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แจกแบบสอบถาม ให้กลุม่ตวัอยา่งน าไปกรอกเองท่ีบ้าน โดยมีจ านวนครัวเรือนท่ีร่วมท าการส ารวจถึง 2,319 

ครัวเรือน ซึง่เป็นจ านวนประชากร 6,189 คนและท าการเดนิทาง 19,385ครัง้ ข้อมลูท่ีถกูรวบรวมในการส ารวจ

ครัง้นี ้สามารถน าไปใช้งานในหลายๆด้าน ทัง้การวางแผน นโยบายการขนสง่, นโยบายการพฒันาเมือง และ

การวางผงัเมือง ยกตวัอย่างเชน่: 

 เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับแผนพฒันาระบบสาธารณะตา่งๆส าหรับเมืองเชียงใหมเ่ชน่ แผนโครงสร้าง

พืน้ฐานการขนสง่, แผนใช้ท่ีดนิ, และแผนพฒันาเมือง 

 เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับโครงการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเชิงพาณิชย์ และการวิเคราะห์ 

การตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัการขนสง่ 

 เป็นข้อมลูส าหรับแบบจ าลองการจราจรและการขนสง่ 

 เป็นข้อมลูตวัชีว้ดัเพ่ือการเปรียบเทียบกบัระบบการขนสง่ของเมืองอ่ืน ๆ 

 เป็นข้อมลูในการคาดการณ์แนวโน้มการขนสง่ของเมืองเชียงใหมแ่ละปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ: 

 ผลการส ารวจชีใ้ห้เห็นวา่ประชากรในกลุม่ตวัอยา่ง

ของเมืองเชียงใหมมี่การเดนิทางโดยการเดนิเท้าและ 

การใช้จกัรยานท่ีสงู 21%ของการเดนิทางของกลุม่

ตวัอยา่งเป็นการเดนิทางโดยสองรูปแบบนี ้และ

พบวา่ 60% ของการเดนิทางในกลุม่ผู้อาวโุส( 65 ปี

ขึน้ไป) เป็นการเดนิทางโดยใช้การเดนิ และการข่ี

จกัรยาน ข้อมลูนี ้ชีใ้ห้เห็นถึงโอกาสท่ีจะเพิ่มความ

ยัง่ยืนของเมือง โดยการพฒันา สิ่งอ านวยความ
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สะดวกท่ีเก่ียวข้องกบั รูปแบบการเดนิทางเหล่านี ้เชน่คณุภาพของทางเท้า หรือทางรถจกัรยาน 
 

 

 กวา่ 50% ของครัวเรือนจะมีจกัรยานอยา่งน้อยหนึง่คนัในครอบครอง และ 32% ของกลุม่ตวัอยา่ง มี

จกัรยานไว้ใช้สว่นตวั 

 ประชากรในกลุม่ตวัอย่างท าการเดนิทางโดยเฉล่ีย 3.14 ครัง้ตอ่วนัตอ่คน ซึง่เทียบเทา่กบั ระยะทาง 17.8 

กิโลเมตร หรือคิดเป็นเวลาในการเดนิทาง 49 นาทีตอ่วนั การเดนิทางในแตล่ะครัง้มีระยะทางโดยเฉล่ีย 

3.91 กิโลเมตรและใช้เวลา 16 นาที  

 ขนาดของครัวเรือนมีผลตอ่การเลือกพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง ซึง่ครัวเรือนท่ีมีขนาดใหญ่ เดนิทางโดย

ใช้รถยนต์มากกวา่ แตมี่จ านวนการเดนิทางท่ีน้อยกวา่ และระยะการเดนิทางโดยเฉล่ีย นัน้สัน้กวา่ 

 ครัวเรือนท่ีมีฐานะจะเดินทางโดยพาหนะสว่นตวัท่ีมีเคร่ืองยนต์และ มีระยะการเดนิทางโดยเฉล่ีย ท่ี

มากกวา่ครัวเรือนอ่ืนๆ  

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาลนครเชียงใหมท่ าการเดนิทางโดยใช้การเดนิ และจกัรยาน

มากกวา่ กลุม่ตวัอยา่งในเทศบาลนครเชียงใหม ่ 

 กลุม่ตวัอยา่งในเทศบาลนครเชียงใหม ่สว่นใหญ่จะเดนิทางโดยใช้รถจกัรยานยนต์ และมีสดัสว่นการ

เดนิทางโดยใช้เคร่ืองยนต์สงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งในเขตอ่ืน แม้วา่จะอยูใ่นพืน้ท่ี ท่ีมีความหนาแนน่ท่ีสงูกวา่ 

 ครัวเรือนสว่นใหญ่มีรถจกัรยานยนต์ในการครอบครอง รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ ท่ีถกูใช้ในการ

เดนิทางมากท่ีสดุ โดยคิดเป็น 41% ของปริมาณการเดนิทางทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง  

 จากกลุม่ประชากรตวัอยา่งพบวา่12% ของผู้ขบัข่ีรถยนต์และ 26.5% ของผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ในกลุม่

ประชากรตวัอยา่ง ไมมี่ใบอนญุาตขบัรถท่ีเหมาะสม  
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 ในปี1994 การเดนิทางสว่นใหญ่มีจดุเร่ิมต้น(origin)ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม(่municipality) 64% 

การเปล่ียนแปลงของสดัสว่นนีเ้ร่ิมน้อยลง จนในปีลา่สดุ การเดนิทางเพียง 35% มีจดุเร่ิมต้นในเขต

เทศบาลเมืองเชียงใหม่ สดัส่วนของจดุเร่ิมต้น(origin)ของการเดนิทางท่ีเปล่ียนไปแสดงให้เห็นวา่การใช้

ท่ีดนิในเขตผงัเมืองท่ีเปล่ียนไป 

Trip origin proportion comparison (in % of surveyed trips) 
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การส ารวจพฤตกิรรมการเดนิทางของคนในเมืองเชียงใหม่นีเ้ป็นการร่วมวิจยัระหวา่ง หนว่ยวิจยั

โครงสร้างพืน้ฐาน และการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(ICM) และคณะวิจยัการวางแผน

คมนาคม และวิศวะการจราจร มหาวิทยาลยัเวียนนาเทคโนโลยี (IVV-TU Wien) มีสถานศกึษา องค์กร และ

บริษัทห้างร้านกวา่ 15 แหง่ให้ความร่วมมือ ร่วมถึงภาครัฐ เชน่เทศบาลนครตา่งๆ ในเขตผงัเมืองรวมเชียงใหม ่

และอาสาสมคัรประจ าหมูบ้่านและชมุชนตา่งๆท่ีเสียสละเวลาอนัมีคา่เพ่ือ ให้การสนบัสนนุเป็นอยา่งดี 
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The Chiang Mai Mobility and Transport Survey (CM-MTS) is a household 

travel survey carried out in 2011/12.  The survey captured mobility data that 

represents 19,385 trips carried out by 6,189 persons in 2,319 households within 

Chiang Mai city area.  This data provides a comprehensive snapshot of the travel 
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behaviour of  h  ci y’s residents.  The data can be used as a basis for a wide 

range of analysis and policy planning.  It should be noted that the results 

presented in this report are analysis of unadjusted and unexpanded survey data. 

Some of the survey interesting findings are summarised below.  

Interesting findings:  

 There are a high proportion of trips made by walking and bicycle.  

Over 20% of all trips surveyed, are made by these non-motorised 

modes.  Particularly in the senior group (over 65 years old), 60% of 

trips made by this group are walking and cycling trips. This finding 

indicates opportunity to improve sustainability of the city by 

improve infrastructure that will further promote them, such as 

footpath improvement and cycle lane.  

 
 Over 50% of households have at least a bicycle, 32% of 

respondents have access to at least a bicycle   

 On average, each person makes 3.14 trips per day, which 

equivalents to 17.8 kilometres trip distance and 49 minutes trip 

time per day.  

Walking 
15% 

Bicycle 
6% 

Private car - driver 
19% 

Private car - 
passenger 

8% 

Motorcycle - driver 
41% 

Motorcycle - 
passenger 

7% 

Minibus 
1% 

School/work van 
2% 

Other 
1% 
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 Trip made by the respondents has the averages trip distance and 

trip time of 3.91 kilometres and 16 minutes.  

 Respondents outside the Chiang Mai city municipality area travel by 

walking and cycling more than those within the city municipality 

area. 

 Respondents in the Chiang Mai city municipality area travel with 

motorcycle and car more than other groups, despite its higher 

density .  

 Larger household travels more by car, make less amount and 

shorter trips  

 Motorcycle is the most commonly owned, most available, and most 

used mode of transport, but 15% of respondents have no access to 

any vehicles at all.  

 12% of car drivers and 27.5% of motorcycle drivers do not have 

appropriate driving licence.  

 There are significant change of trip origin proportion, which signifies 

dramatic change in land use of the city 

Trip origin proportion comparison (in % of surveyed trips) 

 

© CM-MTS 2012 
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In 1994, a majority of its trips originated from the area inside the 

municipality (64%) but in 2012 a majority of trips are originated from the area 

inside the municipality (64.5%)This change indicates a significant change in the 

land use within the municipality and other area of the city during this period.  

 

The CM-MTS is a collaboration research project between the 

Infrastructure & Construction Management Research Unit (ICM) of Chiang Mai 

University and the Research Centre of Transport Planning and Traffic Engineering 

(IVV) of Technical university of Vienna. Fifteen academic institutions, 

organisations, and companies in the city took part in the survey. The undertaking 

was greatly supported by the governmental sectors, such as municipalities within 

the Principle plan area and volunteers within villages and communities, who 

kindly dedicated their valuable time. 


