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บทคัดยอ 

ปจจุบัน ปญหาที่จอดรถไมเพียงพอ มีความจําเปนมาก ดวยจํานวนพ้ืนที่อันจํากัด สงผลให
เกิดปญหาดานที่จอดรถ จึงทําการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่จอดรถโดยใชเทคโนโลยีที่
จอดรถอัตโนมัติ เพ่ือเปนแนวทางในการใชเทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติเพ่ือแกไขปญหาที่จอดรถใน
ปจจุบัน ผูวิจัยเก็บขอมูลในการวิจัย โดยการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณ เพ่ือนําขอมูลที่
ไดมาทําการวิเคราะห เปรียบเทียบขอแตกตางของระบบท่ีจอดรถอัตโนมัติทั้ง 2 ระบบ จาก
การศึกษาเปรียบเทียบ ระบบ Tower Parking และระบบ Multi-Story Parking พบวาระบบที่จอด
รถอัตโนมัติทั้ง 2 ระบบ มีขอแตกตางกันไปตามลักษณะของแตละระบบ ไดแก 1)ลักษณะการ
ทํางาน 2)โครงสราง 3)ระยะเวลาการติดตั้ง 4)ความจุ 5)เวลาในการรอรถ 6)การบํารุงรักษา 7)ความ
เหมาะสมตอสถานที่  ประโยชนของการใชเทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติ มีดังนี้ 1)ระบบท่ีจอดรถ
อัตโนมัติบริหารจัดการพ้ืนที่จอดรถไดอยางมีประสิทธิภาพ 2)ใชพ้ืนที่นอยกวา 3)ประหยัด
งบประมาณและระยะเวลาในการกอสราง 4)สามารถรื้อถอนไดโดยไมเสียหายและมีมูลคา 5)ระบบมี
ความปลอดภัยสูง 6)คาใชจายและการบํารุงรักษาตํ่า 7)เปนนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

คําสําคัญ : อาคารจอดรถ, ที่จอดรถ, ลิฟตยกรถ, ทาวเวอรปารคกิ้ง, มัลติ-สตอรี่ปารคก้ิง  
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Abstract 

The current parking problems is not enough. There is a great need With 

limited space The problem of parking. A study on ways to manage the parking area 

using automatic parking. To guide the use of automated parking technology to solve 

parking problems in the present. The data were collected in the research. The field 

survey and interviews. The data were analyzed. Compare the different parking 

systems, automatic 2 system from a comparative study of systems Tower Parking 

System Multi-Story Parking find parking system, automatic two systems are different 

according to the nature of the system include: 1). feature 2) structure 3) During the 

installation of 4) capacity 5) the time to wait. 6) Maintenance 7) suitable place. The 

benefits of using automated parking technology: 1) automated parking management 

systems, parking areas effectively. 2) use less space 3) save money and construction 

time. 4) can be removed without damage and valued. 5) high security. 6) costs, and 

low maintenance. 7) is an innovation-friendly environment. 

Keyword  : Parking Lot, Car Park, Car Lift, Tower Parking, Multi-Story Parking
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บทนํา 
 ในป จจุ บั นการจราจรบนถนนใน
กรุงเทพมหานครคับคั่งและติดขัดเปนประจํา 
เนื่องจากปริมาณจํานวนรถยนตที่มีมากจนทอง
ถนนเริ่มมีชองการจราจรไมเพียงพอ แตก็ไมใช
แคปญหาบนทองถนนเทานั้น แตยังรวมไปถึง
ปญหาเรื่องของที่จอดรถ ดวยในสถานการณ
ปจจุบัน ปญหาที่จอดรถไม เพียงพอ ไดทวี
ความจําเปนมากข้ึนทุกขณะ ดวยจํานวนพ้ืนที่
อันจํากัด และไมสามารถจัดการใหเปนระบบ
เปนระเบียบได  
 สถานที่จอดรถเปนปจจัยสําคัญหลัก
ตามสถานที่ตาง ๆ ที่คอยจัดเตรียมไว ใหกับ
บุคคล เพ่ืออํานวยความสะดวก แตปญหาใน
ปจจุบัน มีประชากรท่ีมีรถยนตสวนบุคคลมาก
ขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหสถานที่ดังกลาวไม
เพียงพอตอการรองรับของรถยนตสวนบุคคล 
การจัดการที่จอดรถใหเพียงพอกับความตองการ
นั้นเปนไปไดยาก สงผลใหเกิดปญหาดานที่จอด
รถ เชน ที่จอดรถไมเพียงพอ จอดรถในที่หาม
จอด จอดรถซอน จอดกีดขวางการจราจร 
ปญหาตาง ๆ เหลานี้เพ่ิมผลกระทบตอปญหา
ก า ร จ ร า จ ร ติ ด ขั ด  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร     

สินคาเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหลายตาง
ถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือตอบสนองการใชชีวิตที่
สะดวกสบายย่ิงขึ้น ที่จอดรถอัตโนมัติก็เปนหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่มีการใชในหลายประเทศทั่วโลก

และเปนเทคโนโลยีที่ปลอดภัยสําหรับทั้งผูขับขี่
และยานพาหนะ เทคโนโลยีนี้ถูกใชโดยทั่วไป
เมื่ อ พ้ืนที่มีจํ ากัดและตนทุนที่ ดินมากกว า
คาใชจายในการแกปญหาที่จอดรถโดยใชวิธีที่มี
ราคาสูง และในปจจุบันหลาย ๆ อาคาร ไดมี
การนํานวัตกรรมที่จอดรถอัตโนมัติเขามาใช ทั้ง
อาคารชุดที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคาร
ศูนยการคา สถาบันการศึกษา พ้ืนที่จอดรถ
สาธารณะ หรือแมแตในที่จอดรถสวนบุคคล ซึ่ง
ในประเทศไทยก็มีการนําที่จอดรถอัตโนมัติ 
ระบบ  Tower Parking และ  ระบบ  Multi-

Story Parking มาใชในการบริหารพ้ืนที่ ดังนั้น 
ระบบจอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking 

System) จึงเปนอีกหนึ่งนวัตกรรมท่ีไดรับความ
นิยมในฐานะทางออกของการแกไขปญหาเรื่อง
ที่จอดรถ   

ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของปญหาท่ี
จอดรถในเขตเมืองที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งเปนสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่สําคัญและสนับสนุนตอ
การดําเนินการกิจกรรมของสถานท่ีนั้น ๆ ดังนั้น 
การศึกษาเปรียบเทียบระบบท่ีจอดรถอัตโนมัติ 
ระบบ  Tower Parking และ  ระบบ  Multi-

Story Parking จึงมีความสําคัญ เนื่องจากทั้ง2
ระบบไดถูกในมาใชในประเทศไทย  เพ่ือนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถและ
จัดการปญหาที่จอดรถไม เพียงพอตอความ
ตองการของผูมาใชบ ริการ  รวมถึงปญห า
การจราจรติดขัดภายในพื้นที่ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

       1. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
พ้ืนที่จอดรถโดยใชเทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับระบบท่ีจอดรถ
อัตโนมัติ  
       2. เพ่ือศึกษาลักษณะการใชเทคโนโลยีที่
จ อ ด ร ถ อั ต โ น มั ติ ข อ ง ก ร ณี ศึ ก ษ า  แ ล ะ
เปรียบเทียบการทํางานของเทคโนโลยีที่จอดรถ
อัตโนมัติทั้ง 2 ระบบ 

       3. เ พ่ือ เป รียบเทียบขอแตกต างของ
เทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติทั้ง 2 ระบบ และ
เสนอแนะประโยชนของการใชเทคโนโลยีที่จอด
รถอัตโนมัติ  

ระเบียบวิธีวิจัย 

ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง นี้ เ ป น ก า ร ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบระบบท่ีจอดรถอัตโนมัติ ระบบ 
Tower Parking แ ล ะ  ร ะ บ บ  Multi-Story 

Parking โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey 

Research ) มีวัตถุประสงคที่สําคัญไดแก เพ่ือ
ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่จอดรถ
โดยใช เทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติ ศึกษา
ลักษณะการใชเทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติของ
กรณีศึกษา  เปรียบเ ทียบขอแตกตา งของ
เทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติทั้ง 2 ระบบ และ
เสนอแนะประโยชนของการใชเทคโนโลยีที่จอด
รถอัตโนมัติ  

ประชากรท่ีใช ในการวิจัยครั้ งนี้ แบ ง
ออกเปน 2 กลุมคือ 

 1. ผูจัดการโครงการ เจาหนาที่ผูดูแล
พ้ืนที่จอดรถ  

2. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีที่จอดรถ
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย  
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ถึงรูปแบบเทคโนโลยีที่
จอดรถอัตโนมัต ิและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ขั้ น ต อ น ท่ี  2  ศึ ก ษ า แ ล ะ สํ า ร ว จ
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ จ อ ด ร ถ อั ต โ น มั ติ ข อ ง พ้ื นที่
กรณีศึกษา  

 ขั้ น ตอน ท่ี  3  สั มภ าษณ ผู จั ด ก า ร
โครงการ เจาหนาที่ผูดูแลพ้ืนที่จอดรถ รวมถึง
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีที่จอดรถ 

 ขั้นตอนท่ี 4 นําขอมูลจากการสัมภาษณ
และขอมูลภาคสนาม มาวิเคราะห  

 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการศึกษาและ
เสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้  มีข้ันตอนดังนี้ 

 1 .  การ สํารวจภาคสนาม  (  Field 

Survey ) โดยการสํารวจภาคสนามจะเนนไปท่ี 
ลักษณะโดยรวมของโครงการ เชน จํานวน
อาคาร จํานวนหองพัก ทําเลท่ีตั้ง สิ่งอํานวย
ความสะดวก เปนตน และเทคโนโลยีที่จอดรถ
อัตโนมัติของโครงการ เชน ใชระบบอะไร 
จํานวนความจุรถยนต เปนตน 
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 2. การสัมภาษณ ( Interview ) โดย
เปนการ สัมภาษณผู จั ดการโครงการและ
เจาหนาที่ผู ดูแลพ้ืนที่จอดรถของโครงการ
กรณีศึกษา ถึงลักษณะการใชงานเทคโนโลยีที่
จอดรถอัตโนมัติ  การอํานวยความสะดวก 
ปญหาที่ เกิดขึ้น  เปนตน  รวมถึง สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีที่จอดรถ ถึงรูปแบบ
เทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติ ลักษณะการทํางาน 
และการบํารุงรักษา เปนตน 

ผลการวิจัย 

 1. ลั กษณะที่ จ อด รถ ใน โ ค ร งก า ร
กรณีศึกษา 
 1.1 Somerset Ekamai Bangkok  

 
ภาพที ่1 แสดงอาคารจอดรถ Tower Parking 

 พ้ืนที่จอดรถของโครงการ Somerset 

Ekamai Bangkok มีขนาด 3,240.189 ตร.ม. 
เปนอาคารจอดรถที่ใช เทคโนโลยีที่จอดรถ
อัตโนมัติระบบ Tower Parking โดยมีอาคาร
จอดรถทั้งหมด 5 อาคาร เรียงตอกัน มีขนาด
ความสูง 55 ม. ความยาว 35 ม. และความกวาง 
6.9 ม. ซึ่งมีจํานวนท่ีจอดรถยนตรวม 250 คัน 

 

 1.2 A Space Me Sukhumvit 77    

 
ภาพที่ 2 อาคารจอดรถ Tower Parking 

 
ภาพที่ 3 แสดงอาคารจอดรถ Multi-Story 

Parking 

 ที่จอดรถของโครงการ A Space Me 

Sukhumvit 77 มีขนาด 3,455.409 ตร.ม. เปน
อาคารจอดรถที่ใชเทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติ 
ซึ่งมี 2 ระบบ คือ Tower Parking และ Multi-

Story Parking โดยมีอาคารจอดรถรวมท้ังหมด 
9 อาคาร ซึ่งมีจํานวนที่จอดรถยนตรวม 234 คัน
 2. วิเคราะหระบบเทคโนโลยีที่จอดรถ
อัตโนมัติ 
 2.1 ระบบ Tower Parking 

 
ภาพที ่4 แสดงระบบ Tower Parking 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 50 -



   เปนระบบท่ีจอดรถอัตโนมัติแบบทรง
สูง มีลักษณะเปนหอสูง ( Tower ) ระบบน้ีเนน
ไปที่ขอจํากัดของพ้ืนที่ โดยเปนการออกแบบให
จอดรถไดมากที่สุดในพ้ืนที่นอย เปนท่ีจอดรถ
อัตโนมัติที่มีการทํางานรวมกันของลิฟตในการ
เคลื่อนที่แนวด่ิง และ Fork Sliding เคลื่อนที่ใน
แนวราบ  
 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลรายละเอียดของระบบ 

Tower Parking 

ขอมูล
เปรียบเทียบ 

ระบบ Tower Parking ( ใชได
กับท้ังรถ SEDAN และSUV ) 

ลักษณะของ
ระบบ 

ระบบอัตโนมัติ 

ลักษณะการ
ทํางาน 

ใชลิฟตในการเคล่ือนที่แนวดิ่ง 
ขนPalletขึ้น-ลง,Fork Sliding 

เคลื่อนที่ในแนวราบ ขนPallet

เขาเก็บสูชองจอด และ
Turntable ในการกลับรถ  

ความจุ ตั้งแต 50-70 คัน/ระบบ 

ขนาดรถ
มาตรฐาน 

ความกวางรถ ไมเกิน 2050 

มม. / ความยาวรถ ไมเกิน 
5400 มม. / ความสูงรถ ไม
เกิน 2000 มม. / น้ําหนักรถ 

ไมเกิน 2600 มม. 
เวลาในการ
นํารถเขา 

ไมเกิน 3 นาที 

เวลาในการ
นํารถออก 

ไมเกิน 3 นาที 

การเขาจอด ขับเดินหนาเขา-ออก 

โครงสราง 
โครงสรางเหล็ก หรือโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ระยะเวลา
การติดตั้ง  

4-10 เดือน ไมรวมถึงการ
วางรากฐานและงานคอนกรีต  

บํารุงรักษา  รายเดือน  

คาใชจายใน
การลงทุน 

500,000 บาท / ชองจอด 

ความ
เหมาะสม
ตอสถานท่ี 

โรงแรม, คอนโดมิเนียม,  

สํานักงาน, หางสรรพสินคา, 
โรงพยาบาล, โชวรูม และการ

บริการที่จอดรถใหเชา 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอดีและขอเสียของระบบ 
Tower Parking  

ระบบ Tower Parking 

ขอดี ขอเสีย 

1.พ้ืนที่จอดรถ 3 คัน (50 

ตร.ม.) สามารถสรางที่จอด
รถไดถึง 30-40 คัน 

1.หากลืมของไว
ในรถ ก็ตอง
เรียกรถออกมา
เพ่ือหยิบของที่
ลืมไว 

2.ใชงานงาย ติดตั้งไดหลาย
รูปแบบ 

2.ตองนํารถเขา-
ออกตามลําดับ
มากอนหลัง 
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3.เสียงเบา , 
แรงสั่นสะเทือนต่ํา เหมาะ
สําหรับที่อยูอาศัย 

3.มีขอจํากัดใน
การนํารถขนาด
ใหญเขาจอด 

4.ระบบมีความปลอดภัยสูง 
มีระบบเซนเซอรที่ตรวจจับ
คน หากมีคนอยูในTower

ระบบจะไมทํางาน 

  

5.ปลอดภัยจากการ
โจรกรรม และมลภาวะ
ตางๆ เชน แสงแดด ฝุน
ควัน และน้ําฝน 

  

6.ขับรถเขาออกสะดวก ไม
ตองกลับรถ 

  

7.เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(Green Parking)   

 

 2.1 ระบบ Multi-Story Parking 

 
ภาพที่ 5 แสดงระบบ Multi-Story Parking 

 เปนระบบท่ีจอดรถแบบก่ึงอัตโนมัติ
ผสมระหวางการยก ( Lift ) และการเลื่อน  
( Slide )  สามารถเคล่ือนยายรถไดทั้งแนวตั้ง
และแนวนอน ระบบน้ีเปนการใชประโยชนจาก
พ้ืนที่ที่จอดรถเพียงไมกี่คันใหเพ่ิมจํานวนข้ึนเปน

เทาตัว ใชงานงาย มีความคลองตัวสูง การ
ออกแบบไมยุงยากซับซอน ติดตั้งไดทั้งในและ
นอกอาคาร สามารถสรางไดตั้งแต 2-6 ชั้น และ
สรางจํานวนแถวไดตั้งแต 2-8 แถว โดยตองมี
การเวนชองจอดไว 1 ชอง / 1 ชั้น ยกเวนชั้น
บนสุด เพ่ือใหเคลื่อนยายรถได สามารถสรางให
บางชั้นอยูใตดินได 
 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลรายละเอียดของระบบ 
Multi-Story Parking  

ขอมูล
เปรียบเทียบ 

ระบบ Multi-Story Parking  

( ใชไดกับทั้งรถ SEDAN และ
SUV ) 

ลักษณะของ
ระบบ 

ระบบก่ึงอัตโนมัติ 

ลักษณะการ
ทํางาน 

ผสมผสานระหวางการยก  
( Lift ) และการเลื่อน ( Slide )  

สามารถเคลื่อนยายรถไดทั้ง
แนวต้ังและแนวนอน  

ความจุ ตั้งแต 5-43 คัน/ระบบ  

ขนาดรถ
มาตรฐาน 

  ความกวางรถ ไมเกิน 1900 

มม. / ความยาวรถ ไมเกิน 
5200 มม. / ความสูงรถ ไมเกิน 
2000 มม / น้ําหนักรถ ไมเกิน 

2000 มม. 
เวลาในการ
นํารถเขา 

ไมเกิน 4 นาที 
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เวลาในการ
นํารถออก 

ไมเกิน 4 นาที 

การเขาจอด 
ขับถอยหลังเขา และขับ

เดินหนาออก 

โครงสราง โครงสรางเหล็ก  

ระยะเวลา
การติดตั้ง  

1 เดือน  

บํารุงรักษา  3 เดือน/ครั้ง  
คาใชจายใน
การลงทุน 

500,000 บาท / ชองจอด 

ความ
เหมาะสม
ตอสถานท่ี 

โรงแรม, คอนโดมิเนียม,  

สํานักงาน, หางสรรพสินคา, 
โชวรูม และการบริการที่จอดรถ

ใหเชา  
  
ตารางที่ 4 แสดงขอดีและขอเสียของระบบ 
Multi-Story Parking  

ระบบ Multi-Story Parking 

ขอดี ขอเสีย 

1.ใชงานงาย 

ระบบไมซับซอน 
1.ไมปองกันมลภาวะตางๆ 

2.สามารถสราง
ใหบางชั้นอยูใต
ดินได 

2.มีเสียงดังแจงเตือนการ
ทํางานของระบบ 

3.ติดตั้งไดทั้ง
ภายในและ
ภายนอกอาคาร 

3.หากลืมของไวในรถ ก็
ตองเรียกรถออกมาเพ่ือ
หยิบของที่ลืมไว 

4.ระบบมีความ
ปลอดภัยสูง 

4.ตองนํารถเขา-ออก
ตามลําดับมากอนหลัง 

5.เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

(Green Parking) 

5.มีขอจํากัดในการนํารถ
ขนาดใหญเขาจอด 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
ที่จอดรถอัตโนมัติทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบ Tower 

Parking และระบบ Multi-Story Parking  จาก
โครงการ  Somerset Ekamai Bangkok และ
โครงการ A Space Me Sukhumvit 77 ผูวิจัย
พบวา 
 1. ระบบ Tower Parking ระบบน้ีเปน
ระบบอัตโนมัติ เนื่องจากสามารถใชการดในการ
สแกนเพ่ือนํารถเขา-ออกได เปนระบบท่ีจอดรถ
ที่มีลักษณะเปนอาคารสูง สามารถเพ่ิมพ้ืนที่จอด
รถไดแนวด่ิง ระบบน้ีเคลื่อนยายรถเขาเก็บ-นํา
ออกโดยใชลิฟตในการยกขึ้น-ลง เปนระบบท่ีใช
งานงาย มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบ
ไดหลากหลาย เหมาะกับสถานท่ีที่มีขอจํากัด
ดานพื่นที ่
 2. ระบบ Multi-Story Parking ระบบ
นี้เปนระบบก่ึงอัตโนมัติ เนื่องจากระบบตอง
ควบคุมดวยการใชมือสัมผัสในการสั่งการทํางาน 
เปนระบบท่ีจอดรถที่มีลักษณะโครงสรางอาคาร
ในแนวราบ ไมสูงมาก สามารถเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถ
ไดทั้งแนวราบและแนวด่ิง ระบบน้ีสามารถ
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เคลื่อนยายรถไดทั้งแนวต้ังและแนวนอน เปน
ระบบท่ีใชงานงาย มีความปลอดภัยสูง เหมาะ
กับสถานท่ีที่ตองการเพ่ิมจํานวนท่ีจอดรถโดย
ตองมีพ้ืนที่ในแนวราบพอสมควร  

 จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
ที่จอดรถอัตโนมัติ ผูวิจัยเสนอแนะถึงประโยชน
ของการใชเทคโนโลยีที่จอดรถอัตโนมัติเขามา
ชวยในการบริหารพ้ืนที่ที่จอดรถ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ระบบท่ีจอดรถอัตโนมัติสามารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พ้ื น ที่ จ อ ด ร ถ ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ ชวยแกปญหาดานที่จอดรถและ
การจราจรในพ้ืนที่ โดยใชเวลาประมาณ 3-4 
นาที ในการนํารถเขาหรือออก/คัน 

 2. ใชพื้นที่นอยกวา (Less Area) ระบบ
ที่จอดรถอัตโนมัติสามารถเพ่ิมจํานวนท่ีจอดรถ
ไดมากกวา 2-4 เทาของที่จอดรถแบบท่ัวไป 
และมีอัตราสวนการใชพ้ืนที่ (FAR: Floor Area 

Ratio) ของระบบนอยกวา 17 ตร.ม./ชองจอด 
(ที่จอดรถทั่วไปใช FAR ประมาณ 35 ตร.ม./
ชองจอด) หรือประมาณ 2 เทา  
 3. ประหยัดงบประมาณและระยะเวลา
ในการกอสราง เนื่องจากเปนงานกอสรางเฉพาะ
ระบบรากฐานเทานั้น สวนงานออกแบบและ
ผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปจะทํามากจากโรงงาน และ
นํามาประกอบติดที่หนางาน 

 4. สามารถรื้อถอนไดโดยไมเสียหาย
และมีมูลคา ในกรณีที่ตองการเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงคการใชพ้ืนที่ 
 5. ระบบมีความปลอดภัยสูง มีอุปกรณ
เ พ่ื อ ค ว ามปลอดภั ย สํ า หรั บ รถยนต และ
ผู ใ ช บ ริ ก า ร  และปลอดภั ย จ ากก า ร เ กิ ด
อาชญากรรมและโจรกรรม 

 6. คาใชจายและการบํารุงรักษาต่ํา 
สามารถลดคาใชจายในการจางพนักงานรักษา
ความปลอดภยัและการดูแลรักษาความสะอาด 

 7 .  เ ป นน วั ต ก ร รมที่ เ ป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม (Green Parking) 

 

ขอเสนอแนะ 
งานวิจัยในครั้งตอไปควรจะมีการศึกษา

ในเรื่องความเปนไปไดในการกอสราง เกี่ยวกับ
ขอจํากัดของพ้ืนที่หรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
และการประเมินความเปนไปไดทางการเงินใน
การลงทุนทําที่จอดรถ และความคุมคาการ
ลงทุน  
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