแบบรายคู่
พหุคูณ ได้ผลแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 31: แสดงผลเปรียบเทียบระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่รายคู่ในเมืองเชียงใหม่ 

ผลต่างของเวลา
เดินทางเฉลี่ย 

2 3 4 5 6 7 8 สรุปพื้นที่ที่มี
เวลาเดินทาง
ต่างกัน พื้นที่ 

เวลาเดินทาง
เฉลี่ย 

17.65 15.37 16.20 14.53 10.28 13.18 6.89 

1 17.00 -.65 1.63 .80 2.47 6.7188* 3.82 10.11* (1,7) (1,8) 

2 17.65   2.28 1.45 3.11 7.36* 4.47 10.75* (2,6) (2,8) 

3 15.37     -.83 .83 5.09 2.19 8.47* (3,8) 

4 16.20       1.67 5.92* 3.02 9.31* (4,6) (4,8) 

5 14.53         4.25 1.36 7.64* (5,8) 

6 10.28           -2.90 3.39   

7 13.18             6.28* (7,8) 
8 6.89                 

จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า พื้นที่อยู่อาศัยของคนเมืองเชียงใหม่บางกลุ่มมีค่าเดินทางที่แตกต่างกัน 
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2) ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดนิทางกับบุคลกัษณ ์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับบุคลักษณ์ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) การตรวจสอบชุดแรกจะตรวจสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มกับราคาค่าเดินทางเฉลี่ยของครัวเรือน และชุดที่สองจะ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มกับระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยของ
ครัวเรือน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.3 กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ที่ต่างกันของคนเมืองเชียงใหม่ มีผลต่อราคา
ค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ย
กับบุคลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่ 

ตารางที่ 32: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ในเมืองเชียงใหม่ 

บุคลักษณ ์ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 211 614.076 701.6569 34.894 .000 

กลุ่มมวลชน (mass) 444 828.626 856.8161     

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 119 1,628.235 1,222.1055     
รวม 774 893.075 943.0280     

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่อย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีค่า
เดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการทดสอบแบบรายคู่พหุคูณ 
ได้ผลแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 33: แสดงผลเปรียบเทียบค่าเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์รายคู่ในเมืองเชียงใหม่ 

ผลต่างของค่าเดนิทางเฉลี่ย  

กลุ่มมวลชน 
(mass) 

กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

สรุปบุคลักษณ์ที่
มีราคาค่า

เดินทางต่างกัน บุคลักษณ ์ ค่าเดินทางเฉลี่ย 828.63 1,628.24 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 614.08 -214.5503* -1,014.1595* (1,2) (1,3) 

กลุ่มมวลชน (mass) 828.63   -799.6092* (2,3) 

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 1,628.24       

จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า ทุกกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่มีค่าเดินทางที่แตกต่างกัน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.4 กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ที ่ต่างกันของคนเมืองเชียงใหม่มีผลต่อ
ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของเวลา
เดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 34: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของเวลาเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ในเมืองเชียงใหม่ 
บุคลักษณ ์ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 239 9.444 16.4908 10.853 .000 

กลุ่มมวลชน (mass) 453 12.132 16.4229     

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 120 17.375 14.5827     

รวม 812 12.116 16.3563     

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่อย่างน้อย 2 กลุ่มที่มี
ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการทดสอบ
แบบรายคู่พหุคูณ ได้ผลแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 35: แสดงผลเปรียบเทียบระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์รายคู่ในเมืองเชียงใหม่ 

ผลต่างของเวลาเดินทางเฉลี่ย  

กลุ่มมวลชน 
(mass) 

กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

สรุปบุคลักษณ์ที่มี
ระยะเวลา

เดินทางต่างกัน บุคลักษณ ์ ระยะเวลาเดินทาง 12.13 17.38 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 9.44 -2.6889* -7.9315* (1,2) (1,3) 

กลุ่มมวลชน (mass) 12.13   -5.2425* (2,3) 
กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 17.38       

จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่มีอย่างน้อย 2 กลุ่มบางกลุ่มมีค่าเดินทางที่แตกต่างกัน 

6.2.9 ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางในเมืองเชียงใหม ่
การศึกษาน้ีใช้สถิติ Multinomial Logistic Regression ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และใช้แบบจำลอง Multinomial Logistic ในการวิเคราะห์โดยปัจจัยที่นำมาใช้วิเคราะห์ ตัว
แปรอิสระ ได้แก่  

1. คุณลักษณะครัวเรือน - เพศ อายุ การครอบครองรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รายได้ครัวเรือน อาชีพ
หรือการทำงาน ระดับการศึกษา การมีเด็กหรือผู้ใหญ่ในครัวเรือน การมีสมาร์โฟนใช้ และพื้นที่อยู่อาศัย  

2. คุณลักษณะระบบขนส่ง – ราคาค่าเดินทาง เวลาเดินทาง 
และวิธีการเดินทางที่กำหนดให้เป็นตัวแปรตาม คือ รถยนต ์รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารสาธารณะ  
H0 : ตัวแปรอิสระไม่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่ 
H1 : ตัวแปรอิสระส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่ 

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) 0.05 
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ตารางที่ 36: ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในเมืองเชียงใหม่ 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 523.635       

Final 198.679 324.956 26 .000 

Nagelkerke R2 = 0.784 

จากตาราง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่าถ้าตัวแบบ

ประกอบด้วยค่าคงที่เพียงอย่างเดียว จะให้ค่า -2LL = 523.635 และถ้าตัวแบบประกอบด้วยค่าคงที่ และตัวแปร

อิสระจะให้ค่า -2LL = 198.679 นั่นคือตัวแบบที่มีตัวแปรอิสระรวมอยู่ด้วยมีความเหมาะสมมากกว่าตัวแบบที่มี

ค่าคงที่เพียงอย่างเดียวนั่นคือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย  1 ตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม จากข้อมูลจะได้ 

Chi-Square = Intercept Only – Final (523.635 – 198.679) = 324.956 ค่า p-value = 0.000 ซ ึ ่งน ้อยกว่าระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามของวิธีการเดินทาง 

ดังนั้นตัวแปรอิสระจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่ 

สำหรับค่า Nagelkerke หรือเรียกว่า Pesudo R2 เป็นค่าบอกสัดส่วนที่สามารถอธิบายความผันแปร

ใน Multinomial Logistic Regression จากผลที่ได้ Nagelkerke R2 = 0.784 หรือเท่ากับร้อยละ 78.4 ของ

ความผันแปร ดังนั้นตัวแปรนี้จึงมีผลต่อการพยากรณ์ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเดินทางได้โดยมีวิธีการ

เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเป็นตัวอ้างอิงดังนี ้
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ตารางที่ 37: สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบกลุ่มวิธีการเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่ 
รูปแบบการเดินทาง B Wald Sig. Exp(B) 

รถยนต์ 

ค่าคงที ่ 17.612 .001 .979  

เพศหญิง -15.091 .000 .982 2.793E-07 

อายุ .158 6.161 .013 1.171 

จำนวนรถยนต์ 3.795 10.371 .001 44.483 

จำนวนรถจักรยานยนต์ -.931 1.468 .226 .394 

รายได้ .000 5.646 .017 1.000 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง 1.666 1.949 .163 5.290 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี -.909 .549 .459 .403 

ราคาค่าเดินทาง .043 .807 .369 1.044 

เวลาเดินทาง .000 .249 .618 1.000 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน -1.315 1.138 .286 .268 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน -10.093 80.243 .000 4.136E-05 

พื้นที่อยู่อาศัย (อ้างอิง พื้นที่ 3 = ย่านศูนย์กลางเมือง) 

พื้นที่ 1 (ย่านชนบท) -3.214 2.991 .084 .040 

พื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) .367 .107 .744 1.443 

รถจักรยานยนต์      

ค่าคงที ่ 22.654 .001 .973  

เพศหญิง -15.337 .001 .982 2.183E-07 

อายุ .148 5.834 .016 1.159 

จำนวนรถยนต์ 2.041 3.310 .069 7.695 
จำนวนรถจักรยานยนต์ .358 .249 .618 1.431 

รายได้ .000 2.347 .126 1.000 
อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง 1.999 3.163 .075 7.383 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี -.718 .397 .529 .488 

ราคาค่าเดินทาง -.015 .108 .743 .985 

เวลาเดินทาง -.002 5.603 .018 .998 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน -.982 .697 .404 .375 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน -10.146   3.921E-05 

พื้นที่อยู่อาศัย (อ้างอิง พื้นที่ 3 = ย่านศูนย์กลางเมือง) 

พื้นที่ 1 (ย่านชนบท) -3.323 3.391 .066 .036 

พื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) .150 .020 .887 1.162 

a. The reference category is: รถโดยสารสาธารณะ 
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ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางที่มีความสัมพันธ์ระดับนัยสำคัญทางสถิติ

น้อยกว่า 0.05 แบ่งได้ดังนี้  

- การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในเมืองเชียงใหม่เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ พบว่า 
อายุ จำนวนรถยนต์ และรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติในการเลือกใช้รถยนต์มากกว่ารถโดยสารสาธารณะ 
ในขณะที่การมีสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติในการเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่ารถยนต์ 

- การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในเมืองเชียงใหม่เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 

พบว่า  อายุ เป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติในการเลือกใช้รถจักรยานยนต์มากกว่ารถโดยสารสาธารณะ ในขณะที่ที่

อยู่อาศัยในพื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) เป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติในการเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่า

รถยนต ์

 

6.3 พฤติกรรมการเดินทางในเมืองขอนแก่น 
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครัวเรือนนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในเมืองขอนแก่น ดังนี ้

6.3.1 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share) 
พฤติกรรมการเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือเป็นการเดินทางหลักในเมือง จากการสำรวจพฤติกรรม 

การเดินทางในเมืองขอนแก่น พบว่า การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือด้วยรถส่วนตัวสูงมากกว่าร้อยละ 80  
โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางที่สะท้อนบทบาทของเมือง
ที่มีการใช้รถส่วนตัวอย่างชัดเจน และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีน้อยมากเพียง ร้อยละ 3  ในขณะ
ที่การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์มีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระบบขนส่งสาธารณะ  

 

ภาพที่ 156: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ในเมืองขอนแก่น 

42%

41%

3% 14%

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ การเดินทางไร้เครื่องยนต์
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เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางในแต่ละพื้นที่เมือง พบว่า คนเมืองขอนแก่นเดินทางไปทำงาน/เรียน
หนังสือด้วยรถส่วนตัวเป็นหลักในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกเมืองหรือพื้นที่ชนบทจะมี
สัดส่วนการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สูงกว่าในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและชานเมือง 

 

ภาพที่ 157: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ในเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

6.3.2 การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
จากข้อมูล พบว่า การเดินทางด้วยรถส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีสัดส่วนสูงมากในเมือง

ขอนแก่นเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ จึงมีการวิเคราะห์การพึ่งพารถยนต์โดยใช้เกณฑ์จำนวนผู้ถือครองรถยนต์
ในเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากกรมการขนส่งทางบก (2563) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
และข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของครัวเรือน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้
งานยานพาหนะและความปลอดภัยในการขับขี่เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ 

1) การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 

การพึ่งพารถยนต์ของคนเมืองหลักภูมิภาค เมื ่อพิจารณาจากข้อมูลการครอบครองรถยนต์โดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2553) ได้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของการครอบครองรถส่วนบุคคล 
พบว่า สัดส่วนการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลของคนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่ง
เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับภาคเหนือ และเมื่อพิจารณาเฉพาะเมืองขอนแก่นด้วยการวิเคราะห์การ
พึ่งพารถยนต์ของคนเมืองขอนแก่นย้อนหลังจากปี 2553-2563 เทียบกับเกณฑ์การพึ่งพารถยนต์ (Kodukula, 
2011) พบว่า คนเมืองขอนแก่นจะมีสัดส่วนการพึ่งพารถยนต์ต่อพันคนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2561 เป็น
ต้นมา ทำให้อนาคตการครอบครองรถยนต์จะมีแนวโน้มสูงขึ้นการพึ่งพารถยนต์ในการเดินทางของคนเมือง
ขอนแก่นจึงอาจสูงขึ้นตามด้วย 
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ภาพที่ 158: การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) ในเมืองขอนแก่น 

 

เมื่อนำข้อมูลระดับปัจเจกบุคคลมาวิเคราะห์การพึ่งพารถยนต์ของคนเมืองขอนแก่นในชีวิตประจำวัน
นอกเหนือจากการทำงานหรือเรียน เช่น การเดินทางไปซื้อของ การเดินทางไปพักผ่อนหรือออกกำลังกาย เป็น
ต้น พบว่า วิธีการเดินทางด้วยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 47 ของรูปแบบการเดินทางทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การใช้รถยนต์ในการเดินทางมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของรูปแบบการเดินทางทั้งหมด 

 

ภาพที่ 159: สัดส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันในเมืองขอนแก่น 
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ภาพที่ 160: สัดส่วนความถี่ในการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันในเมืองขอนแก่น 

เมื่อพิจารณาความถี่ในการเดินทางด้วยรถยนต์ของคนเมืองขอนแก่นในชีวิตประจำวัน พบว่า ความถี่
ในการใช้รถยนต์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ในการเดินทางน้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 68 แต่การเดินทางในชีวิตประจำวันมีผู้ที่ใช้รถยนต์เกือบทุกวันต่ำมาก คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ใช้
รถยนต์ทั้งหมด 

2) ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) 

เมื่อพิจารณาการครอบครองยานพาหนะ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างในเมืองขอนแก่นจะมีลักษณะการ
ครอบครองยานพาหนะคล้ายกับเมืองเชียงใหม่ คือ เกือบทุกครัวเรือนตัวอย่างจะต้องมีพาหนะอย่างน้อย 1 คัน 
เช่นเดียวกับเมืองเชียงใ หม่ และโดยส่วนใหญ่จะมีจำนวนยานพาหนะทั้งหมดในครัวเรือน 2-3 คัน จำนวน
ยานพาหนะสูงสุดในครัวเรือน คือ มีรถยนต์จำนวน 5 คัน และรถจักรยานยนต์จำนวน 8 คัน ครัวเรือนจำนวน 
1 ใน 3 ไม่มีรถยนต์ และครัวเรือนเกือบครึ่งหนึ่งมีรถ 1 คัน ซึ่งใกล้เคียงกับเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ครัวเรือน
ตัวอย่างที่ไม่มีรถจักรยานยนต์มีเพียง 18% สะท้อนความสำคัญของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการเดินทาง
ของคนเมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่ 161: สัดส่วนการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนในเมืองขอนแก่น 
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ภาพที่ 162: สัดส่วนจำนวนยานพาหนะในครัวเรือนในเมืองขอนแก่น 

ตารางที่ 38: จำนวนรถและสมาชิกที่ต้องเดินทางในครัวเรือนในเมืองขอนแก่น 

ประเภทรถ ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด รวม 
รถยนต ์ 0.97 0.87 0.00 5.00 762 
รถจักรยานยนต ์ 1.17 0.87 0.00 8.00 928 
รถจักรยาน 0.30 0.62 0.00 5.00 221 
รถประเภทอื่น 0.01 0.08 0.00 1.00 4 
สมาชิกที่ต้องเดินทาง 1.40 1.11 0.00 6.00 1,059 

 

 

ภาพที่ 163: สัดส่วนจำนวนรถยนต์ในครัวเรือนในเมืองขอนแก่น  
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ภาพที่ 164: สัดส่วนจำนวนรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนในเมืองขอนแก่น 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะในครัวเรือนจะคำนวนจากจำนวนยานพาหนะต่อจำนวน
ผู้เดินทางในครัวเรือนตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในเมืองเชียงใหม่ เมื่อนำสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องเดินทางเป็น
ประจำ เช่น การเดินทางไปทำ งานหรือเรียนพิจารณา พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีผู้เดินทางไป
ทำงานหรือเ รียนอย่างน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 78 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีสมาชิกที่ต้องเดินทางไป
ทำงานหรือเรียน 2-3 คน มีสัดส่วนมากที่สุด ถัดมาจะเป็นสัดส่วนของสมาชิกที่ต้องเดินทาง 1 คนและครัวเรือน
ที่มีสมาชิกต้องเดินทางมากกว่า 5 คนขึ้นไป จะมีสัดส่วนลดลงมาตามลำดับ 

 

ภาพที่ 165: สัดส่วนจำนวนคนเดินทางในครัวเรือนในเมืองขอนแก่น 

จากข้อมูลยานพาหนะและข้อมูลจำนวนคนเดินทางในครัวเรือนสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ได้จากการนำจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาพิจารณากับ
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องเดินทาง ผลการวิเคราะห์พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างเกินครึ่งหนึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 
1 แสดงว่าจำนวนรถในครัวเรือนของคนเมืองขอนแก่นมีเท่ากับสมาชิกที่ต้องเดินทาง 
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ภาพที่ 166: สัดส่วนประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ในเมืองขอนแก่น 

3) ความปลอดภัยในการขับขี่ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนหน้านี้ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างในเมืองขอนแก่นส่วนใหญ่จะมีรถส่วนตัว 

และการเดินทางจะใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อมาพิจารณาถึงความปลอดภัยในการขับขี่ 
โดยดูจากการมีใบอนุญาตขับขี่ของครัวเรือนในเมืองขอนแก่น พบว่า ครัวเรือนส่ วนใหญ่มีสมาชิกที่ใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 73 และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 77 

 
ภาพที่ 167: สัดส่วนการมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของครัวเรือนในเมืองขอนแก่น 
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ภาพที่ 168: สัดส่วนการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของครัวเรือนในเมืองขอนแก่น 

 

นอกจากนี้เมื่อมาพิจารณาถึงการมีผู้สูงอายุและเด็กในครัวเรือน  พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างที่มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 27 และมีสัดส่วนเด็กหรือเยาวชนคิดเป็นร้อยละ 20  

 
ภาพที่ 169: สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุในเมืองขอนแก่น 
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ภาพที่ 170: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนในเมืองขอนแก่น 

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเดินทางโดยใช้รถส่วนตัวของผู้สูงอายุ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างที่มีผู้สูงอายุ
เดินทางด้วยการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 51 และมีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เดินทางด้วย
การเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 31 ในขณะที่ เด็กอายุ 18 ปี การขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า 
ส่วนใหญ่จะไม่มีการขับขี่รถแต่ถ้ามีจะเป็นการขับขี่รถด้วยตัวเองแต่มีคนเดินทางด้วย คิดเป็นร้อยละ 13 ซึ่งมี
สัดส่วนที่น้อย 

 
ภาพที่ 171: สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในเมืองเมืองขอนแก่น 
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ภาพที่ 172: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กต่ำกว่า 12 ปีเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ในเมืองขอนแก่น 

 

 
ภาพที่ 173: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเยาวชนอายุ 18 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเมืองขอนแก่น 

 
โดยสรุป ในด้านความปลอดภัยในการขับขี่ของคนเมืองขอนแก่น ส่วนใหญ่ครัวเรือนที่มีการขับขี่

รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะมีใบอนุญาติขับขี่รถ และการเดินทางของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วย
ตนเองด้วยรถยนต์หรือจักรยานยนต์ และเด็กเล็กส่วนหนึ่งไม่มีความปลอดภัยในการเดินทางเช่นเดียวกับเมือง
เชียงใหม่ 
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6.3.3 ทิศทางการเดินทาง  
จากการสำรวจทิศทางการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างในเมืองขอนแก่น พบว่า ส่วนมากทั้งอยู่อาศัยและ

ทำงานในย่านศูนย์กลางเมืองมากที่สุด ร้อยละ 40.94 รองลงมา คือ ทั้งอยู่อาศัยและทำงานในย่านชานเมือง

ร้อยละ 16.37 ทั้งนี้ มีสัดส่วนการอยู่อาศัยในย่านศูนย์กลางเมืองแต่ทำงานในย่านชานเมืองเท่ากับการอยู่อาศัย

ในย่านชานเมืองแต่ทำงานในย่านศูนย์กลางเมือง คือ ร้อยละ 15.79 ตามลำดับ 

 

ภาพที่ 174: สัดส่วนการเดินทางจากย่านที่พักอาศัยไปย่านที่ทำงานในเมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่ 175: สัดส่วนทิศทางการเดินทางในย่านต่าง ๆ ในเมืองขอนแก่น 
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จากการสำรวจจุดหมายปลายทางของการเดินทางจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ย่านศูนย์กลางเมืองที่เป็น
จุดหมายปลายทางของการเดินทางมากที่สุดในเมืองขอนแก่นอยู่ในตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า และตำบล
บ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น เนื่องจากย่านดังกล่าวเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการปกครอง ศูนย์ราชการ การ
คมนาคม การศึกษา การแพทย์ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ย่านชานเมืองที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของการเดินทางมากที่สุดในเมืองขอนแก่นอยู่ในตำบลบ้านเป็ด ตำบลศิลา และตำบลพระลับ อำเภอ
เมืองขอนแก่น ย่านเหล่านี้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวจากศูนย์กลางเมืองขอนแก่นเชื่อมต่อไปทางจังหวัด
มหาสารคาม เป็นที่ตั ้งของย่านธุรกิจค้าปลีกและหมู่บ้านจัดสรร คนเมืองขอนแก่นส่วนใหญ่เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ประกอบอาชีพค้าขายและเป็นนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่  
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ภาพที่ 176: แสดงจุดหมายปลายทางของการเดินทางภายในเมืองขอนแก่น 
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6.3.4 ความเหลื่อมลำ้ในการเดินทาง 
ภาพรวมของค่าเดินทางเฉลี่ยในครัวเรือนตัวอย่างของเมืองขอนแก่น 1,053 บาทต่อเดือน มีค่าต่ำสุด

อยู่ที่ 0 บาท คือ ไม่มีการเดินทางเช่นทำงานอยู่บ้าน และสูงสุดอยู่ที่ 20,000 บาท เนื่องจากสภาพการทำงานที่
ต้องเดินทางบ่อยค่าเดินทางจึงสูงตาม 

ตารางที่ 39: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในเมืองขอนแก่น 

จำนวน จำนวนที่ตอบ 722 
 จำนวนที่ไม่ระบุ 96 

ค่าเฉลี่ย  1,052.96 

Std. Deviation  1304.92 
ค่าต่ำสุด  0 

ค่าสูงสุด  20,000 

 

เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยเทียบสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยของคนเมืองขอนแก่น พบว่า ภาพรวมทั้งหมด
ของภาระค่าเดินทางเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ย ส่วนใหญ่จะมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 85  

 

 

ภาพที่ 177: สัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ในเมืองขอนแก่น 

อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จ่ายค่าเดินทางเกินร้อยละ 10 ของรายได้ครัวเรือน กลับมีสัดส่วนมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืนเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ สะท้อนว่า คนจนแบกรับจ่ายค่าเดินทางในสัดส่วนที่
สูงกว่าชนช้ันกลางและคนรวย  

85%

10%

2% 3%

น้อยกว่า 10% 10-20% 20-30% มากกว่า 30%
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ภาพที่ 178: สัดส่วนค่าเดินทางเทียบรายได้ของกลุ่มรายได้ในเมืองขอนแก่น 

 

เมื่อพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแบ่งตามพื้นที่ ของคนเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของทุกพ้ืนที่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และค่าเดินทางในทุกพื้นที่มีความแปรผันสูงด้วย  

 

 
ภาพที่ 179: ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามพื้นที่ในเมืองขอนแก่น 

 

เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยของคนเมืองขอนแก่นแบ่งตามกลุ่มบุคลักษณ์ พบว่า ค่าเดินทางของกลุ่ม
ล้ำสมัยและกลุ่มมวลชนจะความแปรผันของค่าเดินทางเฉลี่ยสูง 

80.0%

87.2%

84.3%

8.9%

4.3%

12.1%

2.2%

5.3%

2.0%

8.9%

3.2%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

รายได้ต่ํา

รายได้ปานกลาง

รายได้สูง

น้อยกว่า 10% 11%-20% 21%-30% มากกว่า 30% ขึ้นไป
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ภาพที่ 180: ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามบุคลักษณ์ในเมืองขอนแก่น 

 

 
ภาพที่ 181: ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามกลุ่มรายได้ในเมืองขอนแก่น 

เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยของคนเมืองขอนแก่นแบ่งตามกลุ่มรายได้ พบว่า ค่าเดินทางของกลุ่มล้ำ
สมัยและกลุ่มมวลชนจะความแปรผันของค่าเดินทางเฉลี่ยสูงเช่นเดียวกับบุคลักษณ์ 
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6.3.5 ผลกระทบของ COVID-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางในเมืองขอนแก่น 

เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ดังนี ้

1) ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดนิทางแบง่ตามพื้นที่ 

จากข้อมูลระดับปัจเจก สามารถนำมาวิเคราะห์ผลกระทบของ COVID-19 มีต่อพฤติกรรมการเดินทาง
แบ่งตามพื้นที ่ จะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี ่ในการเดินทาง ราคาค่าเดินทาง และ
ระยะเวลาในการเดินทางจำนวนข้อมูล ดังนี้ 

 
1.1) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง การเดินทางส่วนใหญ่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเป็น

การเดินทางในสัดส่วนของการไปทำงานหรือเรียน และการเดินทางไปซื้อของ มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกันและเกิดขึ้นในทุกพื้นที่เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ 
 

 

ภาพที่ 182: สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทางในช่วง COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองขอนแก่น 

 
1.2) ความถี่ โดยส่วนใหญ่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการเดินทาง 

คนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางเหมือนเดิมในทุกพื้นที่ แต่ผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ชนททจะมีความถี่ในการเดินทางลดลง 
สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มที่เดินทางมาทำงานในเมือง ในช่วงล็อคดาวน์อาจจะไม่ได้ทำงานจึงอยู่บ้าน  

20.0%
35.3%

28.0%
31.9%

30.2%
27.6%

35.1%
35.5%

65.0%
47.1%

56.0%
46.8%
50.8%

46.8%
39.9%

43.9%

10.0%
11.8%
8.0%

8.5%
11.1%

18.6%
15.9%

13.1%

5.0%
5.9%

8.0%
12.8%

7.9%
7.1%

9.1%
7.5%
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8

พื้น
ที่

การเดินทางไปทํางาน/เรียนหนังสือ การเดินทางไปซื้อของ

การเดินทางไปออกกําลังกาย/พักผ่อน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน
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ภาพที่ 183: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองขอนแก่น 

 
1.3) ราคาค่าเดินทาง จะมีลักษณะสอดคล้องกับความถี่ในการเดินทาง ทำให้สัดส่วนของราคาค่า

เดินทางของทุกพื้นที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของความถี่ในการเดินทาง  

 

ภาพที่ 184: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองขอนแก่น 

1.4) ระยะเวลา การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการเดินทาง โดยส่วน
ใหญ่จะมีระยะเวลาเดินทางเท่าเดิม แต่อาจจะลดลงบางพื้นที่ 

33.3%

10.0%

7.5%

20.9%

16.0%

20.3%

14.7%

66.7%

53.3%

75.0%

80.0%
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68.2%
48.0%
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ภาพที่ 185: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองขอนแก่น 

 

2) ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทาง แบ่ง
ตามบุคลักษณ ์

ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามกลุ่มคน 
พิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางความถี่ในการเดินทาง ราคาค่าเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง
จำนวนข้อมูลดังนี้ 

2.1) วัตถุประสงค์การเดินทาง การเดินทางส่วนใหญ่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 จะเป็นการ
เดินทางไปทำงานหรือเรียน และการเดินทางไปซื้อของ ยกเว้นกลุ่มชายขอบซึ่งการเดินทางส่วนใหญ่เป็นการ
เดินทางไปซื้อของ เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ 

 
ภาพที่ 186: สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทางช่วง COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ในเมืองขอนแก่น 
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การเดินทางไปออกกําลังกาย/พักผ่อน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน
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2.2) ความถี่ โดยส่วนใหญ่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการเดินทาง 
คนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางเหมือนเดิมในทุกกลุ่ม โดยกลุ่มชายขอบมีความถี่ในการเดินทางเหมือนเดิมมากที่สุด 

 

ภาพที่ 187: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ใน
เมืองขอนแก่น 

2.3) ราคาค่าเดินทาง การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อราคาค่าเดินทางโดยกลุ่มล้ำสมัยจะ
มีราคาค่าเดินทางเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขณะที่ในกลุ่มมวลชน และกลุ่มชายขอบจะมีราคาเท่าเดิม  

 

ภาพที่ 188: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ในเมืองขอนแก่น 

 
2.4) ระยะเวลา การแพร่ระบาดของโตวิด 19 ไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาเดินทาง คนส่วนใหญ่ยังคง

ใช้เวลาเดินทางเหมือนเดิมในทุกกลุ่ม  

 

ภาพที่ 189: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ใน
เมืองขอนแก่น 
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการ
เดินทางด้วย จึงทำให้เทคโนโลยีการขนส่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งการทำอาหารรับประทานเองในบ้าน การ
เดินไปซื้อกลับมากินที่บ้าน การเดินทางไปกินที่ร้าน รวมถึงการสั่งอาหารด้วยบริการหรือซื้อของออนไลน์ด้วย
เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ 

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีการขนส่งระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในเมืองเชียงใหม่ 
ในภาพรวมส่วนใหญ่พฤติกรรมเหมือนเดิม แต่การทำอาหารกินเองในบ้านเพิ่มมากขึ้น การเดินไปซื้อกลับมากิน
เหมือนเดิม ทำให้การเดินทางไปกินที่ร้านเลยลดลงเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ 

  

ภาพที่ 190: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีการขนส่งในช่วง COVID-19 ในเมืองขอนแก่น 

 

6.3.6 ผลกระทบของเทคโนโลยีการขนส่ง  
จากข้อมูลการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองขอนแก่นสามารถแบ่งพิจารณาได้ดังนี้ 

1) การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน 

จากข้อมูลระดับปัจเจก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ แสดงให้
เห็นว่าบริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่นอาจจะยังให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นที่นอกเมืองที่เป็น
ชนบทและคนในท้องถิ่นยังไม่ค่อยนิยมใช้เทคโนโลยีนี้เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ คนเมืองขอนแก่นส่วน
ใหญ่เดินทางด้วยรถส่วนตัวเป็นหลัก 

27.8%

16.2%

0.9%

18.8%

12.0%

68.9%

65.2%

54.7%

72.7%

75.3%

3.2%

18.6%

44.4%

8.5%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 การทําอาหารกินเองในบ้าน

2 การเดินไปซื้ออาหารมากิน…

3 การเดินทางไปกินอาหาร…

4 การสั่งอาหารด้วยบริการส่ง…

5 การซื้อของออนไลน์

เพิ่มข้ึน เหมือนเดิม ลดลง
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ภาพที่ 191: สัดส่วนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่น 

เมื่อพิจารณาการเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแยกตามพื้นที่ พบว่า ผู้ที่เคยใช้จะกระจายตัวอยู่
ในทุกพื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่าคนในเมืองมีการยอมรับเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นอาจเป็นผลจาก
การที่บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเป็นการเดินทางระยะสั้น และการใช้บริการส่งอาหารในย่านละแวกบ้าน ซึ่ง
ปัจจุบันเริ่มมีการกระจายในทุกพื้นที่แล้ว  

 

ภาพที่ 192: สัดส่วนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

เมื่อพิจารณาการเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแยกตามกลุ่มบุคคลหรือบุคลักษณ์ พบว่า ส่วน
ใหญ่กลุ่มมวลชนและกลุ่มล้ำสมัย จะเคยใช้บริการในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มชายขอบเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่  

14%

86%

เคย ไม่เคย

28.6%
13.3%
13.8%
16.7%

12.5%
13.8%
13.0%
15.3%
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84.7%
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ภาพที่ 193: สัดส่วนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลักษณ์ 

2) การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (mode shift) 

ข้อมูลจากผู ้ที ่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองขอนแก่นสามารถนำมาวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ ราคาค่าเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง ได้ดังนี้ 

2.1) วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ในการเดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่นแตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที ่ ส่วนใหญ่จะใช้ในการเดินทางระยะสั้น เกือบทุกพื้นที่จึงใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อไปซื้อ
ของ เนื่องจากเดินทางได้ง่ายและสะดวก 

 

ภาพที่ 194: สัดส่วนวัตถุประสงค์การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ในเมืองขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ในการเดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่นของกลุ่มล้ำสมัยและกลุ่ม
มวลชนลักษณะจะคล้ายกันที่ใช้ในการเดินทางทุกวัตถุประสงค์ แต่กลุ่มชายขอบ (marginal) ส่วนใหญ่จะใช้ใน
การเดินทางไปซื้อของเป็นส่วนใหญ่  
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20.2%
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เคย ไม่เคย
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การเดินทางไปทํางาน/เรียนหนังสือ การเดินทางไปซื้อของ
การเดินทางไปออกกําลังกาย/พักผ่อน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน
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ภาพที่ 195: สัดส่วนวัตถุประสงค์การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลกัษณ์ในเมืองขอนแก่น 

2.2) ความถี ่ ในการเดินทางหลังเคยใช้บริการด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่นส่วนใหญ่จะ
ลดลง สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ชนบทหนาแน่นต่ำจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มมวลชนและกลุม่ล้ำสมัยจะ
มีสัดส่วนที่ใกลเ้คียงกัน ในขณะที่กลุ่มชายขอบมีความถี่ในการเดินทางหลังใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น สันนิษฐานว่า
กลุ่มนี้อาจจะเริ่มเข้าถึงเทคโนโลยีขนส่งมากขึ้นจึงมีความถี่ในการใช้สูง 

 

ภาพที่ 196: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ใน
เมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่ 197:  การสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่น
แบ่งตามบุคลักษณ์ 
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การเดินทางไปออกกําลังกาย/พักผ่อน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน
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2.3) ราคาค่าเดินทาง ในการใช้บริการด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองขอนแก่นส่วนใหญ่ จะมีราคา
ค่าเดินทางลดลง แต่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองจะมีสัดส่วนสูงขึ้น กลุ่มล้ำสมัยและชายขอบจะมีสัดส่วนของราคา
เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันแต่ชายขอบมองว่าราคาค่าเดินทางโดยการใช้บริการนี้ทำให้ค่าเดินทางของตนลดลง 

 

ภาพที่ 198: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ในเมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่ 199: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่นแบ่ง
ตามบุคลักษณ์ 

 
2.4) ระยะเวลา เช่นเดียวกับความถี่และราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่จะลดลง

หลังเคยใช้บริการด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถ ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มชายขอบที่มีความถี่ในการใช้บริการมากขึ้น
เวลาในการเดินทางจากปกติจึงลดลง ในขณะที่กลุ่มล้ำสมัยและกลุ่มมวลชนจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
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ภาพที่ 200: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่น
แบ่งตามพื้นที ่

 

ภาพที่ 201:  สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองขอนแก่น
แบ่งตามบุคลักษณ์ 

 

6.3.7 ทัศนคตใินการเดินทาง 
1)  ปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
เมื่อพิจารณาการให้คะแนนความสำคัญในการเลือกรูปแบบการเดินทาง การเลือกเดินทางของคนเมือง

ขอนแก่นให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านเวลาและด้านประสิทธิภาพมากที่สุด  
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ตารางที่ 40: คะแนนของปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทางของคนเมืองขอนแก่น 
ปัจจัยในการเลือกเดินทาง คะแนน 

ปัจจัยด้านราคา 3.8 

ปัจจัยด้านเวลา 4.3 

ปัจจัยด้านขนาด 3.6 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ 4.2 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 3.5 

ปัจจัยด้านคุณคา่ 3.3 

รวมปัจจัยในการเลือกวิธีการเดินทาง 3.9 

 
2) ปัญหาการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

 การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในปัจจุบันของคนเมืองขอนแก่น พบว่า คนเมืองขอนแก่นส่วน
ใหญ่ไม่เคยใช้ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 และสัดส่วนของผู้ที่เคยใช้ระบบของ
ขนส่งสาธารณะ จะพบว่าไม่มีปัญหาในการใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาจากการใช้ระบบขนส่งสาธารณะใน
เมืองขอนแก่นมีค่อนข้างน้อย แต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ทำให้การเดินทางด้วยรถส่วนตัวจะมีมากกว่า
สอดคล้องกับการใช้รถส่วนตัวของคนเมืองขอนแก่นที่มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน  

 
ภาพที่ 202: ปัญหาการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในปัจจุบันของคนเมืองขอนแก่น 

 
3) ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถสองแถว 
เมื่อพิจารณาถึงการบริการรสองแถวที่เป็นรถโดยสารสาธารณะ  จากพบว่า คนเมืองขอนแก่นมีความ

พึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับที่พอใจกับการบริการถสองแถว และให้คะแนนความพึงพอใจในด้านราคาค่า
เดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากที่สุด 

 
 
 

57%25%

18%

ไม่เคยใช้ ไม่มีปัญหา มีปัญหา
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ตารางที่ 41: คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวของคนเมืองขอนแก่น 
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถว ระดับความพึงพอใจ 

1. สภาพรถ 3.4 

2. ราคาค่าโดยสาร 3.9 

3. รายจ่ายค่าเดินทาง 3.8 

4. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 3.3 

5. ความปลอดภัย 3.4 

6. ความรวดเร็วในการเดินทาง 3.0 

7. ความตรงต่อเวลา 2.8 

ภาพรวม 3.4 

ระดับความพึงพอใจ พอใจ 

 
4) การตัดสินใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะหากมีการพัฒนาของคนเมืองขอนแก่น 
จากข้อมูลที่ได้ข้างต้นจะพบว่า การใช้บริการถขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังไม่นิยมมาก เมื่อพิจารณาถึง

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ระบบขนส่งสาธารณะดีขึ้น การตัดสินใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะของคนเมือง
ขอนแก่นจะมีมากขึ้นเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น 
รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และการพัฒนาให้ราคาถูกลงและเป็นราคาเดียวกันทั้งหมดทุกประเภท แสดงให้เห็นว่าสอง
สิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการเลือกวิธีการเดินทางและการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองขอนแก่นได้ 

 

 
ภาพที่ 203: การตัดสินใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะหากมีการพัฒนาในเมืองขอนแก่น 
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1. มีระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้…

2. บริการรับส่งแบบประตูสู่ประตู (รับส่งจากบ้านถึงที่…

3. จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าได้เหมือนสายการบิน

4. ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได้

5. ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท

6.สามารถให้บริการผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถได้

7.ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ

8. ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า

ใช้ ไม่ใช้ ไม่แน่ใจ
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5) รูปแบบการเดินทางในอกี 5 ปีข้างหน้าของคนเมืองขอนแก่น 
ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า วิธ ีการเดินทางของคนเมืองขอนแก่นยังคงเลือกใช้รถส่วนตัวซึ่ง

ประกอบด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการเดินทางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.6 ส่วนวิธีการเดินทางด้วย
รถสองแถวหรือระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ จะไม่ใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.2 ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเม
มืองเชียงใหม่ ดังนั้น จากข้อมูลที่ได้ในการศึกษานี้อนาคตการเดินทางของคนเมืองเชียงใหม่ยังคงพึ่งพารถ
ส่วนตัวเป็นหลัก 

 
ภาพที่ 204: รูปแบบการเดินทางในอีก 5 ปีข้างหน้าในเมืองขอนแก่น 

 

6.3.8 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งและบุคลักษณ ์
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งหรือลักษณะทางกายภาพของย่าน
และบุคลักษณ์ จะใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least -Significant Different (LSD) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (α = .05) 
และวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) เพื่อทำการวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ ดังนี้ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของย่าน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) การตรวจสอบชุดแรกจะ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างที่ตั ้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นพื้นที่ 8 กลุ่มกับราคาค่าเดินทางเฉลี่ยของ
ครัวเรือน และชุดที่สองจะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างที่ตั้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นพื้นที่ 8 กลุ่มกับ
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยของครัวเรือน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.1 ที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันของคนเมือง
ขอนแก่น มีผลต่อราคาค่าเดินทางเฉลี ่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับพ้ืนที่ในเมืองขอนแก่น 

 

26.6%

92.6%
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32.6%
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1. รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ

2. รถส่วนตัว

3. บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ

ใช้ ไม่ใช้ ไม่แน่ใจ
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ตารางที่ 42: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่ในเมืองขอนแก่น 
พื้นที่ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

1 27 974.07 1,088.96 .338 .935 

2 26 965.38 949.92     

3 28 1,100.00 693.89     

4 54 1,407.78 2,818.96     

5 81 909.63 1,169.57     

6 190 1,030.63 1,085.37     

7 214 1,058.41 1,175.13     

8 102 1,039.41 1,019.38     

รวม 722 1,052.96 1,304.92     

 

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีค่านัยสำคัญเท่ากับ 0.935 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าพื้นที่อยู่อาศัย
ของคนเมืองขอนแก่นมีค่าเดินทางเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.2 ที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันของคนเมือง
ขอนแก่น มีผลต่อระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่เมืองขอนแก่น 

ตารางที่ 43: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่เมืองขอนแก่น 

พื้นที่ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

1 25 11.60 9.65 .886 .520 

2 26 13.31 15.96     

3 18 12.11 11.74     
4 51 9.94 13.24     

5 69 14.36 36.31     

6 179 9.16 10.77     

7 201 10.81 11.44     

8 85 9.11 8.46     

รวม 654 10.61 15.85     

 

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีค่านัยสำคัญเท่ากบั 0.520 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าพื้นที่อยู่อาศัยของ
คนเมืองขอนแก่นมีเวลาในการเดินทางเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  
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2) ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดนิทางกับบุคลกัษณ ์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งหรือลักษณะทางกายภาพของย่าน
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) การตรวจสอบชุดแรกจะ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มกับราคาค่าเดินทางเฉลี่ยของครัวเรือน 
และชุดที่สองจะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มกับระยะเวลาเดินทาง
เฉลี่ยของครัวเรือน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.3 กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ที่ต่างกันของคนเมืองขอนแก่น มีผลต่อราคา
ค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ย
กับบุคลักษณ์ของคนเมืองขอนแก่น 

ตารางที่ 44: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ในเมืองขอนแก่น 

บุคลักษณ ์ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 310 828.26 1,448.71 12.606 .000 

กลุ่มมวลชน (mass) 325 1,145.63 1,183.26   
กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 87 1,507.47 1,018.25   

รวม 722 1,052.96 1,304.92   
 

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองขอนแก่นอย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีค่า
เดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการทดสอบแบบรายคู่พหุคูณ 
ได้ผลแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 45: แสดงผลเปรียบเทียบค่าเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์รายคู่ในเมืองขอนแก่น 

ผลต่างของค่าเดนิทางเฉลี่ย 
กลุ่มมวลชน 

(mass) 
กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

สรุปบุคลักษณ์ที่มี
ราคาค่าเดินทาง

ต่างกัน บุคลักษณ ์ ค่าเดินทางเฉลี่ย 1145.63 1507.47 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 828.26 -317.37* -679.21* (1,2) (1,3) 

กลุ่มมวลชน (mass) 1145.63   -361.84* (2,3) 
กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 1507.47       

 

จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า ทุกกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองขอนแก่นมีค่าเดินทางที่แตกต่างกัน 
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การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.4 กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ที ่ต่างกันของคนเมืองขอนแก่นมีผลต่อ
ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของ
ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ของคนเมืองขอนแก่น 

ตารางที่ 46: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ในเมืองขอนแก่น 

บุคลักษณ ์ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 265 10.28 21.50 .810 .446 

กลุ่มมวลชน (mass) 304 10.52 10.57     

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 85 11.98 9.71     

รวม 654 10.61 15.85     

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่าค่านัยสำคัญเท่ากับ 0.446 ซึ่งมากกว่า ค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
กล่าวได้ว่ากลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองขอนแก่นมีระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ  

6.3.9 ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางในเมืองขอนแก่น 
การศึกษาน้ีใช้สถิติ Multinomial Logistic Regression ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเดินทางของคนเมืองขอนแก่นเช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และใช้แบบจำลอง Multinomial Logistic ในการวิเคราะห์โดยปัจจัยที่นำมาใช้วิเคราะห์ ตัว
แปรอิสระ ได้แก่  

1. คุณลักษณะครัวเรือน - เพศ อายุ การครอบครองรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รายได้ครัวเรือน อาชีพ
หรือการทำงาน ระดับการศึกษา การมีเด็กหรือผู้ใหญ่ในครัวเรือน การมีสมาร์โฟนใช้ และพื้นที่อยู่อาศัย  

2. คุณลักษณะระบบขนส่ง – ราคาค่าเดินทาง เวลาเดินทาง 
และวิธีการเดินทางที่กำหนดให้เป็นตัวแปรตามมี 3 วิธี คอื รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถโดยสาร

สาธารณะ  
H0 : ตัวแปรอิสระไม่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองขอนแก่น 
H1 : ตัวแปรอิสระส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองขอนแก่น 

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) 0.05 
ตารางที่ 47: ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในเมืองขอนแก่น 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 449.106       

Final 164.278 284.827 26 .000 

Nagelkerke R2 = 0.801 
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จากตาราง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่าถ้าตัวแบบ

ประกอบด้วยค่าคงที่เพียงอย่างเดียว จะให้ค่า -2LL = 449.106 และถ้าตัวแบบประกอบด้วยค่าคงที่ และตวัแปร

อิสระจะให้ค่า -2LL = 164.278 นั่นคือตัวแบบที่มีตัวแปรอิสระรวมอยู่ด้วยมีความเหมาะสมมากกว่าตัวแบบที่มี

ค่าคงที่เพียงอย่างเดียวนั่นคือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม จากข้อมูลจะได้ 

Chi-Square = Intercept Only – Final (449.106 – 164.278) = 284.827 ค่า p-value = 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคอืตัวแปรอิสระมีความสัมพันธก์ับตัวแปรตามของวิธีการเดินทาง 

ดังนั้นตัวแปรอิสระจะส่งผลตอ่พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองขอนแก่น 

สำหรับค่า Nagelkerke หรือเรียกว่า Pesudo R2 เป็นค่าบอกสัดส่วนที่สามารถอธิบายความผันแปร

ใน Multinomial Logistic Regression จากผลที่ได้ Nagelkerke R2 = 0.801 หรือเท่ากับร้อยละ 80.1 ของ

ความผันแปร ดังนั้นตัวแปรนี้จึงมีผลต่อการพยากรณ์ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเดินทางได้โดยมีวิธีการ

เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเป็นตัวอ้างอิงดังนี ้
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ตารางที่ 48: สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบกลุ่มวิธีการเดินทางของคนเมืองขอนแก่น 

 รูปแบบการเดินทาง B Wald Sig. Exp(B) 

รถยนต์         

ค่าคงที ่ 69.504 .008 .928  

เพศหญิง -18.061 .001 .981 1.433E-08 

อายุ -.131 5.370 .020 .877 

จำนวนรถยนต์ .984 1.449 .229 2.675 

จำนวนรถจักรยานยนต์ -.691 .735 .391 .501 

รายได้ .000 1.132 .287 1.000 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง -.495 .118 .731 .609 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี -1.686 1.303 .254 .185 

ราคาค่าเดินทาง -.209 5.279 .022 .812 

เวลาเดินทาง .006 9.295 .002 1.006 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน -1.711 1.377 .241 .181 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน -43.273 1338.607 .000 1.610E-19 

พื้นที่อยู่อาศัย (อ้างอิง พื้นที่ 3 = ย่านศูนย์กลางเมือง) 

พื้นที่ 1 (ย่านชนบท) 1.492 .757 .384 4.445 

พื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) 4.637 5.149 .023 103.189 

รถจักรยานยนต์ 

ค่าคงที ่ 69.871 .008 .928  

เพศหญิง -17.663 .001 .982 2.133E-08 

อายุ -.121 5.025 .025 .886 

จำนวนรถยนต์ -1.568 3.922 .048 .208 

จำนวนรถจักรยานยนต์ 1.390 3.540 .060 4.016 

รายได้ .000 .565 .452 1.000 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง -.359 .068 .794 .698 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี -.900 .408 .523 .406 

ราคาค่าเดินทาง -.207 5.224 .022 .813 

เวลาเดินทาง .004 4.874 .027 1.004 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน -1.707 1.504 .220 .181 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน -42.743   2.735E-19 

พื้นที่อยู่อาศัย (อ้างอิง พื้นที่ 3 = ย่านศูนย์กลางเมือง) 

พื้นที่ 1 (ย่านชนบท) 1.409 .785 .376 4.094 

พื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) 4.862 5.855 .016 129.263 

a. The reference category is: รถโดยสารสาธารณะ  
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ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางที่มีความสัมพันธ์ระดับนัยสำคัญทางสถิติ

น้อยกว่า 0.05 แบ่งได้ดังนี้  

- การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในเมืองขอนแก่นเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ พบว่า 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติในการเลือกใช้รถยนต์มากกว่ารถโดยสารสาธารณะ 
ในขณะที่อายุ ราคาค่าเดินทาง และการมีสมาร์ทโฟนใช้งาน เป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติในการเลือกใช้รถโดยสาร
สาธารณะมากกว่ารถยนต์ 

- การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในเมืองขอนแก่นเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 

พบว่า ระยะเวลาเดินทางและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) เป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติในการเลือกใช้

รถจักรยานยนต์มากกว่ารถโดยสารสาธารณะ ในขณะที่อายุ จำนวนรถยนต์ และราคาค่าเดินทาง เป็นปัจจัย

สำคัญทางสถิติในการเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่ารถยนต์ 

 

6.4 พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครัวเรือนสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหาดใหญ่ -

สงขลา ดังนี้ 

6.4.1 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share) 
พฤติกรรมการเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือเป็นการเดินทางหลักในเมือง จากการสำรวจพฤติกรรม

การเดินทางในเมืองเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่า การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือด้วยรถส่วนตัวสูงมาก
เกือบร้อยละ 90 โดยเกือบครึ่งหนึ่งของการเดินทางทั้งหมดเป็นการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ สะท้อน
บทบาทเมืองจักรยานยนต์อย่างชัดเจน ในขณะที่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีน้อยมากเพียง ร้อยละ 
4 เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ และเมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่ 205: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ การเดินทางไร้เครื่องยนต์
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เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางในแต่ละพื้นที่เมือง พบว่า คนเมืองหาดใหญ่-สงขลาเดินทางไป
ทำงาน/เรียนหนังสือด้วยรถส่วนตัวเป็นหลักในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกเมืองหรือชนบท
ที่มีสัดส่วนการใช้รถส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์สูงมาก 

  

ภาพที่ 206: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ในเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

6.4.2 การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
จากข้อมูลที่ได้ พบว่า การเดินทางด้วยรถส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีสัดส่วนสูงมากใน

เมืองหาดใหญ่-สงขลาเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น ในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์การพึ่งพา
รถยนต์โดยใช้เกณฑ์จำนวนผู้ถือครองรถยนต์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากกรมการ
ขนส่งทางบก (2563) และข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของครัวเรือน รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้งานยานพาหนะและความปลอดภัยในการขับขี่เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่และ
ขอนแก่น 

1) การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 

การพึ่งพารถยนต์ของคนเมืองหลักภูมิภาคสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลการครอบครองรถยนต์ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2553) พบว่า การเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลในเมืองของภาคใต้คิดเป็นร้อยละ 37 
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับภาคเหนือและภาคตะวันออกฉียงเหนือ และเมื่อพิจารณาเฉพาะเมืองหาดใหญ่-
สงขลา ด้วยการวิเคราะห์การพึ่งพารถยนต์ของคนเมืองหาดดใหญ่-สงขลาย้อนหลังจากปี 2553-2563 เทียบ
กับเกณฑ์การพึ่งพารถยนต์ (Kodukula, 2011) พบว่า คนเมืองหาดใหญ่-สงขลาจะมีสัดส่วนการพึ่งพารถยนต์
ต่อพันคนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่และขอนแก่น จึงเป็นส่วนที่ทำให้เกิด การพึ่งพารถยนต์ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ำและปานกลาง จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นได้อีกในอนาคต 
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ภาพที่ 207: การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

เมื ่อนำข้อมูลระดับปัจเจกบุคคลมาวิเคราะห์การพึ่งพารถยนต์ของคนเมืองหาดใหญ่ -สงขลาใน
ชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการทำงานหรือเรียน เช่น การเดินทางไปซื้อของ การเดินทางไปพักผ่อนหรือออก
กำลังกาย เป็นต้น พบว่า การเดินทางด้วยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 28 ของรูปแบบการเดินทางทั้งหมดซึ่งมี
สัดส่วนเท่ากับเมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 208: สัดส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่ 209: สัดส่วนความถี่ในการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

เมื่อพิจารณาความถี่ในการเดินทางด้วยรถยนต์ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาในชีวิตประจำวัน พบว่า  
ความถี่ในการใช้รถยนต์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของครัวเรือน ส่วนใหญ่จะมีการใช้รถยนต์น้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่ง
สัดส่วนใกล้เคียงกับการใช้รถยนต์ 5 วัน อาจสันนิษฐานได้ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ในเมืองหาดใหญ่-
สงขลาสำหรับไปทำงานหรือเรียนเป็นส่วนใหญ่ 

2) ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) 

เมื ่อพิจารณาการครอบครองยานพาหนะ พบว่า เกือบทุกครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่ -สงขลาจะ
ครอบครองยานพาหนะอย่างน้อย 1 คัน เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น โดยส่วนใหญ่จะมี
จำนวนยานพาหนะทั้งหมดในครัวเรือน 2-3 คัน จำนวนยานพาหนะสูงสุดในครัวเรือน คือ มีรถยนต์จำนวน 5 
คัน และรถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน ครัวเรือนจำนวน 1 ใน 3 ไม่มีรถยนต์ และครัวเรือนเกือบครึ่งหนึ่งมีรถ 
1 คัน ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่มีรถจักรยานยนต์มีไม่ถึง ร้อยละ 10 สะท้อนความสำคัญของรถจักรยานยนต์ใน
การเดินทางของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาโดยข้อมูลที่ได้มีลักษณะคล้ายกับเมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 210: สัดส่วนการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

40%

36%

24%

น้อยกว่า 5 วัน 5 วัน มากกว่า 5 วัน

97%

3%

มี ไม่มี
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ภาพที่ 211: สัดส่วนจำนวนยานพาหนะในครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตารางที่ 49: จำนวนรถและสมาชิกที่ต้องเดินทางในครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

รูปแบบการเดินทาง ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด รวม 

รถยนต์ 0.85 0.75 0 5 629 

รถจักรยานยนต์ 1.49 0.85 0 6 1,199 

รถจักรยาน 0.49 0.80 0 9 318 

รถประเภทอื่น 0.02 0.14 0 1 10 

สมาชิกที่ต้องเดินทาง 1.64 1.15 0.0 6 1,157 

 

 

ภาพที่ 212: สัดส่วนจำนวนรถยนต์ในครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

3%

25%

59%

12%

1%

ไม่มี 1 คัน 2-3 คัน 4-5 คัน มากกว่า 5 คันขึ้นไป

33%

52%

15%
0%

ไม่มี 1 คัน 2-3 คัน 4-5 คัน
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ภาพที่ 213: จำนวนรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะในครัวเรือนจะคำนวนจากจำนวนยานพาหนะต่อจำนวน
ผู้เดินทางในครัวเรือนตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในเมืองเชียงใหม่  พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีผู้เดินทาง
ไปทำงานหรือเรียนอย่างน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีสมาชิกที่ต้องเดินทางไป
ทำงานหรือเรียน 1 คน ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 

 

ภาพที่ 214: สัดส่วนจำนวนคนเดินทางในครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จากข้อมูลจำนวนยานพาหนะและข้อมูลจำนวนคนเดินทางในครัวเรือนสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ผลการวิเคราะห์พบว่า ครัวเรือนที่มีสัดส่วนมากกว่า 1 มีมาก
ที่สุดและมีใกล้เคียงกับสัดส่วนที่เท่ากับ 1 แสดงว่าจำนวนรถในครัวเรือนตัวอย่างในเมืองหาดใหญ่-สงขลามี
เท่ากับหรือมากกว่าสมาชิกที่ต้องเดินทาง 

6%

53%

39%

2% 0%

ไม่มี 1 คัน 2-3 คัน 4-5 คัน มากกว่า 5 คันขึ้นไป

16%

32%46%

6%

0%

ไม่มี 1 คน 2-3 คน 4-5 คน มากกว่า 5 คนขึ้นไป
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ภาพที่ 215: สัดส่วนประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

3) ความปลอดภัยในการขับขี่ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนหน้านี้ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างในเมืองหาดใหญ่-สงขลาส่วนใหญ่จะมีรถ
ส่วนตัว และการเดินทางจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อมาพิจารณาถึงความปลอดภัยในการขับขี่ โดย
ดูจากการมีใบอนุญาตขับขี่ของครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่ -สงขลา พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีสมาชิกที่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 73 และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งเป็นสัดส่วน
ที่สูงมาก  

 

ภาพที่ 216: สัดส่วนการมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

16%

41%

43%

น้อยกว่า 1 เท่ากับ 1 มากกว่า 1

73%

27%

มี ไม่มี
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ภาพที่ 217: สัดส่วนการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

นอกจากนี้เมื่อมาพิจารณาถึงการมีผู้สูงอายุและเด็กในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุมีสัดส่วน
ร้อยละ 22 และมีเด็กหรือเยาวชนมีสัดส่วนร้อยละ 23 

 

ภาพที่ 218: สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ภาพที่ 219: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

90%

10%

มี ไม่มี

22%

78%

มี ไม่มี

23%

77%

มี ไม่มี
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเดินทางโดยใช้รถส่วนตัวของผู้สูงอายุ พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเดินทาง
ด้วยการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 44 และมีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เดินทางด้วยการเป็น
ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 33 ในขณะที่ ครัวเรือนที่มีเยาวชนอายุ 18 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์มี
สัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างเดินทางคนเดียวกับมีผู้เดินทางด้วย คิดเป็นร้อยละ 13 และ 14 ตามลำดับ 

 

ภาพที่ 220: สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ภาพที ่221: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กต่ำกว่า 12 ปีเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ภาพที่ 222: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเยาวชนอายุ 18 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

44%

56%

มี ไม่มี

33%

67%

มี ไม่มี

73%

13%

14%

ไม่มี มี เดินทางด้วยตนเอง มี และมีคนเดินทางด้วย
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โดยสรุปในด้านความปลอดภัยในการขับขี่ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา ส่วนใหญ่ครัวเรือนที่มีการขับ
ขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะมีใบอนุญาติขับขี่รถ และการเดินทางของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วย
ตนเองด้วยรถยนต์หรือจักรยานยนต์ และเด็กเล็กส่วนหนึ่งไม่มีความปลอดภัยในการเดินทางเช่นเดียวกับ สอง
เมืองที่กล่าวมาข้างต้น 

6.4.3 ทิศทางการเดินทาง  
จากการสำรวจทิศทางการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างในเมืองหาดใหญ่ -สงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนมากทั้งอยู่อาศัยและทำงานในย่านศูนย์กลางเมืองมากที่สุด ร้อยละ 51.69 รองลงมา คือ อยู่อาศัยในย่าน
ศูนย์กลางเมืองแต่ทำงานในย่านชานเมืองร้อยละ 13.53 ลำดับถัดมา คือ ทั้งอยู่อาศัยในย่านชนบทและทำงาน
ในย่านชนบท ร้อยละ 7.73 ตามลำดับ  

 

ภาพที่ 223: สัดส่วนการเดินทางจากย่านที่พักอาศัยไปย่านที่ทำงาน (home based work trip) ในเมืองสงขลา-หาดใหญ่ 
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ภาพที่ 224: สัดส่วนทิศทางการเดินทางในย่านต่าง ๆ ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ย่านศูนย์กลางเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมากที่สุดของหาดใหญ่-สงขลาอยู่ใน
ตำบลหาดใหญ่และตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ ตำบลบ่อยางและตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา ซึ่ง
อำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์รวมของสินค้า
หลักในภาคใต้ตอนล่างและการค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่อำเภอเมืองสงขลา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เมืองพหุวัฒนธรรม ศูนย์การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาติจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาค สำหรับย่านชาน เมืองที่
เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมากที่สุดในเมืองหาดใหญ่ -สงขลาอยู่ในตำบลคลองแห ตำบลคลองอู่
ตะเภา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา และตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร 
เป็นพื้นที่ต่อเนื่องที่รองรับการขยายตัวจากย่านศูนย์กลางเมืองในข้างต้น คนเมืองหาดใหญ่สงขลาส่วนใหญ่
เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์ และประกอบอาชีพรับราชการ และค้าขายเป็นส่วนใหญ่  
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ภาพที่ 225: แสดงจุดหมายปลายทางของการเดินทางภายในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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6.4.4 ความเหลื่อมลำ้ในการเดินทาง 
ภาพรวมของค่าเดินทางเฉลี่ยในครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา1,065 บาทต่อเดือน มีค่าต่ำสุดอยู่ที่ 

0 บาท คือ ไม่มีการเดินทาง เช่น ทำงานที่บ้าน และสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน สันนิษฐานว่าเป็นการใช้
รถในการทำงานเป็นหลัก 
ตารางที่ 50: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จำนวน 
จำนวนที่ตอบ 690 

จำนวนที่ไม่ระบุ 140 

ค่าเฉลี่ย  1,064.82 

S.D.  1,224.10 

ค่าต่ำสุด  0 

ค่าสูงสุด  15,000 

 
เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยเทียบสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่า ภาพรวม

ทั้งหมดของภาระค่าเดินทางเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ย ส่วนใหญ่จะมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 
85  

  

ภาพที่ 226: สัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จ่ายค่าเดินทางเกินร้อยละ 10 ของรายได้ครัวเรือน มีสัดส่วนมากที่สุด
เมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อื่น สะท้อนให้เห็นว่า คนจนแบกรับจ่ายค่าเดินทางในสัดส่วนที่สูงกว่าชนชั้นกลางและ
คนรวยเช่นเดียวกับทั้งสองเมืองข้างต้น 

85%

12%

1% 2%

น้อยกว่า 10% 10-20% 20-30% มากกว่า 30%
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ภาพที่ 227: สัดส่วนค่าเดินทางเทียบรายได้ของกลุ่มรายได้ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

เมื ่อพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแบ่งตามพื้นที ่ ของคนเมืองหาดใหญ่ -สงขลา พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของทุกพื้นที่จะมีสัดส่วนแตกต่างกัน โดยค่าเดินทางเฉลี่ยในพื้นที่เมืองความหนาแน่นปานกลางหรือ
พื้นที่ชานเมืองจะมีความแปรผันของค่าเดินทางมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยในการจ่ายค่าเดินทางสูงด้วย 

 

ภาพที่ 228: ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามกลุ่มบุคลักษณ์ พบว่า กลุ่มลำ้สมัย  
มีความแปรผันของค่าเดินทางมากที่สุด และค่าเดินทางเฉลี่ยของกลุ่มนี้จะสูงกว่ากลุ่มอื่นด้วย  

80.0%

87.2%

84.3%

8.9%

4.3%

12.1%

2.2%

5.3%

2.0%

8.9%

3.2%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

รายได้ต่ํา

รายได้ปานกลาง

รายได้สูง

น้อยกว่า 10% 11%-20% 21%-30% มากกว่า 30% ขึ้นไป
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ภาพที่ 229: ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามบุคลักษณ์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา  

 

 

ภาพที่ 230: ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามกลุ่มรายได้ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามกลุ่มรายได้ พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้
สูงความแปรผันกันสูงที่สุด และค่าเดินทางเฉลี่ยของกลุ่มนี้จะสูงกว่ากลุ่มอื่น  
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6.4.5 ผลกระทบของ COVID-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนเมืองทั่วโลก เมื่อ

พิจารณาผลกระทบของ COVID-19 ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา เช่นเดียวกับทั้ง 2 เมืองที่กล่าวมา พบว่า ส่งผล
ต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะด้านการเดินทางเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

1) ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามพื้นที่ 

จากข้อมูลระดับปัจเจก สามารถนำมาวิเคราะห์ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการ
เดินทางแบ่งตามพื้นที่ จะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง ราคาค่าเดินทาง และ
ระยะเวลาในการเดินทาง ดังนี ้

1.1) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง การเดินทางส่วนใหญ่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเป็น
การเดินทางไปทำงานหรือเรียน และการเดินทางไปซื้อของ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันและเกิดขึ้นในทุกพื้นที่  

 
ภาพที่ 231: สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทางในช่วง COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 
1.2) ความถี่ โดยส่วนใหญ่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการเดินทาง 

คนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางเหมือนเดิมในทุกพื้นที่ แต่ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือพื้นที่ชนบท จะมีความถี่ในการ
เดินทางลดลง สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มที่เดินทางมาทำงานในเมือง ในช่วงล็อคดาวน์ทำงานอยู่ที่บ้านหรือไม่ได้
ทำงาน  

45.0%
45.7%

40.7%
44.4%

30.5%
42.8%

36.4%
38.9%

45.0%
31.4%

25.9%
25.9%

44.1%
35.9%

39.2%
35.2%

5.0%
17.1%

14.8%
14.8%
5.1%

11.0%
11.5%
16.0%

5.0%
5.7%

18.5%
14.8%

20.3%
10.3%

12.9%
9.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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พื้น
ที่

การเดินทางไปทํางาน/เรียนหนังสือ การเดินทางไปซื้อของ
การเดินทางไปออกกําลังกาย/พักผ่อน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน
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ภาพที่ 232: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ใน

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

1.3) ราคาค่าเดินทาง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าเดินทางของคนที่
อาศัยอยู่ในเมืองทุกพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 233: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 
1.4) ระยะเวลา เช่นเดียวกับราคาค่าเดินทาง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ระยะเวลาการเดินทาง แต่ในทุกพื้นที่จะมีสัดส่วนที่ลดลงด้วยโดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มที่ 3 ที่เป็นศูนย์กลางชนบท 

15.0%

23.5%

22.2%

6.3%

32.4%

31.0%

17.3%

43.8%

55.0%

52.9%

44.4%

43.8%

39.2%

47.4%

50.0%

56.3%

30.0%

23.5%

33.3%
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21.6%

32.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8
พื้น

ที่

เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง
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82.5%
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75.9%
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29.2%

15.0%
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เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง
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ภาพที่ 234: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ใน

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

2) ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามบุ
คลักษณ์ 

ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามกลุ่มคน 
พิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางความถี่ในการเดินทาง ราคาค่าเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง
จำนวนข้อมูลดังนี้ 

2.1) วัตถุประสงค์การเดินทาง การเดินทางส่วนใหญ่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 จะเป็นการ
เดินทางไปทำงานหรือเรียน และการเดินทางไปซื้อของ โดยเฉพาะกลุ่มล้ำสมัยที่มีสัดส่วนน้ีมากที่สุด 

 
ภาพที่ 235: สัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทางช่วง COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

2.5%
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61.3%

82.8%
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81.3%
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เพิ่มข้ึน เหมือนเดิม ลดลง
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กลุ่มชายขอบ (marginal)

กลุ่มมวลชน (mass)

กลุ่มล้ําสมัย (maverick)

การเดินทางไปทํางาน/เรียนหนังสือ การเดินทางไปซื้อของ

การเดินทางไปออกกําลังกาย/พักผ่อน การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน
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2.2) ความถี่ โดยส่วนใหญ่ การระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการเดินทางของกลุ่มล้ำสมัยโดยจะมี
ความถี่ในการเดินทางเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการออกไปทำงานหรือเรียนตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

 
ภาพที่ 236: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ใน

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

2.3) ราคาค่าเดินทาง การระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าเดินทาง คนส่วนใหญ่
ยังคงจ่ายค่าเดินทางเหมือนเดิมในทุกกลุ่ม สัดส่วนกลุ่มมวลชนที่จ่ายค่าเดินทางน้อยลงมีมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
กลุ่มอื่น ๆ   

 
ภาพที่ 237: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ใน

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

2.4) ระยะเวลา เช่นเดียวกับราคาค่าเดินทาง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาเดินทาง คนส่วนใหญ่ยังคงใช้เวลาเดินทางเหมือนเดิมในทุกกลุ่ม  

 

ภาพที่ 238:  สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

9.6%
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการ
เดินทางด้วย ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น รวมถึงการที่เทคโนโลยีการขนส่งเข้า
มามีบทบาทมากขึ้นด้วย 

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีการขนส่งระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในเมืองหาดใหญ่-
สงขลา ในภาพรวมส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเหมือนเดิม แต่การทำอาหารกินเองในบ้านเพิ่มมากขึ้น การเดินไป
ซื้อกลับมากินที่บ้านมีเหมือนเดิม ในขณะที่การเดินทางไปกินที่ร้านลดลง เช่นเดียวกับสองเมืองที่ผ่านมา 

 

ภาพที่ 239: การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีการขนส่งระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

6.4.6 ผลกระทบของเทคโนโลยีการขนส่ง 
จากข้อมูลการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองหาดใหญ่ -สงขลาสามารถแบ่งพิจารณาได้

ดังนี้ 

1) การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน 

จากข้อมูลระดับปัจเจก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ แสดงให้
เห็นว่าคนเมืองหาดใหญ่-สงขลานิยมใช้เทคโนโลยีนี้ค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น 

39.62

22.05

2.73

21.66

20.73

54.21

50.13

40.18

60.56

63.12

6.16

27.82

57.09

17.78

16.14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 การทําอาหารกินเองในบ้าน

2 การเดินไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน

3 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน

4 การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร

5 การซื้อของออนไลน์

เพิ่มข้ึน เหมือนเดิม ลดลง
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ภาพที่ 240: สัดส่วนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

เมื่อพิจารณาการเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแยกตามพื้นที่ พบว่า ผู้ที่เคยใช้บริการจะกระจาย
อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ -สงขลาในเกือบทุกพื้นที่
แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ไม่เคยใช้บริการ ในขณะที่ ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองมีสัดส่วนการใช้บริการสูงที่สุด 

 

ภาพที่ 241: สัดส่วนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

เมื่อพิจารณาการเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแยกตามกลุ่มบุคคลหรือบุคลักษณ์ พบว่า ส่วน
ใหญ่กลุ่มมวลชนและกลุ่มล้ำสมัย จะเคยใช้บริการในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มชายขอบ เช่นเดียวกับเมืองอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 242: สัดส่วนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามบุคลักษณ ์

2) การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (mode shift) 

ข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาสามารถนำมาวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ ราคาค่าเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง ได้ดังนี้ 

2.1) วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ในการเดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองหาดใหญ่-สงขลา
แตกตา่งกันในแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่จะใช้ในการเดินทางระยะสั้น ในทุกพื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้บริการแอปพลิเคชัน
เรียกรถเพื่อไปทำงานหรือเรียนหนังสือค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองและยังมีสัดส่วนการใช้บริการเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่ืนด้วย 

 

ภาพที่ 243: สัดส่วนวัตถุประสงค์การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

วัตถุประสงค์ในการเดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองหาดใหญ่-สงขลาในกลุ่มล้ำสมัยและกลุ่ม
มวลชนส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางไปทำงานหรือเรียน แต่กลุ่มชายขอบ (marginal) ส่วนใหญ่จะใช้ในการ
เดินทางไปซื้อของเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ใช้เพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ เลย 
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ภาพที่ 244: สัดส่วนวัตถุประสงค์การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลกัษณ์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

2.2) ความถี่ ในการเดินทางหลังเคยใช้บริการด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองหาดใหญ่-สงขลาส่วน
ใหญ่จะลดลง สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่เมืองจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มชายขอบมีสัดส่วนของความถี่ในการ
เดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถมากขึ ้นด้วยอาจเป็นเพราะการที ่คนเมืองหาดใหญ่ -สงขลาเริ ่มจะนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเดินทางมากขึ้น 

 

ภาพที่ 245: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่ 246: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองหาดใหญ่-สงขลา
แบ่งตามบุคลักษณ์ 

 

2.3) ราคาค่าเดินทาง จะสอดคล้องกับความถี่ในการใช้บริการด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถในเมือง
หาดใหญ่-สงขลาซึ่งส่วนใหญ่สัดส่วนลดลงและเหมือนเดิม และกลุ่มชายขอบจะมีสัดส่วนราคาเดินทางเพิ่มขึ้น
มากที่สุดตามความถี่ในการใช้บริการ 

 

ภาพที่ 247: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพืน้ที่ 
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ภาพที่ 248: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมืองหาดใหญ่-สงขลา
แบ่งตามบุคลักษณ์ 

 

2.3) ระยะเวลา เช่นเดียวกับความถี่และราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่จะลดลง
หลังเคยใช้บริการด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถ ในขณะที่กลุ่มล้ำสมัยมีสัดส่วนผู้ที่มีระยะเวลาในการเดินทางลดลง
ใกล้เคียงกับกลุ่มมวลชน ขณะที่กลุ่มชายขอบจะคงเหมือนเดิม 

 

ภาพที่ 249: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพืน้ที ่
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ภาพที่ 250: สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามบคุลักษณ์ 

6.4.7 ทัศนคตใินการเดินทาง 
1)  ปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
เมื่อพิจารณาการให้คะแนนความสำคัญในการเลือกรูปแบบการเดินทาง การเลือกเดินทางของคนเมือง

หาดใหญ่-สงขลาให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคา ด้านเวลา และด้านประสิทธิภาพมากที่สุด  
 

ตารางที่ 51: คะแนนของปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทางของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ปัจจัยในการเลือกเดินทาง คะแนน 
ปัจจัยด้านราคา 4.3 

ปัจจัยด้านเวลา 4.4 

ปัจจัยด้านขนาด 3.8 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ 4.3 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 

ปัจจัยด้านคุณคา่ 3.8 

รวมปัจจัยในการเลือกวิธีการเดินทาง 4.1 

 
2) ปัญหาการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในปัจจุบันของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่า คนเมืองหาดใหญ่-

สงขลา ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันมากที่สุด และสัดส่วนของผู้ที่เคยใช้ระบบของขนส่ง
สาธารณะ จะพบว่ามีปัญหาในการใช้งานซึ่งมีสัดส่วนมากเมื่อเทียบกับเมืองเชียงใหม่และขอนแก่น แสดงให้
เห็นว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ยังมีไม่มากและระบบขนส่งที่มีอยู่ยังไม่ดีพอ ทำให้การ
เดินทางด้วยรถส่วนตัวจะมีมากสอดคล้องกับการใช้รถส่วนตัวของคนเมืองเชียงใหม่และขอนแก่นที่มีจำนวน
มากเช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 251: ปัญหาการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในปัจจุบันของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

3) ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถสองแถว 
เมื่อพิจารณาถึงการบริการรสองแถวที่เป็นรถโดยสารสาธารณะ  จากพบว่า คนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับพอใจกับการบริการถสองแถว อาจจะเนื่องจากว่าการใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองหาดใหญ่-สงขลามีปัญหาจากการใช้บริการมาก โดยเฉพาะความตรงต่อเวลาซึ่งมีระดับ
ความพึงพอใจต่ำที่สุด แต่ให้คะแนนความพึงพอใจด้านราคาค่าเดินทางสูงที่สุด 
ตารางที่ 52: คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถว ระดับความพึงพอใจ 

1. สภาพรถ 3.4 

2. ราคาค่าโดยสาร 3.8 

3. รายจ่ายค่าเดินทาง 3.8 

4. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 3.4 

5. ความปลอดภัย 3.3 

6. ความรวดเร็วในการเดินทาง 3.2 

7. ความตรงต่อเวลา 3.0 

ภาพรวม 3.4 
ระดับความพึงพอใจ พอใจ 

 
4) การตัดสินใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะหากมีการพัฒนาของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
จากข้อมูลที ่ได้ข้างต้นจะพบว่า การใช้บริการถขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังมีน้อยและไม่มี

ประสิทธิภาพพอ หากปัญหาต่าง ๆ มีการแก้ไขและพัฒนา จากข้อมูลจะพบว่า การตัดสินใจใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง 
เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และการพัฒนาให้ราคาถูกลงและเป็นราคาเดียวกันทั้งหมดทุกประเภท แสดงให้เห็น
ว่าสองสิ่งนี ้เป็นเหตุผลสำคัญที่สุดของการเลือกวิธีการเดินทางและการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเมือง
หาดใหญ่-สงขลาได้เช่นเดียวกับเมืองขอนแก่น 

42%

22%

36%

ไม่เคยใช้ ไม่มีปัญหา มีปัญหา
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ภาพที่ 252: การตัดสินใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะหากมีการพัฒนาในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

5) รูปแบบการเดินทางในอกี 5 ปีข้างหน้าของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า วิธีการเดินทางของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลายังคงเลือกใช้รถส่วนตัวซึ่ง

ประกอบด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการเดินทางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.3 ส่วนวิธีการเดินทางด้วย
รถสองแถวหรือระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ จะไม่ใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับเมืองเชียงใหม่และขอนแก่น แต่การเดินทางส่วนใหญ่ยังคงเลือกวิธีการเดินทางด้วยรถส่วนตัว  
ดังนั้น จากข้อมูลที่ได้ในการศึกษานี้อนาคตการเดินทางของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลายังคงพึ่งพารถส่วนตัวเป็น
หลัก 

 
ภาพที่ 253: รูปแบบการเดินทางในอีก 5 ปีข้างหน้าในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

58.3%

45.9%

45.0%

34.2%

53.5%

41.8%

29.5%

43.3%

18.5%

24.8%

24.7%

34.5%

19.2%

27.6%

33.9%

25.5%

23.3%

29.3%

30.2%

31.3%

27.4%

30.7%

36.6%

31.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. มีระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน

2. บริการรับส่งแบบประตูสู่ประตู (รับส่งจากบ้านถึงที่…

3. จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าได้เหมือนสายการบิน

4. ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได้

5. ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท

6.สามารถให้บริการผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถได้

7.ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ

8. ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า

ใช้ ไม่ใช้ ไม่แน่ใจ

35.4%

88.3%

33.0%

37.5%

5.5%

32.6%

27.1%

6.2%

34.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ

2. รถส่วนตัว

3. บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ

ใช้ ไม่ใช้ ไม่แน่ใจ



 

328 

6.4.8 ความสัมพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตัง้และบคุลักษณ์ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งหรือลักษณะทางกายภาพของย่าน

และบุคลักษณ์ จะใช้วิธีการเดียวกันกับเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Analysis of Variances : One-ANOVA) จากค่าเดินทางและระยะเวลาเดินทาง ทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least -Significant Different (LSD) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (α = .05) 
และวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) เพื่อทำการวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของย่าน 

ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) การตรวจสอบชุดแรกจะ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างที่ตั้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นพื้นที่ 8 กลุ่มกับราคาค่าเดินทางเฉลี่ยของ
ครัวเรือน และชุดที่สองจะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างที่ตั้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นพื้นที่ 8 กลุ่มกับ
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยของครัวเรือน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 3.1 ที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันของคนเมือง
หาดใหญ่-สงขลา มีผลต่อราคาค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับพ้ืนที่ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตารางที่ 53: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

พื้นที่ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

1 27 1,055.56 725.01 3.638 .001 

2 26 1,161.54 939.82     

3 24 1,731.25 1,631.00     

4 38 1,917.89 1,444.94     
5 67 1,311.79 1,307.36     

6 109 913.39 1,022.56     

7 224 910.63 1,298.73     

8 175 972.36 1,083.83     

รวม 690 1,064.82 1,224.10     

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีพื้นที่อยู่อาศัยของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาอย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีค่า
เดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการทดสอบแบบรายคู่พหุคูณ 
ได้ผลแสดงดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 54: แสดงผลเปรียบเทียบค่าเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่รายคู่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ผลต่างของราคาค่า

เดินทางเฉลี่ย 
2 3 4 5 6 7 8 

สรุปพื้นที่
ที่มีราคา

ค่า
เดินทาง
ต่างกัน 

พื้นที่ 
ค่าเดินทาง

เฉลี่ย 
1,161.54 1,731.25 1,917.89 1,311.79 913.39 910.63 972.36 

1 1055.56 -105.98 -675.69* -862.34* -256.24 142.16 144.93 83.20 
(1,3) 
(1,4) 

2 1161.54  -569.71 -756.36* -150.25 248.14 250.91 189.18 (2,4) 

3 1731.25   -186.64 419.46 817.85* 820.62* 758.89* 
(3,6) 
(3,7) 
(3,8) 

4 1917.89    606.14* 1,004.50* 1,007.27* 945.53* 

(4,5) 
(4,6) 
(4,7) 
(4,8) 

5 1311.79     398.40* 401.17* 339.43* 
(5,6) 
(5,7) 
(5,8) 

6 913.39      2.77 -58.97  

7 910.63       -61.74 (7,8) 
8 972.36         

 

จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า พื้นที่อยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่-สงขลาหลายกลุ่มมีค่าเดินทางที่แตกต่างกัน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.2 ที่ตั ้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันในเมือง
หาดใหญ่-สงขลา มีผลต่อระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ตารางที่ 55: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
พื้นที่ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

1 26 20.08 10.147 1.279 .266 

2 29 19.31 14.021   

3 24 28.29 58.722     

4 30 21.50 11.829     

5 58 18.91 13.753     

6 107 17.28 19.066     

7 221 17.32 34.797     

8 191 15.68 15.956     

รวม 686 17.75 25.908     
 

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีค่านัยสำคัญเท่ากับ 0.266 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าพื้นที่อยู่อาศัย
ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลามีระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับบุคลักษณ ์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งหรือลักษณะทางกายภาพของย่าน
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) การตรวจสอบชุดแรกจะ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มกับราคาค่าเดินทางเฉลี่ยของครัวเรือน 
และชุดที่สองจะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มกับระยะเวลาเดินทาง
เฉลี่ยของครัวเรือน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 3.3 กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ที่ต่างกันของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีผล
ต่อราคาค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่า
เดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตารางที่ 56: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

บุคลักษณ ์ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 189 814.87 949.70 9.459 .000 

กลุ่มมวลชน (mass) 379 1,025.78 1,033.72   
กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 122 1,573.30 1,851.96     

รวม 690 1,064.82 1,224.10     

 



 

331 

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาอย่างน้อย 2 กลุ่ม
ที่มีค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการทดสอบแบบรายคู่
พหุคูณ ได้ผลแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 57: แสดงผลเปรียบเทียบค่าเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์รายคู่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ผลต่างของค่าเดนิทางเฉลี่ย 
กลุ่มมวลชน 

(mass) 
กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

สรุปบุคลักษณ์ที่มีราคาค่า
เดินทางต่างกัน 

บุคลักษณ ์ ค่าเดินทางเฉลี่ย 1,025.78 1,573.30 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 814.87 -210.91 -758.44* (1,2) (1,3) 

กลุ่มมวลชน (mass) 1025.78  -547.52* (2,3) 

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 1573.30    

จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า ทุกกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลามีค่าเดินทางที่แตกต่างกัน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 3.4 กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ที่ต่างกันของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลามีผลต่อ
ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังตาราง 

ตารางที่ 58: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

บุคลักษณ ์ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 179 13.14 10.342 18.277 .000 

กลุ่มมวลชน (mass) 392 18.98 32.802     

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 115 20.70 11.325     
รวม 686 17.75 25.908     

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาอย่างน้อย 2 กลุ่ม
ที่มีระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบรายคู่พหคุูณ ได้ผลแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 59: แสดงผลเปรียบเทียบระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์รายคู่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ผลต่างของเวลาเดินทางเฉลี่ย 
กลุ่มมวลชน 

(mass) 
กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

สรุปบุคลักษณ์ที่
มีระยะเวลา

เดินทางต่างกัน บุคลักษณ์ ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย 12.13 17.38 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 9.44 -5.85* -7.56* (1,2) (1,3) 

กลุ่มมวลชน (mass) 12.13  -1.71  
กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 17.38    
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จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลามีบางกลุ่มที่มีระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน 

6.4.9 ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
การศึกษานี้ใช้สถิติ Multinomial Logistic Regression ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเดินทางของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาเช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และใช้แบบจำลอง Multinomial Logistic ในการวิเคราะห์โดยปัจจัยที่นำมาใช้
วิเคราะห์ ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

1. คุณลักษณะครัวเรือน - เพศ อายุ การครอบครองรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รายได้ครัวเรือน อาชีพ
หรือการทำงาน ระดับการศึกษา การมีเด็กหรือผู้ใหญ่ในครัวเรือน การมีสมาร์โฟนใช้ และพื้นที่อยู่อาศัย  

2. คุณลักษณะระบบขนส่ง – ราคาคา่เดินทาง เวลาเดินทาง 
และวิธีการเดินทางที่กำหนดให้เป็นตัวแปรตามมี 3 วิธี คือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถโดยสาร

สาธารณะ  
H0 : ตัวแปรอิสระไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
H1 : ตัวแปรอิสระส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) 0.05 
ตารางที่ 60: ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 584.592       

Final 650.250   26   

Nagelkerke R2 = 0.000 

จากตาราง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่าถ้าตัวแบบ

ประกอบด้วยค่าคงที่เพียงอย่างเดียว จะให้ค่า -2LL = 584.592 และถ้าตัวแบบประกอบด้วยค่าคงที่ และตัว

แปรอิสระจะให้ค่า -2LL = 650.250 นั่นคือตัวแบบที่มีตัวแปรอิสระรวมอยู่ด้วยมีความเหมาะสมมากกว่าตัว

แบบที่มีค่าคงที่เพียงอย่างเดียวนั่นคือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม จากข้อมูล

จะได้ Chi-Square = Intercept Only – Final (584.592 – 650.250) = ไม่ระบุค่า ค่า p-value = ไม่มี ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสถิติ ทำให้ตัวแปรอิสระไม่สามารถบอกความสัมพันธ์กับตัวแปรตามของวิธีการเดินทางได้  

สำหรับค่า Nagelkerke หรือเรียกว่า Pesudo R2 เป็นค่าบอกสัดส่วนที่สามารถอธิบายความผันแปร

ใน Multinomial Logistic Regression จากผลที่ได้ Nagelkerke R2 = 0 หรือเท่ากับร้อยละ 0 ของความผัน

แปร ดังนั้นตัวแปรนี้จึงไม่สามารถพยากรณ์ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเดินทางได้โดยมีวิธีการเดินทาง

ด้วยรถโดยสารสาธารณะเป็นตัวอ้างอิงดังตาราง 
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ตารางที่ 61: สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบกลุ่มวิธีการเดินทางของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

รูปแบบการเดินทาง B Wald Sig. Exp(B) 

รถยนต์ 

ค่าคงที ่ -8.332 12.455 .000   

เพศหญิง -.799 1.345 .246 .450 

อายุ .001 .001 .980 1.001 

จำนวนรถยนต์ .568 1.133 .287 1.764 

จำนวนรถจักรยานยนต์ .791 2.596 .107 2.205 

รายได้ .000 .019 .891 1.000 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง -.563 .607 .436 .569 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี -.830 1.182 .277 .436 

ราคาค่าเดินทาง .003 .106 .745 1.003 

เวลาเดินทาง .001 1.411 .235 1.001 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน -.774 .967 .326 .461 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน 11.267     78198.661 

พื้นที่อยู่อาศัย (อ้างอิง พื้นที่ 3 = ย่านศูนย์กลางเมือง) 

พื้นที่ 1 (ย่านชนบท) -.254 .094 .760 .776 

พื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) -.104 .021 .885 .901 

รถจักรยานยนต์ 

ค่าคงที ่ 127.169 2971.316 0.000   

เพศหญิง -.712 1.113 .291 .491 

อายุ -.009 .107 .744 .991 

จำนวนรถยนต์ -.486 .820 .365 .615 

จำนวนรถจักรยานยนต์ 1.287 6.976 .008 3.621 

รายได้ .000 .040 .842 1.000 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง -.521 .534 .465 .594 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี -.306 .167 .683 .736 
ราคาค่าเดินทาง -.006 .238 .626 .994 

เวลาเดินทาง .000 .667 .414 1.000 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน -.438 .314 .575 .646 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน -123.772     1.764E-54 

พื้นที่อยู่อาศัย (อ้างอิง พื้นที่ 3 = ย่านศูนย์กลางเมือง) 

พื้นที่ 1 (ย่านชนบท) -.344 .177 .674 .709 

พื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) .072 .010 .919 1.074 

a. The reference category is: รถโดยสารสาธารณะ 
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ผลการศึกษา พบว่า มีเพียงจำนวนรถจักรยานยนต์ที่เป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติที่มีแนวโน้มจะเลือกใช้

รถจักรยานยนต์มากกว่ารถโดยสารสาธารณะ ระดับนัยสำคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 

 

6.5 สรุปพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
 การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-
สงขลา จากการศึกษาสามารถสรุปพฤติกรรมการเดินทางได้ดังนี้ 

6.5.1 สัดส่วนรูปแบบการเดนิทาง (mode share)   
1. รูปแบบการเดินทาง  

 รูปแบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค พบว่า ส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นหลัก 
แสดงให้เห็นว่า วิถีของคนเมืองหลักภูมิภาคจะเป็นเมืองจักรยานยนต์ ถัดมาจะเป็นรถยนต์ ทำให้เห็นว่ารูปแบบ
การเดินทางจะเลือกใช้รถส่วนตัวเป็นหลัก ในขณะที่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางไร้
เครื่องยนต์มีสัดส่วนน้อยมาก 

 

ภาพที่ 254: การเปรียบเทียบสัดส่วนรูปแบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 

2. รูปแบบการเดินทางในแต่ละพืน้ที่ในเมือง  

 การเดินทางเมื่อแบ่งตามพื้นที่ จากการศึกษาพบว่า ย่านชนบทในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่จะมี
รูปแบบการเดินทางด้วยการใช้รถส่วนตัวมากกว่ารถโดยสารสาธารณะและการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ 
แสดงให้เห็นว่า คนเมืองหลักภูมิภาคยิ่งอยู่ไกลจากพื้นที่ศูนย์กลางเมืองจะยิ่งใช้รถส่วนตัวเป็นหลักในการ
เดินทาง 
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3. การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พบว่า การเดินทางด้วยระบบขนส่งหรือรถโดยสารสาธารณะส่วนใหญ่จะมี
น้อยเมื่อเทียบสัดส่วนการกับเดินทางด้วยรูปแบบอื่น แต่เมื่อนำข้อมูลเฉพาะการเดินทางด้วยรถโดยสาร
สาธารณะมาพิจารณา พบว่า การเดินทางส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางประเภทรถสองแถวใน
ทุกเมืองหลักภูมิภาค และมีการเดินทางอื่นที่นิยมนอกเหนือจากการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในแต่ละ
เมืองดังนี้ เมืองเชียงใหม่มีการเดินทางด้วยรถรับส่งพนักงาน/นักเรียน เมืองขอนแก่นมีการเดินทางด้วยแอป
พลิเคชันเรียกรถ และเมืองหาดใหญ่-สงขลามีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น ซึ่งวิธีการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันปตามบริบทของเมืองนั้น ๆ  

 

ภาพที่ 255: การเปรียบเทียบสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค 

  

นอกจากนี้การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ การใช้บริการรถสองแถวและ
ซิตี้บัส กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บรกิารรถสองแถว โดยสัดส่วนผู้ที่ไม่เคยเดินทางด้วยรถสองแถวในเมือง
เชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมอืงหาดใหญ่-สงขลา คิดเป็นร้อยละ 63.7  68.1 และ 50.7 ตามลำดับ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการซิตี้ในเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา คิดเป็นร้อยละ 96.1 
96.2 และ 97.9 ตามลำดับ 

6.5.2 การเดินทางด้วยรถส่วนตัว  
1. การพึ่งพารถยนต์ (car dependency)  

การพึ่งพารถยนต์ จะใช้เกณฑ์กำหนดการพึ่งพารถยนต์ของโคดูกูลา (Kodukula, 2011) ระบุว่า 
สัดส่วนผู้ถือครองรถยนต์ต่อพันคนที่มีค่าน้อยกว่า 200 ถือว่ามีการพึ่งพารถยนต์ในระดับต่ำ ( low car 
dependency) ค่าระหว่าง 200–400 ถือว่ามีการพึง่พารถยนต์ในระดับกลาง (multi-modal) และค่ามากกว่า 
400 ถือว่ามีการพึ่งพารถยนต์ในระดับสูง (automobile Dependent) จากการวิเคราะห์การเดินทางด้วย
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เกณฑ์กำหนดการพึ่งพารถยนต์ของโคดูกูลาพบว่า เมืองหลักภูมิภาคมีการพึ่งพารถยนต์ในระดับต่ำถึงปานกลาง
แต่แนวโน้มในอนาคตอาจจะเป็นระดับปานกลางถึงสูงได ้

 

ภาพที่ 256: การเปรียบเทียบการพึ่งพารถยนต์ในเมืองหลักภูมิภาค 

    

3. จำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในครัวเรือน 

 การครอบครองยานพาหนะโดยพิจารณาทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมกัน พบว่า เกือบทุก
ครัวเรือนตัวอย่างจะมีรถ โดยส่วนใหญ่มีรถมากกว่า 1 คัน สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาค
จะต้องมีรถส่วนตัวในการเดินทาง เนื ่องจากยังขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ซึ่งมีการครอบครองในสัดส่วนสูงกว่ารถยนต์ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาถูกกว่า เดินทางระยะใกล้
สะดวกกว่าและยังมีโอกาสในการประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจแพลตฟอร์มอีกด้วย 

 
ภาพที่ 257: การเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนยานพาหนะในครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาค 
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4. การเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวัน 

 การเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันของคนเมืองหลักภูมิภาคมีลักษณะที่คล้ายกัน โดยการ
เลือกใช้รถยนต์เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของการเดินทางทั้งหมด โดยเฉพาะเมืองขอนแก่นที่มีสัดส่วนการใช้รถยนต์
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา ซึ่งมีการใช้รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 47 ของ
วิธีการเดินทางทั้งหมด เมื่อเทียบสัดส่วนการใช้งานของผู้ใช้รถยนต์ในเมืองหลักภูมิภาค พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้
รถยนต์เกือบทุกวัน 

 

ภาพที่ 258:  การเปรียบเทียบสัดส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันในเมืองหลักภูมิภาค 
 

 
ภาพที่ 259: การเปรียบเทียบสัดส่วนความถี่การเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันในเมืองหลักภูมิภาค 

 

5. ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization)  

 ครัวเรือนตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีผู้เดินทางมากกว่า 1 คน และเมื่อพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะโดยเทียบจำนวนยานพาหนะต่อคนเดินทางจะพบว่า ส่วนใหญ่จะมีรถ
มากกว่าคนเดินทาง ทำให้มีรถส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้งานอยู่บางส่วน นำไปสู่ปัญหาที่จอดรถในเมือง 
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22.6%
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ภาพที่ 260: การเปรียบเทียบสัดส่วนประสิทธิภาพการใช้งานยานพาหนะในเมืองหลักภูมิภาค 

 

6. คนเดินทางต่อผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถส่วนตัว 

 เมื่อเปรียบเทียบคนเดินทางต่อผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างบางส่วนมีคน
เดินทางมากกว่าผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  ทำให้มีผู้โดยสารในการเดินทางด้วยรถส่วนตัว
หรืออาจมีการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งอาจเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการ
เดินทาง นำไปสู่ปัญหาอุบัติเหตุ 

 

ภาพที่ 261: สัดส่วนผู้เดินทางต่อผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาค  

 

ภาพที่ 262: สัดส่วนผู้เดินทางต่อผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ในครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาค  
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51.3%

38.1%
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เมืองเชียงใหม่
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น้อยกว่า 1 เท่ากับ 1 มากกว่า 1
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7. การเดนิทางด้วยรถจักรยานยนต์ของเดก็ต่ำกว่า 12 และเยาวชนอายุ 18 ป ี

 การเดินทางของเยาวชนในเมืองหลักภูมิภาค พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเกือบ 1 ใน 3 เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ และมีเยาวชนอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยตนเองโดยไม่มีคน
เดินทางด้วย ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การเดินทางของเด็กยังมีความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต ์

 

ภาพที่ 263: การเปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กต่ำกว่า 12 ปี เป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ในเมืองหลักภูมิภาค 

 

ภาพที่ 264: การเปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนที่มีเยาวชนอายุ 18 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเมืองหลักภูมิภาค 

 

8. ครัวเรือนทีม่ีผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต ์

 การเดินทางของผู้สูงอายุในครัวเรือนของคนเมืองหลักภูมิภาค พบว่า ผู้สูงอายุยังคงมีการขับขี่รถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ในการเดินทาง โดยในเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา คิดเป็น
ร้อยละ 54 51 และ 44 ตามลำดับ จากข้อมูลการเดินทางของผู้สูงอายุในเมืองหลักภูมิภาคที่ยังคงเดินทางด้วย
ตัวเองมีสัดส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด การเดินทางขอ งผู้สูงอายุจึงยังไม่
ปลอดภัยในขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การขับขี่รถ
ของเยาวชนและผู้สูงอายุสะท้อนปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค 
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24.2%
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ไม่มี มี เดินทางด้วยตนเอง มี และมีคนเดินทางด้วย
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ภาพที่ 265: การเปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในเมืองหลักภูมิภาค 

9. การเดนิทางแบ่งตามวัย 

 การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคเมื่อแบ่งตามวัย พบว่า วัยผู้สูงอายุทุกเมืองหลักส่วนใหญ่จะเดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต์เป็นหลัก คนวัยทำงานในเมืองเชียงใหม่และขอนแก่นจะเดินทางด้วยรถยนต์ แต่ในเมือง
หาดใหญ่-สงขลาจะเป็นการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นหลัก เช่นเดียวกัน วัยเด็กในทุกเมืองจะเดินทาง
ด้วยการเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เป็นหลัก แต่สัดส่วนของการใช้รถโดยสารสาธารณะของเด็กนักเรีย นมี
สัดส่วนมากกว่าคนวัยอื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นวิธีการเดินทางหลักที่ทุกวัย
เลือกใช้ และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถสองแถวจะเป็นที่พึ่งให้กับเด็กนักเรียนในเมือง
ต่างจังหวัด 

 

ภาพที่ 266: การเปรียบเทียบสัดส่วนรูปแบบการเดินทางของผู้สูงอายุในเมืองหลักภูมิภาค 

 

ภาพที่ 267: การเปรียบเทียบสัดส่วนรูปแบบการเดินทางของคนวัยทำงานในเมืองหลักภูมิภาค 
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ภาพที่ 268: การเปรียบเทียบสัดส่วนรูปแบบการเดินทางของเด็กนักเรียนในเมืองหลักภูมิภาค 

 

10. วัตถุประสงค์การเดนิทาง 

 การเดินทางของครัวเรือนตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่จะเดินทางเพื่อไปซื้อของหรือไปตลาด
มากที่สุด โดยการเดินทางไปตลาดหรือซื้อของในเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 44.8 และร้อยละ 
42.5 ตามลำดับ สะท้อนความเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองการค้าของภูมิภาค แต่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา จะ
เป็นการเดินทางเพ่ือไปทำงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.3 สะท้อนความเป็นเมืองศูนย์กลางราชการของ
ภูมิภาค 

 

ภาพที่ 269: การเปรียบเทียบสัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 

 

6.5.3 ทิศทางการเดินทาง       
1. การเดนิทางจากบ้านไปทำงาน (home based work trip)  

 ทิศทางการเดินทางจากบ้านไปทำงานในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางระหว่างบ้านใน
เมืองเพื่อไปทำงานในเมืองมากที่สุด สะท้อนบทบาทศูนย์การค้าและบริการของเมือง แหล่งงานจะกระจุกอยู่
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342 

ศูนย์กลางเมือง สะท้อนความเป็นอยู่ของเมืองต่างจังหวัดซึ่งคนจะอยู่ในเมืองและประกอบอาชีพค้าขายหรือทำ
ธุรกิจ เช่น มีกิจการหรือเปิดร้านอยู่ในเมือง ในขณะที่คนในเมืองบางส่วนเดินทางไปทำงานชานเมือง เช่น กลุ่ม
อาชีพข้าราชการที่ศูนย์ราชการย้ายออกไปนอกเมือง เช่นเดียวกับคนที่อาศัยอยู่ชานเมืองจะทำงานบริเวณชาน
เมืองเป็นหลักและบางส่วนก็เดินทางไปทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ รวมถึงเดินทางเข้าไปทำงานในเมือง 
ซึ่งเป็นการเดินทางระยะไกลและมักก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน 

2. จุดหมายการเดนิทาง 

 เมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่จุดหมายการเดินทางมากที่สุดจะอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนทีท่ี่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ มากกว่าพื้นที่ย่านชานเมือง หรือพื้นที่ชนบท 

6.5.4 ความเหลื่อมลำ้ในการเดินทาง       
1. ค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได ้

 สัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 แสดงให้
เห็นว่า ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนเมืองหลักภูมิภาคยังเป็นภาระน้อยกว่าค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ  

2. ภาระค่าเดินทางแยกตามกลุ่มรายได้ 

 เมื่อนำข้อมูลค่าเดินทางมาพิจารณาแยกตามกลุ่มรายได้ พบว่า สัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ส่วน
ใหญ่จะน้อยกว่าร้อยละ 10 แต่เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้มากกว่าร้อยละ 
30  พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำจะมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อื่น ๆ สะท้อนให้เห็นว่าคนรายได้ต่ำ
ต้องจ่ายค่าเดินทางแพงกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

3. ค่าเดินทางเฉลี่ยแบ่งตามพื้นที่ 

 เมื่อพิจารณาค่าเดินทางแบ่งตามพื้นที่อยู่อาศัย พบว่า ค่าเดินทางเฉลี่ยต่อเดือนของคนเมืองเชียงใหม่ที่
อยู่นอกเมืองในพื้นที่ศูนย์กลางชนบทมีค่าเดินทางสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ และในพื้นที่เมืองหนาแน่นสูง
จะมีการกระจายตัวของค่าเดินทางมากที่สุด ซึ่งหมายความว่าในพื้นที่เมืองมีความแตกต่างของค่าเดินทางเฉลี่ย
ในพื้นที่ค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับคนเมืองขอนแก่นที่อยู่นอกเมืองในพื้นที่ศูนย์กลางชนบทมีค่าเดินทางสูงที่สุด 
สะท้อนว่ายิ่งอยู่ไกลยิ่งจ่ายค่าเดินทางแพง และในพื้นที่ชนบทกับในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองจะมีความแตกต่างของ
ค่าเดินทางมากที่สุด ในขณะที่คนเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่อยู่ในพื้นที่ขอบเมืองมีค่าเดินทางสูงที่สุด และในพื้นที่
ชานเมืองจะมีการแตกต่างของค่าเดินทางมากที่สุด 

4. ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามบุคลักษณ ์ 

 คนเมืองหลักภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มล้ำสมัยส่วนใหญ่จะจ่ายค่าเดินทางแพงที่สุด และมีการกระจาย
ตัวของค่าเดินทางมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มีค่าเดินทางที่แตกต่างกันสูง สันนิษฐานว่ากลุ่มนี้
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สามารถจะเลือกใช้การเดินทางได้หลายแบบ และมีการเดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถ ซึ่งจะทำให้ราคาค่า
เดินทางเพ่ิมขึ้นตามความเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในการเลือกใช้วิธีการเดินทางนั้น ๆ  

6.5.5 ผลกระทบของ COVID-19       
1. การเปลี่ยนแปลงการเดินทางแบ่งตามพื้นที ่

 การเดินทางในช่วงระหว่างการเกิดโรคระบาด  COVID-19 ของคนเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่จะ
เหมือนเดิมทั้ง 3 เมือง แต่สัดส่วนคนที่เดินทางลดลงในเมืองหาดใหญ่-สงขลามีมากที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ 
รองลงมาคือ เมืองเชียงใหม่และขอนแก่นตามลำดับ เนื่องจากขณะสำรวจครัวเรือนเป็นช่วงที่มีการระบาดใหญ่
ในพื้นที่เมืองดังกล่าว ทำให้ข้อมูลสัดส่วนของการเดินทางที่ลดลงจึงสูงมาก โดยเฉพาะในเมืองหาดใหญ่-สงขลา
มีการระบาดหนักที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว 

2. การเปลี่ยนแปลงการเดินทางแบ่งตามวัตถุประสงค์ 

 เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การเดินทางในชีวิตประจำวันในเมืองหลักภูมิภาค พบว่า ในระหว่างการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 คนเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่เดินทางออกไปกินอาหารนอกบ้านลดลงเป็นอย่าง
มาก และมีการทำอาหารกินเองในบ้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทบกับเมืองหลักภูมิภาคในช่วงปกติที่เป็นเมืองแห่ง
การซื้อขายเป็นอย่างมาก 

3. การเปลี่ยนแปลงการเดินทางแบ่งตามบุคลักษณ ์

 การเดินทางตามบุคลักษณ์ของคนเมืองหลักภูมิภาค ส่วนใหญ่กลุ่มล้ำสมัยจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเดินทางมากที่สุด เนื่องจากสามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายวิธี ซึ่งมักเลือกวิธีการเดินทางที่ปลอดภัย
จากโรคระบาด กลุ่มนี้จึงมีโอกาสในการเดินทางได้มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

6.5.6 ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง       
1. การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ  

 คนเมืองหลักภูมิภาคยังคงมีขีดจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีในการขนส่ง  มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ จากข้อมูลพบว่า คนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถใน
เมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ คนเมืองในต่างจังหวัดพึ่งพาการเดินทางด้วยรถส่วนตัวเป็นหลัก 
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ภาพที่ 270: การเปรียบเทียบการเคยใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถในเมืองหลักภูมิภาค 
 

2. การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ 

 การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองหลักภูมิภาค พบว่า ในทุกพื้นที่เคยใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียกรถแต่เป็นสัดส่วนที่น้อย  ทั้งนี้ ในพื้นที่เมืองจะมีผู้ที่เคยใช้บริการมากกว่าพื้นที่นอกเมือง  
เนื่องจากการเดินทางในเมืองมักมีระยะทางสั้นกว่านอกเมือง 

3. การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลักษณ ์

การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามกลุ่มบุคลักษณ์ของคนเมืองหลักภูมิภาค พบว่า กลุ่มล้ำ
สมัยจะใช้บริการมากที่สุด และกลุ่มชายขอบจะน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มชายขอบของคน
เมืองหลักยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีในการขนส่งนี ้

4. วัตถุประสงค์การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ 

 ในส่วนของผู้ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่อยู่อาศัย วัตถุประสงค์การเดินทางจะ
แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อไปทำงานหรือเรียน และเพื่อเดินทางไป
ซื้อของหรือไปตลาด 

6.5.7 ทัศนคตใินการเดินทาง       
1. การตัดสินใจเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต 

 การตัดสินใจใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคต พบว่า แม้ส่วนใหญ่คิดว่า
จะเลือกใช้บริการ แต่สัดส่วนยังคงใกล้เคียงกับความไม่แน่ใจ หากระบบขนส่งสาธารณะพัฒนาได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการสัดส่วนของกลุ่มผู้ตอบไม่แน่ใจอาจจะเป็นการเลือกใช้ได้  อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนระหว่างกลุ่มที่คิดว่าจะใช้กับกลุ่มที่เหลือ คือ ไม่ใช่กับยังไม่แน่ใจว่าจะใช้หรือไม่ กลุ่มแรกมีสัดส่วนน้อย
กว่า นั่นหมายความว่า ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะจะมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
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คนกลุ่มที่เหลือ ดังนั้น การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของคนเมืองหลักภูมิภาคมี
ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

 

ภาพที่ 271: การเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะในอนาคตในเมืองหลักภูมิภาค 

2. การตัดสินใจเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหากมีการพัฒนา 

 เมื่อพิจารณาถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคหากมีการพัฒนา 
จะตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยให้เหตุผลว่าต้องเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท 
รวมถึงต้องการให้มีระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินในเมืองหลักภูมิภาคด้วย 

3. รูปแบบการเดินทางในอีก 5 ปีข้างหน้าในเมืองหลักภูมิภาค 

 รูปแบบการเดินทางของคนเมืองหลักภูมิภาคในอีก 5 ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90 ยังคงคิดว่าจะ
เลือกใช้รถส่วนตัวเป็นหลัก สะท้อนให้เห็นว่าการพึ่งพารถส่วนตัวทั้งที่เป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของคน
เมืองหลักภูมิภาคยังคงอยู่อย่างยาวนานไปอีกในอนาคต 

6.5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งและบุคลักษณ ์
 โดยการทำสอบด้วยวิธีการทางสถติ (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติร้อยละ 95 ได้รายละเอียด
ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่    
 การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1 ที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันของคนเมืองหลัก
ภูมิภาค มีผลต่อราคาค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่า พื้นที่อยู่อาศัยเมืองเชียงใหม่และเมือง
หาดใหญ่-สงขลา มีค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่พื้นที่เมืองขอนแก่น มีค่าเดินทางเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2 ที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันของคนเมือง
เชียงใหม่ มีผลต่อระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่า พื้นที่อยู่อาศัยเมืองเชียงใหม่ 
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มีระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่พื้นที่เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่ -สงขลา มี
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

โดยสรุปคือ เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่สูงกว่าเมืองอื่น ๆ ทำให้
พฤติกรรมการเดินทางในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

2. พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบคุลักษณ์   
 การทดสอบสมมติฐานย่อยที ่ 3 กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ทีต่่างกันของคนเมืองหลักภูมิภาคมีผลต่อราคา
ค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่า แต่ละกลุ่มบุคลักษณข์องทุกเมืองส่งผลใหม้ีค่าเดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 4 กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ที่ต่างกันของคนเมืองหลักภูมิภาคมีผลต่อ
ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่า แต่ละกลุ่มบุคลักษณ์ในเมืองเชียงใหม่และเมือง
หาดใหญ่-สงขลา มีระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในเมืองขอนแก่น  มีระยะเวลา
เดินทางเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

โดยสรุปคือ เมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่-สงขลาซึ่งมีบทบาทด้านเมืองท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นเมือง
ที่ผู้คนมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสูงกว่าเมืองขอนแก่น ทำให้พฤติกรรมการเดินทางในแต่ละกลุ่มมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 

6.6.9 ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางในเมืองหลักภูมิภาค 
1. ทัศนคติในการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

 เมื่อพิจารณาทัศนคติในการเลือกรูปแบบการเดินทางของคนเมืองหลักภูมิภาค พบว่า เวลาในการ
เดินทางเป็นเหตุผลสำคญัในการตัดสินใจเลือกวิธีการเดินทาง รวมถึงราคาและประสิทธภิาพด้วย 

 

ภาพที่ 272: การเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกรูปแบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 

19.1%

16.5%

17.5%

19.4%

18.9%

18.0%

14.7%

15.9%

15.5%
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ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านคุณค่า
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2. ปัจจัยที่มีตอ่พฤติกรรมการเดินทาง 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคด้วยสมการถดถอย พบว่า 
ในภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยรถยนต์เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะใน
เมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ อายุของผู้เดินทาง จำนวนรถยนต์ที่มีในครัวเรือน รายได้ และระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทาง ใกล้เคียงกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถ
โดยสารสาธารณะ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและพื้นที่อยู่อาศัย (ย่านชานเมือง) 

6.6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางระหว่างเมืองหลักภูมิภาคกับเมืองหลวง 
วัตถุประสงค์งานวิจัยครั้งนี ้ต้องการเปรียบเทียบสถานการณ์ แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางในอนาคตในเมืองหลักภูมิภาคกับเมืองหลวงของประเทศไทย เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ต่อ
เนื่องมาจากงานวิจัยอนาคตการเดินทางในมหานครกรุงเทพ ในส่วนสุดท้ายของบทนี้จึ งนำเสนอผลการสำรวจ
พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองหลวงซึ่งประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค  

ในการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางในมหานครกรุงเทพใช้วิธีการสำรวจและเก็บข้อมูล
เช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 
1,000 ครัวเรือน พื้นที่อยู่อาศัยก็ถูกแบ่งตามระดับความหนาแน่นเช่นเดียวกัน แต่แบ่งพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ
เป็น 10 พื้นที่ เนื่องจากระดับความเป็นเมืองทั้งความหนาแน่นของกิจกรรมและประชากรมีสูงกว่าเมืองหลัก 
รายละเอียดการสำรวจครัวเรือนในแต่ละพ้ืนที่มีดังนี้  

ตารางที่ 62: จำนวนครัวเรือนแบ่งตามกลุ่มความหนาแน่นของพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ 

พื้นที่ ประเภทพื้นที่ 
มหานครกรุงเทพ 

จำนวน ร้อยละ 
1 พื้นที่ชนบทหนาแน่นต่ำมาก 40 4.0 
2 พื้นที่ชนบทหนาแน่นต่ำ 40 4.0 
3 ศูนย์กลางชนบท 40 4.0 
4 พื้นที่ขอบเมือง 40 4.0 
5 พื้นที่ชานเมือง 40 4.0 
6 พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง 57 5.7 
7 พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง 87 8.7 
8 ศูนย์กลางเมือง 145 14.5 
9 ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูง 204 20.4 
10 ศูนย์กลางมหานคร 307 30.7 

รวม 1,000 100.00 
หมายเหต:ุ ตารางการวิเคราะห์ผลการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางในมหานครกรุงเทพของบทที่ 6 อ้างอิงชื่อของพื้นที่ 1 ถึง 
พื้นที่ 10 ดังตารางนี ้
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ในภาพรวมคุณลักษณะของคนเมืองหลวง ในแต่ละพื้นที่มีสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน จากข้อมูล
ระดับปัจเจกบุคคล พบว่า กลุ่มมวลชนมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 78 กลุ่มนี้มีสัดส่วนมากที่สุดในทุกพื้นที่ 
รองลงมาคือกลุ่มชายขอบ ร้อยละ 12 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับกลุ่มล้ำสมัย ร้อยละ 10 ตามลำดับ โดยพื้นที่ที่มี
สัดส่วนกลุ่มมวลชนสูง คือ พื้นที่ชานเมือง และพื้นที่ชนบท ซึ่งสอดคล้องกับการต้ังถิ่นฐานของมหานครกรุงเทพ 
บริเวณชานเมืองรวมถึงเมืองบริวารจะเป็นย่านบ้านจัดสรรของกลุ่มคนรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง ขับรถมา
ทำงานในเมือง ในขณะที่กลุ่มชายขอบและกลุ่มล้ำสมัยมีสัดส่วนสูงในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง ขอบเมืองและชาน
เมือง  

 
ภาพที่ 273: สัดส่วนกลุ่มบุคลักษณ์แยกตามพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ 

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครัวเรือนสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 
ดังนี้ 

6.6.1 สัดส่วนรูปแบบการเดนิทาง (mode share) 
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือเป็นการเดินทางหลักในเมือง ผลการสำรวจ

พฤติกรรมการเดินทางในมหานครกรุงเทพ กลับพบว่า การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือด้วยการเดินทางไร้
เครื่องยนต์ เช่น การเดินหรือปั่นจักรยาน สูงถึงร้อยละ 44 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของการเดินทางทั้งหมด ในขณะ
ที่มีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถยนต์ มีสัดส่วนมากกว่าเกือบสองเท่า โดย
รถจักรยานยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 31 และรถยนต์ ร้อยละ18 ตามลำดับ และการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะมีเพียงร้อยละ 8 ผลการสำรวจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจรูปแบบการเดินทางที่จัดทำโดย
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ข้อมูลดังกล่าวระบุว่า การเดินทางด้วยรถยนต์มี
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สัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 39 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์และระบบขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 24 ในขณะที่ การ
เดิน/จักรยาน มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 เท่าน้ัน 

 

ภาพที่ 274: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ในมหานครกรุงเทพ 
ตารางที่ 63: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2560 

รูปแบบการเดินทาง ร้อยละ 

รถยนต์ 39 

รถจักรยานยนต์ 23.8 

ระบบขนส่งสาธารณะ 

• รถเมล์ 

• รถตู้ 

• รถไฟฟ้า 

23.8 
19.8 
2.7 
1.2 

เดินเท้า/จักรยาน 5.7 

แท้กซี่/รถจักรยานยนต์รับจ้าง 4.6 

รถโรงเรียน/รถรับส่ง 2.1 

อื่นๆ 0.3 

รวม 100 

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

จากข้อมูลคุณลักษณะครัวเรือนตัวอย่างในมหานครกรุงเทพ พบว่า ส่วนใหญ่มีเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง 
คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ กลุ่มรายได้ปานกลาง และกลุ่มรายได้ต่ำ ร้อยละ 12 และ 7 ตามลำดับ ทั้งนี้ 
ในการเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีข้อจำกัดในการเข้าถึงครัวเรือนที่อยู่อาศัย
ประเภทอาคารชุด อาทิ คอนโดมิเนียม หรือบ้านจัดสรรแบบล้อมรั้ว เป็นต้น ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่จึงเป็น
กลุ่มที่อยู่ในที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแถว ตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ ซึ่งกระจายตัวอยู่ในย่ านพื้นที่ศูนย์กลางเมือง
และย่านพื้นที่หนาแน่น ข้อสันนิษฐานว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน

18%

31%

7%

44%

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ การเดินทางไร้เครื่องยนต์
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การเดินทาง เดินทางไปทำงานด้วยการเดินหรือจักรยาน สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับคนจนเมือง (เปี่ยม
สุข สนิทและสุภาพิมพ์ คชเสนี, 2564)30  จึงมีเพียงบางส่วน แต่พื้นที่เมืองเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นการอยู่
อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้สูงมากกว่าเนื่องจากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นจากการอาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง
นอกเหนือจากค่าเดินทางด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในมหานคร
กรุงเทพซึ่งมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย รวมถึงมีทางเลือกในการ
เดินทางที่หลากหลายมากกว่าเมืองอื่นๆ ทั้งหมดในประเทศ แต่ข้อมูลการสำรวจพบว่า สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะมียังน้อยมาก เมื่อเทียบกับเมืองอ่ืน ๆ ในโลกที่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง  

 

ภาพที่ 275: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางในแต่ละกลุ่มบุคลักษณ์ในมหานครกรุงเทพ 

 

เมื่อพิจารณาเฉพาะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า การเดินทาง
ด้วยรถเมล์มีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง สะท้อนการพึ่งพารถเมล์ของคนเมืองหลวง 
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และบทบาทของรถจักรยานยนต์รับจ้างในฐานะระบบขนส่งรองหรื อเส้นเลือดฝอย
ของระบบขนส่งสาธารณะสนับสนุนระบบขนส่งหลักในภาคมหานคร ในขณะที่การเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามีเพียง 
2% ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของ สนข. จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนเมืองหลวงได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี รายได้น้อย เนื่องจากราคาค่า
โดยสารในปัจจุบันยังคงมีราคาแพงเกินไปสำหรับการเดินทางของคนกลุ่มนี้ สัดส่วนผู้โดยสารรถไฟฟ้าจึงน้อย
มากเมื ่อเทียบกับรูปแบบการเดินทางอื ่น ๆ กลุ ่มชายขอบจึงพึ ่งพาการเดิน/จักรยาน รถเมล์ และ
รถจักรยานยนตเ์ปน็หลัก ในขณะทีก่ลุม่มวลชนและกลุ่มล้ำสมัยพึ่งพารถส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นหลัก 

 
30 เปี่ยมสุข สนิทและสุภาพิมพ์ คชเสนี, 2564. การเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลาง

เมืองของกรุงเทพมหานคร: การบริหารจัดการเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร. 
สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

9.5%

15.5%

36.6%

26.2%

30.9%

35.4%

16.7%

5.7%

8.5%

47.6%

47.8%

19.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

กลุ่มชายขอบ (marginal)

กลุ่มมวลชน (mass)

กลุ่มล้ําสมัย (maverick)

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ การเดินทางไร้เครื่องยนต์
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ภาพที่ 276: สัดส่วนเดินการทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในมหานครกรุงเทพ 

 

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเดินทางระหว่างเมืองหลักภูมิภาคกับเมืองหลวง พบว่า มีความแตกต่าง
กันในด้านสัดส่วนของการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์อย่างชัดเจน เมืองหลักมีสัดส่วนการเดินทางไร้เครื่องยนต์
น้อยมากเมื่อเทียบกับเมืองหลวง ทั้งนี้ สัดส่วนที่ค่อนข้างสูงในเมืองหลวงสันนิษฐานว่าเกิดจากสัดส่วนกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยในมหานครกรุงเทพมีสูงกว่าเมืองหลักภูมิภาคดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาการ
เดินทางของกลุ่มมวลชนที่เป็นกลุ่มหลักของททั้งเมืองหลักและเมืองหลวง พบว่า มีความเหมือนกัน กล่าวคือ 
ส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถส่วนตัวเป็นหลัก สำหรับคนเมืองหลวงเดินทางไปทำงานด้วยรถยนต์เป็นหลัก 
ในขณะที่ในเมืองหลัก เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แสดงให้เห็นบทบาทเมืองจักรยานยนต์ในเมืองต่างจังหวัด 
รองลงมาจะเป็นรถยนต์ และการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีสัดส่วนน้อยมากเช่นเดียวกับเมืองหลวง สะท้อน
ความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองของประเทศไทย 

6.6.2 การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
จากข้อมูลการสำรวจ พบว่า การเดินทางด้วยรถส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีสัดส่วนสูงมาก

ในมหานครกรุงเทพเช่นเดียวกับเมืองหลัก จึงมีการวิเคราะห์การพึ่งพารถยนต์โดยใช้เกณฑ์จำนวนผู้ถือครอง
รถยนต์ในมหานครกรุงเทพซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากกรมการขนส่งทางบก (2563) และข้อมูลจากการ
สำรวจพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของครัวเรือน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้งานยานพาหนะ
และความปลอดภัยในการขับขี่เช่นเดียวกับเมืองหลัก 

 

 

รถโดยสารประจําทาง 
66%

รถไฟ 
2%

รถรับส่งพนักงาน/
นักเรียน 

6%

รถจักรยานยนต์รับจ้าง 
26%

รถโดยสารประจําทาง รถไฟ รถรับส่งพนักงาน/นักเรียน รถจักรยานยนต์รับจ้าง 
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1) การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 

การเดินทางด้วยรถยนต์ในมหานครกรุงเทพมีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่นๆ 
เมื่อนำมาพิจารณาการพึ่งพารถยนต์โดยดูจากจำนวนการถือครองรถยนต์ในมหานครกรุงเทพย้อนหลังจากปี 
2553-2563 เปรียบเทียบกับเกณฑ์การพึ่งพารถยนต์ (Kodukula, 2011) ดังตารางเกณฑ์กำหนดการพึ่งพา
รถยนต์ที่ได้แสดงไว้ในส่วนของการพึ่งพารถยนต์ในเมืองหลักแล้วข้างต้น พบว่า คนเมืองหลวงมีการพึ่งพา
รถยนต์สูงตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่คนเมืองหลักภูมิภาคมีการพึ่งพารถยนต์ในระดับต่ำถึงปานกลาง
แต่แนวโน้มในอนาคตอาจจะเป็นระดับปานกลางถึงสูงได้ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในเมืองหลักภูมิภาค
ในประเทศไทยมีแนวโน้มจะตามรอยเมืองหลวง หากยังไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต 

 

ภาพที่ 277: การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) ในมหานครกรุงเทพ 
 

เมื่อนำข้อมูลระดับปัจเจกบุคคลมาวิเคราะห์การพึ่งพารถยนต์ของคนเมืองหลวงในชีวิตประจำวัน
นอกเหนือจากการทำงานหรือเรียน เช่น การเดินทางไปซื้อของ การเดินทางไปพักผ่อนหรือออกกำลังกาย เป็น
ต้น พบว่า วิธีการเดินทางด้วยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 76  ของรูปแบบการเดินทางทั้งหมด ในขณะที่การ
เดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันของคนเมืองหลักมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของการเดินทางทั้งหมด แม้ว่าเมือง
ขอนแก่นที่มีสัดส่วนการใช้รถยนต์ค่อนข้างสูงที่สุด ก็ยังมีการใช้รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 47 ของวิธีการเดินทาง
ทั้งหมด และส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์เกือบทุกวัน ต่างจากคนเมืองหลวงเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้อยกว่า 5 
วัน คิดเป็นร้อยละ 56  เนื่องจากมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ตรงกันข้ามกับคนเมืองหลักที่ต้อง
พึ่งพาการเดินทางด้วยรถส่วนตัวเป็นหลัก 
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ภาพที่ 278: สัดส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันในมหานครกรุงเทพ 

 

ภาพที่ 279: ความถี่ในการเดินทางด้วยรถยนต์ในชีวิตประจำวันในมหานครกรุงเทพ 

 

2) ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) 

เมื่อพิจารณาการครอบครองยานพาหนะ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างในเมืองหลวงจะมีลักษณะการ
ครอบครองยานพาหนะคล้ายกับเมืองหลักภูมิภาค คือ จะต้องมีพาหนะอย่างน้อย 1 คัน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ แต่สัดส่วนครัวเรือนที่มียานพาหนะอย่างน้อย 1 คัน ในเมืองหลวงมีน้อยกว่าในเมืองหลัก 
เนื่องจากคนเมืองหลวงมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายกว่า ทำให้การพึ่งพารถส่วนตัวน้อยกว่า  แต่ทุก
เมืองล้วนมีการครอบครองรถจักรยานยนต์ในสัดส่วนมากกว่ารถยนต์ ทั้งนี้ นอกเหนือจากความสะดวกรวดเร็ว
ในการเดินทางในเมืองแล้วรถจักรยานยนต์ยังเป็นโอกาสในการทำงานสร้างรายได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย 

24%

76%

รถยนต์ วิธีอ่ืน ๆ

56%

14%

30%

น้อยกว่า 5 วัน 5 วัน มากกว่า 5 วัน
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ภาพที่ 280: สัดส่วนจำนวนยานพาหนะในครัวเรือนในมหานครกรุงเทพ 

 

ภาพที่ 281: สัดส่วนจำนวนรถยนต์ในครัวเรือนในมหานครกรุงเทพ 

 

19%

43%

36%

2% -1%

ไม่มี 1 คัน 2-3 คัน 4-5 คัน มากกว่า 5 คันขึ้นไป
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41%
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ภาพที่ 282: สัดส่วนจำนวนรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนในมหานครกรุงเทพ 

 
เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะในครัวเรือน (vehicle utilization) ในมหานครกรุงเทพ  

พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างเกินครึ่งหนึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 1 แสดงว่าจำนวนรถในครัวเรือนของคนเมืองหลวงมี
เท่ากับสมาชิกที่ต้องเดินทาง ในขณะที ่ ครัวเรือนตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีจำนวนรถมากกว่า
คนเดินทาง ทำให้มีรถส่วนเกนิที่ไม่ได้ใช้งานอยู่บางส่วน เนื่องจากปัญหาขาดแคลนที่จอดรถในเมืองหลวงทำให้
ครัวเรือนส่วนหนึ่งมีข้อจำกัดด้านที่จอดรถมากกว่าในเมืองหลัก 

 

 

ภาพที่ 283: ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ในมหานครกรุงเทพ 

 

32%
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ไม่มี 1 คัน 2-3 คัน 4-5 คัน มากกว่า 5 คันขึ้นไป
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3) ความปลอดภัยในการเดนิทางของผู้สุงอายุและเด็ก 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนหน้านี้ พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ในมหานครกรุงเทพมีการ

เดินทางด้วยรถส่วนตัวทั้งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เมื่อมาพิจารณาถึงความปลอดภัยในการเดินทางของ
ผู้สูงอายุและเด็กในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเดินทางด้วยการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 30 น้อยกว่าในเมืองหลักที่มีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุทั้งหมด และมีเ ด็กอายุต่ำกว่า 
12 ปี เดินทางด้วยการเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 37 เป็นสัดส่วนเท่ากันทั้งในเมืองหลักและ
เมืองหลวง  

 
ภาพที่ 284: สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในมหานครกรุงเทพ 

 

 
ภาพที่ 285: สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กต่ำกว่า 12 ปีเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ในมหานครกรุงเทพ 
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โดยสรุป ในด้านความปลอดภัยในการเดินทางของคนเมืองในประเทศไทย การเดินทางของผู้สูงอายุ
และเด็กส่วนใหญ่จะไม่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ แต่จะพึ่งพาการเดินทางด้วยรถส่วนตัวทั้งรถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ และเด็กเล็กบางส่วนไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง 

 

6.6.3 ทิศทางการเดินทาง 
จากการสำรวจปริมาณการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างในมหานครกรุงเทพ พบว่า ในย่านศูนย์กลางเมือง

และชานเมืองมีปริมาณการเดินทางเกิดขึ้นจำนวนมาก  และจากการสำรวจทิศทางการเดินทางของกลุ่ม

ตัวอย่างในมหานครกรุงเทพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่อาศัยและทำงานในย่านศูนย์กลางเมืองมากที่สุด 

รองลงมาอยู่อาศัยในย่านศูนย์กลางเมืองและทำงานในย่านชานเมือง และมีผู้อยู่อาศัยในย่านชนบทและทำงาน

ในย่านชนบท เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่จึงพักอาศัยและที่ทำงานอยู่ในย่าน

ใกล้เคียงกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในขณะที่กลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้สูงที่อยู่ชานเมืองใน

หมู่บ้านจัดสรรมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล จึงปรากฏสัดส่วนการเดินทางจาก

ชานเมืองเข้าสู่แหล่งงานในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองด้วยรถส่วนตัวค่อนข้างน้อยกว่าที่ควร  

ในขณะที่ทิศทางการเดินทางจากบ้านไปทำงานในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทาง

ระหว่างบ้านในเมืองเพื่อไปทำงานในเมืองมากที่สุดเช่นเดียวกับเมืองหลวง ในขณะที่คนในเมืองหลักบางส่วนก็

เดินทางไปทำงานในพื้นที่ชานเมืองด้วยเนื่องจากการย้ายศูนย์กลางราชการออกนอกเมือง 
 

 

ภาพที่ 286: สัดส่วนปริมาณการเดินทางจากย่านที่พักอาศัยไปย่านที่ทำงานในมหานครกรุงเทพ 
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ภาพที่ 287: สัดส่วนทิศทางการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

การสำรวจจุดหมายปลายทางของการเดินทางภายในมหานครกรุงเทพ พบว่า ย่านศูนย์กลางเมืองเป็น
จุดหมายปลายทางของการเดินทางมากที่สุด โดยเฉพาะย่านเขตกรุงเทพช้ันในอย่างสาธร บางรัก ราชเทวี ปทุม
วัน รองลงมาคือย่านเขตกรุงเทพชั้นกลางอย่างลาดพร้าว สายไหม ดอนเมือง เนื่องจากย่านดั งกล่าวเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า การปกครอง ศูนย์ราชการ การคมนาคม การศึกษา และการแพทย์ ของมหา
นครกรุงเทพ สำหรับย่านชานเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมากที่สุดในมหานครกรุงเทพอยู่ใน
ย่านอำเภอเมืองของจังหวัดปริมณฑล เช่น เมืองนครปฐม เมืองสมุทรสาคร เมืองสมุทรปราการ เมืองปทุมธานี 
ปากเกร็ด ย่านเหล่านี้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวจากศูนย์กลางเมืองตามแนวรถไฟฟ้าและถนนสายประธาน 
เป็นที่ต้ังของย่านธุรกิจค้าปลีก สำนักงานออฟฟิศ และหมู่บ้านจัดสรร   

ในขณะที่จุดหมายการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองมากที่สุด
เช่นเดียวกับเมืองหลวง  
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ภาพที่ 288: การกระจายตัวของจุดหมายการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 
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6.6.4 ความเหลื่อมลำ้ในการเดินทาง 
ภาพรวมของค่าเดินทางเฉลี่ยในครัวเรือนในมหานครกรุงเทพ 723 บาทต่อเดือน มีค่าต่ำสุดอยู่ที่ 0 

บาท คือ ไม่มีการเดินทางเช่นทำงานอยู่บ้าน และสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยเทียบ
สัดส่วนของรายได้เฉลี่ยของคนเมืองหลวง พบว่า ภาพรวมทั้งหมดของภาระค่าเดินทางเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ย 
ส่วนใหญ่จะมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 82  

  

ภาพที่ 289: สัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ในมหานครกรุงเทพ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จ่ายค่าเดินทางเกินร้อยละ 30 ของรายได้ กลับมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มรายได้อื่นเช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค สะท้อนว่า คนจนแบกรับจ่ายค่าเดินทางในสัดส่วนที่สูง
กว่าชนช้ันกลางและคนรวย  

  

ภาพที่ 290: สัดส่วนค่าเดินทางเทียบรายได้ของกลุ่มรายได้ในมหานครกรุงเทพ 

เมื่อพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแบ่งตามพื้นที่ของคนเมืองหลวง พบว่า ค่าเฉลี่ยของทุก
พื้นที่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และค่าเดินทางในทุกพื้นที่มีความแปรผันสูงด้วย ในขณะที่เมืองหลักภูมิภาคทั้ ง
สามเมืองต่างก็มีค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันไปตามบทบาทของแต่ละเมือง 

 

82%

13%

3% 2%

น้อยกว่า 10% 10-20% 20-30% มากกว่า 30%

65.0%

74.2%

83.6%

17.5%

20.4%

12.3%

5.0%

2.2%

3.1%

12.5%

3.2%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

รายได้ต่ํา

รายได้ปานกลาง

รายได้สูง

น้อยกว่า 10% 10-20% 20-30% มากกว่า 30%
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ภาพที่ 291: ค่าเดินทางเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ 

 

เมื่อพิจารณาค่าเดินทางเฉลี่ยในมหานครกรุงเทพแบ่งตามกลุ่มบุคลักษณ์ พบว่า ค่าเดินทางของกลุ่ม
ล้ำสมัยมีค่าเดินทางและความแปรผันของค่าเดินทางเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับเมืองหลักภูมิภาค กลุ่มนี้
สามารถจะเลือกใช้การเดินทางได้หลายแบบ และมีการเดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถ ซึ่งจะทำให้ราคาค่า
เดินทางเพ่ิมขึ้นตามความเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในการเลือกใช้วิธีการเดินทางนั้น  

 

ภาพที่ 292: ค่าเดินทางรวมเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งตามบุคลักษณ์ในมหานครกรุงเทพ 
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6.6.5 ผลกระทบของ COVID-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนเมืองหลวง 

เช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค ดังนี้ 

1) ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามพื้นที่ 

จากข้อมูลระดับปัจเจก สามารถนำมาวิเคราะห์ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการ
เดินทางแบ่งตามพื้นที่ จะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง ราคาค่าเดินทาง และ
ระยะเวลาในการเดินทางจำนวนข้อมูล ดังนี้ 

1.1) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง การเดินทางส่วนใหญ่ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 จะเป็น
การเดินทางในสัดส่วนของการไปทำงานหรือเรียน และการเดินทางไปซื้อของ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันและเกิดขึ้น
ในทุกพื้นที่เช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค 

 

ภาพที่ 293: วัตถุประสงค์การเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ 

 

1.2) ความถี่ โดยส่วนใหญ่ การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการเดินทาง คน
เมืองหลวงส่วนใหญ่เดินทางลดลงในทุกพื้นที่ สันนิษฐานว่าการแพร่ระบาด COVID-19 ในมหานครกรุงเทพมี
ความรุนแรงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านในสัดส่วนสูงกว่าเมืองหลัก  
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ภาพที่ 294: การเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ 

 
1.3) ราคาค่าเดินทาง จะมีลักษณะสอดคล้องกับความถี่ในการเดินทาง ทำให้สัดส่วนของราคาค่า

เดินทางของทุกพื้นที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของความถี่ในการเดินทาง  

 

ภาพที่ 295: การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ 
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1.4) ระยะเวลา จะมีลักษณะสอดคล้องกับความถี่ในการเดินทางเช่นเดียวกัน ทำให้สัดส่วนของราคา
ค่าเดินทางของทุกพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของความถี่ในการเดินทาง 

 
ภาพที่ 296: การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ 

 

2) ผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามบุคลักษณ ์

ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามกลุ่มคน พิจารณาตามวัตถุประสงค์
การเดินทางความถี่ในการเดินทาง ราคาค่าเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทางจำนวนข้อมูลดังนี้ 

2.1) วัตถุประสงค์การเดินทาง การเดินทางส่วนใหญ่ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 จะเป็น
การเดินทางไปทำงานหรือเรียน และการเดินทางไปซื้อของ เช่นเดียวกับการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 

 
ภาพที่ 297: วัตถุประสงค์การเดินทางช่วงการระบาดของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ในมหานครกรุงเทพ 
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2.2) ความถี่ การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการเดินทาง คนเมืองหลวงส่วน
ใหญ่เดินทางลดลง สันนิษฐานว่าจากการแพร่ระบาด COVID-19 ในมหานครกรุงเทพที่มีความรุนแรงกว่าเมือง
หลักภูมิภาคทำให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน ความถี่ในการเดินทางลดลง แต่กลุ่มชายขอบจะมีพฤติกรรมการ
เดินทางเหมือนเดิมมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

 

ภาพที่ 298: การเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ในมหานครกรุงเทพ 

 

2.3) ราคาค่าเดินทาง คนส่วนใหญ่มีค่าเดินทางลดลง แต่กลุ่มชายขอบยังจ่ายค่าเดินทางเท่าเดิม
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากพฤติกรรมการเดินทางเหมือนเดิม 

 

ภาพที่ 299: การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ในมหานครกรุงเทพ 

 
2.4) ระยะเวลา คนส่วนใหญ่เวลาการเดินทางเท่าเดิม ยกเว้นกลุ่มล้ำสมัยส่วนใหญ่มีระยะเวลา

เดินทางสั้นลง 

 
ภาพที่ 300: การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเดินทางจากผลกระทบของ COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ในมหานครกรุงเทพ 
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เพิ่มข้ึน เหมือนเดิม ลดลง
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีการขนส่งระหว่างสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน
เมืองหลวง ในภาพรวมส่วนใหญ่พฤติกรรมเหมือนเดิม แต่มีการทำอาหารกินเองในบ้านเพิ่มมากขึ้น การเดินไป
ซื้อกลับมากินเหมือนเดิม ทำให้การเดินทางไปกินที่ร้านเลยลดลงเช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค 

  

ภาพที่ 301: การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีการขนส่งระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ในมหานครกรุงเทพ 

 

6.6.6 ผลกระทบของเทคโนโลยีการขนส่ง  
จากข้อมูลการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองหลวงสามารถแบ่งพิจารณาได้ดังนี้ 

1) การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน 

จากข้อมูลระดับปัจเจก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในเมืองหลวงไม่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียก
รถ แสดงให้เห็นว่าบริการแอปพลิเคชันเรียกรถในมหานครกรุงเทพยังเข้าไม่ถึงการเดินทางกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มชายขอบ แม้บริการดังกล่าวจะครอบคลุมทุกพื้นที่และคนเมืองส่วนใหญ่จะเข้าถึงเทคโนโลยีสมาร์ท
โฟนเช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค แต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย อาจมีข้อจำกัดในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีการขนส่งมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่องจากแอปพลิเคชันเรียกรถมีค่า
โดยสารค่อนข้างสูงกว่าระบบขนส่งสาธารณะโดยทั่วไป 
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เพิ่มข้ึน เหมือนเดิม ลดลง



 

367 

 

ภาพที่ 302: การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในมหานครกรุงเทพ 

 

เมื่อพิจารณาการเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแยกตามพื้นที่ พบว่า ผู้ที่เคยใช้จะกระจายตัวอยู่
แค่ในบางพื้นที่โดยสัดส่วนการใช้บริการจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง สะท้อนให้  เห็นว่าในกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยที่อยู่นอกเมืองอาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีการขนส่งนี้ สันนิษฐานว่าเนื่องจากเป็นการเดินทาง
ระยะไกลกว่าในเมืองทำให้เกิดข้อจำกัดด้านราคาค่าเดินทาง ในขณะที่คนที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะในคนชนชั้นกลางซึ่งนิยมใช้บริการแอปพลิเคชัน
เรียกรถเป็นการเดินทางระยะสั้น  

 

ภาพที่ 303: การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ 
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เมื่อพิจารณาการเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแยกตามกลุ่มบุคคลหรือบุคลักษณ์ พบว่า ส่วน
ใหญ่กลุ่มมวลชนและกลุ่มล้ำสมัย จะเคยใช้บริการในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มชายขอบเช่นเดียวกับเมืองหลัก
ภูมิภาค กลุ่มชายขอบในเมืองหลวงทั้งหมดไม่เคยใช้บริการ 

 
ภาพที่ 304: การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลักษณ์ในมหานครกรุงเทพ 

 

2) วัตถุประสงค์การเดินทาง  

ข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองหลวง พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองหลวงแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่จะใช้ในการเดินทางในพื้นที่
ศูนย์กลางเมืองและเป็นการเดินทางระยะสั้น เกือบทุกพื้นที่จึงใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อไปซื้อของใน
ย่านละแวกบ้าน เนื่องจากเดินทางได้ง่ายและสะดวก ในขณะที่บางพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชานเมืองไปจนถึงพื้นที่
ชนบทนอกเมืองไม่มีการใช้งานเลย เนื่องจากเป็นการเดินทางระยะไกล 

 

ภาพที่ 305: วัตถุประสงค์การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ในมหานครกรุงเทพ 
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วัตถุประสงค์ในการเดินทางด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถของคนเมืองหลวงในกลุ่มล้ำสมัยและกลุ่ม
มวลชนลักษณะจะคล้ายกันที่ใช้ในการเดินทางทุกวัตถุประสงค์ แต่กลุ่มชายขอบไม่มีการใช้บริการนี้เลย 

 

ภาพที่ 306: วัตถุประสงค์การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลักษณใ์นมหานครกรุงเทพ 
 
จากผลการศึกษาและวิจัยเชิงวิชาการของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู ้บริหารทางธุรกิจแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC Thammasat) ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน (Ride-hailing service): บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและความจำเป็นในการ
พัฒนาหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน” พบว่า แอปพลิเคชันเรียกรถทำให้การเดินทาง
ในชีวิตประจำวันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย และสามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสรุป
ประโยชน์ของบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถมีดังนี้ 

• 92% ของผู้โดยสารระบุว่าบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารมีความปลอดภัยกว่าทางเลือกอื่นๆ 
• 95% ของผู้โดยสารระบุว่าบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบ

ขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ ได้ง่ายขึ้น 
• 77% ของผู ้โดยสารระบุว่าการใช้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารมีความสะดวกและช่วย

ประหยัดเวลาในการเรียกรถ 
• 86% ของผู้โดยสารระบุว่าบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารมีส่วนช่วยให้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการ

ทำงานหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพที่ช่วยสร้างรายได้และลดภาระหน้ีสินสำหรับผู้ขับขี่ที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารด้วย 

• 60% ของคนที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพอื่นว่างงาน หรือบุคคลที่เกษียณอายุแล้วซึ่งช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับพวกเขา 

• 99% ของผู้ขับที่เป็นแท็กซี่ระบุว่า แอปพลิเคชันเรียกรถช่วยทำให้มีผู้โดยสารและมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

• 94% ของผู้ขับระบุว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันช่วยลดภาระหนี้สินได้ 
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ที่กล่าวมาทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาในมิติทางสังคม บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
สามารถช่วยยกระดับระบบคมนาคมขนส่งของไทย โดยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน พร้อม
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในขณะที่มิติทางเศรษฐกิจ ก็ยังช่วยสร้างประโยชน์
ส่วนเพ่ิมให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งรายได้โดยตรงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการและรายได้ทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานที่เกี ่ยวข้อง โดยรายได้เหล่านี้ได้กระจายไปสู่อุตสาหกรรมหลักต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยรวม และประการสุดท้าย ยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยได้กลายเป็นหนึ่งใน
ทางเลือกสำคัญที่ช่วยรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่
นักท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็กหรือมีการท่องเที่ยวแบบอิสระ (Free Individual Traveler) มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 
75 ในขณะที่นักท่องเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่เหลือเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น  (ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหาร
ทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC Thammasat), 2562) อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาดังกล่าวยัง
ไม่ได้กล่าวถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีของกลุ่มชายขอบ ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยในครั้งนี้ ชี้ให้เห็น
ว่า คนกลุ่มนี้มีข้อจำกัดในการเดินทางมากกว่ากลุ่มอื่นและมีความจำเป็นต้องพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะ ใน
การเดินทางหรือที่เรียกว่า captive user ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพสูง มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่ม โดยการ
ผลักดันให้เทคโนโลยีการขนส่งนี้ได้เข้ามาช่วยยกระดับระบบคมนาคมขนส่งของไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนเมืองทุกกลุ่มอย่างแท้จริง 

 

6.6.7 ทัศนคตใินการเดินทาง 
1)  ปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
เมื่อพิจารณาการให้คะแนนความสำคัญในการเลือกรูปแบบการเดินทาง การเลือกเดินทางของคนเมือง

หลวงให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคา ด้านเวลา และด้านประสิทธิภาพมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า วิธีการ
เดินทางของคนเมืองหลวงจะขึ้นอยู่เวลาเดินทางที่ต้องสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเมืองหลัก
ภูมิภาค แต่คนเมืองหลวงจะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
ตารางที่ 64: คะแนนของปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 

ปัจจัยในการเลือกเดินทาง คะแนน 

ปัจจัยด้านราคา 4.0 

ปัจจัยด้านเวลา 4.2 

ปัจจัยด้านขนาด 3.9 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ 4.0 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 4.0 

ปัจจัยด้านคุณค่า 3.4 

รวมปัจจัยในการเลือกวิธีการเดินทาง 3.9 
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2) รูปแบบการเดินทางในอีก 5 ปีข้างหน้าของในมหานครกรุงเทพ 
ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า รูปแบบการเดินทางของคนเมืองหลวงจะเหมือนกับรูปแบบการเดินทาง

ของคนเมืองหลักภูมิภาค โดยจะยังคงเลือกใช้รถส่วนตัวซึ่งประกอบด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการ
เดินทางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.7 จากข้อมูลที่ได้ในการศึกษานี้ชี้ว่าอนาคตการเดินทางของคนเมืองหลัก
และเมืองหลวงยังคงพึ่งพารถส่วนตัวเป็นหลัก แม้ว่าในเมืองหลวงจะมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
แล้วก็ตาม 

 

ภาพที่ 307: รปูแบบการเดินทางในอีก 5 ปขี้างหน้าในมหานครกรุงเทพ 
 

6.6.8 ความสัมพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตัง้และบคุลักษณ์ 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งหรือลักษณะทางกายภาพของย่าน
และบุคลักษณ์ จะใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least -Significant Different (LSD) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (α = .05) 
และวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) เพื่อทำการวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค ดังนี้ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของย่าน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) การตรวจสอบชุดแรกจะ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างที่ตั้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นพื้นที่ 10  กลุ่มกับราคาค่าเดินทางเฉลี่ยของ
ครัวเรือน และชุดที่สองจะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างที่ตั้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นพื้นที่ 10  กลุ่มกับ
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยของครัวเรือน 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.1 ที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันของคนเมือง
หลวง มีผลต่อราคาค่าเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังนี ้
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ตารางที่ 65: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่อยู่อาศัยในมหานครกรุงเทพ 
พื้นที่ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

1 37 828.92 889.34 1.876 .057 

2 38 621.05 884.75 
  

3 35 522.86 702.87 
  

4 38 877.89 1105.75 
  

5 37 727.03 1298.64 
  

6 56 714.29 740.87 
  

7 82 485.24 850.57 
  

8 143 565.38 777.09 
  

9 192 806.46 1148.77   
10 297 818.25 1319.85   

รวม 955 723.91 1092.07 
  

 

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีค่านัยสำคัญเท่ากับ 0.057 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าพื้นที่อยู่อาศัย
ของคนเมืองมหานครมีค่าเดินทางเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.2 ที่ตั้งหรือลักษณะกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยที่ต่างกันของคนเมือง
หลวง มีผลต่อระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังนี้ 

ตารางที่ 66: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยกับพื้นที่อยู่อาศัยในมหานครกรุงเทพ 

พื้นที่ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

1 32 8.56 13.73 1.130 .344 

2 36 8.08 13.57 
  

3 38 7.32 20.34 
  

4 36 10.08 16.28 
  

5 37 8.57 15.81 
  

6 48 7.17 13.17 
  

7 78 9.40 15.94 
  

8 126 8.53 13.43 
  

9 174 7.47 13.79   

10 300 6.02 7.76   

รวม 905 7.49 12.81 
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จากตารางผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีค่านัยสำคัญเท่ากับ 0.344 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าพื้นที่อยู่อาศัย
ของคนเมืองมหานครมีเวลาในการเดินทางเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับบุคลักษณ ์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับที่ตั้งหรือลักษณะทางกายภาพของย่าน
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) การตรวจสอบชุดแรกจะ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มกับราคาค่าเดินทางเฉลี่ยของครัวเรือน 
และชุดที่สองจะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มกับระยะเวลาเดินทาง
เฉลี่ย 

การทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2.3 กลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ที่ต่างกันของคนเมืองหลวง มีผลต่อราคาค่า
เดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังนี้ 

ตารางที่ 67: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ในมหานครกรุงเทพ 

บุคลักษณ ์ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 111 632.34 961.35 14.747 .000 

กลุ่มมวลชน (mass) 750 645.65 1030.67 
  

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 94 1456.68 1408.47 
  

รวม 955 723.91 1092.07 
  

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองหลวง อย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีค่า
เดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการทดสอบแบบรายคู่พหุคูณ 
ได้ผลแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 68: แสดงผลเปรียบเทียบค่าเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์รายคู่ในมหานครกรุงเทพ 

ผลต่างของค่าเดนิทางเฉลี่ย 
กลุ่มมวลชน 

(mass) 
กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

สรุปบุคลักษณ์ที่มีราคาค่า
เดินทางต่างกัน 

บุคลักษณ ์ ค่าเดินทางเฉลี่ย 645.65 1456.68 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 632.34 -13.31 -824.0406* (1,3) 
กลุ่มมวลชน (mass) 645.65 

 
-810.7296* (2,3) 

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 1456.68 
  

  

 

จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า ทุกกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองหลวง มีค่าเดินทางที่แตกต่างกัน 
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การทดสอบสมมติฐานย่อยที ่ 2.4 กลุ ่มคนหรือบุคลักษณ์ที ่ต่างกันในมหานครกรุงเทพ มีผลต่อ
ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงผลวิเคราะห์ดังนี้ 

ตารางที่ 69: แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์ในมหานครกรุงเทพ 

บุคลักษณ ์ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. Statistica Sig. 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 118 3.36 7.850 22.124 .000 

กลุ่มมวลชน (mass) 697 6.78 10.975 
  

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 90 18.41 22.305 
  

รวม 905 7.49 12.814 
  

 

จากตาราง ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ามีกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองหลวง อย่างน้อย 2 กลุ่มที่มี
ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีการทดสอบ
แบบรายคู่พหุคูณ ได้ผลแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 70: แสดงผลเปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ยกับบุคลักษณ์รายคู่ในมหานครกรุงเทพ 

ผลต่างของค่าเดนิทางเฉลี่ย 
กลุ่มมวลชน 

(mass) 
กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) สรุปบุคลักษณ์ที่มีราคาค่าเดินทาง

ต่างกัน 
บุคลักษณ ์

ระยะเวลา
เดินทาง 

7 18 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 3 -3.426* -15.055* (1,2),(1,3) 

กลุ่มมวลชน (mass) 7 
 

-11.629* (2,3) 

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 18 
  

 
 

จากตารางผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
พบว่า ทุกกลุ่มคนหรือบุคลักษณ์ของคนเมืองหลวง มีค่าเดินทางที่แตกต่างกัน 

โดยสรุปการเดินทางในมหานครกรุงเทพมีความสอดคล้องกับการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ ทั้งสอง
เมืองเป็นเมืองที่มีลักษณะความเป็นย่านแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่สูงกว่าเมืองอื่นๆ ทำให้พฤติกรรมการเดินทาง
ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

6.6.9 ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเดนิทาง 
การศึกษานี้ใช้สถิติ Multinomial Logistic Regression ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเดินทางของคนเมืองหลวงเช่นเดียวกับเมืองหลักภูมิภาค โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับความ



 

375 

เชื่อมั่นร้อยละ 95 และใช้แบบจำลอง Multinomial Logistic ในการวิเคราะห์โดยปัจจัยที่นำมาใช้วิเคราะห์ 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

1. คุณลักษณะครัวเรือน - เพศ อายุ การครอบครองรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รายได้ครัวเรือน อาชีพ
หรือการทำงาน ระดับการศึกษา การมีเด็กหรือผู้ใหญ่ในครัวเรือน การมีสมาร์โฟนใช้ และพื้นที่อยู่อาศัย  

2. คุณลักษณะระบบขนส่ง – ราคาค่าเดินทาง เวลาเดินทาง 
และวิธีการเดินทางที่กำหนดให้เป็นตัวแปรตามมี 3 วิธี คอื รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถโดยสาร

สาธารณะ  
H0 : ตัวแปรอิสระไม่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองหลวง 
H1 : ตัวแปรอิสระส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองหลวง 

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) 0.05 
 

ตารางที่ 71: ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในมหานครกรุงเทพ 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 612.579       
Final 287.669 324.910 26 .000 

Nagelkerke R2 = 0.747 

จากตาราง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่าถ้าตัวแบบ

ประกอบด้วยค่าคงที่เพียงอย่างเดียว จะให้ค่า -2LL = 612.579 และถ้าตัวแบบประกอบด้วยค่าคงที่ และตัว

แปรอิสระจะให้ค่า -2LL = 287.669 นั่นคือตัวแบบที่มีตัวแปรอิสระรวมอยู่ด้วยมีความเหมาะสมมากกว่าตัว

แบบที่มีค่าคงที่เพียงอย่างเดียวนั่นคือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม จากข้อมูล

จะได้ Chi-Square = Intercept Only – Final (612.579 – 287.669) = 324.910 ค่า p-value = 0.000 ซึ่ง

น้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามของ

วิธีการเดินทาง ดังนั้นตัวแปรอิสระจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองหลวง 

สำหรับค่า Nagelkerke หรือเรียกว่า Pesudo R2 เป็นค่าบอกสัดส่วนที่สามารถอธิบายความผันแปร

ใน Multinomial Logistic Regression จากผลที่ได้ Nagelkerke R2 = 0.747 หรือเท่ากับร้อยละ 74.7 ของ

ความผันแปร ดังนั้นตัวแปรนี้จึงมีผลต่อการพยากรณ์ความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการเดินทางได้โดยมีวิธีการ

เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเป็นตัวอ้างอิงดังนี ้
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ตารางที่ 72: สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบกลุ่มวิธีการเดินทางในมหานครกรุงเทพ 
รูปแบบการเดินทาง B Wald Sig. Exp(B) 

รถยนต์ 

ค่าคงที ่ -1.301 .293 .589 
 

เพศหญิง -1.674 7.273 .007 .188 

อายุ .009 .102 .749 1.009 

จำนวนรถยนต์ 4.861 43.281 .000 129.124 

จำนวนรถจักรยานยนต์ -.343 .448 .503 .710 

รายได้ .000 8.682 .003 1.000 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง -1.906 6.458 .011 .149 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี -.757 1.115 .291 .469 
ราคาค่าเดินทาง .000 .436 .509 1.000 

เวลาเดินทาง .012 .209 .648 1.012 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน -.033 .002 .967 .968 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน -.710 1.259 .262 .492 

พื้นที่อยู่อาศัย (อ้างอิง พื้นที่ 3 = ย่านศูนย์กลางเมือง) 

พื้นที่ 1 (ย่านชนบท) .495 .291 .590 1.641 

พื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) 1.139 1.153 .283 3.122 

รถจักรยานยนต์ 

ค่าคงที ่ .468 .056 .813 
 

เพศหญิง -1.300 7.362 .007 .272 
อายุ -.007 .125 .724 .993 

จำนวนรถยนต์ .800 1.835 .176 2.226 

จำนวนรถจักรยานยนต์ 2.006 23.240 .000 7.434 

รายได้ .000 4.352 .037 1.000 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง -.820 1.996 .158 .441 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี .149 .072 .788 1.161 

ราคาค่าเดินทาง .000 .374 .541 1.000 

เวลาเดินทาง -.075 13.934 .000 .928 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน -.061 .010 .921 .941 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน .648 1.646 .200 1.911 
พื้นที่อยู่อาศัย (อ้างอิง พื้นที่ 3 = ย่านศูนย์กลางเมือง) 

พื้นที่ 1 (ย่านชนบท) .236 .102 .750 1.266 

พื้นที่ 2 (ย่านชานเมือง) .114 .018 .892 1.120 

a. The reference category is: รถโดยสารสาธารณะ 
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ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางที่มีความสัมพันธ์ระดับนัยสำคัญทางสถิติ

น้อยกว่า 0.05 แบ่งได้ดังนี้  

- การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของคนเมืองหลวงเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ พบว่า 
จำนวนรถยนต์ในครัวเรือน และรายได้เป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติที่ในการเลือกใช้รถยนต์มากกว่ารถโดยสาร
สาธารณะ ในขณะที่การเป็นผู้หญิงและการทำงานที่เป็นแบบพนักงาน/ลูกจ้างเป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติในการ
เลือกใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่ารถยนต์ 

- การเด ินทางด ้วยรถโดยสารสาธารณะของคนเม ืองหลวงเม ื ่อเท ียบก ับการเด ินทางด ้วย
รถจักรยานยนต์ พบว่า จำนวนรถจักรยานยนต์ และรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญทางสถิติที ่ในการเลือกใช้
รถจักรยานยนต์มากกว่ารถโดยสารสาธารณะ ในขณะที่การเป็นผู้หญิง และระยะเวลาเดินทาง เป็นปัจจัยสำคัญ
ทางสถิติในการเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่ารถยนต์ 

ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกเดินทางด้วยรถยนต์เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ อายุ
ของผู้เดินทาง จำนวนรถยนต์ที่มีในครัวเรือน รายได้ และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ใกล้เคียงกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ อายุ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและพื้นที่อยู่อาศัย (ย่านชานเมือง) อย่างไรก็ดี ลักษณะความเป็นย่านไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองหลวงแต่อย่างใด  
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บทที่ 7 ผลการศึกษาภาพอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
  

ในบทนี้เป็นผลการศึกษาภาพอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมือง
ขอนแก่น เม ืองหาดใหญ่ -สงขลา โดยบรรยายภาพอนาคตใน 3 ลักษณะคือ อนาคตฐาน (baseline 
future) อนาคตทางเลือก (alternative futures) และอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) โดยในส่วน
แรกเป็นการบรรยายภาพอนาคตฐานที่เกิดจากแนวโน้มหลักในการเดินทางในเมืองหลักทั้งสามเมือง ในขณะที่
อนาคตทางเลือกเป็นการบรรยายภาพอนาคตการเดินทางในเมืองหลักในอนาคต 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายใต้ปัจจัยสำคัญ (key drivers) 2 ปัจจัย และอนาคตที่พึงประสงค์เป็น
ภาพอนาคตที ่มีความยั ่งยืน (sustainability) ความเป็นธรรม (equity) และประสิทธิผลของการพัฒนา 
(efficiency) โดยคัดเลือกจากฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือกในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

7.1 สรุปแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์พลวัตของระบบการเดินทาง ร่วมกับผลการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง

ในเมืองหลักภูมิภาค และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถสรุปปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะมีผลต่อการ
เดินทางในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคต คือ  

1) นวัตกรรมการขนส่ง จะเปลี่ยนวิธีการเดินทางของคนเมืองในอนาคต ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ตาม
แนวคิด CASE (Connected, Autonomous, Shared, Electric) ได้แก่ ยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous 
vehicle) ยานยนต์ไฟฟ้า (e-vehicle) ระบบการเชื่อมต่อยานพาหนะกับข้อมูล (connected vehicle) และ
ยานยนต์ร่วมเดินทาง (shared and services)ธุรกิจขนส่งฐานบริการ (Mobility as a Service: MaaS) และ
การขนส่งโดรน 

2) เศรษฐกิจดิจิทัล จะสร้างความสะดวกและเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองในอนาคตในทุกด้าน 

3) สังคมเมืองสมัยใหม่ คนเมืองจะเพิ่มมากขึ้น มีความเป็นปัจเจกมากขึ้นและเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มี
ข้อจำกัดในการเดินทาง จะเปลี่ยนความต้องการในการเดินทางในอนาคต 

4) กฎหมายรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองในอนาคต 
5) บทบาทของเมืองหลักภูมิภาค นโยบายการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาท

ด้านการท่องเที่ยวของเมืองหลัก จะมีผลต่อการผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รวมถึงระบบขนส่ง
สาธารณะทั้งหมดในเมืองหลักในอนาคต 

6) ความเข้มแข็งของการเมืองและการคลังท้องถิ่น รัฐบาลกลางพยายามจะกำหนดแผนการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาค ในขณะที่ท้องถิ่นก็พยายามสร้างความเข้มแข็งด้านการเมืองและการ
คลังท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลต่อการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง 
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7) ทัศนคติในการเดินทาง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากวิถีชีวิต
ของคนเมืองหลักภูมิภาคจะยังคงพึ่งพารถส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เนื่องจากความล่าช้าและ
ความไม่ชัดเจนของแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ วิถีชีวิตดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางหรือ mode shift จากรถส่วนตัวมาสู่ระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต ทั้งน้ี ค่าเดินทางและ
ราคาค่าเดินทางนับเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกรูปแบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 

8)  นโยบายการพัฒนาเมือง ความเป็นย่านมีผลต่อรูปแบบการเดินทางในเมืองหลัก โดยพฤติกรรม
การเดินทางจะแตกต่างกันในแต่ละย่านซึ่งมีความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกั น ย่านที่มี
ความหนาแน่นสูงจะมีแนวโน้มในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสูงกว่าย่านที่มีความหนาแน่นต่ำ ดังนั้น 
การพัฒนาเมืองตามแนวคิด TOD จะช่วยส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มสำคัญที่มีผลต่ออนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค
ดังที่นำเสนอในบทที่ 5 แนวโน้มหลักในการเดินทางในเมืองหลัก คือ การเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลทั้ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่
เพิ่มขึ้นจากโอกาสในการประกอบอาชีพให้บริการขนส่งอาหารและสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วในเมืองต่างจังหวัด การพัฒนาแพลตฟอร์มบนฐานดิจิทัลยิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ภายในเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถสองแถวกลับลดลง
อย่างต่อเนื่อง และลดลงอย่างมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่
มีบทบาทด้านการท่องเที่ยว อาทิ เมืองเชียงใหม่ และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
รถสองแถว พบว่า ผู้โดยสารลดลงสูงสุดถึง 10 เท่าของช่วงเวลาปกติ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในเมืองหลักของประเทศไทยก็มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน โดยท้องถิ่นมีความต้องการในการ
พัฒนารถไฟฟ้า Light Rail Transit (LRT) หรือ Bus Rapid Transit (BRT) แต่รัฐส่วนกลางมีความพยายามใน
การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งที่มีความทันสมัยแทนที่รถไฟฟ้า LRT 

 

7.2 ภาพอนาคตฐาน (baseline future) การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค   
จากการทบทวนข้อมูลเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ร่วมกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้ม

สำคัญที่มีผลต่ออนาคตการเดินทาง พลวัตการเดินทางและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค ผู้วิจัยสามารถสรุปอนาคตฐานการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค (baseline future)  ได้ดังต่อไปน้ี 
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1. Motorization ยาวนานสู่อนาคต   

ในปัจจุบันการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยพึ่งพารถยนต์เป็นอย่างมาก จากข้อมูล
สถิติการจดทะเบียนรถยนต์สะสม พบว่า เมืองหลักทั้งสามเมืองมีจำนวนรถยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมานับตั้งแต่อดีต และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกและภาคมหา
นครกรุงเทพ ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองหลักของประเทศไทยประสบปัญหาสำคัญ คือ การเติบโตแบบไร้ทิศทาง 
การขยายตัวของเมืองออกสู่พื้นที่ชนบท และความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ อีกทั้งยังขาดการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทำให้การเคลื่อนที่ในเมืองหลักส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต จะทำให้การเคลื่อนที่ด้วยรถยนต์
ส่วนตัวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาบริการขนส่งบนแพลตฟอร์มโดยการให้บริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสาร (Ride hailing service) ก็ส่งผลให้การเดินทางด้วยรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสามารถตอบสนอง
ความต้องการในการเดินทางที่มีความปัจเจกมากขึ้นในอนาคต 

บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2563 คาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เติบโตต่อไป เนื่องจากปัจจัยสนับสนุน 4 ประการ ได้แก่ (1) ความต้องการเปลี่ยนรถใหม่จากโครงการรถคัน
แรก (2) ความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐ และการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และโลจิสติกส์ช่วย
หนุนความต้องการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (3) ผู้ประกอบการมีแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นตลาด
อย่างต่อเนื่อง ทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า และ (4) อิทธิพลจากเขตการค้าเสรี
อาเซียนช่วยสนับสนุนตลาดส่งออกในภูมิภาค (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2563) สอดคล้องกับรายงานการวิจัยเรื่อง 

“ทิศทางยานยนต์ยุคใหม่ในประเทศไทย” โดยคณะวิจัยทีดีอาร์ไอ ปี 2560 ระบุว่าทิศทางยานยนต์ยุคใหม่แห่ง
อนาคตในประเทศไทยมี 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) ยานยนต์ยุคใหม่แห่งอนาคตจะประหยัดพลังงานมากขึ้น
รวมทั้งปล่อยมลภาวะลดลง และ (2) ระบบซอฟต์แวร์หรือระบบเซ็นเซอร์จะเป็นส่วนประกอบใหม่ในทุก
เทคโนโลยีการขับเคลื่อน จากข้อมูลสถิติการจำหน่ายรถยนต์และการพยากรณ์การจำหน่ายรถยนต์ระหว่างช่วง
ปี 2558-2578 พบว่าตลาดสำหรับยานยนต์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มตลาดที่กำลังขยาย 
ประกอบด้วยรถยนต์เครื่องสันดาปภายในที่มีประสิทธิภาพ รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และ (2) 
กลุ่มตลาดที่อาจยังไม่ขยายตัวในเร็ววันนี้ ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ และรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์
เชื้อเพลิง สาเหตุที่ทำให้รถไฟฟ้ายังไม่พร้อมขยายตัวในเร็ววันนี้มาจากหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยียังไม่พร้อม 
โดยเฉพาะ battery range ที่ยังมีข้อจำกัดวิ่งได้ระยะทางไม่มากเท่าที่ควร และใช้เวลาในการชาร์จไฟนานทำ
ให้รถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถตอบสนองรูปแบบการเดินทางในปัจจุบันได้ทั้งหมด รวมทั้งยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น สถานีอัดประจุไฟ รองรับอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่จะยังคงต่ำไปอีกระยะหนึ่ง ทำให้ต้นทุน
การใช้งานรถยนต์แบบเดิมต่ำกว่ารถไฟฟ้า เป็นต้น (TDRI, 2017) 
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2. เมืองจักรยานยนต์ชั่วกาลปาวสาน 
จากการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมือง พบว่า การเดินทางด้วย

รถจักรยานยนต์มีส ัดส่วนสูงที ่ส ุด เกือบทุกครัวเรือนจะมีรถจักรยานยนต์อย่างน้อย 1 คัน เนื ่องจาก
รถจักรยานยนต์มีบทบาทในวิถีชีวิตหลายด้าน ทั้งเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง เพื่อประกอบอาชีพ
และเพื่อการพักผ่อน ทำให้การเคลื่อนที่ในเมืองหลักมีแนวโน้มการใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุดในอนาคต 

ข้อมูลสถิติจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมโดยกรมขนส่งทางบกระหว่างปี 2553-2563 
พบว่าเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมืองมีแนวโน้มจำนวนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นทุกเมือง ปี 2553 สถิติจำนวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 386 ,253 คัน จังหวัดขอนแก่นมีจำนวน 
160,443 คัน และจังหวัดสงขลามีจำนวน 282,773 คัน ปี 2563 สถิติจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสม
ในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 843,016 คัน จังหวัดขอนแก่นมีจำนวน 440,158 คัน และจังหวัดสงขลามีจำนวน 
438,734 คัน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เมืองเชียงใหม่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยของจำนวนรถจักรยานยนต์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมืองขอนแก่นมีอัตราเติบโตเฉลี่ยของจำนวนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และเมือง
หาดใหญ่-สงขลามีอัตราเติบโตเฉลี่ยของจำนวนรถจักรยานยนต์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  

นอกจากนี้ธุรกิจส่งอาหารออนไลน์ (food delivery) ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักในการ
เดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองทั่วโลก ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี 2562 แสดงให้
เห็นว่าธุรกิจส่งอาหารออนไลน์ในประเทศไทยมีมูลค่ามากถึง 33,000 - 35,000 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปี 
2561 มีอัตราเติบโตต่อเนื่องประมาณร้อยละ 14 ต่อมาปี 2563 และ ปี 2564 มาตรการจัดการควบคุมการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 มีส่วนทำให้ธุรกิจส่งอาหารออนไลน์เติบโตมากขึ้นและมีแนวโน้มพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ของ Euromonitor และศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานมูลค่าตลาดธุรกิจส่งอาหาร
ออนไลน์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557-2567 พบว่าปี 2557 มีมูลค่าตลาดธุรกิจส่งอาหารออนไลน์ 42,000 
ล้านบาท ปี 2563 มีมูลค่าตลาดธุรกิจส่งอาหารออนไลน์ 68,000 ล้านบาท  และคาดว่าปี 2567 จะมีมูลค่า
ตลาด ธุรกิจส่งอาหารออนไลน์ ถึง 99,000 ล้านบาท (Euromonitor และ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ม.ป.ป. อ้างถึง
ใน Brand buffet, 2021)  

3. ยานยนต์ไฟฟ้ามาหานะเธอ  
รายงานบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกในอนาคตพบว่า ความต้องการใช้รถยนต์ทั่วโลกยังคง

มีอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่จะเปลี่ยนจากรถยนต์พลังงานน้ำมันเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยรถยนต์
ไฟฟ้าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคันในปี 2020 เป็น 74 ล้านคันในปี 2040 สิ้นปี 2017 ที่ผ่านมา มีรถ PEV 
ทั้งหมด 3.1 ล้านคัน ยอดขายต่อปี 1.1 ล้านคัน จาก 78 ล้านคันทั่วโลกและประเทศที่มีสัดส่วนการใช้รถยนต์
ไฟฟ้ามากที่สุด ได้แก่ EU สหรัฐ ฯ จีน และญี่ปุ่น (Goldman Sachs, 2021) รัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายว่าจะมี
รถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคัน และสถานีชาร์จ 690 แห่งภายในปี 2036 
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สำหรับเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทยคาดว่าจะมีการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปในทิศทาง
เดียวกับทั่วโลก เช่น เมืองเชียงใหม่มีกระแสความนิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็น
ยานยนต์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากเครื่องยนต์ และเริ่ม
เป็นที่นิยมใช้ตามหมู่บ้านเพื่อไปจ่ายตลาดหรือไปซื้อของในระยะทางใกล้ ๆ จากที่พักอาศัย รถยนต์ไฟฟ้าบาง
รุ่นมี 4 ที่นั่ง เหมาะสำหรับการใช้ภายในครัวเรือน บางรุ่นนิยมนำไปทำเป็นฟู๊ดทรัคเพื่อสร้างอาชีพ รถยนต์
ไฟฟ้าเหล่านี้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้รถยนต์ปกติและดีกว่าการใช้รถจักรยานยนต์ เพราะมีราคา
ใกล้เคียงกับรถจักรยานยนต์แต่สามารถป้องกันลมกันฝนและสามารถหาที่จอดได้ง่าย (Chiangmainews, 
2019) นอกจากนี้ย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมืองหลักภูมิภาคหลายแห่งเริ่มมีการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า Charge Now รองรับรถยนต์ไฟฟ้าในบางพื้นที่แล้วเช่นกัน ซึ่งการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการเป็นความจำเป็นสำหรับการรองรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าต่อไป ดังนั้น นโยบายและ
เป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ยุคใหม่จึงควรรองรับอุปสงค์การตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เช่น การนำ
ร่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การเว้นภาษีนำเข้ารถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ การสนับสนุนการผลิตรถไฟฟ้า การพัฒนา
ซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์ยุคใหม่ และการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจัดตั้งสถานีอัดประจุหรือ
สถานีชาร์จไฟฟ้าเพ่ือรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต เป็นต้น (TDRI, 2017) 

 
4. รถไฟฟ้า (LRT) ไม่มาตามนัด  
การพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าของเมืองหลักภูมิภาคมีความล่าช้ากว่าแผนนโยบายที่เคยกำหนด เมือง

เชียงใหม่และเมืองขอนแก่นมีโอกาสใช้รถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit: LRT) ส่วนเมืองหาดใหญ่-
สงขลามีโอกาสใช้รถไฟฟ้ารางเบา (monorail)  

แนวคิดการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องมีมาตั้งแต่ปี 2537 ต่อมาปี 
2559 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอแผนแม่บทพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางคู่
ขนาดเบา 3 เส้นทาง พร้อมด้วยระบบขนส่งรอง (feeder) เป็นรถโดยสารประจำทางสาธารณะ 14 เส้นทาง ปี 
2561 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกมีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อก่อสร้างปี 2564 แต่ปัจจุบันคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2566 และแล้ว
เสร็จปี 2569 (โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่, 2564) เช่นเดียวกับแนวคิดการพัฒนาโครงการ
สร้างรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบาของขอนแก่น มีแนวคิดการพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 เดิมคาดว่าจะดำเนินการพัฒนา
ได้ตั้งแต่ปี 2563 แต่ต่อมาได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ให้ศึกษา
สถานีเพิ่มเติมจาก 16 สถานี เป็น 21 สถานี จึงคาดว่าจะดำเนินการพัฒนาโครงการสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ขนาด
เบาของขอนแก่นตั้งแต่ปี 2564 – 2578 (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2560) ในขณะที่ 
เมืองหาดใหญ่มีนโยบายพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา (monorail) ตั้งแต่ปี 2548 คาดว่าจะดำเนินการปี 2562 แล้ว
เสร็จปี 2565 แต่ต่อมาคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ปี 2565 และแล้วเสร็จปี 2568 (องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา, 2564)  
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5. เทคโนโลยีเปลี่ยน นโยบายเปลี่ยน รัฐเทใจให้ ART 
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับผิดชอบจังหวัดภูเก็ต 

เชียงใหม่ นครราชสีมา และพิษณุโลก อยู่ระหว่างทบทวนผลศึกษาให้ สอดรับกับนโยบายของกระทรวง
คมนาคม ซึ่งมีการปรับแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาค เปลี่ยนจากระบบรางเป็นรถไฟฟ้าล้อยาง 
ลดต้นทุน 30% ประหยัดงบประมาณ โดย รฟม. กำลังเร่งทบทวนทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม่
สำหรับเมืองเชียงใหม่ และเมืองโคราช ในขณะที่เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่ ท้องถิ่นยังคงพยายาม
ผลักดันการพัฒนาระบบราง  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนโยบายการพัฒนาเมืองมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกหลายด้านที่ส่งผลให้การ
พัฒนาระบบขนส่งในเมืองหลักภูมิภาค ดังเช่นบทความเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลัก
ภูมิภาคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี ระบุว่าโครงการระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาคมีอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนโครงการทั้งด้านเศรษฐกิจและการเงินที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยที่แตกต่าง
จากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่น 
ความหนาแน่นของประชากร อัตราค่าโดยสาร การกระจุกตัวของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเดินทางเฉพาะในบาง
พื้นที่ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาคยังคงมีความจำเป็น เพื่อเป็นทางเลือกการ
เดินทางให้แก่ประชาชน แก้ไขปัญหาจราจรในตัวเมือง รวมทั้งรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว (อัจฉรา ลิ้ม
มณฑล, 2021) 

ระบบรถไฟฟ้าหรือรถรางล้อยาง (Autonomous Rail Transit: ART) อาจเป็นทางเลือกที่มีความ
เหมาะสมกับการบริการขนส่งสาธารณะของเมืองหลักภูมิภาค เนื่องจากระบบขนส่ง ART มีขนาดยานยนต์ใหญ่
กว่ารถประจำทางและรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit: BRT) แต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบ
ขนส่งเป็นแบบไร้คนขับจึงมีค่าใช้จ่ายในการจัดการง่ายกว่าระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องจ้างบุคลากรในการ
ดำเนินการขับขี่  

6. รถไฟฟ้าไม่มา TOD ไม่เกิด?  
ในปัจจุบันเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมืองมีการขยายของพื้นที่เมืองออกสู่พื้นที่ชนบท  เกิดการเสื่อม

โทรมของย่านกลางเมืองเนื่องจากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น และการเติบโตของพื้นที่ชานเมือง ทำให้เกิดโครงการ
ฟื้นฟูย่านซึ่งผลักดันโดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง โดยเฉพาะการค้าขายใน
ย่านศูนย์กลางเมืองให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง เพื่อตอบรับกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในอนาคต ซึ่ง
คาดหวังว่าจะสามารถช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกิจกรรมในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง ด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Development: TOD) แนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นการออกแบบพื้นที่
โดยรอบบริเวณสถานีขนส่ง (transit station) หรือตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน (transit corridor) ให้
มีความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานระหว่างศูนย์พาณิชยกรรม 
ร้านค้า ที่พักอาศัย แหล่งการจ้างงาน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและการเข้าถึงระบบขนส่ง
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มวลชนที่สะดวกสบาย (อัจฉรา ลิ้มมณฑล, 2021) รวมไปถึงส่งเสริมการฟื้นฟูเมืองให้เกิดการพัฒนาย่าน
ศูนย์กลางเมืองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี หากการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
ย่านการค้าและการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวคิดการพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือ TOD ย่อม
เกิดขึ้นไดย้ากเช่นเดียวกัน  

7. รถสองแถวก็เก่า คนก็แก่  
จากรายงานมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจำทาง: การกำหนดมาตรฐาน 

การบังคับใช้และการตรวจสอบ พบว่า อายุรถโดยสารประจำทางแยกตามมาตรฐานของรถสะสม ณ ธันวาคม 
2553 รถสองแถวในประเทศไทยส่วนมากมีอายุใช้งานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวนถึง 4,740 คัน รองลงมามี
อายุใช้งานระหว่าง 11-15 ปี จำนวน 3,685 คัน และมีอายุใช้งานระหว่าง 16-20 ปีจำนวน 3,546 คัน
ตามลำดับ (ณรงค ปอมหลักทอง และคณะ, 2555) แสดงถึงรถสองแถวเป็นระบบขนส่งสาธารณะภายในชุมชน
ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน ความผูกพันระหว่างคนขับขี่รถสองแถวและคนในชุมชนเป็นภาพ
ความคุ้นชินที่เห็นมาตั้งแต่อดีต รถสองแถวส่วนมากจึงมีสภาพค่อนข้างเก่าและเสื่อมสภาพ ในขณะที่ผู้ขับขี่ก็
อายุมากขึ้นตามกาลเวลา  

รายงานการศึกษาบทบาทการขนส่งสาธารณะของรถสองแถวในเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่ารถสองแถวมีบทบาทมากกว่าการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น เนื่องจากมีบทบาทในการขนส่ง
ผู้โดยสารที่อาศัยอยูในอำเภอและชุมชนรอบนอกเข้ามายังตัวเมืองและเดินทางกลับออกไป และบทบาทในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว หากพิจารณาการเพิ่มจำนวนของรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่ จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์
กับการขยายตัวของเมือง โดยมีเส้นทางการให้บริการสอดคล้องกับระบบโครงข่ายถนนภายในเมืองเชียงใหม่ 
(ชิดชัย อังคะไวมงคล, 2535)  

ผลการศึกษาการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้รถบริการสาธารณะของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพเป็นนักศึกษานิยมใช้ยานพาหนะใน
การเดินทางภายในเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถยนต์ส่วนบุคคล และรถสองแถว
ตามลำดับ สาเหตุที่เลือกใช้บริการของรถสองแถวคือความสะดวกในการเรียกใช้บริการและมีราคาค่าบริการถูก 
(วาสิฏฐ์พล สาระรักษ์, 2551) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการรถแท็กซี่มิเตอร์และรถสี่ล้อแดง (รถสองแถว) ของผู้โดยสารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระบุ
ว่าผู ้ใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์และรถสี่ล้อแดง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 –40 ปี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน สาเหตุที่เลือกใช้รถสองแถวเป็นเพราะมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ มีระยะเวลาในการรอ
รับบริการที่ดี มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีทำเลจอดรับส่งผู้โดยสารที่เหมาะสม (ศิริวรรณ อุประกุล, 2551) 

จากงานศึกษาเกี่ยวกับรถสองแถวข้างต้น จึงเห็นได้ว่ารถสองแถวมีศักยภาพด้านจำนวนรถที่บริการ 
ราคาที่ถูก ระยะเวลารอไม่นาน มีจุดจอดรับส่งที่ตอบสนองพฤติกรรมของคนในชุมชนได้ดีต่อทุกเพศ ทุกวัย 
และทุกอาชีพ การพัฒนาสองแถวให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการแพลตฟอร์มขนส่งสาธารณะที่มีความทันสมัยจึงมี
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โอกาสประสบความสำเร็จได้สูง เนื่องจากมีความเหมาะสมกับวิธีการเดินทางและความต้องการของชุมชนอย่าง
ชัดเจน 

8. นักท่องเที่ยวคือกลุ่มเป้าหมายหลักของระบบขนส่งสาธารณะ  
นักท่องเที่ยวเป็นผู้โดยสารหลักของระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างเมื อง

เชียงใหม่ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคนท้องถิ่นไม่นิยมใช้บริการรถสองแถวเท่ากับนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ

เมืองหาดใหญ่และสงขลาที่นักท่องเที่ยวใช้บริการขนส่งสาธารณะมากกว่าคนในชุมชน  

ทั้งนี ้ เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีชื ่อเสียงด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ ้นของจำนวน

ประชากรอย่างรวดเร็ว เกิดการใช้ที่ดินอย่างไร้ทิศทาง เมืองมีการขยายตัวออกไปวงกว้าง มีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่

อาศัยโดยรอบขอบเมือง มีการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความต้องการในการเดินทางมาก

ขึ้น (ปริญญา ปฏิพันธกานต์ , 2550) การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรดังกล่าวยังไม่รวมประชากรแฝงอีก

จำนวนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาทำกิจกรรมและใช้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ และกำลังเผชิญกับปัญหาการขาด

ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเดินทาง รวมถึงผูกขาดการเดินทางอยู่กับรถ

สองแถว (รวีวรรณ แพทย์สมาน, 2563)  

งานวิจัยเกี่ยวกับรถสองแถวหรือรถแดงในเมืองเชียงใหม่หลายงานอธิบายบทบาทและแนวโน้มการ

เติบโตของรถสองแถว จากการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถสาธารณะ (สี่ล้อแดง) กรณีศึกษา 

: กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า คนเชียงใหม่มีระบบขนส่งมวลชนหลักไม่กี่ประเภท ได้แก่ รถประจำทาง 

(รถเมล์ขาว) รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถสี่ล้อสีต่าง ๆ และรถสองแถวหรือ“รถสี่ล้อแดง” ที่ได้รับความนิยมในการ

ใช้มากที่สุด ทั้งนี้ เป็นเพราะ 1) รถสี่ล้อแดงได้รับสัมปทานให้วิ่งได้ ในเขตอำเภอเมืองแต่เพียงผู้เดียว 2) เป็น

พาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่มาตั้งแต่ในอดีต ทำให้ผู้คนรู้สึกคุ้นชินในการใช้ 3) มีอำนาจการผูกขาด

ทางสังคม 4) ผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงได้รวมตัวเป็นสหกรณ์ชื่อว่า “สหกรณ์นครลานนาเดินรถ” ซึ่ง เป็นสหกรณ์ที่ มี

ความสามัคคี ทำให้โอกาสที่คนเชียงใหม่จะได้ใช้การขนส่งที่หลากหลายและสะดวกสบายในเขตเมืองนั้นเป็นไป

ได้ยาก เพราะมีแนวโน้มว่ารถสี่ล้อแดงก็ยังคงจะเป็นพาหนะเดียวประจำอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปอีกนาน 

(อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ และคณะ, 2016)  

ชิดชัย อังคะไวมงคล (2535) ศึกษาบทบาทการขนส่งสาธารณะของรถสองแถวภายในเมือง 

กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ระบุว่าปัจจัยที่ทำให้รถสองแถวในเมืองเชียงใหม่ขยายตัว มี 3 ประเภท 

ได้แก่  1) ปัจจัยด้านกายภาพ ประกอบด้วย (1) โครงข่ายถนนของเมืองเชียงใหม่ที่ผสมผสานรูปแบบตารางก

ริดและรูปแบบรัศมี และ (2) ขนาดถนนที่มีความกว้างไม่สม่ำเสมอบริการขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่เข้าไม่ถึง

แต่รถสองแถวแดงมีขนาดเล็กสามารถใช้สัญจรได้ทั่วทุกที่ 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) ความขาด
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แคลนระบบขนส่งสาธารณะ (2) สภาพการจราจรบนท้องถนนที่มีพื้นที่ที่จำกัด หากผู้คนใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

และรถจักรยานยนต์กันกมดจะยิ่งทำให้พื้นที่ผิวจราจรลดลง และในภาวะที่ประชาชนต้องเดินทางแข่งกับเวลา

ไปเรียนและไปทำงานโดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ยิ่งสภาพการจราจรติดขัดมากเท่าไหร่ 

การใช้บริการรถสองแถวยิ่งเพิ่มขึ้น และ (3) ข้อได้เปรียบของสองแถวที่มีความยืดหยุ่นด้านการกำหนดเส้นทาง

และเวลาเดินรถ การมีความเร็วมากกว่ารถประจำทาง การมีจำนวนที่นั่งที่สะดวกในการเลือกใช้เมื่อเทียบกับ

สามล้อถีบ หรือสามล้อเครื่อง และ 3) ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย (1) การเพิ่มจำนวนของประชากรเมือง

เชียงใหม่ และ (2) การใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น และขยายวงกว้างออกไปสู่

ชานเมืองหรืออำเภอรอบนอก ดังนั้นการจัดบริการรับส่งผู้โดยสารจะเพิ่มตามเช่นกัน ดังนั้น นักท่องเที่ยวและ

ประชากรแฝงบางส่วนจึงมีโอกาสใช้รถสองแถวเป็นทางเลือกในการเดินทาง และเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าจังหวัด

เชียงใหม่มีการจัดการระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะทำให้ศักยภาพการท่องเที่ยวและการ 

บริการของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกมาก (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ, 2560) 

ตัวอย่างงานศึกษาปัจจัยที่ทำให้คนเลือกใช้บริการรถขนส่งสาธารณะในเมืองหาดใหญ่-สงขลา ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวทางทะเลและวัฒนธรรมคืองานของ วโรภาส แสงพายัพ 

(2544) ศึกษาการบริการของรถโดยสารสาธารณะระหว่างเมืองสงขลา -หาดใหญ่ เพื ่อเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงระบบขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุ และลดปัญหา

สิ่งแวดล้อม โดยตัวแปรระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหาดใหญ่ – สงขลาที่พิจารณา ได้แก่ รถบัส รถตู้ปรับ

อากาศ รถสองแถว รถแท็กซี่ โดยใช้ทฤษฎีลิเคิร์ท สเกล (Likert, 1964) และบทบาทอรรถประโยชน์ในการหา

ค่าระดับความพึงพอใจของผู้บริการ พบว่า ผู้โดยสารรถบัสและรถตู้ปรับอากาศ พอใจในค่าบริการ และ

คาดหวังความสะดวกสบายจากการเดินทางมากที่สุด ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสองแถวพอใจเรื่องเวลา และ

คาดหวังมรรยาทในการบริการมากที่สุด สำหรับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่พอใจในเวลาและการบริการ และคาดหวัง

สภาพรถที่ดีมากที่สุด 

นอกจากนี้ แผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของภาครัฐมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสนับสนุน

ภาพลักษณ์ด้านเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัย เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง นโยบายการพัฒนา

เมืองหลักในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระดับสากล แม้แต่เมืองขอนแก่นก็พยายามผลักดันการ

พัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ทิศ

ทางการพัฒนาของประเทศไทยจะยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตในภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงยังคงเป็น

ผู้โดยสารหลักของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในอนาคตต่อไป การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มี
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ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวรวมถึงคนในชุมชนจึงเป็นความ

ท้าทายที่สำคัญของการพัฒนาเมืองหลักในอนาคต 

9. คนรุ่นใหม่เทใจให้บริการร่วม (shared mobility)  
ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นรถสาธารณะ

ให้บริการร่วมผู้โดยสาร (shared mobility) ผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างถูกกฎหมาย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร กับการทำให้
แอปพลิเคชันรถยนต์รับส่งสาธารณะถูกกฎหมาย" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หันมาเลือกมาเลือกใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถยนต์บริการร่วมมากขึ้นเนื่องจาก (1) มีความสะดวกสบายในการใช้บริการหรือบริการ 24 
ชั่วโมง (2) มีความโปร่งใสในการแสดงราคา เช่น การแจ้งราคาล่วงหน้าก่อนการเดินทาง (3) ไม่ถูกปฏิเสธหรือ
สามารถส่งถึงจุดหมายได้ทุกที่ (4) มีมาตรฐานความปลอดภัยหรือมีประกันคุ้มครองผู้โดยสาร และ (5) มีการ
นำระบบหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยดำเนินการ (แนวหน้า, 2564) ทั้งนี้จากการสำรวจกลุ่มผู้ใช้งานแอป
พลิเคชันเรียกรถยนต์บริการร่วมในกรุงเทพมหานครโดย ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ จากกลุ่มตัวอย่างออนไลน์ 400 
คนพบว่า 65% ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับอายุ 16-25 ปี เป็นช่วงอายุที่ยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี มี
ความสามารถในการใช้งาน และเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้เป็นอย่างดี (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม, 2562)  

เมืองหลักภูมิภาคมีโอกาสที่กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นวัยรุ่นจะมีทัศนคติและความสามารถในการใช้งานแอป
พลิเคชันคล้ายคลึงกับวัยรุ่นในกรุงเทพเช่นกัน เนื่องจากเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมืองมีบทบาทการเป็นเมือง
มหาวิทยาลัยที่มีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมาก และพฤติกรรมของชาว Gen Y หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 
21–37 ปี ตามแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตมาก มีกำลังจ่ายมาก และ
โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ กลุ่มผู้บริโภคช่วงวัยนี้จึงเป็นฐานการตลาดของธุรกิจทั่ว
โลก (กรมสุขภาพจิต, 2563) 

สำหรับคนรุ่นใหม่ในเมืองหลักภูมิภาคนิยมใช้รถยนต์ร่วมแบ่งปัน (shared mobility) มากขึ้น ในขณะ
ที่บริษัทที่ให้บริการรถยนต์ร่วมแบ่งปันหลายแห่งต่างมีเป้าหมายการให้บริการกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ มี
รายได้น้อยเป็นฐานผู้ใช้บริการหลักเช่นกัน ดังเห็นได้จากการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองหลักภูมิภาค
หลายบริษัททั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น UGO Passenger และ CM Taxi Passenger ในเมืองเชียงใหม่ 
เป็นแอปพลิเคชันโดยภาคเอกชนที่วัยรุ่นเมืองเชียงใหม่นิยมใช้งานเพ่ือเหมารถไปท่องเที่ยวได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ
การให้บริการรถเมล์ประจำทาง 3 สายในเมืองเชียงใหม่ที่คิดค่าบริการราคาถูกราคาเดียวตลอดสายสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผู้พิการ โดยสามารถเรียกตรวจสอบสถานะการเดินทางไดแ้บบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเค
ชัน CM Transit ที ่จัดทำโดยเครือข่ายความร่วมมือจากสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จํากัด เทศบาลนคร
เชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ สำหรับเมืองขอนแก่นมีบริการ 
เคเคยู สมาร์ท ทรานซิส (KKU Smart Transit: KST) ให้บริการฟรีสำหรับกลุ ่มนักเรียน นักศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 



 

388 

10. แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ต้องพึ่งพาภาครัฐพัฒนา  
ภายหลังจากรัฐบาลได้ริเริ่มแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีระบบขนส่งอัจฉริยะ 

(smart mobility) เป็นหนึ่งในแกนหลักในการพัฒนาเมือง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
ชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้กับระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ โดยประสานความร่วมมือและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของภาคเอกชน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ
ของภาครัฐ บริษัทที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเปิดตัวแอปพลิเคชันทริป แพลนเนอร์ (Trip Planner) 
ฟีเจอร์และบริการวางแผนเดินทางใหม่ล่าสุด นำร่องแนวคิด Mobility as a Service (MaaS) เป็นครั้งแรกใน
ไทยในปี 2562 ที ่ผ ่านมา เพื ่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที ่ยวใน 7 จังหวัดนำร่อง ซึ ่งได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายผ่าน
บริการดังกล่าว โดยแนวคิดหลัก คือ การบูรณาการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
เรียกรถ หรือรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารที่สามารถเช่ือมต่อกับโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ  

แม้ว่าแพลตฟอร์มบริการขนส่งจะช่วยให้ศักยภาพของการเดินทางภายในเมืองมีความคล่องตัวและ
สะดวกมากขึ้นในอนาคต ทดแทนค่าใช้จ่ายของความเป็นเจ้าของรถ ค่าแท็กซี่ หรือค่าเช่ารถด้วยการให้บริการ
จากธุรกิจดังกล่าว แต่เงื่อนไขสำคัญคือการบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ โดยต้องสนับสนุนให้ระบบขนส่ง
มวลชนเป็นระบบขนส่งหลัก ในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะอย่างอื่นเป็นระบบขนส่งรองที่สนับสนุนระบบ
ขนส่งหลัก ดังนั้น การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาบริการขนส่ง
ตามแนวคิดนี้ การให้แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS จึงยังมีความไม่แน่นอนในหลาย ๆ ด้าน 
เนือ่งจากนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนยังคงกำหนดโดยรัฐบาลกลาง  

11. แพลตฟอร์มบริการขนส่งของชุมชนคือทางเลือก 
แพลตฟอร์มบริการขนส่งที ่ดำเนินการโดยภาคเอกชนหรือชุมชนกำลังเติบโตในเมืองหลัก เช่น 

แพลตฟอร์มขนส่ง Dino delivery ของขอนแก่นที่รวบรวมร้านค้าอาหาร และสินค้าชุมชน เพื่อบริการรับส่ง
สินค้าให้แก่คนในชุมชน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างระบบขนส่งชุมชนและกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ใน
ชุมชน หรือแพลตฟอร์มโลคอล ดอท เชียงใหม่ (Locall.chiangmai) ในเมืองเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ร้านค้า
ท้องถิ่นมีพื้นที่บนตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นในราคาค่าบริการที่เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น เป็นแอปพลิเคชัน
รวมแหล่งร้านอาหารเหนือหรืออาหารร้านขึ้นชื่อของชุมชนไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน และมีการพัฒนาแอป
พลิคชันจากการเรียนรู้และศึกษาบริบทพื้นที่ พฤติกรรมผู้บริโภคของเมืองเชียงใหม่ควบคู่ไปกับการให้บริการ
ตลอดเวลา เป็นต้น (เสาวลักษณ์ เชื้อคำ, 2020) ท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนของภาครัฐและการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้แพลตฟอร์มบริการขนส่งของชุมชนคือทางเลือก
หนึ่งที่จะมีผลต่อการเคลื่อนที่ในเมืองหลักในอนาคต 

12. ฤายานยนต์สมัยใหม่ตามแนวคิด CASE คืออนาคต? 
แนวโน้มระดับโลก 4 ด้านที่กำลังเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่  
- Connected: ยานยนต์ที่เช่ือมโยงกับยานยนต์คันอื่น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
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- Autonomous: ยานยนต์ที่ขับขี่โดยอัตโนมัติ มีระดับขั้นของความอัตโนมัติ ตั้งแต่ น้อย (มีการ
ช่วยเหลือในบางขณะ) ไปสู่มาก (ช่วยขับขี่แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ) 

- Shared & Services: รูปแบบธุรกิจการให้บริการยานยนต์แบบใหม่ ๆ เช่น การแบ่งปันรถกันใช้ 
บริการแท็กซี่ไร้คนขับ 

- Electric: ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นพื้นฐานของยานยนต์สมัยใหม่ โดยอาจเป็น Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV) หรือ Full Hybrid Electric Vehicle (FHEV) ก็ได ้ 

นำไปสู่แนวคิดยานยนต์สมัยใหม่ที่จะมาปฏิวัติการเคลื่อนที่ในคนเมือง คือยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับที่
เชื่อมโยงกันและแบ่งปันกันใช้ตามแนวคิด CASE ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าปี 2020 75%ของรถยนต์ที่ผลิตทั้ง
โลกจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ จะมีการเติบโตสูงมาก และ 76% ของผู้ขับขี่จะยอมให้ใช้ข้อมูล
ตำแหน่งในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในรถ รวมถึงเป็นปีสำคัญในการพลิกโฉมของยานยนต์อัตโนมัติ เข้าสู่ ขั้นที่ 3 
ซึ่งมีการขับขี่แบบอัตโนมัติได้ในถนนที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ยานยนต์ไร้คนขับถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  เรียง
ตามลำดับความสามารถของรถยนต์ คาดการณ์ว่ายานยนต์ไร้คนขับที่ผ่านเกณฑ์สากลระดับ 5 ของ Society 
of Automotive Engineers (SAE) ซึ ่งเป็นระบบขับเคลื ่อนอัตโนมัต ิแบบ 100 เปอร์เซ ็นต์เต ็ม (fully 
autonomous) และไม่ต้องมีคนขับในรถนั้นอาจต้องใช้เวลาพัฒนาอีกกว่า 20 ปี การศึกษาของ MIT ระบุว่ารถ
ไร้คนขับจะให้บริการการเดินทางขนส่งได้เพียงพอ โดยใช้จำนวนรถน้อยลงกว่าเดิมกว่า ร้อยละ 80 (ศูนย์วิจัย
ยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561) แนวคิด Mobility as a Service รวมถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่เป็นตัวเร่งให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต connected and autonomous ในระดับที่
สามารถขับขี่อัตโนมัติได้ในถนนที่ได้รับการรับรอง และคนขับต้องเข้าควบคุมรถแทนระบบทันทีเมื่อจำเป็น กับ
ต้องมีคนนั่งในรถตลอดเวลา (L3, L4) ในระดับโลกในอีก 5-10 ปีข้างหน้า หลายประเทศต่างเดินหน้าในการ
เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายใด ๆ นอกจากการส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า  

 

7.3 ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค   
การเขียนเรื่องราวในฉากทัศน์ใช้เทคนิคการบรรยายชีวิตและการเคลื่อนที่ในเมืองหลักในอนาคต 20 ปี

ข้างหน้าภายใต้ปัจจัยสำคัญ (key drivers) 2 ปัจจัยที่นำมาเป็นแกนหลักในการบรรยายฉากทัศน์ซึ่งได้มาจาก
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมือง และคุณค่าหรือ STEEPV  โดย
คัดเลือก 2 ปัจจัยสำคัญที่มีระดับความไม่แน่นอน (uncertainty) และระดับผลกระทบ (impact) สูง มาเป็น
แกนในการกำหนดภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 4 ฉาก
ทัศน์ นำไปสู่การกำหนดภาพอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ (preferable future) ต่อไป 

7.3.1 แกนในการสร้างฉากทัศน์  
ในการกำหนดแกนในการสร้างฉากทัศน์ คัดเลือกมาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งบูรณาการมาจาก

ผลการวิเคราะห์ 3 ส่วน ได้แก่  
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1. ผลการวิเคราะห์พลวัตของระบบการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค พบว่า พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ การพัฒนาด้านผังเมือง 
2) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 3) การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนส่ง 4)  การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร 5) การแพร่ระบาดของโรค และ 6) การเติบโตของการท่องเที่ยว  

2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ พบว่า ค่าเดินทาง 
ราคาค่าเดินทาง ซึ่งเกและความเป็นย่านมีผลต่อรูปแบบการเดินทางในเมืองหลัก โดยพฤติกรรมการเดินทางใน
เมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ (คนที่อยู่อาศัยในเมือง / คนที่ทำงานในเมืองแต่ไม่ได้อยู่
อาศัยในเมือง/ คนที่อาศัยในพื้นกึ่งเมือง (peri-urban) 

3. ผลการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอน (uncertainty) และระดับผลกระทบ (impact) ของปัจจัย 
STEEPV ที่ได้ระบุมาในบทก่อนหน้านี้ ร่วมกับกระบวนการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ผลจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 สามารถสรุปปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ที่สำคัญในการคัดเลือกแกนสำหรับภาพอนาคต
ทางเลือก 4 ฉากทัศน์ ได้ดังนี้ 

1. สังคม :  โครงสร้างประชากร คนแก่เยอะ-เด็กน้อย จำนวนนักศึกษาลดลง 
2. เทคโนโลยี : การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน Mass or MaaS 
3. การเมือง : ความเข้มแข็งทางการเมืองและการเงินท้องถิ่น  
4. สิ่งแวดล้อม : การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีหรือ TOD 
5. การเมือง : การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ  
6. เศรษฐกิจ : บทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
7. คุณค่า : จิตสำนึกรักบ้านเกิด 
จากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทำให้สามารถคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้าง

ภาพอนาคตทางเลือกที่เป็นฐานของแผนยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนสูง ได้แก่ กระบวนการเป็นเมืองของเมืองหลัก (Urbanization) ประกอบด้วย กระบวนการรวม
ศูนย์กลางการเติบโตของเมืองกลับมาไว้ที่พื้นที่เมือง (Urban-reconcentration) กับ กระบวนการเป็นเมืองใน
แบบแผ่ขยายออกสู่พื้นที่ชานเมือง (Suburbanization) ส่วนอีกปัจจัยเป็นด้านเทคโนโลยีการขนส่ง ได้แก่ การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชน (mass Transit) กับการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS 
(shared mobility) 

1) แกนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) : ดึงกลับสู่ศูนย์กลาง/ แผ่ขยายสู่ชานเมือง 
เมืองหลักยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการเป็นเมืองดำเนินไปในทิศทางการพัฒนา

เมืองที่มีความไม่แน่นอนสูงระหว่างการรวมศูนย์กลางการเติบโตของเมืองกลับมาไว้ที่พื้นที่เมือง ( Urban-
reconcentration) กับการกลายเป็นเมืองในแบบแผ่ขยายออกสู่พื้นที่ชานเมือง (Suburbanization) ในขณะที่
แนวโน้มในการพัฒนาเมืองระดับโลก (mega trend) คือ การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่กลางเมืองที่เสื่อมโทรม มี
ความหนาแน่นต่ำ หรือยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้มีการใช้งานที่คุ้มค่ากับการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานในบริเวณพื้นที่เมืองมากขึ้น เช่นเดียวกันมหานครกรุงเทพ เมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมืองก็มีศักยภาพใน
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การพัฒนาให้มีความหนาแน่นสูงขึ้นและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ่มค่ายิ่งขึ้นในอนาคตหากมีการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางเกิดขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเมืองยังคงมีความหนาแน่นต่ำและมีการแผ่ขยายตัวใน
แนวราบออกไปอย่างต่อเนื่อง (urban sprawl)  ในขณะเดียวกัน  ด้วยนโยบายการส่งเสริมบทบาทบทบาท
การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส่งผลให้ราคาที่ดินในเมืองเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เมืองเติบโตขยายออกสู่พื้นที่ชานเมือง  
กลไกตลาดที่ทำให้ที่ดินชานเมืองมีราคาถูกกว่าในเมืองก็ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของการพัฒนาที่มีต้นทุนทางที่ดินต่ำ
กว่าซึ่งดึงดูดให้เกิดการพัฒนาชานเมืองทั้งโดยภาครัฐและเอกชน 

ทิศทางการพัฒนาเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองทิศทางที่ตรงข้ามกันนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงอนาคตการเคลื่อนที่ในเมืองหลักภูมิภาค จากข้อมูลประชากรตั้งแต่ปี 2543 -2563 พบว่า มีการ
ลดลงของประชากรในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง และมีการเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบเมืองหลัก ในขณะที่ข้อมูลสำมะ
โนแสดงการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงในเมืองหลักภูมิภาค สะท้อนความไม่แน่นอนสูงของทิศทางการพัฒนา
เมืองทั้งสองขั้ว รวมถึงผลกระทบจากพัฒนาทั้งสองลักษณะต่างมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จึงเลือก
นำมาเป็นแกนในการบรรยายฉากทัศน์ภาพอนาคตการเดินทางของคนเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย 

1.1 การรวมศูนย์กลางการเติบโตของเมืองกลับมาไว้ที่พื้นที่เมือง (Urban-reconcentration) 
การบรรยายฉากทัศน์ของกระบวนการกลายเป็นเมืองในแบบรวมศูนย์กลางการเติบโตของเมือง

กลับมาไว้ที ่พื ้นที ่ศูนย์กลางเมืองเป็นภาพอนาคตที่พื ้นที ่เมืองหลักถูกพัฒนาให้มีความหนาแน่นสูงเต็ม
ประสิทธิภาพและการขยายตัวสู่ชานเมืองมีอัตราเร่งต่ำ ท้องถิ่นสามารถผลักดันโครงการฟื้นฟูย่านให้มีกิจกรรม
หนาแน่นและหลากหลายมากขึ้น คนย้ายมาอยู่ในเมืองเนื่องจากมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในบริเวณศูนย์กลาง
เมือง รัฐมีมาตรการรองรับสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายและรายได้ของ
ผู้ซื้อ (affordable housing) การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองหลักนับเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการ
ส่งเสริมเมืองน่าอยู่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการควบคุมการขยายตัวของพื้นที่เมืองให้อยู่ในพื้นที่ที่
มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานตามแนวคิดเมืองกระชับ (Compact 
city) การพัฒนาเมืองกระชับจะส่งผลให้เกิดการเดินทางระยะสั้น ลดความจำเป็นในการใช้รถส่วนตัว ส่งเสริม
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คน
เมือง 

1.2 การแผ่ขยายออกสู่พื้นที่ชานเมือง (Suburbanization)  
 การบรรยายฉากทัศน์ของกระบวนการกลายเป็นเมืองแบบแผ่ขยายออกสู่พื้นที่ชานเมืองเป็นภาพ
อนาคตที่เมืองหลักภูมิภาคยังมีความหนาแน่นต่ำและมีการแผ่ขยายตัวของเมืองไปตามเส้นทางคมนาคมสาย
หลัก พื้นที่ศูนย์กลางเมืองจะยังคงมีชุมชนแนวราบ ตึกแถว ที่อยู่อาศัยใหม่จำนวนมาก เช่น โครงการบ้าน
จัดสรร ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ชานเมืองที่ห่างไกลจากแหล่งงานในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความหนาแน่นต่ำและมีราคาถูกกว่าในบริเวณพื้นที่กลางเมือง ที่ดินเหล่านี้
ดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาถูก เหมาะสมกับกำลังซื้ อของคนทำงานในเมืองจำนวนมาก 
คนเหล่านี้จึงเลือกอาศัยอยู่ในพื้นที่ชานเมืองโดยแลกกับเวลาของการเดินทางที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาชานเมืองจะ
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ส่งผลให้เกิดการเดินทางระยะไกล แต่สามารถลดการใช้รถส่วนตัวด้วยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ  
 2) แกนเทคโนโลยีด้านการขนส่ง (Transportation technology): การพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน (Mass transit) / กับการพัฒนาแพลตฟอร์มบร ิการขนส่งตามแนวค ิด MaaS (shared 
mobility) 

 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนเมืองหลักทั้งในด้านการอยู่อาศัย การ
ทำงาน และการบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบทำให้การเคลื่อนที่ในเมืองมีความซับซ้อนมากขึ้น และแนวคิดการ
วางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะก็จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและ
ความต้องการด้านการเดินทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เทคโนโลยีด้านการขนส่งก็มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจการให้บริการ car 
sharing รถส ่วนบ ุคคลร ่วมโดยสาร (Ride hailing service) และ Mobility as a Service (MaaS) เป็น
จุดเริ่มต้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการ ถือครองรถยนต์ส่วนบุคคล ความเป็นเจ้าของทั้งการซื้อรถและเช่าจะ
เปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้ร่วมกัน ทำให้นิยามของคำว่าระบบขนส่งสาธารณะนับรวมรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
เข้าไปด้วย บริการแอปพลิเคชันเรียกรถกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มที่ชอบความเป็นส่วนตัวในการ
เดินทางและไม่อยากเป็นเจ้าของยานพาหนะ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่สำคัญ 
ได้แก่ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ขนาดและรูปแบบครัวเรือนที่เล็กลงและครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ปัจเจกนิยมมาก
ขึ้น ประชากรที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมมีผลทำให้แนวโน้มการอยู่คนเดียวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เมือง ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะแบบตอบสนองความต้องการ (on demand) ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวคิด 
CASE กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมขนส่ง และคาดว่าจะเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง
ตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 รัฐบาลไทยเริ่มหันมาสนใจเทคโนโลยีด้านการขนส่งในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก
ของประเทศไทย จากเดิมที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางอย่าง LRT หรือ BRT ในปัจจุบันมีการ
รื้อแผนใหม่ กำหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบอื่นแทนระบบราง โดยให้พิจารณานำ
ระบบรถไฟฟ้าหรือรถรางล้อยาง (ART) มาดำเนินการแทนรถไฟฟ้าระบบรางแบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) และ
รถราง (Tram) เพื่อประหยัดเงินลงทุน จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักจะไปต่อ
อย่างไร และรายละเอียดของ ART จะเป็นแบบไหน ล่าสุด รฟม. แจ้งว่า สนข. กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา
รายละเอียด ความไม่ชัดเจนของนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทำให้โครงการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนในเมืองหลักต้องหยุดชะงักลง ทั้งนี้ ผลกระทบของเทคโนโลยีทั้ง LRT หรือ ART ต่างก็มีผลกระทบกับ
การพัฒนาเมืองทั้งเชิงลบและเชิงบวกเช่นเดียวกัน 
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2.1 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง (Mass transit)  

การบรรยายฉากทัศน์ของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาคเป็นเมืองที่มีระบบขนส่ง
หลักเป็นรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) หรือรถราง (Tram) ให้บริการภายในเมือง โดยจำเป็นต้องบูรณาการระบบ
ขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้แก่ รถสองแถวทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งรอง ( feeder) ทำหน้าที่เชื่อมโยงชุมชนใน
อำเภอเข้ากับระบบหลัก และมีระบบเสริม อาทิ รถจักรยานยนต์รับจ้างทำหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยงแหล่ง
กิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบหลักในเขตเมืองเพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้แก่รถไฟ ทั้งนี้ เกิดการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานีตามแนวคิด TOD ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น เกิดการพัฒนาย่านให้มีความหนาแน่นและความหลากหลายของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นตามแนวเส้นทางรถไฟ ( rail-based development) โดยมีวัตถุประสงค์
สำคัญคือ การลดการสัญจรด้วยรถยนต์และเพิ่มจำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น 

2.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS (shared mobility)  

การบรรยายฉากทัศน์ของการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ในเมืองหลักภูมิภาค
เป็นเมืองที่มีบริการขนส่งสาธารณะด้วยยานยนต์สมัยใหม่ (next generation vehicle) ตามแนวคิด CASE ซึ่ง
ประกอบไปด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (electric vehicle) ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (autonomous vehicle) 
การเชื่อมต่อรถยนต์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร (connected vehicle) และรวมไปถึงการให้บริการรถร่วมกัน 
(shared vehicle) ด้วย การนำยานยนต์สมัยใหม่นี้มาใช้ นอกจากขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก
ที่สุดแล้ว ยังขึ้นกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เดินทางขนานใหญ่ เกิดพัฒนาการของการที่เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมหนึ่ง ๆ จะเข้าสู่สังคม โดยมีชื่อเรียกว่า technology-adoption lifecycle คนในสังคมสามารถแบ่ง
ออกเป็นห้ากลุ่ม โดยเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมา จะมีคนกลุ่ม “ล้ำสมัย” ที่ริเริ่มใช้ด้วยความอยากรู้อยาก
ลอง แม้มีจำนวนไม่มากแต่ก็เป็นผู้จุดประกายให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนั้น ๆ กลุ่มถัดมาที่จะเข้ามาใช้
เทคโนโลยีมีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นกลุ่มที่มองมากไปกว่าความน่าลองหรือความแปลกใหม่ คนกลุ่ม “นำสมัย” นี้
มองหาประโยชน์จริงจังที่จะได้จากเทคโนโลยีนั้น แม้ว่าราคาจะยังไม่ได้ หรือความสะดวกอาจยังไม่พอ และใน
อีกทางคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่บอกเล่าเทคโนโลยีนี้ไปให้คนหมู่มากได้ทราบ จากนี้ไปคือกลุ่ม “ทันสมัย” ที่พร้อม
จะตอบรับเทคโนโลยีใหม่ แต่ก็เมื่อบริการเริ่มลงตัวระหว่างประโยชน์ที่ให้ได้ ราคาและการปรับพฤติกรรม
ส่วนตัว ในสังคมยังมีอีกสองกลุ่มคน คือกลุ่ม “ตามสมัย” และกลุ่ม “ล้าสมัย” ที่เมื่อบริการออกมาเต็มตลาด
แล้ว กลุ่มหนึ่งตอบรับกับสิ่งใหม่โดยปริยาย ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ยังมองหาแต่บริการแบบเดิมอยู่ต่อไป  

 ระบบขนส่งมวลชนที่เป็นระบบหลักของเมืองควรเป็นยานยนต์สมัยใหม่อย่าง ART หรือมีลักษณะเป็น 
Dynamic Autonomous Road Transit (DART) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง LRT และ BRT ตามแนวคิด 
CASE ในอนาคตรถสองแถวควรได้ร ับการปรับปรุงคุณภาพเป็นยานยนต์สมัยใหม่ที ่ให้บริการร่วมบน
แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS ที่มีทั้งรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) เป็นส่วน
หนึ่งของระบบขนส่งสาธารณะของเมือง โดยมีการบูรณาการร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เพื่อให้บริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เดินทาง (on demand) 
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แกนท่ี 1: Urban Reconcentration VS Suburbanization 

Urban Reconcentration Suburbanization 
- คนย้ายมาอยู่ในเมืองเนื ่องจากมีการพัฒนาที่อยู่

อาศัยที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายและ
รายได้ในบริเวณศูนย์กลางเมือง 

- พื้นที่ศูนย์กลางเมืองมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสาน (mixed-use) ที่ส่งเสริมบรรยากาศใน
การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 

- ผู ้ประกอบการร ุ ่นใหม่ม ีบทบาทสำคัญในการ
ข ับเคล ื ่อนการพัฒนาเม ือง  (Entrepreneurial 
urbanism) 

- เศรษฐกิจภาคบริการเติบโตอย่างมากจากบทบาท
การท่องเที่ยวของเมือง 

- การเดินทางระยะสั้นภายในเมือง 

- คนอยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองที่มีราคาถูก ห่างไกลจาก
แหล่งงานในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 

- พื้นที่ศูนย์กลางเมืองมีความหนาแน่นน้อย เนื่องจาก
ราคาที่ดินแพง 

- เกิดศูนย์กลางย่อยโดยรอบพื้นที่เมืองหลัก 
- เกิดปริมาณการสัญจรเข้าออกเมืองจำนวนมาก 
- เมืองมีบทบาทด้านการศึกษาควบคู่กับการท่องเที่ยว 
- การเดินทางระยะไกลระหว่างเมืองหลัก (urban core) 

กับศ ูนย ์กลางย ่อย (subcenter) และเม ืองบริวาร 
(satellite town) 

 

แกนท่ี 2: Mass transit VS MaaS 

Mass Transit MaaS 
- ระบบคมนาคมหลัก คือ รถไฟฟ้ารางเบา LRT หรือ 

tram 
- รถสองแถวมีบทบาทเป็น feeder เชื่อมโยงพื้นที่ชุมชน

โดยรอบเมืองหลักเข้าสู่ระบบหลัก  
- รถสองแถวภายในเมืองลดบทบาทและจำนวนลงลง 
- ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดยังไม่มีการบูรณาการทั้ง

การเข้าถึงและประสิทธิภาพการให้บริการ โดยเฉพาะ
ค่าโดยสาร ทำให้ค่าเดินทางมีราคาแพง 

- รัฐบาลกลางเป็นผู ้กำหนดนโยบายการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

- ส ่ ง เสร ิมการ เด ินทางแบบส ่วนรวม  (collective 
mobility) 

- ระบบคมนาคมหลักเน้นยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ ART ตาม
แนวคิด CASE 

- รถสองแถวได้รับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทำ
หน้าที่เป็น feeder ให้บริการ แบบ on demand อยู่บน
แพลตฟอร์มบริการขนส่ง 

- ระบบขนส่งสาธารณะมีการบูรณาการกัน ทั้งการเข้าถึงและ
ประส ิทธ ิภาพการให ้บร ิการ  ( integrated transport 
system) โดยเฉพาะค่าโดยสารทำให้ค่าเดินทางมีราคาถูก 

- การเมืองท้องถิ ่นเข้มแข็ง ท้องถิ ่นเป็นผู้ให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะ (service provider) บนแพลตฟอร์มตาม
แนวคิด MaaS  

- ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนหรืออ ุดหนุน 
(subsidization) การพัฒนาบริการขนส่งบนแพลตฟอร์ม 

- สนับสนุนการเกินทางแบบปัจเจก (individual mobility) 

 
จากนั้นจึงบรรยายเรื่องราวในแต่ละฉากทัศน์ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ พร้อมกับทบทวน

เพื่อประกันความถูกต้อง ครอบคลุมและสอดคล้องของแต่ละประเด็นในแต่ละฉากทัศน์  
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      เมืองเติบโตขยายออกสู่ชานเมือง 
       Decentralized/suburbanization 

 
ฉากทัศน์ที่ 4 ชีวิตติดจอ 

ทางเลือกการเดินทางหลากหลายไร้รอยต่อ 
(Mobility we share) 

• กิจการขนส่งฐานบริการของรัฐร่วมกับเอกชน 
(PPP MaaS)  

• Ride hailing service และระบบขนส่งมวลชน
ให้บริการบนแพลตฟอร์รองรับการเดินทางของ
คนชานเมือง 

 
ฉากทัศน์ที่ 1 ชีวิตติดล้อ 

ครอบครัวกลางถนน คนมีเงินขับรถยนต์ คนจนขับ
มอเตอร์ไซค์ 

(Life on the road) 

• ธุรกิจขนส่งฐานบริการของเอกชน (Private 
MaaS) ที่เป็นบริษัทต่างชาติ  

• รถสองแถวปรับตัวให้บริการบนแพลตฟอร์ม ค่า
โดยสารราคาแพง เนื่องจากขาดการบูรณาการ
ด้านราคาของระบบขนส่งสาธารณะ 

  
 ฉากทัศน์ที่ 3 ชีวิตติดพื้น 

การเคลื่อนที่ไร้เครื่องยนต์ ทุกคนออกแรง 
(Walking as a way of life) 

• กิจการขนส่งฐานบริการของเมือง (City MaaS)  

• รถสองแถวในเมืองปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
บนแพลตฟอร์ม บูรณาการร่วมกับระบบขนส่ง
มวลชน เป็น feeder ทำให้ค่าโดยสารราคาถูก 

 

 
ฉากทัศน์ที่ 2 ชีวิตติดราง 

สองแถวในตำนานสืบสานการท่องเที่ยว 
(The legend of paratransit) 

• ธุรกิจขนส่งฐานบริการของเอกชน (Private 
MaaS)  

• รถสองแถวในเมืองลดบทบาทและจำนวนลง
อย่างมาก ค่าโดยสารราคาแพง มีไว ้บร ิการ
นักท่องเที่ยว 

เมืองกลับมาหนาแน่นกลางเมือง 
Recentralized 

ภาพที่ 308: ภาพอนาคตทางเลือก 4 ฉากทัศน์ 

 

7.3.2 ภาพอนาคตทางเลือก 4 ฉากทัศน์  
การสร้างฉากทัศน์ (scenarios) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการคาดการณ์และกระตุ้นความตระหนัก

เกี่ยวกับความเป็นไปได้และทางเลือกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  ฉากทัศน์อนาคตการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาคเป็นเรื ่องราวที่แสดงความเชื ่อมโยงระหว่างปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในปัจจุบันกับผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (plausible) พร้อมกับระบุปัจจัยสำคัญที่เชื่อม
สาเหตุและผลลัพธ์ทั้งการตัดสินใจ เหตุการณ์และผลกระทบเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พลวัต
ของระบบการเดินทางในเมืองหลัก โดยมุ่งความสนใจไปที่กระบวนการเชิงเหตุและผลและการตัดสินใจ ฉาก
ทัศน์แตกต่างจากการพยากรณ์ (forecast)  และการคาดคะเน (projection) ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น แม้ว่าฉาก
ทัศน์ที่ดีจะมีองค์ประกอบที่มาจากการคาดคะเนและการคาดการณ์ โดยแสดงถึงความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผล
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ของเรื่องราวต่าง ๆ ฉากทัศน์จึงแตกต่างจากผลการคำนวนแนวโน้มในอนาคตด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่
แสดงผลการคาดการณ์ที่แตกต่างกันไปตามข้อสมมติและเงื่อนไขของแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ผู้วิเคราะห์ได้
กำหนดไว้  การที่ผลลัพธ์เปลี่ยนไปตามค่านำเข้า ( input) ไม่ได้สื่อถึงฉากทัศน์ที่แตกต่างกัน แต่สื่อถึงผลการ
พยากรณ์ที่แตกต่างกัน ฉากทัศน์ไม่ใช่การพยากรณ์ภาพอนาคตเพียงหนึ่งเดียว แต่เป็นการประมวลภาพ
อนาคตหลายภาพเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งปัญหา ความท้าทาย โอกาสและวิธีแก้ปัญหา โดย
แสดงถึงพัฒนาการที่น่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสร้างฉากทัศน์ไม่
เหมือนกับการพยากรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้มมุ่งไปที่ความแม่นยำของการคาดการณ์ แต่อยู่ที่ประโยชน์ที่ช่วยใหผู้้มี
อำนาจสามารถตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันที ไม่รอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในเรื่องราวของฉากทัศน์นั้นหรือไม่ก็ตาม (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2562) ดังนั้น อนาคตศึกษาจึงมี
คุนูปการกับการวิจัยเรื่องการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเน้นการพยากรณ์และคาดคะเนภายใต้เงื่อนไขของแบบจำลอง
ที่กำหนดไว้เท่านั ้น ทำให้การวางแผนโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่มักมีมูลค่าการลงทุนและ
ผลกระทบสูง มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองการพัฒนาในอนาคตที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในการสร้างฉากทัศน์ผู้วิจัยกำหนดประเด็นสำคัญ ( influencing areas) ในการบรรยายภาพอนาคต
ของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตทางเลือก 4 ฉากทัศน์ 
โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังน้ี 

1. ระบบคมนาคมขนส่งของเมือง  

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจะส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งทั้งหมดในเมือง ช่วยลดการเดินทางด้วย
รถส่วนตัว เพิ่มผู้โดยสารให้กับระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด ภายใต้เง่ือนไขสำคัญคือ การบูรณาการระบบหลัก
กับระบบรองเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับผู้เดินทางในด้านเวลาและราคาค่า
เดินทาง รวมถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ ในปัจจุบันเมืองหลักพึ่งพาระบบ
ขนส่งสาธารณะแบบไม่เป็นทางการอย่างรถสองแถว แม้ภาครัฐจะมีการศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่ง
มวลชนสำหรับเมืองหลักแต่ละเมือง แต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบูรณาการกับระบบรถสองแถวในท้องถิ่น 
รวมไปถึงการออกกฎหมายมารองรับรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร แต่รูปแบบการควบคุมและการบริหารจัดการ 
ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ดังนั้น การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึงบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 
จะมีผลกระทบอย่างมากกับบทบาทของรถสองแถวในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคต 20 ปี ข้างหน้า 

 2. พฤติกรรมการเดินทาง  

เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองทั้งการอยู่อาศัย การทำงานและการบริโภค รวมถึง
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่อาจส่งผลระยะยาวต่อวิถีชีวิตของคนเมือง มีการ
คาดการณ์ว่าในอนาคตการเดินทางไปทำงานจะลดลงและการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอาจจะเพิ่มขึ้น 
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นอกจากนี้ เทคโนโลยีการขนส่งโดยเฉพาะบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารกำลังเปลี่ยนวิธีการเดินทางในเมือง
ของผู้คน บริการส่งสินค้าจะช่วยลดความต้องการในการเดินทางในเมืองโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อซื้อของ 
อย่างไรก็ดี รถส่วนบุคคลร่วมโดยสารทำให้มีคนบางกลุ่มเดินทางเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเพื่อส่งคนและ
สินค้าวันละหลายชั่วโมง การควบคุมของภาครัฐจะช่วยกำหนดระยะทางที่เหมาะสมในการให้บริการ  

 3. เทคโนโลยดี้านการขนส่ง  

เทคโนโลยีที่จะมาทดแทนบริการของรถสองแถวในอนาคต คือ ยานยนต์ไร้คนขับตามแนวคิด CASE 
หลายเมืองทั่วโลกกำลังทดลองรถเมล์ไร้คนขับ (autonomous bus) ให้บริการภายในย่าน ยกตัวอย่าง เมืองใน
ประเทศญี่ปุ ่นกำลังพัฒนาบริการรถบัสไร้คนขับรองรับสังคมผู้สูงอายุ หรือประเทศสิงคโปร์กำลังพัฒนา 
Dynamic Autonomous Road Transit (DART) ซึ่งมีประสิทธิภาพการให้บริการสูงกว่ารถโดยสาร สามารถ
ให้บริการแบบตอบสนองความต้องการในการเดินทาง นอกจากนี้ เทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าที่จะมาเป็น
คู่แข่งสำคัญของรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ คือ โดรน และเมื่อมีการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม MaaS รถสองแถวจะเป็นระบบขนส่งรอง (feeder) ในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชน 

 4. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง  

 ระบบขนส่งกับการใช้ประโยชน์ที ่ดินมีความสัมพันธ์กันทั ้งสองทิศทาง การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะจะเพ่ิมระดับการเข้าถึง ส่งผลต่อความหนาแน่นและความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เมื่อ
พื้นที่เมืองได้รับการฟื้นฟูให้เป็นย่านที่มีการผสมผสานของกิจกรรมที่มีความหลากหลายและหนาแน่นสูง ก็จะ
ส่งเสริมบรรยายกาศการสัญจรภายในย่านด้วยการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์แทนการใช้รถยนต์  

5. การบริหารจัดการเมือง  

 การเมืองและการคลังท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะของเมืองหลัก ทั้งนี้ รัฐส่วนกลางมักเป็นผู้นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของเมืองหลัก
ภูมิภาคในประเทศไทย และมักขาดความเข้าใจวิถีชีวิตและการสัญจรในแต่ละเมือง มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมทางถนน เช่น การตัดถนนเลี่ยงเมือง รวมถึงการไม่บูรณาการการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินกับการพัฒนาระบบขนส่ง เช่น การย้ายศูนย์ราชการออกนอกเมืองไปยังพื้นที่ที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะและการฟื้นฟูย่านโดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีการจัดตั้งบรรษัทพัฒนาเมือง รวมไปถึงนโยบายการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เห็นภาพอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคที่
แตกต่างกันไปตามทิศทางการบริหารจัดการเมืองในแต่ละเมือง  

 



 

398 

ตารางที่ 73: ประเด็นสำคัญในการบรรยายภาพอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
ประเด็นสำคัญในฉากทัศน์ (Influencing areas) เนื้อหาในฉากทัศน์ (Aspects) 

1. ระบบคมนาคมขนส่งของในเมือง  
  

1.1 ระบบขนส่งแบบนอกระบบ: รถสองแถว 
1.2 ระบบขนส่งสาธารณะ 
1.3 ยานพาหนะส่วนบุคคล 
1.4 การเป็นเจ้าของยานพาหนะ 

2. พฤติกรรมการเดินทาง 
 

2.1 การเดินทางระยะสั้น/ยาว 
2.2 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง 

3. เทคโนโลยีด้านการขนส่ง 3.1 ยานยนต์ไร้คนขับ 
3.2 โดรน 
3.3 แอปพลิเคชัน MaaS 

4. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง 4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
4.2 การฟื้นฟูย่าน 
4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

5. การบริหารจัดการเมือง 
 

5.1 หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
5.2 หน่วยงานด้านการพัฒนาเมือง 

 

จากการวิเคราะห์แนวโน้มสำคัญของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ทำให้สามารถกำหนดเหตุการณ์
พื้นฐานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในทุกฉากทัศน์ ในปี 2583 ได้แก ่

1) ระบบขนส่งมวลชนเปิดดำเนินการตามแผน  

2) บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารถูกกฎหมาย  

3) มีบริการการขนส่งบนแพลตฟอร์ม MaaS ของภาคเอกชน 

4) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนยานพาหนะไฟฟ้าทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต ์

5) รถจักรยานยนต์มีนวัตกรรมด้านรูปลักษณ์ใหม่ที่มีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูง เช่น 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ติดแอร์และมีหลังคาเปิดปิดได้ตามสภาพอากาศ  

6) มียานยนต์ไร้คนขับสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ ภายในเมืองด้วยเทคโนโลยี connected car 
ตามแนวคิด CASE สามารถขับขี่แบบอัตโนมัติได้บนถนนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และยังอยู่ในระดับ Partial 
autonomy ซึ่งยังจำเป็นต้องมีคนขับอยู่ในรถ 

7) มีบริการโดรนส่งสินค้า แข่งขันกับรถจักรยานยนต์ส่งของ 

8) มีการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ที่ทำให้คนเดินทางลดลงน้อย 

9) การเดินทางไปทำงานจะลดน้อยลง เนื่องจากรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปเป็นการทำงานที่บ้าน
หรือ work from home 
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10) คนรุ่นใหม่/ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง  (Entrepreneurial 
urbanism) 

ภายใต้เหตุการณ์พื้นฐานดังกล่าว ทำให้ภาพอนาคตในแต่ละฉากทัศน์ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

1) ฉากทัศน์ที่ 1:  ชีวิตติดล้อ 
คำอธิบายฉาก 

- ครอบครัวกลางถนน (Life on the road) 
- คนมีเงินขับรถยนต ์คนจนขับจักรยานยนต์ 
- การเดินทางที่เน้นปัจเจกบุคคล (Individualism) 
- “กรุงเทพแห่งใหม่” 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง 
- เมืองขยายตัวไปสู่พื้นที่ชนบทโดยรอบ 
- เกิดบ้านจัดสรรชานเมือง 
- พื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นน้อย เนื่องจากราคาที่ดินแพงขึ้น 

เทคโนโลยกีารขนส่ง 
- ระบบบริการร่วมที่ให้บริการโดยภาคเอกชน (Ride hailing service) 
- ระบบขนส่งมวลชน LRT  
- รถสองแถวปรับตัวให้บริการบนแพลตฟอร์ม ขาดการบูรณาการ และเป็นคู ่แข่งกับระบบขนส่ง

สาธารณะ ทำให้ค่าโดยสารแพง 
การบริหารจัดการเมือง 

- เกิดบรรษัทพัฒนาเมืองเพื่อผลักดันการฟื้นฟูเมือง 
- รัฐส่วนกลางยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

ระบบขนส่งของเมือง 
- มีบริการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 
- สัดส่วนการเดินทางด้วยรถส่วนตัวสูงที่สุดและเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 
- ระบบขนส่งมวลชนรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 

 
2) ฉากทัศนท์ี ่2:  ชีวิตติดราง 

คำอธิบายฉาก 
- สองแถวในตำนาน สืบสานบริการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว (The legend of paratransit) 
- รถสองแถวในเมืองเหลือน้อยมากและกลายเป็นบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์

แปลกใหม่ 
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- การเดินทางที่เน้นเพ่ือส่วนรวม (Collectivism) 
- “เมืองฮ่องกง” 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง 
- เมื่อมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เกิดการส่งเสริม TOD 
- เมืองได้รับการฟื้นฟู ย่านกลางเมืองกลับมามีกิจกรรมหนาแน่น ทั้งการค้าและการอยู่อาศัย 
- เกิดย่านการเดินที่คึกคักในเมือง 

เทคโนโลยีการขนส่ง 
- ระบบบริการร่วมที่ให้บริการโดยภาคเอกชน (Ride hailing service) 
- ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ LRT 

การบริหารจัดการเมือง 
- เกิดบรรษัทพัฒนาเมืองเพื่อผลักดันการฟื้นฟูเมือง 
- รัฐส่วนกลางยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

ระบบขนส่งของเมือง 
- มีบริการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 
- มีผู้โดยสารทั้งคนในเมืองและนักท่องเที่ยว 
- รถสองแถวในเมืองลดบทบาทและจำนวนลงอย่างมาก เนื่องจากขาดการบูรณาการ และเป็นคู่แข่งกับ

ระบบขนส่งสาธารณะ 
- สัดส่วนการเดินทางด้วยรถส่วนตัวยังคงสูงที ่สุด แต่ลดลงจากปัจจุบันและเป็นการเดินทางด้วย

รถจักรยานยนต์มากที่สุด 
 

3) ฉากทัศนท์ี ่3:  ชีวิตติดพื้น 

คำอธิบายฉาก 
- การเคลื่อนที่ไร้เครื่องยนต์ ทุกคนออกแรง (Walking as a way of life) 
- การเดินทางในเมืองด้วยการเดิน จักรยาน อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ได้รับความนิยม 
- การเดินทางส่วนใหญ่เน้นเพื่อส่วนรวม (Collectivism)  
- คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Go green) 
- “เมืองในยุโรป” 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง 
- เมื่อมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เกิดการส่งเสริม TOD 
- เมืองได้รับการฟื้นฟู ย่านกลางเมืองกลับมามีกิจกรรมหนาแน่น ทั้งการค้าและการอยู่อาศัย 
- เกิดย่านการเดินที่คึกคักในเมือง 
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เทคโนโลยีการขนส่ง 
- ระบบบริการร่วมที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มดำเนินการโดยบรรษัทพัฒนาเมือง 
- ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ART  

การบริหารจัดการเมือง 
- เกิดบรรษัทพัฒนาเมืองเพื่อผลักดันการฟื้นฟูเมือง 
- รัฐบาลสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการขนส่งที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยคุณภาพสูง 
- มาตรการเก็บค่าใช้ถนน (road pricing) ช่วยควบคุมการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเข้าสู่พื้นที่

เมือง (congestion charge) 
ระบบขนส่งของเมือง 

- มีบริการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 
- มีผู้โดยสารทั้งคนในเมืองและนักท่องเที่ยว 
- รถสองแถวในเมืองปรับปรุงคุณภาพการให้บริการบนแพลตฟอร์ม บูรณาการร่วมกับระบบขนส่ง

มวลชน เป็นระบบขนส่งรอง (feeder) ทำให้ค่าโดยสารราคาถูก 
- คนเป็นเจ้าของยานพาหนะน้อยลง สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสูงที่สุด โดยมีการ

เดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ เป็น first/last mile connectivity 
 

4) ฉากทัศนท์ี ่4: ชีวิตติดจอ 

คำอธิบายฉาก 
- ทางเลือกการเดินทางหลากหลายไร้รอยต่อ (Mobility we share) 
- การให้บริการขนส่งแบบตอบสนองความต้องการ on demand service 
- การเดินทางที่เน้นปัจเจกบุคคล ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแบบประตูสู่ประตู (door to door) 
- “เมืองในอเมริกา” 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง 
- เมืองขยายตัวไปสู่พพื้นที่ชนบทโดยรอบ 
- เกิดบ้านจัดสรรชานเมือง  
- พื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นน้อยเนื่องจากราคาที่ดินแพงขึ้น 

เทคโนโลยีการขนส่ง 
- ระบบบริการร่วมที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มดำเนินการโดยบรรษัทพัฒนาเมือง 
- ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ART  
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การบริหารจัดการเมือง 
- รัฐส่วนกลางยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ แต่ท้องถิ่น

และภาคเอกชนเข้มแข็ง 
- รัฐบาลสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการขนส่งที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยคุณภาพสูง 
- มาตรการเก็บค่าใช้ถนน (road pricing) ช่วยควบคุมการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเข้าสู่พื้นที่

เมือง (congestion charge) 
ระบบขนส่งของเมือง 

- มีบริการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 
- คนในเมืองและชานเมืองเป็นเจ้าของยานพาหนะน้อยลง พึ่งพาบริการ Ride hailing service 
- รถสองแถวในเมืองปรับปรุงคุณภาพการให้บริการบนแพลตฟอร์ม บูรณาการร่วมกับระบบขนส่ง

มวลชน 
- สัดส่วนการเดินทางด้วยรบบขนส่งสาธารณะบนแพลตฟอร์มสูงสุด 
- รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) และระบบขนส่งมวลชนให้บริการบนแพลตฟอร์ม

รองรับการเดินทางของคนชานเมืองและนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น 
 

7.4 วิถีชีวิตและการเดินทางในอนาคตทางเลือก (alternative futures) ในเมืองหลักภูมิภาค   
ในการบรรยายภาพอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคในแต่ละฉากทัศน์ ผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ ่งเป็นตัวแทนกลุ่มมวลชน กลุ่มล้ำสมัยและกลุ่มชายขอบของเมือง
เชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการ
เดินทางในเมืองหลักที่แตกต่างกันในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตทางเลือก 4 
ฉากทัศน์ โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
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ตารางที่ 74: ประเด็นสำคัญด้านการเดินทางในแต่ละเมืองหลัก 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา 

- การเดินทางหลักภายในเมืองมาจาก
นักท่องเที่ยว 

- COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมาก
ก ับปร ิมาณการส ัญจรใน เม ือง 
โดยเฉพาะผู้โดยสารรถสองแถว 

- รถจักรยานยนต์คือวิถีชีวิต 

- รถแดงคือสัญลักษณ์เมือง 

- ระบบรถสองแถวเก ี ่ ยวข ้องกับ
การเมืองท้องถิ่น 

- เอกชนและท้องถิ ่นผลักดันการ
พัฒนา LRT  

- เม ื อง เปล ี ่ ยนบทบาทส ู ่ เ ม ื อ ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื ่อดึงนัก
ลงทุนและนักท่องเที่ยวเข้ามา 

- คนรุ่นใหม่มีบทบาทอย่างมากใน
การขับเคลื่อนเมืองเดินได้ 

- การ เด ิ นทางส ่ วนหน ึ ่ ง ใน เม ื อ ง
หาดใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์
ที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัวหรือรถบัส
นำเที่ยว 

- เ ม ื อ ง ส งขลา เปล ี ่ ยนจ าก เม ื อ ง
อุตสาหกรรมประมงสู่เมืองท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

- การเดินทางระหว่างสองเมืองแน่น
แฟ้น แต่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่
มีประสิทธิภาพ 

- จังหวัดพยายามผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกัน
ของสองเมือง 

- หาดใหญ่ เมืองแห่งการจับจ่ายใช้สอย 
ที่มีรถหนาแน่นตลอดทั้งวัน 

ที่มา: ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 2-6 ตุลาคม 2564 เป็นการประชุมออนไลน์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยใน
อนาคต  

 - เมืองเชียงใหม่ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ใช้เซิร์ฟสเกต็ ตัวแทนผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์บริการส่งอาหาร ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทนคนรุ่นใหม่ภาคเอกชน (YEC) ธุรกิจรถยนต์
ไฟฟ้า รถเช่า แท็กซีแ่ละโรงแรม ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจยัเกี่ยวกับเมืองและระบบ
ขนส่งในเมือง และตัวแทนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

- เมืองขอนแกน่ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทนผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์บริการส่งอาหาร ตัวแทนกลุ่มแก่นมูฟ ตัวแทนนักวชิาการด้านผังเมือง ตัวแทนคนรุ่นใหม่
ภาคเอกชน (YEC) และตัวแทนจากกลุ่มคนรุน่ใหม ่

- เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย ตัวแทนภาคีคนรักเมืองสงขลา
สมาคม ตัวแทนผู้ประกอบการและผู้เล่นเซิรฟ์สเก็ต ตัวแทนนักวิชาการด้านการขนส่ง และผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนส่งรถตู-้รถสองแถว ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น และตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
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ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถบรรยายวิถีชีวิตและการเดินทางในอนาคตอีก 20 ปี ของคน
เมืองกลุ่มต่าง ๆ ในเมืองหลักภูมิภาค ได้ดังนี้ 

1) ฉากทัศนท์ี ่1:  ชีวิตติดล้อ 

1.1) กลุ่มล้ำสมัย (Maverick) 

- Gig worker ที่มีทางเลือกในการเดินทางสูง ครอบครองรถ ชอบลองเทคโนโลยีและบริการ
ขนส่งรูปแบบใหม ่ๆ 

- ขายบ้านที่เป็นตึกแถวในเมือง ไปสร้างบ้านปลูกผักกินเองอยู่ชานเมือง เนื่องจากในเมืองเต็ม
ไปด้วยนักท่องเที่ยวจีน เสียงดังและวุ่นวาย 

- มีรายได้จากงานหลายอย่างบนโลกออนไลน ์ไม่ทำงานประจำ จึงไม่มีการเดินทางไปทำงาน 
- ไม่ค่อยใช้บริการรถไฟฟ้าเพราะในเมืองมีแต่นักท่องเที่ยวจีน กลัวเชื้อโรคและไม่ค่อยออกไป

ใช้ชีวิตในเมืองมากนัก  
- ใช้ชีวิต ใช้รถยนต์ส่วนตัวที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าและเป็นระบบ Partial autonomy ไปทำ

กิจกรรมต่าง ๆ นอกเมืองเป็นหลัก เนื่องจากเพ่ือนๆ ส่วนใหญ่อยู่บ้านจัดสรรชานเมือง  
- สะสมรถเก่าโดยเฉพาะรถเครื่องยนต์ดีเซลทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต ์ 
- เดินทางไปกรุงเทพมหานครหรือท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยกว่าเดินทางเข้าในเมือง 

1.2) กลุ่มมวลชน (Mass) 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยที่อยู่บ้านเดี่ยวในชานเมืองใกล้มหาวิทยาลัย หลังเกษียณก็ยังอยู่ที่เดิม 
- ขับรถยนต์ไปทำงานมาทั้งชีวิตและไม่เคยเดินทางด้วยรถสองแถว หลังเกษียณก็ยังขับรถยนต์

ตามปกติ เพราะขับไปสอนหนังสือหรือทำงานวิจัยบ้างเป็นบางครั้งที่มหาวิทยาลัย  และมี
กิจกรรมนันทนาการตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กระจายอยู่นอกเมืองและติดต่อธุระตามหน่วยงาน
ราชการที่อยู่นอกเมืองไกล ๆ แม้รถจะเป็นระบบ Partial autonomy แต่สามารถขับขี่แบบ
อัตโนมัติได้บนถนนที่ได้รับการรับรองเท่านั้นซึ่งมีอยู่จำกัดเพียงไม่กี่สายในเมือง  กฎหมายยัง
ไม่อนุญาตให้รถขับเคลื่อนอัตโนมัติวิ่งบนถนนสายประธานและสายหลักได ้

- แทบไม่เคยใช้บริการรถไฟฟ้า เพราะบ้านอยู ่ในหมู ่บ้านจัดสรรที ่ห่างจากสถานีเกิน  1 
กิโลเมตร 

- ไปโรงพยาบาลหรือสนามบินก็ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ  
- ไม่ค่อยใช้บริการส่งอาหาร เนื่องจากค่าส่งด้วยโดรนแพง จึงมักขับรถเข้าเมืองไปทานอาหาร

ร้านช่ือดังเจ้าประจำ 
- ไม่ชอบการเดินซื้อของในห้างจึงสั่งซื้อออนไลน ์
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1.3) กลุ่มชายขอบ (Marginal) 
- แรงงานต่างด้าวชาวลาวทำงานในภาคบริการในเมือง ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดใน

โรงแรมและทำงานเสริมขายของออนไลน์  
- เช่าบ้านราคาถูกอยู่ในชานเมือง อาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนหลายคน ซื้อรถจักรยานยนต์มือสองที่

เป็นเครื ่องยนต์เผาไหม้ไปทำงานและอาชีพเสริมบริการส่งอาหารและผู ้โดยสารบน
แพลตฟอร์ม เนื่องจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไม่สะดวกเรื่องสถานีชาร์จไฟที่มีอยู่จำกัด 

- ไม่เคยใช้รถไฟฟ้า LRT เพราะค่าโดยสารแพง 
- ใช้บริการรถสองแถวระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งคราวเวลาเดินทางเข้าเมืองไปซื้อสินค้ามา

ขายออนไลน ์

2) ฉากทัศนท์ี ่2:  ชีวิตติดราง 

1.1) กลุ่มล้ำสมัย (Maverick) 

- Gig worker ที่มีทางเลือกในการเดินทางสูง ชอบลองเทคโนโลยีและบริการขนส่งใหม่ ๆ  
- บ้านอยู่นอกเมือง แต่ซื้อคอนโดอยู่ในเมือง เพื่อใช้ชีวิตเมืองในช่วงเวลาที่ทำงานในเมือง 

วันหยุดก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านนอกเมือง เนื่องจากการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมี
ราคาแพงและไม่สะดวกในการน่ังรถสองแถวมาต่อรถไฟฟ้าในเมือง 

- ครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าระบบ Partial autonomy แต่ใช ้รถไม ่บ ่อย และทำงานที่  
coworking space ในย่านใกล้คอนโด  

- ไม่ค่อยใช้บริการรถไฟฟ้าเพราะในเมืองมีแต่นักท่องเที่ยวจีน กลัวเชื้อโรคและไม่ค่อยออกไป
ใช้ชีวิตในเมืองมากนัก  

- ไม่ใช้บริการรถสองแถวเนื่องจากราคาแพง 

1.2) กลุ่มมวลชน (Mass) 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ย้ายมาอยู่คอนโดกับเพ่ือนอาจารย์หลังเกษียณ 
- ขับรถยนต์ไปทำงานมาทั้งชีวิตและไม่เคยเดินทางด้วยรถสองแถว หลังเกษียณก็ขับรถยนต์

น้อยลง แต่ยังขับไปสอนหนังสือหรือทำงานวิจัยบ้างเป็นบางครั้งที่มหาวิทยาลัย แม้รถจะเป็น
ระบบ Partial autonomy แต่สามารถขับขี่แบบอัตโนมัติได้บนถนนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
ซึ่งมีอยู่จำกัด 

- แทบไม่เคยใช้บริการรถไฟฟ้า เพราะไม่สะดวกและนักท่องเที่ยวจีนเยอะ กลัวเช้ือโรค 
- ไปโรงพยาบาล สนามบินหรือไปทานอาหารที่ร้านก็ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ  
- ชอบเดินตลาด แต่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ จึงมักใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ 
- ไม่ใช้บริการรถสองแถวเนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัวในการเดินทาง 
-  
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1.3) กลุ่มชายขอบ (Marginal) 

- แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ทำงานในภาคบริการในเมือง ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาด
ในโรงแรมและทำงานเสริมขายของออนไลน์ 

- เช่าหอพักราคาถูกในเมืองใกล้ที่ทำงาน ซื้อรถจักรยานยนต์มือสองที่เป็นเครื่องยนต์เผาไหม้ไป
ทำงานและอาชีพเสริมบริการส่งอาหาร เนื่องจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไม่สะดวกเรื่องสถานี
ชาร์จไฟที่มีอยู่จำกัด   

- ไม่เคยใช้รถไฟฟ้า LRT เพราะค่าโดยสารแพง 
- ใช้บริการรถสองแถวรุ่นเก่าซึ่งเป็นคนรู้จักและช่วยรับส่งเวลาไปซื้อสินค้ามาขายออนไลน์ 

3) ฉากทัศนท์ี ่3:  ชีวิตติดพื้น 

1.1) กลุ่มล้ำสมัย (Maverick) 

- Gig worker ที่มีทางเลือกในการเดินทางสูง ชอบลองเทคโนโลยีและบริการขนส่งใหม่ ๆ  
- ไม่ซื้อบ้าน เช่าคอนโดในเมือง เนื่องจากสามารถย้ายที่อยู่ไปตามย่านต่าง ๆ ตามความสนใจ 
- มีรายได้จากงานหลายอย่างบนโลกออนไลน ์ไม่ทำงานประจำ จึงไม่มีการเดินทางไปทำงาน 
- ใช้ชีวิต เดินเล่น เช่าสกู๊ตเตอร์ไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเมือง  
- ซื้อแพ็กเกจเหมาจ่ายค่าเดินทางรายปีแบบไม่จำกัดเที่ยว ไม่จำกัดรูปแบบการเดินทาง 
- ไม่มีรถ เพราะในเมืองไม่มีที่จอดรถ หากจำเป็นต้องใช้รถก็เช่ารถยนต์ไฟฟ้าระบบ Partial 

autonomy เป็นครั้งคราว  

1.2) กลุ่มมวลชน (Mass) 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ย้ายมาอยู่คอนโดกับเพ่ือนอาจารย์หลังเกษียณ 
- ขับรถไปทำงานมาทั้งชีวิตและไม่เคยเดินทางด้วยรถสองแถว หลังเกษียณก็เลิกขับรถ แต่ยังมี

รถยนต์ไฟฟ้าระบบ Partial autonomy ขนาดเล็กไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
- ซื้อแพ็กเกจเหมาจ่ายค่าเดินทางรายเดือนแบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยว เพราะยังไปสอนหนังสือ

หรือทำงานวิจัยบ้างเป็นบางครั้งที่มหาวิทยาลัย 
- ใช้ชีวิต ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองเป็นส่วนใหญ่  

1.3) กลุ่มชายขอบ (Marginal) 

- แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ทำงานในภาคบริการในเมือง ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาด
ในโรงแรมและทำงานเสริมเป็นแม่บ้านทำความสะอาดตามคอนโด 

- เช่าหอพักราคาถูกในเมืองใกล้ที่ทำงาน เดินเท้าไปทำงาน 
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- ต้องการซื้อแพ็กเกจเดินทางราคาถูกแบบรายเที่ยวที่ระบุรูปแบบการเดินทางเป็นรถสองแถว
ไฟฟ้า เวลาไปซื้อของหรือไปเยี่ยมเพื่อน แต่ซื้อไม่ได้ เพราะต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิต จึงใช้
จักรยาน เนื่องจากมีเลนจักรยานทำให้ความปลอดภัยรวมถึงบริการรถสองแถวไฟฟ้าเป็นครั้ง
คราว 

 
4) ฉากทัศนท์ี ่4:  ชีวิตติดจอ 

1.1) กลุ่มล้ำสมัย (Maverick) 
- Gig worker ที ่ม ีทางเล ือกในการเดินทางสูง  ครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าระบบ Partial 

autonomy แต่ใช้รถไม่บ่อย ชอบลองเทคโนโลยีและบริการขนส่งใหม่ ๆ 
- มีตึกแถวอยู่ในเมืองแต่ปล่อยเช่า และซื้อบ้านอยู่ชานเมือง เนื่องจากการเดินทางเข้าออก

สะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ   
- มีรายได้จากงานหลายอย่างบนโลกออนไลน ์ไม่ทำงานประจำ จึงไม่มีการเดินทางไปทำงาน 
- ใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกเมืองเป็นหลัก เนื่องจากเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่อยู่บ้านจัดสรรชาน

เมือง 
- ซื้อแพ็กเกจเหมาจ่ายค่าเดินทางและบริการส่งสินค้ารายปีแบบไม่จำกัดเที่ยว ไม่จำกัดรูปแบบ

การเดินทาง  

1.2) กลุ่มมวลชน (Mass) 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยที่บ้านอยู่ชานเมืองใกล้มหาวิทยาลัย หลังเกษียณก็ยังอยู่ที่เดิม แต่ซื้อ

คอนโดในเมือง รวมถึงซื้อบ้านตากอากาศไว้ในชนบท สำหรับพักผ่อนเปลี่ยนบรรยายกาศ  
- ขับรถยนต์ไปทำงานมาทั้งชีวิตและไม่เคยเดินทางด้วยรถสองแถว หลังเกษียณก็ใช้รถส่วนตัว

น้อยลง เพราะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้รถเข้าเมือง (congestion charge)  และการขบัขี่
แบบอัตโนมัติ (Partial autonomy) สามารถทำได้บนถนนที่ได้รับการรับรองเท่านั้นซึ่งมีอยู่
จำกัด 

- ซื้อแพ็กเกจเหมาจ่ายค่าเดินทางและบริการส่งสินค้ารายเดือนแบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ระบุ
รูปแบบการเดินทางแบบส่วนตัว เพราะยังไปสอนหนังสือหรือทำงานวิจัยบ้างเป็นบางครั้งที่
มหาวิทยาลัย รวมถึงสั่งอาหารและสินค้าออนไลน์บ่อย  

- ใช้ชีวิต ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในเมืองและนอกเมือง  
1.3) กลุ่มชายขอบ (Marginal) 

- แรงงานต่างด้าวชาวลาวทำงานในภาคบริการในเมือง ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดใน
โรงแรมและทำงานเสริมขายของออนไลน์  

- เช่าบ้านราคาถูกอยู่ในชานเมือง อาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อน ขับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปทำงาน 
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- ต้องการซื้อแพ็กเกจเดินทางราคาถูกแบบรายเที่ยวที่ระบุรูปแบบการเดินทางเป็นรถสองแถว
ไฟฟ้า เวลาไปซื้อของหรือไปเยี่ยมเพื่อน แต่ซื้อไม่ได้ เพราะต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิต จึงใช้
บริการรถสองแถวไฟฟ้าเป็นครั้งคราว 

 

7.5 การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค  
 เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกภาพอนาคตที่พึงประสงค์ 3 ประการที่สำคัญ ประกอบด้วย ความยั่งยืน 
(sustainability) ความเป็นธรรม (equity) และประสิทธิผลของการพัฒนา (efficiency) ในแต่ละฉากทัศน์ของ
อนาคตทางเลือก    

7.5.1 ผลการคัดเลือกภาพอนาคตพึงประสงค์ในเมืองหลักภูมิภาค  
ผลจากการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 ซึ่งมีตัวแทนจากหลากหลายกลุ่มเข้าร่วม สามารถสรุปภาพ

อนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมือง ได้แก่ ฉากทัศน์ชีวิตติดพื้น เนื่องจากช่วย
สนับสนุนในการสร้างลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในเมือง การสร้างทางเลือกในการเดินทางที่
หลากหลายที่สะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีคนเมืองในหลายมิติ  จึงเป็นอนาคตที่เหมาะสมสำหรับคนเมืองหลายกลุ่ม 
ทั้งการเดินทางที่มีและไร้เครื่องยนต์ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มชายขอบที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นของต่อฉากทัศน์ชีวิต
ติดพ้ืน สรุปได้ดังนี ้

• ด้านการจัดการ: เมืองมีความกระชับ การบริหารจัดการเมืองทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า  
รวมถึงการพัฒนาย่านให้มีอัตลักษณ์ที่หลากหลายช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมือง 

• ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน: ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดมีการบูรณาการการให้บริการ สามารถ
เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบได้อย่างสมบูรณ์ไร้รอยต่อ (seamless)  ทำให้คนในเมืองมีทางเลือกใน
การเดินทางที่หลากหลายในราคาที่สามารถจ่ายได้ ตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนทุกกลุ่ม 
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ราคาค่าเดินทางถูก ใช้บัตรเดียวกับทุกระบบ รวมถึงสามารถวาง
แผนการเดินทางล่วงหน้า เลือกรูปแบบการเดินทางที่ตอบสนองความต้องการ ลดการใช้รถส่วนตัว ส่งเสริมการ
เดินทางไร้เครื่องยนต ์

• ด้านเศรษฐกิจ: ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการลงทุนและ
การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 

• ด้านสังคม: การเดินหรือปั่นจักรยานทำให้คนเมืองมีสุขภาพดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น ตอบโจทย์การใช้
ชีวิตคนเมือง การเดินทางระยะสั้นทำให้มีเวลาในการทำกิจกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิต  

• ด้านที่อยู่อาศัย: มีทางเลอืกในการอยู่อาศัยในเมือง สามารถอยู่ใกล้กับแหล่งงาน  

• ด้านสิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมดี บรรยากาศในเมืองน่าอยู่ขึ้น ปัญหาฝุ่นเบาบางลง 
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7.5.2 การประเมินภาพอนาคตพึงประสงค์  
 จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ 3 ประการที่สำคัญ 
ตามเกณฑ์ความยั่งยืน (sustainability) ความเป็นธรรม (equity) และประสิทธิผลของการพัฒนา (efficiency) 
ในแต่ละฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือก สามารถเปรียบเทียบอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ เพื่อประเมินภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 75: การเปรียบเทียบอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ 
 เกณฑ์ในการตัดสินใจอนาคตที่พึงประสงค์ 

อนาคตทางเลือก 
ความยั่งยืน 

(sustainability) 
ความเป็นธรรม 

(equity) 
ประสิทธิผลของการพัฒนา 

(efficiency) 
ฉากทัศน์ที่ 1: ชีวิตติดล้อ 
(Suburbanization + 
Mass transit) 

- คนในเมืองเน้นการ
เดินทางด้วย
ยานพาหนะส่วนตัวที่มี
ความจุน้อย (low 
capacity vehicles) ไม่
สามารถแก้ไขปัญหา
จราจรในเมืองได้เมื่อ
เทียบกับระบบขนส่ง
มวลชน 

- ปัญหารถติดทวีความ
รุนแรง  

- เป็นเมืองที่มีปัญหาด้าน
มลพิษทางอากาศอัน
เกิดจากปัญหารถติด
ตลอดกาล 

 

- ระบบขนส่งมวลชนทางราง
จำเป็นต้องมีระบบขนส่ง
รอง (feeder) มาสนับสนุน 
แต่ยังขาดการบูรณาการ
ด้านราคาค่าโดยสาร ทำให้
ราคาค่าเดินทางยังแพง
เกินไปสำหรับผู้มีรายได้
น้อย 

- เช่นเดียวกัน แม้จะเริ่มมี
แอปพลิเคชันบริการขนส่ง
ตามแนวคิด MaaS ของ
ภาคเอกชนให้บริการขนส่ง 
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
มวลชน แต่ยังขาดการบูร
ณาการด้านราคาค่า
โดยสาร ทำให้ราคาค่า
เดินทางยังแพงเกินไป
สำหรับผู้มีรายได้น้อย 

- มีปัญหาการแย่งผู้โดยสาร
กันระหว่างรถสองแถวกับ
ระบบขนส่งมวลชน 

- การเดินทางแบบ
ระยะไกล  

- ผู้โดยสารรถสองแถว
ลดลงเนื่องจากผูโ้ดยสาร
จำนวนมากที่เป็น
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนมา
เดินทางด้วยรถไฟฟ้าและ
รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 

- ปัญหาอุบัติเหตุของ
รถจักรยานยนต์ 

ฉากทัศน์ที่ 2: ชีวิตติดราง 
(Reconcentration + 
Mass transit) 

- รถสองแถวในเมืองลด
บทบาทลงจนเหลือ
เพียงบทบาทด้านการ
ท่องเที่ยว 

- ราคาค่าเดินทางยังแพง
เกินไปสำหรับผู้มีรายได้
น้อย   

- มีการแข่งขันกันด้านราคา
กับสหกรณ์รถสองแถวกับ
รถสองแถวบนแพลตฟอร์ม

+ การเดินทางระยะสั้น 

- ระบบขนส่งสาธารณะ
ทั้งหมดแข่งขันกัน 

- ผู้โดยสารรถสองแถว
ลดลงเนื่องจากผูโ้ดยสาร
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 เกณฑ์ในการตัดสินใจอนาคตที่พึงประสงค์ 

อนาคตทางเลือก 
ความยั่งยืน 

(sustainability) 
ความเป็นธรรม 

(equity) 
ประสิทธิผลของการพัฒนา 

(efficiency) 
- การเดินทางด้วย

รถจักรยานยนต์จำนวน
มากในเมือง 

 

ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเค
ชันเพื่อทำหน้าที่เป็น 
feeder ให้รถไฟฟ้า  

จำนวนมากที่เป็น
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนมา
เดินทางด้วยรถไฟฟ้าและ
รถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 

- ค่าโดยสารรถสองแถวมี
ราคาแพง 

ฉากทัศน์ที่ 3:  ชีวิตติดพื้น 
(Reconcentration + 
MaaS) 

+ คนเน้นการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ 

+ มาตรการเก็บค่าใช้ถนน 
(road pricing) ช่วย
ควบคุมการเดินทางด้วย
ยานพาหนะส่วนตัวเข้า
สู่พื้นที่เมือง 
(congestion charge) 

+ คนมีทางเลือกในการ
เดินทาง เช่น การเดิน
เท้าหรือจักรยาน ซึ่ง
เป็นรูปแบบการเดินทาง
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

+ ราคาค่าเดินทางราคาถูก 

+ รถสองแถวจะเปลี่ยนมาอยู่
ภายใต้การบริหารจัดการ
ของบรรษัทพัฒนาเมือง 
แก้ปัญหามาเฟียรถสอง
แถว 

- กลุ่มชายขอบอาจเข้าไม่ถึง
แพ็กเกจค่าเดินทางของ
บริการขนส่งบน
แพลตฟอร์ม 

+ การเดินทางแบบระยะ
สั้น 

+ รถสองแถวสามารถเป็น
ระบบขนส่งรอง (feeder) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

+ บริการขนส่งแบบ
ตอบสนองความต้องการ
ในการเดินทาง (on 
demand transport) 
รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

+ คนขับรถสองแถวจะมี
สวัสดิการและระบบ
ประกันสังคม ได้รับการ
ดูแลในฐานะพนักงาน
บริษัท 

ฉากทัศน์ที่ 4: ชีวิตติดจอ 
(Suburbanization + 
MaaS) 

+ คนเน้นการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ 

+ มาตรการเก็บค่าใช้ถนน 
(road pricing) ช่วย
ควบคุมการเดินทางด้วย
ยานพาหนะส่วนตัวเข้า
สู่พื้นที่เมือง 
(congestion charge) 

+ ราคาค่าเดินทางราคาถูก 

+ รถสองแถวจะเปลี่ยนมาอยู่
ภายใต้การบริหารจัดการ
ของบรรษัทพัฒนาเมือง 
แก้ปัญหามาเฟียรถสอง
แถว 

- กลุ่มชายขอบอาจเข้าไม่ถึง
แพ็กเกจค่าเดินทางของ

- การเดินทางแบบ
ระยะไกล  

+ บริการขนส่งแบบ
ตอบสนองความต้องการ
ในการเดินทาง (on 
demand transport) 
รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
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 เกณฑ์ในการตัดสินใจอนาคตที่พึงประสงค์ 

อนาคตทางเลือก 
ความยั่งยืน 

(sustainability) 
ความเป็นธรรม 

(equity) 
ประสิทธิผลของการพัฒนา 

(efficiency) 
- คนส่วนหนึ่งใช้บริการรถ

ส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
ที่มีความจุน้อย (low-
capacity vehicles) 

 

บริการขนส่งบน
แพลตฟอร์ม 

+ รถสองแถวสามารถเป็น
ระบบขนส่งรอง (feeder) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

+ คนขับรถสองแถวจะมี
สวัสดิการและระบบ
ประกันสังคม ได้รับการ
ดูแลในฐานะพนักงาน
บริษัท 

หมายเหตุ  - หมายถึง ผลกระทบเชิงลบ 
+ หมายถึง ผลกระทบเชิงบวก 
 

 จากเนื้อหาภาพอนาคตการเดินทางทั้ง 3 ลักษณะของเมืองหลักภูมิภาคที่นำเสนอมาทั้งหมด นำไปสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตฐานของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค รวมถึงข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
สำหรับอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค รายละเอียดแสดงในบทถัดไป 

7.6 การวิเคราะห์หาหนทางและกระบวนการนำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ 
 จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 กับผู้เชี่ยวชาญ ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวิเคราะห์
หาหนทางและกระบวนการนำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ในเมืองหลักภูมิภาค นำไปสู่ข้อเสนอแนะการ
ดำเนินการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละเมือง ประกอบด้วย ตัวแทนนักวิชาการและภาคีด้านการพัฒนา
เมือง ตัวแทนนักวิชาการด้านคมนาคมขนส่ง ตัวแทนผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ประกอบการรถสองแถว 
และนักธุรกิจรุ่นใหม่ การดำเนินการไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์จะพิจารณาใน 4 ประเด็น ได้แก่ กิจกรรมที่ต้อง
ทำ แนวโน้ม/กิจกรรมต้องเร่ง แนวโน้ม/กิจกรรมต้องชะลอ หรือกิจกรรมต้องเลิก 

ผลการประชุมสามารถสรุปยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งภายในเมืองหลักทั้งสามเมือง  
ได้แก่ การลดการใช้รถส่วนตัว การสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ การส่งเสริมการเดินเท้า และการพัฒนา
ระบบข้อมูล Big data ด้านการเดินทาง 

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดการใช้รถส่วนตัวในเมือง  

 - ภาครัฐควรเข้มงวดกับมาตรการทางภาษีรถ เพื่อควบคุมในด้านอุปสงค์ รวมถึงการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าหรือยานพาหนะไร้คนขับเพ่ือลดการครอบครองรถยนต์ในอนาคต 
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- ภาครัฐควรยกเลิกการตัดถนนขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาจราจรของเมือง 

 - เมืองควรบูรณาการการวางผังเมืองกับการวางแผนระบบคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะโครงข่ายถนน 
การตัดถนนวงแหวน การตัดถนนเลี่ยงเมือง การย้ายศูนย์ราชการออกนอกเมือง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการ
เดินทางระยะไกลจำนวนมาก และเมืองต่างจังหวัดจำเป็นต้องพึ่งพารถส่วนตัวในการเดินทาง  

- เมืองควรมีการจัดโซนนิ่งการใช้รถส่วนตัว โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์ในย่านกลางเมือง 
ท้องถิ่นออกเทศบัญญัติจัดเก็บค่าเข้าเมืองหรือ road pricing  

 - เมืองควรจัดระเบียบเรื่องที่จอดรถภายในเมืองเพื่อจำกัดปริมาณรถเข้าออกพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 
ท้องถิ่นออกเทศบัญญัติเก็บค่าที่จอดรถ  

 - การปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับระบบขนส่งสาธารณะ 

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

-  ภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมือง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมี
ประสิทธิภาพสูง  

- ภาครัฐส่วนกลางไม่ควรกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลัก ควรจะรับฟังภาค
ประชาชนในแต่ละภูมิภาค เพราะแต่ละภูมิภาคมีโครงสร้างเมืองที่แตกต่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
ด้วย การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 

- ภาครัฐผลักดันการปฏิรูปรถสองแถว ลดการผูกขาด ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการตรงเวลาและ
ราคาถูก พร้อมทั้งสนับสนุนการบูรณาการรถสองแถวกับระบบขนส่งมวลชน 

- การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและเพ่ือบริการคนในเมือง 

- ภาครัฐสนับสนุนสวัสดิการค่าเดินทางแก่ประชาชนและงบประมาณในการอุดหนุนระบบขนส่ง
สาธารณะ โดยเสนอให้ใช้งบจากกองทุนน้ำมัน เป็นต้น 

- มหาวิทยาลัยในเมืองหลักทั้งสามแห่งต้องเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและ
ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถสองแถว  โดยประสานกับผู้
ให้บริการขนส่งในเมืองในการออกแบบเส้นทางให้เชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา แหล่งที่อยู่ของนักศึกษา
กับย่านต่างๆ ภายในเมือง 

- มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่บุคลากรและนักศึกษาผ่านบัตรพนักงานและบัตร
นักศึกษาในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของเมือง 
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- รัฐสามารถสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้แก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชันของรัฐ
เช่น แอปพลิเคชันเป๋าตัง 

- การพัฒนาระบบตั๋วโดยสารร่วมแบบ door to door, smart ticket card, student card พร้อม
ข้อมูลการให้บริการ 

- การกำหนดมาตรการจูงใจให้พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของคนในท้องถิ่น 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ 

 - การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชนตามแนวคิด TOD 

- การออกแบบย่านที่ส่งเสริมบรรยากาศการเดินเท้า โดยออกแบบฟื้นฟูย่านต่าง ๆ ให้มีกิจกรรมที่
หลากหลายผสามผสานกันและมีการเข้าถึงของระบบขนส่งสาธารณะ 

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการเดินและจักรยาน เช่น โครงข่ายเส้นทางจักรยาน ที่
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของเมือง 

- การปรับปรุงทางเดินเท้าให้น่าเดินและสามารถเชื่อมโยงกับร้านค้าต่างๆ ริมถนน  

- การปรับปรุง/พัฒนาที่จอดรถในย่านสำคัญเพื่อแก้ปัญหาการจอดรถในย่านการค้า ช่วยส่งเสริมการ
เดินเท้าในย่านศูนย์กลางเมือง 

- การลดพื้นผิวจราจรเพื่อลดการใช้รถยนต์ และนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะที่ส่งเสริมการเดินเท้า 
เช่น ทำทางเดินเท้า สวนสาธารณะ เป็นต้น 

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูล Big data ด้านการเดินทาง 

- ท้องถิ่นพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการเดินทางของคนแต่ละกลุ่มในเมือง เช่น ข้อมลูการเดินทางของ
นักเรียนและนกัศึกษา การเดินทางไปโรงพยาบาลของผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยต้องสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ  
ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคซึ่งมีบทบาทหลักในการวิจัยและจัดทำโครงการด้านคมนาคมขนส่งสำหรับ
เมือง 

- การจัดต้ังหนว่ยงานเป็นเจ้าภาพเก็บข้อมูล big data ระดับเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนเมือง การส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนเมืองหลักภูมิภาค นำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 8 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 
การสร้างฉากทัศน์เป็นกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อให้เห็นภาพในอนาคตอันยาวไกลที่ชัดเจนขึ้นและ
เพื่อให้สามารถมองเห็นเงื่อนไขที่เป็นจุดคานงัดการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้ นอกจากต้องการจะนำเสนอภาพรวมชีวิตของคนเมืองในบริบทของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค
ของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต ยังต้องการจะเสนอประเด็นนโยบายที่สำคัญสำหรับอนาคตการเดินทาง
ในเมืองเหล่านี้ จากภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคที่กล่าวมาแล้วใน
บทก่อนหน้านี้ ในบทนี้จะนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่จำเป็นสำหรับภาพอนาคต
เหล่านั้น 

 

8.1 สรุปผลการศึกษา 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตการเดินทางโดยเฉพาะบทบาทของระบบขนส่งสาธารณะใน
เมืองหลักในภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา
ประเด็นที่น่าสนใจคือ สถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
พฤติกรรมการเดินทางของคนในเมืองเปลี่ยนไปอย่างไร ภายหลังจากมีบริการแอปพลิเคชันเรียกรถและการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้น รวมไปถึงแนวโน้มการเดินทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร เมื่อมีการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน จะเป็นภาพอนาคตเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อย่างภาคมหานครกรุงเทพหรือไม่ นอกจากนี้ 
เทคโนโลยีด้านการขนส่งอื่น ๆ อาทิ แพลตฟอร์มบริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน ยานยนต์ไร้คนขับ ยานยนต์
ไฟฟ้า หรือโดรน จะส่งผลกระทบต่ออนาคตการเดินทางของคนในเมืองเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร รวมถึงนโยบาย
สาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางในอนาคต และนโยบายในการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายควรเป็น
อย่างไร 
 

8.1.1 สรุปสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบนั  
 ผลการรวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาค 
สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้  

1. สถานการณ์การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบัน  
- เมืองหลักทั้งสามเมืองมีระบบขนส่งนอกระบบ (informal transport) คือ รถสองแถวเป็น

ระบบขนส่งหลักที่ให้บริการขนส่งภายในเมืองและเชื ่อมโยงระหว่างเมืองหลักกับพื ้นที่
โดยรอบ มีการให้บริการทั้งแบบกำหนดเส้นทางและไม่กำหนดเส้นทาง  

- กลุ่มผู้ใช้บริการมักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมในเมืองกับกลุ่มคนท้องถิ่น
ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ เชน่ ผู้สูงอาย ุนักเรียน นักศึกษา และแม่บ้าน เป็นต้น  



 

415 

- ปัญหาสำคัญของการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก คือ การย้ายสถานี
ขนส่งออกไปอยู่นอกเมือง ทำให้การเข้าถึงมีความยากลำบาก รวมถึงการย้ายศูนย์ราชการ
ออกไปนอกเมืองไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมหนาแน่นน้อย ทำให้มีรถสองแถวที่ให้บริการใน
พื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนจำกัด  

- มีบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ 

- ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ในภาพรวมระบบขนส่งสาธารณะยังไร้ประสิทธิภาพ 
ประสบปัญหาความล่าช้าของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเนื่องจากรัฐบาลขาดความชัดเจน
ในแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาค  

- ในปัจจุบันสถานการณ์การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคมีความ
แตกต่างกันในแต่ละเมืองเนื่องจากปัจจัยการเมืองในแต่ละท้องถิ่น เมืองเชียงใหม่ยังขาดแนว
ทางการบริหารจัดการรถแดงร่วมกับระบบขนส่งมวลชน เมืองขอนแก่นมีอุปสรรคในการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนเนื่องจากภาครัฐต้องการเป็นผู้สร้างและดำเนินการระบบขนส่ง
มวลชนแทนท้องถิ่น ในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา ท้องถิ่นพยายามผลักดันการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงระหว่างสองเมือง 

 
2. พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบัน 

- ในภาพรวมเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมืองพึ่งพารถส่วนตัวในการเดินทางสูงมาก รูปแบบการ
เดินทางที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ทั้งการเดินทางไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ 
และประกอบอาชีพ สะท้อนภาพการเป็นเมืองจักรยานยนต์อย่างชัดเจนเกือบทุกครัวเรือนจะ
มีรถจักรยานยนต์อย่างน้อย 1 คัน 

- รองลงมาคือการใช้รถยนต์ มีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 การขับขี่ยานพาหนะส่วนตัวจึงเป็นวิถี
ชีวิตของคนเมืองหลัก สอดคล้องกับสถานการณ์การเดินทางในเมืองหลวง การเดินทางด้วย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเดินทางทั้งหมดในภาคมหา
นครกรุงเทพ แต่ต่างกันในสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  

- ระบบขนส่งสาธารณะมีบทบาทน้อยมากในการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคเมื่อเทียบกับเมือง
หลวง เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ คนกลุ่มนึง
เท่านั้นที่ใช้บริการรถสองแถวเป็นประจำ สะท้อนให้เห็นบทบาทของระบบขนส่งสาธารณะใน
เมืองหลักภูมิภาค  

- รถสองแถวไม่ใช่ที่พึ่งของกลุ่มคนชายขอบ ผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่พึ่งพาการเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์เป็นหลัก 
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- เมื่อพิจารณาผลกระทบบริการแอปพลิเคชันเรียกรถ พบว่า พฤติกรรมการเดินทางในเมือง
หลักภูมิภาคมีเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย มีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ใช้เป็นประจำ  

- การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถส่วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การเดินทางไปทำงาน
หรือเรียนหนังสือ เช่น ไปซื้อของหรือไปทำธุระเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่เมืองเชียงใหม่และ
เมืองหาดใหญ-่สงขลาไปเรียน/ทำงาน ส่วนเมืองขอนแก่นไปซื้อของ 

- กลุ่มที่ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถมากที่สุดคือ กลุ่มล้ำสมัย และกลุ่มมวลชน โดยกลุ่มล้ำ
สมัยใช้บ่อย และมวลชนใช้บ้างบางครั้ง 

- พื้นที่ที่มีการใช้บริการมากที่สุดคือพื้นที่ย่านศูนย์กลางเมือง สอดคล้องกับผลการศึกษาใน
ต่างประเทศก่อนหน้านี้ ที่ระบุว่าการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing 
service) มักเป็นการเดินทางระยะสั้นภายในเมือง เนื่องจากราคาค่าโดยสารค่อนข้างแพงกว่า
ระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เมืองเชียงใหม่ และเมืองหาดใหญ่-สงขลาส่วนใหญ่มีการใช้
บริการมากในเมือง แต่เมืองขอนแก่นใช้กระจายทุกพื้นที ่

- การเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่าง
การเดินทางไปทำงาน/ เรียนหนังสือกับไปซื้อของ คนส่วนใหญ่เดินทางไปทำกิจกรรมนอก
บ้านลดลง เช่น ไปทานอาหารนอกบ้านลดลง  

- ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับย่านที่อยู่อาศัยและบุคลักษณ์ 
(persona) พบว่า พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ศูนย์กลางเมือง ชานเมือง พื้นกึ่งเมือง (peri-urban) และพื้นที่ชนบท 
นอกจากนี้ พฤติกรรมการเดินทางก็ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบุคลักษณ์ (กลุ่ม
มวลชน/ กลุ่มล้ำสมัย / กลุ่มชายขอบ) อีกด้วย  

- ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค พบว่า ความ
สะดวกและเวลาในการเดินทางคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก ่ค่าเดินทาง เวลาในการเดินทาง 
ลักษณะยา่นและบุคลักษณ์  

3. ความคาดหวังในระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาค  
- ผลการประชุมกลุ่มย่อยตามกระบวนการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปบทบาทและ

ความคาดหวังของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามแห่งไว้ว่า ในปัจจุบันเมือง
ยังขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มีปัญหาการผูกขาดอำนาจในการให้บริการรถ
สองแถว จึงเล็งเห็นว่า การปฏิรูปรถสองแถวมีความจำเป็นอย่างมาก และการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูย่านศูนย์กลางเมืองและกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ช่วยสร้างภาพลักษณ์เมืองที่ทันสมัย ส่งเสริมบทบาทด้านการท่องเที่ยวของเมือง 

- ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่
สำคัญของประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรถแดงหรือรถสองแถวเพื่อส่งเสริม
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บรรยากาศของเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีรถแดงเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์เมือง พร้อมกับการ
พัฒนาเมืองและการฟื้นฟูย่านให้มีเอกลักษณ์ที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์วิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่นหรือชุมชนมากกว่ารองรับการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีข้อกังวลใจ
จากการเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางและการพัฒนาเมืองที่เน้นการตอบโจทย์เมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก จนอาจจะทำลายวิถีชีวิตของชุมชนในอนาคต การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการออกแบบทางกายภาพเพื่อสร้างบรรยากาศในการเป็น
เมืองเดินได้ เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นกัน 

- ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในเมืองขอนแก่น เมืองขอนแก่นมีบทบาทด้านศูนย์กลาง
การค้า บริการและการบริหารปกครองของภูมิภาคหรือเมืองราชการ ภายหลังมีการผลักดัน
บทบาทด้านเมืองสร้างสรรค์เพื ่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ ่นและการท่องเที ่ยว จึงให้
ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบรางหรือ LRT 
เนื่องจากผู้ประกอบการในเมืองได้รับผลกระทบจากการพัฒนาถนนเลี่ยงเมือง และปัญหา
ความซบเซาของเศรษฐกิจในย่านศูนย์กลางเมือง ทำให้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนร่วมกับ
การบูรณาการกับรถสองแถว จะสร้างโอกาสในการฟื้นฟูย่านศูนย์กลางเมือง นอกจากนี้ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาก็ร่วมมือกันผลักดัน
การฟื้นฟูย่านเก่าในเมือง เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองในอนาคตเช่นเดียวกับ
เมืองเชียงใหม่ 

- ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในเมืองหาดใหญ่-สงขลา ทั้งสองเมืองมีการเชื่อมโยงกันทาง
เศรษฐกิจ แต่ยังขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องการระบบขนส่งสาธารณะ
ที่เชื่อมต่อเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ในขณะที่เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดน เมืองสงขลาก็ผลักดันการฟื้นฟูมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมือง
หาดใหญ่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะระบบรางจะช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์
การเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคต่อไปในอนาคต  

  

8.1.2 สรุปภาพอนาคตของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค  
1. ภาพอนาคตฐาน (baseline future) การเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค   

- การเดินทางด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดในอนาคต  
- การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้  และยังไม่มีความชัดเจนใน

ด้านเทคโนโลย ี 
- ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีความต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง เมืองหลักที่มีภาคเอกชนมี

ความเข้มแข็ง (Entrepreneurial city) และท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งทางด้านการเมืองและ
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การคลังจะมีโอกาสสูงในการผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เกิดขึ้นได้ เพราะระบบ
ขนส่งมวลชนคือเง่ือนไขสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง  

- ยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มจำนวนขึ้นในเมืองหลักภูมิภาค ในขณะที่เทคโนโลยีด้านการขนส่งอื่น ๆ 
ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

- รถสองแถวประสบปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของผู้โดยสาร ปัจจัยสำคัญคือ ยังขาด
แผนการบูรณาการรถสองแถวกับระบบขนส่งมวลชน เกิดการซ้อนทับการให้บริการกับระบบ
ขนส่งมวลชน รวมไปถึงการแข่งขันกับบริการขนส่งบนแพลตฟอร์มซึ่งคนรุ่นใหม่นิยมใช้
บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของรถสองแถว 

- แม้จะมีภาคเอกชนให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มตามแนวคิด  MaaS ในเมืองหลัก แต่
ประสิทธิภาพบริการขนส่งตามแนวคิดนี้ขึ ้นอยู่กับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จึงยังมี
อุปสรรคและความไม่แน่นอนในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากรัฐบาลยังคงมีความพยายามในการ
กำหนดนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแทนท้องถิ่น 

 2. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) ของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค   
- ภายใต้เกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ ความยั่งยืน (sustainability) ความเป็นธรรม (equity) และ

ประสิทธิผลของการพัฒนา (efficiency)  ร่วมกับผลจากการประชุมปฏิบัติการ สามารถสรุป
ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมือง ได้แก่ ฉากทัศน์
ชีวิตติดพื้น  

- ในภาพอนาคตที่พึงประสงค์มีการพัฒนาบริการขนส่งบนแพลตฟอร์มโดยรัฐ  ระบบขนส่ง
สาธารณะทั้งระบบขนส่งหลักและระบบขนส่งรองมีการบูรณาการกัน สามารถให้บริการ
ขนส่งที่ตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนทุกกลุ่ม มีทางเลือกในการเดินทางที่
หลากหลายตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองสมัยใหม่ ส่งเสริมเคลื่อนที่ไร้เครื่องยนต ์ 

- ฉากทัศน์ชีวิตติดพื้นช่วยสนับสนุนในการสร้างลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายใน
เมือง การสร้างทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายที่สะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีคนเมืองใน
หลายมิติ  จึงเป็นอนาคตที่เหมาะสมสำหรับคนเมืองหลากหลายกลุ่ม ทั้งการเดินทางที่มีและ
ไร้เครื่องยนต ์โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มชายขอบที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง  

 

8.1.3 สรุปการเปรียบเทียบสถานการณ์ แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการเดนิทางในอนาคตในเมืองหลัก
ภูมิภาคกับเมอืงหลวงของประเทศไทย 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาสถานการณ์การเดินทางในปัจจุบันและอนาคตในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง
สามแห่งกับภาคมหานครกรุงเทพ พบว่า  

1) สถานการณ์ในปัจจุบันในภาพรวมเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมืองพึ่งพารถส่วนตัวทั้งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในการเดินทางสูงมาก แต่ระบบขนส่งสาธารณะมีบทบาทน้อยมากในการเดินทางในเมืองหลัก
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ภูมิภาคเมื่อเทียบกับเมืองหลวงซึ่งมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเป็นระบบขนส่งหลัก จึงมีสัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะสูงกว่าเมืองหลัก ในขณะที่การเข้าถึงเทคโนโลยีการขนส่งหรือบริการรถส่วนบุคคล
ร่วมโดยสารมีข้อจำกัดสำหรับกลุ่มชายขอบเนื่องจากราคาสูงเกินไป ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มล้ำสมัยและ
กลุ่มมวลชน ซึ่งใช้บริการเป็นทางเลือกในการเดินทางในบางครั้ง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเดินทางและบุคลักษณ์ พบว่า การเดินทางของคนเมืองหลวงและเมืองหลักมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
บุคลักษณ์ นอกจากนี้ การเดินทางในมหานครกรุงเทพมีความสอดคล้องกับการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ ทั้ง
สองเมืองเป็นเมืองที่มีลักษณะความเป็นย่านแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่สูงกว่าเมืองอื่นๆ ทำให้พฤติกรรมการ
เดินทางในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

2) แนวโน้มสำคัญในการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคสอดคล้องกับแนวโน้มของมหานครกรุงเทพและ
ระดับโลกในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้

2.1) ยุคแห่งยานยนต์ (motorization) ยาวนานสู่อนาคต การเดินทางด้วยรถยนต์เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่
ทั ่วโลก จำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในทั้งเมืองหลักและมหานครกรุงเทพ 
โดยเฉพาะเมืองหลักซึ่งยังไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การเดินทางในเมืองหลัก
พึ่งพาการเดินทางด้วยรถส่วนตัวสูงมาก และมีแนวโน้มต่อเนื่องไปสู่อนาคต แม้จะมีแผนการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน แต่ก็ยังขาดความชัดเจนในรูปแบบของเทคโนโลยีและการบูรณาการระหว่างการพัฒนาเมืองและระบบ
ขนส่งสาธารณะทั้งหมด 
  2.2) แนวคิดธุรกิจขนส่งฐานบริการ (Mobility as a Service: MaaS) ระบบขนส่งสาธารณะแบบ on 
demand กำลังเติบโตและกลายเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ในการจัดการระบบขนส่งในอนาคต  

2.3) ระบบเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อการเดินทาง (connected mobility) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตัล
ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางภายในเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3) จากการกวาดสัญญาณด้วยกรอบแนวคิด STEEPV พบว่า ปัจจัยสำคัญที่จะมผีลต่อการเดินทางใน
เมืองหลักและสอดคล้องกับการเดินทางในมหานครกรุงเทพในอนาคต คือ  

3.1) นวัตกรรมการขนส่ง จะเปลี่ยนวิธีการเดินทางของคนเมืองหลักในอนาคต ได้แก่ ยานยนต์ไร้คนขับ 
(autonomous Vehicle) ยานยนต์ไฟฟ้า (e-vehicle) การขนส่งโดรน ระบบการเช่ือมต่อยานพาหนะกับข้อมูล 
(connected vehicle) ธุรกจิขนส่งฐานบรกิาร (Mobility as a Service: MaaS)  

3.2) เศรษฐกิจดิจิทัล จะสร้างความสะดวกและเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองในอนาคตในทุกด้าน 
3.3) สังคมเมอืงสมัยใหม่ คนเมืองจะเพ่ิมมากขึ้น มีความเป็นปัจเจกมากขึ้นและเป็นสังคมผู้สูงอายทุี่มี

ข้อจำกัดในการเดินทาง จะเปลี่ยนความต้องการในการเดินทางในอนาคต 
4) แม้ว่าแนวโน้มการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตจะสอดคล้องกับมหานครกรุงเทพ โดย

แพลตฟอร์มบริการขนส่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเดินทางของคนในเมืองหลักในอนาคต แต่จะมีความ
แตกต่างตรงที่อาจจะไม่มีระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นแกนหลักการให้บริการขนส่งตามแนวคิด MaaS 
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เช่นเดียวกับเมืองหลวง ทั้งนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก
ในอนาคต 

5) ระบบขนส่งสาธารณะแบบไม่เป็นทางการอย่างรถสองแถวจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นระบบ
ขนส่งรองเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งหลักในเมืองหลัก หากมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในอนาคตในขณะที่
รถจักรยานยนต์รับจ้างมีบทบาทสำคัญในการเป็นระบบขนส่งรองหรือเส้นเลือดฝอยสนับสนุนระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในภาคมหานครมาโดยตลอด และมีแนวโน้มจะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางครบทุกสายตามแผน เนื่องจากปัญหา superblock ของภาคมหานคร จึงทำให้อนาคต
ฐานของเมืองหลักแตกต่างจากของเมืองหลวง แม้ในภาพอนาคตฐานของการเดินทางในทั้งเมืองหลักและเมือง
หลวงจะมีธุรกิจขนส่งฐานบริการของเอกชน (private MaaS) เป็นแพลตฟอร์มให้บริการขนส่งแบบบูรณาการ 
แต่ในเมืองหลักจะเป็นการบูรณาการร่วมกับรถแถวสอง ในขณะที่ในเมืองหลวงจะเน้นบริการรถจักรยานยนต์
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน โดยมีการผลักดันให้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคต 

 

8.2 นัยเชิงนโยบาย 
 สำหรับนัยเชิงนโยบายที่ใช้เป็นกรอบความคิดของการข้อเสนอเชิงนโนบายและเชิงยุทธศาสตร์ใน
งานวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้วยเกณฑ์สองชุดเช่นเดียวกับงานวิจัยอนาคตการเดินทางใน
เมืองหลวง เกณฑ์ชุดแรกคือเป้าหมายของนโยบายสาธารณะในภาพกว้าง 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ 
(efficiency) ความเป็นธรรม (equity) ความยั ่งยืน (sustainability) และความพร้อมรับมือและฟื ้นตัว 
(resiliency) เกณฑ์ชุดที่สองในการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายมาจากการแบ่งปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็นสองกลุ่ม
ตามทฤษฎีการเปลี ่ยนผ่าน (Transition theory) เช่นเดียวกับโครงการวิจ ัยอนาคตคนเมืองในปีแรก 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ไม่ได้เพียงเพื่อ “สัมผัสฟ้า” คือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่รวมไปถึงการ “ซับ
น้ำตา” คือการตอบโจทย์ของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์
อาจเน้นที ่ปัจจัยกลุ ่มแรกที่เป็นการเปลี ่ยนแปลงระยะสั ้นและระยะกลาง คือปัจจัยขับเคลื ่อนเบื ้องต้น 
(proximate drivers) อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสถาบันทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านระยะยาวที่เน้นปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องลึก (ultimate 
drivers) อาทิ คุณค่า ความจำเป็น ความรู้ ปัญญา วัฒนธรรม และโครงสร้างอำนาจ ซึ่งมักใช้ระยะเวลาหลาย
ทศวรรษและหลายชั่วอายุคนในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเบ้ืองลึกเหล่านี้ 
 โครงการวิจัยอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคคัดเลือกเมืองหลักจำนวน 3 เมืองที่มีการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ หาดใหญ่และขอนแก่น โดยทั้งสามเมืองเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการพัฒนามหาวิทยาลัยภูมิภาค จึงสามารถเป็นตัวแทน
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองขนาดกลางของประเทศไทย ผลการศึกษาสถานการณ์การเดินทางใน
ปัจจุบันและการศึกษาอนาคตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมือง สามารถสรุปนัยเชิงนโยบายของ
เมืองหลักภูมิภาค ได้ดังนี้  
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1. ความเป็นธรรมจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองขนาดกลางมีความท้าทายหลายประการทั้งในด้านจำนวน

ผู้โดยสาร เงินลงทุน รวมไปถึงการวางผังเมืองหรือการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนใน
เมืองหลักภูมิภาคมีหลายประเด็นที่เริ่มมีความเป็นห่วงและมีการอภิปรายมากขึ้นในปัจจุบัน ประการแรก คือ 
ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน แม้ว่าการลงทุนพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้คนจำนวนมาก แต่ก็อาจทำให้คนอีกจำนวนไม่น้อยเสียโอกาส เช่น 
การเพ่ิมเข้ามาของผู้คนในบริเวณที่อยู่อาศัยเดิมซึ่งอาจมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเดิม โดยเฉพาะเมืองหลักภูมิภาค
ที ่มีการเติบโตอย่างต่อเนื ่อง ระบบขนส่งมวลชนหรือระบบขนส่งสาธารณะนั ้น คำว่า “มวลชน” ห รือ 
“สาธารณะ” เป็นคำที่สะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจจะต้องคำนึงถึงคนหมู่มากในพื้นที่ และจำเป็นต้องเข้าใจ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนมากมายในเมืองทั้งเชิงบวกและเชิงลบ มีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
และผู้ที่ไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ เป็นผู้ที่เสียเปรียบและด้อยโอกาสในการเข้าถึง ดังนั้น การชดเชยหรือการ
ดูแลพื้นที่ที่ระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบรางเข้าไม่ถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการตัดสินใจและการลงทุน
ที่จะก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่นั ้นคือการลงทุนที่ใช้งบประมาณมหาศาล และมีแนวโน้มสูงที่
ภาคเอกชนจะเข้ามาร่วมลงทุนด้วย ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ที่ต้องทำหน้าที่
ให้บริการขนส่งแก่ประชาชนในเมืองนั้น อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของเมือง ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของที่ดิน
ตามแนวเส้นทางที่ระบบขนส่งมวลชนพาดผ่าน โดยขาดการกำกับควบคุมให้เกิดความยั่งยืนและสมดุลของ
เมือง (TDRI, 2556) 

ประการที่สอง การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นระบบขนส่งหลักของเมืองจำเป็นต้องมีระบบ
ขนส่งรอง (Feeder) ทำหน้าที่สนับสนุนการให้บริการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้แก่ระบบขนส่งหลัก แต่
ภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาคกลับยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง
แนวทางการบริหารจัดการรถสองแถวในท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตภายหลังจากการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน  

ประการที่สาม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจำเป็นต้องวางแผนไปพร้อมกับการวางผังเมือง เพื่อวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองให้เอื้อประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่ม มีการออกแบบแหล่งที่อยู่อาศัยในราคาที่
จ่ายได้ (affordable housing) กับแหล่งงานสำหรับผู้มีรายได้น้อย จะช่วยสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึง
ระบบขนส่งมวลชนได้ เพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้กับระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ใช่พัฒนาให้เกิดการเข้าถึง เฉพาะ
ย่านธุรกิจและที่ดินของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เก็งกำไรเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อผู้โดยสารมีจำนวนมากก็จะทำให้
ค่าโดยสารมีราคาถูกลงอีกด้วย 

ประการสุดท้าย การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเมือง ภาครัฐควรคำนึงถึง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นที่ตั้ง พัฒนาระบบขนส่งที่เชื่อมโยงการเดินทางในทุกมิติ ที่ผ่านมาการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของภาครัฐมุ่งเน้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เน้นการสร้างโครงข่ายถนน เช่น การ
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ตัดถนนเลี่ยงเมือง ขาดความเข้าใจการสัญจรในเมือง (urban mobility) ซึ่งควรมี “สถาบัน” (institution) 
หรือ “องค์กร” ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะและการจราจรในเมืองหลักอย่างเป็น
ระบบ ภายใต้ระบบการกำกับดูแลทั้งจากรัฐบาล เมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเมือง รวมไปถึง
ภาครัฐควรช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันให้กับผู้ลงทุนและผู้ให้บริการขนส่งเพื่ อให้การพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาคนั้นบรรลุเป้าหมายของประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความเป็นธรรม 

คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ภาครัฐของไทยควรสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมือง
หลักภูมิภาคอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รัฐบาลควรมีบทบาทมากน้อยขนาดไหน เพื่อให้การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาคนั้นบรรลุเป้าหมายของประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความเป็น
ธรรม 
 
2. ความเหลื่อมล้ำจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 

ในปัจจุบัน ภาคเอกชนเริ่มพัฒนาธุรกิจการขนส่งฐานบริการหรือ Mobility as a service (MaaS) 
โดยบริษัทที่ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเปิดตัวแอปพลิเคชันทริป แพลนเนอร์ (Trip Planner) ฟีเจอร์
และบริการวางแผนเดินทางใหม่ล่าสุด นำร่องแนวคิด MaaS เป็นครั้งแรกในไทย ปี 2562 ที่ผ่านมา โดย
ผลักดันให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) ทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งหลักในเมือง
ต่างจังหวัด ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการการเดินทางแบบตอบสนองผู้ใช้งาน (on demand) จึงสร้างความไม่เป็น
ธรรมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันกับผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
ในท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการรถสองแถว ทั้งนี้ ระบบขนส่งนอกระบบหรือรถรับจ้างทั้งหมด ทั้งรถสองแถวและ
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดทำหน้าที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น รถสอง
แถวบางส่วนจึงไม่สามารถให้บริการบนแพลตฟอร์ม MaaS ได้ บางครั ้งก ็เก ิดความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ประกอบการรถสองแถวกับรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร แม้ในปัจจุบันภาครัฐจะออกกฎหมายรับรองรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสารแล้ว แต่ก็ยังขาดความชัดเจนในด้านการกำกับดูแลแพลตฟอร์มให้บริการขนส่งหรือธุรกิจ
บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร  

คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ภาครัฐควรดำเนินการอย่างไรในการควบคุมและแทรกแซงในกิจการ
แพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มของการผูกขาดในตลาด โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และแพลตฟอร์มนั้น ๆ 

 
3. ความล้าหลังของกฎหมาย 
 ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมในกำกับดูแลการใช้ยานยนต์ไร้คนขับหรือ 
autonomous vehicle ที่ทำหน้าที่กำหนดกรอบจริยธรรมของการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับรถยนต์ ใน
ประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลใดครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหาย
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อันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของ
ผู้ต้องเสียหายนั้นเอง” ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า ใครเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดจากการละเมิดที่ครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลยานพาหนะนั้น แน่นอนว่าผู้บริโภคย่อมต้องฟ้องผู้ผลิตรถยนต์ ผู้พัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ และผู้
รับประกันให้ร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และอ้างว่าผู้บริโภคไม่ต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะไม่ใช้
บุคคลที่ควบคุมรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ในขณะที่หลายประเทศต่างเดินหน้าในการเตรียมความพร้อม
สำหรับอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายใด ๆ นอกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 

คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ภาครัฐของไทยควรมีเตรียมพร้อมอย่างไรในการกำกับดูแลเทคโนโลยี
ขนส่งที่ทันสมัยเหล่านี้ 
 

4. ความล้าสมัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง 

 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้อุตสาหกรรมการขนส่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จน
ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่าง ธุรกิจบริการ
รถบุคคลร่วมโดยสารต้องการสถานีจอดรอให้บริการในเมือง แพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS 
ต้องการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะและข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ ยานยนต์ไฟฟ้าต้องการเข้าถึง
สถานีชาร์จไฟได้อย่างสะดวก ยานยนต์ไร้คนขับและโดรนที่ต้องการการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการสัญจร 
(Mobility ecosystem) สมัยใหม่ทั้งหมด  
 คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ ภาครัฐควรมีการเตรียมพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร
ในการรองรับเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ทันสมัยเหล่านี้ 

 
ยุทธศาสตร์สำคัญที่เสนอในงานวิจัยนี้เน้นการสร้างสัญญาประชาคมและสถาบันขึ้นมาใหม่ โดยอาจ

เป็นการปรับสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมหรืออาจต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 
 

8.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตฐานของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค 
 

จากนัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำและความไร้ประสิทธิภาพข้างต้น ผู้วิจัย
แปลงออกมาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตฐานของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค โดยอยู่บน
พื้นฐานแนวโน้มที่สำคัญของการเดินทางในเมืองเหล่านี้ การลดลงของผู้โดยสารรถสองแถว การเติบโตของ
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ได้แก่ ธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) และธุรกิจบริการส่ง
สินค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และธุรกิจให้บริการการเดินทางแบบตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางตาม
แนวคิด Mobility as a Service หรือ MaaS ความไม่แน่นอนของนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของ
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ภาครัฐทำให้เกิดความล่าช้าของการพัฒนา และเป็นอุปสรรคสำคัญการพัฒนาแพลตฟอร์มขนส่งตามแนวคิด 
MaaS  

โดยสรุป ในภาพอนาคตฐานของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคจะมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
โดยผลักดันให้รถสองแถวเป็นระบบขนส่งรอง มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการขนส่งโดยภาคเอกชนตาม
แนวคิดการขนส่งฐานบริการ (private MaaS) โดยเน้นบริการขนส่งด้วยรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร รวมถึงยาน
ยนต์สมัยใหม่ตามแนวคิด CASE ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการให้บริการขนส่งสาธารณะบน
แพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบขนส่งมวลชนและแพลตฟอร์มบริการขนส่งจะสร้าง
ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้คนจำนวนมาก ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมือง แต่อย่างไรก็ดี ก็มีประเด็นสำคัญที่ต้อง
พิจารณา ได้แก่  

1. ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ระบบขนส่งมวลชนทางรางมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับยานพาหนะ
สมัยใหม่ตามแนวคิด CASE   

2. ด้านความเท่าเทียม (equity) การกินรวบของบริษัทรายใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ ทำ
ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบการขนส่งในท้องถิ่น   

3. ด้านความยั่งยืน (sustainability) แพลตฟอร์มขนส่งตามแนวคิด MaaS จำเป็นต้องมีระบบขนส่ง
มวลชนเป็นระบบหลักและบูรณาการกับระบบขนส่งอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งรอง (Feeder) ทั้งนี้ 
บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่ใช่การพัฒนาระบบขนส่ง
อย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นการเดินทางที่มีผู้โดยสารน้อย (low-occupancy vehicle)  

จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตฐานของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค ดังนี้ 
 

8.3.1 ยุทธศาสตร์นวัตกรรมขนสง่  
 ในการเสนอแนะนโยบายสาธารณะในการรับมือกับนวัตกรรมการขนส่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค มีการทบทวนนโยบาย แผนงาน แนวทาง โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งและยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อระบุช่องว่างเชิงนโยบายที่ชัดเจน นำไปสู่ข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่ง ผลการศึกษา พบว่า ยังมีประเด็นเกี่ยวกับด้าน
ภาษี การสนับสนุนการวิจัย การปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด การพัฒนาด้านพลังงาน การพัฒนา
บุคคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อย 
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ตารางที่ 76: สรุปการทบทวนนโยบาย แผนงาน แนวทาง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งและยาน
ยนต์ไฟฟ้า 
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1 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2559 ● ●  ●      ●  ● 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) 

กระทรวง
คมนาคม 

2559 ●  ● ●  ● ●  ● ● ● ● 

3 แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) 
ของกระทรวง
พลังงาน 

กระทรวง
พลังงาน 

2560 ● ● ●    ● ●     

4 แผนแม่บท
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ฉบับใหม่ปี 
2562-2566 

กระทรวง
อุตสาหกรรม, 
สถาบันยาน
ยนต์ และ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2561 ● ●  ● ● ●    ●   

5 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2580) 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

2561 ●  ● ●     ● ●  ● 

6 นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ไทย ด้านการ
พัฒนา
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

สำนัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

2562 ● ● ● ●  ●  ● ● ●  ● 

7 รายงานผลการ
พิจารณาศึกษา 
เรื่อง ยานยนต์
ไฟฟ้า  

สำนักงาน
เลขาธิการ
สภา
ผู้แทนราษฎร 

2562 ● ● ● ●  ● ●  ● ● ●  
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ตารางที่ 76: สรุปการทบทวนนโยบาย แผนงาน แนวทาง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งและยาน
ยนต์ไฟฟ้า (ต่อ) 
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8 แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม สาขา
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า 

สำนักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 

2562 ●  ●      ● ● ●  

9 โครงการประเมิน
มาตรการส่งเสริม
การใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า ต่อการ
ยอมรับของ
ผู้บริโภคและ
ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในภาค
ขนส่ง 

สำนัก
ประสานงาน
โครงการร่วม
สนับสนุนทุน
วิจัยและ
พัฒนา กฟผ. - 
สกว. 

2562 ● ● ● ● ● ●       

10 นโยบาย 30@30 สำนักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน 
กระทรวง
พลังงาน 

2564 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

11 แผนแม่บทเฉพาะ
กิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศใน
ระหว่าง พ.ศ. 
2564 – 2565 

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2564 ● ● ●    ● ●  ●   

12 แนวทางการ
ส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้า และ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหก
รรมยานยนต์ไฟฟ้า 

สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตส
าหกรรม 
(สมอ.) 
กระทรวง
อุตสาหกรรม 

2564 ● ● ● ●   ● ●  ● ● ● 
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ตารางที่ 76: สรุปการทบทวนนโยบาย แผนงาน แนวทาง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งและยาน
ยนต์ไฟฟ้า (ต่อ) 

ลำดับ 
ชื่อนโยบาย 

แผนงาน แนวทาง 
โครงการ 
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13 แผนพัฒนา
คมนาคมดิจิทัล 
2021 (พ.ศ. 2560 
– 2564) 

กระทรวง
คมนาคม 

2564 ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

14 โครงการ PEA 
VOLTA 
Application เพื่อ
อำนวยความ
สะดวกให้กับผู้ขับ
ขี่ยานยนต์ไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

2564  ● ●     ● ● ● ● ● 

 

  ผู้วิจัยมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการรับมือกับนวัตกรรมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฐานการเดินทางใน
เมืองหลักภูมิภาค ดังนี้  

1. นโยบายการพัฒนาระบบขนสง่มวลชนสำหรบัเมืองขนาดกลาง 

 ในปัจจุบันนอกจากมหานครกรุงเทพแล้ว เมืองขนาดกลางของประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง มีเพียงระบบขนส่งแบบไม่เป็นทางการอย่างรถสองแถวทำหน้าที่ให้บริการการเดินทางแก่
คนเมืองในต่างจังหวัด แม้บางเมืองจะมีการเริ่มให้บริการของซิตี้บัส แต่ก็ประสบปัญหาผู้โดยสารต่ำกว่า
เป้าหมาย ในขณะเดียวกัน เมืองหลักหลายแห่ง อาทิ เมืองขอนแก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ หรื อภูเก็ต ต่างก็มี
แผนพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา ทั้งนี้ ผลจากการศึกษา พบว่า คนเมืองหลักมีการพึ่งพารถส่วนตัวสูงมากและ
มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะน้อยมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะยังคงพึ่งพารถส่วนตัวต่อไปใน
อนาคต ดังนั้น การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสำหรับเมืองขนาดกลางในประเทศไทยจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสูง
มาก เนื่องจากคนเมืองหลักต้องการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการ
เดินทางของคนทุกกลุ่ม 

แนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนากำลังได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการขนส่ง ทำให้สามารถพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพสูงในราคาที่ถูกกว่าในอดีตซึ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางที่ต้องใช้งบประมาณ
มหาศาลเพียงอย่างเดียว แต่ในอนาคตระบบขนส่งสาธารณะที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถตอบสนองความ
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ต้องการด้านการเดินทางของผู้เดินทางเป็นความท้าทายสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง ประเด็นเรื่องงบประมาณค่า
ก่อสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท้องถิ่น ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางการบริหารจัดการด้านการเงินของ
ท้องถิ่นด้วย  

เทคโนโลยีการขนส่งที ่กำลังได้ร ับความสนใจเป็นยานยนต์สมัยใหม่แบบไร้ค นขับที ่เร ียกว่า 
Autonomous Rail Transit (ART) มีร ูปแบบยานพาหนะหลายประเภทการเคลื ่อนที ่และหลายขนาด 
โดยทั่วไปมีขนาดยานยนต์ใหญ่กว่ารถประจำทางและรถ Bus Rapid Transit (BRT) มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ของระบบขนส่งเป็นแบบไร้คนขับ หรือ Driverless Electric Vehicle จึงมีค่าใช้จ่ายในการจัดการง่ายกว่า
ระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องจ้างบุคลากรในการดำเนินการขับขี่ สามารถวิ่งบนผิวจราจรที่มีอยู่เดิมร่วมกับ
ยานพาหนะประเภทอื่น ๆ  ได้ ไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ในขณะนี้มีหลายเมืองในโลกเริ่ม
ให้บริการและอยู่ระหว่างการทดลองให้บริการ ART อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซียพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนที่มีลักษณะเป็น Dynamic Autonomous Road Transit (DART) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง LRT 
และ BRT ดังนั ้น การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีการขนส่งจำเป็นต้องพิจารณาในหลายมิติโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้ง 

2. นโยบายการกำกับดูแลธุรกิจรถส่วนบคุคลร่วมโดยสาร (Ride Hailing Service: RHS)  

บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารกำลังได้รับความนิยมจากประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้  และมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
ภาครัฐมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจนี้โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้โดยสาร 
ผู้ขับ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ภาครัฐ ตลอดจนสังคมโดยรวม ควบคู่ไปกับส่งเสริมการพัฒนาประเทศในยุค
ดิจิทัลอย่างยั่งยืน  

กรมการขนส่งทางบกออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 พร้อม
เงื่อนไข 12 ข้อ โดยกำหนด “รถยนต์รับจ้าง” หมายความว่า รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
และ“รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า รถยนต์รับจ้างที่เป็นการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
มาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้
ยังครอบคลุมในประเด็นต่างๆ  ได้แก่ การกำหนดขนาด กำลังขับเคลื่อน (กิโลวัตต์) หรือประเภทของรถที่จะ
สามารถนำมาให้บริการ การติดเครื่องหมายบนตัวรถว่าเป็นรถที่ให้บริการผ่านแอป การกำหนดอายุการใช้งาน
ของรถที่ต้องไม่เกิน 9 ปี และต้องตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง รวมไปถึงการกำหนดให้ผู้ขับขี่
ต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพ ขณะที่ผู ้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องมีระบบการลงทะเบียนคนขับ การ
กำหนดให้ต้องมีการแสดงตัวตนของคนขับ เลขทะเบียนรถ ระยะทาง ระบบติดตาม-ตรวจสอบเวลา สถานที่
รับส่ง ระบบคิดอัตราค่าโดยสารล่วงหน้า ตลอดจนระบบแจ้งข้อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

กฎกระทรวงฉบับนีจ้ึงเป็นการกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็น
รถยนต์รับจ้างประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันกับรถแท็กซี่ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการให้บริการให้มีความปลอดภัย 
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และเป็นธรรมต่อประชาชน รถยนต์ส่วนบุคคลที่จะให้บริการต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีความเท่าเทียมกับการให้บริการรถแท็กซี่ในปัจจุบัน เช่น ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 
ปี ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและผ่านการตรวจสอบ ประวัติอาชญากรรม ต้องมีการทำ
ประกันภัยรถยนต์สาธารณะ เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็น
รถยนต์รับจ้างทางเลือกในตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่ 
โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่ านั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบก
เรียกหรือจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันต้องเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทยและขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้เกิดความเป็น
ธรรมกับผู้โดยสารและผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันด้วย (กรมการขนส่งทางบก, 2564) 

ในระดับเมือง สำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลธุรกิจรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งได้ประกาศไว้ ตามอำนาจหน้าที่ เกี ่ยวกับการ
ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ และการตรวจสภาพรถ ใบอนุญาตขับรถใบอนุญาตผู้ประจำรถ กฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ งานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง วางแผนและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
และกำกับดูแลสถานประกอบการของเอกชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ พบว่า รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสองแถวในเมืองหลัก
ภูมิภาคได้รับผลกระทบจากธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร และในอนาคตบริการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มจะ
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมกับการให้บริการรถรับจ้างทั ้งจักรยานยนต์รับจ้างและรถสองแถว นอกจากนี ้ ยังควรสนับสนุน
ผู้ประกอบการธุรกิจรถสองแถวในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทาง
ธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC Thammasat)  พบว่า ร้อยละ 99 ของผู้ขับที่เป็นแท็กซี่ระบุว่า 
แอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือให้บริการ Ride-hailing ช่วยทำให้มีผู้โดยสารและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  

3. นโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการขนสง่ตามแนวคิด Mobility-as-a-Service  

องค์ประกอบสำคัญของแนวคิด MaaS คือ ผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน 
(transport operators) โดยมีระบบขนส่งมวลชนเป็นระบบหลัก ภาครัฐจึงควรพิจารณาแนวทางการการบูร
ณาการระหว่างระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นระบบขนส่งหลักและรถสองแถวในท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบขนส่งรอง 
โดยเฉพาะการบูรณาการกันด้านราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท เพื่อสนับสนุนการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่รวดเร็วและราคาที่เข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่มในเมือง 
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หลักการสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์ม MaaS คือ ความสามารถของภาครัฐในการปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะให้แก่สังคม (public interest) การให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
แพลตฟอร์ม และการสร้างความน่าเชื่อถือและการดูแลกำกับคุณภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะอันเป็น
หัวใจหลักของแนวคิด MaaS ในการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่สังคมที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อ
ต่อประชาชนอย่างแท้จริง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก ต้องสร้างให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการกำกับดูแลของภาครัฐที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ต้องมี ความ
ยืดหยุ่นให้กับผู ้ประกอบการและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจและการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาครัฐควรนำข้อมูลการเดินทางบนแพลตฟอร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาเมือง 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในระดับเมืองได้ โดยอาจ
ใช้เครื่องมือและวิธีการ อาทิ การว่าจ้าง (out sourcing) การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-
Private Partnership - PPP) การจัดตั้งสหการ (co-operative) หรือกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม 
( local public enterprise and social enterprise) การพัฒนาแพลตฟอร ์มบร ิการขนส ่งตามแนวคิด 
Mobility-as-a-Service ประการสำคัญสำคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องสนับสนุนการพัฒนา
แพลตฟอร์ม โดยส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน จำเป็นต้องบูรณาการระบบขนส่ง
สาธารณะในท้องถิ่น เช่น รถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นระบบขนส่งรองเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งหลัก
บนแพลตฟอร์ม ระบบขนส่งสาธารณะควรมีเป้าหมายและทิศทางที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชน และบริบททางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นด้วย โดยวางเป้าหมายให้ตอบโจทย์ความเท่าเทียม 
(equity) และมุ่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสำหรับทุกกลุ่มในสังคม (inclusiveness) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (quality of Life) ของคนในเมือง 

4. นโยบายเตรียมพร้อมรองรับยานยนต์สมัยใหม่ตามแนวคิด CASE  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการร่างข้อกฎหมายร่วมกันเพื่อรองรับรองรับยานยนต์สมัยใหม่ตาม
แนวคิด CASE (Connected, Autonomous, Shared, Electric Vehicle) เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อน
ไปได้ในเชิงเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจากภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม โดยมีเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญ 
อาทิ software AI  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของรถยนต์ในอนาคต และ cloud connectivity เนื่องจาก big data  มี
ความจำเป็นกับรถยนต์ การเปลี่ยน conventional infrastructure ให้เป็น smart infrastructure เช่น ระบบ
การเชื่อมต่อรถยนต์กับสัญญาณไฟจราจร หรือทางม้าลายให้รถยนต์สามารถตัดสินใจเองได้  และระบบรักษา
ความปลอดภัย cyber security เป็นต้น 

การปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับให้ทันสมัยอยู่เสมอเองก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องมีการทบทวนอยู่
ตลอด เพราะเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื ่อง การออกกฎหมายใหม่ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเดิมให้ทันสมัยเพื่อให้ก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีถือเป็นความท้าทายอย่างมากในยุคดิจิทัล  ใน
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การเตรียมพร้อมรองรับยานยนต์สมัยใหม่ตามแนวคิด CASE ประเด็นแรกเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไร้คนขับ แม้ว่า
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบ 100% เต็ม (fully autonomous) และไม่ต้องมีคนขับในรถนั้นอาจต้องใช้เวลา
พัฒนาอีกกว่า 20 ปี และสำหรับประเทศไทยอาจเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบ partial autonomy แต่ก็
มีความจำเป็นต้องเตรียมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไร้คนขับ (autonomous vehicle) ในอนาคตในสอง
ประเด็นสำคัญ 

  1. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบริษัทประกันภัย ยกตัวอย่าง ประเทศอังกฤษได้ตรากฎหมาย 
Automated and Electric Vehicles Act 2018 (AEVA) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยยานยนต์ไร้คนขับขึ้นใช้บังคับ 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต (ศุภวัชร์ มาลา
นนท์, 2019) 

2. กฎหมายว่าด้วยจริยธรรมในการควบคุมยานยนต์ไร้คนขับ ยกตัวอย่าง ปี 2560 เยอรมนีเป็น
ประเทศแรก ๆ ที ่พยายามกำหนดกรอบจริยธรรมของการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับรถยนต์โดย
คณะกรรมการจริยธรรมซึ ่งแต่งตั ้งโดย Federal minister of transport and digital infrastructure ได้
กำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสำหรับยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับไว้ 20 ข้อมีหลักการสำคัญหลายประการ 
อาทิ ในกรณีของอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่อาจป้องกันได้ให้เลือกความเสียหายต่อทรัพย์สินก่อนที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของบุคคล หรือในสถานการณ์อันตรายการปกป้องชีวิตมนุษย์ต้องมี
ความสำคัญที่สุด หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตามลักษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ สภาพ หรือสีผ ิว เป็นต้น ดังนั ้น บทบาทของ
คณะกรรมการจริยธรรมในกำกับดูแลการใช้ยานยนต์ไร้คนขับ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา
นวัตกรรมนี้ในประเทศไทย (ศุภวัชร์ มาลานนท์, 2020) 

ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า ในปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานด้านไฟฟ้าเพื ่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (electric vehicle) ของประเทศไทย นอกจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังมีอีกประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดจําหน่ายหรือการให้บริการไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ยาน
ยนต์ไฟฟ้า มาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานและการผลิตภายในประเทศ การกำหนดมาตรฐานการใช้
พลังงานของยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสม (ฉลากมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูง) และพิจารณาข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายอัตราภาษี การจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า ประกันภัย มาตรฐานของอุปกรณ์และการ
ติดตั ้ง ความปลอดภัยสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า สิ ่งแวดล้อมและกฎหมายอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน จึงกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับยานยนต์ไฟฟ้า  
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ผลการศึกษาด้านกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยระบุว่า ประเทศไทยมี
มาตรการทางกฎหมายด้านภาษี การส่งเสริมการลงทุน และนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า แต่ยัง
ขาดความเหมาะสมในบางประการ จึงมีข้อเสนอแนะใน 5 ด้าน ดังนี ้

1) มาตรการทางด้านกฎหมายศุลกากร ตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluter pays principle) 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ควรกำหนดอัตราทางภาษีศุลกากรให้
เหมาะสมกับการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยการเก็บภาษีศุลกากรรถยนต์ไฟฟ้าในอัตราที่ถูกกว่ารถยนต์
ทั่วไป เนื่องจากรถยนตป์ระเภทสันดาปภายในมีอัตราการก่อมลพิษสูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่มาก 

2) มาตรการทางด้านกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน กิจการต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า
ทั้งหมดนั้นต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มสิทธิประโยชน์ที่สูงสุด  ตามประกาศคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 5/2560 เรื่อง นโยบาย ส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ช้ินส่วน และอุปกรณ ์

3) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ควรปรับหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้ากับ
กรมการขนส่งทางบกให้สอดคล้องกับกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าในต่างประเทศ หลักเกณฑ์การเก็บภาษีสำหรับ
รถยนต์ไฟฟ้าให้ถูกกว่ารถยนต์ทั่วไป ควรยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและควรยกเลิกการ
ลดหย่อนภาษีสำหรับรถยนต ์ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 5 ปี เพื่อจูงใจให้ประชาชนเลิกใช้รถยนต์เก่าที่มี
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมสูง 

4) มาตรการด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ควรจัดตั้งกองทุนสำหรับ
มอบเงินสนับสนุนเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามสามารถอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 ให้นำเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานมาใชส้ำหรับมาตรการเงินสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได ้

5) มาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในด้านอื่น ๆ เช่น มาตรการให้รถยนต์ไฟฟ้าใช้ทางพิเศษโดย
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม โดยการออกประกาศกระทรวงคมนาคมเพื่อยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษสำหรับ
รถยนต์ไฟฟ้า มาตรการที่จอดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2517 ซึ่งอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 เพื่อกำหนดอัตราจำนวนที่จอดรถสำหรับรถยนต์
ไฟฟ้า มาตรการติดตั้งจุดอัดประจุไฟฟ้าในที่สาธารณะเพื่อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า และ
มาตรการควบคุมการให้บริการจุดอัดประจุไฟฟ้า โดยการกำหนดให้ที่สาธารณะ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร 
อพาร์ตเมนท์ สามารถติดตั้งจุดอัดประจุไฟฟ้าไว้ให้ประชาชนใช้บริการ ซึ่งจุดบริการดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่า
อาคาร ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 64 พ.ศ. 2555 ออกตามความออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ให้มีที่จอดรถ  รวมถึงการเพิ่มมาตรการให้เจ้าของอาคารต่าง ๆ ต้องติดตั้งจุดอัดประจุ
ไฟฟ้าไว้ด้วยตามจำนวนที่จอดรถยนต์ไฟฟ้า  เป็นต้น (กัญจน์ชนก ธรรมวโร, 2559) 

ในปัจจุบัน ภาครัฐเริ่มดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สถานีชาร์จ แต่ยังมีผู้ใ ช้
ยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนน้อย การเปลี่ยนจากยานยนต์สันดาปมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้ามีรายละเอียด ในด้านความ
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ต้องการของผู ้ข ับขี ่ โดยเฉพาะในกรณีของรถจักรยานยนต์ซึ ่งมีการใช้งานเพื ่อประกอบอาชีพ  เช่น 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง และบริการส่งอาหารบนแพลตฟอร์ม ทำให้ความต้องการประสิทธิภาพของ
รถจักรยานยนต์แตกต่างไปจากการใช้งานเพื่อการเดินทางโดยทั่วไป จึงควรมีการศึกษาความพร้อม เงื่อนไข
และข้อจำกัดในการเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ในการประกอบอาชีพ 
ซึ่งเป็นภาคบริการที่สำคัญของเมือง  

นอกจากนี้ ควรมีมาตรการส่งเสริมอื่น ๆ มาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
อย่างแพร่หลายมากขึ้น อาทิ ควรส่งเสริมเรื่องเงินสนับสนุนหรือมาตรการในด้านภาษี  รัฐสามารถส่งเสริม
รถจักรยานยนต์ให้เช่าเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินแก่ผู้ใช้งานในช่วงการเปลี่ยนถ่าย รวมถึงเพิ่มการเผยแพร่
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ว่าการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไม่มีความยุ่งยากในด้านบำรุงรักษารถ และผู้ใช้รถจะได้รับการ
บริการดูแลแบตเตอรี่หลังการขายด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รัฐควรกำหนด
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยคำนึงถึงตั้งแต่การหาวิ ธีการจัดการความรู้
และประสบการณ์ของคนงานหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อ
ลดช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่ สถานบริการสำหรับรถจักรยานไฟฟ้าและราคาค่าบริการ รวมถึงการ
กระจายสถานีชาร์จไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 

ในขณะที ่ยานยนต์ที ่ เช ื ่อมโยงกัน (Connected Vehicle) จำเป็นต้องเชื ่อมโยงกับข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ตแบบ real time การพัฒนาระบบฐานข้อมูล big-data ของเมืองจึงมีความสำคัญมากในการ
ประมวลผลสภาพการจราจรบนถนนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง 

อย่างไรก็ดี แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
เพื่อรองรับการเดินทางด้วยรถส่วนตัว (individual mobility) เท่านั้น ไม่ใช่การส่งเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับ
การเดินทางเพื่อส่วนรวม (collective mobility) ซึ่งเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เทคโนโลยีการขนส่งเหล่านี้จะช่วยปรับเปลี่ยนการเดินทางแบบปัจเจกไปสู่การ
เดินทางเพื่อส่วนรวมให้มากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นการกำหนดแผน นโยบาย
และมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนายานยนต์ใหม่สำหรับการเดินทางเพื่อส่วนรวมเป็นเป้าหมายสำคัญ 

8.3.2 ยุทธศาสตร์ความเป็นธรรมบนแพลตฟอร์ม (collective bargaining) 
การพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจฐานแพลตฟอร์ม MaaS มีแนวโน้มที่จะเกิดการกินรวบโดยบริษัท

ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลก นัยเชิงนโยบายที่ได้กล่าวไปแล้วคือความเหลื่อมล้ำและไม่
เป็นธรรมระหว่างกลุ่มคนที่ครอบครองแพลตฟอร์ม คือ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มกับรถรับจ้าง
ท้องถิ่นก็จะเพิ่มขึ้น ในการนี้ การเพ่ิมอำนาจการต่อรองของจึงเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐควรคำนึงถึง
นับต้ังแต่ปัจจุบัน จึงเสนอนโยบายเพ่ือปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ดังนี้ 
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1. นโยบายสร้างแพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ (collective/cooperative platforms)  

 แพลตฟอร์มบริการขนส่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้บริโภค ผู้ขับขี่ และแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริม
ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแพลตฟอร์มบริการขนส่ง การเพิ่มอำนาจการต่อรองของผู้ขับขี่
หรือผู้โดยสารบนแพลตฟอร์ม ภาครัฐควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ที่มีผู้ขับขี่รถ
รับจ้างมีหุ้นส่วนอยู่โดยตรง โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและด้านกฎหมายต่าง ๆ จากภาครัฐ  

 แพลตฟอร์มบริการขนส่งในด้านหนึ่งก็เปิดโอกาสให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่อีกแง่ก็เกิด
ปัญหาเอาเปรียบแรงงาน ปัญหาสำคัญของแพลตฟอร์มบริการขนส่งคือ ผู้ขับขี่ไม่ได้อยู่ในฐานะลูกจ้างที่ได้
ความความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน จึงไม่สามารถสร้างอำนาจต่อรองภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ 
ทำได้อย่างมากคือรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม ซึ่งจะก็ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จึงควร
เพิ่มความสามารถในการต่อรองของผู้ขับขี่ที่ให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มโดยการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
จัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานกลุ่มนี้ ในการนี้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานในรูปแบบใหม่นี้ให้เอื้อต่อการสร้างอำนาจในการต่อรองมากขึ้น 

2. นโยบายออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด (antitrust law)  

  ในอนาคตฐานแพลตฟอร์มบริการขนส่งตามแนวคิด MaaS อาจมีบริษัทต่างชาติรายใหญ่เป็นเจ้าของ 
เพื่อควบคุมกิจการแพลตฟอร์ม และป้องกันการกินรวบโดยบริษัทขนาดใหญ่ ภาครัฐควรปรับปรุงและบังคับใช้
กฎหมายป้องกันการผูกขาดที่ตามทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
นอกจากการกำกับแล้ว ต้องคำนึงว่านโยบายที่ออกมาจะช่วยสร้างบรรยากาศในการแข่งขัน หรือสร้างความ
ได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เจ้าของเป็นคนไทยหรืออยู่ในประเทศไทย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแนวทางการควบคุมให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันระหว่างแพลตฟอร์ม
บริการขนส่ง ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกแพลตฟอร์มสามารถสร้างรายได้จากเทคโนโลยีและดำเนินธุรกิจ
ร่วมกันได้โดยตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ 

 

8.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในเมืองหลัก
ภูมิภาค 

ในการแปลงนัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความไร้ประสิทธิภาพข้างต้นออกมาเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายสำหรับอนาคตที่พึงประสงค์ของการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาค โดยมีเหตุการณ์สำคัญในอนาคตที่
พึงประสงค์ คือ คนอยู่ในเมือง เป็นสังคมที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อประชาชนอย่างแท้จริง ท้องถิ่นเป็น
ผู้ให้บริการกิจการขนส่งฐานบริการของเมือง (city MaaS) ค่าโดยสารราคาถูกเนื่องจากการบูรณาการด้าน
ราคาของระบบขนส่งสาธารณะ ทุกคนมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายในราคาที่จ่ายได้ (affordable 
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transport) สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการเดินเท้า จักรยาน 
รวมถึงยานพาหนะขนาดเล็กไร้เครื่องยนต์ (micro mobility) รถสองแถวไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นระบบ
ขนส่งรอง (feeder) เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน และมีการขนส่งสินค้าด้วยโดรน  
 ผู้วิจัยกำหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (robust) เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญจาก
อนาคตที่พึงประสงค์ในการเดินทาง ดังนี้ 1) ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนในระบบขนส่งสาธารณะบน
แพลตฟอร์ม 2) เพิ ่มจำนวนผู ้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 3) เคลื ่อนที ่อย่างยั ่งยืนได้ (sustainable 
mobility)   

8.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการขนส่งฐานบริการของเมือง (City MaaS) 
  ท้องถิ่นให้บริการขนส่งแบบบูรณาการบนแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย
ในราคาที่เข้าถึงได้และสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของคนเมืองทุกกลุ ่ม โดยอาศัยระบบ
ฐานข้อมูล big data ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงสมควรดำเนินการ ดังนี ้

1. นโยบายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค  

 ในปัจจุบัน เมืองหลักภูมิภาคยังขาดแคลนองค์กรในการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะและ
การจราจรอย่างเป็นระบบ จึงจำเป็นต้องมีองค์กรใหม่ที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ 
จึงมีข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการขนส่งระดับเมือง ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่ง
ทั้งหมดในเมือง จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมดทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อบูรณาการระบบค่าโดยสาร สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้กันได้ระบบขนส่งทั้งหมดในเมืองหลัก
เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน 

2. นโยบายบูรณาการระบบขนส่งหลักและระบบขนส่งรอง 

การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ แม้ในปัจจุบันภาครัฐยังขาดความชัดเจนในนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีของยานพาหนะ แต่ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิด MaaS ก็ยังจำเป็นต้องมีระบบ
ขนส่งมวลชนเป็นระบบขนส่งหลักและมีระบบขนส่งรองสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้อง
ผลักดันให้เกิดการบูรณาการระหว่างระบบขนส่งมวลชนทางรางและระบบขนส่งรอง (feeder system) เพื่อ
เพิ่มจำนวนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การบูรณาการมีความหมายทั้งในเชิงกายภาพและการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดการเดินทางแบบไร้รอยต่อ (seamless intermodal travel) ในด้านกายภาพ คือการออกแบบ
ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (interchange) ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทาง และในด้านการบริหารจัดการ คือ การบูรณาการระบบการจ่ายค่าโดยสารเป็นระบบเดียว ใช้บัตร
โดยสารใบเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางระยะไกลอยู่เป็นประจำ ทำให้ค่าเดินทางร วม
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จากประตูสู่ประตูมีราคาถูกลง ราคาค่าโดยสารคือแรงจูงใจสำคัญในการตัดสินใจเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ  

ในปัจจุบันรถสองแถวทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งหลักในเมืองหลักภูมิภาค หากในอนาคตมีการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน ก็จำเป็นต้องปฏิรูปรถสองแถวทั้งหมดให้อยู่ภายใต้องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ (formalization) กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่ศึกษาและกำหนดองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เหมาะสมเพื่อหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบรถรับจ้างทั้งหมด มีการกำหนดพื้นที่ให้บริการ ราคาในการ
บริการอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

3. นโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยบริการร่วมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์  

 ในอนาคตพึงประสงค์เป็นการพัฒนาเมืองเพื่อการเดินทางระยะสั้นตามแนวคิด TOD ดังนั้น หน่วยงาน
ด้านการขนส่งในภาคควรเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยบริการร่วมการเดินทางแบบไม่ใช้ เครื่องยนต์ เช่น 
จักรยานให้เช่า สกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่า เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน สำหรับบริการรถเช่า/
แชร์ริงสกูต๊เตอร์ไฟฟ้า ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านกฎหมายคือ การออกใบขับขี่ และความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน อาทิ สถานีชาร์จไฟ การทำงานคือใช้แอปพลิเคชันหารถใกล้เคียง พร้อมโชว์ปริมาณไฟในแบตเตอร์รี่ที่
ยังเหลืออยู่ ผู้ขับขี่จะต้องอัพโหลดข้อมูลใบขับขี่ของตัวเอง และข้อมูลการชำระเงินเข้าไปในแอปพลิเคชัน 
เทคโนโลยีการจดจำใบหน้ามาใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เพื่อเปิดการใช้งาน เมื่อใช้งานเสร็จ สามารถจอด
รถทิ้งเอาไว้ที่ไหนก็ได้ที่เป็นสถานที่สำหรับจอดรถอย่างถูกกฎหมาย 

4. นโยบายสนับสนุนสวัสดิการค่าเดินทางแบบประตูสู่ประตู (door to door) สำหรับผู้มีรายได้น้อย 

 ตามแนวคิด MaaS ผู้เดินทางสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางตามความต้องการและความเหมาะสม
กับการเดินทางแต่ละครั้งในราคาที่เข้าถึงได้ (affordable price) โดยจ่ายค่าบริการรายเดือน (monthly 
subscription) หรือจ่ายตามที่ใช้ (pay as you go)  ตามแนวคิด Mobility as a welfare service ค่าเดินทาง
เป็นสวัสดิการในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเสนอให้มีการสนับสนุนสวัสดิการเดินทางครอบคลุมตลอดการ
เดินทางแบบประตูสู่ประตู โดยรวมค่าเดินทางในส่วนของ first/last mile transport ด้วย อาทิ ค่าใช้จ่ายใน
การเช่าจักรยานหรือ micro mobility โดยการต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกับระบบตั๋วร่วม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องบัตรคนจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งของเมืองในการ
สนับสนุนสวัสดิการเดินทางให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

5. นโยบายส่งเสริมการเดินทางเพื่อส่วนรวม (collective mobility)  

  เพื่อแก้ปัญหาความต้องการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนและสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
อย่างยั่งยืน ควรมีมาตรการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ลดการเดินทางด้วยยานพาหนะที่มี
ผู้โดยสารน้อย (low occupancy vehicle) ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อแบ่งปันการเดินทางร่วมกัน 



 

437 

(shared mobility) ผู ้โดยสารสามารถเลือกเดินทางกับกลุ่มผู ้ใช้บริการที่มีความต้องการในการเดินทาง
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรและนักศึกษาจำนวน
มาก พฤติกรรมการเดินทางของคนกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกันจึงสามารถสนับสนุนบริการขนส่งเพื่อการเดินทาง
ร่วมกันได้  

6. นโยบายปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเดินทาง 

 การเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเป็นการเดินทางในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนฝังรากลึกกลายเป็น
วิถีชีวิต โดยเฉพาะการเดินทางในเมืองต่างจังหวัดที่ไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ทำ
ให้เมืองทุกเมืองในประเทศไทยพึ่งพาการเดินทางด้วยรถส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ละครัวเรือน
มีการครอบครองยานพาหนะมากกว่าหนึ่งคัน ในอนาคตหากมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ก็ควรมีนโยบายที่
ช่วยลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัว รวมไปถึงการครอบครองยานพาหนะก็ลดลง และหันไปใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ รวมถึงเดินเท้ามากขึ้น ด้วยแนวคิด Nudge ดัดพฤติกรรมมนุษย์ Nudge หมายถึงการสัมผัสเบา ๆ 
เพื่อให้ได้รับความสนใจและ “รุน” ไปทีละน้อยในทิศทางที่ต้องการ คือเครื่องมือสำคัญในด้านบวก เป็นการ
แนะนำทางอ้อมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือการตัดสินใจอย่างเห็นพ้องโดยไม่มีการบังคับ ทั้งหมดกระทำอย่าง
แนบเนียนและนิ่มนวลเพื่อให้พฤติกรรมถูกปรับไปในทิศทางที่ต้องการ  

จากบทบาทของเมืองหลักในการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถเป็นจุดเริ่มต้น
การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัว โดยเริ่มจาก
การเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาได้ มีตัวอย่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่สนับสนุนการเดินทางของ
บุคลากรและนักศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านบัตรประจำตัวพนักงานและ
บัตรนักศึกษา หรือการพัฒนาระบบ shuttle bus ที่ให้บริการภายในมหาวิทยลัยเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง
สาธารณะของเมือง ทั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ย้ายมาอยู่ในเมืองหลักเป็นการชั่วคราว และมักซื้อรถจักรยานยนต์
เพื่อการเดินทาง จึงมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้กับนิสิต
ตั้งแต่แรกเข้า เพื่อลดโอกาสในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ พร้อมกับสนับสนุนประสบการณ์ในการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อปรับพฤติกรรมการเดินทางไปในทิศทางเหมาะสมต่อไป 

8.4.2 ยุทธศาสตร์การออกแบบเมืองไรเ้ครือ่งยนต ์
ภายหลังจากพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาเมืองตามแนวคิดการพัฒนา

พื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) โดยสนับสนุนการฟื้นฟูเมือง
เพื่อลดการเดินทางด้วยรถส่วนตัว เพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมการเดินเท้า จักรยาน
หรือการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต ์
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1. นโยบายออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายสำหรับระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ 

การบูรณาการระบบขนส่งสาธารณะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดการบูรณาการระหว่างระบบขนส่ง
มวลชนทางรางและระบบขนส่งรอง (feeder system) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ การบูร
ณาการมีความหมายทั้งในเชิงกายภาพและการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเดินทางแบบไร้รอยต่อ (seamless 
intermodal travel) ในด้านการบริหารจัดการ คือ การบูรณาการระบบการจ่ายค่าโดยสารเป็นระบบเดียว 
ในขณะที่ด้านกายภาพ คือ การออกแบบตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (interchange) ให้มีความ
สะดวกรวดเร็วในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง 

แนวคิด MaaS สามารถทำให้เกิดบริการขนส่งสาธารณะแบบประตูสู่ประตู (door to door service) 
สำหรับคนทุกกลุ่ม ดังนั้น จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางมีความสำคัญมากในการสร้างการเดินทางแบบไร้รอยต่อ 
เพื่อประสานการแลกเปลี่ยนของผู้โดยสารระหว่างเส้นทางที่แตกต่างกัน และรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันให้
เกิดการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละสถานีควรออกแบบพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการเดินทางสำหรับระบบขนส่ง
รอง อาทิ รถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยเฉพาะจุดจอดรอของรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือที่เรียกว่าวิน 
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการออกแบบพื้นที่สำหรับคนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ทางเท้าเป็นที่ตั้งของวิน ในอนาคต
รถจักรยานยนต์รับจ้างจะถูกบูรณาการเป็นส่วนนึงของแพลตฟอร์มขนส่งเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งหลัก การ
ออกแบบพื้นที่สำหรับวินจึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ให้บริการขนส่ง และยังช่วยอำนวย
ความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางให้กับผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะอีกด้วย 

ดังนั้น ผู้ให้บริการขนส่งควรออกแบบวางผังภายในสถานีขนส่งมวลชนร่วมโดยมีจุดประสงค์หลัก คือ 
ให้ทุกองค์ประกอบของสถานี แพลตฟอร์มของแต่ละรูปแบบการเดินทางอยู่ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
เพื่อลดระยะการเดินและเพิ่มประสิทธิภาพการโอนถ่ายการเดินทาง มีการออกแบบตามหลัก Universal 
design มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

2. นโยบายออกแบบเมืองเพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์  

  ตามแนวคิด TOD พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนจะต้องมีการออกแบบให้เป็นย่านที่มีความหนาแน่นสูง
และมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มระดับการเข้าถึงสถานีด้วยการออกแบบภายในย่านให้มีลักษณะทางกายภาพ
ที่เอื้อต่อการเดินเท้า (walkability environment) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินเท้า การใช้จักรยาน รวมถึง  
micro mobility เข้าสู่สถานี  ค่าเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน (first/last mile connectivity) เป็นศูนย์ 
ทำให้ราคาค่าเดินทางรวมด้วยระบบขนส่งสาธารณะถูกลง ช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชน 

 ทั้งนี้ ในเมืองหลักในภูมิภาคมีความหลากหลายของกิจกรรมและย่าน ทำให้เกิดการเดินทางโดยเฉพาะ
การเดินทางเพื่อซื้อของเกิดขึ้นทุกช่วงเวลาของเมือง และในย่านการค้าศูนย์กลางเมืองมักมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ 
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ดังนั้น เพื่อลดปริมาณรถและส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ในพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ควรมี
การกำหนดพื้นที่จอดรถที่เหมาะสมโดยรอบพื้นที่ดังกล่าวแทนการจอดรถริมถนน (on street parking) โดย
ตำแหน่งที่สามารถเชื ่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มี
ทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย เช่น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่า เป็นต้น นอกจากนี้ เมืองสามารถออกแบบ
ถนนที่เอื้อต่อการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ โดยการลดพื้นที่สำหรับยานพาหนะและเพิ่มพื้นที่สำหรับการเดิน
เท้าและจักรยาน รวมถึง micro mobility และอุปกรณ์สำหรับการเดินทางส่วนบุคคลในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 
อีกทั้งยังสามารถออกเทศบัญญัติกำหนดช่วงเวลาการเดินทางของรถประเภทต่าง ๆ  ในพื้นที่เมือง เช่น การ
ห้ามรถบรรทุกหรือรถขนส่งสินค้าขับขี่บนถนนบางเส้นทางที่มีปริมาณการเดินทางหนาแน่น เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้กับการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ทุกประเภท ให้สามารถใช้พื้นที่แต่ละส่วนบนถนนร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้เมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยสามารถก้าวสู่สังคม
ที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก ก แบบสำรวจโครงการวิจัยคนเมือง 4.0 
พ.ศ. 2564 

 

CODE ANSWER CODE 

A 1.ผู้ตอบแบบสอบถาม 2.ภรรยา สามี 3.ลูกสาว ลูกชาย 4.ลูกเขย ลูกสะใภ้ 5.บิดา มารดา 6.พ่อแม่ของสามีหรือภรรยา  
7.น้องชาย น้องสาว พี ่ชาย พี ่สาว 8.หลาน 9.ลูกพี ่ล ูกน้อง 10.ญาติ 11.พี ่เขย พี ่สะใภ้ น้องเขย น้องสะใภ้  
12.บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ 

B 1.ชาย 2.หญิง 3.อื่นๆ 

C 1.ก ่ อนประถมศ ึ กษา  2.ประถมศ ึ กษาตอนต ้ น  3.ประถมศ ึ กษาตอนปลาย   4.ม ั ธยมศ ึ กษาตอนต้ น  
5.มัธยมศึกษาตอนปลาย  6.ปวช. 7.ปวส. 8.ป.ตรี  9.ตั้งแต่ป.โทขึ้นไป 10.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 11.ไม่ได้เรียนอยู่   
12.ไม่แน่ใจ 13.ไม่ทราบ 14. ไม่ตอบ 

D 1.สม่ำเสมอ (มีรายได้ 4-7 วันต่อสัปดาห์/มีเงินเดือนประจำ) 2.ไม่สม่ำเสมอ (มีรายได้น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)  
3.ไม่มีรายได้ 4.ไม่แน่ใจ 5.ไม่ทราบ 6.ไม่ตอบ 

E 1. มี สมาร์ทโฟน 2. มี แทบเล็ต 3. มี สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต 4. ไม่มี 5. ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไม่ตอบ 

F 1. มีความสัมพันธ์มาก (ขาดไม่ได้) 2. ไม่ความสัมพันธ์ปานกลาง (จำเป็นต้องใช้ แต่ไม่เสมอไป) 3. มีความสัมพันธ์น้อย 
(ไม่ใช้ก็ได้) 4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 

G 1.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. เบี้ยผู้สูงอายุ 3. เบี้ยคนพิการ 4. ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา 5. เงินสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไม่ตอบ  

H 1.รถยนต์ส่วนบุคคล (เดินทางคนเดียว) 2.รถยนต์ส่วนบุคคล (มีเพื่อนร่วมทาง) 3.รถโดยสารประจำทาง 4.รถไฟ  
5.รถรับส่งพนักงาน/นักเรียน 6.รถแท้กซี ่7.เรือ 8.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 9.รถจักรยานยนต์รับจ้าง  
10.จักรยาน 11.เดิน 12.แอปพลิเคชันเรียกรถ 13.อื่นๆ 

I 1.มี 2. มี มากกว่า 1 บัญชี 3. ไม่ม ี 4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 

J 1.มี ใช้งานเป็นประจำ (มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) 2. มี ใช้งานปานกลาง (น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) 3. มี ใช้งาน
น้อย (น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง) 4. มี ไม่เคยใช้งาน 5. ไม่มี 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไม่ตอบ 

K 1.มีบัตรเครดิตและเดบิต 2. มี เฉพาะบัตรเครดิต 3. มี เฉพาะบัตรเดบิต 4. ไม่มี 5.ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไม่ตอบ 

L 1. หลายครั้งต่อวัน 2.ทุกวัน  3.สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง 4.สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 5.เดือนละ 1-2 ครั้ง 6.ปีละ 4-6 ครั้ง 7.ต่ำ
กว่าปีละ 4 ครั้ง 8.ไม่ทำเลย/ไม่ใช้งานเลย 

N 5.พอใจมาก 4.ค่อนข้างพอใจ 3.ปานกลาง 2.ไม่ค่อยพอใจ  1.ไม่พอใจเลย 

O 5.มากที่สุด 4.ค่อนข้างมาก 3.ปานกลาง 2.น้อย  1.น้อยมาก 
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สำหรับผู้เก็บแบบสำรวจ (กรอกด้วยตนเอง) 
1. รหัสแบบสอบถาม (รหัสกริด XX รหัสชุดแบบสอบถาม XXX)      

2. ผู้เก็บข้อมูล ชื่อ-นามสกุล     รหัสผู้เก็บข้อมูล   
3. วัน/เวลาเก็บข้อมูล วันที ่ / /  เวลาเริ่มต้น  เวลาสิ้นสุด   
4. เมือง  (CMI) เชียงใหม่  (KKN) ขอนแก่น  (HTY) หาดใหญ่-สงขลา 
5. ตำแหน่งพื้นที่ อำเภอ   ตำบล   หมู่บ้าน/ที่   
6. พิกัดสถานที่ LAT   LON    
7. ประเภทพื้นที่ ในโครงการเอกชนจัดสรร…  (1) มีรั้ว  (2) ไม่มีรั้ว 

ในโครงการรัฐ…  (3) บ้านมั่นคง  (4) เคหะชุมชน  (5) เอื้ออาทร 
ในสถาบัน…  (6) เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ในชุมชน…  (7) ชุมชนแออัด/สลัม  (8) ชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟ/เขตสาธารณะ 
 (9) ไม่อยู่ในโครงการ/ชุมชน/สถาบัน 

8. ประเภทที่อยู่อาศัย  (1) บ้านเดี่ยว  (2) ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝด  (3) ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว 
 (4) ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง/อื่นๆ 
ห้องพักในอาคาร…  (5) พาณิชย์/ตึกแถว  (6) เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์  

 (7) คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนต์  (8) แฟลต  (9) หอพัก 
9. คุณภาพที่อยู่อาศัย  (1) ดี  (2) ปานกลาง  (3) แย่ 
10. ความแออัดที่อยู่

อาศัย 
 (1) ไม่แออัด  (2) แออัด  

 
ตัวอย่างภาพคุณภาพที่อยู่อาศัย (ประเมินโดยผู้เก็บข้อมูล) 
ดี 

 

ปานกลาง 

 

แย ่
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ส่วน ก. ข้อมูลในระดับครัวเรือน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลที่อยู่อาศัยและการย้ายถิ่นฐาน (9 ข้อ) 
1.1. ประเภทโครงสร้างหลัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 (1) ไม้   (2) เหล็ก   (3) คอนกรีตเสริมเหล็ก  (4) วัสดุไม่ถาวร/วัสดุใช้แล้ว   (5) อื่นๆ ระบุ  
1.2. อายุอาคาร   ป ี
1.3. ขนาดที่อยู่อาศัยต่อครัวเรือนโดยประมาณ (นับเฉพาะพื้นที่อาคาร)  ตารางเมตร  
1.4. ลักษณะการแบ่งห้องของที่อยู่อาศัย  

 (1) ไม่มีการแบ่งเป็นห้องย่อย (ยกเว้นห้องน้ำ)  (2) มีการแบ่งเป็นห้องย่อย (ไม่รวมห้องน้ำ) 
1.5. ห้องหรือพื้นที่ที่มีทั้งหมดในที่อยู่อาศัย (หากเป็นอาคารชุดให้นับเฉพาะที่มีในห้องชุด ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ห้องนอน  ห้อง  ห้องน้ำ  ห้อง  ห้องทำงาน  ห้อง  ห้องเก็บของ  ห้อง 
 ห้องครัว   ห้อง  ครัว ไม่กั้นห้อง อยู่ในอาคารรวมกับห้อง/พื้นที่อื่น   

 ครัว ไม่กั้นห้อง อยู่นอกอาคาร (เช่น ระเบียง ลานหลังบ้าน) 
 พื้นที่นั่งเล่นในอาคาร   พื้นที่นั่งเล่นนอกอาคาร  ชาน/ระเบียง      แห่ง  สวน/สนามนอกบ้าน 
 พื้นที่จอดรถ คัน  อื่นๆ ระบุ    

1.6. ในอาคารหรือโครงการที่คุณพักอาศัยอยู่มีพื้นที่ส่วนกลางต่อไปนี้หรือไม่ (กรณีที่เป็นอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร) 
1.6.1. ประเภทพื้นที่นอกอาคารที่มีในส่วนกลางของโครงการ (ตอบที่มีทั้งหมด) 

 (1) ที่จอดรถ  (2) ลานโล่ง   (3) สนามหญ้า   (4) สวน  
 (5) แปลงผัก  (6) สนามเด็กเล่น  (7) สนามกีฬา   (8) สระว่ายน้ำ 
 (9) พื้นที/่ศาลานั่งเล่น  (10) อื่นๆ ระบุ    

1.6.2. ประเภทพื้นทีใ่นอาคารที่มีในส่วนกลางของโครงการ (ตอบที่มีทั้งหมด) 
 ฟิตเนส   ครัวกลาง   ห้อง/ที่ทานอาหาร  ห้องซักรีด  
 ห้องสมุด/ที่ทำงาน  ห้อง/ที่นั่งเล่น   ห้อง/ที่เด็กเล่น (มีการติดตั้งเครื่องเล่นและของเล่น) 
 ห้อง/ที่เล่นเกมส์  ห้อง/ที่ดูภาพยนตร์  อื่นๆ ระบุ    

1.6.3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของพื้นที่ส่วนกลางในภาพรวม   (CODE N) 
1.7. ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

เป็นเจ้าของ...  (1) ไม่มีการผ่อนชำระ  (2) อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ  (...ข้ามไปตอบข้อ1.7.1 ) 
เช่า...  (3) เช่าซื้อ เช่าตรง…  (4) มีเซ้ง  (5) ไม่มีเซ้ง   

เช่าช่วง... (6) มีเซ้ง  (7) ไม่มีเซ้ง   (...ข้ามไปตอบข้อ 1.7.2-1.7.7) 
ไม่เสียค่าเช่า.. (8) เพราะรวมในค่าจ้าง  (9) เพราะให้อยู่เปล่า  (10) เพราะบุกรุก 

(...ข้ามไปตอบข้อ 1.7.4-1.7.7) 
 (11) อื่นๆ ระบุ    

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเป็นเจ้าของ...(1-2) 
1.7.1. คุณคิดจะทำอย่างไรกับที่อยู่อาศัยนี้ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

 (1) มอบให้ ระบุ  (CODE A)  (2) ประกาศขายในอีก  ปีข้างหน้า 
 (88) ไม่ทราบ/ไม่มีแผน  อื่นๆ โปรดระบุ   

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเช่า...(3-7) 
1.7.2. ระยะสัญญาเช่ารวม  ป ี เดือน สัปดาห ์
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1.7.3. ระยะสัญญาคงแหลืออีก ป ี เดือน สัปดาห ์
หากข้อ 1.7 ตอบว่าเช่าหรือไม่เสียค่าเช่า...(3-10) 

1.7.4. คุณมีที่อยู่อาศัยอื่นที่เป็นเจ้าของเองหรือเป็นของบิดามารดาหรือไม่ 
 (00) ไม่มีทั้งที่เป็นของตนเองหรือของบิดามารดา  (1) มีเป็นเจ้าของเอง  (2) มีเป็นของบิดามารดา 

1.7.5. คุณมีความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในอนาคตหรือไม่ หากต้องการคุณต้องการที่อยู่อาศัยประเภทใด 
 (0) ไม่ต้องการ  (1) ต้องการ ระบุประเภท     (CODE…) 

1.7.6. คุณมีแผนจะเช่าที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคตอีกเป็นระยะเวลานานเท่าไร (อาจเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ที่อยู่
อาศัยในปัจจุบันก็ได้) 
 (1) ไม่เกิน 2 ป ี  (2) 2-5 ปี   (3) มากกว่า 5 ปี  

1.7.7. คุณต้องการเช่าที่อยู่อาศัยไปตลอดชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 (0) ต้องการ ระบุเหตุผลหลักไม่เกิน 2 ข้อ 
 ต้องการอิสระในการเคลื่อนย้ายที่อยู่   ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำกว่าการซื้อบ้าน  
 ไม่ต้องการมีภาระในการดูแลที่อยู่อาศัย  อื่นๆ โปรดระบุ       

 (1) ไม่ต้องการ ระบุเหตุผลหลักไม่เกิน 2 ข้อ 
 ต้องการความมั่นคงจากการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  ต้องการสร้างมรดกไว้ให้ลูกหลาน 
 ต้องการลงทุนด้วยการขายที่อยู่อาศัยในอนาคต อื่นๆ โปรดระบุ    

1.8. คุณอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยในปัจจุบันมานานเท่าไหร่แล้ว (ที่ทำการสำรวจ อาจไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่เป็นถิ่นฐานหลัก) 
  ป ี  เดือน  วัน 

1.9. คุณวางแผนจะอยู่ที่พักอาศัยในปัจจุบันต่อไปอีกนานเท่าใด (หากมีแผนที่จะย้ายไปแล้วย้ายกลับ ให้นับเวลาก่อนจะ
ย้ายไป) 
 ต่ำกว่า 3 เดือน     มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน  มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ป ี
 มากกว่า 1 ป ีแต่ไม่ถึง 2 ปี  มากกว่า 2 ป ีแต่ไม่ถึง 5 ปี  5 ปีขึ้นไป แต่ไม่คิดจะอยู่ตลอดไป  
 คิดจะอยู่ตลอดไป  

1.10. สถานทีบ่้านเกิดของคุณอยู่ที่ใด (ที่อยู่อาศัยในวัยแรกเกิด)  
 เหมือนสถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)    

1.11. ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านในปัจจุบันของคุณอยู่ที่ใด (ที่อยู่อาศัยที่มีการลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานรัฐ)  
 เหมือนสถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)    

1.12. ที่อยู่อาศัยที่เป็นถิ่นฐานหลักในปัจจุบันของคุณอยู่ที่ใด (ที่อยู่อาศัยมาแล้วหรือวางแผนที่จะอยู่ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) 
 เหมือนสถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   เหมือนทะเบียนบ้าน   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถิ่นฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)    
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1.13. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยย้ายถิ่นฐานหรือไม่  เคย (ตอบข้อ 8.6.1-8.6.3)  ไม่เคยเลย (ข้ามไปข้อ 8.7) 
*การย้ายถิ่น หมายถึง การที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากพื้นที่หนึ่งไปยังเทศบาลอื่น อบต.อื่น จังหวัดอ่ืน หรือประเทศอื่น 
โดยแต่ละครั้งอาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่นับการเปลี่ยนเขตเทศบาลหรือ อบต. เนื่องจาก การขยาย
เขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจำที่เดิม และไม่นับการย้ายสถานที่อยู่อาศัย
ภายในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือภายในพื้นที่เมืองเดียวกัน 

1.13.1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คุณย้ายถิ่นฐานมาแล้วกี่ครั้ง  ครั้ง (ย้ายไปแล้วย้ายกลับนับเป็น 2 
ครั้ง) 

1.13.2. ที่อยู่อาศัยที่เป็นถิ่นฐานหลักก่อนหน้าการย้ายมาสู่ถิ่นฐานหลักในปัจจุบันของคุณอยู่ที่ใด   
 เหมือนบ้านเกิด   เหมือนทะเบียนบ้าน  (00) ก่อนหน้านี้ ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถิ่นฐาน
หลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)   

1.13.3. ในตอนที่คุณตัดสินใจย้ายสู่ถิ่นฐานหลักในปัจจุบัน มีสาเหตหุลักในการย้ายอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
 หางานทำ (ปัจจุบันไม่มีงาน)     หางานทำใหม่ (ปัจจุบันมีงาน แต่จะออก)  
 หางานทำเพิ่มเติม (จะยังคงรายได้ในปัจจุบัน)  ตามหน้าที่ (ยังทำงานเดิมแต่ต้องย้ายพื้นที่) 
 ทำกิจการครอบครัว  ทำงานเกษตรของครอบครัว  ติดตามคนในครอบครัว 
 เพื่อดูแลผู้อื่นในครอบครัว  ขาดคนดูแลตนเอง (ให้คนรู้จักดูแล)  รักษาตัว (ดูแลตนเอง) 
 ศึกษาต่อ    หาประสบการณ์/วิถีชีวิตใหม่  อื่นๆ ระบุ    

 

รายการปัจจัยดึงดูดรองในระดับเมือง 

1.14. กรุณาให้คะแนน
สถานภาพ
ปัจจุบันของ
ปัจจัยต่างๆ ใน
พื้นที่เมืองที่
สำรวจ 
5 สถานภาพดี
มาก 

⋮ 
1 สถานภาพแย่
มาก 

1.15. สมมติว่าคุณจะย้ายที่
อยู่อาศัย กรุณาให้
คะแนนความสำคัญ
ของปัจจัยต่างๆ ต่อ
การตัดสินใจเลือกถิ่น
ฐานใหม่ของคุณ 
5 สำคัญมากที่สุด 

⋮ 
1 สำคัญน้อยที่สุด 
0 ไม่มีความสำคัญเลย 

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร (CONNECTIVITY) 
1. สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร   
2. มีความสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัด/ประเทศ   
3. มีความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง   
4. มีความสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับย่าน   

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการทำงาน (WORKABILITY) 
5. มีค่าครองชีพที่เหมาะสมกับรายได้   
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6. มีค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได้   
7. มีแรงงานคุณภาพที่สามารถสร้างเครือข่าย/ทำงานร่วมกัน   
8. มีโอกาสทำงานที่ตนสนใจ   
9. เป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการทำงาน/ประกอบธุรกิจ 

เช่น แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ หน่วยงานวิจัย ฯลฯ 
  

ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย (LIVABILITY) 
10. มีการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้   
11. มีบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้   
12. มีอาหารที่มีคุณภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได้   
13. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
14. มีเครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับที่เข้าถึงได้   
15. มีสังคมที่ยอมรับในความหลากหลาย (สัญชาติ เพศสภาพ สี

ผิว ศาสนา ฯลฯ) 
  

16. มีกิจกรรมและพื้นที่นันทนาการในเมือง   
17. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ   

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (SUSTAINABILITY) 
18. มีลักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ   
19. มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ (น้ำ ดิน ป่าไม้ สัตว์ ฯลฯ)   
20. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ น้ำ ขยะ ฯลฯ)   
21. ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ   

 
1.16. ในครัวเรือนของคุณมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่พักหรือไม่ (ไม่รวมการใช้งานผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ) 

 (00) ไม่มี   (1) มี 
1.17. ในครัวเรือนของคุณมีอุปกรณ์ IOT หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ หากมี

โปรดระบุอุปกรณ์ IOT ทั้งหมดที่มีในครัวเรือน (เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ระบบออโต้ล็อค เครื่องปรับอากาศที่สั่งการได้จาก
โทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด ฯลฯ)  
 (00) ไม่มี  (1) มี ระบุ     
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ส่วน ข. ข้อมูลระดับสมาชิกในครัวเรือน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน (9 ข้อ) *หากมีหลายคนที่พร้อมตอบแบบสอบถาม ให้สำรวจจากผู้ที่จะสามารถตอบแทนคนอื่นๆ ในครัวเรือนได้มากที่สุด 

ลำดับ 

2.1. ข้อมูลประชากร 2.2. ระดับการศึกษา 2.3. ระดับรายได้ 2.4. การใช้เทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์กับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

อาย ุ
 

เพศ สัญชาติ  ระดับการ 
ศึกษาสูงสุด 

ขณะนี้กำลังเรียน
อยู่ระดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ความสม่ำเสมอของ
รายได้ 

การมีสมาร์ทโฟน/
แทบเล็ต 

งานสัมพันธ์กับ
สมาร์ทโฟน/
อินเทอร์เน็ต 

CODE A - B - C - D E F 
 2...ภรรยา/สามี 3...บุตร 4…

พ่อ/แม่ 5…พี่น้อง  
6…ลูกพี่ลูกน้อง  
7…ลูกเขย/สะใภ้  
8…พี่น้องเขย/สะใภ้ 
9...พ่อแม่สามีภรรยา  
10…หลาน 11…ญาติ  
12...เพื่อน 13…แฟน 
14…บุคคลอื่น 

(ปี) 1…ชาย 
2…หญิง 
3…อื่นๆ 

(ระบุ) 1…ก่อนประถมศึกษา  
2…ประถมศึกษา (ต้น) 
3…ประถมศึกษ (ปลาย) 
4…มัธยมศึกษา (ต้น) 
5…มัธยมศึกษา (ปลาย) 
6...ปวช. 7…ปวส.  
8…ป.ตรี 9…ตั้งแต่ ป.โทขึ้นไป  
00...ไม่ม/ีไม่เคยรับการศึกษา 

(บาท/เดือน) 1...มีเงินเดือน 
2…มีรายได้
สม่ำเสมอ (4-7 วัน
ต่อสัปดาห์) 
3…มีรายได้ไม่
สม่ำเสมอ (< 4 วัน
ต่อสัปดาห์) 
00…ไม่มีรายได้ 

1…มีสมาร์ทโฟน 
2...มีแท็บเล็ต 
3…มีทั้งคู่ 

มีความสัมพันธ์… 
1…มาก/ขาดไม่ได้ 
2…ปานกลาง/ใช้เป็น
ครั้งคราว 
3…น้อย/ไม่ใช้ก็ได้ 

1 1...ผู้ตอบแบบ          
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

…           
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 2.5. สวัสดิการความช่วยเหลือ 2.6. การเดินทางในชีวิตประจำวัน (ไปทำงาน หากไม่มีงาน กรอก 00) 2.7. การเงิน 2.8. พื้นที่ในบ้าน 
ลำดับ สวัสดิการความช่วยเหลือที่ได้รับอยู่

ในปัจจุบัน 
ตำแหน่งที่
ทำงาน
หลัก 

วิธีหลักในการเดินทางไปทำงาน ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าเดินทาง การมี
บัญชี
ธนาคาร 

การมี
บัตร 
เดบิต 

การมี
บัตร
เครดิต 

การมี
อินเทอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง 

ความถี่การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตแบงคก์ิ้ง 

มีห้องนอน
ส่วนตัว
  

มีพ้ืนที่
ส่วนตัวที่
ไม่ใช่
ห้องนอน 

CODE G - H -  I I I I J - - 
 1…บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

2…เบี้ยผู้สูงอายุ  
3…เบี้ยคนพิการ  
4…ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา  
5…เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
6…ประกันสังคม 
7…บำเหน็จ/บำนาญราชการ/บริษัท 
 
*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โปรดกรอก
สวัสดิการทุกประเภทที่ได้รับอยู่ใน
ปัจจุบัน 

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

การเดินทางสว่นบุคคล... 
1…รถยนต์ (เดินทางคนเดียว)  
2...รถยนต์ (มีคนร่วมทาง)  
3…รถจักรยานยนต์ 4…จักรยาน 5…เดิน 
ขนส่งสาธารณะ... 
6...รถเมล์/รถบัส/บขส. 7…รถสองแถว  
8...รถไฟ 9...เรือ 
ขนส่งกึ่งสาธารณะ... 
10...รถรับส่งหน่วยงาน/บริษัท/โรงเรียน  
11…รถแท็กซี่ 12…จักรยานยนต์รับจ้าง  
13…แอปพลิเคชันเรียกรถ 
14…อื่นๆ 

(นาที/
เที่ยว) 

(บาท/เที่ยว) 
*สำหรับ
ยานพาหนะ
ส่วนตัว ระบุค่า
น้ำมัน (บาท/
เดือน) 

1...มี   
2…มี มากกว่า 1 บัญชี/บัตร 
(ระบุจำนวน?) 

ถ้ามี... 
1...ใช้งานประจำ (≥3 
ครั้งต่อสัปดาห์ 
2…ใช้งานปานกลาง (<3 
ครั้งต่อสัปดาห์)  
3…ใช้งานน้อย (< 1 ครั้ง
ต่อเดือน)  
4...มีแต่ไม่เคยใช้ 

1…มี 
00…ไม่มี 

1…มี 
00…ไม่มี 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
…             
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ส่วน ค. พฤติกรรมสมาชิกในครัวเรือน 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเดินทาง (11 ข้อ) 
พฤติกรรมการเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
3.1. ครัวเรือนของท่านมีจำนวนยานพาหนะส่วนบุคคลในครอบครองต่อไปนี้จำนวนเท่าใด (00 ไม่มีเลย ข้ามข้อ 3.2) 

 รถยนต์ จำนวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จำนวน  คัน 
 จักรยาน จำนวน  คัน   อื่นๆ ระบุ จำนวน  คัน 

3.2. ในกรณีที่มีการครอบครองยานพาหนะ มียานพาหนะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นประจำเกือบทุกวัน จอดทิ้งไว ้มีการใช้
งานนานๆ ครั้ง (00 ไม่มีเลย) 
 รถยนต์ จำนวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จำนวน  คัน 
 จักรยาน จำนวน  คัน   อื่นๆ ระบุ จำนวน  คัน 

3.3. สมาชิกในครัวเรือนของท่าน มีสมาชิกที่ต้องเดินทางไปทำงาน/ไปเรียน จำนวน...................... คน  (00 ไม่มีเลย) 
3.4. โปรดระบุการครอบครองและการใช้งานยานพาหนะทั้งหมดในครัวเรือนของท่าน (เรียงลำดับจากคันที่ใช้มากที่สุด) 
ลำดับ ประเภทยานพาหนะ

ส่วนตัว 
สมาชิกท่าน
ใดเป็น
เจ้าของรถ 

สมาชิกท่านใด
เป็นผู้ใช้งาน
หลัก 

วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถ 

  CODE H (1, 3, 4) CODE A CODE A 1…ไปทำงาน 2…ไปโรงเรียน 3…ไปโรงพยาบาล 
4…ไปซื้อของ  
5…ไปเที่ยวพักผ่อน 6…ไปพบเพื่อน/เยี่ยมญาติ 

7…อื่นๆ 
1     
2     
3     
4     
5     

3.5. สมาชิกในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์จำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
3.6. สมาชิกในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
3.7. สมาชิกในครัวเรือนมีผู้ที่ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบขับขี่จำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
พฤติกรรมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
3.8. ในครัวเรือนของท่านรวมถึงตัวท่าน มีสมาชิกที่ใช้บริการรถสองแถว  

 (0) ไม่เคยใช้บริการ  (ข้ามไป 3.10)   (1) เคยใช้บริการบ้าง (ข้ามไปข้อ 3.9)  
 (2) ใช้บริการเป็นประจำ (ตอบข้อ 3.8.1-3.8.2) 

3.8.1. มีสมาชิกที่ใช้รถสองแถวเพื่อไปทำงานเป็นประจำ   คน 
3.8.2. มีสมาชิกที่ใช้รถสองแถวเพื่อไปเรียนเป็นประจำ  คน 

3.9. ในครัวเรือนของท่านรู้จักรถสองแถวที่สามารถโทรให้มารับบริการได้หรือไม่  
 (00) ไม่มี    (1) มี  

3.10. สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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กิจกรรม ความถ่ี (CODE x) ผู้ใช้บริการ (CODE A) 

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อเดินทาง   

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อสั่งอาหาร   

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อส่งของ   

 อื่นๆ ระบุ   

 
3.11. สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองใช้บริการซิต้ีบัส เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
กิจกรรม ความถ่ี (CODE x) ผู้ใช้บริการ (CODE A) 

 เดินทางไปทำงาน/ไปเรียน   

 เดินทางทั่วไปในเมือง   

 เดินทางไปสนามบิน   

 อื่นๆ ระบุ   

 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค (9 ข้อ) 
การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูป 
4.1. สมาชิกในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูป  (CODE A) 
4.2. ครัวเรือนของคุณซื้อของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูปจากแหล่งต่อไปนี้ ด้วยความถี่และการเดินทางอย่างไร 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถานที่ ตำแหน่ง (พิกัด/

สถานที่) 
ความถ่ี (CODE X) วิธีการเดินทาง (CODE 

H) 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซื้อ    

 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)    

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัสตลาด)    

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น 
แม็คโคร) 

   

 ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน
รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในห้างฯ ด้วย) 

   

 อื่นๆ ระบุ       

การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน (ของใช้ในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ) 
4.3. สมาชิกในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน  (CODE A) 
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4.4. ครัวเรือนของคุณซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจากแหล่งต่อไปนี้ ด้วยความถี่และการเดินทางอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

สถานที่ ตำแหน่ง (พิกัด/
สถานที่) 

ความถ่ี (CODE X) วิธีการเดินทาง (CODE 
H) 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซื้อ    

 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)    

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัสตลาด)    

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น 
แม็คโคร) 

   

 ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน)    

 อื่นๆ ระบุ       

การกินอาหารนอกบ้าน 
4.5. ครัวเรือนของคุณเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านที่สถานที่ต่อไปนี้ ด้วยความถี่อย่างไร (หากอยู่คนเดียวให้หมายถึงตัว

คุณ หากอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 คน ให้หมายถึงกรณีที่เดินทางไปด้วยกันมากกว่า 1 คน) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถานที่ ความถ่ี (CODE X) 

 ตลาดสด  

 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์
เซ็นเตอร์ 

 

 อื่นๆ ระบุ     

4.6. การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของครัวเรือนของคุณ มักเกิดขึ้นในมื้อใด ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

ม้ือ ความถ่ี (CODE X) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อื่นๆ ระบุ     

การซื้อของออนไลน์ 
4.7. สมาชิกในครัวเรือนของคุณ (รวมถึงตัวคุณเอง) ซื้อของทาง TV Shopping หรือซื้อของออนไลน์บ้างหรือไม่ 
กิจกรรม กรณีไม่ซื้อ กรณีซื้อ 
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ความถ่ี (CODE x) ผู้ซ้ือหลัก (CODE A) 
ซื้อของทาง TV Shopping    
ซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม (เช่น Shopee 
Lazada) 

   

ซื้อของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น FB 
Instagram) 

   

 
4.8. สินค้าที่ครัวเรือนของคุณมักซื้อออนไลน์หรือทาง TV SHOPPING คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม    ของสดของแห้ง/วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจำวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ)   เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
 เครื่องประดับ   เครื่องสำอาง   เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการทำงาน  
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก  เฟอร์นิเจอร์   
 อื่นๆ ระบุ   

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก COVID-19 
4.9. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19   (กลางป ี2563) ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อของ

ครัวเรือนของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง (ตอบทุกข้อ) 
พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถ่ีที่เปลี่ยนไป 

เพิ่มข้ึน (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X) 
4.9.1. การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูป  
4.9.2. การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน  
4.9.3. การทำอาหารกินเองในบ้าน  
4.9.4. การเดินไปไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน  
4.9.5. การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน  
4.9.6. การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร  
4.9.7. การซื้อของออนไลน์  
4.9.8. อื่นๆ ระบุ     

 

ตอนที่ 5 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่บริการสาธารณะ (สาธารณูปการ) (2 ข้อ) 
5.1. โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการด้านการแพทย์ของคุณหรือสมาชิกในครัวเรือนจากสถานที่ต่อไปนี้ (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ หากในประเภทหนึ่งมีสมาชิกใช้ที่เคยใช้งานหลายคนให้ตอบข้อมูลของสมาชิกที่ด้วยความถี่มากที่สุด) 
สถานที่ ตำแหน่ง  วิธีการ

เดินทาง 
ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

ความถ่ีในการ
ใช้งาน 

สมาชิก
ผู้ใช้งาน
หลัก  

 (พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

CODE H (นาที/
เที่ยว) 

(บาท/เที่ยว) CODE L CODE A 

 สถานีอนามัย/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพ
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ชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

 โรงพยาบาลรัฐบาล/
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

      

 โรงพยาบาลเอกชน       

 คลินิกเอกชน       

 อื่นๆ ระบุ (เช่น ร้านขาย
ยา)   

      

 
5.2. นอกจากบ้าน ที่ทำงาน พื้นที่บริการสาธารณสุข และพื้นที่ทางการศึกษาแล้ว สถานที่ใดที่คุณชอบไปเป็นประจำใน

ชีวิตประจำวัน (ลำดับ 5 พื้นที่จากที่ใช้งานบ่อยที่สุดก่อน) 
ลำดับ สถานที่  

 
กิจกรรม
ท่ีทำ 
 

ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถ่ี
ในการ
ใช้งาน 

สมาชิก
ผู้ใช้งาน
หลัก 

ความ
สะดวกใน
การเดินทาง
ไปใช้บริการ 

 1...ร้านกาแฟ 
2...ร้านเสริม
สวย 
สวนสาธารณะ  
หน้าปากซอย 
พิพิธภัณฑ์  
ห้องสมุดชุมชน 
บ้านเพื่อน 
ห้างสรรพสินค้า) 

(เช่น… 
พบ
เพื่อน 
เดินเล่น 
ออก
กำลัง
กาย เข้า
สังคม) 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เที่ยว) 

(บาท/
เที่ยว) 

CODE 
L 

CODE 
A 

5 สะดวก
มากที่สุด 

⋮ 
1 สะดวก
น้อยที่สุด 

1          
2          
3          
4          
5          
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(พิเศษ) ส่วน ค1. พฤติกรรมผู้สูงอายุในครัวเรือน 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ครัวเรือนมีคนอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป) 

ตอนที่ 6 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในครัวเรือน (6 ข้อ) (คนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป) 
พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
6.1. โดยปกติแล้วสมาชิกสูงอายุในครัวเรือนของคุณใช้เวลาในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณกี่ชั่วโมง (หากไม่

มีพื้นที่ส่วนกลางให้ข้ามข้อ 6.1.2-6.1.3 ) 
6.1.1. บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายนอกอาคาร         ชั่วโมง 
6.1.2. บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ภายในอาคาร        ชั่วโมง  
6.1.3. บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ภายนอกอาคาร        ชั่วโมง 
6.1.4. บริเวณพื้นที่นอกที่อยู่อาศัยหรือนอกโครงการอยู่อาศัย        ชั่วโมง 

6.2. คุณคิดว่าสภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของคุณเหมาะสมกับการใช้งานของสมาชิกผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด (หากไม่มี
พื้นที่ส่วนกลาง ไม่ต้องตอบข้อ 6.2.2) 

6.2.1. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แย่มาก) 

6.2.2. บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แย่มาก) 
6.3. ปัจจุบันในบ้านของคุณมีการติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ (เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ล็อคประตูอัตโนมัติ) 

หรือมีอุปกรณ์ดิจิทัลด้านสุขภาพแบบพกพา (เช่น นาฬิกาวัดการเต้นหัวใจ ที่วัดความดัน) ที่ผู้สูงอายุใช้งานอยู่
หรือไม่ จจุบันผู้สูงอายุในบ้านของคุณมีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลด้านสุขภาพหรือไม่ (เช่น นาฬิกาวัดการเต้นหัวใจ ที่วัด
ความดัน)  
 (00) ไม่มี    (1) มี ระบุชื่ออุปกรณ์     

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมืองและการเดินทาง 
6.4. ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) ที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือไม่ ถ้าม ีเขาเดินทางอย่างไร 

 (00) ไม่มี   (1) มี เดินทางด้วยตนเอง ด้วยวิธี   (CODE H)  
 (2) มี และมีคนเดินทางด้วย ด้วยวิธี  (CODE H) ผู้ร่วมเดินทาง  (CODE A) 

6.5. ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) ที่ยังขับรถเองอยู่หรือไม่  
 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอร์ไซค์เอง  อื่นๆ ระบุ   

6.6. หากมีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเกิน 65 ปี สมาชิกคนดังกล่าวมักออกไปทำกิจกรรมทางสังคมหรือพักผ่อนในพื้นที่ใด
นอกบ้านเป็นประจำบ้าง (นับเฉพาะสถานที่ที่ไปไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2 ครั้ง ไม่รวมสถานที่ที่ไปเพื่อทำงานหรือทำกิจกรรม
เพื่อการหารายได)้ 
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ลำดับ สถานที่  
 

กิจกรรมที่ทำ 
 

ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถ่ี
ในการ
ใช้งาน 

ผู้ที่
ติดตาม
ไปด้วย
(ถ้ามี) 

 1...ร้านกาแฟ 
2...ร้านอาหาร 
3...ร้านขายของหรือ
ให้บริการอื่นๆ ระบุ 
(เช่น ร้านเสริมสวย) 
4...บ้านเพื่อน  
5...ตลาดสด/ตลาด
นัด 
6...ห้างสรรพสินค้า/
คอมมูนิตี้มอลล์ 
7...ศูนย์ชุมชน 
8...ห้องสมุด 
9...ฟิตเนส/สนาม
กีฬา/ลานออกกำลัง
กาย 
10...พิพิธภัณฑ์/
แกลอรี่ 
11...สวนสาธารณะ 
12...วัด/โบสถ์/
มัสยิด/ศาลเจ้า 
และศาสนสถาน 
14...อื่นๆ ระบุ 

1…ออกกำลังกาย/
เล่นกีฬา 
2…พบปะพูดคุยกับ
คนรู้จัก 
3...เดินเล่น/นั่งเล่น 
4...พัฒนาทักษะ 
เพิ่มความรู้ 
5...กิจกรรมทาง
ศาสนา 
6...กิจกรรมชมรม 
ระบุ (เช่น คาราโอ
เกะ ทำอาหาร เล่น
หมากรุก) 
7...กิจกรรมอาสา 
ระบุ (เช่น สอน
หนังสือ ไกด์นำ
เที่ยว) 
8...อื่นๆ ระบุ 
*แต่ละสถานที่
สามารถระบุได้
มากกว่า 1 ตัวเลือก 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เที่ยว) 

(บาท/
เที่ยว) 

CODE 
L 

CODE 
A 

1         
2         
3         
4         
5         
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(พิเศษ) ส่วน ค2. พฤติกรรมเด็กเยาวชนในครัวเรือน 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ครัวเรือนมีคนอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 

ตอนที่ 7 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในครัวเรือน (9 ข้อ) (คนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ป)ี 
พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
7.1. หากมีสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกล่าวใช้เวลาเล่นในพื้นที่ต่อไปนี้อย่างไร  
ลักษณะพื้นที่ สมาชิกคนที ่1 สมาชิกคนที ่2 สมาชิกคนที่ 3 สมาชิกคนที ่4 
 อายุ ป ี อายุ ป ี อายุ ป ี อายุ ป ี

ความถ่ี ระยะเวลา
ใช้งานต่อ
ครั้ง  

ความถ่ี ระยะเวลา
ใช้งานต่อ
ครั้ง  

ความถ่ี ระยะเวลา
ใช้งานต่อ
ครั้ง  

ความถ่ี ระยะเวลา
ใช้งานต่อ
ครั้ง  

CODE L (นาที) CODE 
L 

(นาที) CODE L (นาที) CODE L (นาที) 

บริเวณนอกอาคาร 
ของพื้นที่อยู่อาศัย
ส่วนตัว 

        

บริเวณพื้นที่
ส่วนกลางภายใน
อาคาร 

        

บริเวณพื้นที่
ส่วนกลางภายนอก
อาคาร 

        

7.2. คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของคุณมีพื้นที่เล่นในอาคารที่เพียงพอสำหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

7.2.1. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

7.2.2. บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 
7.3. คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของคุณมีพื้นที่เล่นนอกอาคารที่เพียงพอสำหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

7.3.1. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

7.3.2. บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 
7.4. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้านของคุณกินอาหารนอกบ้านสัปดาห์ละกี่มื้อโดยประมาณ (รวมอาหารที่ซื้อสำเร็จรูปจาก

ข้างนอกมาทานที่บ้าน ไม่นับรวมอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดหาให้)   มื้อ 
พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง 
7.5. หากครัวเรือนของคุณมีบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการด้านการศึกษา

จากสถานศึกษาของสมาชิกแต่ละคน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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ตอนที่ 8  
สมาชิก
ลำดับ
ท่ี 

ประเภทสถานศึกษา ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

สมาชิกผู้
เดินทาง
ไปส่ง 
(ถ้ามี) 

 1...สถานรับเลี้ยงเด็ก 2...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3...
โรงเรียนอนุบาล 4...โรงเรียนประถม 5…โรงเรียน

มัธยมต้น 6…โรงเรียนมัธยมปลาย 7…ปวช/ปวส 8…
มหาวิทยาลัย 9….อื่นๆ ระบุ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เที่ยว) 

(บาท/
เที่ยว) 

CODE A 

1       
2       
3       
4       
5       

 
8.1. หากมีสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกล่าวมักไปเล่นที่ใดนอกบ้านบ้าง โปรดระบุสถานที่ที่

ไปบ่อยที่สุด 5 ลำดับ (รวมพื้นที่ส่วนกลางนอกห้องพักอาศัยของอาคารชุดและพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้ 
หากมีสมาชิกเด็กหลายคน ให้เลือกสมาชิกที่ใช้เวลาเล่นนอกบ้านมากที่สุด 

ลำดับ สถานที่  
 

ขอบเขต ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

ความถี่ใน
การใช้
งาน 

ระยะเวลาใช้
งานต่อครัง้ 

ผู้ติดตาม 
(ถ้ามี) 

 1…บ้านเพื่อน  
2…ห้างสรรพสินค้า  
3…สวนสาธารณะ/สวน 
4…ลานวัด  
5…สนามเด็กเล่น 
6…ซอย/ถนน 
7…อื่นๆ ระบุ 

1…อยู่ใน
โครงการ 
2…นอก
โครงการ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE 
H 

(นาท/ี
เที่ยว) 

(บาท/เที่ยว) CODE L (นาท/ีครั้ง) CODE A 

1          
2          
3          
4          
5          

8.2. คุณคิดว่าในชุมชนละแวกบ้านมีพื้นที่เล่นสำหรับเด็กที่เพียงพอมากเพียงใด โปรดระบุคะแนน 

8.2.1.     (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 
8.3. ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อายุน้อยกว่า 12 ขวบ) ที่มักเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจำ (เป็นผู้โดยสาร) 

หรือไม่ 
 (00) ไม่มี   (1) มี  
8.4. ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) ไม่มีใบขับขี่ และขับรถหรือไม่ 
 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอร์ไซค์เอง  อื่นๆ ระบุ    
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ส่วน ง. ข้อมูลระดับบุคคล 

ตอนที่ 9 ความเป็นชุมชนทั้งในโลกกายภาพและโลกดิจิทัล (5 ข้อ) 

รายการข้อความเพ่ือการประเมิน 

9.1. กรุณาระบุความเห็น
ต่อข้อความต่อไปนี้ 

5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง⋮ 
1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1. หากมองในภาพรวม คุณรู้สึกชอบการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมชุมชนแบบนี้  
2. คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่นี่และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนนี้  
3. คุณสามารถแวะเวียนเข้าไปหาเพื่อนบ้านในที่พักอาศัยของเขาได้  
4. การเข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ  
5. หากมีโอกาส คุณอยากจะย้ายออกไปจากชุมชนนี้  
6. หากเพื่อนบ้านของคุณมีการวางแผนจะทำอะไรบางอย่างร่วมกัน คุณคิดว่าสิ่งนั้นเปน็สิ่ง

ที ่“พวกเรา” กำลังจะทำ มากกว่าคิดว่าเป็น “พวกเขา” กำลังจะทำ 
 

7. หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับบางเรื่อง คุณสามารถไปถามหรือปรึกษาเพื่อนบ้าน
บางคนได ้

 

8. คุณเชื่อว่าเพื่อนบ้านของคุณจะให้ความช่วยเหลือคุณหากมีเหตุการฉุกเฉินเกิดขึ้น  
9. คุณคิดว่าคุณเป็นที่พ่ึงพาของเพื่อนบ้านได้และคุณพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน

ของคุณเมื่อพวกเขาต้องการ 
 

10. คุณสามารถยืมของบางสิ่งหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งกับเพื่อนบ้านได้  
11. คุณต้องการทำงานส่วนรวมบางอย่างร่วมกับเพื่อนบ้านของคุณ เพื่อพัฒนา

สภาพแวดล้อมของบริเวณที่คุณอาศัยอยู่ 
 

12. คุณรู้สึกว่าคุณสนิทสนมและผูกพันกับเพื่อนบ้านของคุณ  
13. คุณมักจะหยุดทักทายและพูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอ  
14. การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมนี้ทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นชุมชน รู้สึกมีสังคมในละแวก

บ้าน 
 

15. คุณรู้สึกว่าโครงการที่คุณอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อมปลอดภัย (ตอบเฉพาะกรณีที่ตั้งอยู่
ในโครงการ) 

 

16. คุณรู้สึกว่าย่านที่คุณอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (กรณีที่ตั้งอยู่ในโครงการให้ 
หมายถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบภายนอกโครงการ) 

 

9.2. หากคุณอาศัยอยู่ในโครงการที่มีรั้วล้อมรอบ (เช่น หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด) คุณคิดว่าชุมชนของคุณคือบริเวณใด 
 ภายในรั้วโครงการบางส่วน (เช่น เฉพาะซอยที่บ้านคุณตั้งอยู่)  ภายในรั้วโครงการทั้งหมด   
 ภายในรั้วโครงการบางส่วนและนอกรั้วบางส่วน  ภายในรั้วโครงการทั้งหมดรวมถึงนอกรั้วบางส่วน   

9.3. หากคุณมีปัญหาคุณจะนึกถึงใครเพ่ือขอความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก 
 ไม่มี   ครอบครัว (พ่อ แม่ พี่ น้อง ภรรยา สามี)  เครือญาติ  เพื่อนสมัยเรียน  
 เพื่อนที่ทำงาน  คนละแวกบ้าน   อื่นๆ ระบุ     

9.4. คุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้านหรือไม่ (หากไม่อยู่ให้ข้ามข้อ 9.5) 
 อยู่   ไม่อยู่  
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9.5. หากคุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้าน คุณเห็นด้วยกับข้อความนี้มากน้อยเพียงใด  

รายการข้อความเพ่ือการประเมิน 

กรุณาระบุความเห็นต่อ
ข้อความต่อไปนี้ 
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

⋮ 
1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1. คุณคิดว่า คุณและสมาชิกคนอื่นในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ เป็นเพื่อนบ้านกัน  
2. คุณคิดว่า หากมีเหตุฉุกเฉินในที่อยู่อาศัย คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสมาชิกใน

กลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ได้ 
 

3. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบางอย่างในละแวกที่อยู่อาศัย คุณสามารถ
ขอความร่วมมือและน่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ 

 

 

ตอนที่ 10 การใช้งานที่อยู่อาศัยและความพึงพอใจ (10 ข้อ) 
การใช้พื้นที่ส่วนตัวในบ้าน 
10.1. หากคุณไม่มีพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน โปรดระบุระดับความต้องการพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน (5 คือต้องการมาก ถึง 1 คือไม่

ต้องการเลย)     
10.2. หากคุณมีพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ดังกล่าว (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึง

พอใจเลย) 
10.2.1. การระบายอากาศ   
10.2.2. ความเงียบสงบ     
10.2.3. ขนาดของพื้นที่     

การประกอบอาหารและทานอาหาร 
10.3. ความถ่ีในการประกอบอาหารทานเองในครัวเรือน  (CODE L) 
10.4. หากข้อ 10.3 ตอบ “4-7 (CODE L)” โปรดเลือกเหตุผลในการไม่ประกอบอาหารทานเองเป็นประจำ  

 ไม่มีพื้นที่ประกอบอาหารที่เหมาะสม  ต้องการประหยัดเวลา      ต้องการประหยัดเงิน  
 ไม่มีแหล่งซื้อวัตถุดิบใกล้บ้าน     อื่นๆ ระบุ    

10.5. หากข้อ 10.3 ตอบ “4-7 (CODE L)” คุณต้องการประกอบอาหารทานเองบ่อยกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 
 ต้องการ   ไม่ต้องการ  ไม่แน่ใจ 

10.6. สมาชิกในครัวเรือนคนใดเป็นผู้ประกอบอาหาร  (CODE A) 
10.7. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ประกอบอาหาร (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 

10.7.1. คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ    
10.7.2. ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ    
10.7.3. ขนาดของพื้นที่      

ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 
10.8. ความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัยในภาพรวม (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 

10.8.1. คุณภาพของบ้านในภาพรวม       
10.8.2. การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยในภาพรวม       
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10.8.3. ขนาดพื้นที่ภายในบ้านหรือภายในห้องชุด      
10.8.4. ขนาดพื้นที่ภายนอกอาคาร (ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนกลาง)    
10.8.5. ขนาดและจำนวนของห้องน้ำ       
10.8.6. ขนาดระเบียง (กรณีเป็นอาคารชุด หอพัก แฟลต)      
10.8.7. ความเป็นส่วนตัว         
10.8.8. ความสงบจากมลภาวะทางเสียง 
10.8.9. ความสว่างจากแสงธรรมชาติ       
10.8.10. ความปลอดภัย         

10.9. ในที่อยู่อาศัยของคุณมีห้องที่ไม่มีการใช้งานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (หากไม่ม ีให้ข้ามข้อ 10.10) 
 มี ระบุชื่อห้องและจำนวน   ห้อง  จำนวน ห้อง   ห้อง  จำนวน ห้อง 
 ไม่มี 

10.10. ในกรณีที่บ้านของคุณมีห้องหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน คุณมีแผนจะใช้งานห้องหรือพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรใน
อนาคตอีก 5-10 ปีข้างหน้า  
 ไม่มีแผนจะเปลี่ยนการใช้งาน  
 มีแผนใช้งาน (โปรดเลือกข้อที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด 2 ข้อ) 

 เปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าค้างแรมในระยะสั้น   เปิดให้นักเรียนนักศึกษาเช่ารายปี 
 ปรับปรุงเป็นร้านขายของหรือร้านอาหาร    ปรับปรุงเป็นพื้นที่ทำงานส่วนตัว   
 ปรับปรุงเป็นพื้นที่สำนักงาน    รอญาติหรือบุตรหลานกลับมาอยู่อาศัย  
 เก็บไว้เป็นห้องนอนรับแขก   อื่นๆ ระบุ     

ตอนที่ 11 การทำงานที่สร้างรายได ้(15 ข้อ) 
11.1. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ทำงานรวมทั้งสิ้นกี่ปี  ป ี
11.2. ในช่วง 1 ปีก่อนวิกฤต COVID-19 (พ.ศ. 2562) คุณทำงานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 
11.3. ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤต COVID-19) คุณทำงานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 
11.4. ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤต COVID-19) คุณทำกิจกรรมที่ไม่สร้างรายได้โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมง/สัปดาห์ (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 
 การเรียนรู้ในระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น ในโรงเรียน กศน. เรียนออนไลน์แต่ได้ปริญญา 
 การเรียนรู้นอกระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น เรียนพิเศษ เรียนออนไลน์แต่ไม่มีปริญญา ทำแบบฝึกหัด
เอง 
 การฝึกงานหรือทำงานโดยไม่มีรายได้  ชม./สัปดาห์ 
 การให้บริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน  ชม./สัปดาห์ 
 การให้บริการชุมชนและอาสาสมัคร  ชม./สัปดาห์ 

ใน 1 ปีที่ผ่านมา (จากจำนวนงานที่สร้างรายได้ข้อ 10.3 และงานที่ไม่สร้างรายได้ 10.4) คุณทำงานอะไรบ้าง กรุณาระบุ
รายละเอียดแต่ละงานดังนี้ 
*หากปัจจุบันเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้ตอบการเรียนรู้เป็นงานอันดับแรก โดยถามเพียงข้อ 10.5-10.6 และ 10.9-10.13 ปรับ
คำว่าทำงานเป็นเรียน 
**หากมีการตอบ “รับจ้างทั่วไป” ให้ถามรายละเอียดของงานที่รับจ้าง แจงตามประเภทงาน/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 งานที ่(แจงงานตามจำนวนงานที่ตอบในข้อ 10.3 และ 10.4)  1 2 3 4 5 ⋯ 
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11.5. งานที่ทำ* ** (อธิบาย)       
11.6. อุตสาหกรรม  (อธิบายว่าบริการ/ผลิตอะไร เช่น แฟชัน น้ำแข็ง ส่ง

คน) 
      

11.7. สถานภาพการ
ทำงาน 

 จ้างโดยรัฐบาล   จ้างโดยรัฐวิสาหกิจ 
 จ้างโดยเอกชน   จ้างโดยบุคคล   
 รับจ้างเองจากหลายเจ้า (ฟรีแลนซ์)  เป็น
นายจ้าง  
 การรวมกลุ่ม   ธุรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้าง  
 ธุรกิจครัวเรือนไม่มีค่าจ้าง  

      

11.8. หากเป็นงานที่เกิด
จากการว่าจ้างใดๆ 
ให้ระบุวิธีการรับ
งาน 

 ผ่านการสมัครเอง   ผ่านการบอกต่อ 
  
 ผ่านนายหน้า/บริษัท  
 ผ่านพื้นที่รองานที่ชัดเจน เช่น วิน ตลาด  
 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

      

11.9. ลักษณะสถานที่
ทำงาน 

 ในที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้เป็นหลักแหล่ง เช่น 
สำนักงาน บ้านผูว้่าจ้าง  

 ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ตาม
จุดหมาย ตามบ้าน ที่ก่อสร้าง 

 จัดหาด้วยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ส่วนบุคคล
หรือส่วนรวมที่ต้องเป็นสมาชิก เช่น บ้าน CO-
WORKING SPACE 

 จัดหาด้วยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่สาธารณะ 
เช่น ข้างถนน ตลาด 

 จัดหาด้วยตนเองไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ร้านกาแฟ 
ข้างถนน ตลาดนัด 

      

11.10. สถานที่มักใช้เป็นที่
ทำงานหลัก 

 อำเภอ………. ตำบล………. หมู่………. (พิกัด)………. 
 ตามที่พักอาศัยในปัจจุบัน  ไม่มีที่ทำงานหลัก 

      

11.11. องค์ประกอบการ
ทำงาน  

 จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลาจึงจะ
ทำงานได้ 

 ต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครั้งคราวจึงจะทำงานได้ 
 ไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต แต่หากมีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน 
 การทำงานไม่ขึ้นกับอินเทอร์เน็ตเลย  

      

เว
ลา

กา
รท

ำง
าน

 11.12. จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ย  ……...ชั่วโมง/สัปดาห์       
11.13. กรอบเวลาการ

ว่าจ้างงาน (หากยัง
ทำอยู ่ไม่นับรวม

เริ่มทำงานนี้ตั้งแต่ เดือน……... ปี……... 
 สิ้นสุดแล้วเมื่อ เดือน……... ปี……... 
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แผนที่จะออกจาก
งานด้วยตนเอง) 

 จนถึงปัจจุบนั แต่การว่าจ้างจะสิ้นสุดเมื่อ เดือน…… 
ปี…… 

 จนถึงปัจจุบนั และไม่มีกำหนดสิ้นสุดการทำงานที่
ชัดเจน 

ค่า
แร

งใ
นก

าร
ทำ

งา
น 11.14. อัตราค่าจ้างของ

งานโดยเฉลี่ยของ
แต่ละงาน คิดเป็น… 

 ……...บาท/เที่ยวหรือครั้ง  ……...บาท/โครงการ 
 ……...บาท/ชม.   ……...บาท/วัน  
 ……...บาท/สปัดาห์   ……...บาท/เดอืน  
 อื่นๆ (ระบุ)...  

      

11.15. ค่าจ้างที่ได้รับเฉลี่ยของแต่ละ
งาน  

……...บาท/เดือน        

 

ตอนที่ 12 การซื้อของและการบริโภค 
การกินอาหารนอกบ้าน 
12.1. คุณเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านที่สถานที่ต่อไปนี้ ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถานที่ ความถ่ี (CODE X) 

 ตลาดสด  

 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา (ถ้าทำงานที่บ้านให้เป็น 0)  

 ร้านอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าจากบ้าน  

 ร้านอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศกึษา  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 อื่นๆ ระบุ     

12.2. การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของคุณ มักเกิดขึ้นในมื้อใด ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ม้ือ ความถ่ี (CODE X) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อื่นๆ ระบุ     

12.3. สาเหตุที่ทำให้คุณเลือกเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   
 ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาหาร  ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับประกอบอาหารเอง  
 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้แหล่งงาน/สถานศึกษา  
 มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้บ้าน    อื่นๆ ระบุ   

การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร 
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12.4. คุณเคยใช้บริการส่งอาหาร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มาที่บ้านหรือไม่ ด้วยความถี่
อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

12.5. คุณเคยใช้บริการส่งอาหาร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มาท่ีทำงาน/สถานศึกษาหรือไม่ 
ด้วยความถี่อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

12.6. สาเหตุที่เลือกใช้งานบริการส่งอาหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   
 ไม่มีเวลาเดินทางไปซื้ออาหาร    ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาหาร   
 รวมค่าส่งแล้วราคายังถูกกว่าเมื่อเทียบกับประกอบอาหารเองหรือเดินทางไปซื้อ  
 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีโปรโมชันดึงดูดใจ  
 ชอบความหลากหลายของอาหาร ไม่จำเจ  อื่นๆ ระบุ   

การซื้อของออนไลน์ 
12.7. คุณเคยซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น SHOPEE LAZADA JD CENTRAL ฯลฯ)  หรอืไม่ ด้วยความถี่

อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

12.8. คุณเคยซื้อของผ่านสื่อสังคม (SOCIAL MEDIA) (เช่น FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM ฯลฯ) หรือไม ่ด้วย
ความถ่ีอย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

12.9. สินค้าที่คุณมักซื้อออนไลน์คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม   ของสดของแห้ง/วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจำวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ)  เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
 เครื่องประดับ  อาหารเสริม/เครื่องสำอาง เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการทำงาน 
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT    อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก 
 เฟอร์นิเจอร์     อื่นๆ ระบุ     

12.10. เวลาที่คุณซื้อของออนไลน์ คุณให้ส่งสินค้าไปที่ใดเป็นหลัก 
 บ้าน   แหล่งงาน/สถานศึกษา  ร้านสะดวกซื้อ   อื่นๆ ระบุ  

  
12.11. สาเหตุที่ทำให้คุณซื้อของออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก    ไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกซื้อของ 
 ไม่มีสินค้าประเภทนั้นขายในเมืองที่อยู่อาศัย  ไม่สะดวกที่จะเดินทาง 
 มีคนรับของที่จะมาส่งให้เสมอ   มีโปรโมชันดึงดูดใจ 
 สินค้ามีความหลากหลาย แปลกใหม่อยู่เสมอ  ราคาถูกกว่าซื้อตามหน้าร้าน 
 อื่นๆ ระบุ    

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก COVID-19 
12.12. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ช่วงกลางป ี2563)  ส่งผลให้พฤติกรรมการ

ซื้อของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  (โปรดระบุว่า เพิ่มข้ึน (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X)) 
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12.13. พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค 
พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถ่ีที่เปลี่ยนไป 

เพิ่มข้ึน (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X) 
12.13.1. การทำอาหารกินเองในบ้าน  
12.13.2. การเดินไปไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน  
12.13.3. การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน  
12.13.4. การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร  
12.13.5. การซื้อของออนไลน์  
12.13.6. อื่นๆ ระบุ     

ตอนที่ 13 การเดินทาง 
13.1.  ในแต่ละสัปดาห์คุณเดินทางไปที่ไหนบ้างเป็นประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) โปรดระบุรายละเอียดข้อมูลการ

เดินทาง  
ประเภทการเดินทาง สถานที่ ความถ่ีใน

การ
เดินทาง 
(วัน/
สัปดาห์) 

วิธีการ
เดินทาง 

ราคาค่า
เดินทาง 
(บาท/
เที่ยว) 

เวลาในการ
เดินทาง 
(นาที/
เที่ยว) 

จำนวนผู้
ร่วม
เดินทาง 
(คน) 

1...ไปทำงาน 2...ไปโรงเรียน  
3...ไปซื้อของ/ตลาด 4...ไป
โรงพยาบาล  
5...ไปออกกำลังกาย/พักผ่อน  
6... ไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน 7...อื่นๆ 

  CODE H    

       
       
       
       
       

13.2. โปรดระบุปัจจัยในการเลือกวิธีในการเดินทางของท่าน 

 
ปัจจัย 

กรุณาให้คะแนนความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ ตอ่การตัดสินใจเลือกยานพาหนะในการ
เดินทางของคุณ 
5 สำคัญมากที่สุด - 1 สำคัญน้อยที่สุด  0 ไม่มีความสำคัญเลย 

ปัจจัยด้านราคา   
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูก  
ปัจจัยด้านเวลา  
2. เดินทางสะดวกรวดเร็ว    
3. ไปถึงที่หมายตรงเวลา  
ปัจจัยด้านขนาด  
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4. ความจุมากเดินทางได้หลาย
คน                 

 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ  
5. มีความปลอดภัย  
6. มีความสะดวกสบาย ไม่ร้อน  
7. มีความเป็นส่วนตัว  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
8. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ปัจจัยด้านคุณค่า  
9. ต้องการเป็นเจ้าของ
ยานพาหนะ  

 

10. แสดงถึงระดับฐานะทาง
สังคม 

 

 
13.3. ท่านประสบปัญหาอะไรบ้างในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ไม่เคยใช้   ไม่มีปัญหา 
 สภาพรถเก่า                ราคาแพงมากเกินไป   ความล่าช้าในการให้บริการ  
 มีทางเลือกน้อย   เดินทางหลายต่อไม่สะดวก  บริการไม่สุภาพ 
 อื่นๆ ระบุ     

13.4. หากท่านเคยใช้บริการรถสองแถวหรือรถซิตี้บัส กรุณาตอบคำถาม 13.5-13.6 
 13.5. ความพึงพอใจต่อบริการรถ

สองแถว (ในกรณีที่เคยใช้
บริการ) 
1 ไม่พอใจอย่างมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

13.6. ความพึงพอใจต่อบริการรถ
ซิต้ีบัส (ในกรณีที่เคยใช้
บริการ) 
1 ไม่พอใจอย่างมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

1. สภาพรถ   
2. ราคาค่าโดยสาร   
3. รายจ่ายค่าเดินทาง   
4. ความสะดวกสบายในการเดินทาง   
5. ความปลอดภัย   
6. ความรวดเร็วในการเดินทาง   
7. ความตรงต่อเวลา   
8. อื่นๆ   

13.7. ท่านเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถหรือไม่ 
 ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อถัดไป)  เคย  
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13.8. หลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ วัตถุประสงค์และวิธีการเดินทางของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (โปรด
ระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

วัตถุประสงค์การเดินทาง ความถ่ี ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 
การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ    
การเดินทางไปซื้อของ    
การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน    
การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน    
วิธีการเดินทาง    
การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    

13.9. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของท่าน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (โปรดระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

วัตถุประสงค์การเดินทาง ความถ่ี ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 
การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ    
การเดินทางไปซื้อของ    
การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน    
การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน    
วิธีการเดินทาง    
การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    

13.10. ในอนาคตข้างหน้า หากระบบขนส่งสาธารณะมีการพัฒนาดังต่อไปนี้ ท่านจะใช้บริการหรือไม่  
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กรุณาระบุความคาดหวังของท่าน 

1….ใช้  2….ไม่ใช้  3….ไม่แน่ใจ 
1. มีระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน  
2. บริการรับส่งแบบประตูสู่ประตู (รับส่งจากบ้านถึงที่หมาย)  
3. จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าได้เหมือนสายการบิน  
4. ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได้  
5. ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท  
6. สามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถได้  
7. ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ  
8. ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า  

13.11. ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าการเดินทางของท่านจะเป็นอย่างไร  
รูปแบบการเดินทาง กรุณาระบุความคาดหวังของท่าน 

1….ใช้  2….ไม่ใช้  3….ไม่แน่ใจ 
1. รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ   
2. รถส่วนตัว   
3. บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ  



 

481 

ตอนที่ 14 รายได้และรายจ่าย (6 ข้อ) 
14.1. คุณมีรายได้ที่มาจากการทำงานด้วยตนเองจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 

00) 
 ค่าจ้างและเงินเดือน   บาท/เดือน (ซ้ำกับข้อ ) 
 กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ    บาท/เดือน  
 กำไรสุทธิจากการทำเกษตร   บาท/เดือน 

14.2. คุณได้รับเงินที่เป็นการช่วยเหลือจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00) 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บำเหน็จ/บำนาญ เงินสงเคราะห์  บาท/เดือน 
 เงินชดเชย/ทดแทนการออกจากงาน  บาท/เดือน  
 เงินช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่างๆ  บาท/เดือน ระบุโครงการ:    (CODE G) 

14.3. คุณมีรายได้จากทรัพย์สินจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00)  
 ค่าเช่าบ้าน/ที่ดินและทรัพย์สินอื่น  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผล  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยแชร์และการให้กู้ยืมเงิน  บาท/เดือน 

14.4. คุณมีรายจ่ายในการอุปโภคบริโภคเรื่องอะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00) 
 อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล   บาท/เดือน (ของใช้ การเดิน หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้เฉพาะส่วนตัว) 
 อุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน  บาท/เดือน (อาหาร ของใช้ หรือค่าใช้จ่ายที่แบ่งกันในระดับ
ครัวเรือน) 
 ค่าที่อยู่อาศัย การดูแล และค่าบริการ  บาท/เดือน (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าจ้างแม่บ้าน ฯลฯ)  
 ค่าเดินทาง (ในกรณีที่ใช้รถส่วนตัวให้ระบุเป็นค่าน้ำมัน)  บาท/เดือน 

14.5. คุณมีรายจ่ายเพ่ือการช่วยเหลือเรื่องอะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00) 
 เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บริจาคเงิน/สิ่งของแก่องค์กรต่างๆ  บาท/เดือน 
 เงินทำบุญ/เงินช่วยเหลืออื่นๆ  บาท/เดือน 

14.6. คุณมีรายจ่ายอื่นๆ อะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00) 
 หนี้ค้างชำระในระบบ   บาท/เดือน 
 หนี้ค้างชำระนอกระบบ   บาท/เดือน 
 เบี้ยประกันต่างๆ    บาท/เดือน 
 ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ   บาท/เดือน 
 อื่นๆ     บาท/เดือน 
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ภาคผนวก ข ข้อมูลพื้นฐานเมืองหลักภูมภิาค 
 

1.วิวัฒนาการความเป็นเมืองเชียงใหม ่

จักรพงษ์ คำบุญเรือง (2561)  ผู้เขียนบทความ “การตั้งถิ่นฐานของคนเมืองในเวียงเชียงใหม่”  กล่าว
ว่านครเชียงใหม่หรืออาณาจักรล้านนาเดิม เคยเป็น “เมืองศูนย์กลางด้านการค้าและศาสนาของอาณาจักร” 
ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2101 แต่เมื่อพระเจ้าหงสาวดีบยินนอง (พระเจ้าบุเรงนอง) ตีเมืองเชียงใหม่จนแตกสลาย 
ผู้คนชาวเมืองเชียงใหม่ล้มหายตาย บางคนอพยพหนีเข้าป่า 

หลังล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าราว 200 กว่าปี บทบาทการเป็นเมืองการค้าและศาสนาลดลง
ศิลปกรรมต่าง ๆ ของล้านนาถูกผสมกลมกลืนกับแบบพม่า ชาวเงี้ยวหรือพม่าเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่เต็มเมือง 
คนเมืองหรือคนพื้นถิ่นเดิมแทบไม่มีปรากฏให้เห็น นอกจากเมืองเชียงใหม่ที่ถูกพม่าเข้ายึดตีแล้ว หัวเมืองเล็ก ๆ 
เช่น เมืองลำพูนเองก็ได้รับผลกระทบด้วย 

พ.ศ.2314 กองทัพจากกรุงธนบุรีร่วมกับกำลังของพระยากาวิละและพญาจ่าบ้านได้ตีเมืองเชียงใหม่คืน
จากพม่า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงแต่งตั้งพระยากาวิละขึ้นเป็น พระยาวชิรปราการเจ้า
เมืองเชียงใหม่ แต่เมืองเชียงใหม่ในครั้งนั้นเป็นเมืองร้างไร้ผู้คนอาศัย เนื่องจากถูกพม่ากวาดต้อนไปหลายครั้ง  
พระเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่จึงรวบรวมผู้คนไพร่พลจากเมืองลำปาง 300 คนมาสมทบกับกำลังของพญา
จ่าบ้านที่เวียงสะแกงอีก 700 คน มาตั้งมั่นที่เวียงป่าซาง  

พ.ศ.2339 หลังพระเจ้ากาวิละต้ังมั่นเมืองเชียงใหม่ได้ ได้ไปเกลี้ยกล่อมเจ้าฟ้าเมืองยอง เมืองฝาง เมือง
เชียงราย และเมืองสาด ให้ต่อต้านอำนาจของพม่า จนยอมทิ้งเมืองเดิม แล้วพาไพร่พลมาอยู่ที่เวียงป่าซาง และ
ขับไล่อิทธิพลของพม่าให้ออกไปจากล้านนา  

พ.ศ.2345 ตีเมืองเชียงตุงและเมืองสาดสำเร็จ  

พ.ศ.2347 ตีเมืองเชียงแสน โดยกองทัพผสมจากเมืองเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ลำปาง เวียงจันทน์และ
เมืองน่าน ชาวเมืองเชียงแสนถูกกวาดต้อนเป็นจำนวนมาก และได้แบ่งไปไว้ตามเมืองต่าง ๆ กองทัพจากเมือง
เชียงใหม่กวาดต้อนไพร่พลตามเมืองต่าง ๆ มาช่วยฟื้นฟูเมืองที่รกร้าง และเพื่อไม่ให้พม่าใช้เป็นฐานที่มั่นมา
โจมตีล้านนาอีก 

การกวาดต้อนผู้คนทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
โดยกำหนดประเภทของไพร่พลที่ถูกกวาดต้อนมาให้ เขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอกเป็นที่อยู่ของช่าง และ
พ่อค้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย อาทิ ชาวเขิน มอญ พม่า ไทใหญ่ ส่วนเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นใน
กำหนดให้เฉพาะชาวไทยวน หรือ คนเมืองอาศัยอยู่ 
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บริเวณกำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกอพยพกวาดต้อนเข้ามาอาศัยอยู่
ในเชียงใหม่ และได้ดำรงวิถีแห่งชาติพันธุ์ตนจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่ ชาวไทเขินบ้านเมืองสาด ชุมชนวัวลาย 
ชุมชนบ้านช่างหล่อ ชุมชนวัดเกต และชุมชนชาวเง้ียว 

1) ชุมชนเมืองสาด เป็นหัวเมืองใกล้กับเวียงเชียงตุง พระยากาวิละกวาดต้อนเข้ามาทางเมืองฝาง และ
ตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุ่มฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ชาวเมืองสาดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเชียงใหม่
อย่างกลมกลืนโดยสมบูรณ์และได้เปลี่ยนช่ือจากเมืองสาด (เดิม) มาเป็นเมืองสาตร (ใหม่) 

2) ชุมชนวัวลาย เป็นชุมชนวัฒนธรรมย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่  เริ่มจาก พ.ศ.1981 มี
วัดหมื่นสารเป็นศูนย์กลางชุมชน ต่อมาสมัยพระเจ้ากาวิละกวาดต้อนผู้คนจากชุมชนงัวลายบริเวณลุ่มแม่น้ำคง 
และชุมชนชาวเขินจากเมืองเชียงตุง อพยพลงมาตั้งรกรากอยู่ในเชียงใหม่ และให้บรรดาช่างฝีมือต่าง ๆ อาศัย
อยู่ในบริเวณในและนอกกำแพงเมือง และเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ตามชื่อของหมู่บ้านเดิมว่า “งัวลาย” หรือ “วัว
ลาย” เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวเมืองเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าของล้านนา ทำให้มีชุมชนวัว
ลายมีการติดต่อซื้อขายกับดินแดนอื่นโดยรอบทั้งพม่า ลาว ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  

3) ชุมชนบ้านช่างหล่อ เป็นชุมชนเดียวที่มีการหล่อโลหะขึ้นในชีวิตประจำวัน เกิดจากศรัทธาของชาว
ล้านนาที่มีต่อพระพุทธศาสนา เป็นผลให้เกิดรูปธรรมในงานหัตถศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้
ปรากฏเป็นหลักฐานของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต  

ภายหลังที่พระเจ้ากาวิละได้ขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2339 แล้วทรงให้ผู้คนที่กวาด
ต้อนมาจากเมืองยองไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองลำพูน ส่วนเมืองสาตรให้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ฝั่งตะวันออกแม่น้ำปิง 
ชาวเมืองมางให้ตั้งถิ่นอยู่ทิศใต้ของกำแพงเมือง โดยให้ผู้ที่มีความรู้งานช่าง (สล่า) กระจายกันอยู่ตามชุมชน
ระแวกใกล้กับประตูเชียงใหม่ ดังนั้นเราจึงพบว่าบริเวณทางทิศใต้ของตัวเมืองหรือประตูเชียงใหม่จะมีชุมชน
ฝีมือต่าง ๆ อาศัยอยู่ แต่ชุมชนบ้านช่างหล่อปัจจุบันถือได้ว่าเหลืออยู่เพียงกลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่ 

4) ชุมชนวัดเกต เป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออก ในยุคที่พม่าหมดอิทธิพลไป
จากที่ราบเชียงใหม่ – ลำพูน ตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2317 – 2325 จนกระทั่งพระเจ้ากาวิละเข้ามาต้ังที่เมืองเชียงใหม่ 
ที่เวียงป่าซาง ในปี พ.ศ.2339 แล้ว ชุมชนวัดเกตและท่าวัดเกตมีความสำคัญในฐานะที่เป็นชุมชนทางการค้า
ทางบก พ่อค้าจีนฮ่อ พ่อค้าเงี้ยว (ไทใหญ่) พ่อค้าวัวต่างในท้องถิ่นและจากหัวเมืองทางตอนบน ปัจจุบันชมุชน
วัดเกต มีความโดดเด่นแตกต่างจากชุมชนอื่นในเมืองเชียงใหม่ มีบริบทที่หลากหลาย ทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เนื่องจากชุมชนแห่งนี้จึงมีผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานหลายศาสนา 

5) ชุมชนชาวเงี้ยว หรือ ไทยใหญ่ สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวเงี้ยว แต่เดิมถูกกวาดต้อนและ
อพยพมาจากเขตรัฐฉานของพม่ามาอยู่ที่บ้านน้ำต้น บ้านมะกายอนในเขตอำเภอสันป่าตอง แต่ปัจจุบันชุมชน
ชาวเงี้ยวในเขตอำเภอหางดง นับเป็นชุมชนชาวเงี้ยวกลุ่มสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่  
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เชียงใหม่ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรล้านนาที่ยิ ่งใหญ่ มีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้า 
การเมืองการปกครอง แม้ภายหลังคนเมืองที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่นั้น มาจากหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งลัวะ มอญ ยวน 
ม่าน(พม่า) เงี้ยว(ไทยใหญ่) ยอง เขิน และกลุ่มอื่น ๆ ทว่าปัจจุบันอาณาจักรล้านนาถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ราชอาณาจักรไทย แต่ผู้คนพลเมืองในพื้นที่ดังกล่าวก็ยังเรียกตัวเองอย่างภูมิใจว่า “คนเมือง” นั่นเอง 

ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2562) ระบุว่าคำว่า “คน
เมือง” เป็นคำที่ใช้เรียกคนไทถิ่นล้านนา ตั้งแต่เชียงใหม่ตลอดจนคนทางภาคเหนือ  

สงวน โชต ิส ุขร ัตน ์  (2516 อ ้างถ ึงใน ชมรมฮ ักต ั ๋ ว เม ือง สำน ักส ่ง เสร ิมศ ิลปว ัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562) ให้ความเห็นว่า คนเมือง หมายถึงคนที่อยู่ในเมือง มีวัฒนธรรม 

จิตร ภูมิศักดิ์ (2519 อ้างถึงใน ชมรมฮักต๋ัวเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2562)  นักวิชาการที่เขียนหนังสือ “ความเป็นมาของคำสยาม ไทย , ลาว และขอมและลักษณะทางสังคมของ
ชื่อชนชาติ” กล่าวถึง “คนเมือง” เกิดขึ้นเพื่อเรียกตนเองเพื่อตอบโต้และเลี่ยงการถูกเหยียดหยามทั้งจากพม่า
และสยาม 

 ตรงกับความเห็นของจันทรบูรณ์ สุทธิ (2534 อ้างถึงใน ชมรมฮักต๋ัวเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562)  เสนอว่าคำเรียกตนเองนี้ต้องการให้ความชัดเจนว่าตนเองไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกับ
คนลาวฝั่งซ้าย ที่จริงแล้ว คำว่า คนเมือง ได้ถูกใช้เพื่อต่อสู้เชิ งอัตลักษณ์กับรัฐสยามมาตั้งแต่ช่วงที่สยามส่ง
ข้าหลวงเข้ามาควบคุม 

 สร ัสวด ี  อ ๋องสก ุล (2529 อ ้างถ ึ งใน ชมรมฮ ักต ั ๋ ว เม ือง สำน ักส ่ ง เสร ิมศ ิลปว ัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562) ผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาในปี ได้ยืนยันว่าคำว่า “คนเมือง” เพิ่งจะ
ปรากฏเป็นครั้งแรก ในรายงานของกรมหมื่นพิชิตปรีชากร ข้าหลวงพิเศษฝ่ายลาวเฉียง (ดูแลเมืองลำพูนและ
ลำปาง ระหว่าง พ.ศ.2427-2428) สอดคล้องกับคำกล่าวของไกรศรี นิมมานเหมินท์ ที่ว่าคนไทยวนในภาคอื่น 
ๆ ไม่รู้จักคำว่า คนเมือง และชาวไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื้อ ไทยองในล้านนาที่ผ่านมาช่วงร้อยกว่าปี ถือว่าตนเอง
เป็นคนเมืองทั้งสิ้น และไกรศรีเองก็เป็นผู้นำการสร้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับแรกของเชียงใหม่ที่ชื่อว่า “คน
เมือง” ในปี พ.ศ.2496 และเป็นผู้รณรงค์วัฒนธรรมและศักดิ์ศรีคนเมือง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า คำว่า “คนเมือง” 
เป็นคำที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาในสมัยหลังการปฏิรูปการปกครองจนสมัยรัชกาลที่ 5 มานี้เอง 

ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักดิ์เป็นเมืองสำคัญระดับภูมิภาคของประเทศ  มีประชากรใน
พื้นที ่จำนวนมากและยังเป็นฐานเศรษฐกิจที ่สำคัญที ่สุดของทางภาคเหนือตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
เนื่องมาจากเมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ 700 ปีก่อน อีกทั้งนโยบายในการพัฒนา
หลังจากที่เมืองเชียงใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับประเทศไทยตั้งแต่ปี 2317 เรื่อยมาจนทำเมืองเชียงใหม่
เป็นเมืองภูมิภาคที่สำคัญของประเทศ โดยจากการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสามารถ
สรุปพัฒนาการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ได้ดังนี ้
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1) การแบ่งยุคและอิทธิพลการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (2560) ได้ทำการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และสรุปออกเป็น  5  
ยุคโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.1) ยุคสร้างเมืองเชียงใหม่  (ก่อน พ.ศ.1839)  
เดิมในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำปิง ได้มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองขึ้นอยู่แล้วมากมายหลายชุมชน ได้ แก่ 

เมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน เมืองหริภุญไชย เมืองพะเยา และเมืองเล็กๆ อีกมากมายอีกหลายเมืองตามลุ่ม
น้ำต่าง ๆ พระยามังราย กษัตริย์เมืองแห่งหิรัญนครเงินยางเชียงราวทรงมีพระประสงค์ที่จะรวบรวมแคว้นใน
ราบลุ่มแม่น้ำปิงเข้าด้วยกัน โดยการหน้านี้ได้มีการย้ายพื้นที่ ในการสร้างเมืองหลายตำแหน่ง จนมาเจอพื้นที่
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง ตอนเหนือของเวียงกุมกามซึ่งคือพื้นที่ในปัจจุบัน และได้เชิญพระสหายของพระองค์
มาช่วยคิดการสร้างเมือง คือ พระยาร่วง (พ่อขุนรามคําแหง) แห่งเมืองสุโขทัย พระยางำเมืองแห่งเมืองพะเยา 
และเมื่อสร้างเสร็จใน พ.ศ.1839 จึงให้ชื่อเมืองนี้ว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของพื้นที่ทาง
ภาคเหนือ (ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, 2519)  

1.2) เชียงใหม่เมืองประเทศราชของพม่า (พ.ศ.2101 ถึง พ.ศ.2317)   
เมื่อสิ้นสมัยพระยามังรายแล้ว เชียงใหม่ได้ปกครองโดยราชโอรสเชื้อสายราชวงศ์มังรายอีกหลาย

พระองค์เชียงใหม่เมืองประเทศราชของพม่า จนมาถึงสมัยพระเมกุฏิปกครองเมืองเชียงใหม่จึงเสียเอกราชแก่
พระเจ้า บุเรงนองในปี พ.ศ.2101 ในระยะแรกนี้พม่าไม่ได้เข้ามาปกครองโดยตรง แต่ได้แต่งตั้งให้พระเมกุฏิเจ้า
เมืองเชียงใหม่ปกครองบ้านเมืองตามเดิม ในฐานะเมืองประเทศราชของพม่าซึ่งเชียงใหม่จะต้องส่งเครื่อง
บรรณาการ ซึ่งต่อมาพม่าได้ปลดพระเมกุฏิออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ.2107 โดยพม่าอ้างว่า
พระเมกุฏิคิดการเป็นกบฏ พม่าได้แต่งต้ังสตรีเชื้อสายราชวงศ์มังรายเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่คือ เจ้าราชเทวี หรือ
พระมหาเทวีวิสุทธิเทวีซึ่งนับเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่เชื้อสายราชวงศ์มังรายองค์สุดท้ายที่ปกครองบ้านเมืองฐานะ
ประเทศราชของพม่า เมื่อนางพระยาราชเทวีสิ้นพระชนม์พม่าก็ได้แต่งตั้งให้เจ้านายและข้าราชการของพม่ามา
ปกครองเมืองเชียงใหม่โดยตรง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จึงทำให้ เมือง
เชียงใหม่ได้วัฒนธรรมผสมผสานของพม่า ทั้งด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ความเชื่อ การแต่งกาย 
อาหาร และด้านสถาปัตยกรรม  

1.3) เชียงใหม่สมัยเป็นประเทศราชของไทย (พ.ศ.2317 - ก่อนการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5)  
ยุคนี่เริ่มต้นตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ สำเร็จใน พ.ศ.2317 เมื่อ

เสร็จสงครามเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงตอบแทนความดีความชอบโดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
พระยาจ่าบ้านเป็นพระยาวิเชียรปราการครองเมืองเชียงใหม่ พระยากาวิละครองเมืองลําปาง นับเป็นการ
วางรากฐานการปกครองหัวเมืองประเทศราชล้านนาไทยเป็นครั้งแรกและช่วงปลายสมัยธนบุรี เมืองเชียงใหม่
ถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง เนื่องจากพม่าพยายามจะยกทัพมาตีชิงเมืองเชียงใหม่คืน  รวมทั้งเมืองอื่น ๆ ใน
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ล้านนาไทยด้วย จะมีแต่เมืองลําปางที่เป็นแหล่งที่มั่นของฝ่ายไทย จนถึงเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชย์ ได้ยกทัพปราบพม่าและได้ทรงฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นอีกครั้ง  

1.4) เชียงใหม่สมัยจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ.2451)  
เริ่มมากจากการพัฒนาการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยเริ่มจาก

หัวเมืองชั ้นในก้อนแล้วขยายไปยังหัวเมืองประเทศราชจนพ .ศ. 2449 จึงทั ่วพระราชอาณาจักร  โดยใน
พ.ศ.2445 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ ขอรับผลประโยชนแเป็นเงินเดือนประจำจึงเริ่มมีฐานะ
เหมือนข้าราชการทั่วไปและสมัยรัชกาลที่ 6 เจ้าเมืองเหนือที่เหลืออยู่ก็ขอรับพระราชทานเงินเดือนเช่นเดียวกัน
หมดในสมัยรัชกาลที่ 7 พระองค์ทรงดำเนินการในขั้นต่อมาคือ ยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมือง โดยกำหนดว่าหาก
เจ้าเมืององค์ใดถึงแก่พิราลัยแล้วจะไม่โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งสัญลักษณ์ของเมืองประเทศราชจึง
ค่อยสลายตัวลง  

1.5) เชียงใหม่เป็นจังหวัดของประเทศ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476) 
 ครั้นเมื่อคณะราษฎรยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ.2476 มณฑลพายัพจึงถูกยุบ 

แต่ผลของการเปลี่ยนแปลงในช่วงการ เชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น "จังหวัด" 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 การปฏิรูปการปกครองคงเป็นรากฐานสืบมาถึงปัจจุบัน และเมื่อถึงยุคของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของภาคเหนือ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติจนทำให้
เมืองเชียงใหม่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคจนทำให้พัฒนากลายเป็นเมืองเช่นปัจจุบัน 

2) การแบ่งยุคและอิทธิพลการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ โดยนักวิชาการอิสระ 

 สามารถ สุวรรณรัตน์ (2018) กล่าวว่า นโยบายจากแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1, 4 และ 5 ที่
ระบุให้เมืองหลักในภูมิภาคต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งในด้านการบริหารจัดการ
อำนาจรัฐอย่างรวมศูนย์ภายในระดับภูมิภาค เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและรับบทบาทในการกระจายความ
เจริญไปสู่เมืองในระดับรองที่อยู่รายรอบ  

เมืองเชียงใหม่ คือ หนึ่งในเมืองหลักของภูมิภาคที่ได้รับบทบาทดังกล่าว และเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับ
ผลของความเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนรูปโฉมของเมืองไปแทบจะทุกมิติตามกระแสการพัฒนาจากภายนอก 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังชี้ให้เห็นถึงความขาดพร่องของพื้นที่และโอกาสที่จะให้แนวทางการ
พัฒนาเมืองในกระแสรอง หรือแนวทางการพัฒนาโดยภาคประชาสังคม 

2.1) พัฒนาการความเป็นเมืองของเมืองเชียงใหม่  

พัฒนาการความเป็นเมืองของเมืองเชียงใหม่ แบ่งได้ 4 ช่วงเวลา ได้แก่  
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ช่วงที่ 1: ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.1835-1839) ช่วงเวลาแห่งการตั้งเมือง และการวางบทบาทเมือง
เชียงใหม่ให้เป็นราชธานีของอาณาจักร ภายใต้คุณลักษณะของการเป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครอง และ
การค้าทางน้ำ 

ช่วงที ่ 2: เมืองเชียงใหม่ในราชวงศ์มังรายและภายใต้การปกครองของพม่า (พ.ศ.1839-2317) 
ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ และราชอาณาจักร และการผสมผสานวัฒนธรรมพม่า ก่อนเมือง
จะถูกทิ้งให้ทรุดโทรม และลดบทบาท 

ช่วงที่ 3: หลังการเป็นเอกราชจากพม่า “ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” (พ.ศ.2317-2400) ช่วงแห่ง
การฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ ด้วยการกวาดต้อนผู้คนจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาอยู่อาศัย การกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง
ของเมือง ผ่านการค้าขายทรัพยากรในพื้นที่ และการถูกผนวกรวมกับสยามในฐานะหัวเมืองหลักของภูมิภาค 
และฐานะจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตามลำดับ 

ช่วงที่ 4: เมืองเชียงใหม่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ซึ่งแบ่งออกเป็นอีก 4 ช่วงเวลาตามคุณลักษณะ และผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-3 (พ.ศ.2506-2519) การพัฒนาเมืองทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา 
และการท่องเที่ยว 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4-6 (พ.ศ.2520-2534) การรับนโยบายการพัฒนาเมืองหลัก และก้าวสู่การเป็น
เอกนคร (เมืองโตเดี่ยว) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7-10 (พ.ศ.2535-2544) เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองรวมศูนย์ราชการ เมือง
การศึกษา เมืองเศรษฐกิจ และการเติบโตของการท่องเที่ยวสุดขีด และเริ่มส่อเค้าเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
เมือง และการคัดค้านโครงขนาดใหญ่ของการรัฐ 

แผนฉบับที่ 9-11 (พ.ศ.2545-2557) เมืองเชียงใหม่ได้รับโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องด้วยผล
พวงจากการเมืองระดับประเทศ มีการคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐเพิ่มมากขึ้น เกิดกระแสฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม และความขัดแย้งทางการเมืองร้าวลึก  

แผนฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เชียงใหม่อยู่ในแผน สังคม ป่า น้ำ และหมอกควัน ผู้สูงอายุ การ
พัฒนาเมือง สิ่งที่จะเกิดในอนาคตเพิ่มเติม คือ Connectivity ระบบราง หรือการขนส่งที่เป็นหัวใจของการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ เชื่อมโยงภาคกลางมาสู่เชียงใหม่โดยอาศัยระบบรางที่ปัจจุบันยัง
ไม่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีแผนในระยะเวลาอันใกล้คือ การพัฒนารถไฟรางคู่ในหลายช่วงจาก
ลพบุรี-ปากน้ำโพ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 เส้นปากน้ำโพ-เด่นชัย กำหนดเปิดให้บริการปี 2564 หมวด
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รถไฟรางคู่จะรวดเร็วปลอดภัยขึ ้น ช่วงนี้มีการนำรถคันใหม่มาวิ ่งบริการให้สะดวกขึ้นในระดับหนึ่งก่อน 
(รวีวรรณ เลียดทอง, 2559) 

 2.2) คุณลักษณะอันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ 

คุณลักษณะอันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีผลต่อการพัฒนา รูปลักษณ์ของเมือง และ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเมือง มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเด็น คือ  

1.การพัฒนาเมืองสมัยใหม่บนฐานกายภาพเมืองเก่า ที่ยังสมบูรณ์ด้วยแหล่งโบราณสถาน โบราณคดี 
และความทรงจำของย่าน และชุมชนด้ังเดิม  

 2.การพัฒนาเมืองบนฐานสำนึก และมโนทัศน์ความเป็น “คนเมือง” เชียงใหม่ ของคนท้องถิ่นที่
แสดงออกผ่านวิถีวัฒนธรรมอันเข้มแข็ง และสำนึกห่วงแหนเมืองเชียงใหม่  

ทั้งนี้ประเด็นสำคัญทั้ง 2 ต่างมีนัยยะสำคัญผูกโยงไปถึงการเป็นแรงผลักดันสำคัญในการรวมกลุ่ม และ
การพัฒนาเมืองที่ภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ให้ความสำคัญมาทุกยุคทุกสมัย  

2.3) คุณลักษณะของประเด็นและการรวมกลุ่มคลื่อนตัวในการดำเนินงานพัฒนาเมือง  

คุณลักษณะของประเด็นและการรวมกลุ่มคลื่อนตัวในการดำเนินงานพัฒนาเมือง แบ่งได้เป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ 

ระยะที่ 1 ปลายทศวรรษ พ.ศ.2470-2520 มีการเคลื่อนไหวโดยมีชนช้ันสูงเป็นแกนนำหรือผู้มีบทบาท
สำคัญ ในการผลักดันประเด็น ลงชักชวนคนเชียงใหม่ให้เข้าร่วมปฏิบัติการ เช่น การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ 
(พ.ศ.2477-78) และการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ราว พ.ศ.2490-2503) การขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองดังกล่าว อาศัยรูปแบบการดำเนินงานด้วยพลังเครือข่าย พร้อมไปกับการดำเนินการตาม
โครงสร้างของรัฐ ทั้งเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ และการร้องของบประมาณสนับสนุน    

ระยะที่ 2 ตั้งแต่ทศวรรษ 2530-ปีพ.ศ.2549 คือห้วงเวลาที่นักวิชาการเข้ามามีบทบาทในการชี้นำภาค
ประชาสังคม และการพัฒนาเมือง รวมทั้งรับบทนำในการเคลื่อนไหว มีการจัดเสวนาให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ 
การเดินขบวน และจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมในรูปแบบ ชมรม กลุ่ม และมูลนิธิ น้ำหนักของประเด็นการ
พัฒนาถ่วงไปในทางการคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐ เช่น การคัดค้านการสร้างกระเช้าขึ้นดอยสุเทพ (พ.ศ.
2529-30) และดอยเชียงดาว(พ.ศ.2540), การคัดค้านการสร้างคอนโดฯ และตึกสูงริมแม่น้ำปิง (พ.ศ.2530-
33),การคัดค้านการสร้างทางยกระดับ (พ.ศ.2540), การคัดค้านการขยายถนนตามร่างผังเมืองรวม (พ.ศ.2549-
50) และการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่(เมกกะโปรเจค) (พ.ศ.2548) เป็นต้น 

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน คือห้วงเวลาที่เกิดความแตกแยกของคนในสังคมด้วยปัญหาการเมือง 
การเคลื่อนตัวของกลุ่มพลเมืองอาสา และภาคประชาสังคมจึงต้องมีภาพลักษณ์ และการสื่อสารที่ชัดเจนว่า
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วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานแยกขาดจากเรื่องการเมืองอย่างชัดเจน ประเด็นในส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม 
“ประเด็นเย็น” อย่างการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยประชาชน
เท่าไปเข้ามามีบทบาทสำคัญในการริเริ่มกิจกรรมต่างๆมากขึ้น 

3) การแบ่งยุคและอิทธิพลการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ โดยกลุ่มนักพัฒนาเมืองและนักอนุรักษ์เมือง 

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (2019) การผลักดันให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกในช่วงแรก อาจทำให้ไม่แน่ใจว่าการ
เป็น ‘มรดกโลก’ แล้วจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองได้มากนัก หรือบางทีอาจกีดกันชาวบ้านที่ลำบากออกไปอีก 
แต่ต่อมาเมื่อเมืองมีการร่วมกันรับฟัง แลกเปลี่ยน และศึกษากระบวนการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกแล้วก็
เห็นประโยชน์ตรงที่ต้องเริ่มจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าถึงคุณค่า ความโดดเด่น ความแท้จริง และความ
ต่อเนื่องของเชียงใหม่อย่างจริงจังและเป็นระบบ  และต้องทำให้คนเชียงใหม่ ทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจและเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนร่วมกัน  

การทำงานร่วมกันของคนเชียงใหม่ องค์กรปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ส่วนราชการและองค์กร
ระดับสากล น่าจะเป็นหลักประกันในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีชัยภูมิการตั้ง
เมืองที่โดดเด่น มีความเชื่อและศาสนาที่เข้มแข็ง ตลอดจนมีการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติ พันธุ์ 
ให้มีการพัฒนาเมืองอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ และมีความยั่งยืนมากกว่าการพัฒนาที่เป็นไปแบบสะเปะสะปะ
อย่างในปัจจุบัน 

 

2. วิวัฒนาการเมืองขอนแกน่ 

พื้นที่จังหวัดขอนแก่น เคยอยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อน มีโบราณสถานและศาสนสถาน
ของศาสนาพราหมณ์ปรากฏอยู่ทั่วไป จากน้ันจึงตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ 
จำปาศักดิ์ ประชาชนลาวได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ราบสูง การอพยพของประชากรปรากฏชัด
ยิ่งขึ้นในสมัยธนบุรีและต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งการอพยพของประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่ในเขต
จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็นเส้นทางใหญ่ได้สามทาง คือ 

 เส้นทางที่ 1 อพยพมาจากแขวงหลวงพระบาง ได้เข้ามาทางจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย เข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในเขต อำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพูสำเนียงภาษาพูดเหมือนกับชาวหลวงพระบางใช้
วรรณยุกต์จัตวาเป็นส่วนใหญ่ 

 เส้นทางที่ 2 อพยพมาจากแขวงเวียงจันทน์ เนื่องจากหลีกหนีภัยสงครามและถูกต้อนมาอันเนื่องจาก
การสงคราม เข้ามาทางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภูเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขต อำเภอภูเวียง อำเภอสี
ชมพู อำเภอชุมแพ และอำเภอหนองเรือสำเนียงภาษาใช้วรรณยุกต์ตรีเป็นส่วนมาก 
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 เส้นทางที่ 3 อพยพมาจากแขวงจำปาศักดิ์ เมื่อขอมสิ้นอำนาจการปกครองดินแดนที่ราบสูงโคราชแล้ว
ชาวลาวก็ได้เริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยมาอยู่ที่เมืองท่งซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วจึงอพยพขึ้นมาตามลำน้ำชี มาตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชน
กระจายในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นในเขตอำเภอเมือง ฯ อำเภอน้ำพอง อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท 
อำเภอมัญจาคีรี ฯลฯ ออกเสียงสำเนียงภาษาใช้วรรณยุกต์โทเป็นส่วนมาก เหมือนสำเนียงพูดของชาวจังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด 

 1) สมัยอยธุยาและกรุงธนบุรี  

 เมื่ออิทธิพลของขอมเสื่อมลงหลังพุทธศววรรษที่ 16 จนกระทั่งถึงสมัยอยุธยา บ้านเมืองทางภาคอีสาน
โดนกระทบจากภัยสงครามหรือภัยอื่น ๆ จนกลายเป็นเมืองร้าง ซึ่งในการประชุมพงศาวดารภาค 70 ของกรม
ศิลปากรเรื่องพงศาวดารย่อนครเวียงจันทร์ปรากฏข้อความตอนหนึ่ งว่า "ศักราชได้ 76 ปี กาบสะง้าเจ้าบ้าน
ท่านกวาดครัวภูเวียงลง" คำว่าศักราชได้ 76 เทียบได้กับ พ.ศ.2257 คือ 16 ปี ก่อนพระเจ้าศิริบุญสารขึ้น
ครองราชสมบัติหรือปลายสมัยอยุธยา ซึ่งในตอนนั้นภูเวียงมีฐานะเป็นชุมชนเมืองสำคัญแล้ว และยังมีบทบาท
เป็นเมืองป้อมหรือเมืองหน้าด่านของเวียงจันทร์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่ในเส้นทางมาติดต่อระหว่างนครเวียงจันทร์กับ
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ  

 2) สมัยรัตนโกสินทร์ 

 การตั้งเมืองชลบถ (ชื่อเดิม) และเมืองขอนแก่น ตามพงศาวดารภาคอีสานฉบับของพระยาขัตติวงษา 
(เหลา ณ ร้อยเอ็ด) มีความสำคัญตอนหนึ่งว่า (พ.ศ.2325) ทราบข่าวว่าเมืองแสนกลัวความผิดหลบตัวหนีลงไป
พึ่งพระยาโคราช และโปรดเกล้าฯ ให้พระจันทรประเทศขึ้นมาตั้งบ้านกองแก้วเป็นเมืองชลบถ มีไพร่พลสมัคร
ไปด้วย 340 คน ต่อมาในสมัยในรัฐกาลที่ 1 (พ.ศ.2340) ฝ่ายเพียเมือง แพนบ้านชีโหล่น เมืองสุวรรณภูมิเห็น
ว่าเมืองแสนได้เมืองชลบถก็อยากจะได้บ้าง จึงเกลี่ยกล่อมคนได้สามร้อยคนเศษและสมัครขึ้นอยู่กับพระยา
นครราชสีมา แล้วขอตั้งบ้านบึงบอนเป็นเมือง พระยานครราชสีมาจึงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น 
“เมืองขอนแก่น” 

 พ.ศ.2352 ท่านราชานนท์ย้ายเมืองไปตั้งที่ริมหนองเหล็กพันชาติหรือคงพันชาด (หมู่บ้านแพง อ.โกสุม
พิสัย) 

 พ.ศ.2381 ย้ายเมืองขอนแก่นกลับมาตั้งอยู่ริมบึงบอน (ตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโนนทัน ต.ในเมือง อ.
เมืองปัจจุบัน) 

 พ.ศ.2410 ย้ายเมืองขอนแก่นไปต้ังบ้านดอนบม ริมแม่น้ำชี 

 พ.ศ.2434 โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นข้าหลวงต่างพระองค์และ โปรด
เกล้าฯ ให้ย้ายเมืองขอนแก่นมาตั้งที่บ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น 
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 พ.ศ.2442 โปรดให้ย้ายกลับไปต้ังที่บ้านบึงบอนดังเดิม (เมืองเก่า) 

 พ.ศ.2447 โปรดให้เรียกตำแหน่งข้าหลวงประจำเมืองขอนแก่นว่าข้าหลวงประจำบริเวณพาชี 

 พ.ศ.2451 ย้ายศาลากลางเมืองขอนแก่นมาตั้งที่บ้านพระลับ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น (ศาลากลาง
หลังเก่า) และเปลี่ยนตำแหน่งข้าหลวงประจำบริเวณเป็นผู้ว่าราชการเมือง 

 พ.ศ.2459 โปรดให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด 

 พ.ศ.2475 เกิดการพัฒนาเส้นทางรถไฟในระดับภูมิภาค และเกิดสถานีรถไฟขอนแก่นขึ้น 

  พ.ศ.2507 สมัย ฯพณฯ จอมพลถนอม กิติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ย้ายศาลากลางจังหวัดมา
สร้างใหม่ ที่บริเวณสนามบินเก่า เรียกว่าศูนย์ราชการ ซึ่งเป็นไปตามดำริของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้เริ่มต้นไว้ ศาลากลางใหม่ที่สนามบินเก่า ห่างจากที่เดิม 2,000 เมตร ปัจจุบันเรียกว่า 
"ศูนย์ราชการ" โดยมีนายสมชาย กลิ่นแก้ว เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งในระหว่าง 
พ.ศ.2503 – 2511 

ภาพที่ ก-1 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2495 
(ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, 2562) 

 คนเมืองขอนแก่นไม่นิยมการตั้งถิ่นฐานริมน้ำ เนื่องจากการขึ้นลงของน้ำ แต่จะตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตอน
ในที่อาศัยให้น้ำทะลักเข้ามาเป็นกุถด ทำให้คนอีสานไม่สัญจรทางเรือ node ที่สำคัญของเมืองขอนแก่นคือ
อำเภอบ้านไผ่ ด้วยอิทธิพลของรถไฟซึ่งเริ่มแรกเข้ามาหยุดที่บ้านไผ่ ยังไม่ถึงตัวเมืองขอนแก่น จนมีคำกล่าวว่า 
“เมืองสตาร์ท เมื่อรถไฟจอด” หมายถึง เมื่อรถไฟมาจากกรุงเทพฯ ถึงที่บ้านไผ่ คนจะนำสิ่งของลง ทำให้เห็น
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เมืองกระจายตัวในเวลานั้น บ้านไผ่อยู่ทางทิศใต้จากเมืองขอนแก่นมีระยะทางห่างออกไป 30 กิโลเมตร โดยมี
ถนนมิตรภาพเชื่อมต่อระหว่างเมือง (สักรินทร์ แซ่ภู่, 2557) 

การตั้งถิ่นฐานของเมืองในพื้นที่บริเวณบึงแก่นนนคร ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นฐานครั้งสุดท้ายของเมือง
ขอนแก่น ประกอบกับการพัฒนาสถานีรถไฟขอนแก่นขึ้น เมืองขอนแก่นจึงเริ ่มขยายตัวจากพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าว ต่อมา เมื่อมีการพัฒนาถนนมิตรภาพเป็นถนนสายประธานเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคขึ้น ทำให้เมือง
ขอนแก่นมีการขยายตัวไปตามสองฝั่งแนวถนน จนเมื่อถึงยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศให้จังหวัด
ขอนแก่นเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน ทำให้เกิดนโยบายการจัดต้ังมหาวิทยลัยขอนแก่นขึ้นบริเวณทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของพื้นที่ การขยายตัวของเมืองจึงมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่มหาวิทยาลัย และมีการใช้งานในรูปแบบ
ที่สัมพันธ์กับเมืองมหาวิทยาลัยมากขึ้นจนปัจจุบัน เมื่อความหนานแน่นเพิ่มขึ้นในบริเวณศูนย์กลางเมือง การ
ขยายตัวของเมืองจึงเป็นการแผ่ออกไปยังพื้นที่เกษตรกรรมรอบนอกเมือง มีการใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยความ
หนานแน่นน้อยประเภทบ้านจัดสรร ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นนอกแนวถนนเลี่ยงเมืองในอนาคต 

 

ภาพที่ ก-2 การขยายตัวของเมืองขอนแก่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
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3. วิวัฒนาการเมืองสงขลา-หาดใหญ ่

สงขลา เป็นเมืองสองทะเล ด้านนอกติดทะเลอ่าวไทย ด้านในติดทะเลสาบสงขลา  จากการสืบค้น
ข้อมูลประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของเมืองสงขลา พบว่า  ประวัติศาสตร์เมืองสงขลาได้เริ่มต้นประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 22-24 โดยมีศูนย์กลางการปกครอง หรือ สถานที่ตั ้งเมือง 3 แห่งโดยสามารถลำดับจาก
พัฒนาการ ได้แก่ 1) เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง (ก่อนพุทธศตวรรษ ที่ 22 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 2) เมือง
สงขลาฝั่งแหลมสน และ 3) เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง 

4) เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง  

 เป็นยุคที่น่าจะมีมาก่อนพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 โดยพิจารณาจากเจดีย์บนยอด
เขาน้อยที่กำหนดอายุได้ไม่น้อยกว่าพุทธศตวรรษที่ 17-18 เมืองสงขลาปรากฏชื่อในเอกสารต่าง ๆ ของพ่อค้า
ชาวตะวันตกว่า Singora หรือ Singor หรือ “ซิงกอรา” ซึ่งน่าจะมีชื่อเมืองใกล้เคียงกับคำว่า สิงขร สิงคะ 
แปลว่าที่สูงสุดยอดเขา คำนี้ยังเป็นความหมายที่สอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาอีกด้วย โดยช่วงเมืองสงขลาฝั่ง
หัวเขาแดงนี้อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองและปฐมพลเมืองชาวมุสลิม ซึ่งได้อพยพและนำพลพรรคชาว
แขกชวาหนีภัยจากโจรสลัดที่คุกคามอย่างหนักในแถบหมู่เกาะชวา และล่องเรือมาขึ้นฝั่งบริเวณฝั่งหัวเขาแดง 
ดัดแปลงบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาให้เป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่  ทำให้ “ซิงกอรา” เมืองท่าสำคัญ
ของทะเลฝั่งตะวันออก เรือสินค้าจอดเรียงรายพักรอลมมรสุมพัดผ่านไป ในระยะแรกของการตั้งเมืองสงขลา 
เจ้าเมืองได้ยอมรับในการตกเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา โดยสุรต่านผู้ครองเมืองได้
จัดส่งเครื่องราชบรรณาการซึ่งประกอบด้วยดอกไม้เงิน และ ดอกไม้ทอง แก่กรุงศรีอยุธยา และทำกิจการใน
แลกเปลี่ยนสินค้าในระดับนานาชาติ โดยเมืองท่านี้ได้ทำการค้าขายกับ ฮอลันดา โปรตุเกตุ อังกฤษ จีน อินเดีย 
และ ฝรั่งเศส 

 เนื่องจากการที่เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงเป็นเมืองคู่ค้าที่สำคัญกับฮอลันดา ทำให้เมืองสงขลาได้รับการ
คุ้มครอง และ การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากฮอลันดาเป็นอย่างมาก จนกระทั่งทำให้เมืองสงขลาโดย สุลต่าน
สุไลมาน ฉวยโอกาสแข็งเมืองในช่วงกบฏกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งผลจากการแข็งเมือง
นี้เองทำให้ สุลต่านสุไลมานประกาศตัวเป็นพระเจ้าสงขลาที่ 1 และ ดำเนินการค้าโดยตรงกับนานาประเทศ
โดยเฉพาะประเทศฮอลันดา 

 ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงได้ถูกกองทัพ ทั้งทางบก และทาง
ทะเลของกรุงศรีอยุธยาตีแตกในปี 2223 และมีพระบรมราชโองการให้ยุบเลิกเมืองสุลต่านที่หัวเขาแดง กวาด
ต้อนกองกำลังและบริวารทั้งหมดออกจากพื้นที่ แล้วลงเรืออพยพแบ่งเป็นสองพวกคือ คนที่มีอยุหกสิบปีขึ้นไป
ให้อพยพไปตั้งหลักแหล่งใหม่ที่หมู่บ้านสงขลา เมืองไชยา ส่วนคนหนุ่มคนสาวรวมทั้งลูกเจ้าเมืองทั้งสามของสุ
รต่านสุไลมาน ให้อพยพเข้าไปอยู่ในกรุงศรีอยุธยา 
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5) สมัยเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน 

 ภายหลัง เมื่อเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาทำลายจนหมดสิ้น เมื่อ พ.ศ. 2223 
ประชาชนชาวสงขลาฝั่งหัวเขาแดงที่เหลืออยู่ได้ย้ายชุมชนไปสร้างเมืองใหม่ ณ เมืองสงขลาแห่งที่สองนี้ที่รู้จัก
กันในชื่อว่าเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่ได้รับการวางแผนในการสร้างเมืองตั้งแต่ต้น 
ประกอบกับเป็นเมืองที่ถูกสร้างเนื่องจากการย้ายเมืองภายหลังจากสงคราม ดังนั้นลักษณะของเมืองจึงเป็น
เมืองที่ถูกสร้างกันอย่างง่ายๆ บนพื้นที่เชิงเขาติดทะเล เนื่องจากเป็นที่ตั้งเมืองที่อยู่บนเชิงเขา ทำให้เมืองสงลา
แห่งที่สองนี้ในภายหลังประสบกับปัญหาการขาดแคนน้ำจืดอุปโภค และปัญหาการมีพื้นที่ ในทางราบไม่
เพียงพอกับการขยายและเติบโตของเมือง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกิดการย้ายเมืองในเวลาต่อมา อำนาจการ
ปกครองของเมืองสงขลาได้ลดฐานะเป็นแค่เมืองเล็ก ๆ โดยเป็นเมืองบริวารของเมืองพัทลุง ดังนั้นเจ้าเมือง
สงขลาคนแรกจึงถูกแต่งตั้งโดยพระยาจักกรีและพระยาพิชัยราชา เป็นเพียงแค่การคัดเลือกชาวบ้านคนหนึ่งช่ือ 
“โยม” มาดำรงตำแหน่งเป็นพระสงขลา เจ้าเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน และ ในคราวเดียวกันนั่นเอง ยังมีชาวจีน
คนหนึ่งชื่อ นายเหยี่ยง แซ่เฮา ชาวจีน ซึ่งอพยพ มาจาก เมือง เจียงจิ้งหู มลฑลฟูเจี้ยน ได้เสนอบัญชีทรัพย์สิน 
และบริวารของตน เพื่อแลกกับสัมปทานผูกขาดธุรกิจรังนกบน เกาะสี่เกาะห้า ในทะเลสาบสงขลา เจ้าพระยา
ทั้งสองจึงพิจารณาแต่งตั้งให้ นายเหยี่ยง แซ่เฮา เป็นหลวงอินทคีรีสมบัติ นายอาการรังนกเกาะสี่เกาะห้า 

 พระสงขลาได้ปกครองเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน อยู่จนถึงปี พ.ศ. 2317 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ดำริ
ว่า พระสงขลา (โยม) หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จึงให้หลวงอินทคีรีสมบัติ (เหยียง แซ่เฮา) ซึ่งเป็น
นายอากรรังนกเกาะสี่เกาะห้า เลื่อนตำแหน่งเป็น หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ เจ้าเมืองสงขลาคนถัดมาซึ่งนับว่าเป็น
การเริ่มต้นสายสกุล ณ สงขลา ซึ่งต่อมาได้ปกครองเมืองสงขลามาถึง 8 รุ่น 

6) เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง 

 จากการขยายตัวของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่บริเวณสงขลาฝั่งแหลมสนเป็นพื้นที่ลาดชันเชิงเขาทำให้เป็นอุปสรรค
ต่อการขยายตัวของเมือง รวมถึงอาจเป็นอุปสรรคของการขยายตัวเป็นเมืองท่าในอนาคต ซึ่งจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์น่าจะเป็นข้อได้เปรียบ แต่เนื่องจากมีพื้นที่ในแนวราบไม่เพียงพอ จึงทำให้เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ย
นเส้ง) ไปตั้งเมืองสงขลาใหม่ที่ตำบลบ่อยางตั้งแต่ พ.ศ. 2379 ซึ่งเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นก็ยังคงรักษาความเป็นเมือง
ท่าไว้อย่างเดิม โดยในเบื้องต้นของการสร้างเมือง เจ้าพระยาคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) ได้เริ่มสร้างป้อมกำแพง
เมืองยาว 1200 เมตร และประตูเมืองสิบประตูตั้งแต่ พ.ศ. 2379 หลังจากนั้นจึงได้วางหลักเมือง (ไม้ชัยพฤษ์
พระราชทาน) และสมโภชน์หลักเมืองในปี พ.ศ. 2385 และเรียกบริเวณพื้นที่นี้ว่า “เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง” 
เมืองสงขลาในฝั่งนี้ได้มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว จวบจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ ก-3 การตั้งถิ่นฐานของเมืองสงขลา 

 

ภาพที่ ก-4 บรรยากาศชุมชนชาวจีนในเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง ช่วงปี 2385 
(ที่มา: https://www.hatyaifocus.com, 2562) 

 
สืบสกุล ศรีสุข (2564 อ้างถึงใน The Active, 2564) เล่าว่าในอดีตเรือสินค้าลำใหญ่โตมาแวะพัก

เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่นี่ ก่อนจะถูกส่งต่อยังเมืองจีน  เมื่อ 50 ปีก่อน ที่นี่คือ “ความหวังใหม่” ของอุตสาหกรรม
ประมง ซึ่งเกิดขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2525) กำหนดให้สงขลาเป็นเมือง
หลักในภูมิภาค มีการจัดตั้งสถานีประมงทะเลขึ้นมาใหม่ 2 แห่งที่สงขลา และภูเก็ต ตามนโยบายพัฒนาภาคใต้ 
มีองค์การสะพานปลาและองค์การห้องเย็นคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจประมงในสงขลา แรงงานจาก
จังหวัดใกล้เคียงหลั่งไหลเข้ามาบุกเบิกที่อยู่อาศัยริมทางรถไฟ ลงหลักปักฐานเพื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่ารออยู่ 
แต่แล้วเมืองสงขลาก็ซบเซาลง จนอยู่ในภาวะหลับไหล เมื่อความเจริญค่อย ๆ ย้ายไปสู่หาดใหญ่แทน  

https://www.hatyaifocus.com/
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10 ปีก่อน ที่นี่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เมื่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า ได้กำหนด ‘พื้นที่เมืองเก่าสงขลา’ เมื่อปี 2553 ปลุกผู้คนในเมืองให้เห็นความสำคัญของย่านมรดก
ทางวัฒนธรรมศิลปะ อาคารบ้านเรือนโบราณที่ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ชาวเมืองร่วมใจกันก้าวไปสู่การเป็น
เมืองมรดกโลก  

ในช่วงทศวรรษ 2500 ธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงต่อเนื่อง เริ่มเติบโต เป็นธุรกิจที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนเทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์เรือ เครืองมือจับสัตว์น้ำทางทะเล รวมไปถึงการกู้เงินในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงงานห้องเย็น โรงงานผลิตน้ำแข็ง โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการรองรับธุรกิจประมง
พาณิชย์ อุตสาหกรรมประมงดึงดูดแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแรงงานจากเมืองรอบนอก
สงขลาเข้ามาทำงานในเมืองสงขลา ความเฟื่องฟูของธุรกิจประมงดึงดูดแรงงานเข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากมี
แรงจูงใจในเรื่องการทำงานและการเข้ามาสร้างชีวิตที่ดีกว่า มีชาวบ้านในชุมชนแออัดจำนวนไม่น้อยที่เคยเป็น
แรงงานประมง และเป็นแรงงานของธุรกิจประมงต่อเนื่อง เช่น งานแล่หมึก ปอกกุ้ง ขูด คัดปลา เป็นต้น  และ
ในช่วงทศวรรษ 2500 นี้เองก็มีความล่มสลายของภาคชนบทที่มีปัญหาจากการทำนา ประมงพื้นบ้านเช่นกัน 

เรือประมงในจังหวัดสงขลามีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ เมื่อปี 2539 -2540 กรมประมง
คาดว่ามีเรือประมงพาณิชย์ที่สงขลามากถึง 1,300 ลำ มีทั้งเรือขนาดเล็ก และเรือขนาดใหญ่ แต่ขณะนี้ กว่าครึ่ง 
จอดนิ่งสนิทอยู่กับฝั่ง รอวันผุพังอย่างซังกะตาย เจ้าของเรือจำนวนมากยอมเลิกกิจการ เพราะผลพวงจาก 
“ใบเหลือง” ที่สหภาพยุโรป (EU) มอบให้รัฐบาลไทยเป็นการเตือนอย่างเป็นทางการ ต่อการทำประมงผิด
กฎหมาย และซ้ำร้ายเมื่อรัฐบาล คสช. เร่งรัดออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 บังคับใช้กฎหมาย
อย่างต่อเนื่องและเข้มงวด เพื่อให้ “ใบเหลือง” ถูกปลดออก แต่ก็กลับทำลายผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ประมงของไทยทุกระดับแทน 

ผลกระทบจากสถานการณ์นี้ ทำให้ผู้ประกอบและแรงงานประมงที่ย้ายถิน่ฐานมาจากที่อื่น ต่างคนต่าง
ต้องแยกย้ายกลับบ้านเกิด หรือบางคนเปลี่ยนจากการเป็นไต้ก๋งเรือ มาคอยรับเหมาขึ้นเศษปลาจากเรือประมง
ไปส่งโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ รายได้ไม่มากนัก แต่เขาไม่มีทางเลือกอื่น ในเมื่อการกลับบ้านเกิด ไม่ใช่คำตอบ
ของชีวิตสำหรับคนที่จากบ้านมาทั้งชีวิต บางคนต้องไปอาศัยตามชุมชนริมรถไฟสงขลา 

ปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สงขลาเป็นหนึ่งในสิบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
สร้างฐานการผลิตเชื ่อมโยงกับอาเซียน จึงมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ โครงการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟทางคู่มีแผนในการสร้างเส้นทางในสงขลา 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางสุราษฎร์ธานี -สงขลา 2. 
เส้นทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์และมอเตอร์เวย ์ 

จากเมืองอุตสาหกรรมประมง ผันตัวไปเป็นเมืองท่องเที่ยว และเขตเศรษฐกิจพิเศษเต็มรูปแบบ คนที่
เคยเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของเมืองกลับกลายเป็น “ส่วนเกิน” ที่นี่คือภาพสะท้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองจากการขยาย
เมืองสงขลาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดเส้นทาง
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รถไฟสายเก่าของสงขลา มีผู้คนอาศัยอยู่มากถึง 1,584 ครัวเรือน 22 ชุมชน โดยแต่ละบ้านต้องจ่ายเงินค่าเช่า
ที่ดินให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ในอัตราก้าวหน้าปีละ 1% 

บ้านเรือนที่ปลูกสร้างขึ้นตลอดแนวรถไฟสายเก่าที่แล่นผ่านตัวเมืองสงขลา กลายเป็นชุมชนแออัด
ขนาดใหญ่กลางเมืองที่เข้ามาบุกรุกที่การรถไฟมานานกว่า 42 ปี นับตั้งแต่เส้นทางรถไฟสายใต้มายังหาดใหญ่ – 
สงขลาหยุดให้บริการเดินรถ พวกเขาหลายคนต่อสู้อย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง เพื่อเรียกร้องสิทธิในการมีที่อยู่อาศัย 
ทั้งต่อรองกับเจ้าของที่ดิน  

 คนจนเมืองในอดีต เข้ามาเป็นแรงงานประมง แรงงานรับจ้างทั่วไป และอาชีพอื่น ๆ เช่น เก็บขยะ 
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เมื่อเข้ามาทำงานเมือง ที่พักอาศัยราคาถูกจึงเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มผู้โยกย้ายมาค้า
แรงงาน จึงได้ลงหลักปักฐานในพื้นที่ว่างของการรถไฟฯ จากพื้นที่ว่างเปล่าตลอดริมรางรถไฟ กลายเป็นชุมชน
หนาแน่นด้วยบ้านเรือน เช่น ชุมชนบ่อนวัว ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนวัดชัยมงคล เป็นต้น ท้ายที่สุดก็ เกิดเป็น
ชุมชนแออัดขึ้นจำนวนมากบนที่ดินรถไฟ พื้นที่สาธารณะตามลำคลอง ซึ่งในอดีตชุมชนชนแออัด มีความทรุด
โทรมมาก 

 คนจนเมืองในอดีตแบกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในอัตราที่สูงกว่าอัตราปกติ 2-3 เท่า เพราะ
พวกเขาพ่วงน้ำพ่วงไฟจากบ้านหลังอื่น ๆ ต่อกันมา ขณะที่รายได้ขั้นต่ำรายวันละ 200-300 บาท เมื่อมีสถานะ
เป็นผู้บุกรุกที่ดินรถไฟ พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ถูกพัฒนาหรือบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากไม่ได้รับการ
พัฒนาจากท้องถิ่นแล้ว ยังมีการพยายามไล่รื้อชุมชนออกไปจากพื้นที่การรถไฟฯ เพราะขัดขวางการพัฒนาเมือง 

ต่อมาทศวรรษ 2520-2530 มีการไล่รื้อชาวบ้านมาตลอด ช่วงเวลานั้น ยังไม่มีองค์กรใดเข้ามาทำงาน
ในประเด็นความมั่นคงที่อยู่อาศัย เมื่อเกิดการไล่รื้อ ชาวบ้านจึงจำยอมออกไปจากพื้นที่ที่ถูกไล่รื้อ แต่สุดท้าย
กลับไปบุกเบิกในที่เดิมหรือในที่รถไฟแห่งใหม่ แต่มีจำนวนมากที่ไม่ยอมรื้อย้าย เพราะความกลัวไม่ได้รับ
ค่าชดเชยใด ๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้กลับกลายเป็นกลุ่มคนจนเมืองที่ใช้วิธีการเช่าบ้านไปเรื่อย ๆ ยึดหลักใกล้กับที่
ทำงาน เพื่อเป็นที่อยู่และที่ทำมาหากินให้ต้นทุนในชีวิตต่ำที่สุด ส่วนผลกำไรจากแรงงานพวกเขายังคงหล่อเลี้ยง
เศรษฐกิจของเมืองและประเทศตลอดมา 

 ในปี 2527 การรถไฟแห่งประเทศไทย เทศบาลนครสงขลา และจังหวัดสงขลา ประสบความสำเร็จใน
การไล่รื้อชุมชนแออัดที่มีความหนาแน่น 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ่อนวัว ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนวัดชัยมงคลย้าย
ไปอยู่พื้นที่รถไฟแถบชานเมือง คือ ชุมชนกุโบร์ โดยแลกกับการให้ชาวบ้านทำสัญญาเช่ าที่ดินกับการรถไฟฯ 
แบบหลังต่อหลัง ในราคาล็อกละ 560-800 บาทต่อปี แต่การทำสัญญาเช่าลักษณะนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า
การรถไฟฯ จะไม่ไล่รื้อชาวบ้านอีก 

 ช่วงทศวรรษ 2530-2540 เป็นช่วงเศรษฐกิจประเทศรุ่งเรือง ที่ดินมีมูลค่าในการลงทุน เป็นยุคที่ชาว
ชุมชนแออัดเผชิญกับการไล่รื้อที่รุนแรงและต่อเนื่อง อาทิ เทศบาลต้องการไล่รื้อชาวชุมชนเก้าเส้งออกจากพ้ืนที่ 
ส่วนการรถไฟฯ มีนโยบายพัฒนารถไฟรางคู่และนำที่ดินให้เช่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีหลักการ 3 
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ข้อ คือ 1) ที่ดินในเขตเมืองให้เช่าเพื่อธุรกิจ 2) ที่ดินชานเมืองให้เช่าเพื่ อที่อยู่อาศัย และ 3) ที่ดินชนบทให้เช่า
เพื่อการเกษตร 

 ยุคแรกที่คนจนเมืองในชุมชนแออัดสงขลาลุกขึ้นต่อสู้เพื่อที่อยู่อาศัย เพราะมีการไล่รื ้อที่เข้มข้น 
ตำนานการต่อสู้พลิกภาพลักษณ์และสร้างพื้นที่อำนาจของคนจนเมืองสงขลา คือ ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา ชุมชนหลังอาชีวะ ชุมชนคลองสำโรง ชุมชนกุโบร์ ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนที่ต่อมาได้เป็นกลไกเชื่อมกับชุมชน
อื่น ๆ ที่เผชิญสถานการณ์ไล่รื้อเข้ามาต่อสู้และร่วมขบวนการเรียกร้องสิทธิที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 

ต่อมา เมื่อกระทรวงคมนาคมมีแผนก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ ขยายเส้นทางจากหาดใหญ่มาที่
สงขลา ซึ่งจะมีการรื้อย้ายชุมชนออกไปจากพื้นที่ที่อยู่และที่ทำมาหากินเดิม ไปยังพื้นที่ใหม่จัดสรรไว้ คือ 
บริเวณบ้านบางดาน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา นั่นหมายความว่า ชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านบริเวณนี้ 
กำลังอยู่บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง  

  กลุ่มปฏิบัติการคนจนเมือง มองต่างจากวิธีการของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เน้นการขับไล่ผู้อยู่
อาศัยเดิมออกไปหมด แต่ชวนมองให้ลึกถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและต้นทุนทางสังคมจากการมีตัวตนของวิถี
ชีวิตคนจนในเมือง โดยแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด น่าจะเป็นลักษณะแบ่งปันที่ดิน เพื่อให้คนจนมีที่อยู่อาศัย
ตามกฎหมาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิต โครงการที่ผ่านมา ไม่เคยออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนจน หรือ
หากชุมชนต้องขยับออกจากพื้นที่ตรงนั้น ควรมีการจัดที่ดินรองรับในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทำมา
หากินจากถิ่นฐานเดิม (อัภยุทย์ จันทรพา, 2564) 

ปฐมฤกษ์ เกตุทัต (2564 อ้างถึงใน The Active, 2564) นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
และในฐานะประธานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ชี้ประเด็นที่หลายคนไม่เคยมองและย้อนทบทวนตั้งคำถาม “คนที่
ทิ้งถิ่น ย้ายเข้าเมืองใหญ่ บางคนยังกลับไปหาครอบครัวในชนบทได้ เพื่อเป็ นตาข่ายรองรับการล้มละลาย 
(safety net) ให้ได้ แต่ก็มีไม่น้อยที่กลับไปไม่ได้ มีคนแบบนี้อีกเท่าไรที่ขาดจากรากเหง้า กลายเป็นผู้อพยพใหม่ 
เราเคยมีความคิดว่า จะกระจายความเจริญไปชนบท เราทำกันไปถึงไหนแล้ว?”  เขาตั้งคำถามถึงผลกระทบ
จากอุตสาหกรรมประมง ที่เปลี่ยนโฉมหน้าไปจากความคุ้นเคยของผู้คนในพื้นที่ ประกอบกับความไม่มั่นคงด้าน
ที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ผู้สูงอายุจำใจทนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองในวัยใกล้ฝั่ง เพราะกลับไม่ได้ ไปก็ไม่ถึง ตัด
ขาดบ้านเดิมที่จากมานานหลายสิบปี สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้ว ครั้งเล่า  ผู้คนทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ย้าย
เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ เมื่ออุตสาหกรรมยังคงกระจุกตัว ความเจริญยังไปไม่ถึงชนบท  

แรงงานบางคนมาเป็นแรงงานในเรือประมงตั้งแต่เด็ก แต่ต้องเปลี่ยนงานในวัยสูงอายุ จากที่เคยหาเงิน
ง่ายบนเรือประมงกลับขัดสนลง ต้องคอยลุ้นรายวันว่าเรือจะเข้าฝั่งหรือไม่ บางคนเปลี่ยนมาขับรถมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง หาเงินหลักสิบหลักร้อยให้พออยู่ได้ บางคนที่เคยใช้ชีวิตผูกติดกับทะเล แต่เมื่อทะเลมันซบเซา ไม่มีปลา 
ก็ต้องจากครอบครัวไปทำงานที่อื่น บางคนเคยเป็นคุณนายไต้ก๋งเรือ นับเงินเดือนละ 50,000 บาท แต่วันนี้ต้อง
ออกแรงหารายได้เสริม นวดแป้งทำขนมจากขายกับเพื่อนวัยเกษียณ แม้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียน
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เมืองเก่าสงขลามากขึ้น แต่พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็ถูกห้ามขายในพื้นที่ทำเลดี เพราะภาพลักษณ์ขัดกับความเป็น
ระเบียบที่นโยบายเมืองต้องการนำเสนอ ทำให้แรงงานบางกลุ่มไม่ได้มีส่วนร่วมกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเมืองเก่า 

พูดอีกนัยหนึ่ง นโยบายการพัฒนาเมืองสงขลามุ่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการค้า หรือ “การทำให้
เมืองกลายเป็นสินค้า” มีการรณรงค์ส่งเสริมเมืองเก่าสงขลา เป็น “เมืองมรดกโลก” และการดำเนินนโยบาย 
“เมืองสีเขียวที่ทันสมัย” (Green and Smart City) โดยเฉพาะนโยบายเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย
พัฒนาเมืองเก่าสงขลาเป็นมรดกโลก จากต้นทุนเมืองเก่าสงขลาในอดีตที่เป็นเมืองท่าเก่าแก่ของภาคใต้ เป็น
พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ด้วยสถาปัตยกรรมห้องแถวและอาคาร
จีนที่ประยุกต์ตามอิทธิพลตะวันตก มีร่องรอยศิลปะของอาร์ตเดโค่ (Art Deco) และอาร์ตนูโว (Art Nouveau) 
เป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ยุคสมัยโลกตะวันออกของโลกตะวันตกในยุคอาณานิคม (Colonial) 
ที่ไม่นับรวมวิถีชีวิตของคนจนเมืองเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมเก่าแก่ด้วย 

คนเมืองสงขลาบางกลุ่มมองว่าที่นี่คือบ้านหลังสุดท้าย ผู้สูงอายุบางคนแม้ว่าจะมีเบ้ียเงินชราเดือนละ 
600 บาท แตก่็อยู่ไม่พอทางออกที่ดีของพวกเขาคือการมีงานทำไปด้วย ถ้ารัฐช่วยเรื่องมีงานทำ มีที่อยู่อาศัย ก็
จะดี นี่เป็นตัวอย่างเสียงสะท้อนความเปราะบางของชีวิตที่ต้องด้ินรนไปตามกระแสของการพัฒนา ทั้งที่ พวก
เขาคือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนความเจริญของเมือง  

แต่ความจริงน่าเศร้ากว่านั้น เพราะงานวิจัยของ รศ.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน The 
Active, 2564) นักวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ใน “การเปลี่ยนไปของ
คนจนเมืองสงขลาในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง” สำรวจพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุในอัตราสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นและมี
ฐานะยากจน มีสวัสดิการเพียงเบี้ยผู้สูงอายุและสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิบัตรทองหรือบัตร 30 บาท
เท่านั้น มีบางส่วนได้รายได้จากบุตรหลานที่มีฐานะยากจน และยังคงทำงานรับจ้างทั่วไป เป็นวงจรที่หา
ทางออกยากเหลือเกิน ถ้าพวกเขาไม่เริ่มต้นจากการมี “บ้านมั่นคง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ต่อยอด
ขึ้นไป  

จากข้อมูลผู้สูงอายุที่พบข้างต้น คาดว่าในอนาคตอีก 30 ปี คนจนเมืองที่เป็นคนชราจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ไม่มีรายได้ ไม่มีสวัสดิการ และไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับประเด็นคนจนเมืองในอนาคต 
ซึ่งรายงานของ UN กล่าวถึงสังคมผู้สูงอายุของโลกจะมีคนอายุ 65 ปี จำนวนถึง 703 ล้านคนในปี 2050 และ
ส่วนใหญ่เป็นคนจน 

อภินันท์ ธรรมเสนา (ม.ป.ป. อ้างถึงใน The Active, 2564) นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
กล่าวถึง ความสำคัญของการทำให้คนเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทำให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรได้ ไม่ใช่
เพียงเน้นกรอบทางเศรษฐศาสตร์ที่นับจากตัวเลขมวลรวม แต่ละเลยทุนทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย เพราะ
นโยบายพัฒนาเมืองที่หลงลืมคนหาเช้ากินค่ำที่ร่วมสร้างเมืองมาด้วยกัน ย่อมไม่ใช่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง 
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2. บทบาทเมืองหาดใหญ่ 

Hadyaifocus (2562) หาดใหญ่ ไม่ใช่เพิ่งได้ยินชื่อ พ.ศ.2460 หรือ พ.ศ. 2440 ในอนุสรณ์คุณสุชาติ 
รัตนปราการ) เท่านั้น เพราะใน พ.ศ.2381 ก็มีการกล่าวถึงชื่อหาดใหญ่แล้ว ในบันทึกการรบระหว่างสงขลา 
โดยความช่วยเหลือจากกรุงเทพฯกับเมืองไทรบุรี ที่เป็นกบฏในสมัยรัชกาลที่ 3 และคาดว่าคำว่า "หาดใหญ่" มา
จากท่าน้ำตรงปลายถนนราษฎร์เสรีตัดกับถนนสาครมงคล ซึ่งเป็นชายหาดที่คนรุ่นเก่าก่อนมีความเห็นว่ามัน
ใหญ่ กว้างกว่าท่าไหน ๆ ของคลองอู่ตะเภา  

ปัจจุบันสภาพของคลองอู่ตะเภาในตื้นเขิน ทำให้บทบาทและความสำคัญของคลองอู่ตะเภาเริ่มลด
น้อยลงไป แต่ยังใช้สำหรับภาคการเกษตรสำหรับพื้นที่อื่น ๆ ที่น้ำไหลผ่านสำหรับคนเมืองหาดใหญ่ คลองอู่
ตะเภามีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ทำน้ำประปาของเมือง และเป็นพื้นที่ระบายน้ำของเมือง
หาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลา  

ย้อนมองศักยภาพของพื้นที่หาดใหญ่ในอดีตนั้น แทบจะเรียกได้ว่าหากไม่มีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษคง
ยากที่จะเติบโตกลายเป็นเมือง ศูนย์กลางของภาคใต้ในปัจจุบันได้ ทั้งนี้เพราะ พื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วย"ปลัก"
และ"พรุ"  

ทว่า ยุคหนึ่งที่การคมนาคมเข้ามาแทนที่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการสร้างทางรถไฟทำให้หาดใหญ่
กลายเป็นเมืองชุมทาง เริ่มจากการมาของรถไฟสายใต้เมื่อ พ.ศ.2452 และมีสถานีรถไฟตั้งขึ้นในเมืองหาดใหญ่ 
เดิมทีเดียวเป็นสถานีอู่ตะเภาและย้ายมาบริเวณบ้านโคกเสม็ดชุน เนื่องจากที่เดิมเป็นที่ลุ่มและน้ำท่วมขังเป็น
ประจำจึงย้ายมายังพื้นที่ที่สูงกว่า การเติบโตของเมืองฝั่งตะวันออกของสถานีรถไฟ จึงได้เริ่มขึ้นนับแต่นั้นมา  

 ปี พ.ศ.2467 ได้มีการทำพิธีฉลองเปิดสถานีหาดใหญ่และตลาดหาดใหญ่ ที่ขุนนิพัทธ์ฯเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง
และวางผังเมืองเอง ซึ่งในสมัยนั้นมีบ้านเรือนในตลาดหาดใหญ่กว่า 100 หลังคาเรือนแล้วตลาดหาดใหญ่ได้เริ่ม
กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจ มีการทำการค้ากันมากขึ้น  

การจับจองที่ดินและการจัดสรรพื้นที่เริ่มขยายออกไปจากตัวสถานีรถไฟไปทางฝั่งตะวันออกของเมือง 
ผู้รับเหมาและแรงงานชาวจีนที่รับจ้างสร้างทางรถไฟเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณดังกล่าว เจ้าของที่ดินจึงมีทั้งชาว
จีนอพยพ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้มีฐานะในขณะนั้น การเป็นเมืองชุมทางเป็นการเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนสินค้า นักลงทุนที่มาจากต่างพื้นที่ การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ชาวจีนที่มาพร้อมการสร้าง
สถานีรถไฟมีส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองหาดใหญ่ก้าวกระโดดย่างรวดเร็ว ความเป็นเชื ้อสายจีนก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับชาวจีนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ทำให้เมืองหาดใหญ่มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับ
เมืองอื่น ๆ ในขณะนั้น ทั้งการค้าขาย สินค้าเทคโนโลยี และความรู้ อิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลต่อการ
จัดรูปที่ดินและรูปแบบการตัดถนน บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1-3 จึงเป็นไปตามแบบเมืองอีโป ประเทศมาเลเซีย 

ในวันที ่25 กรกฎาคม พ.ศ.2471 ท้องที่ตลาดหาดใหญ่ได้ถูกยกฐานะให้เป็นสุขาภิบาล  
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7 ธันวาคม 2478 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหาดใหญ่ 

6 มีนาคม 2492 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่ 

ปี 2540 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีประชาชน แหล่งธุรกิจ และความเป็น
เมืองศูนย์กลางของภาคใต้ครบรูปแบบ  

 ความเจริญของเมืองหาดใหญ่เติบโตไปพร้อมกันระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
โครงสร้างทางสังคมการขยายตัวของโครงข่ายถนนที่ขยับขยายไปพร้อมกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ห้อง
แถว และการเกิดสถานศึกษา โดยถนนเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างใจกลางของเมืองกับอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
ภายในเมือง กล่าวคือ เกิดการติดต่อจากศูนย์กลางของเมืองออกไปยังพื้นที่โดยรอบของเมือง จนในที่สุด
ทางการจึงได้ประกาศ ได้รับการยกฐานะอำเภอหาดใหญ่เป็นอำเภอชั้นเอก ในปี พ.ศ. 2471 ยกฐานะจาก
สุขาภิบาลตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478  ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2492 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการประกาศเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อ 
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2534 

 การพัฒนาเมืองนอกจากการพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐแล้ว ประชาชนได้มีส่วนในการสร้างเมือง 
โดยการอุทิศที่ดินเพื่อตัดถนนสายหลักของหาดใหญ่ ได้แก่ ถนนจิระนคร ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ,2,3,4,5 
ถนนธรรมนูญวิถี ถนนนิพัทธ์ภักดี ถนนจิระอุทิศ ตรอกจิระพันธ์ นอกจากโครงข่ายถนนแล้วยังมีการบริจาค
ที่ดินเพื่อสร้างสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนศรีนคร รวมไปถึงการบริจาคที่ดินผืนใหญ่
เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชนิษฎา ชูสุข, จิตราวดี ฐิตินันทกร, และจุฑารัตน์ รัตนพิทักษ์ชน, 
2557) 

 

ภาพที่ ก-5 การขยายตัวของเมืองหาดใหญ ่



 

502 

 

ภาพที่ ก-6 ถนนธรรมนูญวิถี เมืองหาดใหญ่ช่วงปี 2459 
(ที่มา: https://www.hatyaifocus.com, 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hatyaifocus.com/
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ภาคผนวก ค ข้อมูลการเดินทางเมืองหลักภูมิภาค 
 

ค.1 ข้อมูลการเดินทางเมืองเชียงใหม่ 

1. ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองเชียงใหม่ 

ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ที่เป็นที่นิยมมาก ได้แก่ รถประจำทางและรถสองแถว โดยเมืองเชียงใหม่
มีป้ายรอรถประจำทางทั้งสิ้น 222 จุด ตามสถานที่สำคัญ เช่น สถานศึกษา ย่านการค้า สถานีขนส่ง วัด 
โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เป็นต้น ส่วนรถสองแถวเป็นรถกระบะสี่ล้อเสริมด้วยหลังคา ทาสีต่าง ๆ เป็น
เอกลักษณ์ ได้แก่ สีเขียว ฟ้า เหลือง ส้ม ขาว บริการรอบเมืองเชียงใหม่ ส่วนรถแดงจะบริการแค่ในตัวเมือง แต่
ก็มีบางสายที่ไปนอกเมืองหรือเป็นรถเหมาโดยมีตำแหน่ง เส้นทาง และรายละเอียด ดังนี ้

1.1 รถประจำทางและรถสองแถว 

1) สถานีขนส่งช้างเผือก 
สถานีขนส่งช้างเผือก จุดที่มีรถคิวรับส่งผู้โดยสารนอกเมืองมากที่สุด บริการทั้งรถสองแถวและรถ
ประจำทาง และวินจักรยานยนต์รับจ้าง เส้นทางบริการจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังปลายทางที่ อำเภอ
แม่วาง อำเภอจอมทอง เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตำบลแม่แฝก  อำเภอแม่ริม อำเภอสันกำแพง 
อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่อาย และ อำเภอฮอด  

 
ภาพที่ ค- 1: สถานีขนส่งช้างเผือก 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

2) สายเชียงใหม่ - แม่วาง 
รถคิวสายเชียงใหม่ - แม่วาง เป็นรถสายสีเหลืองไปเชียงใหม่-แม่วาง ค่าโดยสารเที่ยวละ 35 บาท 
ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 17.30 น. รถออกทุก 10 นาที ขากลับออกจากแม่วางรอบสุดท้าย
เวลา 17.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง สามารถขึ้นรถอีกจุดที่ประตูเชียงใหม่ จุดหมาย
ปลายทางของสายเชียงใหม่ - แม่วางที่นักท่องเที่ยวนิยมไป คือ น้ำตกแม่วาง ปางช้างแม่วาง ล่องแพ
ไม้ไผ่ หมู่บ้านชาวเขา นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางต่อไปดอยอินทนนท์ได้เช่นกัน 
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ภาพที่ ค- 2: สายเชียงใหม่-แม่วาง 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

3) สายเชียงใหม ่- จอมทอง 

รถคิวสายเชียงใหม่-จอมทอง ออกทุก ๆ 7 นาที ค่าโดยสาร 35 บาท ตลอดสายบริการรับส่งผู้โดยสาร
จากสถานีขนส่งช้างเผือก ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ มุ่งหน้าสู่อำเภอ
จอมทอง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 19.00 น. รถออกทุก ๆ 7 นาที ส่วนรถขากลับจากจอมทองรอบ
สุดท้ายคือ 17.30 น. ค่าโดยสาร 35 บาท ตลอดสาย จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร พระมหาธาตุนภเมทนีดล
และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ อ่างกาหลวงต่อได้ 

 
ภาพที่ ค-3: สายเชียงใหม่-จอมทอง 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

4) สายเชียงใหม-่แม่โจ-้แม่แฝก 
รถคิวสีเขียวเข้ม ออกทุก 10 นาที ค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดสายเปิดให้บริการถึง 2 สาย คือสายใหม่
และสายเก่า ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 19.30 น. เส้นทางเดินรถเริ่มจากสถานีขนส่งช้างเผือก ไปยัง
ตลาดวโรรส ตลาดรวมโชค แม่โจ้ หนองหาน ถึงร่มหลวง รถขากลับจากร่มหลวงรอบสุดท้ายคือ 
19.30 น. สามารถขึ้นรถได้อีกจุดที่สถานีขนส่งอาเขต จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางไปวัดร้องเม็ง วัดดอยแท่นพระผาหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยโจ ้วัดพระธาตุจอมกิตติต่อได้ 
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ภาพที่ ค-4: สายเชียงใหม่-แม่โจ้-แม่แฝก 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

5) สายเชียงใหม ่- แม่ริม 
รถเหลืองสายแม่ริม ออกทุก 5 นาที มีถึง 80 คันต่อวัน เป็นรถสองแถวสีเหลือง เปิดให้บริการตั้งแต่ 
06.00 น. - 19.30 น. เดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก มุ่งหน้าไปยังบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม ส่วนขา
กลับจากบ้านป่าติ้ว อ.แม่ริม รอบสุดท้าย 19.30 น.ค่าโดยสาร 16 บาท ตลอดสาย สามารถขึ้นรถที่
กาดหลวงได้อีกจุด จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได้ เช่น  น้ำตกแมส่า 
บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่ สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 
ภาพที่ ค-5: สายเชียงใหม่-แม่ริม 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

6) สายเชียงใหม่ - สันกำแพง 
รถคิวสีขาว ออกทุก 5 นาที ค่าโดยสาร 15 บาท รถสองแถวสีขาวให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. - 19.30 
น. เริ่มเดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก ผ่านสถานีรถไฟ ไปบ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง ค่าโดยสาร 15 
บาท ตลอดสาย ขึ้นรถได้ 2 จุด คือสถานีขนส่งช้างเผือกและกาดหลวง จุดหมายปลายทางสำหรับ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได้ เช่น บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง วัดป่าตึง พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก 
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร ้น้ำตกแม่ตะไคร ้ร่มบ่อสร้าง 
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ภาพที่ ค-6: สายเชียงใหม่-สันกำแพง 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

7) สายเชียงใหม-่ฝาง 
เดินทางจากตัวเมืองไปถึงอำเภอฝางใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 45 นาที รถสองแถวสีส้มที่ให้บริการ
ตั้งแต่ 06.15-18.00 น. ออกเดินทางจากขนส่งช้างเผือก ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียง
ดาว อำเภอไชยปราการ จอดปลายทางที่ตลาดโชคธานี อำเภอฝาง รถออกทุก 30 นาที ระยะทางใน
การเดินทางประมาณ 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 80 บาท จุดหมาย
ปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได้ เช่น  ดอยอ่างขาง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่ม
ปก โป่งน้ำร้านฝาง น้ำตกโป่งน้ำดัง ถ้ำหัวยบอน วัดเจดีย์งาม 

 

ภาพที่ ค-7: สายเชียงใหม่-ฝาง 
(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

8) สายเชียงใหม ่- พร้าวสายเหนือ 

รถคิวที่เดินทางไปถึงพร้าวสายเหนือ ค่าโดยสาร 60 บาท รถสองแถวสีแดงที่ให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. 

- 18.00 น. ออกเดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก ผ่าน โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม อำเภอ

เชียงดาว รถออกทุก 10 นาท ีส่วนรถขากลับรอบสุดท้ายจาก อำเภอพร้าว เวลา 17.30 น. ค่าโดยสาร 
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60 บาท จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได้ เช่น ประตูผาและน้ำตกตาด

ยาว น้ำพุรอ้นหนองครก อ่างเก็บน้ำแม่วะ วัดพระธาตุนางแล ถ้ำหลากลาน 

 

ภาพที่ ค-8: สายเชียงใหม่-พร้าวสายเหนือ 
(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

9) สายเชียงใหม ่- ท่าตอน 

รถบัสสีส้มที่บริการจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังท่าตอน รถบัสสีส้มที่ให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. - 18.00 

น. เดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชย

ปราการ อำเภอแม่อาย รถออกทุก 10 นาที บรรจุผู ้โดยสารต่อคันได้ประมาณ 66 ที่นั ่ง ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ค่าโดยสารปลายทาง 90 บาท จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยว

สามารถเดินทางไปต่อได ้เช่น แม่น้ำกก วัดท่าตอน พระธาตุสบฝาง โครงการหลวงหมอจ๋าม 

 

ภาพที่ ค-9: สายเชียงใหม่-ท่าตอน 
(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 
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10) สายเชียงใหม่ - ฮอด - ดอยเต่า 

เป็นรถบัสสีฟ้าที่คอยให้บริการตั้งแต่ 05.00 น. - 18.00 น. ออกเดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก 

ผ่านประตูเชียงใหม่ อ.จอมทอง แยกดอยอินทนนท์ รถออกทุก 20 นาที รับผู ้โดยสารต่อคันได้

ประมาณ 55-60 คน ค่าโดยสาร 49 บาท สามารถขึ้นรถที่ประตูเชียงใหม่ได้อีกจุด จุดหมายปลายทาง

สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได ้เช่น: ทะเลสาบดอยเต่า สวนสนบ่อแก้ว อุทยานแห่งชาติ

ออบหลวง อุทยานแห่งชาติแม่โถ 

 

ภาพที่ ค-10: สายเชียงใหม่-ฮอด-ดอยเต่า 
(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

11)  คิวรถกาดหลวง 

คิวรถโดยสารในการกาดหลวง อีกจุดอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง ท่ารถที่มีทั้งในบริเวณกาดหลวงและริม
แม่น้ำปิง คอยให้บริการรถโดยสารไปยังทุ่งเสี้ยว สันป่าตอง บ่อสร้าง แม่ก๊ะ ดอยสะเก็ด สารภี ลำพูน 
ป่าป้อง แม่โป่ง น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด แม่แตง และสะเมิง  

 
ภาพที่ ค-11: 2. คิวรถกาดหลวง 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 
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12) สายเชียงใหม-่ทุ่งเสี้ยว-สันปา่ตอง 
จุดขึ้นรถคิวไปทุ่งเสี้ยวอยู่ริมแม่น้ำปิง ตรงข้ามกับที่ขายดอกไม้รถสองแถวสีขาวที่ให้บริการอยู่บริเวณ
ข้างแม่น้ำปิง ให้บริการตั้งแต่ 05.00 น. - 17.00 น. รถออกทุก 5 นาที มีรถหมุนเวียนตลอดทั้งวัน 
ระยะทางในการเดินทางทั้งหมดประมาณ 21 กิโลกรัม ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ส่วนขากลับจากทุ่ง
เสี้ยวรอบสุดท้าย 17.00 น. ค่าโดยสาร 22 บาท จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางไปต่อได้ เช่น หนองสะเรียม วัดป่าเจริญธรรม ถนนสายหัตถกรรมไม้แกะสลัก เวียงท่ากาน 
ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด 

 
ภาพที่ ค-12: สายเชียงใหม่-ทุ่งเสี้ยว-สันป่าตอง 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

13) สายบ่อสร้าง – แม่ก๊ะ - ดอยสะเก็ด 
รถคิวสีขาวไปดอยสะเก็ด ขึ้นรถในบริเวณกาดหลวง แต่ละรอบจะจอดเพียง 15 นาทีเท่านั้น ผ่าน
สถานีรถไฟ บวกครก บ้านมอญ สันกลาง บ่อสร้าง หนองบัว และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
ให้บริการตั้งแต่ 07.30-18.30 น. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขากลับจาก อ.ดอย
สะเก็ด รอบสุดท้ายเวลา 18.30 น. ค่าโดยสาร 25 บาท จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางไปต่อได ้เช่น วัดพระธาตุดอยกู ่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด บ้านไทลื้อ วัดศรีมุงเมือง โป่งน้ำ
ร้อน อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร ้

 

ภาพที่ ค-13: สายบ่อสร้าง-แม่ก๊ะ-ดอยสะเก็ด 
(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 
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14) สายเชียงใหม่ - สารภ ี- ลำพูน 
ไปสารภี ลำพูน ขึ ้นรถคิวสีฟ้าที ่สะพานเหล็ก (ขัวเหล็ก) ได้อีกแห่ง เป็นรถสองแถวสีฟ้าสดใสที่
ให้บริการในกาดหลวง รถออกทุก 7 นาท ีค่าโดยสาร 12 บาท จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางไปต่อได ้เช่น เวียงกุมกาม ถนนต้นยางเชียงใหม่-ลำพูน 

 
ภาพที่ ค-14: สายเชียงใหม่-สารภี-ลำพูน 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

15) สายปา่ป้อง – แม่โป่ง - น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด 
คิวรถอยู่ฝั่งแม่น้ำปิง ค่าโดยสารปลายทาง 50 บาท รถคิวสีเหลืองที่ให้บริการตั้งแต่ 05.10-19.00 น. 
จอดรอผู้โดยสารอยู่บริเวณข้างแม่น้ำปิง รถออกทุกครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
ส่วนรถขากลับจาก อ.ดอยสะเก็ด รอบสุดท้าย 19.00 น.ค่าโดยสารปลายทาง 50 บาท จุดหมาย
ปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได ้ เช่น วัดพระธาตุดอยกู่ น้ำพุร้อนดอยสเก็ด 
บ้านไทลื้อ วัดศรีมุงเมือง โป่งน้ำร้อน อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร ้

 

ภาพที่ ค-15: สายป่าป้อง-แม่โป่ง-น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด 
(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 
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16) สายเชียงใหม่ - แม่แตง 

รถคิวสีขาวไปแม่แตง ค่าโดยสารปลายทาง 25 บาท รถสองแถวสีขาวที่ให้บริการอยู่ในกาดหลวง 

ให้บริการตั้งแต ่04.00 น. - 20.00 น. เดินทางจากกาดหลวง ไป อ.แม่แตง ปากทางเข้าเขื่อนแม่งัด รถ

ออกทุก 10 นาที ค่าโดยสารปลายทาง 25 บาท จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถ

เดินทางไปต่อได้ เช่น ดอยอ่างขาง วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เขื่อนแม่งัด โป่งเดือดป่าแป๋ น้ำตก

หมอกฟ้า ตลาดแม่มาลัย 

 

ภาพที่ ค-16: สายเชียงใหม่-แม่แตง 
(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

17) สายเชียงใหม-่สะเมิงใต ้

ไปสะเมิงใต้ขึ้นรถคิวในกาดหลวง ค่าโดยสารปลายทาง 65 บาท รถคิวสองแถวสีเหลืองที่อยู่ในกาด

หลวง ให้บริการตั้งแต่ 08.00 น. - 18.00 น. เดินทางจากกาดหลวง ผ่าน อ.แม่ริม โป่งแยง จอดส่ง

ผู้โดยสารบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอสะเมิง ระยะทางในการเดินทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง ส่วนรถขากลับจาก อ.สะเมิง รอบสุดท้าย 16.00 น. ค่าโดยสาร

ปลายทาง 65 บาท จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได้  เช่น สถานีวิจัย

เกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว ห้วยน้ำรูหรือดอยสามหมื่น อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยาน

แห่งชาติห้วยน้ำดัง 

 

ภาพที่ ค-17: สายเชียงใหม่-สะเมิงใต ้
ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563 
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18) คิวรถประตูเชียงใหม่ 

จุดขึ้นรถบริเวณก่อนถึงตลาดประตูเชียงใหม่ อีกที่คือฝั่งถนนวัวลาย ที่ตลาดประตูเชียงใหม่ ทั้งบริเวณ

ด้านข้างก่อนถึงตลาดและฝั่งตรงข้ามบริเวณเจดีย์ มีรถคิวคอยให้บริการอยู่ 3 สาย ได้แก ่สายแม่วาง -

บ้านกาด สายเชียงใหม่ – ทุ่งเสี้ยว - สันป่าตอง และสายเชียงใหม่-ฮอด-ดอยเต่า คอยให้บริการ

ผู้โดยสารทุกวัน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น 

 

ภาพที่ ค-18: 3 คิวรถประตูเชียงใหม่ 
(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

19) สายแม่วาง - บ้านกาด 
ไปแม่วางขึ้นรถคิวที่ข้างถนนวัวลาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง รถขนส่งสีเหลืองที่จอดคอย
ผู้โดยสารข้างถนนวัวลาย ให้บริการตั้งแต่ 07.00 น. - 19.00 น. รถออกทุก 10 นาที ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง ส่วนรถขากลับจากบ้านกาดรอบสุดท้าย 17.00 น. ค่าโดยสารปลายทาง 35 บาท
จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได้ เช่น ลำน้ำแม่วาง น้ำตกแม่วาง ปาง
ช้างแม่วาง น้ำตกสายรุ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว 

 
ภาพที่ ค-19: สายแม่วาง-บ้านกาด 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 
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20) สายเชียงใหม-่ทุ่งเสี้ยว-สันปา่ตอง 
ไปทุ่งเสี้ยว สันป่าตอง ขึ้นรถคิวที่ถนนวัวลาย ค่าโดยสาร 19 บาท รถคิวขนส่งสีเหลืองที่คอยรับส่ง
ผู้โดยสารที่ถนนวัวลาย ให้บริการตั้งแต่ 05.00 น. - 20.00 น. เริ่มเดินทางจากประตูเชียงใหม่ ผ่าน อ.
หางดง อำเภอสันป่าตอง ไปยังทุ่งเสี้ยว รถออกทุก 10 นาที ระยะทางในการเดินทางประมาณ 35 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ส่วนขากลับจากทุ่งเสี้ยวรอบสุดท้ายเวลา 17.00 น.
จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได้  เช่น พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเชียงใหม่ 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยเขิน คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ หนองสะเรียม เวียงท่ากาน 

 
ภาพที่ ค-20: สายเชียงใหม่-ทุ่งเสี้ยว-สันป่าตอง 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

21) สายเชียงใหม ่– ฮอด - ดอยเต่า 
รถบัสสีฟ้าไปฮอด ดอยเต่า ขึ้นบริเวณก่อนถึงตลาดประตูเชียงใหม่ รถบัสสีฟ้าที่คอยให้บริการตั้งแต่ 
05.00-18.00 น. ที่ต้นทางอยู่ที่สถานีขนส่งช้างเผือกก่อน แล้วจึงมาจอดรับผู้โดยสารที่บริเวณประตู
เชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่คนจะนิยมขึ้นรถที่นี่มากกว่า จากนั้นมุ่งหน้าไปยัง อำเภอจอมทอง บริเวณแยก
ดอยอินทนนท์ ค่าโดยสาร 49 บาท จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปต่อได้ 
เช่น ทะเลสาบดอยเต่า สวนสนบ่อแก้ว อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติแม่โถ 

 
ภาพที่ ค-21: สายเชียงใหม่-ฮอด-ดอยเต่า 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 
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1.2 วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในเมืองเชียงใหม่ 
จุดคิวในตัวเมืองแบ่งออกเป็นวินหลักได้ตามนี ้

1) สถานีขนสง่อาเขตเชียงใหม่ 

 
ภาพที่ ค-22 : สถานีขนส่งอาเขตจุดที่มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคอยให้บริการมากที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

อาเขตเชียงใหม่เป็นสถานที่รวมพลของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีถึง 45 วิน ที่คอยให้บริการตลอด 
24 ชั่วโมง แบ่งจุดรับผู้โดยสารเป็น 3 จุด ได้แก่ หน้าอาเขต 3 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หน้าอาเขต 2  ฝั่งขวามือ 
และที่ศูนย์บริการลูกค้านครชัยแอร์เชียงใหม่ ราคาจ้างเหมาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่และเส้นทางต่าง ๆ กำหนดไว้
ชัดเจนตั้งแต่ 40-400 บาท ดังน้ี 

– โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สันกู่เหล็ก ทุ่งโฮเต็ลซอย 2-3 ราคา 40 บาท 
– ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักชลประทานที่ 1 วัดเกต วนัสนันท์ หลังโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์

วิทยาลัย เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่   50 บาท 
– โรงพยาบาลเทพปัญญา กาดสามแยก สถานีรถไฟ สันป่าข่อย กาดหลวง ค่ายกาวิละ วังสิงห์คำ ศรี

อนันต์ วัดฟ้าฮ่าม วัดแม่คาว กาดเอื้องคำ บิ๊กซีเอ็กตร้า 60 บาท 
– ไนท์บาซาร์ ท่าแพ สถานีขนส่งช้างเผือก กาดคำเที่ยง ป่าตัน ท่าขะจาว กาดรวมโชค มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ หมู่บ้านกล้วยไม้ แม่ย่อย บวกครกน้อย เมืองกาย หนองหอย หมู่บ้านธนาวัลย์ มหาวิทยาลัย
พายัพ 80 บาท 

– ประตูเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง กองเมือง วัดพระสิงห์ ข่วงสิงห์ ลานนาคอนโด เสียงสามยอด 
ลากูน่า วัดสันศรี เมืองสาตร ช้างคลาน โรงพยาบาลราชเวช โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
แผนกประถม โรงพยาบาลสวนดอก อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว สันติธรรม เจ็ดยอด กองกำลังผาเมือง สัน
ผีเสื ้อ เรือนแพ 2 รุ ่งเรือง หนองไคร้ สันคะยอม บ้านมอญสันกลาง ศรีบัวเงิน บิ ๊กซีดอนจั ่น อ้อมเมือง 
ตำรวจภูธรภาค 5 กาดก้อม 100 บาท 

https://www.reviewchiangmai.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://www.reviewchiangmai.com/tags/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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– ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ วัดสวนดอก กาดต้นพยอม มหาวิยาลัยเชียงใหม่ โรงแรม
เชียงใหม่ภูคำ ช่างเคี่ยน นิมมานเหมินท์ หนองฮ่อ ร้องอ้อ บ้านท่อการุณ 2 คุรุสภา บ้านยวม วัดดอนจั่น สันป่า
เลียง สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เสาหิน โรงแรมเดอะแฟมิลี่ ศรีปิงเมือง 120 บาท 

 
ภาพที่ ค-23: ป้ายบอกจุดหมายปลายทางและราคา 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

– โลตัสหางดง ร้องเรือคำ สนามบิน กองบิน 41 ป่าแดด สวนสัตว์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
หมู่บ้านศิริพร 2 สันทรายหลวง กาดแม่เหียะ 120-180 บาท 

– เวียงกุมกาม หนองผึ้ง บ่อหิน สันปูเลย มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา บ้านกองทราย หลัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ แม่โจ้ บ่อสร้าง สารภี ขนส่งแม่เหียะ ป่าเหมือด โป่งน้อย ร่ำเปิง 
ค่ายลูกเสือช่างเคี่ยน บ้านพัก 700 ปี ศาลากลาง ป่าข่อยใต้ วัดศรีโสดา 150 บาท 

– โรงพยาบาลสันทราย ลวงเหนือ แม่คือ สันกำแพงเก่า 200 บาท 
– แม่ริม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแม่ฝาก ดอยสะเก็ด หางดง บ้านฟ่อน โรงพยาบาลสัน

กำแพง โรงพยาบาลสารภี แยกเทคโนโลยีบ้านครู 250 บาท 
– ลำพูน ดอยสุเทพ 300 บาท 
– ดอยปุย แม่มาลัย 400 บาท 

สำหรับเส้นทางนอกเหนือจากนี้สามารถตกลงราคากับพี่วินได้เลย คนใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะเข้าไปในตัวเมือง 



 

516 

 
ภาพที่ ค-24: ประชาชนส่วนใหญ่เรียกใช้วินเดินทางไปไหนมาไหน 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

2)  สถานีขนส่งชา้งเผือก 

 
ภาพที่ ค-25: สถานีขนส่งช้างเผือก อีกจุดที่มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริการ 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

มอเตอร์ไซค์รับจ้างชุดสีชมพูที่นีม่ีทั้งหมด 8 วิน เริ่มให้บริการตั้งแต่ 08.30 น. - 18.30 น. โดยคอยรับ
ผู้โดยสารอยู่บริเวณหน้าขนส่งช้างเผือก ตรงจุดจอดรถสายเวียงกาหลง-เชียงใหม่ ในส่วนของค่าโดยสาร 
สามารถสอบถามและตกลงกับพี่วินกันก่อนออกเดินทาง 

 

 

https://www.reviewchiangmai.com/?p=9601
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3) ตลาดต้นพยอม 

 
ภาพที่ ค-26: วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณตลาดต้นพยอม 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

บริเวณตลาดต้นพยอมมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหมด 5 วิน คอยบริการตั้งแต่ 06.00 น. - 18.00 น. 
ตรงทางเข้าตลาด ฝั่งถนนคันคลองชลประทาน ราคาเริ่มต้นจากตลาดต้นพยอมไปวัดอุโมงค์อยู่ที่ 20 บาท 

4) ข้างทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

 
ภาพที่ ค-27: วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริการข้างทัณฑสถานหญิง 

(ที่มา: รีวิวเชียงใหม่, 2563) 

อีกสถานที่จุดลงรถของผู้ที่เดินทางสายแม่ริม-เชียงใหม่ สามารถใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากกลุ่ม
วินมอเตอร์ไซค์นครพิงค์บริเวณข้างทัณฑสถานหญิงได้ ให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. - 18.00 น. ถึงแม้ว่าที่นี่จะ
มีวินเพียง 3 วิน แต่ให้บริการอย่างเป็นกันเองและสามารถโทรศัพท์เรียกให้ไปรับได้ที่ 084-6148190 (วิ
นอ้อ), 083-5167765 (วินไก่) ค่าโดยสารเริ่มต้นจากทัณฑสถานหญิงไปศาลากลาง 50 บาท โดยส่วนมากลูกค้า
เป็นคนทีเ่ดินทางมาจากแม่ริมที่มีธุระต้องมาทำในละแวกนี้ และกลุ่มลูกค้าประจำที่ให้ไปรับที่บ้าน 

https://www.reviewchiangmai.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://www.reviewchiangmai.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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2. สถิติจำนวนรถยนตป์ระเภทต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 

จากข้อมูล จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกรมขนส่งทางบกจังหวัด
เชียงใหม่สถิติจำนวนรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.) จำนวน 360,094 คัน 

2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (Microbus & Passenger Van)  จำนวน 11,856  คัน  

3) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (Van & Pick Up) จำนวน 257,045  คัน 

4) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (Motorcycle) จำนวน 838,838 คัน  

5) รถจักรยานยนต์สาธารณะ (Public Motorcycle) จำนวน 402 คัน 

6) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (Urban Taxi)  จำนวน 268  คัน 

7) รถยนต์รับจ้างสามล้อ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk) จำนวน 1,218  คัน 

8) รถประจำทาง (Fixed Route Bus) จำนวน 7,667 คัน 

9) รถยนต์บริการธุรกิจ (Hotel Taxi) จำนวน 212 คัน  

10) รถยนต์บริการทัศนาจร (Tour Taxi) จำนวน 20 คัน 

 

ภาพที่ ค-28: สัดส่วนรถบริการสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ 

 

4%

3%

13%

78%

2% 0%

รถจกัรยานยนตส์าธารณะ 

รถยนตร์บัจา้งบรรทกุคนโดยสารไมเ่กิน 7 (Urban Taxi)  

รถยนตร์บัจา้งสามลอ้ ตุ๊กตุ๊ก

รถประจ าทาง 

รถยนตบ์รกิารธุรกิจ (Hotel Taxi) 

รถยนตบ์รกิารทศันาจร (Tour Taxi) 
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ค.2 ข้อมูลการเดินทางเมืองขอนแก่น 

1. ระบบขนสง่สาธารณะภายในเมืองขอนแก่น 

“รถสองแถว” ในตัวเมืองขอนแก่น มีทั้งหมด 19 สาย อัตราค่าโดยสาร 9-13 บาท เวลาเดินรถ 06:00
น. - 19:00 น. ตามข้อมูลดังนี ้
 
 สาย 2 : บ้านโคกฟันโปง – บ้านโคกน้อย 

 

ภาพที่ ค-29: รถสองแถว สาย 2 : บ้านโคกฟันโปง – บ้านโคกน้อย 
((ท่ีมา : khonkaenrealestate, 2559), 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บ้านโคกฟันโปง – บ้านหัวทุ่ง – บ้านคำไฮ – เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น – ศาลหลักเมือง – บขส.
เก่า – รร.ขอนแก่นวิทยายน – ตลาดบางลำภู – ตลาดเทศบาล 1 – รร.กัลยาณวัตร – สภ.เมืองขอนแก่น – 
เซ็นโทซ่า – ไปรษณีย์ – วัดศรีจันทร์ – เรือนจำ – วิทยาลัยเทคนิค – รพ.ขอนแก่น – ม.ราชมงคล – ตลาด
หนองใหญ่ – บ้านพระคือ – บ้านหนองโพธ์ิ – บ้านหนองแสง – บ้านโคกน้อย 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 3 : บขส.3 – บ้านพรหมนิมิตร 

 

ภาพที่ ค-30: รถสองแถว สาย 3 : บขส.3 – บ้านพรหมนิมิต 
((ท่ีมา : khonkaenrealestate, 2559), 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บขส.3 – แมคโคร – ประตูน้ำขอนแก่น – ตลาดอู้ฟู่ – รร.แก่นนครวิทยาลัย – สถานีรถไฟ – 
ศาลหลักเมือง – เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น – รพ.ราชพฤกษ์ – สี่แยกสามเหลี่ยม – บขส.เก่า – รร.ขอนแก่น
วิทยายน – ตลาดบางลำภู – ตลาดเทศบาล 1 – รร.กัลยาณวัตร – สภ.เมืองขอนแก่น – ไปรษณีย์ – 
วิทยาลัยเทคนิค – รพ.ขอนแก่น – ม.ราชมงคล – ตลาดหนองใหญ่ – บ้านท่าหิน- บ้านพรหมนิมิตร 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 

  

 

 

 



 

521 

สาย 4 : บขส.3 – บ้านหนองน้ำเกลี้ยง 

 

ภาพที่ ค-31: รถสองแถว สาย 4 : บขส.3 – บ้านหนองน้ำเกลี้ยง 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บขส.3 – แมคโคร – ประตูน้ำขอนแก่น – ตลาดอู้ฟู่ – ขอนแก่นแหอวน – รร.แก่นนครวิทยาลัย 
– โรงเรียนโสตศึกษา – สนามกีฬาขอนแก่น – รร.เทศบาลวัดกลาง – แฟรี่พลาซ่า – ตลาดเทศบาล 1 – ตลาด
บางลำภู – รร.ขอนแก่นวิทยายน – บขส.เก่า – ศูนย์หัวใจสิริกิติ ์– รพ.ศรีนครินทร ์– มหาวิทยาลัยขอนแก่น – 
รร.ตำรวจ – โลตัสเอ็กซตร้า – บ้านสำราญ – บ้านเพี้ยฟาน – บ้านหนองน้ำเกลี้ยง 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 5 : ตลาดหนองไผ่ล้อม – บ้านทุ่ม 

 

ภาพที่ ค-32: รถสองแถว สาย 5 : ตลาดหนองไผ่ล้อม – บ้านทุ่ม 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : ตลาดหนองไผ่ล้อม – ตลาดเทศบาล 1 – ตลาดบางลำภู – รร.ขอนแก่นวิทยายน – บขส.เก่า – สี่
แยกสามเหลี่ยม – เซ็นโทซ่า(มะลิวัลย์) – ศูนย์ประชุมกาญนาภิเษก – มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศรีฐาน) – ค่าย 
ร.8 – สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน – แยกบ้านเป็ด – บ้านทุ่ม 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 6 : ตลาดเทศบาล 1 – บ้านเหลา่นกชุม 

 

ภาพที่ ค-33: รถสองแถว สาย 6 : ตลาดเทศบาล 1 – บ้านเหล่านกชุม 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : ตลาดเทศบาล 1 – สถานีรถไฟ – เทศบาล – ศาลหลักเมือง – เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น- Big C – 
ตลาดต้นตาล – โฮมโปร – Makro – ประตูน้ำขอนแก่น – Lotus – บขส.3 – บ้านกุดกว้าง – บ้านท่าพระ – 
ศูนย์วิจัยเกษตร – บ้านหนองหญ้าแพรก – บ้านท่าแร่ – บ้านโนนเขวา – บ้านเหล่านกชุม 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 8 : สามเหลี่ยม – บ้านดอนบม 

 

ภาพที่ ค-34: รถสองแถว สาย 8 : สามเหลี่ยม – บ้านดอนบม 

 

เส้นทางวิ่ง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น – เซ็นโทซ่า(มะลิวัลย์) – สี่แยกสามเหลี่ยม – บขส.เก่า – สวนรัชดา
นุสรณ์ – สถานีปรับอากาศ – รร.ขอนแก่นวิทยายน – ธนาคารชาติ – เซ็นโทซ่า – รร.กัลยาณวัตร – ตลาด
เทศบาล 1 – แฟรี่พลาซ่า – เมืองเก่า – บึงแก่นนคร – บ้านดอนบม 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 9 : สามเหลี่ยม – บ้านสะอาด 

 

ภาพที่ ค-35: รถสองแถว สาย 9 : สามเหลี่ยม – บ้านสะอาด 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บ้านสามเหลี่ยม – บขส.เก่า – สถานีปรับอากาศ – รร.ขอนแก่นวิทยายน – ธนาคารชาติ – 
ไปรษณีย์ – เซ็นโทซ่า – ตลาดเทศบาล 1 – แฟรี่พลาซ่า – สนามกีฬาขอนแก่น – รร.แก่นนครวิทยาลัย – 
ตลาดต้นตาล – ม.ภาคฯ – บ้านกอก – บ้านโจด – บ้านสะอาด 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. -19:00 น. 
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สาย 10 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สนามม้า 

 

ภาพที่ ค-36: รถสองแถว สาย 10 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สนามม้า 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น -เซ็นโทซ่า(มะลิวัลย์) – บขส.เก่า – สวนรัชดานุสรณ์ – ที่ว่าการอำเภอ – 
บ้านบะขาม – รพ.ขอนแก่น – เรือนจำ – ปรับอากาศ – รร.ขอนแก่นวิทยายน – ธนาคารชาติ – ไปรษณีย์ – 
สภ.เมืองขอนแก่น – เซ็นโทซ่า – ตลาดเทศบาล 1 – แฟรี่พลาซ่า – สนามกีฬาขอนแก่น – รร.แก่นนคร
วิทยาลัย – ประตูน้ำขอนแก่น  – Makro – Lotus – สนามม้าขอนแก่น – บขส.3 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 11 : บา้นโนนสวรรค์ – บ้านขามเจริญ 

 

ภาพที่ ค-37: รถสองแถว สาย 11 : บ้านโนนสวรรค์ – บ้านขามเจริญ 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บ้านโนนสวรรค์ – ตลาดหนองใหญ่ – ถ.ประชาสโมสร – อาชีวะ – สถานีปรับอากาศ – บ้านบะ
ขาม – รร.ขอนแก่นวิทยายน – ตึกคอมโฆษะ – เทศบาล – สถานีรถไฟ – หนองวัด – ตลาดต้นตาล – บ้าน
ขามเจริญ – บ้านโคกฟันโปง – มะลิวัลย์ กม.8 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 12 : พิพธิภัณฑ ์– รร.ท่าพระวิทยายน 

 

ภาพที่ ค-38: รถสองแถว สาย 12 : พิพิธภัณฑ์ – รร.ท่าพระวิทยายน 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น – ศาลากลาง – สวนรัชดานุสรณ์ – บขส.เก่า – รร.ขอนแก่น
วิทยายน – ตลาดบางลำภู – ตลาดเทศบาล 1 – สถานีรถไฟ – กศน. – รร.แก่นนครวิทยาลัย – ประตูน้ำ
ขอนแก่น – Lotus -บขส. 3 -บ้านโนนตุ่น – บ้านกุดกว้าง – บ้านท่าพระ – บ้านหนองบัวดีหมี – รร.ท่าพระ
วิทยายน 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 13 : บา้นน้อยนิเวศน์ – บ้านสว่างมรรคา 

 

ภาพที่ ค-39: รถสองแถว สาย 13 : บ้านน้อยนิเวศน์ – บ้านสว่างมรรคา 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บ้านน้อยนิเวศน์ – สี่แยกสามเหลี่ยม – บขส.เก่า – ตลาด อ.จิระ – ถ.เทพารักษ์ – ตึกคอมโฆษะ 
– ธนาคารชาติ – เซ็นโทซ่า – รร.กัลยาณวัตร – ตลาดเทศบาล 1 – ถ.รื่นรมย์ – รร.สวนสนุก – บึงแก่นนคร – 
บ้านตูม – รร.เทพศิรินทร์ – บ้านดอนบม – บ้านดงน้อย – บ้านดอนแดง – บ้านดอนหัน – บ้านสว่างมรรคา 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 16 : บา้นโนนทัน – วัดป่าอดุลยาราม 

 

ภาพที่ ค-40: รถสองแถว สาย 16 : บ้านโนนทัน – วัดป่าอดุลยาราม 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บ้านโนนทัน – ถ.โพธิสาร – ตลาดโนนทัน – รพ.จิตเวช – รพ.ขอนแก่น – เรือนจำ – อนามัย
ขอนแก่น – รร.กัลยาณวัตร – เซ็นโทซ่า – รร.ขอนแก่นวิทยายน – บขส.เก่า – ศาล – บ้านสามเหลี่ยม – วัด
ป่าอดุลยาราม 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 17 : บา้นโนนทัน – บา้นโคกท่า 

 

ภาพที่ ค-41: รถสองแถว สาย 17 : บ้านโนนทัน – บ้านโคกท่า 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บ้านโนนทัน – ถ.โพธิสาร – บึงแก่นนคร – รร.สวนสนุก – แฟรี่พลาซ่า – ตลาดเทศบาล 1 – รร.
กัลยาณวัตร – อาชีวะ – สวนรัชดานุสรณ์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น – ตลาดบ้านดอน – ค่ายศรี
พัชรินทร์ – รร.ขามแก่นนคร – บ้านโกทา – บ้านหนองหิน – บ้านห้วยซัน – บ้านโคกท่า 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 18 : โรงเรียนกัลยาณวัตร – บ้านโนนพอง 

 

ภาพที่ ค-42: รถสองแถว สาย 18 : โรงเรียนกัลยาณวัตร – บ้านโนนพอง 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : รร.กัลยาณวัตร – ถนนรอบเมือง – เรือนจำ – วิทยาลัยเทคนิค – รพ.ขอนแก่น – ม.ราชมงคล
อีสาน – ตลาดหนองใหญ่ – บ้านแอ่วมอง – บ้านสงเปือย – บ้านโนนพอง 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : ช่วงเช้า และ ช่วงเย็น เท่านั้น 
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สาย 19 : ตลาดหนองไผ่ล้อม – บ้านโนนเรือง 

 

ภาพที่ ค-43: รถสองแถว สาย 19 : ตลาดหนองไผ่ล้อม – บ้านโนนเรือง 

 

เส้นทางวิ่ง : ตลาดหนองไผ่ล้อม – ตลาดเทศบาล 1 – ตลาดบางลำภู – รร.ขอนแก่นวิทยายน – บขส.เก่า – สี่
แยกสามเหลี่ยม – ศูนย์หัวใจสิริกิต์ – รพ.ศรีนครินทร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น – รร.พลตำรวจ –  Lotus 
Extra – บ้านโนนม่วง -บ้านโนนเรือง 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. -19:00 น. 
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สาย 20 : ตลาดหนองไผ่ล้อม – บ้านกลางฮุง 

 

ภาพที่ ค-44: รถสองแถว สาย 20 : ตลาดหนองไผ่ล้อม – บ้านกลางฮุง 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : ตลาดหนองไผ่ล้อม – ตลาดเทศบาล 1 – ตลาดบางลำภู – รร.ขอนแก่นวิทยายน – บขส.เก่า – สี่
แยกสามเหลี่ยม – ศูนย์หัวใจสิริกิต์ – รพ.ศรีนครินทร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น – รร.พลตำรวจ –  Lotus 
Extra – บ้านโคกนางาม – บ้านหนองค้า – บ้านกลางฮุง 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. - 19:00 น. 
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สาย 21 : บา้นโนนเขวา – บ้านดอนยาง 

 

ภาพที่ ค-45: รถสองแถว สาย 21 : บ้านโนนเขวา – บ้านดอนยาง 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บ้านโนนเขวา – บ้านเหล่านกชุม – บ้านผือ – บ้านโนนทัน – บึงแก่นนคร – แฟรี่พลาซ่า – ตลาด
เทศบาล 1 – รร.กัลยาณวัตร – เซ็นโทซ่า – สภ.เมืองขอนแก่น – รร.ขอนแก่นวิทยายน – บขส.เก่า – ศาลา
กลาง – องค์การบริหารส่วนจังหวัด – ตชด. – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น – ตลาดบ้านดอน – ภูมิสิทธิ์ 
– มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ – บ้านดอนยาง 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. -19:00 น. 
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สาย 22 : บา้นหนองไฮ- บ้านดอนหญ้านาง 

 

ภาพที่ ค-46: รถสองแถว สาย 22 : บ้านหนองไฮ- บ้านดอนหญ้านาง 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : บ้านหนองไฮ – ซอยศรีจันทร์ 39 – ตลาดหนองใหญ่ – บ้านบะขาม – รพ.ขอนแก่น – เรือนจำ – 
วัดศรีจันทร์ – สภ.เมืองขอนแก่น – เซ็นโทซ่า – ตลาดเทศบาล 1 – ตลาดบางลำภู – รร.ขอนแก่นวิทยายน – 
บขส.เก่า – ศาล – ไปรษณีย์เทพารักษ์ – ศาลากลาง – ที่ดินจังหวัดขอนแก่น – ขนส่งจังหวัดขอนแก่น 
– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น – บ้านดอนหญ้านาง 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. -19:00 น. 
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สาย 23 : ตลาดเทศบาล 1 – บ้านห้วยเตย 

 

ภาพที่ ค-47: รถสองแถว สาย 23 : ตลาดเทศบาล 1 – บ้านห้วยเตย 
(ที่มา : khonkaenrealestate, 2559) 

เส้นทางวิ่ง : ตลาดเทศบาล 1 – วัดศรีนวล – บึงแก่นนคร – วัดหนองแวง – เคหะ – บ้านโนนตุ่น – บ้านกุด
กว้าง – บ้านท่าพระ – ร.ร.ท่าพระวิทยายน – บ้านหนองบัวดีหมี – บ้านหนองแวง – บ้านห้วยเตย 
อัตราค่าโดยสาร : 9-13 บาท 
ช่วงเวลาเดินรถ : 06:00 น. -19:00 น. 
 

2. สถิติจำนวนรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่นปี 2562 

จากข้อมูล จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกรมขนส่งทางบกจังหวัด
ขอนแก่น มีสถิติจำนวนรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.) จำนวน 204,948 คัน 

2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (Microbus & Passenger Van)  จำนวน 6,323 คัน  

3) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (Van & Pick Up) จำนวน 190,485 คัน 

4) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (Motorcycle) จำนวน 443,380 คัน  
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5) รถจักรยานยนต์สาธารณะ  (Public motorcycle) จำนวน 157 คัน 

6) รถยนต์รับจ้างสามล้อ (Motorcycle taxi) จำนวน 480 คัน 

7) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (Urban Taxi)  จำนวน 344 คัน 

8) รถประจำทาง (Fixed Route Bus) จำนวน 2,797 คัน 

9) รถยนต์บริการธุรกิจ (Hotel Taxi) จำนวน 8 คัน  

 

ค. 3 ข้อมูลการเดินทางเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

1. ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองหาดใหญ ่

1.1 เสน้ทางรถโดยสารประจำทางจังหวัดสงขลา 

 เส้นทางรถโดยสารประจำทางแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี ้

1) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 

เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 มี 5 เส้นทาง ดังนี้  

สายที่ 4   ชื่อเส้นทาง  บ้านเนินพิชัย - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
สายที่ 4   ช่ือเส้นทาง  สงขลา - เขาแก้ว 
สายที่ 5   ช่ือเส้นทาง  สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่ - บ้านเกาะหมี 
สายที่ 6   ช่ือเส้นทาง  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ - บ้านท่านางหอม 
สายที่ 8   ช่ือเส้นทาง  บ้านทุ่งรี – ตลาดสดเพิ่มทรัพย ์
 

ตารางที่ ผ- 1: เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 

 

(ที่มา : Wikipedia, 2562) 
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2) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 
เส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2 มี 4 เส้นทางดังนี้  

ตารางที่ ผ- 2: เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 
ลำดับ หมวด เลขที่เส้นทาง ชื่อเสน้ทาง 

1 2 973 กรุงเทพฯ - สงขลา 

2 2 982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (ข) 

3 2 992 กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ 

4 2 9914 กรุงเทพฯ - นาทวี 

(ที่มา : Wikipedia, 2562) 

3) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 
เส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 3 มี 35 เส้นทางดังนี้  

ตารางที่ ผ-3: เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 

 
(ที่มา : Wikipedia, 2562) 
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4) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 
เส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 4 มี 54 เส้นทางดังนี้  

ตารางที่ ผ-4: เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 

 
(ที่มา : Wikipedia, 2562) 
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ตารางที่ ผ-5: เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 (ต่อ) 

 

 

 

(ที่มา : Wikipedia, 2562) 

1.2 รถสองแถว 

1) ขนส่ง สนามบิน        

2) หน้าหอ บ้านเหนือ        

3) บิ๊กซ ี หน้าหอ เขต8 ขนส่ง เซ็นทรัล ญว มอ   

4) ขนส่ง มอ. ตลาดเกษตร พลาซ่า      

5) ขนส่ง คลองต่อ ตลาดเกษตร       
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6) ขนส่ง มอ. คอหงส ์คาร์ฟ ูหน้าหอ เขต 8 บิ๊กซ ี   

7) เกาะหมี ขนส่ง วิทยาลยัเทคนิค ไดอาน่า กิมหยง ญว. คาร์ฟูร ์หน้าท้าย หน้าสวน 

8) หาดใหญ ่ คลองต่อ เซ็นทรัล บิ๊กซี ควนลัง กิมหยง หาดใหญ่ใน   

9) ขนส่ง  บิ๊กซี บางกร่า       

10) มอ. ขนส่ง        

11) หาดใหญ ่ บ้านพร ุทุ่งลุง คลองแงะ      

12) หาดใหญ ่ บางกล่ำ        

13) ควนลัง หน้าหอ สวนสาธารณะ ตลาดเกษตร      

14) สะเดา ด่านนอก        

15) สะเดา คลองแงะ     

16) สะเดา โลตัส คลองแงะ       

1.3 รถตู ้

1) ตรัง หาดใหญ ่  

2) ปัตตานี หาดใหญ ่  

3) พัทลุง หาดใหญ ่  

4) หาดใหญ ่ กงหรา  

5) หาดใหญ ่ ระโนด  

6) หาดใหญ ่ ม.ทักษิณ ป่าพะยอม 

7) หาดใหญ ่ คลองแห สงขลา 

8) หาดใหญ ่ สะเดา ด่านนอก 

9) หาดใหญ่  นครศรีธรรมราช  

10) หาดใหญ ่ สุราษฏร์ธาน ี  

11) หาดใหญ ่ สงขลา  

12) หาดใหญ ่ ภูเก็ต  

13) หาดใหญ ่ ปากพนัง  

14) หาดใหญ ่ สตูล  

15) หาดใหญ ่ ปากบารา  

16) หาดใหญ่  กระบี ่  

17) หาดใหญ ่ บางกล่ำ  

18) หาดใหญ่  ทุ่งสง  
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19) หาดใหญ ่ ป่าพะยอม  

20) หาดใหญ ่ ทุ่งหว้า  

21) หาดใหญ ่ ตรัง  

22) หาดใหญ ่ บางแก้ว ขัยสน 

23) หาดใหญ ่ กงหรา  

24) หาดใหญ ่ กระบี ่  

1.4 รถตุ๊กตุ๊ก 

1) ภายในเขตเทศบาลหาดใหญ ่   
2) เอเช่ียนไนท ์บาร์ซ่า 
3) สงขลา ม่วงงาม 
4) สทิ้งพระ ชุงพล 
5) หาดสมิหลา   
6) เมืองเก่าสงขลา   
7) ตลาดฉื่อฉาง   

1.5  รถทัวร ์

1) นครศรีธรรมราช หาดใหญ ่   
2) นครศรีธรรมราช หาดใหญ ่ เกาะสมุย 

1.6 รถชัทเทิลบัส  

1) หาดใหญ ่ ปากบารา   
2) หาดใหญ ่ พัทลุง นครศรีธรรมราช 

1.7  แท็กซี ่

พบมากช่วงสนามบิน หาดใหญ่ใน 

1.8  สถานีรถไฟ 

1) กรุงเทพ สุไหงโกลก 
2) กรุงเทพ หาดใหญ ่
3) หาดใหญ ่ สุไหงโกลก 
4) พัทลุง สุไหงโกลก 
5) นครศรีธรรมราช สุไหงโกลก 
6) สุราษฎร์ธาน ี สุไหงโกลก 
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7) นครศรีธรรมราช ยะลา 
8) ชุมพร หาดใหญ ่

 

2. สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ตารางที่ ผ- 6: ข้อมูลสถิติการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ระดับอำเภอ ในจังหวัดสงขลา ปี 2563  

 อำเภอ อุบัติเหต ุ เสียชีวิต บาดเจบ็ รวมทั้งหมด 

1 หาดใหญ ่ 2,034 18 2,320 2,338 

2 เมืองสงขลา 536 12 605 617 

3 รัตภูมิ 206 6 237 243 

4 ระโนด 197 4 233 237 

5 จะนะ 175 10 208 218 

6 สะเดา 184 9 200 209 

7 สิงหนคร 169 7 193 200 

8 สะบ้าย้อย 136 0 174 174 

9 เทพา 130 5 165 170 

10 บางกล่ำ  128 5 144 149 

11 สทิงพระ 89 0 112 112 

12 ควนเนียง 90 2 101 103 

13 นาทว ี 85 1 94 95 

14 นาหม่อม 67 1 72 73 

15 คลองหอยโข่ง 51 2 52 54 

16 กระแสสินธุ ์ 34 1 41 42 

รวม 
 

4,311 83 4,951 5,034 
(ที่มา:  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, 2563) 

เข้าถึงได้จาก http://www.thairsc.com/p77/index/90 

http://www.thairsc.com/p77/index/90
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ภาพที่ ค-48: สถิติการบาดเจ็บระหว่างคนไทย-ต่างชาต ิ

 
ภาพที่ ค-49: สถิติประเภทรถในพื้นที่-นอกพื้นที่ 

 

 
ภาพที่ ค-50: แผนที่แสดงจุดเกิดเหตุระดับอำเภอ-ตำบล 

(ที่มา: http://www.thairsc.com/p77/index/90, 2563) 

http://www.thairsc.com/p77/index/90
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3. สถิติจำนวนรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ปี 2562 

จากข้อมูล จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกรมขนส่งทางบกจังหวัด
สงขลาสถิติจำนวนรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.) จำนวน 243,810 คัน 

2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (Microbus & Passenger Van)  จำนวน 5,714 คัน  

3) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (Van & Pick Up) จำนวน 127,703 คัน 

4) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (Motorcycle) จำนวน 438,598 คัน  

5) รถจักรยานยนต์สาธารณะ (Public Motorcycle) จำนวน 1,568 คัน 

6) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (Urban Taxi)  จำนวน 130 คัน 

7) รถประจำทาง (Fixed Route Bus) จำนวน 5,459 คัน 

8) รถยนต์บริการธุรกิจ (Hotel Taxi) จำนวน 27 คัน 

 

 

 
ภาพที่ ค-51: สัดส่วนรถบริการสาธารณะจังหวัดสงขลา 

 

22%

2%

76%

0%

รถจกัรยานยนตส์าธารณะ 

รถยนตร์บัจา้งบรรทกุคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (Urban Taxi)  

รถประจ าทาง 

รถยนตบ์รกิารธุรกิจ (Hotel Taxi) 
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4. รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤต COVID-19 

จากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ได้มีการกำหนดให้ประชาชนร่วมมืออย่างจริงจัง ในการ
เว้นระยะห่างจากผู้อื่น งดเดินทางโดยไม่จำเป็น รวมถึงงดเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะจะทำให้การแพร่ระบาด
ขยายออกเป็นวงกว้างสู่กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง กักตัวอยู่ที่บ้านหากมีอาการป่วย และปฏิบัติตาม
คำแนะนำของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด 

มาตรการในการป้องกันการระบาดโดยกรมสุขภาพจิตได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและ
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยขอให้บริษัทขนส่งและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทำความสะอาดพาหนะก่อนและหลัง
การเดินทาง โดยเน้นพื้นที่สัมผัสร่วม เก็บบันทึกข้อมูลชื่อ -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้โดยสาร และคัด
กรองผู้โดยสาร หากพบว่ามีไข้หรือไอ ขอให้งดการเดินทาง และขอให้จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างในบริเวณสถานี
ขนส่งสาธารณะและภายในรถโดยสาร 

ระดับการป้องกันของอำเภอหาดใหญ่มีการอ้างอิง มาจากประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื ่อง 
มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการ
ขนส่งด้วยรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร โดยสถานที่ขนส่งในหาดใหญ่มี
สถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น ตามรายงานข่าว Hatyaitoday (2020) ดังนี ้

 

 
ภาพที่ ค-52: บริเวณทางเข้าฝั่งรถตู้ที่มีจำนวนผู้โดยสารน้อยลงอย่างถนัดตา 

 
ภาพที่ ค-53: จุดรอรถโดยสารเพื่อไปยังต่างจังหวัด ฝั่งทางออก 
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ภาพที่ ค-54: ทุกที่นั่งในขนส่งจะมีการติดป้ายกำกับตามนโนบายของรัฐ 

 
ภาพที่ ค-55: ระบบขนส่งสาธารณะสงขลาในสถานการ์ณช่วง COVID-19 

 
ภาพที่ ค-56: สำหรับการโดยสารผ่านรถยังมีผู้ใช้บริการอยู่บ้าง 

 
ภาพที่ ค-57: อย่างนึ่งที่ชัดเจนคือ จำนวนรถที่เท่าเดิมกับจำนวนผู้โดยสารที่น้อยลง 
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ภาพที่ ค-58: ระบบขนส่งสาธารณะสงขลาในสถานการ์ณช่วง COVID-19 

 
ภาพที่ ค-59: บริเวณจุดรับขนส่งของ 

 
ภาพที่ ค-60: บริเวณขนส่งรถตู้ ของอำเภอหาดใหญ่ ‘ตลาดเกษตร’ 

 
ภาพที่ ค-61: บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ที่แลดูเงียบคนอย่างถนัดตา 
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ภาพที่ ค-62: ระบบขนส่งสาธารณะสงขลาในสถานการณ์ช่วง COVID-19 

 

 
ภาพที่ ค-63: ส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ที่มาส่งของเท่านั้น 

 

 
ภาพที่ ค-64: จุดนั่งรอเรียกขึ้นเครื่อง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

 
ภาพที่ ค-65: ระบบขนส่งสาธารณะสงขลาในสถานการ์ณช่วง COVID-19 
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ภาพที่ ค-66: จุดเข้า Gate สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ 

 
ภาพที่ ค-67: ช่องทางออก ด้านส่วนให้เช่ารถสาธารณะ 

 
ภาพที่ ค-68: ทางด้านสถานนีรถไฟ ยังมีคนใช้บริการอยู่ และการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง 

 
ภาพที่ ค-69: การกำหนดระยะเว้นห่าง 
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ภาคผนวก ง สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
 

1. สรุปผลการประชุมกลุม่ย่อยครั้งที่ 1 เมืองเชียงใหม ่ 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมืองเชียงใหม่  จัดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ขับขี่รถสองแถว ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทน
คนรุ่นใหม่ภาคเอกชน (YEC) ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า รถเช่า แท็กซี่และโรงแรม ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
บริการส่งอาหาร ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมืองและระบบขนส่งในเมือง และ
ตัวแทนบรรษัทเชียงใหม่พัฒนาเมือง การระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สถานการณ์การเดินทาง
ในเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันทั้งพฤติกรรมการเดินทางและการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ผู้เข้าร่วมประชุม
ร่วมแสดงคิดเห็นดังนี้ 
 
1.1 สรุปข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

ตัวแทนผู้ขับรถแดง 
- หากไม่มีผู้โดยสารคงไปทำอาชีพอื่น   
- ช่วง COVID-19 ทำให้รถแดงวิ่งลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์ 
- อยากให้อนาคตคนลดการใช้รถยนต์และหันมาใช้รถสาธารณะมากยิ ่งขึ ้น เพื ่อลดมลพิษทาง

อากาศ และลดปัญหาจราจรติดขัด  
- มีข้อกังวลว่าหากมีการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือขนส่งมวลชนขนาดใหญ่จะทำให้รถแดง

ลดลง เพราะรถยนต์ไฟฟ้า กับขนส่งมีความสะดวกสบายกว่ารถแดง  
- ในอนาคตคนวัยรุ่นอาจจะเข้าไปทำงานในเมืองกันหมด พื้นที่รอบนอกจะมีแต่กลุ่มผู้สูงอายุในการใช้

ระบบขนส่งสาธารณะจากนอกเมืองเขา้มาในเมือง  
- ก่อนมาขับรถแดงเคยเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนตอนนี้ประกอบอาชีพขับรถแดงได้ประมาณ16 ปี  
- ผู้โดยสารส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปทำงาน ไปเรียน ไปธุระ ไปโรงพยาบาล ไปขายของ  
- วิ่งตั้งแต่ 06.00 รับนักเรียน แม่ค้าจากสันกำแพงเข้ามาในเมืองเลย  
- แต่ละวันได้ประมาณ 2-3 เที่ยว   
- รอบว่ิงจะวิ่งจากบ้าน เข้าในเมือง ไปท่ารถ กลับไปบ้านช่วงบ่าย แล้วตอนเย็นจะเข้ามาในเมืองอีกรอบ  
- ระยะทางจากสันกำแพง  13 กิโล เวลาว่ิงประมาณ 30 นาที  
- รถแดงนี้ได้มาจากการซื้อรถแดงมาขับ  
- ปกติรถแดงมีทั้งที่เป็นเจ้าของเอง และเช่าขับ 
- ค่ารถไม่ขึ้นมาหลายปีแล้ว แรก ๆ ไม่ถึง 10 บาท ตอนนี้ค่าโดยสาร 15 บาทราคาเดียว  
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- คนท้องถิ่นเรียกรถสองแถวในตัวเมืองว่า รถแดง รถเข้าเมือง รถวนในเมือง //ส่วนรถนอกเมือง เรียก
รถคิว รถขนส่งสาธารณะ  

- รถ 10 คือ รถที่วิ่งเส้นทางประจำ 10 สาย จำนวนประมาณ 100 คัน // ส่วนรถ 30 คือ รถที่ไม่ได้วิ่ง
ประจำทาง จำนวน 2,000 คัน   

- ยังคิดจะขับรถแดงต่อไปเรื่อย ๆ เพราะอายุมากแล้วเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นไม่ไหว   
  
ตัวแทน YEC / ตัวแทนผู้ทำธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า รถให้เช่า แท็กซี่ให้เช่า โรงแรม   

- สถานการณ์  COVID-19 ทำให ้ธ ุ รก ิจการเช ่ ารถมอเตอร ์ ไซค ์  แ ท ็กซ ี ่  หร ือโรงแรมไปต่อ
ไม่ได ้ผู้ประกอบการบางคนต้องหันมาใช้ การลงทุนอาชีพอื่นแทน  

- อนาคตกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจการใช้รถ EV รถยนต์ไฟฟ้า การเช่ารถไฟฟ้าเยอะขึ้น  
- ผู้ประกอบการรายใหญ่ ในการค้าขายจะเป็นผู้อยู่รอดในสถานการณ์  COVID-19 คนจะไปตามแม็ค

โคร ห้างสรรพสินค้าใหญ่แทน จะไม่ค่อยเดินทางไปยัง ร้านค้าขนาดย่อย  
- เชียงใหม่อยู่รอดด้วยการท่องเที่ยวหากไม่มีการท่องเที่ยวจะอยู่ไม่ได้  
- อาชีพบริการนักท่องเที่ยวเมือง ทั้งโรงแรมที่พักและการบริการรับส่งผู้โดยสาร ได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19 เป็นอย่างมาก   
- การให้บริการเดลิเวอรี่ แบรนด์ใหญ่จะอยู่รอดมากกว่าแบรนด์ของท้องถิ่น เพราะมีกำลังค่าใช้จ่าย  ใน

การตลาดมากกว่า  
- อยากเห็นถนนที่มีช่องจราจรสำหรับจักรยานหรือสเกตบอร์ด และช่องจราจรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า - 

รถยนต์ธรรมดา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับรถที่วิ่งความเร็วต่างระดับกัน  
- อยากให้มีแทรมในอนาคต  
- รถแดงเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่จำเป็นต้องมีอยู่แต่ต้องยกระดับ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ศักยภาพ

ของคนขับรถแดงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เยอะ  
- ปัจจุบันมีการใช้โดรนเพื่อการเกษตรอยู่แล้ว ในอนาคตอาจมีโอกาสเพื่อการส่งสินค้าได้ และอาจเกิด

อาชีพใหม่ และค่าใช้จ่ายหรือการแบกรับค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง และ อาจเกิดการ
แข่งขันกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด 
 

ตัวแทนผู้บริการขับรถขนส่งอาหารเดลิเวอร์รี่ 1 
- ความนิยมของบริการขนส่งเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่ปี 62  
- การบริการเดลิเวอรี่ส่งอาหารทำให้วิถีคนเมืองมีความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น  
- ความรู้สึกอยากประกอบอาชีพคนสองเดลิเวอรี่ ขึ้นอยู่กับนโยบายและแรงจูงใจของแพลตฟอร์ม ที่จะ

ดึงดูดให้ผู้ขับขี่ยังคงอยากเป็นสมาชิก และมีผลต่อระยะเวลาในการเป็นผู้ขับขี่ให้กับแพลตฟอร์ม  
- ผู้ขับขี่แกร๊บวินมีโอกาสให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติง่ายกว่าวินมอเตอร์ไซค์  
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- แกร๊บวิน แกร๊บเดลิเวอร์รี่มีความน่าสนใจสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา เพราะได้รายได้ง่ายกำหนด
ช่วงเวลาในการวิ่งได้ ว่าสะดวกช่วงเวลาไหน บางครั้งการไปรับผู้โดยสารตามแหล่งท่องเที่ยวก็ทำให้
เหมือนได้ท่องเที่ยวไปด้วย  

ตัวแทนนักวิชาการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเมืองเชียงใหม่ 
- การที่มี COVID-19 เข้ามาที่เชียงใหม่แล้วธุรกิจต่าง ๆ ในเชียงใหม่หยุดชะงักลง  แสดงให้เห็นได้ว่า

ธุรกิจฐานรากของเชียงใหม่มีความล้มเหลว  เราพ่ึงพาเฉพาะแต่การท่องเที่ยวอย่างเดียว  
- อยากให้มองเชียงใหม่ในฐานะเมืองวัฒนธรรม และมองรากฐานทางเศรษฐกิจของเมืองวัฒนธรรม

จริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงการท่องเที่ยวอย่างเดียว และจะวางแผนสำหรับการเดินทางอย่างไร เนื่องจากการ
วางแผนระบบการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวและการเดินทางในเมืองที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง
จริง ๆ จะมีความแตกต่างกัน  

- เส้นทางบริการนักท่องเที่ยวก็จะมีเส้นทางของเขาโดยเฉพาะ แต่สำหรับเส้นทางสำหรับคนในเมือง มัน
ควรจะเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่และแหล่งงานได้อย่างสะดวก (first place to second place)   

- ปัจจุบันน้ีเส้นทางส่วนใหญ่ลิงค์ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยว เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว เส้นทาง
นี้ก็ไม่มีคนเดินทาง และทั้งเส้นทางดังกล่าวไม่ได้มีการวิวัฒนาการใด ๆ ทั้งสิ้น ต่างกับเส้นทางที่คน
เมืองใช้กันจริง ๆ   

- คนที่ใช้ถนนในการเดินทางภายในคูเมืองมี 3 กลุ่ม หลัก  ๆ คือ 1) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 2) กลุ่ม
แรงงาน และ 3) กลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประชากรแฝง  

- เมื่อมีสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ถนนหนทางในเมืองเก่ามีสภาพรกร้าง เพราะคนไม่ได้ออกมา
เดินทาง งดเดินทางท่องเที่ยวและทำงานอยู่ที่บ้าน จึงเห็นได้ชัดเจนว่าถนนภายในคูเมืองร้างไม่ได้
รองรับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

- การพัฒนาเส้นทางเดินเท้าของเมืองเชียงใหม่ไม่มีรอยต่อที่ชัดเจน โดยเฉพาะฟิกเกอร์การเดินเท้าของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวและคนในเมืองที่ควรมีเส้นทางที่ต่างกัน  

- วิวัฒนาการการเดินทางของเมืองเชียงใหม่ ไม่ได้มีความต่อเนื่องเหมือนกับเมืองทางฝั่งตะวันตกที่มียุค
พัฒนาการใช้พาหนะที่ชัดเจน การเดินทางในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีต ถึง เดินเท้า เกวียน รถม้า ต่าง
ถูกทำลายลงไปจากวิธีสมัยใหม่ (Modlenization)   

- วิถีชุมชนที่ถูกขาดด้วยถนนสมัยใหม่ ทำให้เกิดชุมชนแตกออกเป็นเกาะแก่ง รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน และ
กลุ่มก้อนชุมชนนี้เองก็มอีัตลักษณ์ที่แตกต่างเฉพาะตัวกันออกไป  

- การพัฒนาแผนเศรษฐกิจฉบับที่ 1-9 ทำให้เมืองเชียงใหม่มีโครงข่ายถนนเป็นวงแหวน โดยถนนวง
แหวนเหล่านี้ทำให้เกิดการผ่าเมือง เกิดช่องว่างของการเดินทางที่ไม่ต่อเน่ืองกัน   

- ผลของการที่ถนนวงแหวนผ่าเมืองออกเป็นกลุ่มก้อน ทำให้เกิดย่านต่าง ๆ และทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่มี
การเติบโตในแต่ละย่านที่แตกต่างกัน รวมถึงส่งผลให้บริการรถแดงซึ่งเป็นรถขนส่งสาธารณะไม่
สามารถให้บริการเป็นโครงข่ายอย่างเป็นระบบได้ รถแดงจึงกลายเป็นระบบเหมาจ่ายหรือเหมาเช่า
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สำหรับนักท่องเที่ยว เราจึงเห็นรถแดงวิ่งออกไปยังถนนสายประธานแทนที่จะวิ่งแค่ในชุมชนอย่าง
เดียว  

- การส่งเสริมให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่เดินได้ต้องมองในสองมิติ คือ 1) มิติสนับสนุนคนท่องเที่ยวและ
2) มิติสนับสนุนคนเดินเท้าในเมือง  

- วิธีการส่งเสริมเส้นทางเดินเท้าหรือเส้นทางสัญจรของคนในเมือง ต้องเน้นพ้ืนที่ตั้งต้น first place และ
พื้นที่ปลายทาง second place ว่าทำงานที่ไหน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ ตลาด  

- วิธีการส่งเสริมเส้นทางเดินเท้าหรือเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะหลังสถานการณ์  
COVID-19 ควรต้องมองถึงการส่งเสริมแหล่งธุรกิจขนาดย่อมมากกว่าการสนับสนุนแต่นายทุน
ใหญ่ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ มากกว่าการผูกขาดกับเมกะเทรนด ์ 

- การออกแบบเส้นทางต้องสนับสนุน “เมืองวัฒนธรรมเพื่ออยู่อาศัย” และ “เมืองท่องเที่ยวเพื่อ
เศรษฐกิจ”  

- คำว่า “เมืองเชียงใหม่” คือสถานที่ ที่ยังคงอยู่ที่เดิม แต่ผู้ใช้งานเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนมาเรื่อย ๆ เพราะเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมหาวิทยาลัย การปลูกจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่จึง
เป็นเรื่องสำคัญ  

- สามารถสังเกตเห็นวัฒนธรรมรองที่ปรากฏตามเส้นทางของแกร็บที่เข้าไปรับบริการขนส่งได้ เพราะวิถี
ชีวิตและ conectivity ของกลุ่มก้อนเล็ก ๆ ทางสังคมของคนในพื้นที่  โดยเฉพาะจากชุมชนฝั่งถนน
นิมมานเหมินห์ และฝั่งแม่น้ำปิง ที่มีจุดเด่นของร้านกาแฟ ผับ บาร์ แกลลอรี่ ตั้งอยู่ จะเห็นความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้จากเส้นทางบริการขนสง่เดลิเวอรี่เหล่านี ้ ทำให้เห็นได้ว่าคนใน
ชุมชนยังหล่อเลี้ยงกันเองได้จากส่วนน้ีอยู ่ 

- วงแหวนของเมืองเชียงใหม่มีข้อเสียคือ การเชื่อมเมืองเพื่อรถยนต์เป็นหลัก ดังนั้นถึงจะให้พื้นที่พัก
อาศัยขยายออกไปเพื่อลดความหนาแน่นหรือความสูงของเมืองอย่างไร แต่คนก็ต้องมาใช้เมืองในเขต
เทศบาลเมืองอยู่เสมอ (สถานศึกษา ที่ทำงาน และพื้นที่เศรษฐกิจหลัก) เมืองก็จะติดตรงถนนทางแยก
หลักที่ไหลเข้าออกเมือง แยกรินคำ(เมญ่า-ห้วยแก้ว-นิมมาน) แยกศาลเด็ก แยกรวมโชค แยกถนน
มหิดล แยกพวกนี้ติดเพราะคนอยู่เข้าเมือง  

- เมืองเชียงใหม่กำลังยื่นขึ้นทะเบียนมรดกโลก มีแผนที่ยื่นไปทั้งเมือง ทั้งเขตเมืองเก่า แนวกำแพงดิน 
แม่ข่า สวนดอก ดอยสุเทพ แต่กลัวว่าขั้นตอนการจดบันทึกแหล่งมรดกจะเป็นการวางกับดัก เพราะ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง ควรเริ่มจากต้องระบุให้ได้ก่อนว่าเมืองจะต้องอนุรักษ์พื้นที่ตรงไหน มันควรเริ่ม
จาก heritage site > heritage district ค่อยมา heritage city  ไม่ใช่ประกาศทั้งเมืองโดยที่ข้อมูล
ภายในยังไม่ชัดเจน 

- ทัศนียภาพดอยสุเทพมีคุณค่าในการวัดค่ามลพิษทางอากาศของเมืองได้ มลพิษบางส่วนอาจมาจาก
การใช้ยานยนต์ในการเดินทางของเมือง  

- Urban development มีความสัมพันธ์กับ gentrification เมืองเชียงใหม่มาก เพราะลำดับมุมมอง
พื้นที่เมือง และตำแหน่งการเกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง ล้วนมีที่มาจากกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่
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อาศัย และมีผลกับวิวัฒนาการพัฒนาเมืองเป็นอย่างมาก ถ้าเราไม่เข้าใจลำดับการต้ังถิ่นฐานของชุมชน
อาจทำให้การวางแผนพัฒนาเมืองทำลายกิจกรรมชุมชนและความสัมพันธ์ชุมชนได ้  

- ตัวอย่างการพัฒนาเมืองเกียวโตเหมาะสำหรับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่ดี เพราะมีการแบ่งสัดส่วน
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชัดเจน  

ตัวแทนเชียงใหม่พัฒนาเมือง  
- ยังขาดหลายประเด็น โดยเฉพาะการศึกษาระบบขนส่งในอดีต เพราะเชียงใหม่มีประวัติการขนส่งทาง

เรือ แต่มีการพลิกโฉมจริง ๆ ตอนปี 2464 ที่มีการเดินทางทางรถไฟและสนามบินสุเทพ (สนามบิน
เชียงใหม่ในปัจจุบัน)   

- ปริมาณจราจรจากภายนอกที่เข้ามาเยือนมีผลต่อการพลิกโฉมเชียงใหม่  
- ปี 2512 มีวงแหวนรอบแรกของเชียงใหม่ สมัยท่านสุกฤษ์ นิมมานเหมินห์ (สาเหตุการวางแผนพัฒนา

โครงข่ายถนนมาจากเหตุผลด้านการเมืองคอมมิวนิส และเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ทำให้มี
การทำถนนเพื่อการขนส่งผ่ากลางเมือง  

- การขนส่งทางน้ำสำคัญมาก และไม่ควรละเลย เพราะมีความสำคัญมากในอดีต เป็นจุดเริ่มต้นของ
ชุมชนแห่งแรก ๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานริมน้ำ เช่น จนเกิดท่าเรือขนส่งและตลาดริมน้ำอย่างตลาดวโรรส 
ตลาดแม่ปิง  

- ระบบขนส่งทางรถไฟ ช่วงดึงให้มีผู้ใช้บริการปีละแสนกว่าคน  
- สนามบินก็เป็นอีกช่องทางที่ดึงให้คนเข้ามาเยือนมากขึ้น  
- จำนวนประชากรที่เพิ่มก็จะส่งผลต่อการเพิ่มของรถยนต ์ 
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในแต่ละประเทศส่วนมากจะตอบสนองการใช้งานประชากร 2 ส่วน 

คือ รองรับการใช้งานประชากรในเขตเมืองและในเขตชนบท  
- ประชาชนในเมือง  เช่น ในเขตคูเมืองมีจำนวนลดลง ควรต้องไปศึกษาว่าเหตุที่ทำให้ประชากรลด

น้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาเมืองในแนวราบ low rise อีกทั้งเมืองเชียงใหม่มี
ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ พัฒนาอาคารสูงยาก จึงเกิดวงแหวนรอบที่ 1 (ปี 2512)  รอบ2 (ปี 2549) 
รอบ 3 (ปี2554) และมีจำนวนอุโมงค์มากที่สุดในภาคเหนือ วงแหวนและอุโมงค์เหล่านี้ทำเพ่ือดึงคนให้
ออกไปอยู่นอกเมือง  

- ควรต้องพูดถึง demand ที่ทำให้คนเข้ามาในเมือง และออกไปนอกเมืองว่ามีอะไรบ้าง ทำไมโรงเรียน 
โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ แหล่งท่องเที่ยว ปั้มน้ำมัน ต้องย้ายออกไป ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นตัวดงึให้
คนออกไป  

- ควรย้อนศึกษาถึงระบบขนส่งสาธารณะจากอดีตถึงปัจจุบัน เช่น รถแดง รถคอกหมู อะไรอยู่อะไรไป  
- สัดส่วนของจำนวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์แทบจะ 1 คน 1 คัน อาจทำให้คนไม่หันมาใช้รถขนส่ง

สาธารณะ  
- เคยมีการศึกษาว่าปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ มีประมาณ 6-7 เที่ยวต่อวัน   
- เชียงใหม่ฟื้นตัวจาก COVID-19 เร็วกว่าภูเก็ตและพัทยา  
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- ระบบทางขนส่งรถบัสรถสาธารณะดึงคนมาใช้งานได้ประมาณ 6 ล้านคันต่อปี  
- รถไฟมีผู้ใช้งาน 8 แสนคนต่อป ี 
- ทางเรืออันน้ีไม่มี ดับไปแล้ว  
- ทางอากาศ 11.5 ล้านคนต่อปี  
- ระบบขนส่งทางอากาศชนะเลิศ แม้จะมีการดำเนินการมากว่าร้อยปี รองลงมาคือระบบขนส่งทางถนน 

แต่มีข้อจำกัดเรื่องขนาด ช่องจราจรมีจำกัด เป็นความท้าทายว่าจะรองรับการเดินทางทางบกใน
อนาคตอย่างไร 

- ระบบผังเมืองที่้รองรับโครงข่ายถนนให้ขยายตัวได้ในอนาคตจะไปได้ทุกทิศทาง ยกเว้นทางตะวันตก
เพราะมีดอยสุเทพกั้นอยู่  

- ในอนาคตห้ามีวงแหวนรอบที่สี่ จะมีทิศทางขยายตัวไปทางด้านตะวันออกและอาจมีสนามบินแห่งที่
สองเกิดขึ้น  

- โครงสร้างประชากรมีเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ประชากรแฝงไม่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มที่มา
จากนักเรียนนักศึกษาที่อพยพมาจากจังหวัด รวมทั้งคนที่มาจากจังหวัดข้างเคียงเข้ามาทำงานในเมือง
เช้าเย็นกลับ และมีจำนวนแรงงานต่างชาติเข้ามาประมาณหนึ่ง  

- ประชากรล้านแปด ประชากรแฝงประมาณสี่แสน  
- หอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าภาคเหนือพยายามผลักดันนโยบายลดฝุ่นและมลพิษทางอากาศแต่

รัฐบาลส่วนกลางไม่ได้รับเรื่อง  
- พรบ. อากาศสะอาดมีส่วนสำคัญต่อภาคเหนือมาก เพราะภาคเหนือคือพื ้นที ่ต้นน้ำ พื ้นที ่ป่ามี

ความสำคัญ ต้องลดปัญหาการเผาป่า เพ่ือรักษาพ้ืนที่ต้นน้ำและแหล่งน้ำให้ได ้ 
- ข้อควรระวังของการจำกัดรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในเมืองต้องระวังเป็นพิเศษ ในเบื้องต้นอาจเป็นเพียง

แค่การทดลองจำกัดรถแค่บางประเภทเท่านั้น ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าแบบ sandbox ก่อน แต่
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์มันเป็นวิถีของคนในท้องถิ่นไม่ควรไปจำกัดเค้า   

  
ตัวแทนผู้แทนชมรมคนขี่จักรยานเมืองเชียงใหม่  

- อยากให้ภาพในอนาคตมีระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นรถไฟฟ้า รองรับคนได้ตั้งแต่ 1-10 คน  
- อยากให้มีรถจักรยานที่สามารถปั่น หรือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ และวัยกลางคน 

เพื่อการเดินทางหรือการออกกำลังกาย   
- จุดนัดพบที่ส่วนใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ จะอยู่ที่ประตูท่าแพ ช่วงก่อน COVID-19 จะมีสมาชิกกลุ่มจัก

ยานเมืองเชียงใหม่ 50-90 คน ในช่วงวันอาทิตย์ตอนเช้า ส่วนในระดับจังหวัดมีกลุ่มสมาชิกผู้ขับขี่
จักรยาน 1,000 -2,000 คน   

- อยากเห็นเส้นทางจักรยาน ที่มีช่องจราจรโดยเฉพาะปั่นได้อย่างสะดวก มีการสนับสนุนการปั่น
จักรยานอย่างตอ่เนื่อง  
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ผู้แทนนักวิชาการด้านวิศวโยธาจากสถาบันการศึกษา  
- ให้ข้อมูลการเดินทาง จ. เชียงใหม่ ในช่วง COVID-19 น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับงานวิจัย อ้างอิงจาก 

Apple mobility สถิติจริงจากการเดินทางของผู้ใช้อุปกรณ์ Apple Bluetooth / WIFI มีข้อมูลหลาย 
ๆ เมืองทั่วประเทศ และทั่วโลก แต่ค่าตัวเลข เป็นค่าเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์ เทียบกับเวลาฐาน  ไม่
ทราบตัวเลข จำนวนการเดินทางจริง  

- รถจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนการใช้งานประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ และน่าจะ
เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์ใช้เป็นอันดับสามของโลก รองจาก
อินโดนีเซียและเวียดนาม  

- หากจะดึงดูดให้คนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ต้องพิจารณาดูว่าจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานจากรถ
ขนส่งประเภทไหนเข้ามาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น ในกรุงเทพฯ ตอนแรกตั้งเป้าหมายให้คนหันมา
ใช้รถไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลลง แต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้หันมาใช้รถไฟฟ้าคือกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาผู้ซึ ่งไม่ได้ครอบครองหรือถือครองรถยนต์เลย อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที ่เดินทางโดยรถขนส่ง
สาธารณะประจำทางจากจังหวัดข้างเคียง ไม่สามารถขับรถระยะไกลได้อยู่แล้ว  

- สำหรับเมืองเชียงใหม่กลุ่มคนที่น่าจะเปลี่ยนให้กลับมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากที่สุดคือกลุ่มนักเรียน
หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นคนทีข่ับขี่รถมอเตอร์ไซค์  

- การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะต้องเข้ากันได้กับการใช้วิถีชีวิตของคนในสังคม  
- ควรมีการจัดการและออกแบบถนนให้รองรับรถที่มีความเร็วระดับต่าง ๆ ให้วิ ่งร่วมกันได้อย่าง

ปลอดภัย เช่น แบ่งช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์และรถบรรทุก การออกแบบเส้นทางสำหรับ
รถยนต์และรถขนส่งมวลชนให้วิ่งคู่กันได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม  
 

ผู้แทนนักวิชาการด้านวิศวโยธาจากสถาบันการศึกษา  
- เห็นด้วยกับการที่ถนนวงแหวนอาจสามารถลดปัญหาจราจรในระยะสั้น ลดจำนวนรถบรรทุก (ขนาด

ใหญ่) ในระยะยาวเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานรอบนอกมากขึ้น เราควรมีมาตรการรองรับ การวางแผนการ
พัฒนาระบบคมนาคมร่วมกับทิศทางการพัฒนาเมืองที่มีรายละเอียดการดำเนินการ จึงมีความจำ
เป็นมาก  

  
1.2 สรุปปัจจยัขับเคลื่อนทีส่่งผลต่อการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ในอนาคต  

ด้านสังคม S  
- สังคมผู้สูงอาย ุ 
- สังคมเพื่อทุกคน Accessibility for all (เข้าถึงได้กายภาพและเข้าถึงได้ทั้งการได้รับรายได้)  
- อัตราการเกิดน้อย  
- ขนาดครัวเรือนเล็กลง  
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ด้านเทคโนโลยี T  
- รถขนส่งมวลชนสาธารณะ Mass transit ต้องดำเนินการต่อ (รถไฟฟ้าสายเขียว น้ำเงิน แดง จะช่วย

พลิกโฉมเชียงใหม่)  
- รถยนต์ไฟฟ้า    
- เปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถพลังงานไฟฟ้า   
- แอปพลิเคชันเรียกรถ  
- IoT  
- Ride hailing  
- On demand transportation ผู้บริโภคเดินทางน้อยลง ผู้บริการขนส่งเดินทางเพิ่มขึ้น 
- Mass transit  
- เปลี่ยนรถแดงเป็น EV  
- ระบบขนส่งอัจฉริยะ  
- Drone  

 
ด้านสิ่งแวดล้อม E  

- Road safety ออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยต่อการสัญจร  
- การจัดโซนนิ่ง   
- การย้ายเมืองใหม่ไปเป็น new town เพราะเมืองเก่าพัฒนาไม่ได้แล้ว ทำเมืองทิศตะวันออกให้เป็น

การพัฒนาแนวด่ิง จัดระบบโครงข่ายใหม่หมด รองรับการเป็น Northern economic corridor  
- การพัฒนาเมืองแบบกระชับ  
- การพัฒนา TOD  
- การฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางน้ำ แม่ข่า แม่ปิง   
- ทัศนียภาพดอยสุเทพ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมากจากมลพิษของเครื่องยนต์ที่

ใช้ในการเดินทางในเมือง  
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- Green air act  
- Air pollution  
- Cultural landscape รักษาภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเช่นแนว ทิวดอยสุเทพ ลำน้ำคลองแม่ข่า แนว

กำแพงดิน  
 

ด้านเศรษฐกิจ E  
- เศรษฐกิจดิจิทัล  
- Sharing economic  
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- Smart worldwide logistics  
- เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
- World class destination  

ด้านนโยบาย P  
- มาตรการลดการใช้รถยนต์ สนับสนุนการใช้รถสาธารณะ เช่น รถแดง  
- มาตรการเก็บเงินจากผู้มาต่างถิ่นเพิ่ม congestion price  
- มาตรการสนับสนุนการใช้รถขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด go green   
- นโยบายสนับสนุนรถแดงนำเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากล และต้องมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อดึงดูด

ให้กลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ให้บริการขับขี่รถแดงและรถแดงจะคงอยู่ต่อไปได ้ 
- บูรณากาการขนส่งระบบหลักและระบบรอง เช่น ส่งเสริมให้รถแดงเป็นฟีดเดอร์สนับสนุนระบบขนส่ง

มวลชนขนาดใหญ่  
- Clean air act  
- สวัสดิการรัฐ  
- หน่วยประสานงานสมาร์ทซิตี ้ 
- มาตรการจำกัดรถในเมืองชั้นใน  
- ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่  
- บูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐส่วนกลางและท้องถิ่น  

  
ด้านคุณค่า V  

- การคงไว้ซึ่งเมืองวัฒนธรรมและการขึ้นสู่เมืองมรดกโลก ควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบ smart city   
- ความเข้าใจเมืองวัฒนธรรมและเมืองมรดกโลก  
- รถแดง คือเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ต้องคงไว้รองรับการท่องเที่ยว  
- ค่านิยมรักษ์โลก เช่น motorization   
- Go green  
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ภาพที่ ง-1 ผลการระดมความคิดเห็นปัจจัยขับเคลื่อนการเดินทางเมืองเชียงใหม่ในอนาคต 

 
 

ภาพที่ ง-2 ผลการประเมินผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนการเดินทางเมืองเชียงใหม่ในอนาคต
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ภาพที่ ง-3 การเปลี่ยนแปลงการเดินทางในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ข้อมลู ณ วันที่ 13 

มกราคม 2563 – 20 เมษายน 2563 

(ที่มา : https://covid19.apple.com/mobility, 2563) 
 

  

2. สรุปผลการประชุมกลุม่ย่อยครั้งที่ 1 เมืองขอนแก่น  

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมืองขอนแก่น จัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 เมืองขอนแก่น ในวันที่ 26 เมษายน 
พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) เวลา 09:00 – 12:00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองขอนแก่น ตัวแทนผู้ขับขี่รถสองแถว 
ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทนคนรุ่นใหม่ภาคเอกชน (YEC) ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า รถเช่า แท็กซี่และโรงแรม 
ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการส่งอาหาร ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมือง
และระบบขนส่งในเมือง ตัวแทนจากฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
และตัวแทนบรรษัทพัฒนาเมืองขอนแก่น การระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สถานการณ์การ
เดินทางในเมืองขอนแก่นในปัจจุบันทั้งพฤติกรรมการเดินทางและการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ผู้เข้าร่วม
ประชุมร่วมแสดงคิดเห็นดังนี้ 
 

https://covid19.apple.com/mobility
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2.1 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ผู้แทนนักวิชาการด้านการคมนาคมขนส่ง  
- การศึกษาออกแบบรายละเอียดของระบบขนส่งมวลชน ีLRT รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สนข. 

ปี 62-63 ภาพรวมการเดินทางของขนส่งสาธารณะในเมืองขอนแก่น แต่เค้าไม่มีผลกระทบของดิจิทัล 
เน้นความต้องการการเดินทางของขอนแก่นมีอย่างไร พฤติกรรมการเดินทางเป็นอย่างไร  

- เมื่อมีเทคโนโลยีทั้ง MaaS// Ride hailing เราเข้าใจมันมากขนาดไหน ถ้าเราเข้าใจจึงจะพยากรณ์ได้ 
ตอนนี้เป็นเรื่องใหม่ ที่แต่ละเมืองจะตอบรับได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 
  

ผู้แทนขอนแก่นพัฒนาเมือง และนักวิชาการด้านการพัฒนาเมือง  
- ช่วงปี 61-62 มีงานวิจัยจาก JICA เกี่ยวกับ LRT และ Future City พูดเรื่อง mobility and para-

transit เทศบาลนครขอนแก่นดูแล (เกี่ยวกับสองแถว มีการเก็บข้อมูลรถสองแถว 23 สาย มีการเก็บ
ข้อมูลสั้น ๆ และมีเรื่อง place making จุดจอดรถสองแถว นำเสนอจุดจอดรถ สภาพแวดล้อมจุดจอด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

- ผู้ขับสองแถวขับด้วยความเคยชิน มีทั้งแบบเป็นผู้เช่ารถและทั้งเป็นเจ้าของรถ 
- ยังไม่มีสมาพันธ์รถสองแถว  
- ผู้ให้เช่ารถสองแถวจะมีจำนวนลดลง เพราะคนขับรถสองแถวเป็นเจ้าของรถเอง  
- ขอนแก่นพัฒนาเมือง ได้รับสัมปทานบริการรถสองแถวเองบางส่วน  เพื ่อพัฒนาสองแถวเป็นฟีด

เดอร ์สองแถวมีบทบาทเป็นพระรอง   
- มีปัญหาเรื่องการปรับเส้นทางบริการรถสองเท่า ไม่ให้ทับซ้อนกับซิตี้บัส  
- อยากเห็นการขับเคลื่อนการให้บริการ และจัดตั้งสมาคมรถสองแถว  
- แรงจูงใจที่ให้คนหันมาเดินมีน้อยลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการถือครองที่ดินในย่านดาวน์ทาวน์ที่น่าเดิน 

แต่ตอนนี้ย่านนี้ซบเซา เพราะส่วนใหญ่พื้นที่เป็นของที่ราชพัสดุ ผู้เช่าจึงไม่มีโอกาสพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 
และผู้เช่าเดิมที่มีอยู่ เช่าในระยะยาว ทำให้โอกาสการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเกิดได้ยาก เพราะคน
ยังใช้ฟังก์ชันในการใช้อาคารเป็นเพียงแค่ที่เก็บของ ไม่ได้พัฒนาให้มีความคุ้มค่าอย่างที่ควรจะเป็น 
   

ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองขอนแก่น 
- ขณะนี้กำลังมีการทดลองใช้ระบบ เรียกรถสองแถว ผ่านแอปพลิเคชัน  แต่ตอนนี้ติดปัญหาเรื ่อง

อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อการรับสัญญาณกับอุปกรณ์ในรถสองแถว  
- ตอนนี้กำลังดู ว่ารถสองแถวสามารถตอบสนองการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้หรือไม่ มีผลต่อ

ความรู้สึกผู้ใช้บริการอย่างไร  
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- รถติดบริเวณบึงหนองโคตร เนื่องจากผู้อยู่อาศัยอาศัยหนาแน่นมาก มีตลาดสดอยู่ ทำให้จราจรติดขัด 
พื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่นำร่องในการทดลองพัฒนาขนส่งสาธารณะ ให้คนเดินทางจากบ้านมาที่
ตลาดโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว  

- ผู้ให้บริการรถสองแถวอาจจะมีจำนวนลดลงเพราะมีความเสี่ยงเรื่องความไม่คุ้มค่า เนื่องจากคนรุ่นใหม่ 
เป็นเพียงผู้เช่ารถและบริการในระยะสั้น ไม่ได้มีมุมมองในการเช่าระยะยาว หรืออยากการประกอบ
อาชีพนี้ในระยะยาว  

- มีคำถามที่น่าสนใจว่าทำไมเขาถึงจะต้องยอมไม่ใช่รถยนต์ส่วนตัวแล้วหันมาใช้รถขนส่งสาธารณะ
แทน ในเมื่อพฤติกรรมความเคยชินใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสะดวกกว่า และมีค่านิยมในการถือครองรถ
ด้วยตนเองมากกว่า  

- อีกมุมมองหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบขนส่งสาธารณะไม่ดีพอ คนจึงหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มากกว่า  

- แต่ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการที่คนไม่นิยมใช้รถขนส่งสาธารณะ เป็นเพราะไม่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาด รถยนต์ส่วนบุคคลตอบสนองการใช้งานได้ดีกว่า สามารถ
รับส่งจากที่หนึ่งถึงที่หนึ่งได้สะดวก นั่งสบายกว่า  

- ประเด็นสำคัญคือต้องสร้างความจูงใจ ให้ระบบขนส่งมวลชนน่าใช้ให้ได้ก่อนคนจึงจะหันมาใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ  

- ยานพาหนะขนาดเล็กอย่างสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นยานพาหนะอยู่ระหว่างกลางระหว่างมอเตอร์ไซค์
และจักรยาน มีข้อจำกัดเรื่อง การชาร์จไฟฟ้านอกสถานที่ ต้องใช้อะแดปเตอร์ในการชาร์จไฟ //หากใช้
งานจริงจะมีความเหนื่อยมากกว่าใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยาน //ระยะทางในการใช้งานที่สามารถ
เดินทางได้ไกลสุดประมาณ  20-30 กิโล แต่ต้องไม่ใช้ความเร็วสูง เพราะแบตเตอรี่จะหมดเร็ว //
เหมาะสำหรับคู่ที่ไม่พกสัมภาระเยอะ และเดินทางในระยะสั้นมากกว่า เช่น จากบ้านตัวเองไปถึงป้าย
รถเมล์หน้าปากซอย   

- คนใช้รถสองแถวส่วนใหญ่ ได้แก่กลุ่ม คือ เด็กนักเรียนระดับมัธยม ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ บางที
คนขับรถสองแถวก็ไม่เก็บเงินเด็กเล็กเนื่องจากรู้จักกันก็มีเยอะ//กลุ่มแม่ค้าที่ต้องซื้อสินค้าเยอะ ๆ 
แบกสัมภาระได้เยอะ ส่วนใหญ่รู้จักกับคนขับรถสองแถว ให้มารับถึงที่ตามเวลาที่ต้องการได้ + กลุ่มวัย
ทำงาน รวมกันประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะที่มาจากต่างอำเภอ  จะนิยมใช้รถสองแถวเป็น
จำนวนมาก//ส่วนคนสูงอายุ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  
 

ผู้แทนผู้ขับขี่รถจักรยาน 
- ข้อจำกัดของรถสองแถวคือ นั่งไม่สบาย นั่งไม่สะดวก มีการเบียดเสียด ชอบวิ่งนอกเส้นทาง อยากให้มี

การปรับระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะอาด มีพื้นที่รองรับการนั่งที่มีความเป็นส่วนตัว  
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- การใช้งานจักรยาน มีการใช้งานลดลง เนื่องจากทำความเร็วได้ไม่เต็มที่ และมีความเสี่ยงอันตราย ส่วน
ใหญ่นิยมใช้รถจักรยานเพียงแค่การออกกำลังกายมากกว่า รองลงมาคือเพื ่อการท่องเที ่ยวเชิง
อนุรักษ ์วิ่งตามเส้นทางสายรอง  

- อยากให้ในอนาคตมีช่องทางสำหรับจักรยานที่ปลอดภัย รถยนต์ไม่เข้ามาเบียด   
- ถนนศรีจันทร์ มีมหาวิทยาลัยราชมงคลและเทคนิค   ซึ่งเด็กวัยรุ่นใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมาก 

บริเวณถนนศรีจันทร์ จึงมีอุบัติเหตุจำนวนมาก  
- ถนนมะลิวัลย ์ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ของกรุงคนทำงาน  
- หากเมื ่อไม่มีพื ้นที ่นันทนาการหรือสถานที่ออกไปเที ่ยวได้ เด็กวัยรุ ่นจะมีวิถีชีวิตชอบออกไปขี่

จักรยานยนต์เล่น  
- หน้าโรงพยาบาลจะมีรถยนต์มาก หากออกสายรถยนต์จะติดเหมือนในกรุงเทพฯ  หากคนจำเป็นต้อง

มาโรงพยาบาลต้องรีบออกแต่เช้า และเส้นทางหน้าโรงพยาบาลจะเป็นเส้นทางที่ผ่านไปยังศูน ย์
ราชการ คนสูงอายุก็ต้องออกแต่เช้ามากขึ้น คนส่วนใหญ่ที่จะมาโรงพยาบาล จะนั่งสองแถวมา  

- ทางเดินเท้า ทางจักรยานหน้าโรงพยาบาลถูกยึดไปวางของขาย ไม่สามารถใช้งานได ้ 
- ผลของการย้าย บขส. ทำให้มีบริการรถสองแถวลดลง เพราะในอดีต บขส.เก่า รองรับสองแถวทุกสาย 

แต ่บขส.ใหม่ มีรถสองแถวบริการไม่กี่สาย  
- การใช้รถจักรยานไม่เหมาะกับการใช้เป็นพาหนะในการไปทำงาน เพราะบางอาชีพอย่างพยาบาล จะมี

ชุดที่ต้องเปลี่ยน หากขนสัมภาระและขี่จักรยานไปพร้อมกันจะเสี่ยงอันตราย มีผลให้ต้องเตรียมชุด
เอาไว้ที่โรงพยาบาล เพื่อจะได้ไม่ต้องขนสัมภาระมาเปลี่ยนทุกวัน  
 

ผู้แทนการเดินทางโดยเซิร์ฟสเกต  
- การใช้เซิร์ฟสเกตไม่เหมาะกับการเดินทางในขอนแก่น เนื่องจากถนนไม่มีความปลอดภัยพื้นผิวขรุขระ 

และสภาพอากาศร้อน  
- เมืองหลายแห่งที่มีการย้ายสถานีขนส่งสาธารณะออกไปนอกเมือง หากไม่มีระบบฟีดเดอร์ที่เหมาะสม

จะยิ่งก่อปัญหารถติดในเมือง เพราะคนจะหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวแทน  
 

ผู้แทนจาก YEC 
- กลุ่มคนที่ไม่มีทางเลือกในการถือครองรถยนต์ส่วนตัว แต่ยังจำเป็นต้องเดินทางไป ยัง บขส. ศูนย์

ราชการ หรือที่อื่น ๆ เขาจะหันไปใช้รถมอเตอร์ไซค์มากขึ้น เพราะไม่มีรถสองแถวหรือซิตี้บัสให้บริการ
ไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้  

- ลำดับศักดิ์ถนน ไม่เรียงกันจากถนนสายหลักสู่ถนนสายย่อย ทำให้ปริมาณรถที่มาจากถนนสาย
ประธานไปแออัดอยู่ตามตรอกซอกซอยจำนวนมาก และยิ่งเบียดเสียดทางเดินเท้าให้หายไป เพราะ
รถจักรยานยนต์จะขึ้นไปว่ิงบนทางเดินเท้า หรือลดพื้นที่ทางเท้าแทน  
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- กลุ่มคนใช้รถสองแถว ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่จำเป็นต้องเข้ามาขายของในเมืองและ
ต้องขนสัมภาระจำนวนมากขึ้นมาด้วย เช่น พ่อค้าแม่ค้า  

- TCDC และ YEC มีโครงการพัฒนาถนนคนเดิน บริเวณถนนศรีจันทร์ อาจมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ
ไม่เหมาะสมกับการเดิน และขนาดทางเล็ก รวมทั้งบรรยากาศ ของอาคารไม่เพลิดเพลินตา ฉะนั้นหาก
จะพัฒนาถนนคนเดิน หรือทางเดินเท้าให้น่าเดิน จะปรับแค่ทางเดินเท้าอย่างเดียวไม่ได้ ต้องปรับที่
หน้าตาอาคารด้วย ต้องสร้างย่านให้น่าอยู ่ 

- ขอนแก่นมีปัญหาเรื่องขาดแคลนที่จอดรถ  
- หลังเลิกเรียน บริเวณโรงเรียนกัลยา จะมีรถสองแถว เข้ามาจอดรอรับนักเรียน 2-3 ช่องจราจรทำให้

รถติดมากรถติดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่ม การแก้ปัญหาส่วนนี้ การจัดการผังเมืองและการสร้าง
จิตสำนึกน่าจะช่วยแก้ไขได้  

 
ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมืองและระบบขนส่งในเมือง   

- กลุ่มคนรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่มาจากนักศึกษาใน ม.ข.  
- ย่านเมืองมหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่องทางเดินเท้าไม่ต่อเนื่องไม่สามารถเชื่อมโยง มาบริเวณ ป้ายรถ

ขนส่งสาธารณะได้ ไม่มีทางข้าม หากจะข้าม ก็ไม่มีความปลอดภัย จึงหันมาใช้รถจักรยานยนต์แทน  
- หากดึงดูดให้ทางเดินน่าเดิน จะส่งผลให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้  

 
ตัวแทนจากฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สนับสนุนการเดินเท้า  
- ต้นเหตุของปัญหา อาจจะมาตั้งแต่โครงถนนที่เป็นลำดับศักดิ์ใหญ่มาถึงลำดับศักดิ์เล็กสุดเลย หากคน

จะมาเดินเท้าหรือใช้สกูตเตอร์ก็จะไม่ปลอดภัย คนจึงหันมาเลือกใช้รถส่วนตัวซึ่งมีความรู้สึกปลอดภัย
มากกว่า  

- ถนนศรีจันทร์ ถนนรื่นรมย์ มีความน่าเดินอยู่ แต่เหมาะสำหรับแขกเด็กวัยรุ่นมากกว่า ที่เดินได้เพราะมี
กิจกรรมทำระหว่างเดินไปด้วยเช่นพูดคุยกันเป็นกลุ่ม หากคนสูงอายุหรือวัยทำงานหลังเลิกงานเสรจ็ก็
อยากจะกลับบ้านได้เลยไม่อยากมาเดิน เพราะบรรยากาศไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร ่ 
 

ตัวแทนเดลิเวอรี่ 1  
- บริการเดลิเวอรี่ทำให้วิถีชีวิตคนขอนแก่นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากสั่งอาหารและยังส่งเอกสาร

ได้ด้วย  
- มีปัญหาเรื่องค่าบริการไม่เป็นธรรม หากได้ระยะทางที่ใกล้ก็จะคุ้ม หากต้องไปวิ่งรับงานในระยะทางที่

ไกล เกินกว่า 5 กิโลก็จะไม่คุ้ม ระยะทางที่เหมาะสม คือ 5 กิโล แกร็บจะได้ค่าจ้าง 30 บาท หากเกิน
กว่า 5 กิโลเมตร จะต้องเป็นผูแ้บกรับค่าน้ำมันเอง  
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- ปัญหาอีกอย่างคือเรื่องที่จอดรถ เพราะบางพื้นที่ไม่มีที่จอดรถให้ผู้ขับขี่จอดรอ  พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มี
ปัญหาคือตามย่านโรงพยาบาล ศูนย์ราชการ ธนาคาร เพราะไม่มีที่จอดรถด้านหน้าไว้บริการเหมือน
ตามร้านค้า แต่ผู้ใช้บริการต้องการให้คนขับจอดรถและเอาอาหารไปส่งถึงที่  

- ถ้าต้องว่ิงระยะไกล ก็จะมีรายได้ไม่เป็นธรรม จึงต้องหันมาทำรอบในระยะใกล้  
- เดลเิวอร์รี่ทุกค่ายมีการแข่งขันกันทำรอบทำให้เสี่ยงอุบัติเหตุสูงขึ้น  
- แกร๊บวินมีแรงจูงใจในการขับขี่มากที่สุด เพราะมีรายได้สูง ได้มาง่ายกว่าแกร๊บประเภทอื่น ๆ แต่มีกฏ

ระเบียบมากกว่าแกรบ๊ประเภทอื่น ๆ คือ คนขับต้องมีใบขับขี่ไม่ต่ำกว่า 1 ปี  
- แกร๊บวิน มีปัญหากับวินรถมอเตอร์ไซค์ของท้องถิ่น  
- แกร็บคารม์ีจำนวนลดลงเพราะเก็บค่าธรรมเนียมแพง  
- ปัญหาของรถสองแถวที่สังเกตเห็น คือคนต้องขึ้นไปรอและหากรอจนจำนวนเต็มแล้ว ก็ยังไม่ยอมออก

ทำให้คนต้องยืนเบียดกันเพ่ิมขึ้น ถ้ายังปรับตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะขึ้น  
- ปัญหาของรถสองแถวคือความไม่คุ้มค่ากับการแบกรับค่าใช้จ่าย //การส่งต่อสัมปทานสองแถวซึ่งมี

ราคาเป็นหลักแสน (สายสีเหลืองแพงมาก เพราะวิ่งผ่านบขส.)//บางเส้นทางจะถูกเจ้าของสถานที่ห้าม
เข้าไปวิ่ง เช่น ในมหาวิทยาลัยจะให้ห้ามรถบางสายเข้าไปว่ิง  
 

ตัวแทนเดลิเวอรี่ 2  
- มีปัญหาเรื่องระบบ ปักหมุดลงในแผนที่ แอปลิเคชันแผนที่ไม่อัพเดท  
- ผู้ใช้บริการโกงคนขับ ด้วยการปักหมุดในระยะใกล้ แต่จริง ๆ ให้ไปส่งในระยะไกล เพื่อประหยัด

ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง  
- ถนนมีสภาพพื้นผิวขรุขระ  
- สายไฟห้อยมาถึงถนนและทางเดินเท้าทำให้เกิดเสี่ยงอันตราย  

  
2.2 สรุปปัจจยัขับเคลื่อนทีส่่งผลต่อการเดินทางในเมืองขอนแก่นในอนาคต  

สังคม S  
- สังคมสูงวัย  
- ปัจเจกนิยม  
- การเติบโตของเมือง  
- Action of new gen  
- สังคมใช้เครื่องยนต ์motorization  
- New actor by entrepreneur  

เทคโนโลยี T  
- เทคโนโลยีของยานพาหนะ  
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- เทคโนโลยีการจัดการ  
- สังคมไร้เงินสด  
- ขนาดยานพาหนะเล็กลง แต่มีความทันสมัยขึ้น แบบ POD จะได้เหมาะกับ ตรอกซอย และคนกลุ่ม

สูงอาย ุใช้งานได้อย่างมีความเป็นส่วนตัว  
- ยานยนต์ไฟฟ้าสามล้อที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ  
- EV  
- ยานยนต์ไร้คนขับ  
- ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จะเกิดในขอนแก่น  
- รถยนต์จากพลังงาน ชีวภาพ   
- ส่งสินค้าโดย drone  
- IoT  
- On demand service  
- Platform and prototype   

สิ่งแวดล้อม E  
- COVID-19 ระบาด  
- ฝุ่น pm.2.5  
- การเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐาน  
- ภัยธรรมชาติฝนตกรุนแรงขึ้น  
- น้ำท่วม  
- การเช่ือมโยงจุดเริ่มต้น กับจุดหมายปลายทาง  
- ปรับปรุงระบบขนส่งให้เดินทางไร้รอยต่อ  

เศรษฐกิจ E  
- Sharing economy  
- Street economy  
- กิจกรรมตามเส้นทางเดิน  
- การสร้างแรงจูงใจให้คนกลับมาใช้พื้นที่เมือง  
- พัฒนาเอกลักษณ์ของดีเมืองขอนแก่น เช่นผ้าไหมอีกแหล่งท่องเที่ยว  

นโยบาย P  
- การเมืองท้องถิ่นผูกขาด  
- คนรุ่นใหม่ไม่มีเวทีในการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่น  
- มาตรการช่วยของรัฐ เช่น ม.33 เราชนะ  
- บทบาทของสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน  
- คนรุ่นใหม่ไม่มีบทบาท  
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- กฎหมาย กฎเกณฑไ์ม่ยืดหยุ่นไม่สอดคล้องกับการพัฒนา  
คุณค่า V  

- Collective mind  
- ค่านิยมของการถือครองรถส่วนตัว  
- คนรุ่นใหม่สนใจการพัฒนาเมืองมากขึ้น  
- การให้คุณค่ากบัสิ่งแวดล้อม  
- ค่านิยมการให้เช่า  
- ค่านิยมการใช้รถยนต์ส่วนตัว  
- ทัศนคติการเมืองท้องถิ่น และความเข้าใจทีถู่กต้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง   

  

 
ภาพที่ ง-4 ผลการระดมความคิดเห็นปัจจัยขับเคลื่อนการเดินทางเมืองขอนแก่นในอนาคต 
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ภาพที่ ง-5 ผลการประเมินผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนการเดินทางเมืองขอนแก่นในอนาคต 

 
ภาพที่ ง-6 การเปลี่ยนแปลงการเดินทางในจังหวัดขอนแก่นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ข้อมลู ณ วันที่ 13 

มกราคม 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 

(ที่มา : https://covid19.apple.com/mobility, 2563) 

https://covid19.apple.com/mobility
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3. สรุปประชุมเวิร์คชอปเมืองหาดใหญ่-สงขลา ครั้งที่ 1 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมืองหาดใหญ่-สงขลา ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 
13.00-16.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้ -รถสองแถว 
ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทนภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ตัวแทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา ตัวแทนฝ่ายช่างโยธาเทศบาลนครสงขลา ตัวแทนฝ่ายระบบการจราจรเทศบาลนครสงขลา ตัวแทนคน
รุ ่นใหม่ภาคเอกชน (YEC) ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า รถเช่า แท็กซี ่และโรงแรม และตัวแทนนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมืองและระบบขนส่งในเมือง การระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ สถานการณ์การเดินทางในเมืองหาดใหญ่-สงขลาในปัจจุบันทั้งพฤติกรรมการเดินทางและการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงคิดเห็นดังนี้ 

3.1 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ตัวแทนบริษัทขนส่งรถตู้/สองแถว 

• จำนวนเที่ยวว่ิงให้บริการตั้งแต ่COVID-19 รอบ 3 เหลือประมาณ 1 ใน 5 

• เนื่องจากเจอ COVID-19 และหยุดสงกรานต์ หยุดวันแรงงาน หยุดนักขัตฤกษ์ เหลือแค่ 1 ใน 10  

• แต่ผู้บริการจะไม่ปล่อยสามารถให้ผู้โดยสารรอนาน ก็จะวิ่งไปตามเวลาที่ต้องออกเหมือนเดิม แม้ว่าจะ
ได้ไม่คุ้มทุน  

• ก่อน COVID-19 รอบ 3 กราฟจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา และข้าราชการ 
แต่เมื่อประกาศหยุด ให้ทำงานที่บ้าน ทำให้ผู้โดยสารลดลงอย่างเห็นได้ชัด  

• ปกติหน้าเซนทรัล จะมีรถตู้บริการประมาณ 1,000 ต่อวัน  แต่ช่วง COVID-19 เหลือประมาณ 20-30 
คันต่อชม.  

• ต้องการให้ยกระดับขับรถตู้ รถสองแถวให้แข่งขันทางออนไลน์ได้  

• จุดแข็งของรถสองแถว คือ 1) ตอบวิธีการใช้ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้า สามารถแบกสัมภาระได้ 2) อายุการ
ใช้งานของรถสองแถวยาวนานถึง 40 ปี เมื่อเทียบกับรถตู้แล้วรถสองแถวไม่ต้องดูแลยุ่งยากมาก แต่รถ
ตู้อนุญาตให้ใช้งานได้ 10 ปี  

• รถตู้ตอบโจทย์คนทำงานข้ามเมืองโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ  

• การปรับราคาค่ารถตู้ ทำให้ผู้โดยสารระหว่างเมืองแบกรับค่าครองชีพเพิ่ม โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ที่
มีค่าครองชีพสูงอยู่แล้ว  

• ผลสำรวจ EIA โครงการโมโนเรลของหาดใหญ่อาจไม่เหมาะกับหาดใหญ่ แต่สิ ่งที ่เหมาะน่าจะ
เป็น tram มากกว่า  
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• ข้อจำกัดของการใช้โมโนเรลในหาดใหญ่ คือ 1) ระยะทางระหว่างสถานีสั้นเกินไป 2) การขึ้นสถานีชั้น
สอง ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนที่ต้องแบกสัมภาระ โดยเฉพาะกลุ่มแม่ค้าพ่อค้า 3) เสียพื้นที่ในการ
สร้างสถานีเยอะ ใช้พื้นที่รอบสถานีได้ไม่คุ้มค่า ต่างกับการใช้ tram ที่มีการใช้พื้นที่รอบสถานีได้คุ้มค่า
มากกว่า 4) ความสูงของสถานี ที่ไม่เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ จะยิ่งผลักให้เขาให้กลับไปใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล เพราะแม้ว่าจะมีลิฟท์ หรือบันไดเลื่อน ก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก สุดท้ายก็
จะเกิดจำนวนรถยนต์เยอะและเกิดปัญหารถติด  

• คอนเซปท์ของ tram เหมาะกับการขนส่งระหว่างเมืองสู่เมือง ในระยะสั้น ค่าเดินทางไม่แพง ความสูง
สถานีไม่มาก เหมาะกับการเข้าสู่เมืองผู้สูงวัย และช่วยทำให้คนใช้ถนนขับรถด้วยความเร็วที่ลดลง  มี
ความระมัดระวังมากขึ้น  

• ช่วง COVID-19 จะมีบริการ รถส่งอาหารเดลิเวอรี่เยอะ แต่เมื่อกลับสู่ภาวะปกติ คนก็จะกลับมาใช้
รถยนต์ส่วนตัว หรือเดินทางกันเองมากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ยังติดวิถีชีวิตที่ต้องเสพบรรยากาศ ต้อง
สัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง อีกทั้งค่าบริการแพลตฟอร์มของธุรกิจเดลิเวอรี่ไม่มีความเป็นธรรม มี
ค่าธรรมเนียมที่สูง ทำให้ร้านค้าต้องแชร์รายจ่ายส่วนที่ให้แพลตฟอร์มกับลูกค้า โดยการลดปริมาณ
อาหารลง แต่ราคาคงเดิม แต่หากลูกค้าอยากได้ปริมาณเท่าเดิม ก็ต้องจ่ายราคาจะสูงขึ้น คนจึงเลือก
ออกไปทานอาหารเองมากกว่าสั่งมา  

• ข้อดีของการมีถนนระบบกรดิในหาดใหญ่ ประกอบกับการที่หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งอาหาร ทำให้วิถีคน
ช่วงกลางคืนมีสีสันมากขึ้น สามารถเดินทางช่วงกลางคืนไปยังร้านอาหารต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก  

• ปัจจัยเรื่องโรคระบาด COVID-19 และ ปัจจัยความเสี่ยงในการใช้ชีวิต คือ ตัวเร่งที่ทำให้บริการส่ง
อาหารเติบโตได้เร็ว เมื ่อวิถีชีวิตคนมีความเสี ่ยง กับการเจอโรคภัย จะทำให้ธุรกิจที ่เกี ่ยวข้อง 
กับ door to door เติบโตขึ้น  

• กลุ่มผู้ใช้งานรถตู้ คือ นักเรียนนักศึกษาประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ // ข้าราชการและพนักงานบริษัท
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ // อีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นขาจร // ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะไม่ค่อยมีมา
ใช้มากเท่าไหร่ เพราะเค้าจะมีรถบัสบริการจากสนามบินถึงโรงแรมเลย ทำให้รถสาธารณะไม่สามารถ
เข้าถึงการให้บริการกรุ๊ปทัวร์ได้ แต่หากเป็นนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ จะมีประมาณ 1 % 
เดินทางจากสนามบินมาลงสถานีขนส่งหาดใหญ่ แล้วไปเมืองสงขลา นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะไม่เข้าไป
เดินทางชอปปิ้งในเมือง แต่ชอบไปสถานที่ที่มีบรรยากาศที่หายาก การใช้ระบบขนส่งสาธารณะจึงหา
ยาก ต้องใช้แบบเหมาจ่ายมากกว่า อีกทั้งความพร้อมของพนักงานบริการขนส่งจะมีข้อจำกัดด้าน
ภาษาในการสื่อสาร 

• ความคาดหวัง 1) อยากเห็นการผลักดันบริการรถสาธารณะจากภาครัฐ 2) รถขนส่งสาธารณะจะเข้า
มาแทนรถยนต์ส่วนตัวได้อย่างไร 3) เปลี่ยนเมืองรถยนต์เป็นเมืองคนเดิน ถึงจะทำให้ระบบขนส่ง
สาธารณะเติบโตได้ 4) รัฐจะต้องไม่แข่งขันการให้บริการกับเอกชน จึงจะขับเคลื่อนให้เกิดการบริการที่
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เหมาะสมได้ หากรัฐจัดการเองร้อยเปอร์เซ็นต์จะเกิดการผูกขาด และเกิดปัญหาการพัฒนาที่ไม่ประสบ
ความสำเร็จ   

• รถบัสเพื่อการท่องเที่ยว ที่มาจากมาเลเซียควรมีการจ่ายภาษีเพิ่มทางอ้อม ควรจัดโซนนิ่งหรือพื้นที่
รองรับให้รถท่องเที่ยวเหล่านี้จอด  และนำรถบริการขนส่งสองแถวไปรับผู้โดยสารแทน โดยต้อง
กำหนดราคา ที่ชัดเจน เพื่อให้รายได้กระจายสู่คนในท้องถิ่น มากกว่าการเป็นทัวร์ศูนย์บาท อาจมีการ
ดูแล โดย อัมพาตละที่มากับรถทัวร์ก็ไปจัดส่งที่โรงแรม ส่วนตัวนักท่องเที่ยวก็ใช้บริการรถสองแถวตุ๊
กตุ๊ก เดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองก่อนเข้าโรงแรมได้  

• เหตุผลที่ราคาค่าตุ๊กๆ และรถสองแถวแพง เพราะคนขับต้องแข่งขันกันเอง ในขณะที่เขามีค่าใช้จ่ายที่
ต้องแบกรับ จำนวนมาก แต่หากเรามีการการันตีรายได้ + จำนวนเที่ยววิ่งให้กับผู้ขับขี่ เช่น ในหนึ่ง
สัปดาห์จะมีรายได้คงที ่XX บาท ใช้เวลาวิ่งระหว่างกี่โมงถึงกี่โมงก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการเรียกราคา
ค่าบริการที่สูงกว่าความเป็นจริงได้ เขาจะได้วางแผนชีวิตไปทำงานอย่างอื่นได้อีก ไม่ต้องเสียเวลามา
แข่งขันทั้งวัน 

• ต้องเก็บค่าบริการจากคนต่างถิ่นตั้งแต่ต้นทางที่มาใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองสงขลา ทั้งที่จอด
รถ ที่ทิ้งขยะ ห้องน้ำ 

• การเดินทางต้องคำนึงถึงคนชรา คนพิการด้วย 

• ปรับใช้ค่าเดินทางแบบเหมาจ่าย วิ่งทั้งวัน 
 

ผู้แทนภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  

• อยากให้มองสงขลาเป็นเมืองคนเดินได ้ 

• ในอดีตมีการเดินทางที่สวยงามผ่านทางรถไฟเชื่อมระหว่างหาดใหญ่มาสงขลา  จินตภาพเมืองมีความ
ผูกพันกับรถไฟและท่าเรือมาก  

• การเดินทางภายในเมืองไม่ค่อยมีปัญหา เพราะมีรถตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซค์ สองแถวบริการได้อย่าง
เพียงพอ แต่หากมองในภาพรวม มีปัญหาการเชื่อมโยงระดับในจังหวัดมากกว่า เช่น จะเดินทางมา
เมืองสงขลาได้อย่างไร โดยเฉพาะการเช่ือมโยงระหว่างสนามบิน มาสถานีขนส่ง มาเมืองสงขลา  

• เมืองสงขลามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะ เพราะมีประชากรแฝงจากภาคส่วนนักเรียน และนักศึกษาเยอะ 
เมืองสงขลาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็น
หลัก สามารถเปรียบเทียบเมืองสงขลาเป็นเมืองมอเตอร์ไซค์แบบเวียดนามได้  

• ช่วงเลิกเรียนรถจะติดในเมืองสงขลามากกว่านี้กรุงเทพ  

• ตอนนี้เมืองสงขลา กำลังจะยกระดับเป็นเมืองมรดกโลก เชื ่อมกับเมืองปีนังและมะละกา เราใช้
ประโยชน์จากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีนังจำนวนมาณ (ประมาณ 12 ล้านคนต่อปี)  ให้กระจาย
มาสู่เมืองสงขลาได้ ระยะทางจากเมืองปีนังมาที่เมืองสงขลาประมาณร้อยกว่ากิโล  
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• ควรมองภาพรวมการเชื่อมโยงการเดินทางมาสงขลา ตั้งแต่ปาดังเบซาร์  ด่านสะเดา เชื่อมมาเมือง
หาดใหญ่และสงขลา  

• ภายในเมืองสงขลาควรมีแทรม เหมือนแนวคิดเดียวกับเมืองหาดใหญ่  

• ควรวางระบบโครงข่ายคมนาคมให้เป็นวงแหวนมีสถานีรับส่งเชื่อมโยงจุดสำคัญ เพื่อร้อยเรียงเรื่องราว
ของเมือง ตั้งแต่ปีนังมาถึงเมืองสงขลา ตลอดเส้นทางจะผ่านเมืองที่มีอัตลักษณ์ มีของดีแต่ละพื้นที่ จึง
ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวได ้  

• ควรวางระบบโครงข ่ ายถนน ท ี ่ทำให ้ เม ืองสงขลาม ีการพ ัฒนาเม ืองแบบกระช ับ แ ละ
เชื่อมโยง node เมืองทั้งสามยุคได้ (เมืองยุคซิงกอร่า เมืองยุคคนจีน เมืองยุคบ่อยาง)  

• การเดินทางทางเรือก็สำคัญ เพราะการเดินทางทางเรือไปเกาะยาวต้องมาขึ้นที่เมืองสงขลา เมือง
สงขลามีธุรกิจเรือนำเที่ยวจำนวนมาก คนเมืองสงขลามีรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนนี้ ชาวประมงที่
ออกเดินเรือก็มีรายได้เสริมจากการให้บริการเรือนำเที่ยว และหากเมืองขึ้นสู่เมืองมรดกโลกการ
เดินทางท่องเที่ยวทางเรือก็มีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีก  

• วัยรุ่นและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน มาเดินเที่ยวเมืองเก่า ตลาดแสงดาว ถนน
นางงาม ถนนนครนอก นครใน  

• รองเท้าคู ่เดียวก็เดินเที่ยวเมืองสงขลาได้ เพราะเดินอย่างเดียวก็ครบได้ทั ้ง 3 เมืองได้ใน 1 วัน 
(ระยะทางรอบเมืองที่เดินได้ประมาณ 1,200 เมตร x 400 เมตร เดินได้สบาย)   

• เป้าหมายในการรองรับการเป็นเมืองมรดกโลก คือ อยากให้เชื่อมโครงข่ายการเดินทางของเมืองพหุ
วัฒนธรรมระดับเมือง จังหวัด และกลุ่มจังหวัดมาที่สงขลา หากมีแผนระบบคมนาคมรองรับส่วนนี้ได้ 
ก็จะทำให้ยูเนสโกให้คะแนนการขึ้นทะเบียนเมืองมรดกโลกได้สำเร็จเร็วขึ้น  

• ขาดแผนแม่บทการเชื่อมโครงข่ายคมนาคมที่ชัดเจน โดยเฉพาะแผนการเดินทางทางเรือเฟอร์รี่จาก
ชลบุรี ที่รองรับได้ทั้งรถสิบล้อ รถยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้คนเดินทางเข้ามาจากทางทะเลเพิ่มมากขึ้น และ
ขณะนี้แผนคมนาคมต่าง ๆ จากหลายภาคส่วน ยังไม่มีอะไรเช่ือมโยงกันเลย 

• เคยมีแนวคิดจัดเก็บค่าบริการการกำจัดขยะจากคนต่างถิ่นที่เข้ามาในเมืองสงขลา โดยการตั้งด่านจาก
ถนนสองสายที่เข้ามาถึงเมืองสงขลาตั้งแต่ต้นทางเลย เพราะช่วงวันเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวต่าง
ถิ่นเข้ามาที่เลียบชายทะเลจำนวนมาก ทำให้คนท้องถิ่นไม่มีโอกาสเข้าไปใช้พื้นที่ชายทะเลได้เลย ใน
ขณะเดียวกันคนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น จะทิ้งภาระการจัดการขยะให้กับคนในท้องถิ่นเป็น
จำนวนมาก 

• สนามฟุตบอลตินฯ มีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจเมืองได้ เพียงแค่หากิจกรรมเตะบอลระหว่างประเทศไทย 
มาเลย์เซีย จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้มาก  
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ตัวแทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  

• ในไม่กี่ปีเมืองสงขลาหาดใหญ่จะกลายเป็นเมืองเดียวกัน เมืองเชื่อมโยงกัน การพัฒนาโครงข่ายจึงเป็น
เรื่องสำคัญ  

• ราคาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต้องมีความเหมาะสมกับรายได้ ของประชากรที่อยู่ภายในเมือง  

• นักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาปี 62 ประมาณ 7 ล้านคน อยู่พำนักหนึ่งคืน คือประมาณ 5 ล้านคน  

• สถานการณ์ปกติหาดใหญ่และสงขลามีประชากรนักท่องเที่ยวเดินทาง 4-5 แสนคนต่อเดือน  

• ช่วง COVID-19 การเดินทางเข้ามาหาดใหญ่มีปัญหาตั้งแต่ด่านสะเดาเป็นต้นมา นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาจากทางด่านสะเดาเข้ามาที่เมืองหาดใหญ่ได้น้อยลง มีรถรอการข้ามด่านค้างอยู่เป็น
จำนวนมาก  

• คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวจากพัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้ามา
หาดใหญ่ สงขลา เยอะ ส่วนคนที่มาจากมาเลเซียก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือมอเตอร์ไซค์ขับเดินทาง
โดยตรงเข้ามาได้เลย แต่หลังจากนี้เราจะทำอย่างไร เพื่อโน้มน้าวเขาให้หันมาใช้ขนส่งสาธารณะแทน
ได ้ 

• เครื่องมือในการดึงดูด ให้เค้าหันมาใช้ขนส่งสาธารณะ คือการใช้กลไกด้านราคา ตอนนี้การเดินทาง 
จากกรุงเทพมาหาดใหญ่ เฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งพันบาทเท่านั้น หากคุณเดินทาง ด้วยแท็กซี่ จาก
สนามบิน มาที่ตัวเมืองสงขลา ระยะทางประมาณ 30 กิโล มีราคาค่าเหมารถประมาณ 5-6 ร้อยบาท 
ถ้าเดินทางไป-กลับก็สามารถนั่งเครื่องบินได้อีกหนึ่งเที่ยว  

• การเดินทางในอนาคตต้องคำนึงถึงความสะดวกในการบริการเชื่อมโยงระหว่าง  hub การเดินทางตา่ง 
ๆ ทั้งสนามบินท่ารถ ท่าเรือ ให้มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย ผสมผสานกัน มีราคาที่ถูก  

• โมโนเรลควรใช้เฉพาะเส้นทางสนามบินมาสถานีรถไฟหรือเชื่อมต่อระหว่าง  hub ต่าง ๆ แต่หากรถวิ่ง
ในเมืองควรเป็นแทรมมากกว่า เช่น จากเซ็นทรัล ไป มอ.   

• ควรมีการจัดระบบ-ระเบียบของที่จอดรถทั้ง รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว รถตู้ เพราะการจราจรที่ติดขัดมา
จากปัญหาการจอดซ้อนคัน จอดเยอะกลางถนนของขนส่งสาธารณะ  
 

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา   

• สนง.โยธาจังหวัดมีการกำหนดโครงข่ายการคมนาคมหรือผังถนนแล้ว ซึ่งมีผลต่อการจัดรูปที่ดินให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการเข้าถึง ลดพื้นที่ตาบอด  

• กรมทางหลวงชนบท สามารถนำผังถนนไปใช้พัฒนาถนนท้องถิ่นต่อได ้ 

• โยธาจังหวัดมีถนนโครงการเป็นแค่ข้อเสนอแนะ ยังไม่มีโครงการที่ทำได้สำเร็จ  
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• ปัญหาตอนนี้คือ การวางผังโครงถนน เป็นเพียงการวางตามกายภาพของเมืองที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นการ
วางผังนำไปก่อน การออกกฎหมายจึงไม่สามารถควบคุมเขาได้ เป็นเพียงถนนที่ล้อตามการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นมาแล้ว   

• การวางผังโครงข่ายถนนในเมืองหาดใหญ่และสงขลาส่วนใหญ่เน้นการสนับสนุนกิจกรรม ในย่านชุมชน 
มีการกำหนดเปอร์เซ็นอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้เป็นการวางแผนเพื่อ
ในอนาคต หรือรองรับกิจกรรมในอนาคตอย่างแท้จริง  

• ตอนนี้วางผังแยกกันระหว่างเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่  
 

ตัวแทนฝ่ายระบบการจราจรเทศบาลนครสงขลา   
• ระบบขนส่งผู้โดยสารในเมืองมีที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาหนึ่งแห่ง  
• มีบริการเส้นทางสามสิบสองเส้นทาง จากกรุงเทพฯเป็นรถหมดสองสามสี่ บริการขนส่งในเมือง

หาดใหญ่และพื้นที่รอบนอก เชื่อมต่อกับระบบขนส่งทางน้ำ มีท่าเรือแพขนานยนต์  
• เส้นทางเชื่อมต่อกับแพขนานยนต์ มี 3 เส้นทาง 1) ถนนกาญจนวนิชเชื่อมมาจากหาดใหญ่ 2) ถนน

สายสำโรงเชื่อมโยงจากต่างจังหวัด 3) ถนนติณสูลานนท์เช่ือมเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล  
• จำนวนประชากรขยายเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องมีเส้นทางรองรับการขนส่ง ระหว่างเมืองต่อเมือง 

และ เชื่อมต่อกันเองภายในพื้นที่เมือง  
• ตอนนี ้ม ีโครงการ ที ่จอดรถ (car park) รองร ับบร ิเวณสถานที ่ท ่องเที ่ยวชายทะเล  บริเวณ

สวนสาธารณะ และบริเวณเมืองเก่า ซึ่งเได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นดูแลจัดการที่จอด
รถกันเอง   

• ในอนาคตอยากให้มี ตามบูรณาการจัดทำแผนงานรองรับที่จอดรถระหว่างภาครัฐส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งจัดบริการเส้นทางจากสถานีขนส่งมายังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของผูเ้ดินทาง และลดความแออัดของปริมาณจราจรในเมือง  

• ต้องมีการบูรณาการงบประมาณจากส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นร่วมมือกัน เพื่อจัดการระบบระเบียบ 
รถสองแถว ตุ๊กตุ๊ก และมอเตอร์ไซค์   

 
3.2 ปัจจัยภาพอนาคตของการการเดินทางของหาดใหญ่ - สงขลา    

• มิติด้านการขนส่ง  
8. การลงทุนและจัดการยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นโมโนเรล  หรือ แทรมจะมี

หน้าตาการพัฒนาเมืองที่ต่างกัน   
9. กลไกราคาค่าโดยสาร   
10.การจัดการระบบระเบียบการเดินทางและการขนส่ง   
11.การลดใช้รถยนต์ส่วนตัว   
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12.การปฏิรูปรถสองแถวให้เป็น feeder ในการ เชื่อมโยง node ต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อสร้างโครงข่าย
ระหว่างเมืองหาดใหญ่ สงขลา   

13.การขึ้นสู่ทะเบียนมรดกโลก จะดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวจะปีนัง  เข้ามายังหาดใหญ่สงขลา และจะมี
ปริมาณคนเดินทางมากขึ้น  

14.การรวมวิถีชีวิตคนเข้าสู่ศูนย์กลาง แบบ TOD แต่การขนส่งต้องดีด้วย ภาครัฐต้องช่วยผลักดัน 
• มิติด้านกายภาพ   

2. การกำหนดผังให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน จะช่วยลดการเดินทางของคนไม่ต้อง
เดินทางระยะไกล เพราะมีกิจกรรมรองรับอยู่ในระยะทางที่สั้น สามารถเดินเท้าปั่นจักรยาน ลด
การใช้ยานยนต์พาหนะเครื่องยนต์ ที่ก็เกิดมลพิษได้  

3. มีโอกาสที่ในอนาคตจะวางผังบูรณาการแบบสองศูนย์กลางเชื่อมกันระหว่าง เมืองหาดใหญ่ และ 
เมืองสงขลา  

4. มีโอกาสพัฒนาเมืองแบบกระชับ   
 

3.2 สรุปปัจจยัขับเคลื่อนทีส่่งผลต่อการเดินทางในเมืองหาดใหญ-่สงขลา ในอนาคต  

ปัจจัยขับเคลื่อน S  
- ด้านสังคม  
- มอ. ติดระดับโลก กับ การควบรวมมหาวิทยาลัย  
- จำนวนนักศึกษาลดลง  
- สังคมผู้สูงอาย ุ 
- จำนวนแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี T  
- โดรน  
- เทคโนโลยีรถขนส่งสาธารณะปลอดภัย  
- การติดตามชีวิตด้วยเทคโนโลย ี 
- IoT  
- EV  
- การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น โมโนเรล แทรม  

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม E  
- การเดินทางไร้รอยต่อ เชื่อมต่อการเดินทาง บกน้ำอากาศ  
- การปฏิรูปและบูรณาการรถสองแถว ให้รองรับระบบขนส่งมวลชน  
- TOD  
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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- การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
- โซนนิ่ง  
- การพัฒนาเมืองแบบกระชับ  
- การวางผังเฉพาะ  
- การพัฒนาเลนจักรยาน  
- การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (universal design) บนท้องถนน  
- การสร้างโครงข่าย ระบบคมนาคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
- การฟื้นฟูการสัญจรทางน้ำ  
- การควบคุมมลพิษทางอากาศการขนส่งทางทะเล  
- การจัดการขยะอย่างชาญฉลาด  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ E  
- การจ้างงานเพิ่มขึ้นเกิดการเคลื่อนที่ของแรงงานระหว่างเมือง  
- เมืองศูนย์กลางการศึกษา และการพยาบาล   
- เศรษฐกิจเติบโตการจ้างงานเพิ่มขึ้น  
- เศรษฐกิจดิจิทัล  
- นโยบายการค้าชายแดนเพ่ิมรถติดเพ่ิมคนเข้ามาเยอะ  
- เมืองกีฬา  
- การเติบโตเศรษฐกิจท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านนโยบาย P  
- Subsidization policy 
- Road pricing  
- มาตรการควบคุมราคาค่าโดยสารรัฐต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะ  
- ปราบปรามรถ ที่ให้บริการผิดกฎหมาย และส่งเสริมผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมาย  
- บูรณาการแผนแม่บททุกภาคส่วน ที่เกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง  
- ศูนย์กลางการพัฒนาภาคใต ้ 
- บูรณาการวางผังเมืองรวมกันระหว่างเมืองหาดใหญ่และเมอืงสงขลา  
- จัดเก็บค่าดูแล ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิม  
- World class political support  
- บูรณาการระบบขนส่งสาธารณะ  
- นโยบายการค้าชายแดน 

ปัจจัยด้านคุณค่า v  
- แหล่งมรดกวฒันธรรม 
- โอกาสขึ้นทะเบียนมรดกโลก  
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- ค่านิยมใช้รถสว่นตัว  
- สำนึกรักษ์บ้านเกิด  
- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ถนน  
- ศูนย์กลางการพัฒนาเมืองภาคใต้ 
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั้งระดับกลุ่มจังหวัดและระดับ World class   
- สงขลาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางทะเล  

 

 
ภาพที่ ง-7 ผลการระดมความคิดเห็นปัจจัยขับเคลื่อนการเดินทางเมืองหาดใหญ่-สงขลา ในอนาคต 

 
ภาพที่ ง-8 ผลการประเมินผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนการเดินทางเมืองหาดใหญ่-สงขลา ในอนาคต 
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ภาพที่ ง-9 การเปลี่ยนแปลงการเดินทางในจังหวัด สงขลา ช่วงสถานการณ ์COVID-19 ข้อมูล ณ วันที ่13 

มกราคม 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 

ที่มา : https://covid19.apple.com/mobilityฃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://covid19.apple.com/mobilityฃ
https://covid19.apple.com/mobilityฃ
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ภาคผนวก จ สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 
 

คณะวิจัยนำเสนอผลการคาดการณ์อนาคตการเดินทางของเมืองหลักภูมิภาค จากการรวบรวมข้อมูล 
ผลสำรวจพื้นที่ ผลสำรวจแบบสอบถาม และบูรณาการร่วมกับผลลัพธ์จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โดย
เสนอภาพอนาคตทางเลือกการเดินทาง 4 ฉากทัศน์ (ดังภาพที่ จ.1-จ.5) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมระดม
ความคิดเห็นการคาดการณ์อนาคตการเดินทางของเมือง ร่วมกันสร้างภาพอนาคตทางเลือกในการเดินทาง 
และร่วมกันกำหนดอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมือง  ผลประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 

 

ภาพที่ จ-1 ภาพอนาคตการเดินทาง 4 ฉากทัศน์ 
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ภาพที่ จ-2 ฉากทัศน์ที่ 1: วงร็อคอัลเทอร์เนทีฟ 

 

 

ภาพที่ จ-3 ฉากทัศน์ที่ 2: วงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ 
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ภาพที่ จ-4 ฉากทัศน์ที่ 3: วงโยธวาทิต 

 

 

ภาพที่ จ-5 ฉากทัศน์ที่ 4: วงออเครสตร้า 
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1.   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เมืองเชียงใหม ่ 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เมืองเชียงใหม่ จัดเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 13.00-16.00 น. มีตัวแทน
ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 3 กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มล้ำสมัย (maverick) กลุ่มมวลชน (mass) และกลุ่มชายขอบ 
(marginal) ทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ใช้เซิร์ฟสเกต็ ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการส่งอาหาร 
ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทนคนรุ่นใหม่ภาคเอกชน (YEC) ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า รถเช่า แท็กซี่และโรงแรม 
ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมืองและระบบขนส่งในเมือง และ ตัวแทนจากกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ การระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การคาดการณ์อนาคตการเดินทางของเมืองและ
การร่วมกันสร้างภาพอนาคตทางเลือกในการเดินทาง และ 2) การร่วมกันกำหนดอนาคตการเดินทางที่พึง
ประสงค์ในเมือง ทั้งนี้ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมมีดังต่อไปน้ี 
 

1.1 สรุปการคาดการณ์อนาคตการเดินทางของเมืองและการร่วมกันสร้างภาพอนาคตทางเลือกในการ
เดินทาง 

คณะวิจัยนำเสนอภาพอนาคตทางเลือกการเดินทาง 4 ฉากทัศน์  จากนั้นให้ผู้ร่วมประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อคาดการณ์อนาคตการเดินทางของเมืองและการร่วมกันสร้างภาพอนาคตทางเลือกในการเดินทาง
ตามฉากทัศน์ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ตัวแทนผู้ใช้เซิร์ฟสเก็ต 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- เป็นคนกรุงเทพมหานครแต่ย้ายมาอยู่กลางเมืองเชียงใหม่  ทำงานหลายอย่าง ทั้งเจ้าของ
ร้านอาหารและร้าน skete shop เป็นเชฟ ฟรีแลนซ์ และนักออกแบบ  

- วิธีการเดินทางที่เลือกใช้มากที่สุด คือการเดินหรือขี่จักรยานจากบ้านไปทำงานที่ร้านอาหาร 
ระยะทางจากบ้านไปร้านอาหารประมาณ 1 กิโลเมตร  

- วิธีการเดินทางรองลงมาคือการใช้รถจักรยานยนต ์
- วิธีการเดินทางที่ไม่ค่อยใช้คือรถยนต์ จะใช้ต่อเมื่อต้องขนสัมภาระหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ 

และใช้เมื่อมั่นใจว่ามีที่จอดรถหรือมีค่าจอดรถที่เหมาะสม 
- ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถร่วมโดยสาร 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- ยังอยู่บ้านหลังเดิมในเมืองถึงแม้จะวุ่นวายแต่จะปรับตัว ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กไว้ใช้งาน 

เพราะอาชีพไม่แน่นอนจึงต้องวางแผนอนาคตตั้งแต่แรก วิธีการเดินทางจะปรับตัวใช้ LRT 
มากขึ้น ควบคู่กับการใช้รถไฟฟ้าขนาดเล็ก เพราะหาพื้นที่จอดง่าย และเดินทางสะดวกต่อ
การไปร้านอาหารของตนเอง  
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- มีแนวคิดการเลือกบ้านจากรุ่นพ่อว่า บ้านที่ดีควรจะใกล้โรงพยาบาล ตลาดหรือห้าง และ
สถานที่ราชการเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง  

- เดิมคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ปัจจุบันมีคนต่างชาติในหมู่บ้านมากขึ้น และเพื่อน
บ้านด้ังเดิมพอเกษียณก็ย้ายออกไปอยู่นอกเมือง 

- ความชอบส่วนตัวคือการสะสมรถ ปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์หลายคัน สะสมต่อจากรุ่นพ่อมี
ประมาณ 30-40 คัน มองว่าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินได ้

- ถึงแม้จะมี COVID-19 ระบาดแต่ราคาบ้านในเชียงใหม่แพงขึ้นจากเดิม  
- ปัจจุบันคนเมืองเชียงใหม่นิยมใช้ e-Surf skate , e-skateboards , ,  e scooter e-bicycle 

และ mono wheel จำนวนมาก 
ฉากทัศน์ที่ 2  
- มองว่าในเมืองจะมีความวุ่นวาย ซึ่งเคยเกิดมาแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ช่วงที่คนจีนเข้ามา

มากขึ้น ทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว คนอยู่อาศัยดั้งเดิมจะ
รู้สึกอึดอัด แต่ทุกคนมักจะเอื้อกับการท่องเที่ยว ส่งผลต่อคนที่กำลังซื้อต่ำจะอยู่ไม่ได้ การ
เดินทางจะมีหลายระบบมากไป และวุ่นมาก  

- บ้านที่อยู่อาศัยของตนเป็นบ้านรูปแบบดั้งเดิม จึงมักถูกนักท่องเที่ยวมาเดินถ่ายรูปบ่อย และ
การเดินทางในซอยจะวุ่นวายมาก ซึ่งหากวุ่นวายแบบนี้อีก จะออกนอกเมืองเพราะอยู่ไม่ได้ 
รวมถึงค่าครองชีพจะสูงมาก  

- มองว่าฉากทัศน์นี้เมืองจะกลายเป็น Instagramable ที่คนอยู่อาศัยในพื้นที่จะถูกละเมิดได้ 
ยกตัวอย่างร้านค้าของตน นักท่องเที่ยวสั่งอาหารมาเพื่อถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วไม่กิน ส่งผลให้
ลูกค้าในพื้นที่ที่เข้าต้องการจะเข้าใช้บริการไม่ได้ใช้ เกิดภาวะที่ควบคุมไม่ได้มากขึ้น บางครั้ง
โดนผลกระทบจากคนในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้ และคนในซอยมีปัญหาเพราะคนเข้า
มาในพื้นที่ส่วนตัวของตนเยอะเกินไป หรืออาจมีเหตุการณ์ที่รถสองแถวให้ถ่ายรูปโดยไม่ต้อง
ใช้บริการและคิดเงินค่าถ่ายรูป 20 บาทอีก เป็นต้น 

- คนเมืองไม่ใช้ระบบขนส่งร่วมกับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะขับรถจักรยานยนต ์
- นักท่องเที่ยวกับคนในพื้นที่จ่ายกันคนละราคาในการท่องเที่ยวและการเดินทาง 
ฉากทัศน์ที่ 3  
- อยากอยู่ในเมืองลักษณะแบบนี้ จะอยู่บ้านหลังเดิมในเมือง และไม่ใช้รถยนต์ จะใช้จักรยาน

ไฟฟ้าเพราะน่าจะมีสถานีการชาร์จไฟฟ้าที่กระจายตัวมากขึ้นกว่าเดิม  
- ย่านต่าง ๆ จะมีความสำคัญต่อตัวผู้อยู่อาศัย แต่ละย่านมีความเด่นเฉพาะตัว เช่น ย่านวัวลาย

เก่งงานเครื่องเงิน หมู่บ้านของคุณกบเก่งสมุนไพร หรือม ีart space เป็นต้น ผู้คนที่มีลักษณะ
นิสัย ความถนัด หรือความชอบ จะเลือกอยู่ในย่านที่สะท้อนความเป็นตนเองได ้ 
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ฉากทัศน์ที่ 4  
- ชอบฉากนี้ มองว่าเป็นส่วนขยายของฉากทัศน์ที่ 3 ฉากนี้เคยเกิดขึ้นก่อนจะมียุคถนนคนเดิน 

ที่มีสถานที่เที่ยวที่เฉพาะหลากหลาย เช่น สันกำแพง เชียงดาว สะเมิง เป็นต้น แต่สมัยนี้คนที่
จะเลือกไปเที่ยวแบบน้ันมีน้อยลง 

- ส่วนตัวจะมีบ้านในเมืองเป็นบ้านหลัก และมีบ้านนอกเมืองที่มีความเจริญไปถึงไว้สำหรับไป
พักบางช่วง อาจจะมีรถจักรยานยนต์ใช้งานแค่คันเดียว รวมถึงอาจจะมีรถยนต์คันเล็กที่เป็น
รถไฟฟ้าใช้ในครอบครัว 

 
2)  ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการส่งอาหาร 

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19 
- บ้านเกิดอยู่ชานเมือง และมีบ้านหลังที่สองเป็นคอนโดอยู่ในเมือง ปัจจุบันพักอยู่คอนโดใน

เมือง อาชีพหลักเป็นตัวแทนประกันชีวิต ที่ทำงานของบริษัทอยู่ใกล้ที่พักมากประมาณ 2 
กิโลเมตร ขับรถยนต์ไปที่ทำงานเพราะภาพลักษณ์ในการทำงานที่ต้องไปหาลูกค้า  

- อาชีพรองเป็นคนขับ Grab ที่ขับจักรยายนต์ส่งอาหารและส่งพัสดุ  
- การเดินทางนอกเหนือการทำงาน เช่น ไปซื้อของจะขับรถจักรยานยนต์ เพราะสะดวกในการ

จอดมากกว่า และไม่ได้ใช้สองแถว 
(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

ฉากทัศน์ที่ 1   
- ถ้ามีครอบครัวอาจจะซื้อบ้านอยู่ย่านชานเมือง เช่นถนนสันทราย เพราะสะดวกไปร้านกาแฟ 

หรือเที่ยวในเมืองได้ง่าย การเดินทางจะมีรถยนต์ส่วนตัว เพราะชอบขับรถไปที่ต่าง ๆ คน
เดียว รถยนต์ที่ใช้อาจจะเป็นไฟฟ้า เช่น tesla โดยเลือกซื้อมากกว่าเช่า 

ฉากทัศน์ที่ 2  
- มองว่าเชียงใหม่กลายเป็นกรุงเทพ คิดว่าคนส่วนใหญ่ใช้ RLT มากขึ้น ส่วนตัวจะยังมีรถยนต์

อยู่เหมือนเดิม และใช้จักรยานยนต์มากขึ้นเพราะรถยนต์ที่จอดรถหายาก 
ฉากทัศน์ที่ 3  
- อยู่ในเมือง ใช้จักรยานมากขึ้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ฉากทัศน์ที่ 4  
- มองว่าทุกที่เจริญเหมือนกัน ไม่แบ่งเป็นนอกเมืองหรือในเมือง เพราะมีระบบขนส่งสาธารณะ

ดี เศรษฐกิจจะเดินหน้ามากขึ้น 
- จะมีบ้านอยู่ในเมืองเหมือนเดิม แต่ก็จะออกไปบ้านนอกเมืองด้วย ใช้รถส่วนตัวน้อยลง แต่

ยังคงมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวอยู ่
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3)  ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19 

- อาศัยในเมืองใกล้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลแม่และเด็ก เป็น
ประธานชมรมจักรยาน วันอาทิตย์จะออกไปขี่จักรยาน ส่วนช่วง COVID-19 ระบาด ยังคงมี
สมาชิกใหม่เข้ามาร่วมอยู ่ 

- อาชีพทำธุรกิจส่วนตัว การเดินทางจะใช้จักรยานยนต์และรถยนต์ ส่วนมากจะใช้ออกไป
ต่างจังหวัด ถ้าในเขตเมืองจะใช้จักรยาน  

- เคยใช ้Grab คิดว่าสะดวกด ีและราคาไม่แพงเกินไป 
(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

ฉากทัศน์ที่ 1   
- อยู่ในเมืองเหมือนเดิม ไม่ขับรถ แต่จะใช้จักรยานไฟฟ้า ใช้ระบบขนส่งมวลชน RLT มากขึ้น  
ฉากทัศน์ที่ 2  
- อยู่ในเมืองเหมือนเดิม เพราะอยากช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาถิ่นอยู่อาศัยเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ใช้รถจักรยานไฟฟ้ามากขึ้น 
ฉากทัศน์ที่ 3  
- ชอบฉากนี ้อยู่ในเมืองเหมือนเดิม เดินทางด้วยจักรยานหรือสกู้ตเตอร์ไฟฟ้า ราคาน่าจะถูกลง  
ฉากทัศน์ที่ 4  
- อยู่ในเมืองเหมือนเดิม อาศัยอยู่ที่เดิม และใช้ระบบสาธารณะที่สะดวกมากขึ้น และมีการเดิน

เท้ามากขึ้น  
 

4) ตัวแทนคนรุ่นใหม่ภาคเอกชน (YEC) ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า รถเช่า แท็กซี่และโรงแรม 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19 

- บ้านอยู่ชานเมืองแถวสารภี เดินทางไปในเมืองทุกวัน เพราะทำธุรกิจส่วนตัวในเมือง มีธุรกิจ
ให้เช่าคอนโดและ Airbnb ตั้งแต่ถนนนิมมานถึงช้างคลาน และมีธุรกิจให้เช่าแท็กซี่และรถเช่า 
หลังเกิด COVID-19 เปลี ่ยนมาธุรกิจพลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ รถไฟฟ้า รับเปลี ่ยน
รถจักรยานยนต์นำ้มันเป็นรถไฟฟ้า ขายจักรยานยนต์ไฟฟ้า เช่น สกู้ตเตอร ์เป็นต้น  

- การเดินทางส่วนใหญ่จะเป็นการขับรถยนต์เข้าไปในเมือง ถ้าอยู่ในเมืองจะใช้รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าหรือสกู้ตเตอร์ไฟฟ้า 
 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- ถ้าเชียงใหม่ขยายเมืองสู่ชานเมืองจะใช้ชีวิตอยู่ชานเมืองเดินทางเข้าเมืองเหมือนปัจจุบัน  
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- แต่ถ้าไม่เปลี่ยนจะเข้ามาอยู่ในเขตเมือง เพราะถ้าแก่ตัวลงอยากมาใช้ชีวิตคอนโด ไม่ขับ
รถยนต์แล้วเดินเท้าหรือใช้อะไรที่สะดวกสบายแทน เดินทางแค่ละแวกใกล้ ๆ และการ
ครอบครองรถยังคงมีอยู่ แต่ถ้าไม่สะดวกใช้งานจะเรียกใช ้Grab 

ฉากทัศน์ที่ 2  
- ฉากนี้เป็นลักษณะฉากทุนนิยม ถ้าประเทศไม่เปลี่ยนแปลง จะหาซื้อคอนโดที่เดินทางสะดวก 

ที่ตั้งใกล้โรงพยาบาล ใกล้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ใช้รถยนต์น้อยลงเพราะรถติด จะใช้
ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น เช่น รถไฟฟ้า  

ฉากทัศน์ที่ 3  
- ถ้าระบบขนส่งสาธารณะเป็นอัตโนมัติ จะย้ายไปอยู่ใกล้สนามบินและไม่ใช้รถยนต์ อยาก

เดินทางเชื่อมโยงกับทุกเมืองที่ระบบขนส่งเชื่อมถึง  อยากให้เกิดฉากนี้กับเมืองเชียงใหม่ 
เพราะทุกอย่างเป็นอัตโนมัติและทันสมัย รถไม่ติด  

- สาเหตุที่อยากย้ายไปอยู่ใกล้สนามบิน เพราะสนามบินจะเป็นประตู (gate way) สำหรับ
เดินทางไปต่างประเทศได้ทั่วโลก จะกลายเป็นประชากรเมืองที่เชื ่อมต่อกับโลกจากการ
เดินทางที่สะดวก 

ฉากทัศน์ที่ 4  
- เชียงใหม่เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่จบไปจะนิยมไปทำงานใน

กรุงเทพมหานคร แต่ฉากนี้นักศึกษาน่าจะทำงานในเมืองเชียงใหม่มากขึ้น เพราะมีเมืองหรือ
ย่านเกิดใหม่ขึ้นมาก ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด แต่น่าจะอีกหลายปีกว่าจะเป็นฉากนี้ได ้

- ส่วนตัวมองว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ไหนก็ได้ เพราะเจริญหมือนกันหมดและคิดว่าจะมีบ้านหลาย 
ที่ ไม่มีรถส่วนตัว แต่อาจใช้จักรยานยนต์สำหรับเดินทางใกล้ ๆ บางโอกาส แต่ส่วนใหญ่จะใช้
รถสาธารณะมากกว่า 
 

5) ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมือง 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19 

- เป็นคนชานเมืองแถวแม่เหียะทางใต้หางดง ใช้รถยนต์เพราะจำเป็น เคยลองใช้ระบบ
สาธารณะไปที่ทำงานระหว่างบ้านมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เสียเวลานานประมาณ 2 ชั่วโมง จึง
เปลี่ยนมาขับรถยนต์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 15 นาที และปกติการใช้ชีวิตประจำจะมีการเดินทางไป
หลายที่ ทั้งไปมหาวิทยาลัย ไปหอศิลป์ หรือไปสถานที่ต่าง ๆ การขับรถยนต์จึงคล่องตัวกว่า 
และจะเลือกจอดรถในย่านที่เดินถึงได้  

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- มองว่าเป็นการเดินตามหลังกรุงเทพในปัจจุบัน 



 

589 

- บ้านที่อยู่จะย้ายมาในเมืองอยู่ใกล้ ๆ ระบบราง เช่น  RLT โดยอาจจะเช่าบ้านแทนการซื้อ 
เพราะย้ายได้ตลอด และจะใช้ระบบรางเป็นหลักอยู่ในชุมชนที่ดี เช่น มีกิจกรรม มีร้านกาแฟ 
หรืออะไรที่เหมาะสมแก่การใช้ชีวิต ยังคงมีรถยนต์อยู่แต่ลดการใช้ลง เพราะอาจจะใช้ไปแค่
นอกเขตเมือง ถ้าต้องเลือกใช้ Grab จะเลือกใช ้Grab car เพราะเลือกรถได้ 

ฉากทัศน์ที่ 2  
- มองว่าเมืองมี 2 ระบบใหญ่ คือ 1) ระบบของผู ้ประกอบการท้องถิ ่นกับ 2) ระบบชอง

ผู้ประกอบการทุนใหญ่ ซึ่งรัฐน่าจะสนับสนุนทุนใหญ่ ระบบรางน่าจะเป็นของนายทุนใหญ่กับ
รัฐร่วมกัน และรถสองแถวผูกขาดการท่องเที่ยวจะเป็นของผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งเป็นอยู่
ในเมืองปัจจุบันเหมือนเดิม วิถีของคนอยู่อาศัยกับคนเที่ยวก็จะไม่เหมือนกัน 

- ฉากนี้จะอยู่ใกล้ระบบรางเหมือนเดิมเพราะเข้ากับชีวิตคนเมือง ใช้รถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไป
ห้างสรรพสินค้า ไปร้านกาแฟ เป็นต้น ซี่งเป็นการติดกับดักของการอยู่อสังหาริมทรัพย์ที่
นายทุนใหญ่และภาครัฐวางไว้ เช่น ที่อยู่อาศัยที่อยู่ทำเลดี ๆ จึงกลายเป็นผู้บริโภคนิยมมาก
ขึ้นใช้เงินมากขึ้น และอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรถแล้ว จะจ้างและเช่าอย่างเดียว  

ฉากทัศน์ที่ 3  
- มองว่าคนในเมืองจะไม่ถูกผูกขาดจากรัฐ หรือนายทุนใหญ่ เมืองจะมีความเสมอภาคมากขึ้น 

(democratic) ภาคประชาชนและเอกชนร่วมกัน ความเป็นเมืองจะกระจาย ไม่เป็นแบบ 
modern city ที่มีระบบรางพร้อมหรือมีศูนย์กลางความเป็นเมืองเฉพาะพื้นที่  แต่ความเป็น
เมืองจะถูก clusters ไปสู่ district ที่แต่ละเมืองจะมีความเก่งแตกต่างกันกระจายออกไป 
เช่น เมืองที่มีความโดดเด่นด้านกาแฟ มีความโดดเด่นคราฟ เป็นต้น โดยเอกชนจะมาเป็นตัว
เชื่อมโยงการพัฒนา เมืองจะไร้ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและท้าทาย  

- ส่วนตัวเป็นคนชอบคิดและออกแบบต่าง ๆ ก็จะเลือกไปเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่เป็นการ
ออกแบบ จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเอง เดินทางส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตในย่าน ไม่มีรถยนต์ แต่
อาจจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเช่ารถยนต/์จักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น 

ฉากทัศน์ที่ 4  
- มองว่า เมืองมีการกระจายตัว เช่น แม่โจ้เป็นเมืองเกษตรกรรม มี bed town เป็นต้น ซึ่งจะ 

decentralize ระบบทุนเยอะ และน่ากกังวลว่าระบบทุนจะย้ายไปอยู่ตามเมืองที่โดดเด่น  
- ฉากนี้อยากไปท่องเที่ยวแต่ละเมืองมากขึ้น เพราะเมืองมีรูปลักษณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างกันคล้าย

เกาหลีใต้ที่สร้างย่านใหม่ ๆ ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ แต่เป็นการใช้ชีวิตที่ร่วมสมัยจริง ๆ ความ
เป็นท้องถิ่นจะ smart และเทคโนโลยีพัฒนาไปด้วยกัน ทำให้รูปลักษณ์ของเมืองที่มองจาก
ข้างนอกน่าสนใจ  

- ส่วนตัวจะมาอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ เพราะจะไปเยี่ยมย่านต่าง ๆ ง่ายขึ้นรวมถึงใช้
เทคโนโลยีมากขึ้นถ้ารถสาธารณะไปไม่ถึง รวมถึงจะมีอสังหาริมทรัพย์ในหลาย ๆ ที่มากขึ้น 
เพราะแต่ละเมืองจะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวเหมาะแก่การที่จะลงทุนมาก 
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6) ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับระบบขนส่งในเมือง 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19 

- อยู่ชานเมืองใกล้ศูนย์ราชการเดินทางส่วนใหญ่ไปทำงานที่มหาวิทยาลัย หรือไปทำงานวิจัยที่
ต่าง ๆ ด้วยรถยนต์เนื่องจากมีความสะดวก จึงไม่ค่อยใช้ขนส่งสาธารณะ 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- จากการทำวิจัยให้ สนข. รถไฟ LRT 3 สายทาง feeder 14 สายทาง อาจจะครอบคลุมพื้นที่ 

60-70 เปอร์เซ็นต์ในเมือง ในขณะที่อาจส่งผลให้มีการเติบโตชานเมืองมากขึ้น 20 ปีข้างหน้า 
และอาจม ีsmart city เกิดขึ้น คนก็จะเข้ามาสู่ในเมืองส่วนใหญ่ด้วย 

- ด้านที่อยู่อาศัย ในอีก 20 ปี ถ้าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ smart city เลย ก็จะอยู่ขอบ
เมืองที่ไม่จอแจและสามารถเดินทางได้สะดวก ถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ smart city 
อาจจะเกิดความยืดหยุ่นในการเลือกที่อยู่อาศัยได้ทั้งในเมืองหรือนอกเมือง ขึ้นกับกิจกรรมที่
เราเลือกทำ ณ ขณะนั้นมากกว่า  

- ด้านการเดินทาง ถ้านโยบายไม่จำกัดเรื่องการจอดรถมาก และตนเองชอบการเคลื่อนที่แบบมี
ประสิทธิภาพมากกว่าก็จะใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ถ้ามีนโยบายจำกัดในการจอดรถที่เก็บค่าจอด
แพงขึ้นก็จะต้องพิจารณาอีกทีในอนาคต 

- คาดว่าการพัฒนา infrastructure ในอนาคต จะมีความเป็น smart city มากขึ้น มีมาตรการ
และนโยบาย (policy) ด้าน demand management จะมากขึ้น เช่น การจอดรถในเมือง 

ฉากทัศน์ที่ 2  
- เป็นฉากที่ตรงกับที่ได้ศึกษาไว้ หากมีขนส่งสาธารณะคนจะกลับมาทำกิจกรรมในเมืองมากขึ้น 

ถ้าให้สองแถวมาเป็นระบบขนส่งสาธารณะเส้นเดียวกับ LRT จะยาก เพราะคิดเงินแบบแบ่ง
ประเภทว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่ซึ่ งจะต่างกัน มองว่ายิ่งภาพของ smart city 
ชัดเจนเท่าไร รถสองแถวต้องมีการปรับตัวมากขึ้นเท่านั้น 

- ชีวิตก็จะเหมือนเดิมเป็นคนชานเมืองและใช้รถยนต์น้อยลง แต่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 
ฉากทัศน์ที่ 3  
- ฉากนี้มีโอกาสเกิดขึ้น แต่ตัว MaaS อาจจะต้องพึ่ง smart city ค่อนข้างเยอะ หน่วยงานที่

ดูแลอาจจะต้องเป็นภาครัฐ ที ่ดูโครงสร้างพื ้นฐานเมือง รวมถึงตัว ART หรือ demand 
responsive transit ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานของ smart city ทั้งหมด 
และคิดว่ารถแดงจะพัฒนาตามฉากนี้ได้ ถ้าเขาเริ่มตั้งแต่ตอนนี ้

- MaaS กับ RLT เป็นคนละชั ้นกัน โดยในทางขนส่งมองว่า MaaS เป็นตัวใหญ่ของขนส่ง
สาธารณะทั้งหมด ถ้าม ีmass transit จะทำให ้MaaS ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ส่วนตัวจะขยับออกไปอยู่ชานเมืองมากขึ้น เพราะเกษียณแล้ว ไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แต่ใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ เพราะสะดวก 
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ฉากทัศน์ที่ 4  
- ไม่มีความเห็น 

 
7) ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเมืองและระบบขนส่งในเมือง  

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19 
- พักในเมืองใกล้วัดชัยและไนท์บาร์ซ่า ส่วนมากเดินทางไปทำงานหรือไปเจอเพื่อน ส่วนตัวเป็น

คนชอบเดิน แต่ถ้าเดินไกลกว่า 800 เมตรถึง 1 กิโลเมตร จะนั่ง Grab ไม่ขับรถ ไปซื้อของจะ
เดินข้ามแม่น้ำไปตลาดริมปิง เพราะแค่ข้ามสะพานเหล็กแล้วเดินกลับและเดินถึงกาดหลวง  

- การเดินทางนอกจากนี ้ถ้าฝนตกจะเรียก Grab หรือบางทีจะขึ้นตุ๊กตุ๊ก แต่เป็นตุ๊กตุ๊กที่รู้จักกัน 
โดยเฉพาะช่วง  COVID-19 ไม่มีนักท่องเที ่ยว ตุ ๊กตุ ๊กส่วนใหญ่จะมาอยู ่ใกล้ชุมชนที ่มี
ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านพอดี การขึ้นตุ๊กตุ๊กจะถูกกว่า Grab หน่อย และเขารอ
เรากลับบ้านด้วย แต่จริง ๆ ที่บ้านมีรถยนต์แต่ไม่ขับเพราะขับไม่เป็น 

(2)  คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- อยู่ในเมืองเหมือนเดิม ไปทำงานน้อยลง ขับรถยนต์ไม่เป็นเลยไม่ขับ ถ้าต้องใช้รถยนต์จะไม่ใช้

รถของตัว ถ้าเดินทางใกล้ ๆ ใช้ Grab แต่ถ้าระยะไกลจะใช้ RLT ต่อด้วย Grab ถ้าสองแถว
เข้าแพลตฟอร์มการเลือกใช้ว่าจะเป็นสองแถวที่เป็น Grab หรือ Grab car ต้องดูจำนวนว่า
คนเดินทางด้วยเยอะไหม ถ้าไปเป็นกลุ่มหลายคน จะเช่าสองแถวที่เป็น Grab ถ้าจำนวนคน
เดินทางน้อยกว่านี้จะไม่เลือกสองแถวเพราะไม่ปลอดภัย  

ฉากทัศน์ที่ 2  
- ยังอยู่ในเมือง เพราะรถยังเยอะอยู่ แต่ถ้า paratransit ดี ราคาไม่แพง แข่งขันกับ Grab ได้ ก็

จะใช้รถสองแถวแดง แต่ถ้าต้องเดินทางแบบควบคุมเวลาก็จะเน้นใช้ขนส่งสาธารณะระบบ
รางและ Grab เดินทางไปทำธุระ 

ฉากทัศน์ที่ 3  
- อยู่ในตัวเมือง แต่จุดหมายในการเดินทางน่าจะหลากหลายกว่าเดิม อาจจะเดินหรือใช้

จักรยานมากขึ้น รวมถึงอาจจะใช้ scooter ด้วย การเดินทางเป็นนันทนาการแบบหนึ่ง ชอบ
ฉากที่ 3 เพราะเป็นคนชอบปฏิสัมพันธ์ผู้คน เห็นชีวิตผู้คน ถ้าคนอยู่แต่ในรถของตัวเอง เจอ
กันตามร้านกาแฟเฉย ๆ ก็น่าเบื่อ ออกมาเดินมาเห็นกันหน่อยจะดีกว่า เป็นฉากที่ให้อำนาจ 
empower กับกลุ่ม marginal ที่สุด 

ฉากทัศน์ที่ 4  
- ชีวิตน่าจะคล้ายกับของฉากทัศน์ที่ 2 แต่ต่างตรงที่ไม่อยากมีรถยนต์เลย 
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8) ตัวแทนจากกลุ่มคนรุน่ใหม่ คนที่ 1  
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19 

- อยู่ชานเมืองรอบนอกแถวสันกำแพง การเดินทางไปทำงานจะใช้รถยนต์เป็นหลัก เพราะช่วง
ฤดูฝนขับจักรยานยนต์ไม่ได้ แต่ถ้าหมดฤดูฝนจะใช้จักรยานยนต์ในการไปทำงานชานเมือง
แถวสารภ ีส่วนสองแถวไม่สะดวกในการเดินทาง 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- ย้ายไปอยู่ไกลกว่าเดิมมากขึ้น เพราะส่วนตัวไม่ชอบความวุ่นวาย อาจจะไปอยู่ใกล้ป่าใกล้

ธรรมชาต ิและเลือกใช้รถยนต์ในการเข้ามาในเมืองแต่อาจจะเข้าไม่บ่อยมาก 
ฉากทัศน์ที่ 2  
- ไม่มีความเห็น 
ฉากทัศน์ที่ 3  
- ไม่มีความเห็น 
ฉากทัศน์ที่ 4  
- ส่วนตัวมองว่าไม่มีรถยนต์เพราะเสียค่าใช้จ่ายแพง แต่อาจจะใช้รถจักรยานไฟฟ้ามากขึ้น

เหมือนญี่ปุ่น และอาศัยอยู่ชานเมืองเหมือนเดิมใกล้ธรรมชาต ิ 
 
9) ตัวแทนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนที่ 2  

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19   
- ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองและใช้รถส่วนตัว 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- ในอนาคตยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเหมือนเดิมและยังคงใช้รถส่วนตัวอยู่  ส่วนการใช้บริการ

ระบบขนส่งสาธารณะคงจะใช้บริการแค่นาน ๆ ครั้ง 

ฉากทัศน์ที่ 2  
- ตนเองยังคงอาศัยอยู่ในเมือง และคิดว่าเมืองจะมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต

ของคนหลากหลายกลุ่มไปพร้อม ๆ กับการให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างพื้นฐานใน

พื้นที่เมือง กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งเป็นคนในพื้นที่และต่างจังหวัดจะเคลื่อนตัวเข้ามาทำธุรกิจเพื่อ

สังคมในพื้นที่เมืองเพิ่มมากขึ้น  

- สิ่งที่น่าสนใจคือ แนวคิดการพัฒนาของคนรุ่นใหม่กับคนที่ต้องการพัฒนาเมืองโดยดำรงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมควบคู่กับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ มีความเหมือนกับการพัฒนาช่วงหลัง 

2540 เป็นต้นมาหรือไม ่
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ฉากทัศน์ที่ 3  
- ส่วนตัวจะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น แต่อาจจะยังไปไม่ถึงจุดที่ละทิ้งการใช้รถยนต์

ส่วนบุคคลได ้
- บริบทของเมืองมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการดำรงอยู่ของผู้คนที่มี

ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เมือง อย่างไรก็ตาม การที่ผู้คนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของพื้นที่หรือสังคม อาจ
ไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับความชำนาญเฉพาะด้าน หากแต่มีการเคลื่อนย้ายพื้นที่สอดคล้องตาม
บริบทของพื้นที่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล 

ฉากทัศน์ที่ 4  
- อาศัยอยู่ในเมือง เนื่องจากมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเกษตรอินทรีย ์จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วน

บุคคลเพื่อใช้ในการติดต่อธุรกิจ  
- เมืองจะขยายไปยังอำเภอใกล้เคียงอำเภอเมืองเชียงใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะอำเภอที่สามารถ

พัฒนาหรือดึงดูดความสนใจของกลุ่มธุรกิจและนักท่องเที่ยว  
- ชานเมืองหรืออำเภอที่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากกว่า 150 กิโลเมตร ยังรองรับการ

ท่องเที่ยวเหมือนเดิม แต่จะมีการพัฒนาเกษตรเชิงอินทรีย์มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณอำเภอ
เชียงดาว และอำเภอฝาง 

 
10)  ตัวแทนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนที่ 3  

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19 
- บ้านอยู่ชานเมืองใกล้สนามบิน การเดินทางส่วนมากจะไปมหาวิทยาลัยโดยใช้จักรยานยนต์ 

ถ้าไกลออกไปหน่อยจะใช ้Grab เพราะไม่สะดวกขี่จักรยานยนต์ระยะไกล ซึ่งจะเรียกใช้บ่อย 
(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

ฉากทัศน์ที่ 1   
- ในอนาคตคงย้ายไปอยู่ที่ชานเมืองมากยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่ชอบความวุ่นวาย โดยจะซื้อรถยนค์

ไฟฟ้า ควบคู่กับการใช ้LRT ขึ้นกับการไปทำธุระและระยะทางในการเดินทาง 
ฉากทัศน์ที่ 2  
- คงย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง เพื่อความสะดวกสบาย การเดินทางจะคำนึงจากราคาค่าขนส่งเป็น

หลัก หากเดินทางระยะใกล้จะเน้นไปที่การใช้งานแบบ micro transportation แต่ถ้าเดิน
ทางไกลก็จะใช ้LRT หรือ Grab มากขึ้น 

ฉากทัศน์ที่ 3  
- คงย้ายไปอยู่ชานเมือง เพราะว่าระบบการขนส่งน่าจะดีมากขึ้น จึงไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา 

หรือสถานที่มากนัก และคิดว่าจะใช้รถลดลงหรือไม่ใช้เลยถ้าไม่มีความจำเป็น หากจำเป็นต้อง
เดินทางไปในระยะไกลคงเป็นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า หรือ Grab แทน 

-  
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ฉากทัศน์ที่ 4  
- ไม่มีความเห็น 

 
11)  ตัวแทนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนที่ 4  

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19 
- เป็นนักศึกษาปริญญาโท ไม่ได้ใช้รถสองแถวหรือบริการขนส่งจากมหาวิทยาลัยเลย อยู่ใน

เมืองใกล้ถนนนิมมานเหมินทร์ ถ้าเดินทางในเมือง เช่น ไปกินข้าว ไปหาเพื่อนจะใช้จักรยาน 
ถ้าออกไปไกลจะขับรถยนต ์

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   

- ย้ายไปอยู่ขอบเมืองและน่าจะมีครอบครัวแล้ว การเดินทางเท่าเดิม แต่ใช้รถยนต์น้อยลง ส่วน
ใหญ่สำหรับใช้ในครอบครัว และมีการเปลี่ยนเป็นเรียกแพลตฟอร์มบริการรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสารมากขึ้น  

ฉากทัศน์ที่ 2  
- มองว่าฉากนี้ช่วยเศรษฐกิจในเมืองให้เป็น destination มากขึ้น และแบ่งกลุ่มคนในเมืองเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริโภคนิยมชอบอยู่ในเมือง และอีกกลุ่มที่อยู่นอกเมือง แต่ส่วนตัวจะอยู่กลุ่ม
ที่จะออกมาใช้ชีวิตนอกเมืองเหมือนเดิม เข้าเมืองน้อยลง ส่วนรถยนต์ยังคงมีอยู่ แต่การเข้า
เมืองจะใช ้LRT หรือเรียก Grab  

ฉากทัศน์ที่ 3  
- บ้านจะอยู่ในเมอืง เพราะตอนนี้คงไม่วุ่นวายมาก และมีระบบการขนส่งที่ด ีถ้ามีการเดินทางที่

มีการจัดการระบบดีจะเดินทางด้วยจักรยานไฟฟ้า 
ฉากทัศน์ที่ 4  

- ถ้ามีขนส่งสาธารณะดีและมีการช่วยเหลือจากภาครัฐดี จะไม่มีทั้งรถและบ้านเป็นของตนเอง 
อาจจะย้ายบ้านบ่อย ประมาณเดือนละเมือง หรืออาจจะไปเช่าบ้านอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ  

 
1.2 สรุปผลการเลือกอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมืองเชียงใหม่ 

 ผลการคัดเลือกอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมืองเชียงใหม่จากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม คือ ฉาก
ทัศน์ที่ 3 การเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ไร้เครื่องยนต์ การเดินทางส่วนใหญ่เน้นเพื่อส่วนรวม (Collectivism) คนรุ่น
ใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Go green) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองมีการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน เกิดการส่งเสริม TOD เมืองได้รับการฟื้นฟู ย่านกลางเมืองกลับมามีกิจกรรมหนาแน่น ทั้งการค้าและ
การอยู่อาศัย เกิดย่านการเดินที่คึกคักในเมือง เทคโนโลยีการขนส่งเน้นระบบบริการร่วมที่ให้บริการบน
แพลตฟอร์มดำเนินการโดยบรรษัทพัฒนาเมือง ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ART การบริหารจัดการเมือง 
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ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง เกิดบรรษัทพัฒนาเมืองเพื่อผลักดันการ
ฟื้นฟูเมือง ระบบขนส่งของเมืองมีบริการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง  มีผู้โดยสารทั้งคนในเมือง
และนักท่องเที่ยว รถสองแถวในเมืองปรับปรุงคุณภาพการให้บริการบนแพลตฟอร์ม บูรณาการร่วมกับระบบ
ขนส่งมวลชน เป็น feeder ทำให้ค่าโดยสารราคาถูก คนเป็นเจ้าของยานพาหนะน้อยลง สัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะสูงที่สุด โดยมีการเดินทางแบบไร้เครื ่องยนต์ เป็น First/Last mile อาชีพขับ
จักรยานยนต์ส่งของแข่งขันกับโดรนส่งของ การเดินทางไปทำงานจะลดน้อยลง เนื่องจากรูปแบบการทำงานที่
เปลี่ยนไป มี WFH แต่การเดินทางเพื่อกิจกรรมนันทนาการจะเพ่ิมมากขึ้น 

 
ภาพที่ จ-6 ผลการเลือกอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมืองเชียงใหม่ 

2.   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เมืองขอนแก่น 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เมืองขอนแก่น จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 09.00 -12.00 น. มี
ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจาก 3 กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มล้ำสมัย (maverick) กลุ่มมวลชน (mass) และกลุ่ม
ชายขอบ (marginal) ทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
บริการส่งอาหาร ตัวแทนกลุ่มแก่นมูฟ ตัวแทนนักวิชาการด้านผังเมือง ตัวแทนคนรุ่นใหม่ภาคเอกชน (YEC) 
และตัวแทนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ การระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การคาดการณ์อนาคตการ
เดินทางของเมืองและการร่วมกันสร้างภาพอนาคตทางเลือกในการเดินทาง และ 2) การร่วมกันกำหนดอนาคต
การเดินทางที่พึงประสงค์ในเมือง ทั้งนี้ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมมีดังต่อไปน้ี 

2.1 สรุปการคาดการณ์อนาคตการเดินทางของเมืองและการร่วมกันสร้างภาพอนาคตทางเลือกในการ
เดินทาง 

1) ตัวแทนกลุ่มคนใช้จักรยาน 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- เป็นพยาบาลอาศัยอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น ห่างจากกลางเมืองประมาณ 500 เมตร สามารถ
เดินทางไปห้างได้ง่าย แต่จากบ้านไปที่ทำงาน (โรงพยาบาล) ห่างประมาณ 3 กิโลเมตร ก่อน 

COVID-19 เคยเดินไปทำงานแต่ถนนไม่น่าเดิน ไม่มีร่มเงา ฟุตบาทไม่ปลอดภัย เลยใช้รถยนต์
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เป็นหลัก ปกติปั่นจักรยานวันอาทิตย์ตอนเช้า แต่ช่วง COVID-19 เหนื่อยมากทำให้มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยขับแค่รถยนต์ไปทำงานอย่างเดียว 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- อยู่ในเมืองเหมือนเดิม มีรถยนต์แต่ใช้น้อยลง ถ้ามีทางจักรยานดี ๆ อาจจะเหมาะกับวัย

ผู้สูงอายุมากกว่า ถ้าไปโรงพยาบาลจะเรียก Grab car 
ฉากทัศน์ที่ 2 
- อยู่ในเมืองเหมือนเดิม สองแถวที่หมดไป ไม่มีผลต่อชีวิต จะมีการใช้บริการแพลตฟอร์ม

บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร แต่ยังคงมีรถอยู ่และอาจจะจ้างคนขับให ้
ฉากทัศน์ที่ 3   
- ถ้าเป็นตัวแทนจักรยานจะชอบแบบนี้ 
ฉากทัศน์ที่ 4   
- ถึงแม้ฉากนี้จะมีทางเลือกหลากหลาย แต่ยังคงใช้รถยนต์ส่วนตัวอยู่ และยังคงอยู่ในเมือง

เหมือนเดิม 
 

2) ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการส่งอาหาร 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- บ้านอยู่ชานเมือง ตอนเรียนมัธยมขับรถจักรยานยนต์จากบ้านไปโรงเรียนที่อยู่ในเมือง ไม่ได้
นั่งสองแถว เพราะไม่ค่อยมีและรอนานมาก ปัจจุบันใช้แต่จักรยานยนต์เป็นหลักเพราะขับ
Grab food delivery  

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- อยู่ชานเมืองเหมือนเดิม ทำอาชีพเดิม เพราะในอนาคตจักรยานยนต์จะใช้พลังงานไฟฟ้า 

อาจจะมี Grab drone ส่งอาหารด้วย 
ฉากทัศน์ที่ 2 
- ใช้จักรยานยนต์เหมือนเดิมเพราะทำงานอาชีพที่ต้องใช้  แต่อาจจะน้อยลง ถ้าเดินทางเองจะ

จอดที่จุดจอดและใช้บริการสาธารณะ 
ฉากทัศน์ที่ 3   
- เหมือนฉากเดิม ใช้จักรยานยนต์เหมือนเดิม ถ้าเข้ามาทำธุระในเมืองอาจจะเปลี่ยนมาใช้ขนส่ง

สาธารณะ 
ฉากทัศน์ที่ 4   
- อยู่ชานเมืองที่เดิม ใช้รถจักรยานยนต์สำหรับเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม แต่ถ้าเดินทาง

ด้วยตนเองอาจจะใช้ระบบสาธารณะมากขึ้น 
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3) ตัวแทนกลุ่มแก่นมูฟ 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- บ้านอยู่ชานเมืองเดินทางน้อยเพราะทำงานทางไกลจากที่บ้าน (work remote) ส่วนใหญ่จะ
ไปตลาดด้วยจักรยานยนต์ ถ้าไม่มีธุระ จะออกไปแบบสบาย ๆ อาจจะเดินทางด้วยสกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้าหรือจักรยาน 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- ออกไปอยู่ชานเมือง เดินทางละแวกใกล้ ๆ ถ้าหากจำเป็นต้องเดินทางไกลออกไปประมาณ 

10-20 กิโลเมตร ถ้าขนส่งมวลชนยังไม่คล่องตัวจะมีรถยนต์ส่วนตัวติดบ้านไว้สำหรับเดินทาง

ออกนอกพื้นที่ แต่ถ้าขนส่งมวลชนคล่องตัว เช่น สามารถใช ้LRT ได้ก็จะใช ้LRT 

- มุมมองด้านการใช้บริการแพลตฟอร์มบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร มองว่าผังเมืองในไทย
ไม่ได้สอดคล้องกับบริการขนส่งมวลชน ถ้าออกชานเมืองไปไกลจะไม่สามารถเรียกรถได้ แพง
พอรับได ้แต่มันอาจจะไม่มีรถให้เรียกเลยมากกว่า 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- อยู่ชานเมือง ยังคงมีรถยนต์อยู่เพื่อใช้ในบางโอกาสเพราะมีการเดินทางนอกพื้นที่อยู่ แต่อาจ

เป็นรถยนต์เช่าหรือซื้อแล้วแต่ในอนาคต ถ้าต้องการมาทำธุระในเมืองแล้วขนส่งสาธารณะดี

กระจายทั่วอาจจะไม่เอาสกู๊ตเตอร์ไปด้วยและอาจจะเข้าเมืองบ่อยขึ้นจากฉาก 1  

- มองว่าลักษณะฉากนี้เมืองเหมือนฮ่องกง ที่มีรถบัสทั่วถึงและรถบัสเล็กหรือสองแถวด้วย วาง
ผังเมืองดีทำให้มีขนส่งสาธารณะทั่วเมือง และรถรางยังคงมีอยู ่tram โบราณที่ใช้ได้อยู่ 

ฉากทัศน์ที่ 3   
- อยู่ชานเมืองเหมือนเดิม เพราะรู้สึกว่าบ้านควรเป็นพื้นที่พักผ่อน ไม่ควรวุ่นวาย ส่วนการใช้รถ

ยังคงต้องมี ใกล้เคียงกับฉากที่แล้ว แต่หากต้องเข้าเมืองมาทำธุระจะเลือกการเดินทางแบบ

ไหนขึ้นอยู่กับจุดประสงค ์

- คิดว่าคล้ายเมืองฉากนี้จะคล้ายสวีเดนและใกล้เคียงกับฮ่องกง ต่างกันตรงที่การเดินทางไม่
พลุกพล่านมาก เป็น car sharing ใช้จักรยานในการเดินทาง มีทางเลือกรถบริการใน
ระยะทางที่สั้นลงมากขึ้น 

ฉากทัศน์ที่ 4   
- เปลี่ยนจากเดิมพอสมควร ถ้าเมืองวุ่นวายน้อยลงและคนส่วนใหญ่ไปอยู่นอกเมืองมากขึ้น 

และถ้าหน่วยงานราชการไม่รวมศูนย์ในเมือง อาจจะย้ายกลับมาอยู่ในเมือง ถ้าพิจารณาจาก
การมีกำลังซื้อที่ดินมากพอด้วย เพราะส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวาย และถ้ามีสิ่งอำนวย
ความสะดวกก็อยากออกมาวิ่ง ปั่นจักรยาน ส่วนรถยนต์ส่วนตัวถ้ามีกำลังเงินมากพอจะซื้อ
เก็บไว้เพื่อออกพ้ืนที่ห่างไกลและใช้กรณีฉุกเฉิน 
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4) ตัวแทนนักวิชาการด้านผังเมือง คนที่ 1 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- บ้านอยู่ชานเมืองแถว บขส. 3 ไปทำงานที่มหาวิทยาลัย การเดินทางเดิมถ้าไม่รีบจะนั่งรถสอง
แถว (สาย 8) เพราะรถรอนาน แต่ถ้ารีบจะโทรศัพท์เรียกแท็กซี่มารับที่บ้านเพราะพวก Grab
ยังไม่แพร่หลาย ค่าใช้จ่ายแพง (ประมาณ 120 บาทต่อเที่ยว) เดินทางได้แค่เดือนหนึ่งจึง
ปรึกษากับที่บ้าน และตัดสินใจซื้อรถยนต์ขับเอง สะดวกขึ้นระหว่างเดินทางไปบ้านและที่
ทำงาน แต่ถ้าไปละแวกย่านของมหาวิทยาลัย เช่น กังสดาล โนนม่วง ที่มีร้านอาหารและคา
เฟ่ รวมถึงไปห้างสรรพสินค้า ด้วยแต่มีปัญหาเรื่องการหาที่จอดรถยาก ถ้าอยู่ในพื้นที่ละแวก
ย่านมหาวิทยาลัยจะใช ้shuttle bus หรือเดินเท้า ถ้าที่อื่นต้องหาลานจอดรถและเดินเท้าต่อ 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- ย้ายจากชานเมืองไปอยู่ชนบท แต่คิดว่าน่าจะอยู่บริเวณที่ LRT ไปถึง อาจจะใช้รถยนต์

น้อยลงและใช้ LRT มากขึ้น คิดว่าการเดินทางเข้าเมืองจะจอดรถไว้ที่บ้านหรือที่จอดรถ
บริเวณใกล้ ๆ ถ้าเดินทางเฉพาะเจาะจงเช่นไปโรงพยาบาล จะเรียกแพลตฟอร์มบริการรถ
ส่วนบุคคลร่วมโดยสารมารับที่บ้าน ส่วนรถยนต์ใช้สำหรับไปต่างจังหวัดหรือระยะไกล ๆ 
มากกว่า 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- มองภาพเมืองว่าเหมือนญี่ปุ่น บ้านที่อยู่ข้างนอกเมืองอาจจะไปแค่เสาร์อาทิตย์ และใช้ชีวิตใน

เมืองมากขึ้น การเดินทางด้วย LRT และการเดินในเมืองจะมีความถี่สูงขึ้น อาจจะไม่ซื้อ

รถยนต์แล้ว แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้จะเช่าแทน 

ฉากทัศน์ที่ 3   
- แต่ถ้ายังสอนที่มหาวิทยาลัยอยู่ จันทร์ถึงศุกร์อยู่บ้านข้างนอกเมืองเพราะใกล้มหาวิทยาลัย

มากกว่า แต่เสาร์อาทิตย์จะอยู่ในเมืองเพราะสะดวกมากกว่า 
ฉากทัศน์ที่ 4   
- ออกไปอยู่นอกเมืองเหมือนเดิม ถ้ามี on demand service ที่เยอะขึ้น มีแพลตฟอร์มบริการ

รถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเชื่อมต่อง่ายขึ้น จะเดินทางด้วยการใช้ระบบขนส่ง LRT ที่เยอะขึ้น 
แต่รถยนต์จะซื้อเก็บไว้ เพื่อใช้สำหรับเหตุฉุกเฉิน เพราะเช่ากับเรียกรถไม่น่าจะทัน 
 

5) ตัวแทนนักวิชาการด้านผังเมือง คนที่ 2 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- ไม่ใช่คนขอนแก่น อยู่มาแค่ 3 ปี เดินทางจากบ้านในเมืองที่เป็นนหอพักบริเวณย่านกังสดาล
ไปที่ทำงานที่มหาวิทยาลัย ประมาณ 2-3 กิโลเมตร เคยอยู่ประเทศจีนเลยคิดว่าที่ไทยน่าจะ
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เดินได้ ช่วงแรกที่อยู่ปีแรกลองเดินไปขึ้น shuttle bus แต่สายที่ขึ้นจะต้องอ้อมมหาวิทยาลัย 
จึงเปลี่ยนมาใช้ Grab ซึ่งแพงมากประมาน 60-80 บาทต่อเที่ยว จึงปรึกษากับที่บ้านให้นำรถ
ที่บ้านมาใช้แทน ปกติจะเดินทางจากหอพักไปมหาวิทยาลัย ถ้าไปกินข้าวข้างนอกอาจจะ
อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง 

- มีการเปลี่ยนหอ 3 ครั้ง ครั้งแรกอยู่ใกล้มหาลัยที่นักศึกษาอยู่มีความวุ่นวายวันที่ไม่ทำงานจะ
ใช้ชีวิตรอบ ๆ หอพัก เพราะมีครบทุกอย่าง  เดินทางด้วยการเดินเท้า ครั้งที่ 2 มีรถยนต์แล้ว
จึงย้ายมาเช่าคอนโดไกลออกไป แต่อยู่ใกล้ห่าง ครั้งที ่3 ซื้อคอนโดเลย 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1 
- ฉากนี้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน ต่างตรงมีขนส่งมวลชนเข้ามาเพิ่ม เพราะเมืองปัจจุบันกระจายไป

ชานเมืองแล้ว แต่ยังไม่มีขนส่งมวลชนที่ดีเข้าไปรองรับ และอีกปัจจัยเกี่ยวกับสถานภาพทาง
ครอบครัวที่ยังโสด คงจะอยู่คอนโดต่อไป แต่ถ้าเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมรส หรือมีสัตว์เลี้ยง
อาจจะย้ายไปอยู่ชานเมือง แต่สุดท้ายถ้าให้เลือกจะเป็นอยู่ในเมือง ถ้ามี LRT จะใช้เพราะ
ประหยัด ถ้าเกินระยะ LRT จะใช้รถยนต์ส่วนตัว 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- ไม่มีความเห็น 
ฉากทัศน์ที่ 3   
- มองว่าลักษณะเมืองจะเหมือนจีน ช่วงที่เปลี่ยนจากรถใช้น้ำมันมาเป็นสกู๊ตเตอร์ภายใน 1 ปี ก็

เปลี่ยนมาใช้ทั้งหมด ซึ่งตอนแรกจะบังคับในเมืองก่อน โดยรถไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้ รถ
ใช้น้ำมันจะต้องเสียภาษีเพิ่ม มองว่าถ้าตนเองแก่แล้วไม่เดินจะใช้วีลแชร์ไฟฟ้า เป็นการอยู่
ด้วยตัวเองได ้

ฉากทัศน์ที่ 4   
- ในอนาคตน่าจะย้ายไปอยู่นอกเมือง เพราะในเมืองกับนอกเมืองไม่ต่างกัน แต่ก็ยังคงเข้ามาใช้

ชีวิตในเมืองบ้าง และอาจจะมีรถยนต์ไว้เพื่อฉุกเฉิน แต่ไม่ได้ใช้เป็นหลัก แต่เดินทางปกติจะใช้
แพลตฟอร์มบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร 
 

6) ตัวแทนคนรุ่นใหม่ภาคเอกชน (YEC) 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- บ้านอยู่กลางเมือง จะไป 3 ที่ อยู่บ้านไปที่ทำงานห่างประมาณไม่ถึงกิโลเมตร ก่อน COVID-
19 จะไปห้างสรรพสินค้าด้วย ใช้ชีวิตแค่ถนนศรีจันทร์ เคยลองเดินจากบ้านไปที่ทำงาน
อากาศไม่ได้ดีและฟุตบาทไม่เอื้อ จึงใช้รถยนต์เป็นหลัก 
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(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- อยู่ในเมืองเหมือนเดิม ยังใช้รถยนต์เหมือนเดิม ขับรถยนต์เอง เคยอยู่อเมริกามองว่าเป็น

สังคมที่ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ในอนาคตคิดว่าเป็นเช่นนั้น จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้  

- มุมมองเรื่องว่าจะซื้อรถยนต์ไหมไม่มั่นใจ เพราะเคยคุยกับบริษัทไฟแนนซ์ที่ทำร่วมกันกับ
บริษัทรถในขอนแก่นบอกว่าแนวโน้มในอนาคตคนจะซื้อรถยนต์น้อยลงแต่จะเช่ามากขึ้น เพื่อ
ลดค่าใช่จ่ายต่าง ๆ เลยคิดว่ารถที่ใช้ปัจจุบันน่าจะพังแล้ว แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าจะเลือก
แนวทางไหนว่าเช่าหรือเรียก Grab เพราะในอนาคตรถไมใ่ช่สิ่งที่แสดงฐานะของเราแล้ว 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- อยู่ในเมือง แต่ที่จอดรถอาจหายากเพราะเป็นเมืองที่คึกคัก อาจจะต้องเดินหรือนั่งรถ LRT 

หรือเรียก Grab ไม่มีรถยนต์ของตัวเอง แต่ถ้าเดินทางไกลจะเรียกแพลตฟอร์มบริการรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสารหรือเช่ารถเอา 

 
ฉากทัศน์ที่ 3   
- มองว่าเมืองจะคล้ายอัมสเตอร์ดัม ปั่นจักรยาน ขี่สกู๊ตเตอร์ หากอายุมากขึ้นจะใช้รถพวกนี้ 

และรถยนต์อาจไม่จำเป็น ถ้ามีช่องทางให้เลือกมมากขึ้น ชอบชีวิตแบบนี้ เมืองแบบ green 
city เพราะมีมลพิษน้อย 

ฉากทัศน์ที่ 4   
- ยังคงอยู่ในเมือง และมีรถยนต์เอาไว้เป็นของตัวเองจะซื้อหรือเช่าก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องมี

รถยนต์ติดตัวไว ้ 

- มองว่าเมืองจะเหมือน LA เพราะเดินและนั่งรถไปได ้แต่มีสถานที่ไกลที่ต้องขับรถยนต์ออกไป
พื้นที่อื่นได ้

 
7) ตัวแทนคนรุ่นใหม่ คนที่ 1 

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  
- บ้านอยู่ชานเมืองอยู่ใกล้สนามบิน เรียนมัธยมที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยา ระยะทางประมาณ 

6-7 กิโลเมตร ขึ้นสองแถวสายร. 8 ต้องตื่นเช้ามารอรถ เพราะรอบรถ 30 นาท-ี 1 ชั่วโมง ขึ้น

แค่สายเดียวถึงโรงเรียน และมีรถติดช่วงเข้าเมืองเพราะเป็นเวลาเร่งด่วน 

- เรียนมหาวิทยาลัยช่วงแรกขึ้นสองแถวจากบ้านเหมือนเดิมและต้องมาเปลี่ยนสายสองแถว

เพราะคณะที่เรียนอยู่อีกฝั่ง ต้องเผื่อเวลาการเดินทาง  

- เรียนมหาวิทยาลัยช่วงหลักประมาณป ี3-4 ขับรถยนต์เอง 
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(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- จะมีบ้านอยู่ในเมือง และชานเมืองยังมีบ้านของพ่อและแม่อยู่  ในส่วนการทำงานจะทำใน

รูปแบบที่ไม่นั่งที่ทำงาน การใช้รถยนต์สำหรับไปทำงานอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้น ถ้ามีครอบครัว
แล้วต้องไปส่งลูกที่โรงเรียน คิดว่าในเมืองน่าจะสามารถเดินไปส่งได้ หรือเดินไปตลาดได้ 
อาจจะเพราะเป็นคนชอบเดินด้วย และถ้าขนส่งสาธารณะดีขึ้นมากก็อาจจะใช้มากขึ้น 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- อยู่ในเมือง มีรถยนต์ส่วนตัวใช้อยู่สำหรับไปหาพ่อแม่ที่อยู่ชานเมือง ถ้าสองแถวหายไปก็ได้รับ

ผลไม่กระทบ 
ฉากทัศน์ที่ 3   
- อยู่ในเมืองแต่ต่างกับฉากที่แล้ว คือ อาจจะไม่ต้องมีรถยนต์ไว้ใช้ส่วนตัวแล้ว แต่ของพ่อแม่

อาจจะต้องมีอยู ่เพราะน่าจะเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบเดิม 
ฉากทัศน์ที่ 4   
- ยังคงอยู่ในเมืองเหมือนเดิมและมีรถยนต์สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

เป็นหลักเหมือนเดิม เพราะทิศทางการพัฒนาเมืองไม่ได้เป็น TOD เมืองไม่กระชับ ดังนั้นอยู่
ตรงไหนไม่ต่างกันมาก และส่วนตัวชอบความพร้อมหลาย ๆ ด้านที่เมืองควรมี 
 

8) ตัวแทนคนรุ่นใหม่ คนที่ 2 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- บ้านอยู่ชานเมือง ห่างประมาณ 20 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเข้าไปเดินห้างสรรพสินค้าในเมือง

กับพี่สาว เข้าเมืองจากบ้านต้องขับรถจักรยานยนต์ในตัวหมู่บ้านมาขึ้นรถสองแถวหน้า

หมู่บ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตร และเดินทางประมาณช่ัวโมงกว่า  

- หลังจากนั้นเปลี่ยนวิธีการเดินทางโดยขับจักรยานยนต์จากบ้านเข้าเมืองไปเลย  

- เปลี่ยนเป็นใช้รถยนต์ประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา 
(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

ฉากทัศน์ที่ 1   
- อยู่ชานเมืองเหมือนเดิม ใช้รถยนต์ส่วนตัวเหมือนเดิม เพราะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ไปไหน

ไปด้วยกัน ไม่สะดวกใช้ขนส่งสาธารณะ รวมถึงเป็นคนชอบขนของไปเยอะ ถ้าสองแถวมี
รูปแบบเหมือนปัจจุบันจะไม่ใช้ แต่หากเข้าระบบไปอยู่ในแพลตฟอร์มก็อาจจะใช้ไม่บ่อย 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- ถ้าเป็นตัวเองจะย้ายไปอยู่ในเมืองมากขึ้น ใช้ขนส่งสาธารณะพวก LRT และเดินเท้าด้วย 
ฉากทัศน์ที่ 3   
- คล้ายฉาก 2 แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจะใช้รถสองแถวมากขึ้นถ้าเดินทางคนเดี่ยวสลับกับ LRT 



 

602 

ฉากทัศน์ที่ 4   
- คล้ายฉาก 1 อยู่ชานเมืองเหมือนเดิม ถ้าเดินทางคนเดียวใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ถ้า

ครอบครัวใช้แพลตฟอร์มเรียกรถมากขึ้น แต่ที่บ้านต้องมีรถยนต์ไว้เผื่อฉุกเฉิน 
 

9) ตัวแทนคนรุ่นใหม่ คนที่ 3 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- พักอยู่ในเมือง ใช้จักรยานยนต์เป็นหลัก 
(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

ฉากทัศน์ที่ 1   
- ไม่มีความเห็น 
ฉากทัศน์ที่ 2 
- ใช้ชีวิตคอนโดในเมือง ถ้าขนส่งสาธารณะดีขึ้นจริง ๆ จะลดการใช้รถจักรยานยนต์ลง และใช้

ระบบสาธารณะมากขึ้น 
ฉากทัศน์ที่ 3   
- ฉากนี้ต่างจากฉากทัศน์ที่ 2 คือเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายมากขึ้น อาจจะใช้จักรยานยนต์น้อยลง และ

ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลักมากขึ้น แต่อาจจะต้องมีรถส่วนตัว เพราะถึงแม้ในเมืองจะ
ใช้ขนส่งสาธารณะได้ แต่ถ้าไปไกลขึ้นอาจจะต้องมีรถยนต์ไว้เดินทาง ซึ่งอาจจะเป็นการเช่า
รถยนต์เพราะไม่อยากเสียค่าดูแลมาก 

ฉากทัศน์ที่ 4   
- ฉากนี้จะตัดปัจจัยที่อยู่อาศัยออก เพราะอยู่ที่ไหนก็สามารถเดินทางได้ ถ้าอยู่ชานเมืองจะซื้อ

รถยนต์เป็นของตัวเอง แต่ถ้าอยู่ในเมืองจะใช้จักรยานยนต์หรือใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น 
และใช้รถยนต์ส่วนตัวลดลง  

 
1.2 สรุปผลการเลือกอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมืองขอนแก่น 

ผลการคัดเลือกอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมืองขอนแก่นจากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม คือ ฉาก
ทัศน์ที่ 3 การเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ไร้เครื่องยนต์ การเดินทางส่วนใหญ่เน้นเพื่อส่วนรวม (Collectivism) คนรุ่น
ใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Go green) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองมีการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน เกิดการส่งเสริม TOD เมืองได้รับการฟื้นฟู ย่านกลางเมืองกลับมามีกิจกรรมหนาแน่น ทั้ งการค้าและ
การอยู่อาศัย เกิดย่านการเดินที่คึกคักในเมือง เทคโนโลยีการขนส่งเน้นระบบบริการร่วมที่ให้บริการบน
แพลตฟอร์มดำเนินการโดยบรรษัทพัฒนาเมือง ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ART การบริหารจัดการเมือง 
ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง เกิดบรรษัทพัฒนาเมืองเพื่อผลักดันการ
ฟื้นฟูเมือง ระบบขนส่งของเมืองมีบริการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง  มีผู้โดยสารทั้งคนในเมือง



 

603 

และนักท่องเที่ยว รถสองแถวในเมืองปรับปรุงคุณภาพการให้บริการบนแพลตฟอร์ม บูรณาการร่วมกับระบบ
ขนส่งมวลชน เป็น feeder ทำให้ค่าโดยสารราคาถูก คนเป็นเจ้าของยานพาหนะน้อยลง สัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะสูงที่สุด โดยมีการเดินทางแบบไร้เครื ่องยนต์ เป็น First/Last mile อาชีพขับ
จักรยานยนต์ส่งของแข่งขันกับโดรนส่งของ การเดินทางไปทำงานจะลดน้อยลง เนื่องจากรูปแบบการทำงานที่
เปลี่ยนไป มี WFH แต่การเดินทางเพ่ือกิจกรรมนันทนาการจะเพิ่มมากขึ้น 

 

ภาพที่ จ-7 ผลการเลือกอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมืองขอนแก่น 

 

3.   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

3.1 สรุปการคาดการณ์อนาคตการเดินทางของเมืองและการร่วมกันสร้างภาพอนาคตทางเลือกในการ
เดินทาง 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เมืองหาดใหญ่-สงขลา จัดเมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม เวลา 13.00-16.00 น. 
มีตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจาก 3 กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มล้ำสมัย (maverick) กลุ่มมวลชน (mass) และกลุ่ม
ชายขอบ (marginal) ทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย ตัวแทนภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ตัวแทนผู้ประกอบการ
และผู้เล่นเซิร์ฟสเก็ต ตัวแทนนักวิชาการด้านการขนส่ง และผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรถตู้-รถสองแถว ตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น และตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ การระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ       
1) การคาดการณ์อนาคตการเดินทางของเมืองและการร่วมกันสร้างภาพอนาคตทางเลือกในการเดินทาง และ 
2) การร่วมกันกำหนดอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมือง ทั้งนี้ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุมมีดังต่อไปน้ี 

1) ตัวแทนภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- บ้านอยู่ในเมืองสงขลาใกล้มหาวิทยาลัยทักษิณ และทำงานกลางเมือง  
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- การใช้ชีวิต ช่วงเช้าไปว่ายน้ำทะเลทุกวัน บางวันขี่จักรยานยนต์ไปว่ายน้ำ ขับรถยนต์ไป
ทำงาน แตกต่างกันแล้วแต่บริบท บางวันขนเรือมากับรถยนต์ด้วย เพื่อเอาไปพายในทะเล 

- การเดินทางใช้เกือบทุกวิธีการเดินทางทั้งขี่จักรยาน รถจักรยานยนต์ และขับรถยนต์ แต่ที่ใช้
มากที่สุด คือ รถยนต ์

- ระบบขนสงสาธารณะในเมืองหาดใหญ่และสงขลานี้มีปัญหามาก เข้าขั้นวิกฤต ิ
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การเชื่อมเส้นทางในการเดินทางของเมืองสงขลาในอนาคตนั้น  ด้วยสงขลากำลังเดินหน้าสู่เมือง

ศูนย์กลางในการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ ที่ฝันไกลให้เป็นเมืองมรดกโลก เป็นเมืองท่านที่สำคัญใน

ฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู เชื่อมการท่องเที่ยวกับเมืองมรดกโลกปีนังของมาเลเซียที่อยู่ห่างจาก

ชายแดนไทยเพียง 125 กม. และมีผู้คนมาเที่ยวมากปีละประมาณ 12 ล้านคน เส้นทางคมนาคมของ

เมืองสงขลาจึงต้องเตรียมรับการเคลื่อนคนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  การเคลื่อนผู้คนจาก

ภายนอกเข้ามาประเทศไทยเข้ามาสงขลา จึงต้องมีทางเชื่อมรถไฟฟ้าของมาเลเซียที่เดินทางมาจาก

กัวลาลัมเปอร์มาหยุดอยู่ที่ด่านชายแดนปาดัง ใหม่ ทางเชื่อมต่อมาถึงหาดใหญ่ถึงสนามบินหาดใหญ่ 

และมาถึงสงขลา โดยใช้รถไฟฟ้าหรือรถไฟ หรือรถราง ควรให้ประชาชนในเส้นทางท่องเที่ยวเมือง

มรดกโลกเดินทางมาถึงสงขลาโดยสะดวก นอกจากรถที่ต้องใช้รางแล้ว ก็ต้องมีรถบัสเชื่อมต่อเส้นทาง

น้ี ต้องออกบริการเป็นเวลา อาจจะชั่วโมงละหนึ่งคัน ตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนรถบัสที่ออกจาก

สนามบินแอร์เอเชียที่กัวลาลัมเปอร์วิ่งไปปีนังและมะละกา ทุกหนึ่งชั่วโมง  ของไทยก็ต้องจากด่าน

สะเดา มาสนามบินหาดใหญ่ มาสงขลาแบบวิ่งเป็นวง ที่หาดใหญ่ก็ต้องมีสถานีใหญ่ที่เชื่อมส่งผู้คนไป

ยังปัตตานี ไปยังสตูล ถนนหนทางที่เชื ่อมต่อกันทั ้งหมด ที่สามารถรองรับในการเดินทางทั ้งรถ

สาธารณะ รถส่วนตัว และมีเส้นทางรถจักรยาน รถสกู๊ตเตอร์ มีสถานีพักรถที่มีระบบสาธารณูปโภค 

ครบทุกรูปแบบ อาทิ ที่ชาร์จรถไฟฟ้า ที่บริการแนะนำการเดินทาง มีหน่วยเฉพาะกิจคอยดูแล คอย

ช่วยเหลือที่พร้อมปฏิบัติการที่ทันสมัย สงขลาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากเป็นศูนย์กลางในการ

ท่องเที่ยวที่มีทุกอย่างพร้อม ธรรมชาติที่สวยงาม มีภูเขามีป่าไม้ มีน้ำตก มีทะเล มีประวัติศาสตร์มา

แหล่งโบราณสถานที่อาหารการกินที่อร่อยด้วยหลากหลายวัฒนธรรม มีผู้คนที่มีอัธยาศัยที่เป็นมิตร 

สงขลาคือเมืองจำลองของสันติภาพที่อยู่ร่วมกัน รวมโลกเดียวกันร่วมสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรม สงขลาถือ

เป็นเมืองมหัศจรรย์ที่จะเป็นจุดหลอมรวมให้ทุกจังหวัดของชายแดนภาคใต้ให้หันมาให้เป็นความ

สวยงามของดอกไม้หลากสีที่สวยงาม การเดินทางการคมนาคมคือหัวใจที่จะเดินทางเชื่อมให้ด้าม

ขวานไทยเป็นหน่ึงเดียว 

- อยากให้ในอนาคตมีนโยบายจากภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 

ยุค ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
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- อยากให้สงขลามีท่าเทียบเรือแบบมารีน่าให้เรือยอร์ช ของนักท่องเที่ยวมาแวะพักในทะเลสาบสงขลา 

- สำหรับการเดินทางในเมืองเก่าสงขลาต้องนำระบบรถประจำทางหรือรถรางที่วิ่งวนรอบเชื่อมเมืองเก่า

กับธรรมชาติที่สวยงามของสงขลาและเชื่อมต่อข้ามทะเลสาบในลักษณะเหมือนการข้ามฝากแม่น้ำ

เจ้าพระยามาฝั่งธนบุรีกับพระนคร แล้วมีรถรางรับต่อไปยังแหล่งโบราณสถานเมืองเก่ายุคซิงโกรา และ

ยุคเมืองแหลมสน และเชื่อมการท่องเที่ยวไปยังเกาะหนูเกาะแมวที่เป็นอันซีน ถ้ำมรกตผาชมพูที่ผู้ชื่น

ชอบการท่องเที่ยวทางทะเลจะได้ไปมาได้ 

- สงขลาเมืองพหุวัฒนธรรม เสนอมรดกโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ม ี(1) ยคุเมืองสงขลาซิก

กอรา ที่เกิดขึ้นเมื่อป ีพ.ศ. 2154 กว่า 400 ปี มุสลิมเป็นเจา้เมืองที่พระเจ้าเอกาทศรสเป็นผู้แต่งตั้งเจ้า

เมือง (2) ยุคเมอืงสงขลาแหลมสน ที่เกิดขึ้นเมื่อป ีพ.ศ.2318 พระเจ้าตากสินแต่งต้ังคนจีนเป็นเจ้า

เมือง และ (3) ยุคเมืองสงขลาบ่อยางในปัจจุบันที่ ร.5 แต่งต้ังคนไทย เจ้าพระยายมราชเป็นเจ้าเมือง 

คือความสวยงามของสงขลาที่หาไม่ได้ในโลกใบนี้ 

 
2) ตัวแทนผู้ประกอบการและผู้เล่นเซิร์ฟสเก็ต 

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  
- บ้านอยู่ชานเมืองของสงขลา ใช้รถยนต์ในการเดินทางหลัก ใช้เซิร์ฟสเก็ตเพ่ือการกีฬา 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- อยู่ชานเมืองเหมือนเดิม เพราะที่อยู่ตอนนี้มันเริ่มมีการกระจายตัวของเมืองออกมาแล้ว ใน

อนาคตคิดว่าน่าจะมีความกลายเป็นเมืองมากขึ้น 
- การเดินทางจะมีการมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น อาจจะมีการนำเอาเซิร์ฟสเก็ตมาใช้สำหรับการ

เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางต่อด้วย แต่ยังคงมีรถยนต์เพื่อไว้สำหรับเดินทางไกล 
ฉากทัศน์ที่ 2 
- บ้านอยู่ชานเมืองเหมือนเดิม ยังคงมีรถยนต์ใช้สำหรับการเดินทางอยู ่
- การเข้าเมืองน่าจะบ่อยขึ้น วิธีการเดินทางเข้าเมืองจะพิจารณาว่า ถ้าที่จอดรถยนต์หายาก

อาจจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อไปท่องเที่ยวในเมืองย่านต่าง ๆ และเอาเซิร์ฟสเก็ตไป
ด้วย 

ฉากทัศน์ที่ 3   
- ย้ายมาอยู่ในเมืองและอาจจะเป็นการเช่าคอนโดและจะย้ายที่ไปเรื่อย ๆ เพื่อความสะดวก 

เน้นการเดินทางที่ตนชอบ ถ้ามีทางสำหรับจักรยานหรือเซิร์ฟสเก็ตก็จะชอบมาก อยากมี
กิจกรรมและเข้าสังคมจากเซิร์ฟสเก็ต จะไม่ใช้รถส่วนตัวเลย และไม่มีในครอบครองด้วย 

 
 



 

606 

ฉากทัศน์ที่ 4   
- ย้ายมาอยู่ชานเมืองเหมือนเดิม เพราะมองว่าชานเมืองเจริญเทียบกับเมือง การเดินทางจะใช้

ระบบขนส่งสาธารณะ แต่ยังคงมีรถส่วนตัว 
 
3) ตัวแทนนักวิชาการด้านการขนส่ง และผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรถตู้ รถสองแถว  

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  
- บ้านอยู่ขอบชานเมือง ทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสถานที่ทำงานก็อยู่ชาน

เมืองเช่นกัน เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพราะเส้นทางที่ใช้เดินทางไม่มีรถสาธารณะ มีรถ
ขนส่งมวลชนสาธารณะบางสายที่สามารถขึ้นหน้าเซ็นทรัลไปมอ.ได้ แต่ระยะเวลาในการ
เดินทางนาน เช่น ถ้าใช้รถยนต์เวลาเดินทางประมาณ 5-10 นาที แต่รถขนส่งสาธารณะใช้
เวลาเดินทาง 30-40 นาที ซึ่งไม่สะดวก 

- บรกิาร shuttle bus จากหน้ามหาลัยเข้ามาในตัวมหาวิทยาลัยจำนวนรอบและจำนวนรถ ยัง
ไม่มีมากเท่ากับการบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- สถานที่ไปประจำจะอยู่ใกล้บ้าน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือแม็คโคร ห่างประมาณจากบ้าน
ประมาณ 200 เมตรซึ่งเดินเท้าได้ 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- อยู่ชานเมือง ถ้าระบบขนส่งสาธารณะสะดวกจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เช่น 

เดินเท้าไปสถาน ีLRT ที่มีระยะไม่ไกลจากบ้าน และใช้รถยนต์ลดลง  
- ถ้าตอนนั้นสุขภาพร่างกายไม่ดี (เข่าเสื่อม) จะเลือกสองแถวที่เข้าสู่แพลตฟอร์ม แต่ถ้าแข็งแรง

ก็จะเดินเท้าเข้าใช้บริการ LRT และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง แต่ใช้สำหรับเดินทางไกลและ
จะไม่ขับเอง 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- ไม่มีความเห็น 
ฉากทัศน์ที่ 3   
- ขายบ้านในเมืองออกไปอยู่นอกเมืองและเลือกพื้นที่ที่เข้าถึงโรงพยาบาลได้สะดวก  เพราะ

ระบบขนส่งสาธารณะสะดวก เชื่อมโยงกันได้ดี ทำให้การเดินทางจากนอกเมืองเข้าในเมืองได้
ง่าย ส่วนตัวจะเน้นเดินทางด้วย LRT แต่จะมีรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไกล และเพื่อใช้
เมื่อต้องขนอุปกรณ์ต่าง ๆ  

- ถ้าจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะต้องเข้าถึงโรงพยาบาลที่ใช้บริการประจำไม่เกิน 10 นาที  
ในช่วงเวลาปกติที่ไม่เร่งด่วน 

- วิถีชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ทะเล เพราะนอกจากเป็นอาจารย์แล้วยังเป็นครูสอนดำน้ำด้วย 
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ฉากทัศน์ที่ 4   
- อยู่ที่เดิมชานเมือง เพราะเมืองทุกเมืองเจริญ และปรับตัวเองเข้าหาเมือง การเดินทางคนเดียว

จะใช้บริการแพลตฟอร์มที่เยอะขึ้น จะใช้ระบบขนส่งมวลชน LRT  
- กรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือเดินทางกับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ จะใช้รถยนต์ส่วนตัว

ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และน่าจะซื้อรถยนต์เก็บไว้เลย (ทั้ง 4 ฉากจะซื้อรถยนต์เก็บไว้) ถ้าหากตน
ไม่สามารถขับรถไหวจะเรียกใช้บริการแบบ door to door 
 

4) ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- บ้านอยู่ชานเมืองบริเวณรอยต่อระหว่างหาดใหญ่กับอำเภอหอยโข่ง  จะเข้าเมืองด้วยรถยนต์
เพราะระยะทางจากบ้านเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ 15-20 นาท ี 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- บ้านยังอยู่ชานเมืองเหมือนเดิม เพราะทำอาชีพเกษตรกรรม และเข้าเมืองเมื่อมีธุระจำเป็น

และเน้นการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากกว่า เพราะใช้สำหรับการเดินทางทั้งครอบครัว ถ้ามีโอกาส
ส่วนตัวอาจจะใช้บริการสาธารณะที่ตนเองสะดวกมากขึ้น 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- บ้านอยู่ชานเมืองเหมือนเดิม ใช้รถส่วนตัวน้อยลง และดูความเหมาะสมว่ากิจกรรมที่ทำจะ

ออกไปทำต้องใช้รถยนต์หรือไม่ ถ้าไม่ก็จะขับรถยนต์ไปจอดไว้ที่สถานีและใช้ระบบขนส่ง
มวลชนต่าง ๆ เช่น LRT แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็จะใช้รถยนต์ 

- มองว่าในอนาคตอาจจะไปซื้อคอนโดในเมืองทั้งสำหรับเข้าไปใช้เอง หรือปล่อยเช่า 
ฉากทัศน์ที่ 3   
- บ้านอยู่ชานเมืองที่เดิม เดินทางเหมือนเดิมแต่จะเข้าเมืองถี่ขึ้น และซื้อคอนโดไว้เป็นบ้านหลัง

ที่สอง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับพักผ่อน เช่น ถ้าป่วยต้องไปหาหมออาจจะเข้าไปพัก
คอนโดที่เป็นบ้านหลังที่สองได ้

ฉากทัศน์ที่ 4   
- อยู่ชานเมืองและมีคอนโดหลายแห่ง ใช้รถยนต์ในการเดินทางเป็นหลัก แต่ถ้าระบบขนส่ง

สาธารณะดีไปเมืองไหนก็ได้ แล้วจำเป็นต้องเดินทางคนเดียว เช่น ไปโรงพยาบาลจะใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะเพราะสะดวก 

 
5) ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนที่ 1 

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  
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- บ้านเดิมอยู่กลางเมือง แต่ย้ายมาอยู่บ้านจัดสรรในเมืองใกล้ชานเมือง บริเวณสวนสาธารณะ
ฝั่งตรงข้ามมอ.  

- การเดินทางไปโรงเรียนหรือเรียนพิเศษช่วงแรกส่วนใหญ่พ่อขับรถยนต์ไปส่ง  ช่วงหลังเลิกดึก
ซื้อรถจักรยานยนต์มาขี่เอง 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- บ้านอยู่ที่เดิม การใช้รถยนต์อาจจะมีน้อยลง  
- ตอนเรียนในกรุงเทพที่บ้านแนะนำให้เอารถยนต์มาใช้  แต่ตนเองปฏิเสธ เพราะการจราจร

ติดขัด และที่จอดรถหายาก รวมถึงเป็นภาระด้วย เลยมองว่าถ้าหาดใหญ่เป็นลักษณะคล้าย
กรุงเทพ จึงจะลดการใช้รถยนต์ลงแต่มีซื้อติดไว้สำหรับการเดินทางของคนในครอบครัว และ
ไปใช้ขนส่งสาธารณะ LRT มากขึ้น  เพราะตนเองสะดวกกับการเดินทางหลายต่อ 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- คล้ายฉากแรก ที่บ้านอยู่ที่เดิมหรืออาจจะย้ายออกไปชานเมืองมากขึ้น แต่จะพยายามอยูใน

แนวรถไฟฟ้าและใกล้สถานี ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงและมีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
พวก LRT มากขึ้น และตัวเองอาจจะใช ้Grab เพิ่มมากขึ้นด้วย 

ฉากทัศน์ที่ 3   
- ย้ายบ้านเข้าในเมือง ตนเองชอบฉากนี้ เพราะการเดินทางสะดวกไปที่ไหนก็ได้ เดินเท้าได้ ปั่น

จักรยาน เป็นต้น 
ฉากทัศน์ที่ 4   
- ย้ายบ้านออกไปอยู่นอกเมือง เพราะมีญาติและที่ทำสวนอยู่ แต่ยังคงมีรถยนต์อยู่และไม่ใช้

รถจักรยานยนต์ ถ้าเดินทางเป็นครอบครัวจะใช้รถยนต์ แต่ถ้าเดินทางคนเดียวจะใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ ในกรณีที่ระบบขนส่งสาธารณะสามารถทำให้การเดินทางเชื่อมกันได้ดี 
 

6) ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนที่ 2 
(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  

- บ้านอยู่ขอบเมือง การเดินทางหลักจะใช้รถจักรยานยนต์ เพราะระบบสาธารณะไม่ดี แต่จะ
เลือกใช้ขนส่งสาธารณะสำหรับการเดินทางไกล ๆ ระหว่างเมอืง 

- การใช้ชีวิตหลัก ๆ จะใช้ชีวิตระหว่างชานเมืองไปในเมือง 
(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

ฉากทัศน์ที่ 1   
- บ้านอยู ่ขอบเมืองที ่เดิม และมีรถส่วนตัวอยู ่ทั ้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์  แต่จะใช้

รถจักรยานยนต์เป็นหลัก เพราะมองว่ารถสาธารณะอาจจะยังไม่ครอบคลุมสายย่อย แต่
อาจจะใช้บ้างบางโอกาส เช่น ขับรถไปจอดในที่จอดรถและขึ้น LRT เป็นต้น 



 

609 

ฉากทัศน์ที่ 2 
- บ้านอยู่ขอบเมืองที่เดิมและมีบ้านหลังที่สองอยู่นอกเมือง ยังคงมีรถยนต์อยู่สำหรับกรณี

ฉุกเฉิน และย้ายไปใช้สำหรับการเดินทางของบ้านที่อยู่นอกเมือง หากอยู่ในเมืองจะเปลี่ยนไป
ใช้รถสาธารณะเลย และรถจักรยานยนต์ไม่จำเป็นแล้ว 

ฉากทัศน์ที่ 3   
- อยู่ที่เดิม ไม่ใช้รถส่วนตัว เพราะระบบขนส่งสาธารณะสะดวก สำหรับผู้สูงอายุในบ้านก็จะให้

ใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นหลัก ส่วนตัวเองจะสนุกกับการเดินเท้า เพราะมองว่าน่าจะมีย่านให้
เดินเยอะ 

ฉากทัศน์ที่ 4   
- ย้ายออกไปอยู่ขอบเมืองบริเวณรอยต่อระหว่างเมืองที่เจริญ มีรถยนต์อย่างเดียว จำนวน 1 

คัน และไม่มีรถจักรยานยนต์ การเดินทางหลัก ๆ จะใช้รถยนต์ การเดินทางพักผ่อนจะใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ 

 
7) ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนที่ 3 

(1) ชีวิตประจำวันก่อน COVID-19  
- บ้านอยู่ในเมืองใกล้มอ. ตอนเรียนมัธยมที่หาดใหญ่วิทยา จะใช้รถสองแถว 
- ปัจจุบันทำงานแล้วจะใช้รถยนต์เป็นหลักในการเดินทางไปทำงาน 

(2) คาดการณ์ชีวิตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
ฉากทัศน์ที่ 1   
- บ้านอยู่ในเมือง แต่ใช้รถยนต์น้อยลง แล้วเปลี่ยนมาเดินทางเพื่อเข้าใช้ LRT มากขึ้น แต่จะซื้อ

รถยนต์ไว้เป็นของตัวเองเพราะใช้สำหรับครอบครัว 
ฉากทัศน์ที่ 2 
- เหมือนฉากแรกอยู่ในเมืองเหมือนเดิม จะใช้ชีวิตพื้นที่นอกบ้านมากขึ้น แต่การเดินทางของ

ตัวเองจะใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น และมีการบริการเรียก Grab มากขึ้น แต่ยังมีรถยนต์
อยู่เพ่ือใช้ตอนจำเป็น 
 

ฉากทัศน์ที่ 3   
- อยู่ในเมืองเหมือนเดิม และซื้อคอนโดเป็นบ้านอีกหลังในย่านที่ชอบ อาจจะไปอยู่เองหรือ

ปล่อยเช่า รถยนต์จะเหลือคันเดียว แต่ซื้อรถจักรยานมาใช้และเดินเท้าเยอะขึ้น 
ฉากทัศน์ที่ 4   
- ย้ายจากในเมืองออกไปนอกเมืองแถวสทิงพระ เพราะที่บ้านมีที่อยู่บริเวณนั้นที่ใกล้ทะเล ถ้า

ทำงานในเมืองจะนั่งระบบขนสง่สาธารณะจากบ้านที่อยู่ชานเมืองเข้ามา และจะมีรถยนต์ไว้ 1 
คัน เพื่อใช้ตอนจำเป็น 
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1.2 สรุปผลการเลือกอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมืองสงขลา-หาดใหญ ่

ผลการคัดเลือกอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมืองสงขลา-หาดใหญ่ จากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 
คือ ฉากทัศน์ที่ 3 การเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ไร้เครื่องยนต์ การเดินทางส่วนใหญ่เน้นเพื่อส่วนรวม (Collectivism) 
คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Go green) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองมีการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน เกิดการส่งเสริม TOD เมืองได้รับการฟื้นฟู ย่านกลางเมืองกลับมามีกิจกรรมหนาแน่น ทั้งการค้า
และการอยู่อาศัย เกิดย่านการเดินที่คึกคักในเมือง เทคโนโลยีการขนส่งเน้นระบบบริการร่วมที่ให้บริการบน
แพลตฟอร์มดำเนินการโดยบรรษัทพัฒนาเมือง ระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ART การบริหารจัดการเมือง 
ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง เกิดบรรษัทพัฒนาเมืองเพื่อผลักดันการ
ฟื้นฟูเมือง ระบบขนส่งของเมืองมีบริการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง  มีผู้โดยสารทั้งคนในเมือง
และนักท่องเที่ยว รถสองแถวในเมืองปรับปรุงคุณภาพการให้บริการบนแพลตฟอร์ม บูรณาการร่วมกับระบบ
ขนส่งมวลชน เป็น feeder ทำให้ค่าโดยสารราคาถูก คนเป็นเจ้าของยานพาหนะน้อยลง สัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะสูงที่สุด โดยมีการเดินทางแบบไร้เครื ่องยนต์ เป็น First/Last mile อาชีพขับ
จักรยานยนต์ส่งของแข่งขันกับโดรนส่งของ การเดินทางไปทำงานจะลดน้อยลง เนื่องจากรูปแบบการทำงานที่
เปลี่ยนไป มี WFH แต่การเดินทางเพื่อกิจกรรมนันทนาการจะเพ่ิมมากขึ้น 
 

 

ภาพที่ จ-8 ผลการเลือกอนาคตการเดินทางที่พึงประสงค์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 



 

611 

 
ภาพที่ จ-9 เอกสารประกอบการประชุม  
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ภาพที่ จ-10 เอกสารประกอบการประชุม (ต่อ) 
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ภาพที่ จ-11 เอกสารประกอบการประชุม (ต่อ) 
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ภาคผนวก ฉ สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 

 

1. สรุปการประชุมเชงิปฏิบัตกิาร ครั้งที่ 3 อนาคตการเดนิทางเมืองเชยีงใหม่ (วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 
09.00-12.00 น.) 

ตารางที่ ฉ-1 สรุปข้อเสนอแนะอนาคตการเดินทางเมืองเชียงใหม่  
ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

- แผนยุทธศาสตร์การเดินทางเชื่อม
เมือง ติดกับดักของการเชื่อม
องค์กรรัฐและทุนประกอบการ
ขนาดใหญ ่และการท่องเที่ยวเป็น
หลัก ทำให้แนวคิด (concept) 
ของการเชื่อมที่พักอาศัยและที่
ทำงานไม่เกิดขึ้นเท่าที่ควร จึงควร
จะเชื่อมละแวกหมู่บ้านจัดสรรกับ
ชุมทางที่ทำงาน และสถานศึกษา
เข้าด้วยกัน ทั้งสายเหนือ(แม่ริม
สันทราย) สายตะวันออก (สัน
กำแพงสารภี) และสายใต้ (หางดง
แม่เหียะ)  

- ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะ
สำหรับเมือง ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่
กับยุทธศาสตร์ของเมืองหากมี
การวางยุทธศาสตร์ระยะยาว 
ร่วมกับการพัฒนาเมือง ขนส่ง
สาธารณะที่เหมาะ ก็จะเป็นแบบ 
fixed route พร้อม feeder ที่
รองรับ demand 30-50 ปีหาก
ไม่มียุทธศาสตร์ระยะยาว และ
ต้องการรองรับการเดนิทาง
ปัจจุบันเป็นหลัก ก็จะเป็นระบบที่
ยืดหยุ่น ความจุไม่สูงนัก สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบาย (ทุกๆ 
4-6 ปี) 

- รัฐส่วนกลาง ควรมียุทธศาสตร์
และแผนการพัฒนาภูมิภาคที่
ชัดเจน  

- เปลี่ยนระบบขนส่งและยานยนต์
ให้เป็นรถไฟฟ้า 

- นโยบายรัฐต้องมี paradigm 
shift ออกจาก solution based 
เป็นการเปลี่ยนมุมมอง  เช่น การ
เน้นเรื่องเทคโนโลยีขนส่ง ว่า

- เมืองมหาวิทยาลัยและการศึกษา 
การเชื่อมโยงผู้พำนักกับ
สถานศึกษาจำเป็น และมีความ
ต้องการสูง เน้นไปที่ระดับย่อยใน
บริเวณช้างเผือก ห้วยแก้ว สันติ
ธรรม หลัง มช. ช้างเคี่ยน จะทำ
ให้เกิดระบบขนส่งระดับย่านหา
วิทยาลัยที่แข็งแรงขึ้น 

- รัฐท้องถิ่นควรมียุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับ
รัฐส่วนกลาง พร้อมกลยุทธ์ และ
โครงการ ในแต่ละ timeframe 
ที่ชัดเจน  โดยควรผนวก
เทคโนโลยี ที่จะช่วยด้าน cost 
ในระยะยาว 

- พัฒนาช่องจราจรรถไฟฟ้าลด
พื้นที่รถยนต์สันดาปเพิ่มทาง
จักรยาน ทางเดิน ทางรถยนต์
ไฟฟ้า 

- แผนยุทธศาสตร์การเดินทาง
เชื่อมเมือง ติดกับดักของการ
เชื่อมองค์กรรัฐและทุน
ประกอบการขนาดใหญ่ และการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้แนวคิด 
(concept) ของการเชื่อมที่พัก
อาศัยและที่ทำงานไม่เกิดขึ้น
เท่าที่ควร ควรจะเชื่อมละแวก
หมู่บ้านจัดสรรกับชุมทางที่
ทำงาน และสถานศึกษาเข้า
ด้วยกัน ทั้งสายเหนือ (แม่ริมสัน
ทราย) สายตะวันออก (สัน
กำแพงสารภี) และสายใต้ (หาง
ดงแม่เหียะ)  

- รถแดงต้องปรับปรุงการทำงาน 
หรือต้องมีที่ปรึกษาการทำงาน
ต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ โดยมี

- ภาคประชาสังคมเป็น
ส่วนสำคัญอย่างยิ่ง 
ในการขับเคลื่อน
ระบบขนส่งที่ยั่งยืน 
ควรมีการสร้างความ
เข้าใจ 

- ในการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และ
แข็งแรงเพียงพอใน
การประสานงานกับ
ภาครัฐ มองภาพรวม
ของเมือง มากกว่า
พันธกิจตัวเอง หรือ
รวมตัวเพราะปัญหา
เมือง 

- เริ่มใช้งานขนส่ง
มวลชน และเดินมาก
ขึ้นในทุกวัน 

- ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสำนึกในการ
ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

- ให้พื้นที่เพื่อฟัง
เสียงพูดคุยสนับสนุน
ขยายเสียง 
generationต่อไป 
เพื่อทลายกรอบ
ความคิด ความ
ต้องการการเดินทาง
แบบเดิม ๆ 

- empower คนรุ่น
ใหม่ 

- ปรับปรุงรถแดง 
- smart driver/ 
- Smart look/ 
- Smart 

Information 
- พัฒนาการเช่า

รถจักรยาน 
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ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

ระบบอะไรดี เป็นทำยังไงให้คนใช้
ชีวิตเดินทางได้ มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพมากขึ้น เช่น เมือง 
15 นาที (หรือ 1 นาที) เน้นว่า
การเดินซึ่งเป็นพื้นฐานการ
เดินทางนั้นเป็นไปได้เสมอ 

- ปรับปรุงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการ
สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 

- ปรับปรุงการเป็นผู้นำการพัฒนา
ระบบขนส่งที่เหมาะสม 

- พัฒนาจุด one stop service 
- รัฐสนับสนุนค่าเดินทาง แบบ 

door to door 
- รัฐ การตัดถนนรอบนอกและการ

จัดรูปที่ดิน 
- รัฐส่วนกลางและท้องถิ่นสร้าง

กลไกเชิงบวกให้ตอบสนองความ
ต้องการของเมืองได ้

- ปลดล็อกภาษีรถไฟฟ้าแบตเตอร์รี่ 
ยานยนต์ไฟฟ้า 

ส่วนกลางสนับสนุนให้ราคา
ค่าบริการเอื้อต่อคนที่พึ่งพาจริง 
ๆ 

- พัฒนาระบบขนส่งมวลชน ระดับ
ย่านเมืองมหาวิทยาลัย 

- เปลี่ยนรถแดงเป็นรถไฟฟ้า
ทั้งหมด 

- เปลี่ยนรถวิ่งชมเมืองเป็นรถไฟฟ้า 
- จัดองค์กรเพื่อบูรณาการข้อมูล 
- คำนึง เรื่อง urban sprawl / 

node เมือง 
- สนับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

ท้องถิ่น และเอกชนเรื่อง
งบประมาณการพัฒนา 

- พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการ
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า เช่น ที่จอด
รถ สถานีชาร์จไฟฟ้า 

- ลดการใช้รถยนต์ในเขตเมืองโดย
มีรถขนส่งสาธารณะเป็น feeder 
นำคนเข้าตัวเมือง 

- พัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบ
ขนส่งและการติดตาม 

- ควรมีมาตรการ road pricing 
- สร้างแรงจูงใจการใช้รถยนต์

ไฟฟ้าโดยไม่กระทบคนรายได้
น้อยในช่วงเปลี่ยนถ่ายการ
พัฒนา 

- พัฒนาและปรับปรุงการทำผัง
เมือง หรือการจัดรูปที่ดิน 

- มีเยื่อใยคนสูงวัย 
- พัฒนาแนวคิดการ 

Synchronization in 
transportation network คือ 
การออกแบบการใช้ขนส่ง
มวลชนแบบผสม คือ จากบ้านไป
ท่ารถ (ใช้การเดินหรอืทางเลือก
อื่น) จากท่ารถไปชุมทางของ
เมือง (ใช้ระบบขนส่งมวลชน) 
จากชุมทางไปสู่ตัวอาคารหรือ
ตำแหน่งอาคาร (ใช้ระบบขนส่ง
มวลชนหรือแอปพลิเคชัน) แล้ว
เชื่อมการเดินหรือทางเลือกอื่น 

- มช. ต้องทำพื้นที่นำรอ่ง 
นักศึกษาเป็นกลุ่มที่เดินเยอะ ใช้
ขนส่งมวลชนเยอะ และมีย่าน
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ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

อาศัย ย่านทำงาน ย่านเที่ยวซื้อ
ของกระจุก ย่านหน้าม.หลังม. 
โดย มช. และ เทคโนโลยี ราชมง
คงล้านนา* 

- ต้องนำองค์ความรู้ร่วมกับเอกชน
และเทศบาลไปผลักดัน 

- พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเดิน 
จอดรถ ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตคน
อยู่อาศัยในเมือง (วัย รายได้ 
ฯลฯ) ก่อนเลือกระบบขนส่งที่
เหมาะสมต่อไป 

- สร้างจิตสำนักเรื่องการใช้ยาน
ยนต์สิ่งแวดล้อม 

- demand management 
- อนาคตและนโยบายควรมี 3 

เรื่องหลัก คือ (1) การเชื่อมการ
เดินและขนส่งมวลชนที่มีอยู่
อย่างเป็นระบบ ให้มี
ประสิทธิภาพที่สุด และนำไปสู่
การยกระดับและปรับปรุงสิ่งใหม่
เข้ามา ภาคประชาชน เอกชน
และภาครัฐ (2) นโยบายสร้าง
ความรู ้อธิบายและโปรโมท
เส้นทางเดินได้ และการใช้ขนส่ง
ที่มีระบบ ตารางเวลาที่ชัดเจน
แน่นอน (3) ภาครัฐสร้างความ
ร่วมมือ ภาคประชาชนใช้งาน
และสร้างจิตสำนึกจากการใช้งาน
เอง ส่วนเอกชนสนับสนุนการใช้
งาน จากการมอบพื้นที่และแอป
พลิเคชัน 

- ยกเลิกการทำงานวิจยัเมืองแค่
การสร้างแอปพลิเคชันและ QR 
code ที่แค่แสดงข้อมูล เพราะไม่
ทำให้เกิดรูปแบบการเชื่อมโยง
ขนส่งใหม ่ๆ จริง 

- ต้องเชื่อมทั้ง data และ linkage 
เส้นทางที่ใช้ได้จริง 

- ชะลอการตัดถนนขนาดใหญ่ 
เพื่อแก้ปัญหาจราจร 

หมายเหตุ :  
กิจกรรมต้องทำ  
แนวโน้ม/กิจกรรมต้องเร่ง 
แนวโน้ม/กิจกรรมต้องชะลอ 
กิจกรรมต้องเลิก 
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ภาพที่ ฉ-1: ผลการร่วมระดมความคิดเห็นอนาคตการเดินทางเมืองเชียงใหม่  

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เมืองเชียงใหม่ 
 

2. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร ครั้งที่ 3 อนาคตการเดนิทางเมืองขอนแก่น (วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 
09.00-12.00 น.) 

ตารางที่ ฉ-2 สรุปข้อเสนอแนะอนาคตการเดินทางเมืองขอนแก่น 
ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

- ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 
- มีมาตรการควบคุมการ

ใช้รถที่เคร่งครัด
กว่าเดิม (วันคู่ วันคี่ 
ช่วงเวลาเลขทะเบียน) 

- รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การเปลี่ยนมาใช้
รถยนต์ไฟฟ้า 

- มีเทศบัญญัต ิท้องถิ่นเก็บค่าที่จอดรถ / 
ค่าเข้าเมือง road pricing 

- มีบริการขนส่งระหว่างย่านสำคัญของ
เมืองที่อยู ่/ มหาลัยมหาลัยนำร่อง 

- ปรับปรุงทางเดินเทา้เชื่อมกับร้านค้าริม
ทางและร้านค้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบค่า
บำรุงท้องถิ่นแต่ต้องคำนึงถึงกลไกที่จอด
รถ 

- ปรับปรุง/พัฒนาที่จอดรถในย่านสำคัญใน
ชุมชนคำนึงเรื่องเวลาจอดกลุ่มคนจอด
การลิงค์สายเดินรถและลิงค์การเดินเท้าที่
สะดวก+ปลอดภัย 

- บริการขนส่งสาธารณะเสริมระยะสั้นลิงค์
กับ node เมือง เชน่ ย่านกังสดาล ศรี
จันทร์รพ.ขอนแก่น-ราม เซนทรัลย่านกิน
ดื่ม เพื่อให้การเดินทาง flow ขึ้น 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน / พื้นที่หนา้
อาคารในย่านชุมชนส่งเสริมการเดิน 

- ปรับปรุงทางเดิน
เท้าเชื่อมกับ
ร้านค้าริมทาง
และร้านค้ามี
ส่วนร่วม
รับผิดชอบค่า
บำรุงท้องถิ่นแต่
ต้องคำนึงถึง
กลไกที่จอดรถ 

- ใช้พลัง social 
network 
ประชาสัมพันธ์
ย่านที่น่าเดิน 

- ร่วมมือพัฒนา
พื้นที่จูงใจให้คน
เดินเท้า 

- ร้านค้า-ย่าน
สำคัญ ร่วมทำ 
green map 

- ประชาสัมพันธ์ 
โดย 
influencer 
ท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการ
เดินทางโดย
ขนส่ง
สาธารณะ 

- พัฒนาระบบ
บริการรถยนต/์
จักรยานยนต์ร่วม
แบ่งปัน 
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ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

- ประชาสัมพันธ ์การส่งเสริมใช้ขนส่งให้
ข้อมูลการเดินทาง(เส้นทางบริการ จุด
จอด เวลาบริการ) และพัฒนาระบบ
ข้อมูลทั้งแบบ soft data และhard 
data 

- พัฒนาถนนสายรอง/ย่อยลิงค์ย่านชุมชน 
- ขอความร่วมมือให้เช่าที่จอดรถในพ้ืนที่

หน่วยงานท้องถิ่น 
- จำกัดการเข้า-ออกรถยนต์ในเมือง 
- ออกแบบจุดจอดแล้วจร/แก้ปัญหาที่จอด

รถย่านถ.ศรีจันทร์พิพิธภัณฑ์ ย่านการค้า
เมือง 

- ออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเข้าถึงจาก
หลายโหมด เช่น ทางเดิน จักรยาน 
จักรยานยนต์ 

- พัฒนาระบบรถสองแถว ปรับเส้นทาง
บริการไม่ให้ทับซ้อน  เพิ่มเส้นทางเชื่อม
ย่านชานเมือง / นอกเมืองให้ทั่วถึง
กว่าเดิม มีเส้นทางลิงค์กับ CITY BUS 
โดยไม่ทับซ้อนกัน ลิงค์กับย่านที่เดินเท้า
ต่อได้ จัดระบบความถี่ช่วงเวลาบริการให้
เหมาะกับคนใช ้ 

- พัฒนาตั๋วร่วมแบบ door to door, 
smart ticket card, student card 
พร้อมข้อมูลการให้บริการ 

- พัฒนาระบบข้อมูลการเดินทางที่อัพเดท
กับข้อมูลนักเรียน นศ. (รัฐ - ท้องถิ่น - 
มหาลัย) 

- เก็บภาษีอาคาร/ พื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ 
- มีหน่วยงานเจ้าภาพเก็บข้อมูล big data 

ระดับเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน 
- มีมาตรการจัดการขยะในย่านโต้รุ่งลดมล

ทัศน์ มลพิษบริเวณริมทางเท้า 
- เลิกส่งเสริมการขยายตัวของที่พักอาศัย/

ตัดถนนสายหลักออกไปนอกเมือง 

และพัฒนาพื้นที่
ร่วมกับท้องถิ่น
ส่งเสริมการ
เดินทางหลาย
โหมด 

- พัฒนาอาคารเก่า 
หรือ renovate 
อาคารเก่า 

- ร่วมกันจัดการ
ขยะในย่านโต้รุ่ง
ลดมลทัศน์ 
มลพิษบริเวณริม
ทางเท้า 

หมายเหตุ :  
กิจกรรมต้องทำ  
แนวโน้ม/กิจกรรมต้องเร่ง 
แนวโน้ม/กิจกรรมต้องชะลอ 
กิจกรรมต้องเลิก 
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ภาพที่ ฉ-2: ผลการร่วมระดมความคิดเห็นอนาคตการเดินทางเมืองขอนแก่น 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เมืองขอนแก่น 

 

3. สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ครั้งที่ 3 อนาคตการเดินทางเมืองหาดใหญ่-สงขลา (วันที่ 11 มกราคม 
2565 เวลา 09.00-12.00 น.) 

ตารางที่ ฉ-3 สรุปข้อเสนอแนะอนาคตการเดินทางเมืองหาดใหญ-่สงขลา 
ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาค

ประชาชน 
ภาคเอกชน 

- แยกนโยบายการพัฒนา
ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
และเพื่อบริการคนใน
เมือง 

- ภาครัฐไม่ควรใช้นโยบาย
กลาง ควรจะรับฟังภาค
ประชาชนในแต่ละ
ภูมิภาค เพราะแต่ละ
ภูมิภาคมีรากวัฒนธรรมที่
ต่างกัน มีโครงสร้างเมือง
ที่ต่างกัน 

- รัฐสนับสนุนสวัสดิการค่า
เดินทางค่าปรับปรุงระบบ
ขนส่งยานพาหนะ 

- ลดพ้ืนผิวจราจร เพื่อลด
การใช้รถยนต์ เช่น 

- รับฟังจากเวทีสาธารณะ และ
นำไปผลักดันให้เกิดจริง 

- มหาวิทยาลัยนำร่องการ
พัฒนาระบบขนส่ง ใน
บทบาทเมืองมหาวิทยาลัย 

- (ต้องมีการศึกษา และให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
รถไฟฟ้า smart bus, e-
mini bus) 

- ผลักดันการพัฒนาทางเดิน
เท้าในย่านชุมชน ให้เชื่อมกับ
ย่านการค้าและย่านอยู่อาศัย 
(เมือง 15 นาท)ี 

- พัฒนาเส้นทางและช่องถนน
สาธารณะ 

- โดยเฉพาะริมชายทะเล
สงขลา 

- ประชาสัมพันธ์ 
การ
เปลี่ยนแปลง
เมือง เพื่อให้
เห็น 
stakeholder 
รวมไปถึงข้อดี
ข้อเสีย เพื่อจะ
สื่อสารกับภาค
ประชาชน
อย่าง
ตรงไปตรงมา 
และเป็นการ
สร้างแรงเสริม
จากภาค
ประชาชน 

 - พัฒนาการเช่า
รถ/ใช้รถยนต์
ร่วมแบ่งปัน 

- พัฒนาระบบ
การจ่ายเงิน
ผ่านแอปพลิเค
ชัน และร่วมมือ
กับรัฐสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
เดินทาง
ประมาณ 10 
% เพื่อลดการ
ใช้รถยนต์
ส่วนตัว และหัน
มาใช้รถ
สาธารณะ 
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ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาค
ประชาชน 

ภาคเอกชน 

ทำทางเดินเท้า 
สวนสาธารณะ 

- เร่งพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ 

- ภาครัฐควรมีการ
สนับสนุนประชาชนใน
การเดินทางโดยรถ
สาธารณะ เช่น การ
สนับสนุน 10% ในแอป
พลิเคชัน กระเป๋าตังค์ 
เพื่อใช้ในการเดินทางโดย
รถสาธารณะเท่านั้น 

- โอนถ่ายอำนาจและ
งบประมาณให้ท้องถิ่น
จัดการมาตรการหยุด
รถยนต์และสนับสนุนการ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

 

- ลดการใช้รถยนต์ในย่านเมือง
เก่าริมทะเล 

- พัฒนาเมืองสงขลาเป็นเมือง
นำร่อง 

- เมืองจักรยาน/ เมืองคนเดิน
เท้า 

- มีมาตรการจูงใจให้เอกชน 
เปิดพ้ืนที่ด้านหน้าอาคาร / 
อาเขตอาคารให้เดินเท้า
สะดวกเชื่อมโยงร้านค้าใน
ชุมชน 

- ตัวเมืองหาดใหญ่ เป็นเมือง
การค้ายังจำเป็นต้องมี
รถยนต ์แต่ต้องมีการพัฒนา
ถนนคนเดินให้ผ่านร้านค้า
ควบคู่กันด้วย  

- ขยายทางเดินเท้า แต่ลด
พื้นที่ถนนรถยนต์ 
(โดยเฉพาะถนนสาย 1 2 3)
เพื่อฟ้ืนฟูความมีชีวิตชีวาของ
เมือง 

- ลดการพัฒนาสายหลัก และ
เน้นพัฒนา ถนนสายย่อย
และสายรอง เน้นทาง
จักรยานและทางคนเดิน 

- มีมาตรการ car free day 
- ภาครัฐพัฒนาระบบ

แพลตฟอร์ม ดูแลควบคุม
มาตรการภาษี/ค่า GP (เช่น 
การเก็บค่าขนส่งผ่านแอปฯ 
เป๋าตัง) 

- DEPA ควรเป็นเจ้าภาพ 
รวบรวมข้อมูล big data 

- รัฐต้องเป็นผู้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางของเมืองเอง 
(city lap) แทนการใช้ข้อมูล
จากภาคเอกชน 

- ต้องพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลที่ด ีเพราะตัวเลขสถิติ
จากการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะ

- แรงงาน
ต่างชาติเป็น
กลุ่มใช้ขนส่ง
สาธารณะ
จำนวนมาก 
ควร
พัฒนาการ
เชื่อมโยง
ข้อมูลการ
ขนส่ง
สาธารณะกับ
ระบบจัดการ
แรงงาน
ต่างชาติ 

- บบข. มีการ
รวบรวมข้อมูล
บ้าง แต่ขาด
เจ้าภาพการ
นำเข้าข้อมูล 

- ประสานงาน
จัดเวทีการ
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา
ระบบขนส่ง / 
การเดินทาง 
ให้ถี่ขึ้น เพื่อ
ปรับฐานความ
เข้าใจให้ไปใน
ทิศทาง
เดียวกัน 

- ช่วยกันมอง
แบบมุ่งไป
ข้างหน้าซึ่งใน
หลาย ๆ ครั้ง 
ในหลาย ๆ เวที 
ภาคเอกชนจะ
เป็นฝ่ายต้ังรับ
ปัญหา ซึ่งบาง
ปัญหาสามารถ
แก้ไขได้ก่อนที่
ปัญหาจะเกิด 

- เสนอให้เงิน
สนับสนุนนำมา
จากกองทุน
พลังงาน 

- รัฐและ
ผู้ประกอบการ
ควรมีมาตรการ
ชดเชย
ค่าบริการขนส่ง
สาธารณะ 
ในช่วงการ
เปลี่ยนถ่ายการ
พัฒนาระบบ
ขนส่ง 

- สนับสนุน
รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าให้เช่า 

- การพัฒนา
ระบบขนส่ง
สาธารณะต้อง
เริ่มจาก
มาตรการ
ค่าใช้จ่าย (การ
จัดซื้อ การดูแล
รถยนต ์การ
ประกัน) ก่อน
เป็นอันดับแรก 
(ก่อนใช้
มาตรการอ่ืน
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ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาค
ประชาชน 

ภาคเอกชน 

มีประโยชน์ในการชี้วัดการ
แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

- อาศัยความร่วมมือจากส่วน
ท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ
ท้องถิ่น 

- เมื่อจำกัด speed เมืองได้จะ
กำหนดประเภทยานพาหนะ
ได้ 

- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
เชื่อมกับแพขนานยนต์
บริเวณพื้นที่ตอนบนเมือง
สงขลา (เชื่อมจากเมือง
บริวารเข้าสู่เมืองมรดกริม
ชายทะเล) 

- เพิ่มเส้นทางเข้าออกเมือง
จาก 2 เป็น 3 เส้น บริเวณ
ริมทะเลสาบสงขลา (เก้าเส้ง 
เขาเขียว ข้ามทะเลสาบ
สงขลา) 

- หน่วยงานต้องทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับ smart city ให้
มากกว่าการทำ กล้อง CCTV 

- การพัฒนาทุกอย่างอยู่บน
ฐานข้อมูล big data (อาศัย
ความร่วมมือจากสถาบัน
ศึกษา) 

- เร่งคลายปัญหาธงแดงเพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านอื่นต่อได้ 
(เช่น การพัฒนา MICE ) 

- ผลักดัน Green city 
- ปรับปรุงการทำงานของ

องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบขนส่งให้
ดำเนินการได้จริง 

- มีมาตรการจูงใจให้พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะให้ตรง
กับความต้องการของคนใน
ท้องถิ่น 

- มีต้นแบบที่เห็นการพัฒนาที่
ชัดเจน 

บังคับรถร่วม
บริการ เช่น 
การกำหนดวัน
คี่ วันคู่) 
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ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาค
ประชาชน 

ภาคเอกชน 

- พัฒนาเส้นทางริมชายทะเล 
ที่เชื่อมกับสถานศึกษา และ
ตัวเมืองริมชายทะเล 

- ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ 

หมายเหตุ :  
กิจกรรมต้องทำ  
แนวโน้ม/กิจกรรมต้องเร่ง 
แนวโน้ม/กิจกรรมต้องชะลอ 
กิจกรรมต้องเลิก 
 

 

ภาพที่ ฉ-3 ผลการร่วมระดมความคิดเห็นอนาคตการเดินทางเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เมืองหาดใหญ-่สงขลา 
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ภาคผนวก ช ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางเมืองหลักภูมิภาค 
 

1. คุณลักษณะของครัวเรือน/คนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค  
1.1 เมืองเชียงใหม ่
ตารางที่ ช-1: ข้อมูลคุณลักษณะของครัวเรือน/คนเมืองในเมืองเชียงใหม่ 

ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 278 33.90 

หญิง 537 65.49 

อื่น ๆ 2 0.24 
ไม่ระบุ 3 0.37 

2. กลุ่มอายุ 

วัยเด็ก 11 1.34 

วัยทำงาน 628 76.59 

วัยคนแก่ 181 22.07 

3. สภาพการทำงาน 

จ้างโดยรัฐบาล 52 6.34 

จ้างโดยรัฐวิสาหกิจ 11 1.34 

จ้างโดยเอกชน 131 15.98 

จ้างโดยบุคคล 117 14.27 
รับจ้างเองจากหลายเจ้า (ฟรีแลนซ์) 29 3.54 

เป็นนายจ้าง 29 3.54 

การรวมกลุ่ม 9 1.10 

ธุรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้าง 216 26.34 

ธุรกิจครัวเรือนไม่มีค่าจ้าง 50 6.10 

ไม่ระบุ 176 21.46 

4. ระดับรายได้ 

ต่ำ 197 24.02 

ปานกลาง 157 19.15 

สูง 443 54.02 
ไม่ระบุ 23 2.80 

5. จำนวนรถทั้งหมดในบ้าน 

1-2 คัน 422 51.46 

3-4 คัน 289 35.24 

5 คันขึ้นไป 97 11.83 
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ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

ไม่มี 12 1.46 

6. จำนวนคนเดินทางทั้งหมดในบ้าน 

1-2 คน 454 55.37 

3-4 คน 125 15.24 
5 คนขึ้นไป 5 0.61 

ไม่มี 213 25.98 

ไม่ระบุ 23 2.80 

7. การใช้เทคโนโลยีในการเดินทาง (แอปพลิเคชันเรียกรถ) 

เคย 116 14.15 

ไม่เคย 693 84.51 

ไม่ระบุ 11 1.34 

รวม 820 100 

 

1.2 เมืองขอนแก่น 

ตารางที่ ช-2: ข้อมูลคุณลักษณะของครัวเรือน/คนเมืองในเมืองขอนแก่น 

ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 265 32.40 

หญิง 544 66.50 

อื่น ๆ 6 0.73 

ไม่ระบุ 3 0.37 

2. กลุ่มอายุ 

วัยเด็ก 24 2.93 

วัยทำงาน 663 81.05 

วัยคนแก่ 126 15.40 

ไม่ระบุ 5 0.61 

3. สภาพการทำงาน 
จ้างโดยรัฐบาล  91 11.12 

จ้างโดยรัฐวิสาหกิจ 13 1.59 

จ้างโดยเอกชน  118 14.43 

จ้างโดยบุคคล  51 6.23 

รับจ้างเองจากหลายเจ้า (ฟรีแลนซ์)  12 1.47 

เป็นนายจ้าง  30 3.67 
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ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

การรวมกลุ่ม  2 0.24 

ธุรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้าง  165 20.17 

ธุรกิจครัวเรือนไม่มีค่าจ้าง  32 3.91 

ไม่ระบุ 304 37.16 
4. รายได้ 

ต่ำ 199 24.33 

ปานกลาง 96 11.74 

สูง 475 58.07 

ไม่ระบุ 48 5.87 

5. จำนวนรถทั้งหมดในบ้าน 

1-2 คัน 499 61.00 

3-4 คัน 223 27.26 

5 คันขึ้นไป 69 8.44 

ไม่มี 27 3.30 
6. จำนวนคนเดินทางทั้งหมดในบ้าน 

1-2 คน 465 56.85 

3-4 คน 118 14.43 

5 คนขึ้นไป 5 0.61 

ไม่มี 167 20.42 

ไม่ระบุ 63 7.70 

7. การใช้เทคโนโลยีในการเดินทาง (แอปพลิเคชันเรียกรถ)   

เคย 114 13.94 

ไม่เคย 682 83.37 

ไม่ระบุ 22 2.69 
รวม  818 100.00 

 

1.3 เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ตารางที่ ช-3: ข้อมูลคุณลักษณะของครัวเรือน/คนเมืองในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 296 35.66 

หญิง 513 61.81 
อื่น ๆ 3 0.36 

ไม่ระบุ 18 2.17 
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ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

2. กลุ่มอายุ 

วัยเด็ก 19 2.29 

วัยทำงาน 728 87.71 

วัยคนแก่ 54 6.51 
ไม่ระบุ 29 3.49 

3. สภาพการทำงาน 

จ้างโดยรัฐบาล  126 15.18 

จ้างโดยรัฐวิสาหกิจ 18 2.17 

จ้างโดยเอกชน  176 21.20 

จ้างโดยบุคคล  82 9.88 

รับจ้างเองจากหลายเจ้า (ฟรีแลนซ์)  26 3.13 

เป็นนายจ้าง  60 7.23 

การรวมกลุ่ม  7 0.84 

ธุรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้าง  132 15.90 
ธุรกิจครัวเรือนไม่มีค่าจ้าง  23 2.77 

ไม่ระบุ 180 21.69 

4. รายได้ 

ต่ำ 128 15.42 

ปานกลาง 146 17.59 

สูง 480 57.83 

ไม่ระบุ 76 9.16 

5. จำนวนรถทั้งหมดในบ้าน 

1-2 คัน 413 49.76 

3-4 คัน 300 36.14 
5 คันขึ้นไป 87 10.48 

ไม่มี 30 3.61 

6. จำนวนคนเดินทางทั้งหมดในบ้าน 

1-2 คน 438 52.77 

3-4 คน 141 16.99 

5 คนขึ้นไป 10 1.20 

ไม่มี 117 14.10 

ไม่ระบุ 124 14.94 

7. การใช้เทคโนโลยีในการเดินทาง (แอปพลิเคชันเรียกรถ)   

เคย 57 6.87 
ไม่เคย 713 85.90 
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ตารางที่ ช-4: ลักษณะบุคลักษณ์ (Persona) ของคนเมืองหลักภูมิภาค 

ลักษณะบุคลักษณ์ (Persona) 
เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มชายขอบ (marginal) 240 29.27 369 45.11 241 29.04 

กลุ่มมวลชน (mass) 457 55.73 359 43.89 447 53.86 

กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 123 15.00 90 11.00 142 17.11 

รวม 820 100 818 100 830 100 
 
2. ลักษณะทางกายภาพของย่าน  
2.1 เมืองเชียงใหม่  
ตารางที่ ช-5: พื้นที่แบ่งความหนาแน่นของพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 

พื้นที่ คำอธิบาย จำนวน ร้อยละ 

1 ชนบทหนาแน่นต่ำมาก 29 3.54 

2 ชนบทหนาแน่นต่ำ 31 3.78 

3 ศูนย์กลางชนบท 30 3.66 

4 ขอบเมือง 50 6.10 

5 ชานเมือง 86 10.49 
6 หนาแน่นปานกลาง 130 15.85 

7 หนาแน่นสูง 288 35.12 

8 ศูนย์กลางเมือง 176 21.46 

รวม 820 100.00 

 
ตารางที่ ช-6: แบ่งประเภทพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนเมืองเชียงใหม่ 

ประเภทพื้นที่ที่อยู่อาศัย 
ชั้นกริด รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 จำนวน ร้อยละ 

1. ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว  2 1 5 12 15 20 25 80 9.76 

2. ในโครงการเอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว    3 4 4 41 9 61 7.44 

3. บ้านมั่นคง  14 21 13 7 17 4 47 3 126 15.37 

4. เคหะชุมชน   2 1 1 1 5 7  17 2.07 

5. เอื้ออาทร      1 1  2 0.24 

6. ในสถาบัน        7 7 0.85 

7. ชุมชนแออัด/สลัม  1   1  36 8 11 57 6.95 

ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

ไม่ระบุ 60 7.23 

รวม 830 682 



 

628 

ประเภทพื้นที่ที่อยู่อาศัย 
ชั้นกริด รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 จำนวน ร้อยละ 

8. ชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟ/เขตสาธารณะ        5 5 0.61 

9. ไม่อยู่ในโครงการ/ชุมชน/สถาบัน 14 6 15 33 52 65 164 115 464 56.59 

10. ไม่ระบ ุ        1 1 0.12 

11. รวม 29 31 30 50 86 130 288 176 820 100 

 
ตารางที่ ช-7: แบ่งประเภทที่อยู่อาศัยของคนเมืองเชียงใหม่ 

ประเภทที่อยู่อาศัย 
พื้นที่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 จำนวน 
ร้อย
ละ 

1. บ้านเดี่ยว 29 29 29 47 72 107 181 64 558 68.05 

2. ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด   1  2 4 16 10 33 4.02 

3. ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว  2  3 5 6 53 19 88 10.73 

4. ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว     2  6 4 12 1.46 

5. คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์     1 5 4 3 13 1.59 

6. แฟลต      1   1 0.12 

7. เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์         0 0.00 

8. หอพัก     4 7 26 74 111 13.54 

9. ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง       2 1 3 0.37 

10. ไม่ระบุ        1 1 0.12 

รวม 29 31 30 50 86 130 288 176 820 100 
 
2.2 เมืองขอนแก่น 
ตารางที่ ช-8: พื้นที่แบ่งความหนาแน่นของพื้นที่เมืองขอนแก่น 
พื้นที่ คำอธิบาย จำนวน ร้อยละ 

1 ชนบทหนาแน่นต่ำมา 30 3.67 

2 ชนบทหนาแน่นต่ำ 30 3.67 

3 ศูนย์กลางชนบท 29 3.55 

4 ขอบเมือง 58 7.09 

5 ชานเมือง 91 11.12 

6 หนาแน่นปานกลาง 216 26.41 

7 หนาแน่นสูง 251 30.68 

8 ศูนย์กลางเมือง 113 13.81 

รวม 818 100.00 



 

629 

ตารางที่ ช-9: แบ่งประเภทพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนเมืองขอนแก่น 

ประเภทพื้นที่ที่อยู่อาศัย 
พื้นที่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 จำนวน ร้อยละ 

1. ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว  4 8 1 12 29 52 4 110 13.45 

2. ในโครงการเอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว   5 1 2 23 17 3 51 6.23 

3. บ้านมั่นคง  2 2 1 1 8 7 2  23 2.81 

4. เคหะชุมชน  5 2 1 4 2 11 1 1 27 3.30 

5. เอื้ออาทร   3 2   38  43 5.26 

6. ในสถาบัน 1   1  1 5 1 9 1.10 

7. ชุมชนแออัด/สลัม        3  3 0.37 

8. ชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟ/เขตสาธารณะ    3 1 2 1  7 0.86 

9. ไม่อยู่ในโครงการ/ชุมชน/สถาบัน 22 22 11 45 66 143 132 104 545 66.63 

10. ไม่ระบุ         0 0.00 

รวม 30 30 29 58 91 216 251 113 818 100 

 
ตารางที่ ช-10: แบ่งประเภทที่อยู่อาศัยของคนเมืองขอนแก่น 

ประเภทที่อยู่อาศัย 
พื้นที่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม ร้อยละ 

1. บ้านเดี่ยว 24 24 24 41 53 139 157 34 496 60.64 

2. ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด 1  2 5 11 20 19 2 60 7.33 

3. ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว 2 4 2 8 16 31 36 21 120 14.67 

4. ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว    2 1 2 8 5 18 2.20 

5. คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์      3 8 29 40 4.89 

6. แฟลต       1  1 0.12 

7. เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์         0 0.00 

8. หอพัก 3 2 1  7 19 21 22 75 9.17 

9. ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง    2 3 2 1  8 0.98 

10. ไม่ระบุ         0 0.00 

รวม 30 30 29 58 91 216 251 113 818 100 
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2.3 เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตารางที่ ช-11: พื้นที่แบ่งความหนาแน่นของพื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

พื้นที่ คำอธิบาย จำนวน ร้อยละ 

1 ชนบทหนาแน่นต่ำมาก 30 3.61 

2 ชนบทหนาแน่นต่ำ 32 3.86 
3 ศูนย์กลางชนบท 30 3.61 

4 ขอบเมือง 45 5.42 

5 ชานเมือง 76 9.16 

6 หนาแน่นปานกลาง 127 15.30 

7 หนาแน่นสูง 277 33.37 

8 ศูนย์กลางเมือง 213 25.66 

รวม 830 100.00 

 
ตารางที่ ช-12: แบ่งประเภทพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ประเภทพื้นที่ที่อยู่อาศัย 
พื้นที่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 จำนวน ร้อยละ 

1. ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว 3   6 11 5 18 13 56 6.75 

2. ในโครงการเอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว   3 3 18 16 20 31 91 10.96 

3. บ้านมั่นคง 6 7 2 2 18 16 47 14 112 13.49 

4. เคหะชุมชน   1 2 8 13 36 37 97 11.69 

5. เอื้ออาทร      3 1  4 0.48 

6. ในสถาบัน     2 11 1 14 28 3.37 

7. ชุมชนแออัด/สลัม     2 9 32 13 56 6.75 

8. ชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟ/เขตสาธารณะ    3 2 5 7 10 27 3.25 

9. ไม่อยู่ในโครงการ/ชุมชน/สถาบัน 21 25 24 29 15 49 115 81 359 43.25 

10. ไม่ระบุ         0 0.00 

รวม 30 32 30 45 76 127 277 213 830 100 
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ตารางที่ ช-13: แบ่งประเภทที่อยู่อาศัยของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ประเภทที่อยู่อาศัย 
พื้นที่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 จำนวน ร้อยละ 

1. บ้านเดี่ยว 28 24 17 33 41 45 105 36 329 39.64 

2. ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด  5 5 4 16 16 28 18 92 11.08 

3. ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว 2 3 8 7 16 18 91 70 215 25.90 

4. ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว      6 15 17 38 4.58 

5. คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์      12 18 12 42 5.06 

6. แฟลต     3 3 1 37 44 5.30 

7. เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์         0 0.00 

8. หอพัก      16 13 10 39 4.70 

9. ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง    1  11 6 13 31 3.73 

10. ไม่ระบุ         0 0.00 

รวม 30 32 30 45 76 127 277 213 830 100 

 
 
ตารางที่ ช-14: ภาพรวมคุณลักษณะของคนเมืองเชียงใหม่ 

พื้นที่ 
กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 13 1.59 15 1.83 1 0.12 29 3.54 

2 6 0.73 24 2.93 1 0.12 31 3.78 

3 16 1.95 9 1.10 5 0.61 30 3.66 

4 13 1.59 35 4.27 2 0.24 50 6.10 

5 28 3.41 44 5.37 14 1.71 86 10.49 
6 52 6.34 54 6.59 24 2.93 130 15.85 

7 86 10.49 148 18.05 54 6.59 288 35.12 

8 26 3.17 128 15.61 22 2.68 176 21.46 

รวม 240 29.27 457 55.73 123 15.00 820 100.00 
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ตารางที่ ช-15: ภาพรวมคุณลักษณะของคนเมืองขอนแก่น 

พื้นที่ 
กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 13 1.59 15 1.83 2 0.24 30 3.67 

2 16 1.96 13 1.59 1 0.12 30 3.67 

3 13 1.59 12 1.47 4 0.49 29 3.55 

4 25 3.06 28 3.42 5 0.61 58 7.09 
5 48 5.87 34 4.16 9 1.10 91 11.12 

6 98 11.98 94 11.49 24 2.93 216 26.41 

7 106 12.96 114 13.94 31 3.79 251 30.68 

8 50 6.11 49 5.99 14 1.71 113 13.81 

รวม 369 45.11 359 43.89 90 11.00 818 100.00 

 
ตารางที่ ช-16: ภาพรวมคุณลักษณะของคนเมืองหาดใหญ่ สงขลา 

พื้นที่ 
กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 6 0.72 18 2.17 6 0.72 30 3.61 

2 5 0.60 20 2.41 7 0.84 32 3.86 

3 8 0.96 18 2.17 4 0.48 30 3.61 

4 11 1.33 21 2.53 13 1.57 45 5.42 

5 28 3.37 32 3.86 16 1.93 76 9.16 

6 28 3.37 77 9.28 22 2.65 127 15.30 

7 92 11.08 145 17.47 40 4.82 277 33.37 

8 63 7.59 116 13.98 34 4.10 213 25.66 
รวม 241 29.04 447 53.86 142 17.11 830 100.00 
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3. พฤติกรรมการเดินทางในเมืองเชียงใหม่    

3.1 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share)  

ตารางที่ ช-17: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ของเมืองเชียงใหม่ 

วิธีการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 

รถยนต์ 181 22.1 

รถจักรยานยนต์ 272 33.2 

ระบบขนส่งสาธารณะ 16 2.0 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ 101 12.3 
ไม่เดินทาง 173 21.1 

ไม่ระบุ 77 9.4 

รวม 820 100.0 

 
ตารางที่ ช-18: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางในแต่ละพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ 

รูปแบบการเดินทาง 
พื้นที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

รถยนต์ จำนวน 7 6 10 12 21 24 81 20 181 
 ร้อยละ 25 20 33 25 26 23 29 14 24 

รถจักรยานยนต์ จำนวน 8 10 9 19 31 40 92 63 272 
 ร้อยละ 29 33 30 40 38 38 33 45 37 

รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 0 1 1 0 2 3 9 0 16 

 ร้อยละ 0 3 3 0 2 3 3 0 2 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ จำนวน 5 11 7 3 7 10 37 21 101 
 ร้อยละ 18 37 23 6 9 10 13 15 14 

ไม่เดินทาง จำนวน 8 2 3 14 21 28 60 37 173 
 ร้อยละ 29 7 10 29 26 27 22 26 23 

รวม จำนวน 28 30 30 48 82 105 279 141 743 
 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ตารางที่ ช-19: สัดส่วนการเดินทางในแต่ละกลุ่มคนเมืองหรือบุคลักษณ์ (urban persona) ของเมืองเชียงใหม่ 

รูปแบบการเดินทาง 
กลุ่มคนเมืองหรือบุคลักษณ์ (urban persona) 

รวม 
กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) 

รถยนต์ จำนวน 38 84 59 181 
 ร้อยละ 17 21 50 24 

รถจักรยานยนต์ จำนวน 69 171 32 272 
 ร้อยละ 31 42 27 37 

รถโดยสารสาธารณะ 
จำนวน 3 8 5 16 

ร้อยละ 1 2 4 2 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ 
จำนวน 42 55 4 101 

ร้อยละ 19 14 3 14 

ไม่เดินทาง จำนวน 70 85 18 173 
 ร้อยละ 32 21 15 23 

รวม จำนวน 222 403 118 743 
 ร้อยละ 100 100 100 100 

 

3.2 การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 

 1) การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 

ตารางที่ ช-20: การพึ่งพารถยนต์ของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2553-2563  

ป ี
รวมจำนวน

รถยนต์ส่วนตัว 
จำนวน

ประชากร 
สัดส่วนผู้ถือครองรถยนต์ต่อพัน

คน 
automobile 
dependency 

2553 322,575 869,410 371.03 Medium 

2554 347,422 718,230 483.72 High 
2555 374,486 725,173 516.41 High 

2556 410,417 732,359 560.40 High 

2557 411,264 739,585 556.07 High 

2558 416,309 750,014 555.07 High 

2559 440,923 914,402 482.20 High 

2560 475,838 763,695 623.07 High 

2561 625,075 770,570 811.19 High 

2562 646,861 933,616 692.86 High 

2563 639,436 934,656 684.14 High 
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2) ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) 
ตารางที่ ช-21: จำนวนรถและสมาชิกที่ต้องเดินทางในครัวเรือนของเมืองเชียงใหม่ 

รูปแบบการเดินทาง 
จำนวน 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด รวม จำนวนที่

ตอบ 
จำนวนที่
ไม่ระบุ 

รถยนต์ 785 35 0.91 0.86 0 5 716 

รถจักรยานยนต์ 808 12 1.42 0.87 0 6 1147 

รถจักรยาน 745 75 0.38 0.62 0 4 286 

รถประเภทอื่น 659 161 0.02 0.20 0 4 16 

สมาชิกที่เดินทาง 797 23 1.32 1.13 0 6 1050 

 
ตารางที่ ช-22: สรุปจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนของเมืองเชียงใหม่ 

จำนวนรถในครัวเรือน 
รถยนต์ จักรยานยนต์ รวมจำนวนรถยนต์และจักรยานยนต์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ไม่มี 264 32.20 74 9.02 28 3.41 

1 คัน 372 45.37 425 51.83 223 27.20 

2-3 คัน 139 16.95 290 35.37 442 53.90 
4-5 คัน 10 1.22 18 2.20 110 13.41 

มากกว่า 5 คันขึ้นไป 0 0.00 1 0.12 17 2.07 

ไม่ระบุ 35 4.27 12 1.46 0 0.00 

รวม 820 100.00 820 100.00 820 100.00 

 
ตารางที่ ช-23: การมีสมาชิกที่ไปทำงานหรือเรียนในครัวเรือนของเมืองเชียงใหม่ 

สมาชิกที่ไปทำงานหรือเรียน จำนวน ร้อยละ 
มี 584 73.27 

ไม่มี 213 26.73 

รวม 797 100.00 

 
ตารางที่ ช-24: จำนวนคนเดินทางในครัวเรือนของเมืองเชียงใหม่ 

รวมจำนวนคนเดินทาง จำนวน ร้อยละ 

ไม่มี 213 26.73 

1 คน 282 35.38 

2-3 คน 276 34.63 
4-5 คน 23 2.89 

มากกว่า 5 คนขึ้นไป 3 0.38 

รวม 797 100.00 
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ตารางที่ ช-25: ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) 
ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ จำนวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 52 6.3 

เท่ากับ 1 227 27.7 

มากกว่า 1 294 35.9 

ไม่ระบุ 247 30.1 

รวมทั้งหมด 820 100.0 

3.3 ผลกระทบของ COVID-19 

 3.3.1 ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทาง  

1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ช-26: วัตถุประสงค์การเดินทางช่วงการระบาดของ COVID-19 ของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
พื้นที่  

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ 
จำนวน 13 12 10 23 38 33 88 96 313 

ร้อยละ 41 48 36 47 47 32 30 40 37 

การเดินทางไปซื้อของ 
จำนวน 15 12 16 16 27 49 153 79 367 

ร้อยละ 47 48 57 33 33 48 52 33 43 

การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน 
จำนวน 1 1 0 4 5 14 28 38 91 

ร้อยละ 3 4 0 8 6 14 9 16 11 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน 
จำนวน 3 0 2 6 11 6 27 30 85 

ร้อยละ 9 0 7 12 14 6 9 12 10 

รวม 
จำนวน 32 25 28 49 81 102 296 243 856 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-27: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อความถี่ในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

ความถี่การเดินทาง 
พื้นที่ 

 รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มข้ึน จำนวน 1 1 3 1 2 2 33 9 52 

  ร้อยละ 4.5 5.6 12.0 3.4 4.2 3.2 15.4 6.1 9.2 

เหมือนเดิม จำนวน 17 12 17 20 32 39 138 91 366 

  ร้อยละ 77.3 66.7 68.0 69.0 66.7 61.9 64.5 61.9 64.7 

ลดลง จำนวน 4 5 5 8 14 22 43 47 148 

  ร้อยละ 18.2 27.8 20.0 27.6 29.2 34.9 20.1 32.0 26.1 

รวม จำนวน 22 18 25 29 48 63 214 147 566 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ช-28: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อราคาค่าเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

ราคาค่าเดินทาง 
พื้นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 1 0 0 1 0 3 49 10 64 
 ร้อยละ 3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 2.8 14.7 3.8 6.9 

เหมือนเดิม จำนวน 29 21 28 35 63 77 225 178 656 
 ร้อยละ 87.9 87.5 90.3 67.3 76.8 72.6 67.6 67.9 71.1 

ลดลง จำนวน 3 3 3 16 19 26 59 74 203 
 ร้อยละ 9.1 12.5 9.7 30.8 23.2 24.5 17.7 28.2 22.0 

รวม จำนวน 33 24 31 52 82 106 333 262 923 
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ช-29: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

ระยะเวลาในการ
เดินทาง 

พื้นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 0 0 0 0 1 2 1 4 
 ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 0.4 0.4 

เหมือนเดิม จำนวน 33 19 29 36 61 89 265 225 757 
 ร้อยละ 100.0 82.6 93.5 69.2 74.4 84.8 79.6 85.9 82.2 

ลดลง จำนวน 0 4 2 16 21 15 66 36 160 
 ร้อยละ 0.0 17.4 6.5 30.8 25.6 14.3 19.8 13.7 17.4 

รวม จำนวน 33 23 31 52 82 105 333 262 921 
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3.4.2 ผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ 
1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ช-30: วัตถุประสงค์การเดินทางช่วงการระบาดของ COVID-19 ของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ ์
วัตถุประสงค์การเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

การเดินทางไปทำงาน/เรียน
หนังสือ 

จำนวน 44 213 56 313 

ร้อยละ 22.0 42.5 36.1 36.6 

การเดินทางไปซื้อของ 
จำนวน 123 194 50 367 

ร้อยละ 61.5 38.7 32.3 42.9 

การเดินทางไปออกกำลัง
กาย/พักผ่อน 

จำนวน 17 47 27 91 

ร้อยละ 8.5 9.4 17.4 10.6 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/
เพื่อน 

จำนวน 16 47 22 85 

ร้อยละ 8.0 9.4 14.2 9.9 

รวม 
จำนวน 200 501 155 856 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 2) ความถ่ี 

ตารางที่ ช-31: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อความถี่ในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ์ 
ความถี่การเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 12 29 11 52 
 ร้อยละ 8.3 8.8 11.7 9.2 

เหมือนเดิม จำนวน 95 213 58 366 
 ร้อยละ 66.0 64.9 61.7 64.7 

ลดลง จำนวน 37 86 25 148 
 ร้อยละ 25.7 26.2 26.6 26.1 

รวม จำนวน 144 328 94 566 
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

3) ราคาค่าเดินทาง 

ตารางที่ ช-32: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อราคาค่าเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ์ 
ราคาค่าเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 14 28 22 64 
 ร้อยละ 6.5 5.2 12.7 6.9 

เหมือนเดิม จำนวน 169 373 114 656 
 ร้อยละ 78.6 69.7 65.9 71.1 

ลดลง จำนวน 32 134 37 203 
 ร้อยละ 14.9 25.0 21.4 22.0 

รวม จำนวน 215 535 173 923 
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ช-33: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ ์

ระยะเวลาในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 2 2 0 4 
 ร้อยละ 0.9 0.4 0.0 0.4 

เหมือนเดิม จำนวน 183 429 145 757 
 ร้อยละ 85.5 80.3 83.8 82.2 

ลดลง จำนวน 29 103 28 160 
 ร้อยละ 13.6 19.3 16.2 17.4 

รวม จำนวน 214 534 173 921 
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

3.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 

ตารางที่ ช-34: ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่งของเมืองเชียงใหม่ 

การเปลี่ยน COVID-19 
  

เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง ไม่ระบ ุ รวม 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

1 การทำอาหารกินเองในบ้าน 269 32.8 531 64.8 14 1.7 6 0.7 820 100.0 

2 การเดินไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน 191 23.3 473 57.7 147 17.9 9 1.1 820 100.0 

3 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน 14 1.7 322 39.3 469 57.2 15 1.8 820 100.0 

4 การสั่งอาหารด้วยบริการส่ง
อาหาร 

119 14.5 512 62.4 183 22.3 6 0.7 820 100.0 

5 การซื้อของออนไลน์ 72 8.8 495 60.4 241 29.4 12 1.5 820 100.0 

3.5 ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง  

 3.5.1 การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน 

ตารางที่ ช-35: การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

การเคยใช้แอปพลิเคชัน  
พื้นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

เคย จำนวน 3 0 2 4 12 12 36 47 116 

  ร้อยละ 10.3 0.0 6.9 8.2 14.1 9.5 12.6 26.9 14.3 

ไม่เคย จำนวน 26 31 27 45 73 114 249 128 693 

  ร้อยละ 89.7 100.0 93.1 91.8 85.9 90.5 87.4 73.1 85.7 

รวม จำนวน 29 31 29 49 85 126 285 175 809 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ ช-36 การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ์ 

พื้นที่ กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เคย จำนวน 3 78 35 116 
 ร้อยละ 1.3 17.3 28.7 14.3 

ไม่เคย จำนวน 233 373 87 693 
 ร้อยละ 98.7 82.7 71.3 85.7 

รวม จำนวน 236 451 122 809 
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 
3.5.2 การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (Mode shift)  
3.5.2.1 การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ 
1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ช-37: วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยแอปพลิเคชันของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
พื้นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

การเดินทางไป
ทำงาน/เรียนหนังสือ 

จำนวน 1 0 2 2 3 6 7 9 30 

ร้อยละ 33.3 0.0 100.0 50.0 27.3 75.0 22.6 21.4 29.7 

การเดินทางไปซื้อ
ของ 

จำนวน 0 0 0 1 2 1 7 13 24 
ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 25.0 18.2 12.5 22.6 31.0 23.8 

การเดินทางไปออก
กำลังกาย/พักผ่อน 

จำนวน 2 0 0 0 2 1 9 7 21 

ร้อยละ 66.7 0.0 0.0 0.0 18.2 12.5 29.0 16.7 20.8 

การเดินทางไปเยี่ยม
ญาติ/เพื่อน 

จำนวน 0 0 0 1 4 0 8 13 26 

ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 25.0 36.4 0.0 25.8 31.0 25.7 

รวม 
จำนวน 3 0 2 4 11 8 31 42 101 

ร้อยละ 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-38: การเปลี่ยนแปลงความถี่การเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

ความถี่ในการเดินทาง 
พื้นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 0 0 0 0 1 2 8 11 
 ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 14.3 38.1 23.4 

เหมือนเดิม จำนวน 0 0 1 0 0 1 3 7 12 
 ร้อยละ 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 16.7 21.4 33.3 25.5 

ลดลง จำนวน 0 0 1 2 2 4 9 6 24 
 ร้อยละ 0.0 0.0 50.0 100.0 100.0 66.7 64.3 28.6 51.1 

รวม จำนวน 0 0 2 2 2 6 14 21 47 
 ร้อยละ 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

3) ราคาค่าเดินทาง 

ตารางที่ ช-39: การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

ราคาค่าเดินทาง 
พื้นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 
เพิ่มข้ึน จำนวน 1 0 0 3 2 0 10 15 31 

 ร้อยละ 33.3 0.0 0.0 75.0 16.7 0.0 26.3 24.2 23.3 

เหมือนเดิม จำนวน 1 0 0 1 0 4 16 24 46 
 ร้อยละ 33.3 0.0 0.0 25.0 0.0 33.3 42.1 38.7 34.6 

ลดลง จำนวน 1 0 2 0 10 8 12 23 56 
 ร้อยละ 33.3 0.0 100.0 0.0 83.3 66.7 31.6 37.1 42.1 

รวม จำนวน 3 0 2 4 12 12 38 62 133 
 ร้อยละ 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4) ระยะเวลา 

ตารางที่ ช-40: การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามพื้นที่ 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
พื้นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 0 0 0 1 1 3 3 8 
 ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 7.9 4.8 6.0 

เหมือนเดิม จำนวน 1 0 0 3 1 3 26 23 57 
 ร้อยละ 33.3 0.0 0.0 75.0 8.3 25.0 68.4 37.1 42.9 

ลดลง จำนวน 2 0 2 1 10 8 9 36 68 
 ร้อยละ 66.7 0.0 100.0 25.0 83.3 66.7 23.7 58.1 51.1 

รวม จำนวน 3 0 2 4 12 12 38 62 133 
 ร้อยละ 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

3.5.2.2 การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลักษณ์ 

1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ช-41: วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยแอปพลิเคชันของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ ์

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
กลุ่มชายขอบ 
(marginal) 

กลุ่มมวลชน 
(mass) 

กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

รวม 

การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ 
จำนวน 1 20 9 30 

ร้อยละ 100.0 29.0 29.0 29.7 

การเดินทางไปซื้อของ 
จำนวน 0 16 8 24 
ร้อยละ 0.0 23.2 25.8 23.8 

การเดินทางไปออกกำลังกาย/
พักผ่อน 

จำนวน 0 15 6 21 

ร้อยละ 0.0 21.7 19.4 20.8 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน 
จำนวน 0 18 8 26 

ร้อยละ 0.0 26.1 25.8 25.7 

รวม 
จำนวน 1 69 31 101 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-42: การเปลี่ยนแปลงความถี่การเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ์ 

ความถี่ในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 8 3 11 
 ร้อยละ 0.0 25.8 23.1 23.4 

เหมือนเดิม จำนวน 2 7 3 12 
 ร้อยละ 66.7 22.6 23.1 25.5 

ลดลง จำนวน 1 16 7 24 
 ร้อยละ 33.3 51.6 53.8 51.1 

รวม จำนวน 3 31 13 47 
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ช-43: การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ์ 

ราคาค่าเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 22 9 31 
 ร้อยละ 0.0 25.0 22.0 23.3 

เหมือนเดิม จำนวน 0 31 15 46 
 ร้อยละ 0.0 35.2 36.6 34.6 

ลดลง จำนวน 4 35 17 56 
 ร้อยละ 100.0 39.8 41.5 42.1 

รวม จำนวน 4 88 41 133 
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ช-44: การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองเชียงใหม่แบ่งตามบุคลักษณ์ 

ระยะเวลาในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 4 4 8 
 ร้อยละ 0.0 4.5 9.8 6.0 

เหมือนเดิม จำนวน 0 39 18 57 
 ร้อยละ 0.0 44.3 43.9 42.9 

ลดลง จำนวน 4 45 19 68 
 ร้อยละ 100.0 51.1 46.3 51.1 

รวม จำนวน 4 88 41 133 
 ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
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3.6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง 
3.6.1 ทดสอบ ANOVA 

ตารางที่ ช-45: ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ค่า
เดินทาง 

พื้นที่ 1 27 687.037 727.6930 140.0446 399.171 974.903 0.0 3000.0 
พื้นที่ 2 31 1037.097 1117.7334 200.7508 627.109 1447.085 0.0 5000.0 
พื้นที่ 3 30 872.667 735.8314 134.3438 597.903 1147.431 0.0 3000.0 
พื้นที่ 4 49 798.163 736.2622 105.1803 586.684 1009.642 0.0 4000.0 
พื้นที่ 5 85 928.000 872.9381 94.6834 739.712 1116.288 0.0 4000.0 
พื้นที่ 6 123 819.512 1003.1212 90.4484 640.461 998.564 0.0 6000.0 
พื้นที่ 7 259 1120.502 1078.2742 67.0007 988.564 1252.440 0.0 4000.0 
พื้นที่ 8 170 619.765 682.0192 52.3085 516.502 723.027 0.0 4000.0 
รวม 774 893.075 943.0280 33.8964 826.535 959.615 0.0 6000.0 

ระยะเวลา
เดินทาง 

พื้นที่ 1 29 17.000 26.3262 4.8887 6.986 27.014 0.0 120.0 
พื้นที่ 2 31 17.645 19.6732 3.5334 10.429 24.861 0.0 60.0 
พื้นที่ 3 30 15.367 14.6086 2.6672 9.912 20.822 0.0 45.0 
พื้นที่ 4 50 16.200 17.5708 2.4849 11.206 21.194 0.0 60.0 
พื้นที่ 5 86 14.535 13.6853 1.4757 11.601 17.469 0.0 60.0 
พื้นที่ 6 128 10.281 11.9684 1.0579 8.188 12.375 0.0 60.0 
พื้นที่ 7 287 13.178 19.2515 1.1364 10.941 15.414 0.0 180.0 
พื้นที่ 8 171 6.895 9.6443 .7375 5.439 8.351 0.0 60.0 
รวม 812 12.116 16.3563 .5740 10.989 13.242 0.0 180.0 

 
ตารางที่ ช-46: แสดงผลการทดสอบ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ 

 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ค่าเดินทาง Between Groups 29107402.552 7 4158200.365 4.838 .000 

Within Groups 658322879.102 766 859429.346     

Total 687430281.654 773       
ระยะเวลา
เดินทาง 

Between Groups 8709.742 7 1244.249 4.804 .000 

Within Groups 208255.376 804 259.024     

Total 216965.118 811       
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ตารางที่ ช-47: แสดงผลการทดสอบ Robust Tests of Equality of Means ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของ
เมืองเชียงใหม่ 
  Statistica df1 df2 Sig. 
ค่าเดินทาง Welch 5.335 7 154.818 .000 

Brown-Forsythe 5.390 7 334.581 .000 

ระยะเวลาเดินทาง Welch 7.152 7 153.071 .000 
Brown-Forsythe 4.076 7 187.026 .000 

ตารางที่ ช-48: ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ค่าเดินทาง กลุ่มชายขอบ 211 614.076 701.6569 48.3041 518.853 709.299 0.0 4000.0 
กลุ่มมวลชน 444 828.626 856.8161 40.6627 748.710 908.542 0.0 6000.0 
กลุ่มล้ำสมัย 119 1628.235 1222.1055 112.0302 1406.385 1850.086 0.0 4000.0 
รวม 774 893.075 943.0280 33.8964 826.535 959.615 0.0 6000.0 

ระยะเวลา
เดินทาง 

กลุ่มชายขอบ 239 9.444 16.4908 1.0667 7.342 11.545 0.0 180.0 

กลุ่มมวลชน 453 12.132 16.4229 .7716 10.616 13.649 0.0 150.0 

กลุ่มล้ำสมัย 120 17.375 14.5827 1.3312 14.739 20.011 0.0 60.0 
รวม 812 12.116 16.3563 .5740 10.989 13.242 0.0 180.0 

 
ตารางที่ ช-49: แสดงผลการทดสอบ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ 

 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ค่าเดินทาง Between Groups 82583395.518 2 41291697.759 52.635 .000 

Within Groups 604846886.135 771 784496.610     

Total 687430281.654 773       
ระยะเวลาเดินทาง Between Groups 5025.953 2 2512.976 9.592 .000 

Within Groups 211939.165 809 261.977     

Total 216965.118 811       
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ตารางที่ ช-50: แสดงผลการทดสอบ Robust Tests of Equality of Means ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์
ของเมืองเชียงใหม่ 

 Statistica df1 df2 Sig. 
ค่าเดินทาง Welch 34.894 2 278.469 .000 

Brown-Forsythe 42.678 2 260.570 .000 

ระยะเวลาเดินทาง Welch 10.853 2 321.957 .000 
Brown-Forsythe 10.208 2 524.532 .000 

 

3.6.2 ทดสอบ Multinomial Logistic Regression 
1) การวิเคราะห์รีเกรสชัน   

ตารางที่ ช-51: แสดงผลการทดสอบ Parallel line Likelihood Ratio Tests วิธีการเดินทางของเมืองเชียงใหม่ 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 198.679a 0.000 0   

เพศหญิง 206.487 7.808 2 .020 

อายุ 207.878 9.200 2 .010 
จำนวนรถยนต์ 233.290 34.611 2 .000 

จำนวนรถจักรยานยนต์ 220.635 21.956 2 .000 

รายได้ 215.175 16.497 2 .000 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง 202.549 3.870 2 .144 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 199.236 .557 2 .757 

ราคาค่าเดินทาง 214.624 15.945 2 .000 

เวลาเดินทาง 233.784 35.105 2 .000 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน 200.077 1.399 2 .497 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน 198.692 .013 2 .993 

พื้นที่อยู่อาศัย 202.359 3.680 4 .451 
The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0.     

a. This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not 
increase the degrees of freedom.     
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ตารางที่ ช-52:  แสดงผลการทดสอบ Goodness-of-Fit วิธีการเดินทางของเมืองเชียงใหม่ 

  Chi-Square df Sig. 
Pearson 358.948 646 1.000 
Deviance 198.679 646 1.000 

 
ตารางที่ ช-53: แสดงผลการทดสอบ Pseudo R-Square วิธีการเดินทางของเมืองเชียงใหม่  

Cox and Snell Nagelkerke McFadden 
.618 .784 .621 

 
ตารางที่ ช-54:  แบบจําลอง Multinomial วิธีการเดินทางของเมืองเชียงใหม่ 

Observed 

Predicted 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ Percent Correct 

รถยนต์ 121 16 0 88.3 

รถจักรยานยนต์ 14 179 0 92.7 

รถโดยสารสาธารณะ 1 5 2 25.0 

Overall Percentage 40.2 59.2 .6 89.3 

4. พฤติกรรมการเดินทางเมืองขอนแก่น 

4.1 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share) 

ตารางที่ ช-55: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ของเมืองเชียงใหม่ 

วิธีการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 

รถยนต์ 220 26.9 

รถจักรยานยนต์ 213 26.0 

ระบบขนส่งสาธารณะ 14 1.7 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ 76 9.3 

ไม่เดินทาง 136 16.6 

ไม่ระบุ 159 19.4 

รวม 818 100.0 
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ตารางที่ ช-56: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางในแต่ละย่านของเมืองขอนแก่น 

รูปแบบการเดินทาง 
พื้นที่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8  

รถยนต์ จำนวน 7 7 10 12 27 58 71 28 220 

ร้อยละ 28.0 28.0 45.5 25.0 35.5 33.9 35.7 30.1 33.4 

รถจักรยานยนต์ จำนวน 13 9 5 16 18 46 65 41 213 

ร้อยละ 52.0 36.0 22.7 33.3 23.7 26.9 32.7 44.1 32.3 

รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 0 2 0 2 1 2 5 2 14 

ร้อยละ 0.0 8.0 0.0 4.2 1.3 1.2 2.5 2.2 2.1 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ 
จำนวน 0 3 2 10 9 19 21 12 76 

ร้อยละ 0.0 12.0 9.1 20.8 11.8 11.1 10.6 12.9 11.5 

ไม่เดินทาง จำนวน 5 4 5 8 21 46 37 10 136 

ร้อยละ 20.0 16.0 22.7 16.7 27.6 26.9 18.6 10.8 20.6 

รวม จำนวน 25 25 22 48 76 171 199 93 659 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

ตารางที่ ช-57: สัดส่วนการเดินทางในแต่ละกลุ่มคนเมืองหรือบุคลักษณ์ (urban persona) ของเมืองขอนแก่น 
รูปแบบการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

รถยนต์ 
จำนวน 71 102 47 220 

ร้อยละ 26 35 53 33 

รถจักรยานยนต์ 
จำนวน 80 101 32 213 

ร้อยละ 29 34 36 32 

รถโดยสารสาธารณะ 
จำนวน 7 6 1 14 

ร้อยละ 3 2 1 2 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ 
จำนวน 38 35 3 76 

ร้อยละ 14 12 3 12 

ไม่เดินทาง 
จำนวน 80 51 5 136 
ร้อยละ 29 17 6 21 

รวม 
จำนวน 276 295 88 659 

ร้อยละ 100 100 100 100 
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4.2 การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
 1) การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 
ตารางที่ ช-58: การพึ่งพารถยนต์ของเมืองขอนแก่นตั้งแต่ปี 2553-2563 

ป ี รวม จำนวนประชากร สัดส่วน automobile dependency 

2553 161,931 357,273 453.24 High 

2554 178,091 237,163 750.92 High 

2555 190,911 352,184 542.08 High 

2556 211,004 244,608 862.62 High 

2557 202,399 363,842 556.28 High 

2558 203,180 370,554 548.31 High 

2559 219,249 383,203 572.15 High 

2560 230,758 376,883 612.28 High 

2561 412,797 377,244 1,094.24 High 

2562 427,912 385,571 1,109.81 High 

2563 408,391 384,948 1,060.90 High 

 

2) ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) 

ตารางที่ ช-59: จำนวนรถและสมาชิกที่ต้องเดินทางในครัวเรือนของเมืองขอนแก่น 

รูปแบบการเดินทาง 

จำนวน 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด รวม จำนวนที่

ตอบ 

จำนวนที่ไม่

ระบุ 

รถยนต์ 784 34 0.97 0.87 0.00 5.00 762 

รถจักรยานยนต์ 796 22 1.17 0.87 0.00 8.00 928 

รถจักรยาน 734 84 0.30 0.62 0.00 5.00 221 

รถประเภทอื่น 606 212 0.01 0.08 0.00 1.00 4 

สมาชิกที่เดินทาง 755 63 1.40 1.11 0.00 6.00 1059 
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ตารางที่ ช-60: สรุปจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนของเมืองขอนแก่น 

จำนวนรถในครัวเรือน 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมจำนวนรถยนต์และจักรยานยนต์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ไม่มี 243 29.71 141 17.24 22 2.69 

1 คัน 371 45.35 454 55.50 278 33.99 

2-3 คัน 160 19.56 190 23.23 422 51.59 

4-5 คัน 10 1.22 9 1.10 68 8.31 

มากกว่า 5 คันขึ้นไป 0 0.00 2 0.24 17 2.08 

ไม่ระบุ 34 4.16 22 2.69 11 1.34 

รวม 818 100.00 818 100.00 818 100.00 

 

ตารางที่ ช-61: การมีสมาชิกที่ไปทำงานหรือเรียนในครัวเรือนของเมืองขอนแก่น 

สมาชิกที่ไปทำงานเรียน จำนวน ร้อยละ 

มี 588 77.88 

ไม่มี 167 22.12 

รวม 755 100.00 

 
ตารางที่ ช-62: จำนวนคนเดินทางในครัวเรือนของเมืองขอนแก่น 

จำนวนคนเดินทางในครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 

ไม่มี 167 22.1 

1 คน 277 36.7 

2-3 คน 308 40.8 

4-5 คน 3 0.4 

รวม 755 100.0 

 
ตารางที่ ช-63: ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ของเมืองขอนแก่น 

ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ จำนวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 69 8.4 

เท่ากับ 1 291 35.6 

มากกว่า 1 222 27.1 

ไม่ระบุ 236 28.9 

รวม 818 100.0 
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4.3 ผลกระทบของ COVID-19 
4.3.1 ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทาง 
1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ช-64: วัตถุประสงค์การเดินทางช่วงการระบาดของ COVID-19 ของเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
พื้นที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

การเดินทางไป

ทำงาน/เรียนหนังสือ 

จำนวน 4 6 7 15 19 43 73 38 205 

ร้อยละ 20.0 35.3 28.0 31.9 30.2 27.6 35.1 35.5 31.9 

การเดินทางไปซื้อ

ของ 

จำนวน 13 8 14 22 32 73 83 47 292 

ร้อยละ 65.0 47.1 56.0 46.8 50.8 46.8 39.9 43.9 45.4 

การเดินทางไปออก

กำลังกาย/พักผ่อน 

จำนวน 2 2 2 4 7 29 33 14 93 

ร้อยละ 10.0 11.8 8.0 8.5 11.1 18.6 15.9 13.1 14.5 

การเดินทางไปเยี่ยม

ญาติ/เพื่อน 

จำนวน 1 1 2 6 5 11 19 8 53 

ร้อยละ 5.0 5.9 8.0 12.8 7.9 7.1 9.1 7.5 8.2 

รวม 
จำนวน 20 17 25 47 63 156 208 107 643 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 
 2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-65: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อความถี่ในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

ความถี่ช่วง COVID 
พื้นที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 5 2 3 9 16 27 10 72 
 

ร้อยละ 0.0 33.3 10.0 7.5 20.9 16.0 20.3 14.7 16.7 

เหมือนเดิม จำนวน 8 8 15 32 25 71 71 39 269 
 

ร้อยละ 66.7 53.3 75.0 80.0 58.1 71.0 53.4 57.4 62.4 

ลดลง จำนวน 4 2 3 5 9 13 35 19 90 
 

ร้อยละ 33.3 13.3 15.0 12.5 20.9 13.0 26.3 27.9 20.9 

รวม จำนวน 12 15 20 40 43 100 133 68 431 
 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 
3) ราคาค่าเดินทาง 
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ตารางที่ ช-66: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อราคาค่าเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

ราคาค่าเดินทาง 
พื้นที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มข้ึน จำนวน 2 10 7 5 15 34 45 28 146 

  ร้อยละ 9.1 40.0 22.6 9.3 17.2 17.3 17.2 23.7 18.3 

เหมือนเดิม จำนวน 15 12 17 41 58 128 148 64 483 

  ร้อยละ 68.2 48.0 54.8 75.9 66.7 65.0 56.5 54.2 60.7 

ลดลง จำนวน 5 3 7 8 14 35 69 26 167 

  ร้อยละ 22.7 12.0 22.6 14.8 16.1 17.8 26.3 22.0 21.0 

รวม จำนวน 22 25 31 54 87 197 262 118 796 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 4) ระยะเวลา 
 
ตารางที่ ช-67: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

ระยะเวลาในการ

เดินทาง 

พื้นที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 0 0 0 2 5 2 4 13 

  ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.5 0.8 3.4 1.6 

เหมือนเดิม จำนวน 18 22 26 50 76 175 221 92 680 

  ร้อยละ 85.7 88.0 86.7 94.3 87.4 88.4 85.7 78.6 86.2 

ลดลง จำนวน 3 3 4 3 9 18 35 21 96 

  ร้อยละ 14.3 12.0 13.3 5.7 10.3 9.1 13.6 17.9 12.2 

รวม จำนวน 21 25 30 53 87 198 258 117 789 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
  

 

 

 

 

 4.4.2 ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางแบ่งตามบุคลักษณ์ 
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1) วัตถุประสงค์ 
ตารางที่ ช-68: วัตถุประสงค์การเดินทางช่วงการระบาดของ COVID-19 ของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลักษณ ์

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
กลุ่มชายขอบ 

(marginal) 

กลุ่มมวลชน 

(mass) 

กลุ่มล้ำสมัย 

(maverick) 
รวม 

การเดินทางไป

ทำงาน/เรียนหนังสือ 

จำนวน 44 109 52 205 

ร้อยละ 20.0 34.4 49.1 31.9 

การเดินทางไปซื้อ

ของ 

จำนวน 135 124 33 292 

ร้อยละ 61.4 39.1 31.1 45.4 

การเดินทางไปออก

กำลังกาย/พักผ่อน 

จำนวน 22 56 15 93 

ร้อยละ 10.0 17.7 14.2 14.5 

การเดินทางไปเยี่ยม

ญาติ/เพื่อน 

จำนวน 19 28 6 53 

ร้อยละ 8.6 8.8 5.7 8.2 

รวม จำนวน 220 317 106 643 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-69: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อความถี่ในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลักษณ ์

ความถี่ในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น 

  

จำนวน 16 30 26 72 

ร้อยละ 10.7 15.5 29.5 16.7 

เหมือนเดิม 

  

จำนวน 108 112 49 269 

ร้อยละ 72.5 57.7 55.7 62.4 

ลดลง 

  

จำนวน 25 52 13 90 

ร้อยละ 16.8 26.8 14.8 20.9 

รวม 

  

จำนวน 149 194 88 431 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ช-70: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อราคาค่าเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ราคาค่าเดินทาง 
กลุ่มชายขอบ 

(marginal) 
กลุ่มมวลชน (mass) 

กลุ่มล้ำสมัย 

(maverick) 
รวม 

เพิ่มขึ้น 

  

จำนวน 28 58 60 146 

ร้อยละ 9.0 15.8 50.4 18.3 

เหมือนเดิม 

  

จำนวน 241 204 38 483 

ร้อยละ 77.7 55.6 31.9 60.7 

ลดลง 

  

จำนวน 41 105 21 167 

ร้อยละ 13.2 28.6 17.6 21.0 

รวม 

  

จำนวน 310 367 119 796 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 4) ระยะเวลา 
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ตารางที่ ช-71: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลักษณ ์

ระยะเวลาในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน 

  

จำนวน 6 4 3 13 

ร้อยละ 2.0 1.1 2.6 1.6 

เหมือนเดิม 

  

จำนวน 271 305 104 680 

ร้อยละ 88.3 83.6 88.9 86.2 

ลดลง 

  

จำนวน 30 56 10 96 

ร้อยละ 9.8 15.3 8.5 12.2 

รวม 

  

จำนวน 307 365 117 789 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

4.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 
ตารางที่ ช-72: ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่งของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุ
คลักษณ์ 

การเปลี่ยนช่วง COVID-19 
เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง ไม่ระบ ุ รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 การทำอาหารกินเองในบ้าน 223 27.26 552 67.48 26 3.18 17 2.08 818 100.00 

2 การเดินไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน 127 15.53 511 62.47 146 17.85 34 4.16 818 100.00 

3 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน 7 0.86 423 51.71 343 41.93 45 5.50 818 100.00 

4 การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร 141 17.24 545 66.63 64 7.82 68 8.31 818 100.00 

5 การซื้อของออนไลน์ 90 11.00 566 69.19 96 11.74 66 8.07 818 100.00 

 
4.5 ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 

4.5.1 การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน 
ตารางที่ ช-73: การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ พื้นที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

เคย จำนวน 8 4 4 9 11 29 32 17 114 

ร้อยละ 28.6 13.3 13.8 16.7 12.5 13.8 13.0 15.3 14.3 

ไม่เคย จำนวน 20 26 25 45 77 181 214 94 682 

ร้อยละ 71.4 86.7 86.2 83.3 87.5 86.2 87.0 84.7 85.7 

รวม จำนวน 28 30 29 54 88 210 246 111 796 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ตารางที่ ช-74: การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลักษณ์ 

การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 
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เคย จำนวน 9 87 18 114 

  ร้อนละ 2.5 24.7 20.2 14.3 

ไม่เคย จำนวน 346 265 71 682 

  ร้อนละ 97.5 75.3 79.8 85.7 

รวม จำนวน 355 352 89 796 

  ร้อนละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

4.5.2 การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (Mode shift) 

4.5.2.1 การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ 
1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ช-75: วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยแอปพลิเคชันของเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
พื้นที ่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8  

การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ 
จำนวน 3 0 1 0 5 7 5 1 22 

ร้อยละ 37.5 0.0 25.0 0.0 62.5 30.4 21.7 5.9 24.4 

การเดินทางไปซื้อของ 
จำนวน 4 1 2 1 1 7 4 16 36 

ร้อยละ 50.0 100.0 50.0 16.7 12.5 30.4 17.4 94.1 40.0 

การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน 
จำนวน 1 0 1 1 1 1 5 0 10 

ร้อยละ 12.5 0.0 25.0 16.7 12.5 4.3 21.7 0.0 11.1 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน 
จำนวน 0 0 0 4 1 8 9 0 22 

ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 66.7 12.5 34.8 39.1 0.0 24.4 

รวม 

  

จำนวน 8 1 4 6 8 23 23 17 90 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-76 การเปลี่ยนแปลงความถี่หลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

ความถี่การเดินทาง 
พื้นที ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มขึ้น จำนวน 1 1 1 4 1 4 8 1 21 

  ร้อยละ 33.3 100.0 25.0 57.1 25.0 28.6 57.1 16.7 39.6 

เหมือนเดิม จำนวน 0 0 2 0 0 2 2 0 6 

  ร้อยละ 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0 11.3 

ลดลง จำนวน 2 0 1 3 3 8 4 5 26 

  ร้อยละ 66.7 0.0 25.0 42.9 75.0 57.1 28.6 83.3 49.1 

รวม จำนวน 3 1 4 7 4 14 14 6 53 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3) ราคาค่าเดินทาง 
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ตารางที่ ช-77: การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

ราคาค่าเดินทาง 
พื้นที่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8  
เพิ่มข้ึน จำนวน 2 1 0 2 2 14 5 14 40 

  ร้อยละ 28.6 25.0 0.0 22.2 18.2 48.3 17.9 82.4 36.7 

เหมือนเดิม จำนวน 3 2 0 1 6 6 6 3 27 

  ร้อยละ 42.9 50.0 0.0 11.1 54.5 20.7 21.4 17.6 24.8 

ลดลง จำนวน 2 1 4 6 3 9 17 0 42 

  ร้อยละ 28.6 25.0 100.0 66.7 27.3 31.0 60.7 0.0 38.5 

รวม จำนวน 7 4 4 9 11 29 28 17 109 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
4) ระยะเวลา 

ตารางที่ ช-78: การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามพื้นที่ 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
พื้นที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มข้ึน จำนวน 1 1 1 4 1 5 1 0 14 

  ร้อยละ 12.5 25.0 25.0 44.4 9.1 17.2 3.6 0.0 12.7 

เหมือนเดิม จำนวน 4 2 1 1 7 12 8 16 51 

  ร้อยละ 50.0 50.0 25.0 11.1 63.6 41.4 28.6 94.1 46.4 

ลดลง จำนวน 3 1 2 4 3 12 19 1 45 

  ร้อยละ 37.5 25.0 50.0 44.4 27.3 41.4 67.9 5.9 40.9 

รวม จำนวน 8 4 4 9 11 29 28 17 110 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4.5.2.2 การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลักษณ์ 

1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ช-79: วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยแอปพลิเคชันของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลักษณ ์
วัตถุประสงค์การเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ จำนวน 1 15 6 22 

  ร้อยละ 12.5 22.4 40.0 24.4 

การเดินทางไปซื้อของ จำนวน 6 27 3 36 

  ร้อยละ 75.0 40.3 20.0 40.0 

การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน จำนวน 0 6 4 10 

  ร้อยละ 0.0 9.0 26.7 11.1 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน จำนวน 1 19 2 22 

  ร้อยละ 12.5 28.4 13.3 24.4 

รวม จำนวน 8 67 15 90 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-80: การเปลี่ยนแปลงความถี่หลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ความถี่ในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 5 12 4 21 

ร้อยละ 50.0 37.5 36.4 39.6 

เหมือนเดิม จำนวน 4 2 0 6 

ร้อยละ 40.0 6.3 0.0 11.3 

ลดลง 

  

จำนวน 1 18 7 26 

ร้อยละ 10.0 56.3 63.6 49.1 

รวม 

  

จำนวน 10 32 11 53 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
3) ราคาค่าเดินทาง 

ตารางที่ ช-81: การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลักษณ์ 
ราคาค่าเดินททาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 4 28 8 40 

  ร้อยละ 44.4 33.3 50.0 36.7 

เหมือนเดิม จำนวน 0 22 5 27 

  ร้อยละ 0.0 26.2 31.3 24.8 

ลดลง จำนวน 5 34 3 42 

  ร้อยละ 55.6 40.5 18.8 38.5 

รวม จำนวน 9 84 16 109 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ช-82: การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองขอนแก่นแบ่งตามบุคลกัษณ์ 

ระยะเวลาในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 12 2 14 

  ร้อยละ 0.0 14.3 11.8 12.7 

เหมือนเดิม จำนวน 5 39 7 51 

  ร้อยละ 55.6 46.4 41.2 46.4 

ลดลง จำนวน 4 33 8 45 

  ร้อยละ 44.4 39.3 47.1 40.9 

รวม จำนวน 9 84 17 110 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

4.6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง 
4.6.1 ทดสอบ ANOVA 

ตารางที่ ช-83: ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของเมืองขอนแก่น 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ค่า
เดินทาง 

พื้นที่ 1 27 974.0741 1088.96302 209.57103 543.2947 1404.8535 0.00 5000.00 
พื้นที่ 2 26 965.3846 949.92307 186.29524 581.7024 1349.0668 0.00 3000.00 
พื้นที่ 3 28 1100.0000 693.88867 131.13263 830.9381 1369.0619 0.00 2000.00 
พื้นที่ 4 54 1407.7778 2818.95583 383.61130 638.3510 2177.2046 0.00 20000.00 
พื้นที่ 5 81 909.6296 1169.57412 129.95268 651.0156 1168.2437 0.00 5000.00 
พื้นที่ 6 190 1030.6316 1085.36616 78.74074 875.3080 1185.9552 0.00 5000.00 
พื้นที่ 7 214 1058.4112 1175.12892 80.33016 900.0673 1216.7551 0.00 6000.00 
พื้นที่ 8 102 1039.4118 1019.38326 100.93398 839.1859 1239.6376 0.00 5000.00 
รวม 722 1052.9640 1304.92317 48.56421 957.6198 1148.3081 0.00 20000.00 

ระยะเวลา
เดินทาง 

พื้นที่ 1 25 11.6000 9.65229 1.93046 7.6157 15.5843 0.00 30.00 
พื้นที่ 2 26 13.3077 15.96438 3.13087 6.8595 19.7558 0.00 60.00 
พื้นที่ 3 18 12.1111 11.74178 2.76756 6.2721 17.9502 0.00 40.00 
พื้นที่ 4 51 9.9412 13.24449 1.85460 6.2161 13.6662 0.00 60.00 
พื้นที่ 5 69 14.3623 36.31074 4.37130 5.6395 23.0851 0.00 300.00 
พื้นที่ 6 179 9.1620 10.76728 .80478 7.5739 10.7502 0.00 60.00 
พื้นที่ 7 201 10.8060 11.43710 .80671 9.2152 12.3967 0.00 90.00 
พื้นที่ 8 85 9.1059 8.45862 .91747 7.2814 10.9304 0.00 35.00 
รวม 654 10.6086 15.84814 .61971 9.3917 11.8254 0.00 300.00 
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ตารางที่ ช-84: แสดงผลการทดสอบ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของเมืองขอนแก่น 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ค่าเดินทาง Between 

Groups 
9011588.106 7 1287369.729 .754 .626 

Within Groups 1218724868.957 714 1706897.576     
Total 1227736457.064 721       

ระยะเวลาเดินทาง Between 
Groups 

1823.929 7 260.561 1.038 .403 

Within Groups 162185.863 646 251.062     
Total 164009.792 653       

 

ตารางที่ ช-85: แสดงผลการทดสอบ Robust Tests of Equality of Means ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของ
เมืองขอนแก่น 
  Statistica df1 df2 Sig. 
ค่าเดินทาง Welch .338 7 147.245 .935 

Brown-Forsythe .654 7 165.964 .710 
ระยะเวลาเดินทาง Welch .886 7 119.264 .520 

Brown-Forsythe .891 7 168.263 .515 
 

ตารางที่ ช-86: ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์ของเมืองขอนแก่น 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ค่า
เดินทาง 

กลุ่มชายขอบ 310 828.2581 1448.70979 82.28119 666.3558 990.1604 0.00 20000.00 

กลุ่มมวลชน 325 1145.6308 1183.26316 65.63563 1016.5050 1274.7566 0.00 6000.00 

กลุ่มล้ำสมัย 87 1507.4713 1018.25000 109.16786 1290.4527 1724.4898 0.00 5000.00 

รวม 722 1052.9640 1304.92317 48.56421 957.6198 1148.3081 0.00 20000.00 

ระยะเวล
าเดินทาง 

กลุ่มชายขอบ 265 10.2755 21.50184 1.32085 7.6747 12.8762 0.00 300.00 

กลุ่มมวลชน 304 10.5164 10.56833 .60614 9.3237 11.7092 0.00 60.00 

กลุ่มล้ำสมัย 85 11.9765 9.71128 1.05334 9.8818 14.0711 0.00 60.00 

รวม 654 10.6086 15.84814 .61971 9.3917 11.8254 0.00 300.00 
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ตารางที่ ช-87: แสดงผลการทดสอบ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์ของเมืองขอนแก่น 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ค่าเดินทาง Between Groups 36415758.338 2 18207879.169 10.989 .000 

Within Groups 1191320698.725 719 1656913.350     
Total 1227736457.064 721       

ระยะเวลาเดินทาง Between Groups 191.031 2 95.515 .380 .684 
Within Groups 163818.761 651 251.642     
Total 164009.792 653       

 

ตารางที่ ช-88: แสดงผลการทดสอบ Robust Tests of Equality of Means ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์
ของเมืองขอนแก่น 

Robust Tests of Equality of Means Statistica df1 df2 Sig. 
ค่าเดินทาง Welch 12.606 2 264.719 .000 

Brown-Forsythe 12.647 2 513.676 .000 

ระยะเวลาเดินทาง Welch .810 2 252.255 .446 
Brown-Forsythe .458 2 459.155 .633 

 
4.6.1 ทดสอบ Multinomial Logistic Regression 
1) การวิเคราะห์รีเกรสชัน   

ตารางที่ ช-89: แสดงผลการทดสอบ Parallel line Likelihood Ratio Tests วิธีการเดินทางของเมืองขอนแก่น 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 164.278a 0.000 0   

เพศหญิง 177.557 13.278 2 .001 

อายุ 171.400 7.122 2 .028 

จำนวนรถยนต์ 225.079 60.801 2 .000 

จำนวนรถจักรยานยนต์ 203.898 39.620 2 .000 

รายได้ 165.963 1.685 2 .431 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง 164.414 .136 2 .934 
ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 166.775 2.497 2 .287 

ราคาค่าเดินทาง 173.300 9.021 2 .011 

เวลาเดินทาง 214.590 50.312 2 .000 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน 166.112 1.834 2 .400 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน 167.234 2.956 2 .228 

พื้นที่อยู่อาศัย 174.381 10.103 4 .039 
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The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0.     

a. This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not 
increase the degrees of freedom.     

 
ตารางที่ ช-90: แสดงผลการทดสอบ Goodness-of-Fit วิธีการเดินทางของเมืองขอนแก่น 
  Chi-Square df Sig. 
Pearson 274.520 520 1.000 
Deviance 164.278 520 1.000 

 
ตารางที่ ช-91: แสดงผลการทดสอบ Pseudo R-Square วิธีการเดินทางของเมืองขอนแก่น  
Cox and Snell Nagelkerke McFadden 

.642 .801 .634 

ตารางที่ ช-92: แบบจําลอง Multinomial วิธีการเดินทางของเมืองขอนแก่น 

Observed 
Predicted 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ Percent Correct 

รถยนต์ 133 12 0 91.7 

รถจักรยานยนต์ 13 106 4 86.2 

รถโดยสารสาธารณะ 2 4 3 33.3 

Overall Percentage 53.4 44.0 2.5 87.4 

 

5. พฤติกรรมการเดินทางเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

5.1 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share) 

ตารางที่ ช-93: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

วิธีการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
รถยนต์ 228 27.5 

รถจักรยานยนต์ 346 41.7 

ระบบขนส่งสาธารณะ 28 3.4 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ 53 6.4 

ไม่เดินทาง 55 6.6 

ไม่ระบุ 120 14.5 

รวม 830 100.0 
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ตารางที่ ช-94: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางในแต่ละย่านของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

รูปแบบการเดินททาง 
พื้นที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

รถยนต์ 
  

จำนวน 13 8 11 21 26 36 63 50 228 

ร้อยละ 50.0 26.7 45.8 63.6 40.0 32.1 26.8 27.0 32.1 

รถจักรยานยนต์ 
  

จำนวน 12 15 9 10 26 67 114 93 346 

ร้อยละ 46.2 50.0 37.5 30.3 40.0 59.8 48.5 50.3 48.7 

รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 0 1 2 0 1 2 13 9 28 

ร้อยละ 0.0 3.3 8.3 0.0 1.5 1.8 5.5 4.9 3.9 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ จำนวน 1 2 1 1 7 2 15 24 53 

ร้อยละ 3.8 6.7 4.2 3.0 10.8 1.8 6.4 13.0 7.5 
ไม่เดินทาง 
  

จำนวน 0 4 1 1 5 5 30 9 55 

ร้อยละ 0.0 13.3 4.2 3.0 7.7 4.5 12.8 4.9 7.7 

รวม 
  

จำนวน 26 30 24 33 65 112 235 185 710 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
ตารางที่ ช-95: สัดส่วนการเดินทางในแต่ละกลุ่มคนเมืองหรือบุคลักษณ์ (urban persona) ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

รูปแบบการเดินทาง 
กลุ่มชายขอบ 
(marginal) 

กลุ่มมวลชน 
(mass) 

กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

รวม 

รถยนต์ จำนวน 47 126 55 228 

  ร้อยละ 24.5 31.7 45.8 32.1 

รถจักรยานยนต์ จำนวน 91 201 54 346 

  ร้อยละ 47.4 50.5 45.0 48.7 

รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 8 17 3 28 

  ร้อยละ 4.2 4.3 2.5 3.9 
การเดินทางไร้
เครื่องยนต์ 

จำนวน 16 31 6 53 

ร้อยละ 8.3 7.8 5.0 7.5 

ไม่เดินทาง จำนวน 30 23 2 55 

  ร้อยละ 15.6 5.8 1.7 7.7 

รวม จำนวน 192 398 120 710 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5.2 การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 

1) การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 

ตารางที่ ช-96: การพึ่งพารถยนต์ของเมืองหาดใหญ่-สงขลาตั้งแต่ปี 2553-2563 

ป ี
รวมจำนวนรถยนต์

ส่วนตัว 
จำนวน

ประชากร 
สัดส่วนผู้ถือครองรถยนต์ต่อพัน

คน 
automobile 
dependency 

2553 213,503 675,434 316.10 Medium 

2554 236,843 612,506 386.68 Medium 

2555 258,242 617,467 418.23 High 

2556 273,738 661,449 413.85 High 

2557 258,507 667,275 387.41 Medium 

2558 259,521 672,456 385.93 Medium 

2559 270,289 706,108 382.79 Medium 

2560 292,004 679,422 429.78 High 

2561 330,144 684,633 482.22 High 

2562 339,398 719,008 472.04 High 
2563 382,361 714,575 535.09 High 

 

2) ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) 
ตารางที่ ช-97: จำนวนรถและสมาชิกที่ต้องเดินทางในครัวเรือนของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

รูปแบบการเดินทาง 
จำนวน 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด รวม จำนวนที่

ตอบ 
จำนวนที่
ไม่ระบุ 

รถยนต์ 742 88 0.85 0.75 0 5 629 

รถจักรยานยนต์ 803 27 1.49 0.85 0 6 1199 

รถจักรยาน 648 182 0.49 0.80 0 9 318 

รถประเภทอื่น 509 321 0.02 0.14 0 1 10 

สมาชิกที่เดินทาง 706 124 1.64 1.15 0.0 6 1157 
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ตารางที่ ช-98: สรุปจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จำนวนรถในครัวเรือน 
รถยนต์ จักรยานยนต์ รวมรถยนต์และจักรยานยนต์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ไม่มี 246 29.64 45 5.42 24 2.89 

1 คัน 385 46.39 427 51.45 203 24.46 

2-3 คัน 108 13.01 311 37.47 481 57.95 
4-5 คัน 3 0.36 19 2.29 97 11.69 

มากกว่า 5 คันขึ้นไป  0.00 1 0.12 12 1.45 

ไม่ระบุ 88 10.60 27 3.25 13 1.57 

รวม 830 100 830 100 830 100 

 
ตารางที่ ช-99: การมีสมาชิกที่ไปทำงานหรือเรียนในครัวเรือนของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
สมาชิกที่ไปทำงานเรียน จำนวน ร้อยละ 

มี 589 83.43 

ไม่มี 117 16.57 

รวม 706 100.00 

 
ตารางที่ ช-100: จำนวนคนเดินทางในครัวเรือนของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

รวมจำนวนคนเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
ไม่มี 117 16.57 

1 คน 224 31.73 

2-3 คน 324 45.89 

4-5 คน 40 5.67 

มากกว่า 5 คนขึ้นไป 1 0.14 

รวม 706 100.00 

ตารางที่ ช-101 ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ จำนวน ร้อยละ 

เท่ากับ 0 3 .4 

น้อยกว่า 1 90 10.8 
เท่ากับ 1 233 28.1 

มากกว่า 1 248 29.9 

ไม่ระบุ 256 30.8 

รวมทั้งหมด 830 100.0 
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5.3 ผลกระทบของ COVID-19 
5.3.1 ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทาง  

 1) วัตถุประสงค์ 
ตารางที่ ช-102: วัตถุประสงค์การเดินทางช่วงการระบาดของ COVID-19 ของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 

พื้นที่ 

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 

การเดินทางไป
ทำงาน/เรียนหนังสือ 

จำนวน 9 16 11 12 18 62 104 63 295 

ร้อยละ 45.0 45.7 40.7 44.4 30.5 42.8 36.4 38.9 38.8 

การเดินทางไปซ้ือ
ของ 

จำนวน 9 11 7 7 26 52 112 57 281 

ร้อยละ 45.0 31.4 25.9 25.9 44.1 35.9 39.2 35.2 36.9 

การเดินทางไปออก
กำลังกาย/พักผ่อน 

จำนวน 1 6 4 4 3 16 33 26 93 

ร้อยละ 5.0 17.1 14.8 14.8 5.1 11.0 11.5 16.0 12.2 

การเดินทางไปเยี่ยม
ญาติ/เพื่อน 

จำนวน 1 2 5 4 12 15 37 16 92 

ร้อยละ 5.0 5.7 18.5 14.8 20.3 10.3 12.9 9.9 12.1 

รวม 

จำนวน 20 35 27 27 59 145 286 162 761 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-103: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อความถี่ในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

ความถี่ในการเดินทาง 

พื้นที ่

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 3 4 2 1 24 36 17 87 

  ร้อยละ 0.0 15.0 23.5 22.2 6.3 32.4 31.0 17.3 23.8 

เหมือนเดิม จำนวน 7 11 9 4 7 29 55 49 171 

ร้อยละ 43.8 55.0 52.9 44.4 43.8 39.2 47.4 50.0 46.7 

ลดลง จำนวน 9 6 4 3 8 21 25 32 108 

  ร้อยละ 56.3 30.0 23.5 33.3 50.0 28.4 21.6 32.7 29.5 

รวม จำนวน 16 20 17 9 16 74 116 98 366 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ช-104: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อราคาค่าเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

ราคาค่าเดินทาง 
พื้นที ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 1 0 2 0 10 17 3 33 

  ร้อยละ 0.0 2.5 0.0 6.9 0.0 5.7 5.1 1.5 3.8 

เหมือนเดิม จำนวน 17 33 21 22 32 128 256 151 660 

  ร้อยละ 70.8 82.5 67.7 75.9 71.1 72.7 76.9 77.8 75.7 

ลดลง จำนวน 7 6 10 5 13 38 60 40 179 

  ร้อยละ 29.2 15.0 32.3 17.2 28.9 21.6 18.0 20.6 20.5 

รวม จำนวน 24 40 31 29 45 176 333 194 872 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ช-105: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

ระยะเวลาในการ
เดินทาง 

พื้นที ่

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 1 0 0 0 11 5 4 21 

  ร้อยละ 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 6.3 1.5 2.1 2.4 

เหมือนเดิม จำนวน 22 33 19 24 35 137 269 148 687 

  ร้อยละ 91.7 82.5 61.3 82.8 77.8 77.8 81.3 76.7 79.1 

ลดลง จำนวน 2 6 12 5 10 28 57 41 161 

  ร้อยละ 8.3 15.0 38.7 17.2 22.2 15.9 17.2 21.2 18.5 

รวม จำนวน 24 40 31 29 45 176 331 193 869 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
5.4.2 ผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 แบ่งตามบุคลักษณ์ 

1) วัตถุประสงค์ 
ตารางที่ ช-106: วัตถุประสงค์การเดินทางช่วงการระบาดของ COVID-19 ของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามบุคลักษณ์ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
กลุ่มชายขอบ 
(marginal) 

กลุ่มมวลชน 
(mass) 

กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

รวม 

การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ 
  

จำนวน 65 163 67 295 

ร้อยละ 33.9 37.9 48.2 38.8 

การเดินทางไปซื้อของ 
  

จำนวน 79 169 33 281 

ร้อยละ 41.1 39.3 23.7 36.9 

การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน 
  

จำนวน 25 45 23 93 

ร้อยละ 13.0 10.5 16.5 12.2 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน 
  

จำนวน 23 53 16 92 

ร้อยละ 12.0 12.3 11.5 12.1 

รวม 
  

จำนวน 192 430 139 761 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-107: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อความถี่ในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ความถี่ในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 8 54 25 87 

  ร้อยละ 9.6 23.9 43.9 23.8 

เหมือนเดิม จำนวน 51 106 14 171 

  ร้อยละ 61.4 46.9 24.6 46.7 

ลดลง จำนวน 24 66 18 108 

  ร้อยละ 28.9 29.2 31.6 29.5 

รวม จำนวน 83 226 57 366 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ช-108: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อราคาค่าเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ราคาค่าเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 10 19 4 33 

  ร้อยละ 4.4 3.8 2.7 3.8 

เหมือนเดิม จำนวน 173 365 122 660 

  ร้อยละ 76.5 73.4 81.9 75.7 

ลดลง จำนวน 43 113 23 179 
  ร้อยละ 19.0 22.7 15.4 20.5 

รวม จำนวน 226 497 149 872 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

  
4) ระยะเวลา 

ตารางที่ ช-109: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ระยะเวลาในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 4 16 1 21 

  ร้อยละ 1.8 3.2 0.7 2.4 

เหมือนเดิม จำนวน 182 374 131 687 

  ร้อยละ 80.9 75.7 87.3 79.1 

ลดลง จำนวน 39 104 18 161 

  ร้อยละ 17.3 21.1 12.0 18.5 
รวม จำนวน 225 494 150 869 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

5.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 

ตารางที่ ช-110: ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่งของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

การเปลี่ยนช่วง COVID-19 
เพิ่มขึ้น  เหมือนเดิม  ลดลง ไม่ระบ ุ รวม 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

1 การทำอาหารกินเองในบ้าน 315 38.0 431 51.9 49 5.9 35 4.2 830 100.0 

2 การเดินไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน 172 20.7 391 47.1 217 26.1 50 6.0 830 100.0 

3 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน 21 2.5 309 37.2 439 52.9 61 7.3 830 100.0 

4 การสั่งอาหารด้วยบริการส่ง
อาหาร 162 19.5 453 54.6 133 16.0 82 9.9 830 100.0 

5 การซื้อของออนไลน์ 158 19.0 481 58.0 123 14.8 68 8.2 830 100.0 
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5.5 ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 
5.5.1 การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน 

ตารางที่ ช-111: การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ 
พื้นที่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8  

เคย จำนวน 2 3 2 0 0 16 14 20 57 

  ร้อนละ 7.1 9.7 7.7 0.0 0.0 13.1 5.4 10.2 7.4 

ไม่เคย จำนวน 26 28 24 38 70 106 244 177 713 

  ร้อนละ 92.9 90.3 92.3 100.0 100.0 86.9 94.6 89.8 92.6 

รวม จำนวน 28 31 26 38 70 122 258 197 770 

  ร้อนละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ตารางที่ ช-112: การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ความถี่ในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เคย จำนวน 3 38 16 57 

  ร้อนละ 1.4 9.1 11.9 7.4 
ไม่เคย จำนวน 216 379 118 713 

  ร้อนละ 98.6 90.9 88.1 92.6 

รวม จำนวน 219 417 134 770 

  ร้อนละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

5.5.2 การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (Mode shift)  
5.5.2.1 การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ 
1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ช-113: วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยแอปพลิเคชันของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
พื้นที ่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8  
การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ จำนวน 2 1 1 0 0 13 9 10 36 

ร้อยละ 100.0 50.0 100.0 0.0 0.0 54.2 69.2 66.7 63.2 

การเดินทางไปซื้อของ จำนวน 0 0 0 0 0 5 1 3 9 

ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 7.7 20.0 15.8 

การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน จำนวน 0 1 0 0 0 3 2 1 7 

ร้อยละ 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 12.5 15.4 6.7 12.3 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน จำนวน 0 0 0 0 0 3 1 1 5 

ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 7.7 6.7 8.8 

รวม จำนวน 2 2 1 0 0 24 13 15 57 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-114: การเปลี่ยนแปลงความถี่หลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

ความถี่ในการเดินทาง 
พื้นที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

เพิ่มข้ึน จำนวน 1 0 0 0 6 8 12 8 35 

  ร้อยละ 33.3 0.0 0.0 0.0 100.0 50.0 54.5 42.1 51.5 

เหมือนเดิม จำนวน 1 1 0 0 0 1 2 0 5 

  ร้อยละ 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 6.3 9.1 0.0 7.4 
ลดลง จำนวน 1 1 0 0 0 7 8 11 28 

  ร้อยละ 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 43.8 36.4 57.9 41.2 

รวม จำนวน 3 2 0 0 6 16 22 19 68 

  ร้อยละ 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

3) ราคาค่าเดินทาง 

ตารางที่ ช-115: การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

ราคาค่าเดินทาง 
พื้นที่ 

รวม 
1  3 4 5 6 7 8 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 0 0 0 0 5 6 5 16 

  ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 42.9 25.0 23.5 

เหมือนเดิม จำนวน 1 0 1 0 0 6 4 2 14 

  ร้อยละ 50.0 0.0 100.0 0.0 0.0 21.4 28.6 10.0 20.6 

ลดลง จำนวน 1 3 0 0 0 17 4 13 38 

  ร้อยละ 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 60.7 28.6 65.0 55.9 

รวม จำนวน 2 3 1 0 0 28 14 20 68 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4) ระยะเวลา 

ตารางที่ ช-116: การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามพื้นที่ 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
พื้นที่ 

รวม 
1  3 4 5 6 7 8 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
  ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 1.5 

เหมือนเดิม จำนวน 1 0 1 0 0 9 6 7 24 

  ร้อยละ 50.0 0.0 100.0 0.0 0.0 32.1 42.9 35.0 35.3 

ลดลง จำนวน 1 3 0 0 0 18 8 13 43 

  ร้อยละ 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 64.3 57.1 65.0 63.2 

รวม จำนวน 2 3 1 0 0 28 14 20 68 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

5.5.2.2 การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลักษณ์ 

1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ช-117: วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยแอปพลิเคชันของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามบุคลักษณ์ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
กลุ่มชายขอบ 
(marginal) 

กลุ่มมวลชน 
(mass) 

กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

รวม 

การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ จำนวน 0 28 8 36 

  ร้อยละ 0.0 66.7 61.5 63.2 

การเดินทางไปซื้อของ จำนวน 2 6 1 9 
  ร้อยละ 100.0 14.3 7.7 15.8 

การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน จำนวน 0 3 4 7 

  ร้อยละ 0.0 7.1 30.8 12.3 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน จำนวน 0 5 0 5 

  ร้อยละ 0.0 11.9 0.0 8.8 

รวม จำนวน 2 42 13 57 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2) ความถ่ี 
ตารางที่ ช-118: การเปลี่ยนแปลงความถี่หลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ความถี่ในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 12 20 3 35 

 ร้อยละ 92.3 44.4 30.0 51.5 

เหมือนเดิม จำนวน 0 3 2 5 

 ร้อยละ 0.0 6.7 20.0 7.4 

ลดลง จำนวน 1 22 5 28 

  ร้อยละ 7.7 48.9 50.0 41.2 

รวม จำนวน 13 45 10 68 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ช-119: การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่งตาม
บุคลักษณ ์

ราคาค่าเดินททาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 1 10 5 16 

  ร้อยละ 50.0 20.0 31.3 23.5 

เหมือนเดิม จำนวน 1 12 1 14 

  ร้อยละ 50.0 24.0 6.3 20.6 

ลดลง จำนวน 0 28 10 38 

  ร้อยละ 0.0 56.0 62.5 55.9 

รวม จำนวน 2 50 16 68 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ช-120 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลาแบ่ง
ตามบุคลักษณ์ 

ระยะเวลาในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 1 0 1 

  ร้อยละ 0.0 2.0 0.0 1.5 

เหมือนเดิม จำนวน 2 17 5 24 

  ร้อยละ 100.0 34.0 31.3 35.3 

ลดลง จำนวน 0 32 11 43 

  ร้อยละ 0.0 64.0 68.8 63.2 

รวม จำนวน 2 50 16 68 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5.6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง 

5.6.1 ทดสอบ ANOVA 

ตารางที่ ช-121: ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ระยะเวลา
เดินทาง 

พื้นที่ 1 26 20.08 10.147 1.990 15.98 24.18 2 40 
พื้นที่ 2 29 19.31 14.021 2.604 13.98 24.64 0 60 
พื้นที่ 3 24 28.29 58.722 11.987 3.50 53.09 0 300 
พื้นที่ 4 30 21.50 11.829 2.160 17.08 25.92 0 60 
พื้นที่ 5 58 18.91 13.753 1.806 15.30 22.53 0 60 
พื้นที่ 6 107 17.28 19.066 1.843 13.63 20.93 0 180 
พื้นที่ 7 221 17.32 34.797 2.341 12.71 21.93 0 500 
พื้นที่ 8 191 15.68 15.956 1.155 13.40 17.95 0 180 
รวม 686 17.75 25.908 .989 15.80 19.69 0 500 

ค่าเดินทาง พื้นที่ 1 27 1055.556 725.0111 139.5284 768.751 1342.360 100.0 3000.0 
พื้นที่ 2 26 1161.538 939.8200 184.3139 781.937 1541.140 0.0 4000.0 
พื้นที่ 3 24 1731.250 1631.0048 332.9275 1042.537 2419.963 50.0 6000.0 
พื้นที่ 4 38 1917.895 1444.9449 234.4010 1442.953 2392.836 100.0 6000.0 
พื้นที่ 5 67 1311.791 1307.3614 159.7196 992.901 1630.682 0.0 5000.0 
พื้นที่ 6 109 913.394 1022.5605 97.9435 719.253 1107.536 0.0 5000.0 
พื้นที่ 7 224 910.625 1298.7253 86.7747 739.622 1081.628 0.0 15000.0 
พื้นที่ 8 175 972.360 1083.8325 81.9300 810.655 1134.065 0.0 5000.0 
รวม 690 1064.816 1224.1003 46.6007 973.320 1156.312 0.0 15000.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

673 

ตารางที่ ช-122: แสดงผลการทดสอบ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระยะเวลา
เดินทาง 

Between Groups 4265.132 7 609.305 .907 .500 

Within Groups 455510.734 678 671.845     

Total 459775.866 685       

ค่า
เดินทาง 

Between Groups 51966490.486 7 7423784.355 5.164 .000 

Within Groups 980445995.138 682 1437604.098     

Total 1032412485.625 689       

 
ตารางที่ ช-123: แสดงผลการทดสอบ Robust Tests of Equality of Means ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่
ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

  Statistica df1 df2 Sig. 

ระยะเวลา
เดินทาง 

Welch 1.279 7 131.817 .266 

Brown-Forsythe .815 7 56.076 .579 

ค่าเดินทาง Welch 3.638 7 132.192 .001 

Brown-Forsythe 5.028 7 220.670 .000 

 

ตารางที่ ช-124: ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ระยะเวลา
เดินทาง 

กลุ่มชายขอบ 179 13.14 10.342 .773 11.61 14.67 0 60 

กลุ่มมวลชน 392 18.98 32.802 1.657 15.73 22.24 0 500 

กลุ่มล้ำสมัย 115 20.70 11.325 1.056 18.60 22.79 0 60 
รวม 686 17.75 25.908 .989 15.80 19.69 0 500 

ค่าเดินทาง กลุ่มชายขอบ 189 814.868 949.6996 69.0805 678.595 951.140 0.0 6000.0 
กลุ่มมวลชน 379 1025.778 1033.7184 53.0985 921.373 1130.184 0.0 6000.0 
กลุ่มล้ำสมัย 122 1573.303 1851.9579 167.6684 1241.359 1905.247 0.0 15000.0 
รวม 690 1064.816 1224.1003 46.6007 973.320 1156.312 0.0 15000.0 
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ตารางที่ ช-125: แสดงผลการทดสอบ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์ของเมืองหาดใหญ-่สงขลา 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ระยะเวลาเดินทาง Between Groups 5400.102 2 2700.051 4.059 .018 

Within Groups 454375.764 683 665.265     

Total 459775.866 685       
ค่าเดินทาง Between Groups 43929420.770 2 21964710.385 15.266 .000 

Within Groups 988483064.854 687 1438839.978     

Total 1032412485.625 689       

 
ตารางที่ ช-126: แสดงผลการทดสอบ Robust Tests of Equality of Means ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
บุคลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
  Statistica df1 df2 Sig. 
ระยะเวลาเดินทาง Welch 18.277 2 368.863 .000 

Brown-Forsythe 8.347 2 616.461 .000 
ค่าเดินทาง Welch 9.459 2 266.485 .000 

Brown-Forsythe 11.094 2 228.003 .000 

 
5.6.1 ทดสอบ Multinomial Logistic Regression 
1) การวิเคราะห์รีเกรสชัน   

ตารางที่ ช-127: แสดงผลการทดสอบ Parallel line Likelihood Ratio Tests วิธีการเดินทางของเมืองหาดใหญ-่สงขลา 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood of 

Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 650.250a 0.000 0   

เพศหญิง 650.868b .618 2 .734 

อายุ 646.850b   2   

จำนวนรถยนต์ 691.207b 40.957 2 .000 
จำนวนรถจักรยานยนต์ 650.883b .633 2 .729 

รายได้ 653.026b 2.776 2 .250 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง 649.228b   2   

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 655.971b 5.721 2 .057 

ราคาค่าเดินทาง 660.031b 9.782 2 .008 

เวลาเดินทาง 649.177b   2   

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน 645.105b   2   

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน 362.218   2   

พื้นที่อยู่อาศัย 640.681b   4   
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The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 
model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 
that all parameters of that effect are 0.     

a. a. This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does not 
increase the degrees of freedom.     

b. b. Unexpected singularities in the Hessian matrix are encountered. This indicates that either some 
predictor variables should be excluded or some categories should be merged.  
      

ตารางที่ ช-128: แสดงผลการทดสอบ Goodness-of-Fit วิธีการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
  Chi-Square df Sig. 
Pearson 2.74E+55 712 0.000 
Deviance 650.250 712 .952 

 
ตารางที่ ช-129: แสดงผลการทดสอบ Pseudo R-Square วิธีการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลา  
Cox and Snell Nagelkerke McFadden 
0.000 0.000 0.000 

 
ตารางที่ ช-130: แบบจําลอง Multinomial วิธีการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

Observed 

Predicted 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ Percent Correct 

รถยนต์ 117 39 0 75.0 

รถจักรยานยนต์ 26 178 0 87.3 

รถโดยสารสาธารณะ 3 7 0 0.0 

Overall Percentage 39.5 60.5 0.0 79.7 
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ภาคผนวก ซ ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางเมืองมหานคร 

 
1. พฤติกรรมการเดินทางเมอืงมหานครกรงุเทพ 

1.1 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share) 

ตารางที่ ซ-1: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางไปทำงาน (mode share) ของเมืองมหานครกรุงเทพ 
วิธีการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 

รถยนต ์ 124 17.6 

รถจักรยานยนต์ 219 31.2 

ระบบขนส่งสาธารณะ 47 6.7 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ 313 44.5 

รวม 703 100.0 

ตารางที่ ซ-2: สัดส่วนรูปแบบการเดินทางในแต่ละย่านของเมืองมหานครกรุงเทพ 

รูปแบบการเดินททาง 
พื้นที ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รถยนต ์
  

จำนวน 5 8 11 9 6 5 14 24 19 23 124 

ร้อยละ 16.7 22.2 30.6 31.0 20.7 15.6 20.0 24.2 17.3 9.9 17.6 

รถจักรยานยนต์ 
  

จำนวน 12 12 8 9 6 7 25 35 39 66 219 

ร้อยละ 40.0 33.3 22.2 31.0 20.7 21.9 35.7 35.4 35.5 28.4 31.2 

รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 0 4 1 1 2 1 6 6 10 16 47 

ร้อยละ 0.0 11.1 2.8 3.4 6.9 3.1 8.6 6.1 9.1 6.9 6.7 

การเดินทางไร้
เครื่องยนต์ 

จำนวน 13 12 16 10 15 19 25 34 42 127 313 

ร้อยละ 43.3 33.3 44.4 34.5 51.7 59.4 35.7 34.3 38.2 54.7 44.5 

รวม 
  

จำนวน 30 36 36 29 29 32 70 99 110 232 703 

ร้อยละ 100.
0 

100.
0 

100.
0 

100.
0 

100.
0 

100.
0 

100.
0 

100.
0 

100.
0 

100.
0 

100.
0 

ตารางที่ ซ-3: สัดส่วนการเดินทางในแต่ละกลุ่มคนเมืองหรือบุคลักษณ์ (urban persona) ของเมืองมหานครกรุงเทพ 
รูปแบบการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

รถยนต ์ จำนวน 4 90 30 124 

  ร้อยละ 9.5 15.5 36.6 17.6 

รถจักรยานยนต์ จำนวน 11 179 29 219 

  ร้อยละ 26.2 30.9 35.4 31.2 

รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 7 33 7 47 

  ร้อยละ 16.7 5.7 8.5 6.7 

การเดินทางไร้เครื่องยนต์ จำนวน 20 277 16 313 

ร้อยละ 47.6 47.8 19.5 44.5 

รวม จำนวน 42 579 82 703 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. การเดินทางด้วยรถส่วนตวั 

1) การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 

ตารางที่ ซ-4: การพึ่งพารถยนต์ของเมืองมหานครกรุงเทพตั้งแต่ปี 2553-2563 

ปี 
รวมจำนวนรถยนต์

ส่วนตัว 
จำนวนประชากร สัดส่วนผู้ถือครองรถยนต์ต่อพันคน automobile dependency 

2553 3,564,261 5,674,843 628.08 High 

2554 3,823,842 5,674,843 673.82 High 

2555 4,270,101 5,673,560 752.63 High 

2556 4,726,891 5,686,252 831.28 High 

2557 5,010,202 5,692,284 880.17 High 

2558 5,255,720 5,696,409 922.64 High 

2559 5,494,260 5,686,646 966.17 High 

2560 5,779,765 5,682,415 1,017.13 High 

2561 6,087,969 5,676,648 1,072.46 High 

2562 6,395,740 5,666,264 1,128.74 High 

2563 6,607,277 5,588,222 1,182.36 High 

2) ประสทิธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) 
ตารางที่ ซ-5: จำนวนรถและสมาชิกที่ต้องเดินทางในครัวเรือนของเมืองมหานครกรุงเทพ 

รูปแบบการเดินทาง 
จำนวน 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด รวม จำนวนที่

ตอบ 
จำนวนที่ไม่

ระบุ 

รถยนต ์ 984 16 .51 .63 0 5 506 

รถจักรยานยนต์ 988 12 .82 .68 0 4 807 

รถจักรยาน 981 19 .09 .30 0 2 85 

รถประเภทอื่น 929 71 .01 .30 0 9 10 

สมาชิกที่เดินทาง 976 24 1.13 .99 0 9 1106 

ตารางที่ ซ-6: สรุปจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในครัวเรือนของเมืองมหานครกรุงเทพ 

จำนวนรถในครัวเรือน 
รถยนต์ จักรยานยนต์ รวมรถยนต์และจักรยานยนต์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ไม่มี 535 54.4 315 31.9 189 18.9 

1 คัน 403 41.0 554 56.1 433 43.3 

2-3 คัน 43 4.4 117 11.8 357 35.7 

4-5 คัน 3 0.3 2 0.2 16 1.6 

มากกว่า 5 คันขึ้นไป 0 0.0 0 0.0 5 0.5 

รวม 984 100.0 988 100.0 1000 100.0 
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ตารางที่ ซ-7:  การมีสมาชิกที่ไปทำงานหรือเรียนในครัวเรือนของเมืองมหานครกรุงเทพ 
สมาชิกที่ไปทำงานเรียน จำนวน ร้อยละ 

มี 704 72 

ไม่มี 272 28 

รวม 976 100 

ตารางที่ ซ-8:  จำนวนคนเดินทางในครัวเรือนของเมืองมหานครกรุงเทพ 

รวมจำนวนคนเดินทาง จำนวน ร้อยละ 

ไม่มี 272 27.9 

1 คน 405 41.5 

2-3 คน 280 28.7 

4-5 คน 19 1.9 
รวม 976 100.0 

ตารางที่ ซ-9:  ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ (vehicle utilization) ของเมืองมหานครกรุงเทพ 
ประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ จำนวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 198 28.1 

เท่ากับ 1 343 48.7 

มากกว่า 1 163 23.2 

รวมทั้งหมด 704 100.0 

 

3. ผลกระทบของ COVID-19 

3.1 ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทาง  
 1) วัตถุประสงค ์

ตารางที่ ซ-10:  วัตถุประสงค์การเดินทางช่วงการระบาดของ COVID-19 ของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
พื้นที ่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

การเดินทางไปทำงาน/เรียน
หนังสือ 

จำนวน 18 16 19 30 20 31 45 89 92 194 554 

ร้อยละ 30.5 31.4 35.8 43.5 38.5 44.3 38.1 42.4 38.7 40.1 39.5 

การเดินทางไปซื้อของ 
จำนวน 19 19 21 20 18 20 44 72 86 151 470 

ร้อยละ 32.2 37.3 39.6 29.0 34.6 28.6 37.3 34.3 36.1 31.2 33.5 

การเดินทางไปออกกำลัง
กาย/พักผ่อน 

จำนวน 12 9 8 10 7 14 17 29 34 93 233 

ร้อยละ 20.3 17.6 15.1 14.5 13.5 20.0 14.4 13.8 14.3 19.2 16.6 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/
เพื่อน 

จำนวน 10 7 5 9 7 5 12 20 26 46 147 

ร้อยละ 16.9 13.7 9.4 13.0 13.5 7.1 10.2 9.5 10.9 9.5 10.5 

รวม 
จำนวน 59 51 53 69 52 70 118 210 238 484 1404 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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 2) ความถี ่
ตารางที่ ซ-11:  ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อความถี่ในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ 

ความถี่ในการเดินทาง 

พื้นที ่

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพิ่มขึ้น จำนวน 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 7 

  ร้อยละ 1.9 0.0 0.6 1.3 1.3 0.9 0.6 1.1 0.9 0.4 0.8 

เหมือนเดิม จำนวน 15 13 13 17 13 18 30 53 60 121 351 

  ร้อยละ 39.1 33.7 35.1 44.6 36.7 32.4 38.2 38.3 34.9 40.5 37.9 

ลดลง จำนวน 22 25 24 21 22 36 44 83 107 177 559 

  ร้อยละ 59.0 66.3 64.2 54.2 62.0 66.7 61.2 60.6 64.2 59.1 61.3 

รวม จำนวน 37 38 37 38 35 54 74 137 168 299 917 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ซ-12:  ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อราคาค่าเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ 

ราคาค่าเดินทาง 
พื้นที ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 

  ร้อยละ 0.6 0.0 0.6 1.3 1.3 0.0 0.6 0.7 0.7 0.4 0.6 

เหมือนเดิม จำนวน 15 13 15 19 15 21 39 61 72 127 399 

  ร้อยละ 40.4 34.2 39.7 49.5 42.6 39.1 51.2 44.7 42.9 42.3 43.1 

ลดลง จำนวน 22 25 22 19 20 33 35 75 93 172 515 

  ร้อยละ 59.0 65.8 59.7 49.2 56.1 60.9 48.2 54.6 56.3 57.3 56.3 

รวม จำนวน 37 39 37 38 36 54 75 137 167 300 919 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ซ-13:  ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ 

ระยะเวลาในการ
เดินทาง 

พื้นที ่   

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 

  ร้อยละ 0.7 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.6 0.7 0.6 0.5 

เหมอืนเดิม จำนวน 17 15 19 20 19 32 47 77 83 156 483 

  ร้อยละ 46.3 40.1 50.7 51.9 51.7 58.6 60.8 56.5 49.1 52.5 52.6 

ลดลง จำนวน 19 23 18 18 17 22 28 58 83 140 424 

  ร้อยละ 53.0 59.9 49.3 47.4 48.3 41.4 38.9 43.0 50.1 46.9 46.9 

รวม จำนวน 36 38 37 38 36 54 75 135 166 297 911 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. ผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 แบ่งตามบคุลักษณ ์

1) วัตถุประสงค ์
ตารางที่ ซ-14: วัตถุประสงค์การเดินทางช่วงการระบาดของ COVID-19 ของเมืองมหานครกรุงเทพ แบ่งตามบุคลักษณ์ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

การเดินทางไปทำงาน/เรียน
หนังสือ 

จำนวน 65 421 68 554 

ร้อยละ 35.5 38.9 48.9 39.5 

การเดินทางไปซื้อของ 
  

จำนวน 57 378 35 470 

ร้อยละ 31.1 34.9 25.2 33.5 

การเดินทางไปออกกำลัง
กาย/พักผ่อน 

จำนวน 34 180 19 233 

ร้อยละ 18.6 16.6 13.7 16.6 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/
เพื่อน 

จำนวน 27 103 17 147 

ร้อยละ 14.8 9.5 12.2 10.5 

รวม 
  

จำนวน 183 1082 139 1404 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 2) ความถี ่
ตารางที่ ซ-15: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อความถี่ในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพ แบ่งตามบุคลักษณ์ 

ความถี่ในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 1 5 1 7 

  ร้อยละ 0.9 0.7 1.3 0.8 

เหมือนเดิม จำนวน 46 271 35 351 

  ร้อยละ 42.9 37.5 36.0 37.9 

ลดลง จำนวน 60 440 60 559 

  ร้อยละ 56.2 61.9 62.7 61.3 

รวม จำนวน 106 715 96 917 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ซ-16: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อราคาค่าเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ราคาค่าเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มขึ้น จำนวน 1 4 1 6 

  ร้อยละ 0.4 0.5 1.3 0.6 

เหมือนเดิม จำนวน 59 297 42 399 

  ร้อยละ 54.3 41.1 45.0 43.1 

ลดลง จำนวน 49 416 50 515 

  ร้อยละ 45.3 58.4 53.6 56.3 

รวม จำนวน 108 717 94 919 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ซ-17: ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อระยะเวลาในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพ แบ่งตามบุคลักษณ์ 

ระยะเวลาในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 1 2 2 5 

  ร้อยละ 0.7 0.2 2.1 0.5 

เหมือนเดิม จำนวน 66 372 45 483 

  ร้อยละ 61.4 52.0 47.0 52.6 

ลดลง จำนวน 40 336 48 424 

  ร้อยละ 37.9 47.8 50.9 46.9 

รวม จำนวน 107 710 94 911 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

5) ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 

ตารางที่ ซ-18:  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 กับการใช้เทคโนโลยีการขนส่งของเมืองมหานครกรุงเทพ 

การเปลี่ยนช่วง COVID-19 
เพิ่มข้ึน  เหมือนเดิม  ลดลง รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 การทำอาหารกินเองในบ้าน 496 50.7 402 41.1 80 8.2 978 100.0 

2 การเดินไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน 133 14.3 378 40.7 418 45.0 929 100.0 

3 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน 22 2.3 236 24.9 690 72.8 948 100.0 

4 การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร 73 7.9 338 36.8 508 55.3 919 100.0 

5 การซื้อของออนไลน์ 58 6.2 386 41.2 492 52.6 936 100.0 

 

5. ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง 

5.1 การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน 

ตารางที่ ซ-19:  การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ 
การเคยใช้บริการแอป

พลิเคชันเรียกรถ 
พื้นที ่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

เคย จำนวน 0 1 0 0 0 1 1 4 9 13 29 
 ร้อยละ 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 1.8 1.2 2.9 4.6 4.4 3.0 

ไม่เคย จำนวน 39 39 38 40 39 55 84 134 188 285 941 
 ร้อยละ 100.0 97.5 100.0 100.0 100.0 98.2 98.8 97.1 95.4 95.6 97.0 

รวม จำนวน 39 40 38 40 39 56 85 138 197 298 970 
 ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ ซ-20:  การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามบุคลักษณ์ 
ความถี่ในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เคย จำนวน 0 24 5 29 

  ร้อยละ 0.0 3.2 5.2 3.0 

ไม่เคย จำนวน 117 733 91 941 

  ร้อยละ 100.0 96.8 94.8 97.0 

รวม จำนวน 117 757 96 970 

  ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
5.2 การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (Mode shift)  

5.2.1 การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามพื้นที่ 
1) วัตถุประสงค์ 

ตารางที่ ซ-21: วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยแอปพลิเคชันของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
พื้นที ่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

การเดินทางไป
ทำงาน/เรียนหนังสือ 

จำนวน 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0 1 3 5 9 19 

ร้อยละ 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 23.1 38.5 34.6 31.1 

การเดินทางไปซื้อ
ของ 

จำนวน 0 1 0 0 0 1 1 3 4 9 19 

ร้อยละ 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 100.0 25.0 23.1 30.8 34.6 31.1 

การเดินทางไปออก
กำลังกาย/พักผ่อน 

จำนวน 0 1 0 0 0 0 1 4 2 4 12 

ร้อยละ 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 30.8 15.4 15.4 19.7 

การเดินทางไปเยี่ยม
ญาติ/เพื่อน 

จำนวน 0 1 0 0 0 0 1 3 2 4 11 

ร้อยละ 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 23.1 15.4 15.4 18.0 

รวม 
จำนวน 0 4 0 0 0 1 4 13 13 26 61 

ร้อยละ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
2) ความถี ่

ตารางที่ ซ-22: การเปลี่ยนแปลงความถี่หลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ 

ความถี่ในการเดินทาง 
พื้นที ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.9 

เหมือนเดิม จำนวน 0 1 0 0 0 0 1 3 3 7 15 
 ร้อยละ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 25.0 100.0 87.5 36.1 50.0 53.2 

ลดลง จำนวน 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 13 
 ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 12.5 61.1 50.0 46.0 

รวม จำนวน 0 1 0 0 0 1 1 4 9 13 29 
 ร้อยละ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ซ-23:  การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ 

ราคาค่าเดินทาง 
พื้นที ่

รวม 
1  3 4 5 6 7 8 9 10 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เหมือนเดิม จำนวน 0 1 0 0 0 0 1 3 6 7 18 
 ร้อยละ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 25.0 100.0 87.5 63.9 50.0 61.8 

ลดลง จำนวน 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 11 
 ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 12.5 36.1 50.0 38.2 

รวม จำนวน 0 1 0 0 0 1 1 4 9 13 29 
 ร้อยละ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ซ-24:  การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
พื้นที ่

รวม 
1  3 4 5 6 7 8 9 10 

เพิ่มขึ้น จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เหมือนเดิม จำนวน 0 1 0 0 0 0 1 4 6 7 18 
 ร้อยละ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0 100.0 63.9 52.6 64.0 

ลดลง จำนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 10 
 ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 25.0 0.0 36.1 47.4 36.0 

รวม จำนวน 0 1 0 0 0 1 1 4 9 13 29 
 ร้อยละ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

5.2.2 การเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแบ่งตามบุคลักษณ์ 
1) วัตถุประสงค ์

ตารางที่ ซ-25:  วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยแอปพลิเคชันของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามบุคลักษณ ์

วัตถุประสงค์การเดินทาง 
กลุ่มชายขอบ 
(marginal) 

กลุ่มมวลชน 
(mass) 

กลุ่มล้ำสมัย 
(maverick) 

รวม 

การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ จำนวน 0 15 4 19 

  ร้อยละ 0.0 31.9 28.6 31.1 

การเดินทางไปซื้อของ จำนวน 0 15 4 19 

  ร้อยละ 0.0 31.9 28.6 31.1 

การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน จำนวน 0 9 3 12 

  ร้อยละ 0.0 19.1 21.4 19.7 

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน จำนวน 0 8 3 11 

  ร้อยละ 0.0 17.0 21.4 18.0 

รวม จำนวน 0 47 14 61 

  ร้อยละ 0.0 100.0 100.0 100.0 
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2) ความถี ่

ตารางที่ ซ-26: การเปลี่ยนแปลงความถี่หลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ความถี่ในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 0 0 0.25 

 ร้อยละ 0.0 1.0 0.0 0.9 

เหมือนเดิม จำนวน 0 12 3.5 15.25 

 ร้อยละ 0.0 49.6 70.0 53.2 

ลดลง จำนวน 0 12 1.5 13.25 
  ร้อยละ 0.0 49.3 30.0 46.0 

รวม จำนวน 0 24 5 28.75 

  ร้อยละ 0.0 100.0 100.0 100.0 

3) ราคาค่าเดินทาง 
ตารางที่ ซ-27: การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามบุคลักษณ์ 

ราคาค่าเดินททาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 0 0 0 

  ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 

เหมือนเดิม จำนวน 0 14 3.5 17.75 

  ร้อยละ 0.0 60.1 70.0 61.8 

ลดลง จำนวน 0 10 1.5 11 
  ร้อยละ 0.0 39.9 30.0 38.2 

รวม จำนวน 0 24 5 28.75 

  ร้อยละ 0.0 100.0 100.0 100.0 

4) ระยะเวลา 
ตารางที่ ซ-28:  การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเดินทางหลังใช้แอปพลิเคชันในการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพแบ่งตามบุคลักษณ ์

ระยะเวลาในการเดินทาง กลุ่มชายขอบ (marginal) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มล้ำสมัย (maverick) รวม 

เพิ่มข้ึน จำนวน 0 0 0 0 

  ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 

เหมือนเดิม จำนวน 0 15 3 18 

  ร้อยละ 0.0 63.8 65.0 64.0 
ลดลง จำนวน 0 9 2 10 

  ร้อยละ 0.0 36.2 35.0 36.0 

รวม จำนวน 0 24 5 29 

  ร้อยละ 0.0 100.0 100.0 100.0 
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6. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง 

6.1 ทดสอบ ANOVA 

ตารางที่ ซ-29:  ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของเมืองมหานครกรุงเทพ 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95 Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ระยะเวลา
เดินทาง 

พื้นที่ 1 32 8.56 13.730 2.427 3.61 13.51 0 60 
พื้นที่ 2 36 8.08 13.568 2.261 3.49 12.67 0 60 
พื้นที่ 3 38 7.32 20.339 3.299 .63 14.00 0 120 
พื้นที่ 4 36 10.08 16.280 2.713 4.57 15.59 0 60 
พื้นที่ 5 37 8.57 15.811 2.599 3.30 13.84 0 60 
พื้นที่ 6 48 7.17 13.166 1.900 3.34 10.99 0 50 
พื้นที่ 7 78 9.40 15.935 1.804 5.80 12.99 0 120 
พื้นที่ 8 126 8.53 13.433 1.197 6.16 10.90 0 90 
พื้นที่ 9 174 7.47 13.786 1.045 5.41 9.53 0 120 
พื้นที่ 10 300 6.02 7.761 .448 5.13 6.90 0 40 
รวม 905 7.49 12.814 .426 6.66 8.33 0 120 

ค่า
เดินทาง 

พื้นที่ 1 37 828.919 889.3374 146.2062 532.399 1125.439 0.0 3000.0 
พื้นที่ 2 38 621.053 884.7531 143.5259 330.242 911.864 0.0 3000.0 
พื้นที่ 3 35 522.857 702.8663 118.8061 281.414 764.300 0.0 2000.0 
พื้นที่ 4 38 877.895 1105.7470 179.3759 514.445 1241.345 0.0 5000.0 
พื้นที่ 5 37 727.027 1298.6422 213.4955 294.038 1160.016 0.0 6000.0 
พื้นที่ 6 56 714.286 740.8665 99.0024 515.880 912.691 0.0 4000.0 
พื้นที่ 7 82 485.244 850.5659 93.9293 298.354 672.134 0.0 6000.0 
พื้นที่ 8 143 565.385 777.0944 64.9839 436.924 693.846 0.0 4000.0 
พื้นที่ 9 192 806.458 1148.7680 82.9052 642.931 969.986 0.0 8000.0 
พื้นที่ 10 297 818.249 1319.8453 76.5852 667.529 968.970 0.0 15000.0 
รวม 955 723.906 1092.0707 35.3386 654.555 793.256 0.0 15000.0 
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ตารางที่ ซ-30:  แสดงผลการทดสอบ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของเมืองมหานครกรุงเทพ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระยะเวลา
เดินทาง 

Between Groups 1412.529 9 156.948 .955 .476 

Within Groups 147011.659 895 164.259   

Total 148424.188 904    

ค่าเดินทาง Between Groups 15347446.404 9 1705271.823 1.436 .168 

Within Groups 1122410485.115 945 1187735.963   

Total 1137757931.518 954    

 
ตารางที่ ซ-31:  แสดงผลการทดสอบ Robust Tests of Equality of Means ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของ
เมืองมหานครกรุงเทพ 

  Statistica df1 df2 Sig. 

ระยะเวลาเดินทาง Welch 1.130 9 181.053 .344 

Brown-Forsythe .708 9 353.308 .701 

ค่าเดินทาง Welch 1.876 9 204.493 .057 

Brown-Forsythe 1.758 9 445.494 .074 

ตารางที่ ซ-32: ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์ของเมืองมหานครกรุงเทพ 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95 Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ระยะเวลา
เดินทาง 

กลุ่มชายขอบ 118 3.36 7.850 .723 1.92 4.79 0 40 

กลุ่มมวลชน 697 6.78 10.975 .416 5.97 7.60 0 120 

กลุ่มล้ำสมัย 90 18.41 22.305 2.351 13.74 23.08 0 120 

รวม 905 7.49 12.814 .426 6.66 8.33 0 120 

ค่าเดินทาง 

กลุ่มชายขอบ 111 632.342 961.3494 91.2472 451.512 813.173 0.0 5000.0 

กลุ่มมวลชน 750 645.653 1030.6707 37.6348 571.771 719.536 0.0 15000.0 

กลุ่มล้ำสมัย 94 1456.383 1408.4658 145.2722 1167.901 1744.865 0.0 8000.0 

รวม 955 723.906 1092.0707 35.3386 654.555 793.256 0.0 15000.0 
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ตารางที่ ซ-33: แสดงผลการทดสอบ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์ของเมืองมหานครกรุงเทพ 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ระยะเวลาเดินทาง Between Groups 13100.496 2 6550.248 43.661 .000 

Within Groups 135323.692 902 150.026   

Total 148424.188 904    

ค่าเดินทาง Between Groups 55956340.448 2 27978170.224 24.621 .000 

Within Groups 1081801591.070 952 1136346.209   

Total 1137757931.518 954    

 
ตารางที่ ซ-34: แสดงผลการทดสอบ Robust Tests of Equality of Means ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคลักษณ์
ของเมืองมหานครกรุงเทพ 

  Statistica df1 df2 Sig. 
ระยะเวลาเดินทาง Welch 22.124 2 169.568 .000 

Brown-Forsythe 24.750 2 122.817 .000 

ค่าเดินทาง Welch 14.747 2 162.308 .000 
Brown-Forsythe 19.749 2 198.069 .000 

 
6.2 ทดสอบ Multinomial Logistic Regression 

1) การวิเคราะห์รีเกรสชัน   

ตารางที่ ซ-35: แสดงผลการทดสอบ Parallel line Likelihood Ratio Tests วิธีการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพ 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced 
Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 287.669a 0.000 0  

เพศหญิง 297.440 9.771 2 .008 

อายุ 288.349 .679 2 .712 

จำนวนรถยนต์ 409.545 121.876 2 .000 

จำนวนรถจักรยานยนต์ 355.741 68.072 2 .000 

รายได้ 298.099 10.430 2 .005 

อาชีพพนักงานประจำ/ลูกจ้าง 294.660 6.990 2 .030 

ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 290.237 2.568 2 .277 

ราคาค่าเดินทาง 290.072 2.403 2 .301 

เวลาเดินทาง 315.431 27.762 2 .000 

การมีเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน 287.681 .011 2 .994 

การมีสมาร์ทโฟนใช้งาน 295.242 7.573 2 .023 

พื้นที่อยู่อาศัย 289.584 1.915 4 .751 
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The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a 
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. 
The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.     

a. This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect 
does not increase the degrees of freedom.     

ตารางที่ ซ-36: แสดงผลการทดสอบ Goodness-of-Fit วิธีการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพ 
  Chi-Square df Sig. 
Pearson 929.643 614 .000 
Deviance 287.669 614 1.000 

 
ตารางที่ ซ-37:  แสดงผลการทดสอบ Pseudo R-Square วิธีการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพ  

Cox and Snell Nagelkerke McFadden 
.635 .747 .530 

ตารางที่ ซ-38:  แบบจําลอง Multinomial วิธีการเดินทางของเมืองมหานครกรุงเทพ 

Observed 

Predicted 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ Percent Correct 

รถยนต์ 87 13 1 86.1 

รถจักรยานยนต์ 16 157 7 87.2 

รถโดยสารสาธารณะ 2 17 22 53.7 
Overall Percentage 32.6 58.1 9.3 82.6 
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ภาคผนวก ฌ นโยบาย แผนงาน แนวทาง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการขนส่งและยานยนต์ไฟฟ้า 

 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้มีแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคตอย่าง “ยานยนต์ไฟฟ้า” เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน  ของการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2559) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์
ที่ 2 เรื่อง การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services) มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้า ความสะดวกในการเดินทาง และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก  (กระทรวงคมนาคม, 
2559) 

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในระยะยาว และ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนไปในทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจนการก้าวสู่การ
เป็นประเทศไทย 4.0 ที่มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตของประเทศในระยะยาว  เกิดการบูรณา
การแผนงานโครงการร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ โดยประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง ( Integrated Transport Systems) เน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทุกรูปแบบการขนส่งและการบริการ โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการกับทุก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย การเชื ่อมโยงโครงข่าย (connectivity) การเข้าถึง 
(accessibility) และความคล่องตัวในการจราจร (mobility) โดยมีการบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่ง 
(intermodal transport) มุ่งเน้นให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางรางและทางน้ำเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของ
ประเทศ ระบบการขนส่งทางถนนเป ็นระบบเสร ิม ( feeder systems) และเน ้นการบร ิหารจ ัดการ 
(Management) ระบบคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเร่งรัดพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการ และกฎ ระเบียบที่เอื้ออำนวย
ต่อการค้า การลงทุนและความต้องการในการเดินทางที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services) เน้นการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสาร โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง เพื่อให้
เกิดการเคลื ่อนย้ายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อผู ้ประกอบการและ
ผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งปริมาณและคุณภาพ ได้
มาตรฐานสากลและสามารถให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ มีค่าโดยสารที่เหมาะสม
ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ (ตรงต่อเวลา น่าเช่ือถือ สะอาด สะดวก และปลอดภัย) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กำกับดูแล และปฏิรูปองค์กร  (Regulations and 
Institution) เน้นการปรับโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคมนาคมขนส่งให้มีบทบาท ที่ชัดเจน
ระหว่างหน่วยงานด้านนโยบาย กำกับดูแล และประกอบการด้านการขนส่ง  การใช้กฎหมายและการบังคับใช้ 
เป็นเครื ่องมือสำคัญในการควบคุม กำกับและส่งเสริม  การดำเนินงานด้านคมนาคมขนส่ง เนื ่องจากการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นอย่างมาก  เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม บริบทการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดได้ และเน้นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและบริหาร จัดการด้านคมนาคมขนส่ง (Public Private Partnership: PPP) มุ่งเน้นการเพิ่มบทบาท
เอกชนในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
การดำเนินโครงการ มีความโปร่งใส (Transparency) และความเท่าเทียม (Equity) ในทุกขั้นตอนกระบวนการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) เน้นการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อให้มีบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งในด้านต่าง ๆ  ที่มี
คุณภาพ เพียงพอ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านคมนาคมขนส่งทั้งภายในประเทศและในระดับ
ภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว ้

ยุทธศาสตร์ท ี ่  5 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคม  ขนส่ง 
(technology and innovation) เน้นส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและ  ระบบ
เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริหาร
จัดการด้านคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการให้บริการ  การ
บริหารจัดการบริการขนส่ง สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริม  การ
ผลิตของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม (กระทรวงคมนาคม, 2559) 
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3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงพลังงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กำหนดแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยระบุว่าการปฏิรูปพลังงานด้านเทคโนโลยี  
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการปฏิรูปการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มีเป้าหมาย 4 
ประการ คือ 1) การกำหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน 2) การกำหนดนโยบายและแนวทางใน
การส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการกำกับดูแล การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบครบวงจร 3) 
รัฐบาลมีการปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่าง  
เหมาะสม และ 4) อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีกำหนดแผนการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านที่
ชัดเจน (กระทรวงพลังงาน, 2560) 

4. แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่ปี 2562-2566 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันยานยนต์ และ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำแผนแม่บทยานยนต์ฉบับใหม่ปี 2562-2566 โดยเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า 4 ประเภท ได้แก่ แบตเตอรี่ มอเตอร์ ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่  และระบบ
ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งนี้ สศอ. คาดว่าในระยะ 20 ข้างหน้า 
รถยนต์ที่ผลิตในไทยจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 25% ส่วนการต่อยอดรถยนต์อีโคคาร์ไปสู่การเป็น “Eco 
EV” สศอ.จะหารือกับกรมสรรพสามิตในภาพรวมของการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในการพัฒนาสู่ยาน
ยนต์แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ตามแผนพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ  โดย
ยังมุ่งส่งเสริมต่อยอดการปรับเปลี่ยนอีโคคาร์ไปสู่การผลิตเป็น“Eco EV” ต่อไป 

การส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ขณะนี้กำลังเผชิญบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การส่งออกมี
อุปสรรค เช่น เวียดนาม ออกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ด้วยการตรวจอย่างเข้มงวดทุก ส่งผลให้
ยอดส่งรถไทยไปเวียดนามต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 27 และพลาดเป้าหมายที่ค่ายรถยนต์ตั้งใจ
จะส่งออกไปถึงร้อยละ 75 ในขณะที่มาเลเซีย เริ่มออกมาตรการจำกัดโควตาการนำเข้ารถยนต์จากประเทศใน
อาเซียนด้วยกัน รวมถึงบริบทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  (กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561) 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (2561) ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กับการวางแผนพัฒนานโยบายการเดินทางในอนาคต คือ ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน
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แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่า
ใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้
และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการ
กินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน (ราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 82 ก, 2561)  

6. นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

จากคำแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  มี
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับการเดินทางในอนาคตอยู่ในนโยบายข้อที่ 5.6 เรื่อง การพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศและสามารถรองรับการขนส่ง

และการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่าง ไร้รอยต่อ  เป็นการให้ความสำคัญกับการบูรณาการ

การพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพื้นที่และเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาค

ขนส่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

2) แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื ้นที ่ เขตเมือง  โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที ่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม สั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง 

3) การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีด้านพลังงาน อาท ิเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า อัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกัก

เก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้าง ตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 

4) ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มี ความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ 

โดยจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้าน

พลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้น การพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือ และใต้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่าง
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พื ้นที ่ต่าง ๆ ได้อย่างมั ่นคง และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต  (สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตร,ี 2562) 

7. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า  

 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 
(2562) ระบุว่า จากการที่ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถจำกัด และผู้ประกอบการต่างชาติยังไม่มีความ
มั่นใจในความคุ้มทุน ถ้าต้องลงทุนใหม่ ดังนั้น การขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมขยายตัวให้รวดเร็วไม่สามารถ
พึ่งพากลไกของตลาดเพียงอย่างเดียวได้ จำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายชัดเจนจากหน่วยงานของภาครัฐใน
การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐทำตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
โดยมีบทบาท เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจได้ ตลอดจนกำกับ
ดูแล ให้มีการใช้กฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพ เป็นบทบาทตามสถานการณ์ปกติ (Business as Usual) 
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน  รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วภายใต้ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่คุ้นเคย และยังไม่มี
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นได้ ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถชี้นำหรือกำหนดนโยบาย
เชิงรุกให้มีความชัดเจนเพ่ือผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องที่สำคัญได้ 

นอกจากนี้ผลจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการยานยนต์ในประเทศไทย
ได้ระบุว่าปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนายานยนต์มีหลายประการ เช่น  

1) นโยบายหรือเป้าหมายของภาครัฐไม่ชัดเจน ทำให้ภาคเอกชนยังไม่กล้าตัดสินใจ  

2) การดำเนินงานของภาครัฐควรมีขั้นตอนที่ชัดเจน เพ่ือเอกชนจะได้กำหนดแผนการดำเนินได้ 

3) การทำงานของรัฐไม่มีเจ้าภาพหลัก ทำงานไม่บูรณาการกัน 

4) การนำแผน EV ไปปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการเชื่อมโยงกัน 

5) นโยบายไม่มีการทบทวนปรับแก้ให้ทันสมัยและใช้ได้จริง 

6) ความต้องการรถ EV ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากราคาสูงกว่ารถ ICE และรถ EV มีตัวเลือกน้อยกว่า 

7) การพัฒนาโครงร้างพื้นฐาน เช่น สถานีอัดประจุยังไม่คลอบคลุม และการสร้างมาตรฐานเพื่อความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคยังน้อย 

8) การจัดงบประมาณเพื่อจัดหารถ EV ของรัฐอาจติดระเบียบหรือมีข้อจำกัดอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถ
ทำได้ตามนโยบายที่ออกมาได้ รวมทั้งการผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศยังเสียเปรียบการนำเข้า 
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9) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน EV ไม่สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน 
ติดข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

10) สถานีอัดประจุไฟฟ้ายังไม่เพียงพอครอบคลุม เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้  

11) การจดทะเบียนสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ ผู้ประกอบการยังช้าและมีข้อจำกัด  

12) ควรประกาศหลกัเกณฑ์และค่าพลังงานที่ชัดเจน 

13) ประเทศไทยยังไม่มีการผลิต การวิจัยและพัฒนา  

14) ต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูง ไม่มี แหล่งเงินทุนสนับสนุน 

15) ไม่ได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 

16) ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถสู้ราคากับ ผู้นำเข้าได ้

17) ด ้าน Supply side รถ EV ม ีต ้นท ุน ส ูง  Economy of scale ย ังไม ่ เก ิดควรมี  Common 
Platform ให้ผู้ประกอบการไทย ได้ใช้ร่วมกัน  

18) ควรส่งเสริม Open Software /Hardware ให้แก่ผู้ประกอบการไทย (สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2562) 

8. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า  

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้าโดยกำหนดเป็นเป้าหมาย 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) มีวิิสัยทัศน์ คือ “ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME 
ไทยให้มีศักยภาพในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการสร้าง EV Open Platform ในประเทศ” มีเป้าหมาย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)  มีเป้าหมายเพื่อสร้าง EV Open Platform กลางในประเทศไทย สำหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อาทิรถ โดยสาร รถสามล้อ รถยนต์ขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์ภายใน 3 ปี และ
สามารถผลิตแพลตฟอร์มยานยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในเชิงอุตสาหกรรม ภายใน 5 ปี ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มียุทธศาสตร์ 2 
ด้าน คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า มีกลยุทธ์ 3 ด้านคือ 1) ส่งเสริมให้การเดินทางและการขนส่งสาธารณะทางถนนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
ทั้งหมด 2) พัฒนามาตรฐานและศูนย์ทดสอบ และ 3) พัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง EV Open Platform ในประเทศไทย มียุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ 1) สร้าง
ต้นแบบ EV Open Platform 2) สร้างรถต้นแบบ และ 3) ส่งเสริมกระบวนการผลิต (สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562) 

9. โครงการประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ต่อการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคขนส่ง 

โครงการประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ต่อการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคขนส่ง โดยสำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว.  
(2562) ระบุว่าการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น มีการจัดซื้อและใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะเพื่อเป็นตัวอย่างนำร่อง ส่วนมาตรการทางด้านภาษีได้กำหนดไว้ในอัตราที่ต่ำกว่ารถยนต์
ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นศูนย์ ประเทศไทยมีการส่งเสริมการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิต ทั้งการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ยกเว้นอากรการนำเข้าพวกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ โดยผู้ผลิตต้องยื่นเข้ารับการส่งเสริมแก่ BOI และ
ยังมีมาตรการในการลดภาษีสรรพาสามิต และทำให้ผู้บริโภคหาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกลง โดยภาครัฐมี
เป้าหมายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดปลั๊กอิน และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รวมทั้งสิ้น 1.2 
ล้านคันในปี พ.ศ. 2579  

 ในขณะเดียวกันนโยบายการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ เช่น ประเทศ
นอร์เวย์ ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับการยกเว้นภาษีจดทะเบียนและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐให้เงินสนับสนุนแก่
ผู้ประกอบการที่ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า และผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือประเทศเยอรมนีที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำ
การผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยทุ่มงบประมาณไปกับการวิจัย และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าการ
ใช้มาตรการในการจูงใจให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่น ยกเว้นการเก็บภาษียานยนต์เป็นระยะเวลา 5-
10 ปี ตามช่วงเวลาที่ออกรถตามแผนนโยบายของรัฐที่ตั้งไว้ และสนับสนุนเงินให้แก่ผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า โดยจะ
ให้เงินชดเชยสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้ส่วนตัวสูงสุด 5,000 ยูโร หรือหากเป็นรถยนต์ของบริษัทจะ
ชดเชยให้ 3,000 ยูโร  และในประเทศญี่ปุ่น ภาครัฐให้เงินสนับสนุนงานวิจัยพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเกิดเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ของโมเดลรถและแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการทำข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้นในเรื่อง
ของ ‘แท่นชาร์จ’ ให้รถทุกยี่ห้อสามารถใช้หัวชาร์จแบบเดียวกันได้ รวมถึงยังมีการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ที่ซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า การลดหรือยกเว้นภาษีจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การกำหนดมาตรการนำรถยนต์ทั่วไปคันเก่า มา
แลกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐกำหนดไว้ การจัดตั้ง ‘เมืองยานยนต์
ไฟฟ้า EV/PHEV town’ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ ผู้ใช้ยังได้รับสิทธิพิเศษที่รัฐบาลมอบให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี ่ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั ๊กอิน (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื ้อเพลิง (Fuel Cell EV) หาก
เข้าเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถ หรือมีที่จอดรถเฉพาะสาหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงสิทธิใน
การใช้ช่องทางเดินรถพิเศษ สิทธิในการเข้าพื้นที่จำกัดซึ่งเปิดให้เฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า ทุกคนในประเทศสามารถ
ชาร์จไฟฟ้าในแท่นชาร์จสาธารณะได้ ‘โดยไม่มีค่าใช้จ่าย’ มียกเว้นค่าผ่านทางในถนนที่มีการเก็บค่าผ่ านทาง 
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และอนุญาตให้รถยนต์ไฟฟ้าใช้ช่องทางสำหรับรถโดยสารประจำทางและรถแท็กซี่ (Bus and taxi lanes) 
พร้อมทั้งให้จอดรถในพื้นที่สาธารณะทุกแห่งได้โดยไม่เสียค่าจอด  เป็นต้น (สำนักประสานงานโครงการร่วม
สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว., 2562) 

10. นโยบาย 30@30 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กำหนดนโยบาย 30@30 โดยมีแนวทางการ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศที่ตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อย
มลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดใน ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 เพื่อเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) จากการประชุม
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที ่12 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดการ
กำหนดเป้าหมายการผลิตและการใช้ ZEV ดังนี ้

1) การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 725,000 คัน รถจักรยานยนต์ 675,000 
คัน รถบัสและรถบรรทุก 34,000 คัน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตรถสามล้อ เรือโดยสาร และรถไฟระบบราง 

2) การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 440,000 คัน รถจักรยานยนต์ 
650,000 คัน รถบัสและรถบรรทุก 33,000 คัน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมสถานีอัดประจุยาน
ยนต์ไฟฟ้าสาธารณะแบบ Fast charge จำนวน 12,000 หัวจ่าย และสถานีสับเปลี ่ยนแบตเตอรี ่สำหรับ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1,450 สถานี และมีมาตรการส่งเสริม ZEV ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

3) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วน โดยได้มีการกำหนดมาตรฐานให้ครอบคลุมยานยนต์และชิ ้นส่วนสำคัญ แผนส่งเสริม
ผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า และแผนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและ
กำลังคน 

4) การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งมาตรการทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี โดยมีมาตรการ Quick win 
เป็นการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของธุรกิจขนส่งเชิงพาณิชย์และหน่วยงานรัฐ 

5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งการส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้า การพัฒนา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุ และการส่งเสริมเทคโนโลยีสมาร์ทกริด รวมถึงการส่งเสริมให้
เกิดอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศ การจัดการแบตเตอรี่
ใช้แล้วและการพัฒนากำลังคน  

เป้าหมายต่าง ๆ ในข้างต้นนำมาสู่การกำหนดมาตรการการนำไปสู่การปฏิบัติ 3 ระยะ ได้แก่  
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ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) : ปี 2564 – 2565 เป็นการนำร่องส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับทั่วประเทศ 

ระยะที่ 2 : ปี 2566 – 2568 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 225,000 คัน รถจักรยานยนต์ 360,000 คัน และรถบัส/รถบรรทกุ 
18,000 คัน ภายในปี 2568 รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแรก
และถือว่าเป็นเป้าหมายการผลิตในระดับ Economy of Scale 

ระยะที่ 3 : ปี 2569 – 2573 เน้นการขับเคลื่อนแผนและมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุ
ตามนโยบาย 30/30 ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะทั้งสิ้น 725 ,000 
คัน ประเภทรถจักรยานยนต์จะมีการผลิตทั้งสิ้น 675 ,000 คัน คิดเป็น 30% ของการผลิตในปี 2573 และ
รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศ (กระทรวงพลังงาน, 2564) 

11. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง พ.ศ. 
2564 – 2565 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564) จัดทำแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2564 – 2565 กำหนดแนวทางการ
พัฒนาการปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 3 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนพร้อมรับ (Cope) ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ ผู้ผลิตชิ้นส่วน 

รถยนต ์และผู้ให้บริการซ่อมแซมและ บำรุงรักษา 

2) ขั้นตอนปรับตัว (Adapt) ได้แก่ (1) สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการ และแรงงานใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ให้พร้อมสำหรับการผลิตยาน

ยนต์สมัยใหม่ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ขับเคลื่อน อัตโนมัติ พร้อมทั้งกระตุ้นการลงทุนใหม่ 

ๆ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ที่จำเป็น พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศใน การถ่ายทอด

เทคโนโลยีและความเชี ่ยวชาญ และ (2) ส่งเสริมการใช้ชิ ้นส่วนในประเทศใน  การพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่ไม่ขัดต่อข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ของ ความร่วมมือ/การค้า

ระหว่างประเทศ 

3) ขั้นตอนเปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต (Transform)  ได้แก่ (1) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรม ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปรับ 

ระเบียบกฎหมาย ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทคโนโลยีแบตเตอรี่

และมอเตอร ์พร้อมทั้ง กระตุ้นอุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศ และจัดให้มีสถานีบริการอัดประจุที่
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ทั่วถึง (2) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อขยายฐาน 

อุตสาหกรรม อาทิอุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2564) 

 

12. แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟา้ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มีแนวทางการส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 64 มีมติเห็นชอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มจำนวน 33 
มาตรฐาน อาทิ มาตรฐานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ยานยนต์อัจฉริยะ อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ EV เพื่อเตรียมพร้อม
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ และรักษา
ฐานการผลิต ตลอดจนความเป็นผู้นำด้านยานยนต์และชิ้นส่วนของอาเซียน 

ทั้งนี้ สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วทั้งสิ้น 82 มาตรฐาน และอยู่
ระหว่างจัดทำอีก 15 มาตรฐาน คาดว่าทั้งปีนี้จะประกาศได้ถึง 97 มาตรฐาน  โดยในส่วนของมาตรฐานที่
เกี่ยวกับยานยนต์อัจฉริยะ เช่น ระบบตรวจจับคนเดินถนน  ระบบลดความเสียหายจากการชนด้านหน้า  ระบบ
ตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถและใช้ถนน สมอ.จะได้พิจารณาความ
เหมาะสมในการกำหนดให้รถทุกคันต้องติดต้ังระบบดังกล่าวต่อไป 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แบ่งออกได้เป็น 9 กลุ่ม ดังนี้ 

1) เต้าเสียบและเต้ารับของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ เต้าเสียบ เต้ารับ-จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และเต้ารับ
ยานยนต์ การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า 

2) ระบบประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ สถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายของยานยนต์ไฟฟ้า ระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า การส่งกำลังแบบไร้สายด้วย
สนามแม่เหล็ก เป็นต้น 

3) ความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก คุณลักษณะ
เฉพาะสำหรับระบบส่งกำลังด้วยไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์นั่ง รถบัส รถปิกอัพ 
รถบรรทุก และ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ลักษณะสัญญาณรบกวนวิทยุ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สามารถอัดประจุซ้ำ
ได้ การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนของยานยนต์ ฟังก์ชันนิรภัย 
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4) สมรรถนะของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ การวัดกำลังสุทธิของเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือของการ
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้า ลักษณะเฉพาะ
การใช้งานบนถนน โมเปดไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

5) มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  ได้แก่ มอเตอร์กระแสสลับที ่จ ่ายไฟฟ้าด้วยตัวแปลงผัน
อิเล็กทรอนิกส์ การหากำลังสูญเสียรวมของมอเตอร์กระแสสลับที่จ่ายไฟฟ้า 

6) เซลล์แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ การทดสอบสมรรถนะและความทนทาน ความ
ปลอดภัยสำหรับเซลล์และมอดูล วิธีทดสอบลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้า 

7) อุปกรณ์อื่น ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันในสาย
สำหรับการชาร์จไฟ สายไฟฟ้าสำหรับอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 

8) ระบบสื่อสารของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ อินเตอร์เฟสการสื่อสารยานยนต์กับระบบจ่ายไฟฟ้า 

9) อื่น ๆ ได้แก่ มาตรฐานที่เกี่ยวกับยานยนต์อัจฉริยะ  เช่น ระบบตรวจจับคนเดินถนน ระบบลด
ความเสียหายจากการชนด้านหน้า ระบบตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
รถและใช้ถนน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2564) 

13. แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แนวคิดหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2021 โดยนำดิจิทัลมาขับเคลื่อน (Enabler) งาน
คมนาคมและขนส่ง ในการสร้างคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม  ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2021 มี
วิสัยทัศน์ “ยกระดับคมนาคมไทย สู่ยุคคมนาคมดิจิทัล” มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัล เพื่อ
ยกระดับภารกิจด้านการคมนาคม ให้สามารถสร้างคุณค่าเพิ ่มอย่างก้าวกระโดด ทั้งใน  ด้านการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการเติบโตแบบมี
ส่วนร่วม และเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มียุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
มี 5 ด้าน ได้แก่  

1) การพัฒนา Digital Logistics มุ่งสู่การเป็น Smart Corridor 

ระยะที่ 1: Digitization มีเป้าหมายพัฒนาข้อมูล (digitize) สินค้าและยานพาหนะ พัฒนาการ

เข้าถึง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสร้างข้อมูลดิจิทัล 

ระยะที่ 2: Connectivity มีเป้าหมายนำข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ยกระดับคุณภาพ

โครงสร้างพื้นฐาน อำนวยจราจรกำกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาทางกายภาพและดิจิทัลให้

สอดคล้องเชื่อมโยงกับผังเมือง ผังภาค แผนประเทศ 
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ระยะที่3: Autonomous มีเป ้าหมายพัฒนาการขนส่งเป ็นไปในล ักษณะ autonomous, 

optimized & smart และมีบริการ Logistics Analytic as a Service  

2) พัฒนา Smart Mobility มุ่งสู่การเป็นต้นแบบ Smart City ควบคู่กับการสนับสนุน Inclusive 

transport 

ระยะที่ 1: Digitization  มีเป้าหมายพัฒนาข้อมูล (digitize) ผู้เดินทางและเส้นทางยานพาหนะ 

และการพัฒนาสถานี และโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสร้างข้อมูลดิจิทัล 

ระยะที่ 2: Connectivity  มีเป้าหมายนำข้อมูลมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่า

เทียม อำนวยการจราจร กำกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาทางกายภาพและดิจิทัลให้สอดคล้อง

เชื่อมโยงกับผังเมือง ผังภาค แผนประเทศ 

ระยะที่ 3: Autonomous มีเป้าหมายการเดินทางเป็นไปในลักษณะ autonomous, optimized 

& smart และมีบริการ Mobility as a Service 

3) สร้าง Digital Transport Ecosystem เพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณค่าข้อมูลคมนาคม 

ระยะที่ 1: Digitization มีเป้าหมายการพัฒนา digital knowledge มี transport technology 

และ startup ตลอดจน digital marketplace 

ระยะที่ 2: Connectivity มีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การพัฒนา 

startup และ marketplace เชื่อมโยงกันเป็น cluster 

ระยะที่  3: Autonomous มีเป้าหมายการพัฒนา transport ecosystem ที ่สามารถสร้าง 

นวัตกรรมของตนเอง และได้รับการยอมรับ ในระดับสากล 

4) ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณค่าข้อมูลคมนาคม 

ระยะที่1: Digitization มีเป้าหมายการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ digital ตาม roadmap และใช้ 

big data analytics 

ระยะที ่2: Connectivity แลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยความปลอดภัยและรักษาสิทธิ์ 

ระยะที ่3: Autonomous การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เป็นไปใน ลักษณะ optimized & smart 

5) สร้าง Digital Government Platform เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ งานบริการ และบุคลากร 

ระยะที่1: Digitization ประชาชนมี participation & engagement ผ่านช่องทางดิจิทัล และมี 

บริการหรือการบริหารแบบ one transport ในรูปแบบ digital platform 

ระยะที่  2: Connectivity พัฒนาบร ิการและการบร ิหารให ้ เป ็นไปในล ักษณะ  Single & 

Connected Digital Platform กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ระยะที่ 3: Autonomous มีเป้าหมายพัฒนา Platform สำหรับการบริการและการ บริหารเป็น

แบบ personalized autonomous, optimized & smart (กระทรวงคมนาคม, 2021) 

14. โครงการ PEA VOLTA Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้พัฒนา PEA VOLTA Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้
ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งานสามารถใช้
ระบบแผนที่นำทางไปยังสถานี ตรวจสอบสถานะหัวชาร์จที่ต้องการรับรู้การทำงานของระบบประจุไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า บริหารจัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง 

ทั้งนี้ PEA เปิดให้บริการ PEA VOLTA ในปั๊มบางจาก 6 สถานี ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่าน PEA 
VOLTA Application สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 
12 มีนาคม 2564 โดย PEA VOLTA คือ คำตอบสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร มีฟังก์ชันเพื่ออำนวย
ความสะดวก เช่น ระบบแผนที่นำทางไปยังสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้า ทั้งการเติมเงิน สั่งงานเครื่องอัดประจุ และการชำระค่าบริการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่ง PEA มีนโยบายจะพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้
มากขึ้นต่อไป (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2564) 
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รายชื่อคณะผู้จัดกจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 

ชื่อคณะผู้รับผดิชอบ  

• นางสาวเป่ียมสุข สนทิ  

• นางสาวสิริมา ศรีสุวรรณ ์ 

• นางสาวพรพิมล โสรีกลุ  

หน่วยงานทีส่ังกัด  

• ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถานทีต่ิดต่อ 

• ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนน 

พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

• โทรศัพท์ +66 (0) 2218 4370-1 

• โทรสาร +66 (0) 2218 4372 


