
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตัิงาน 
ทางด้านกายภาพ และภูมิสถาปัตยกรรม 
ปี 2556 ถึง 2559  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  วรยศ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
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มีที่ไหนสวยกว่า มช. อีกไหม











Green and Clean-

the Sustainable Campus
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2) บริหารการจอดรถ
•สร้างอาคารจอดรถและที่จอดรถ
•มีระเบียบ แนวปฏิบัติการจราจร
และการบังคับใช้

1) พัฒนาเครือข่ายเส้นทางจราจร
•สร้างถนนวงแหวนชั้นนอกแก่การจราจรของรถใช้เคร่ืองยนต์
•สร้างถนนวงแหวนชั้นในแก่รถขนส่งมวลชน
•พัฒนาเส้นทางรถจักรยาน และการเดินเท้า

3) บริหารระบบขนส่งมวลชน
• เสริมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
•ส่งเสริมการใช้พาหนะที่ไม่ใช้
เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
•ส่งเสริมการใช้รถจักรยาน เส้นทาง
การเดินเท้า

4) พัฒนาโซนนิ่ง 
•พัฒนา Silent and Vital Zone 
อันเป็นศูนย์กลางของมช.
•ปรับปรุงนโยบายบ้านพัก 
• เช่ือมหอพักกับอาคารเรียน

การประเมินค่าการปลดปล่อยคาร์บอน Carbon Emission Assessment 

ภมูทิศัน ์และโซนนิ่ง

สาธารณูปโภคและความ

ปลอดภยั



มุมมอง แห่ง “ความยั่งยืน”

1. สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว พื้นที่ชุ่มน้้า และการใช้งบประมาณ  
2. การจัดการพลังงานและการปล่อยก๊าซมลพิษ 
3. การจัดการขยะ 
4. การบริหารการจัดการน้้า 
5. การจัดการการขนส่งและจราจร
6. การพัฒนาและเผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านการสรา้งความยั่งยืนในชมุชน
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2560
o มีทัศนียภาพ ภูมทิัศน์ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม

o มีการพัฒนาหอพักนักศึกษา และพัฒนาระบบสวัสดิการบ้านพัก ที่เหมาะสม

o มีการพัฒนาพื้นทีส่ันทนาการ บริเวณออกก้าลังกาย และพัฒนานักศึกษา

o พื้นที่และระบบกายภาพ “ใจกลาง” มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการเรียนรู้
o สร้างพื้นที่จ้ากัดการใช้รถที่มีเครื่องยนต์ 

o มีพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต ศูนย์การเรียนรู้ หอประวัติ หอจดหมายเหตุ

o มีถนนคนเดิน มีเส้นทางจักรยาน และที่จอดจักรยาน

o ระบบถนน เส้นทางสัญจรและระบบขนส่งมวลชน ได้รับการพัฒนา 
o มีถนนวงแหวนรอบมหาวิทยาลัย สองวงรอบ (วงแหวนในรถทั่วไป วงแหวนใน รถไฟฟ้า) พร้อมทางเดิน

เท้าและเส้นทางจักรยานสู่ใจกลางมหาวิทยาลัย 

o มีจ้านวนรถไฟฟ้าให้เพียงพอ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2560
o ระบบบริหารที่จอดรถ

o ส่งเสริมการใช้รถจักรยาน และการเดินเท้าในมช.
o พัฒนาพ้ืนที่จอดรถแบบ Park and Ride 

o Parking Structure และ On-ground Parking
o พัฒนาระบบจอดรถบูรณาการร่วมกับที่จอดรถของส่วนงาน
o มี Campus Police ทีเ่ข้มแข็ง

o ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาสู่อนาคต
o มีแหล่งเก็บน้้าส้ารองเพิ่มเติม และมีระบบประปาที่ทรงประสิทธิภาพ
o มีแผนการพัฒนาระบบน้้าเสียและน้าน้้าที่บ้าบัดแล้วกลับมาใช้งาน
o มีการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
o มีระบบโทรศัพท์ ที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตวั
o มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนในมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมลดร่องรอยคาร์บอนภายในมหาวิทยาลัย
o พัฒนาศูนย์รีไซเคิล และธนาคารขยะ
o มีระบบสารสนเทศ เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอยา่งเพียงพอ

o มีนโยบายและแนวปฏิบัติ บูรณาการ สอดประสาน เพื่อความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย
o เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลประเมินความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย เทียบเคียงได้กับมหาวิทยาลัยชั้นน้าใน

โลก
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วัตถุประสงค์ Objectives

 มีสภาพ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ร่มรื่นด้วยร่มเงาของต้นไม้ 
สะอาด ปลอดภัย ให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่
สมาชิกชุมชนมหาวิทยาลัย

Green and Clean 

Facility and Environment
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วัตถุประสงค์ Objectives

บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร ผ่านระบบ
สาธารณูปโภค และระบบพลังงาน ในมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ  และให้มีการใช้พลังงานทดแทน 
เป็นไปตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยั่งยืน

Green and Clean Utility and Energy
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วัตถุประสงค์ Objectives

นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
มีสุขภาวะที่ดี มีการควบคุมกิจกรรมที่สร้างมลภาวะ 
และเสริมสร้างความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยอย่าง
เหมาะสมเป็นระบบ

Good Health and Safety
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วัตถุประสงค์ Objectives

 นักศึกษาและบุคลากรมีจิตส านึก และมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

Green and Clean Spirits
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ขอบพระคุณ

ผู้สนับสนุนข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมพัทธกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต อาจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ
อาจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ ดร.อรรถวิทย์ อุปโยคิน อาจารย์ ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ 
กองอาคาร สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม พัชรพรรณ นันทวิสิทธิ์ 
คณะนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



6. การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้าง
ความยั่งยืน ในชุมชนEducation (ED) 

 ED 1 Sustainability courses/total courses 

 ED 2 Sustainability research funding/total 

research funding 

 ED 3 Sustainability publications 

 ED 4 Sustainability events 

 ED 5 Sustainability organizations (student) 

 ED 6 Sustainability website 

 Total 1800



1. สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว พื้นที่ชุ่มน้้า และการใช้
งบประมาณ  Setting and Infrastructure  (SI)

 SI 1 Open space area/total area 

 SI 2 Open space area/total people 

 SI 3 Area on campus covered in forested 

vegetation 

 SI 4 Area on campus covered in planted 

vegetation 

 SI 5 Non-retentive surfaces/total area 

 SI 6 Sustainability budget/total 



2. การจัดการพลังงานและการปล่อยก๊าซมลพิษ 
Energy and Climate Change (EC) 

 EC 1 Energy efficient appliances usage 

 EC 2 Renewable energy usage policy 

 EC 3 Total electricity use/total people 

 EC 4 Energy conservation program 

 EC 5 Green building 

 EC 6 Climate change adaptation and 

mitigation program 

 EC 7 Greenhouse gas emission 



3. การบริหารการจัดการน้้า Water (WR) 1
 WR 1 Water conservation program

 WR 2 Piped water

 Total 1000



 ข
ประเมินร่องรอยคาร์บอนของการก าจัดขยะในปัจจุบัน

ขยะมูลฝอย

เก็บรวบรวมขยะ

พักขยะ (มช)

แยกขยะ (มช)

รีไซเคิล พักขยะ (หายยา)

แยกขยะ (หายยา)

ฝังกลบ (ฮอด)

น ้ามันดีเซล 5.180 ลิตร
ไฟฟ้า 2.052 kWh
ถุงพลาสติกด้า  4 kg
น ้ามันหล่อลื่น 0.019 ลิตร

CO2
CH4
N2O
ฯลฯ

22.982 kgCO2-eq

คิดที่ปริมาณขยะ 1 ตัน

การน้าขยะไปรีไซเคิล
สามารถลดก๊าซเรือน

กระจกจากการผลิตวัสดุ
ใหม่ได้ 133.190 kgCO2-eq
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ขยะภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ธนาคารขยะ
0.1 ตนั/วนั

Recycle อนิทรยี ์ อืน่ๆBiomas

Sub Project #1 
(RDF)

Sub Project #3 
(Producer Gas Analysis)

Sub Project #2 
(Fertilizer)

Dumped Sites

RDF

Carbon Emission Baseline

Carbon Footprint Assessment

คณะเกษตร และกองอาคาร

Comparison

แผนแม่บทการจดัการขยะแบบ

บูรณาการ ส าหรบัมหาวทิยาลยั
Total Feasibility Report Carbon Footprint Report
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4. การจัดการขยะ Waste (WS) 
 WS 1 Recycling program for university 

waste 

 WS 2 Toxic waste recycling 

 WS 3 Organic waste treatment (garbage) 

 WS 4 Inorganic waste treatment (rubbish) 

 WS 5 Sewerage disposal 

 WS 6 Policy to reduce the use of paper 
and plastic on campus 

 Total 1800



ผลการส ารวจปรมิาณจราจรใน มช. 

มอเตอรไ์ซค์ รถยนต์

 ผลรวมปริมาณรถทุกประตู (เวลา 6.00-21.00 น.)

 มอเตอร์ไซค์
 ขาเข้า 37,970 คัน

 ขาออก 31,090 คัน

 รถยนต์และอื่นๆ
 ขาเข้า 19,462 คัน

 ขาออก 17,898 คัน

 ช่วงเวลาที่มอเตอร์ไซค์สะสมในมช.มากที่สุด

 13.00-14.00 น. จ านวน 7,335 คัน
 ช่วงเวลาที่รถยนต์สะสมในมช.มากที่สุด

 10.00-11.00 น. จ านวน 4,296 คัน
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ปรมิาณรถมอเตอรไ์ซคส์ะสมใน มช.

0

1000

2000

3000

4000

5000

ปรมิาณรถยนตแ์ละอืน่ๆสะสมใน มช.

7,335 
คนั

4,296
คนั

แนวคดิเบื้องตน้



5. การจัดการการขนส่งและจราจร
Transportation (TR) 
 TR 1 Total cars entering/total people 

 TR 2 Total bicycles/total people 

 TR 3 Transportation policy on limiting vehicles 
on campus 

 TR 4 Transportation policy on limiting parking 
space 

 TR 5 Campus buses 

 TR 6 Bicycle and pedestrian policy 

 Total 1800



ความท้าทาย แนวทางในการแก้ไข
1. การไม่รักษาวินัยใน

การจราจร และ
มหาวิทยาลัยยังไม่
มีการควบคุม 
(Enforcement) 
วินัยจราจร คลอบ
คลุม การใช้รถ ใช้
ถนน และการจอด
รถ

1. ประกาศใช้ระเบียบจราจรและการน า
พาหนะมาใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. จัดตั้งหน่วยงานใหม่ (ศูนย์จราจรและ
รักษาความปลอดภัย) ในการก ากับ 
ควบคุม วินัยในการจราจรและบังคับใช้
ระเบียบจราจรและการน าพาหนะมาใช้
ในมหาวิทยาลัย

3. นโยบายสวมหมวกกันน็อคและปฏิบัติ
ตามกฎจราจร



1. การมีแหล่งที่อยู่อาศัย
(บ้านพัก และหอพัก) 
ลึกเข้ามาใน
มหาวิทยาลัย หรือใจ
กลางมหาวิทยาลัย

1. รื้อถอนบ้านพักที่หมดสภาพ 
2. ก้ากับการอยู่อาศัยในบ้านพักสวัสดิการ (ให้

อยู่ในช่วงเวลาจ้ากัด หรือมีค่าธรรมเนียม)
3. สร้างกลุ่มบ้านพัก หรืออาคารอพาร์ตเมนต์ 

สวัสดิการแห่งใหม่ นอกมหาวิทยาลัย หรือใน
พื้นที่ใหม่ในมหาวิทยาลัยใกล้ชายรั้วและมี
ทางเข้าออกของตนเอง พร้อมระบบรักษา
ความปลอดภัย

4. พัฒนาหอพักเครือข่าย (ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย)



1. เส้นทางการจราจรถูก
ออกแบบมาให้รถทุกคัน
สามารถเข้าออกได้ทุกจุด 
แต่ตัดกันขวักไขว่ไปมา 
ขาดไฟสัญญาณจราจร 
และแสงสว่างในบางจุด

2. เส้นทางการจราจรมีจุด
อับ มีทางเข้าออก
เส้นทางเดียวหรือคับแคบ 

1. การพัฒนาถนนวงแหวนรอบนอก และวงแห
วนรอบใน แบ่งพื้นที่มช.ออกเป็นสามส่วนคือ
พื้นที่ชั้นนอก พื้นที่ชั้นกลาง และพื้นที่ชั้นใน

2. การเพ่ิมเติมระบบไฟสัญญาณจราจรในจุดคับขัน
3. การใช้ระบบวงเวียน
4. การมีเจ้าหน้าที่ในการก้ากับ ควบคุมการจราจร 

และบังคับใช้ระเบียบการจราจร



1. การขยายตัวในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ การ
วิจัยและการบริการ
วิชาการของส่วนงาน
ต่างๆ

2. ไม่มีพื้นที่จ้ากัดการเข้า
ออกของรถที่มีเครื่องยนต์ 
(Silent Zone) พาหนะ
ทุกคันสามารถเข้าไปใกล้
ตัวอาคาร

1. การพัฒนาพื้นที่ชั้นในของมหาวิทยาลัยให้เป็น 
Silent Zone มีทางเดินเท้า เพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจกลางมหาวิทยาลัย เพ่ิม
ความร่มรื่น สร้างทัศนียภาพที่ดีในใจกลาง
มหาวิทยาลัย

2. จ้ากัดการเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ชั้นใน
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์

3. คงเส้นทางรถฉุกเฉินให้สามารถเข้าสู่พ้ืนที่ชั้นใน
ของมหาวิทยาลัย (By-pass และ emergency 
routes)

4. จัดระเบียบการเข้าออกมหาวิทยาลัย ใช้บัตรเข้า
ออกมหาวิทยาลัยให้สิทธิในการจอดในพื้นที่ที่
สอดคล้องไปกับสถานะของผู้เข้าออก (นักศึกษา 
บุคลากรของส่วนงาน)



1. ไม่มีการจัดการพื้นที่จอด
รถอย่างมีประสิทธิผล 

1. พัฒนาและจัดการพื้นที่จอดรถ ให้มีพื้นที่จอดรถส่วนกลาง 
(ส้าหรับรถที่มีบัตรเข้าออกทุกประเภท และรถ
บุคคลภายนอก) 

2. พัฒนาและจัดการพื้นที่ในส่วนงาน (มีที่จอดส้าหรับ
นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกในสัดส่วนที่
เหมาะสม หรือตามความจ้ากัดของพื้นที่) เฉพาะพ้ืนที่ที่
ใกล้กับแนวถนนวงแหวนชั้นนอกเทา่นั้น

3. พัฒนาอาคารจอดรถ ในจุดที่เหมาะสม มีเส้นทางเข้าออก
จากมหาวิทยาลัยแยกต่างหาก รวมทั้งให้อาคารมีลักษณะ
เป็น Park and Ride 

4. มีเจ้าหน้าที่ก้ากับการจอดรถ และบังคับใช้ระเบียบการ
จอดรถ

5. ติดตั้งและพัฒนาระบบกล้องบันทึกภาพเพื่อช่วยในการ
รักษาความปลอดภัย

6. คืนพื้นที่จอดรถเดิมบางส่วนให้เป็นพื้นที่จอดจักรยานและ
พื้นที่สีเขียว



1. เส้นทางการจราจรไม่เป็น
มิตรต่อการใช้จักรยาน 
และการเดินเท้า

2. ไม่มีวัฒนธรรมของการขี่
จักรยาน

1. พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อสัญจรจากประตูหลัก คู่ไปกับ
ถนนวงแหวนรอบนอก วงแหวนรอบในและเส้นเชื่อมต่อ
ระหว่างวงแหวนไปสู่พ้ืนที่ชั้นใน

2. พัฒนาที่จอดจักรยาน ในพื้นที่ชั้นกลาง และชั้นใน รวมถึง
ทั้งพื้นที่ในส่วนงาน

3. บูรณาการ และหาแนวร่วมจากนักศึกษา และบุคลากรใน
การใช้จักรยานเป็นหลักในการเดินทางในมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาพื้นที่กีฬา พัฒนาพื้นที่สีเขียว และพัฒนาเส้นทาง
จักรยานออกก้าลังกายให้สอดคล้องกัน และต่อเชื่อม
เส้นทางจักรยานระหว่างที่จอดรถ อาคารจอดรถ และ
สนามกีฬา อาคารพลศึกษากลาง

5. พัฒนาเส้นทางทางเดินเท้า ทั้งแบบมีหลังคาและไม่มี
หลังคาเชื่อมหอพัก และส่วนงานไปสู่พื้นที่ชั้นกลาง และ
พื้นที่ชั้นในของมหาวิทยาลัย



1. ขาดการขนส่งมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1. เพ่ิมจ้านวนรถขนส่งมวลชนที่ใช้เชื่อมถนนวงแหว
งวงนอกและวงแหวนภายใน

2. จัดให้มีเส้นทางการเดินรถสายด่วนจากพื้นที่จอด
รถ อาคารจอดรถไปสู่ใจกลางมหาวิทยาลัย

3. ประสานให้รถขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย 
หรือของชม. เชื่อม ศูนย์การศึกษา เข้าด้วยกัน 
(สวนสัก สวนดอก แม่เหียะ) รวมถึงเชื่อมกับ
ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ส้าคัญ 
รอบๆ มช.

4. เพ่ิมเส้นทางและเท่ียวของการเดินรถขนส่ง
มวลชน

5. เพ่ิมขนาดของรถขนส่งมวลชน
6. ใช้รถขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


