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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี เพราะได้รับความเมตตาจากรองศาสตราจารย์

สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ่ึงได้กรุณาให้คําแนะนํา สั่งสอน ให้ความช่วยเหลือ
ในทุกๆ ด้าน เฝ้าติดตาม ให้คําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อีกท้ังคอยผลักดันให้ผู้ศึกษาเกิดความ      
มุมานะ และเป็นกําลังใจและแรงบันดาลใจให้ผู้ศึกษาตลอดมา รวมท้ังรองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ 
ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์พิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ท่ีช่วยกรุณาให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเนื้อหา ส่งผลให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ท้ัง 3 ท่านเป็นอย่างสูง  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมแก่ผู้ศึกษาตลอดมา 
 ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครท่ีเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาทางด้านการจดัการทรัพยากร
วัฒนธรรม และกองการท่องเท่ียว สํานักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครท่ีได้ให้ข้อมูล
ในการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ 

ขอขอบคุณทุกคําแนะนํา แรงผลักดัน แรงกระตุ้น และความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากนาย
อนันตชัย ต้ังทรงสุวรรณ์ นายธานัท ภุมรัช และเพ่ือนๆ CRM 4 รวมถึงเพ่ือนๆ ผู้คอยช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน
ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณครอบครัว แม่ น้า ยาย พ่อ หนุ่ย ท่ีให้ความเข้าใจ เป็นกําลังใจ สนับสนุน
และดูแลผู้ ศึกษาเสมอมา ทําให้ผู้ ศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนสําเร็จลุล่วง และขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านท่ีเก่ียวข้องท่ีทําให้วิทยานิพนธ์นี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี้หากเกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขออภัยในสิ่งท่ีผิดพลาด 
พร้อมท้ังยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานศึกษาต่อไปในอนาคต 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 
 กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เป็นพ้ืนท่ีใจกลางพระนครท่ีมีความสําคัญในฐานะ
ศูนย์กลางทางการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม จึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาจึงเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานครท่ีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวต่างประเทศต่างนิยมเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็น
จํานวนมาก ดังจะเห็นได้จากสถิติจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังใน 
พ.ศ. 2558 จํานวน 6,033,3754 คน คิดเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมเฉลี่ยวันละ 16,530.84 คน1 โดยการเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวโดยรถบัส รถประจําทาง รถสามล้อ รถราง และการเดินเท้าท่องเท่ียว  
 ในปี พ.ศ. 2541 ได้เกิดการท่องเท่ียวโดยการใช้จักรยานเป็นยานพาหนะเดินทางหรือ
เรียกว่ากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมีการดําเนินการต่อมา
อย่างต่อเนื่องมา 16 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2557 โดยเริ่มต้นข้ึนในเดือนธันวาคม ปี 2540 โดย
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้จัดมีพิธีเปิดปีท่องเท่ียวไทย 2541 ในแคมเปญ Amazing Thailand 
ด้วยการจัดให้มีการเปิดตัวโดยใช้ขบวนจักรยานนําในพิธีเปิด และมีการจัดทัวร์จักรยานในเวลากลางคืนข้ึน 
เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2540 และหลังจากนั้นยังได้มีการจัดกิจกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในกรุงรัตนโกสินทร์
ยามราตรีต่อเนื่องมาอีก 7 วัน (ระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2541) นั้นเป็นการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงเวลากลางคืนข้ึนเป็นครั้งแรก ต่อมาใน พ.ศ. 2542 การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรมจักรยานชมเกาะรัตนโกสินทร์ยามราตรีอย่างจริงจังข้ึนในทุกคืน
วันเสาร์ (เดือนละ 4-5 ครั้ง) แต่มายกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ใน พ.ศ. 2543 อันเป็นในช่วงเวลาเดียวกัน
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันคือกองการท่องเท่ียว  สํานักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร) มีการจัดกิจกรรมจักรยานรณรงค์การใช้จักรยานเป็นประจําทุกเช้า
วันอาทิตย์สัปดาห์แรกของทุกเดือน (เดือนละครั้ง) พร้อมกับเข้ามาจัดกิจกรรมจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์
ยามคํ่าคืนทุกคืนวันเสาร์ (เดือนละ 4-5 ครั้ง) แทนการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรุงเทพมหานคร

                                                           

 
1สํานักพระราชวัง, จํานวนนักท่องเท่ียวเข้าชมพระบรมมหาราชวัง, เข้าถึงเม่ือ 21 เมษายน 2559 

เข้าถึงได้จาก http://www.brh.thaigov.net/information/ Buket%20Data/2016/2016_06/S72_01062016.pdf 
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ยังเพ่ิมกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวธนบุรีศรีมหาสมุทร โดยจัดทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน (เดือน
ละครั้ง) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมท้ังสามได้ยุติลงใน พ.ศ.2546 จนกระท่ัง พ.ศ. 2551 กองการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานครได้เริ่มหันมาจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวอีกครั้งหนึ่ง และจัดจริงจังมากข้ึน โดยการ
จัดทําเป็นโครงการท่ีเรียกว่าโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ดําเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 
2551 – กันยายน 2557 เป็นระยะเวลารวม 6 ปีเศษ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยจัดให้มีสถานีให้บริการยืม – คืนจักรยานเพ่ือใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียว 
 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์นี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวโดยใช้จ ักรยานในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้เพ่ือให้เป็นท่ีประทับใจ 
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้สะดวกและท่ัวถึงได้อย่างรวดเร็วข้ึน และเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และช่วยลดมลภาวะเป็นพิษจากยานพาหนะประเภท
ต่างๆ อีกท้ังยังเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของกิจกรรมการท่องเท่ียวทางเลือกให้กับนักท่องเท่ียว เพ่ือสร้าง
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอีกด้วย       
แต่ในปัจจุบันการดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครนั้นได้ยุติลงต้ังแต่     
พ.ศ. 2557 แต่ด้วยพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเหมาะสม
กับการท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก อีกท้ังกระแสของความนิยมในของการท่องเท่ียวโดยใช้จักรยานต้ังแต่
เริ่มมีข้ึนในช่วง 17 ปีท่ีผ่านมายังมีอยู่และได้รับความสนใจมากข้ึน อีกท้ังกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวนับเป็น
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเกี่ยวเนื่องจึงควรดําเนินการจัด
กิจกรรมนี้ให้จริงจังและต่อเนื่อง 
 ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความสําคัญและปัญหาของกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องของกรุงเทพมหานครท่ีผ่านมา 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
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3. คําถามในการวิจัย 
 1. ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อการท่องเท่ียว
โดยจักรยานอย่างไร 
 2. แนวทางในการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปควรเป็นอย่างไร 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนท่ีท่ี 1 แผนท่ีแสดงขอบเขตกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลกรุงรัตนโกสินทร์, เข้าถึงเม่ือ 16 ตุลาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://www2.onep.go.th/ncecd/natural/bangkok2_new.html 
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 พ้ืนท่ีศึกษา คือ พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ได้กําหนดพ้ืนท่ี
บริเวณนี้ว่ามีเนื้อท่ีรวมประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,624.50 ไร่ อยู่ในพ้ืนท่ีฝั่งพระนคร 
ประกอบด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน (หมายเลข 1) และกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก (หมายเลข 2) และ
กรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี (หมายเลข 3) โดยมีแม่น้ําเจ้าพระยาแบ่งอาณาเขตพ้ืนท่ีท้ังสองฝั่ง  
 กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน (หมายเลข 1) คือ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ภายในและใจกลางพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ มีอาณาบริเวณต้ังแต่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกจากพระบรมมหาราชวังไปจนถึง
คลองคูเมืองเดิม มีเนื้อท่ีประมาณ 1.8 เมตร ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไร่ ปัจจุบันต้ังอยู่ในท้องท่ี
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก (หมายเลข 2) คือ พ้ืนท่ีฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีอยู่
ถัดจากเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและอยู่ระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง คลองบางลําพู คลอง
โอ่งอ่าง (เดิม)  มีเนื้อท่ีประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,437 ไร่ ครอบคลุมท้องท่ีแขวงชนะสงคราม 
แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงสําราญราษฎร์ แขวงวัดราชบพิธ 
และแขวงวังบูรพาภิรมย์ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร2 
 กรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี (หมายเลข 3) คือ พ้ืนท่ีฝั่งธนบุรีหรือทางตะวันตกของแม่น้ํา
เจ้าพระยา มีเนื้อท่ีประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,062.5 ไร่ ครอบคลุมท้องท่ีแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย และแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวง
สมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง คือ พ้ืนท่ีโดยรอบพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและกรุงรัตนโกสินทร์
ฝั่งธนบุรี 
  
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือได้แนวทางในการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 2. เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
 
 
 
 

                                                           

 2สํานักผังเมือง กองจัดรูปแบบท่ีดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ฝ่ายวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟู
เมือง, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูบริเวณและสิ่งก่อสร้างท่ีมีคุณค่าในเขต 
กรุงรัตนโกสินทร์และบริเวณต่อเนื่อง (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมือง, 2554), 15. 
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6. นิยามคําศัพท์  
 1. กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร หมายถึง กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึน
โดยกรุงเทพมหานคร โดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดําเนินการระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2557 
 2. กรุงเทพมหานคร หมายถึง กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริม การวางแผน และการ
พัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการจัดทํากิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
 3. การท่องเท่ียวโดยจักรยาน หมายถึง รูปแบบการท่องเท่ียวโดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ
ในการเดินทางซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเท่ียว เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้ซ่ึงการท่องเท่ียวโดยจักรยานนั้น เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ี
ช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงปัญหาสภาพการจราจรติดขัดในพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นอย่างดี
จึงทําให้การท่องเท่ียวโดยจักรยานมีกระแสความนิยมมากข้ึนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศในปัจจุบัน 

 4. การท่องเท่ียวยั่งยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างดีและ
คุ้มค่าท่ีสุด ท่ีจะดํารงไว้ซ่ึงทรัพยากรการท่องเท่ียวให้คงอยู่อย่างเหมาะสม โดยให้คนในท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมและบทบาทในการจัดการท่องเท่ียว และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 5. เลนจักรยาน หมายถึง ทางท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นทางสัญจรของจักรยานโดยเฉพาะ 
 6. เส้นทางจักรยานท่องเท่ียว หมายถึง เส้นทางท่องเท่ียวโดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ
ในการเดินทาง  
 
 
 
 



 

6 

 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง” ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้าทางด้านความหมาย ทฤษฎี 
แนวคิด งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยรวบรวมจากข้อมูลจากบทความ  วิทยานิพนธ์ เอกสาร 
รายงานการศึกษา หนังสือ และสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือนํามาเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและการรวบรวม
นําข้อมูลท่ีได้ สามารถมาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. แนวคิดในการศึกษา 
   1.1 แนวคิดการท่องเท่ียวยั่งยืน 
   1.2 แนวคิดการท่องเท่ียวโดยจักรยาน 
2. งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
   2.1 งานศึกษาเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
   2.2 งานศึกษาเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
   2.3 งานศึกษาเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
   2.4 เอกสารท่ีเก่ียวข้องในการศึกษา 

  
 แนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
เพ่ือนําไปสู่แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ผู้ศึกษาใช้แนวคิด 
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ได้แก่ แนวคิดการท่องเท่ียวยั่งยืน และแนวคิดการท่องเท่ียว
โดยจักรยาน เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของ
กรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. แนวคิดการท่องเท่ียวย่ังยืน 
  ความหมายของการท่องเท่ียว 
 การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจําของ              
มนุษย์ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ โดยท่ัวไป 3 ประการ คือ เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติ       
ไปยังสถานท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว การเดินทางต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และเป็นการเดินทางด้วย
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ท่ีไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพหรือหารายได้ แต่เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือ
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หลายอย่าง เช่น เพ่ือพักผ่อนในวันหยุด เพ่ือวัฒนธรรมหรือศาสนา เพ่ือการศึกษา เพ่ือการกีฬา และบันเทิง 
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพ่ือเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา เป็นต้น1  

ความหมายของการท่องเท่ียวจากการนิยามขององค์กรสหประชาชาติท่ีได้จัดประชุม                  
ว่าด้วยการเดินทางและท่องเท่ียวระหว่างประเทศข้ึน ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เม่ือ พ.ศ.2506 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การท่องเท่ียวหมายถึงการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการ2 คือ 

  มีการเดินทาง หมายถึง มีการวางแผนเดินทางจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง
โดยใช้ยานพาหนะนําไปเป็นระยะใกล้หรือระยะไกล 

 มีจุดหมายปลายทาง หมายถึง มีสถานท่ีท่ีเลือกเดินทางไปเยือนและใช้ช่วงเวลา
หนึ่งอยู่ ในสถานท่ีนั้น ซ่ึงมักเป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม หรือเป็นสถานท่ีท่ีมีรากฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ 

 มีความมุ่งหมาย หมายถึง มีความประสงค์ในการเดินทางท่ีไม่ใช่เพ่ือไปประกอบ
อาชีพหรือไปอยู่ประจํา ซ่ึงความมุ่งหมายนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 9 อย่าง คือ 

 1. ความมุ่งหมายเพ่ือพักผ่อนในวันหยุด (Holiday – Mass Popular Individual) 
เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพ่ือพักผ่อนในวันหยุด 

 2. ความมุ่งหมายเพ่ือวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural and Religion) เป็นความ 
มุ่งหมายในการเดินทางเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของท้องถ่ินอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 

 3. ความมุ่งหมายเพ่ือการศึกษา (Education) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทาง
เพ่ือการศึกษาวิจัยดูงานและสอนหนังสือในท้องถ่ิน 

 4. ความมุ่งหมายเพ่ือการกีฬาและบันเทิง (Sport and Recreation) เป็นความ             
มุ่งหมายในการเดินทางเพ่ือชมการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในท้องถ่ินอ่ืน 

 5. ความมุ่งหมายเพ่ือชมประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and 
Special Interests) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพ่ือชมโบราณสถานและสิ่งท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 

 6. ความมุ่งหมายเพ่ืองานอดิเรก (Hobbies) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพ่ือ
ทํางานอดิเรก 

                                                        

1มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยเสนอต่อกรุงเทพมหานคร (แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2548-2552, 2548), 2-5. 

2บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, (กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ 
ดีไซน์ จํากัด, 2548), 5. 
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 7. ความมุ่งหมายเพ่ือเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friends and Relatives) เป็นความ      
มุ่งหมายในการเดินทางเพ่ือเยี่ยมญาติท่ีอยู่ห่างไกลคนละท้องถ่ิน 

 8. ความมุ่งหมายเพ่ือธุรกิจ (Business) เป็นความมุ่งหมายในการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
แต่ได้จัดเวลาว่างท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติงานนั้นทําการท่องเท่ียวในท้องถ่ินนั้นๆ 

 9. ความมุ่งหมายเพ่ือประชุมและสัมมนา (Conference and Congress) เป็นความ             
มุ่งหมายในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในท้องถ่ินอ่ืน โดยปกติผู้จัดมักมีรายการนํา
เท่ียวรวมอยู่ด้วย 

 อุดม เชยกีวงศ์3 อธิบายว่า การท่องเท่ียว หมายถึง ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว 
กล่าวคือ การจําแนกท่ีหมายปลายทางทางการท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียว สามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทของประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวได้เป็น 7 ประเภทดังนี้ 

 การท่องเท่ียวเพ่ือสันทนาการ (Recreation Tourism) 
 การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล (Intensive Tourism) 
 การท่องเท่ียวเพ่ือชมประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) 
 การท่องเท่ียวเพ่ือธุรกิจ (Business Tourism) 
 การท่องเท่ียวเพ่ือชมวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
 การท่องเท่ียวเพ่ือชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism)  
 การท่องเท่ียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environment Tourism) 

องค์ประกอบการท่องเท่ียว เป็นปัจจัยก่อให้เกิดการท่องเท่ียว และเป็นสิ่งท่ีทําให้
นักท่องเท่ียวสามารถตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวได้ตามความสนใจ องค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเท่ียวประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. แหล่งท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบสําคัญสูงสุด เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเท่ียว 
เดินทางเข้ามาท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น หรือแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของสถานท่ีนั้นๆ ตลอดจนการท่องเท่ียว
ชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อน
ประวัติศาสตร์ 

2. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม เช่น 
สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบก 
และทางน้ํา ซ่ึงจะเอ้ืออํานวยให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) 
หรือแหล่งท่องเท่ียว (Attraction) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

                                                        

 3อุดม เชยกีวงศ์, การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ. (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2548) 
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3. ท่ีพักแรมและส่ิงอํานวยความสะดวกในการต้อนรับ (Accommodation) ได้แก่ 
โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ท่ีพักแรม ประเภทต่างๆ จะมีสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) 
ในระดับต่างๆ กันซ่ึงจะทําให้มีราคาและบริการในระดับต่างกัน เช่น ภัตตาคาร สระว่ายน้ํา บาร์ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  

4. กิจกรรม (Activities) ถือเป็นหัวใจสําคัญของสินค้าทางการท่องเท่ียวสําหรับนักท่องเท่ียว
ท่ีต้องการแสวงหาประสบการณ์จําเป็นต้องมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมซ่ึงกิจกรรมอาจเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เช่น การดํานา การทอผ้า การจับปลา การทําหัตถกรรมพ้ืนบ้าน รวมไปถึงกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ เช่น การพายเรือ ดําน้ําดูปะการัง เดินป่า ดูนก หรือกิจกรรมผจญภัย เช่น การปีนเขา 
ล่องแก่ง การข่ีช้าง เป็นต้น 

5. บริการต่างๆ (Ancillary) ในแหล่งท่องเท่ียวจําเป็นต้องมีการบริหารด้านต่างๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ธนาคาร ATM โรงพยาบาล 
สถานีบริการน้ํามัน ร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก ห้องสุขา ฯลฯ4  

ทรัพยากรการท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นหัวใจสําคัญของการท่องเท่ียว 
เนื่องจากทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เดินทางไปเยือนแหล่งท่องเท่ียว 
ทรัพยากรท่องเท่ียวอาจเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์และสืบทอดเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น “สินค้า” ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถดึงดูดให้ “ลูกค้า” หรือ
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา “ซ้ือ” ถึงท่ีต้ังของสินค้า5 ในปัจจุบันมีการจําแนกทรัพยากรการท่องเท่ียว
อย่างหลากหลายข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจําแนก ในท่ีนี้จะขอเสนอตามวิธีการของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.)6 ซ่ึงได้แบ่งทรัพยากรการท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ หมายถึง สภาพทางกายภาพของธรรมชาติท่ีมี
ความสวยงามหรือความน่าสนใจต่อการเดินทางไปเท่ียวชม ซ่ึงรวมถึงบริเวณท่ีมนุษย์เข้าไปปรุงแต่ง
เพ่ิมเติมจากสภาพธรรมชาติ 

ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน เป็น
ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างข้ึนตามประโยชน์ของมนุษย์เอง ท้ังนี้เป็นมรดกของอดีต และได้สร้าง
เสริมข้ึนในสมัยปัจจุบัน แต่มีผลดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวไปเยือนพ้ืนท่ีนั้น 

                                                        

 4พะยอม ธรรมบุตร, “หลักการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” (เอกสารประกอบการบรรยาย 
สถาบันพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม), 1–3.  

5ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ (นครปฐม: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์, 2550), 8. 

6บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, 26-29. 
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ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นทรัพยากร
ท่องเท่ียว ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมแต่ละกลุ่มชนท่ีมีความ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ 
ของสังคมท่ีมีผลต่อการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวไปเยือน 

 นอกจากนี้ทรัพยากรท่องเท่ียวควรมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 3 ประการ7 คือ  
 1. สิ่งดึงดูดใจของทรัพยากรการท่องเท่ียว (Attraction) ทรัพยากรท่องเท่ียวต้องมี        

สิ่งดึงดูดใจ ให้นักท่องเท่ียวให้เข้าไปเยี่ยมเยือนสถานท่ีนั้นๆ 
 2. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ทรัพยากรท่องเท่ียวต้องมีเส้นทาง หรือ

เครือข่ายคมนาคมขนส่งท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวหนึ่งท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 
 3. สิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenity) ทรัพยากรท่องเท่ียวต้องมี               

สิ่งอํานวยความสะดวกสบายและปลอดภัยเกิดความประทับใจอยากอยู่ท่องเท่ียวนานวันข้ึน 
 ความสําคัญของการท่องเท่ียว 
 วอเตอร์ เจไมสัน8  ได้กล่าวถึงความสําคัญของการท่องเท่ียวเอาไว้อันเป็นฐานคิดของการ

พัฒนาการท่องเท่ียวยั่งยืน ดังนี้ 
 1. ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวทําให้เกิดการจ้างงานในท้องถ่ินท้ังทางตรง

และทางอ้อม และกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่ง   
ท่ีมาของเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการนํามาซ่ึงการลงทุนและเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท่อง
ถ่ิน และยังสร้างความหลากหลายให้กับระบบเศรษฐกิจของท้องถ่ิน ช่วยเพ่ิมรายได้จากการเก็บภาษีท่ี
ได้รับจากนักท่องเท่ียว สร้างโอกาสการจ้างงานในธุรกิจชุมชน เพ่ิมโอกาสในการทําธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
สินค้าและการบริการ สร้างสินค้าทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ และยังช่วยปรังปรุงโครงสร้างระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 2. ผลประโยชน์ด้านสังคม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินจากการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย อันเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีใช้หลักการในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ก่อให้เกิดสิ่งอํานวยความสะดวกด้านนันทนาการและวัฒนธรรม ซ่ึงให้ประโยชน์ท้ังกับคนในท้องถ่ิน 
นักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยให้พ้ืนท่ีสาธารณะได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดีข้ึนผ่านกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดข้ึนในท้องถ่ิน สร้างโอกาส
ในการกระชับความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารระหว่างคนจากต่างวัฒนธรรม 

                                                        

7บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, 50. 
8วอเตอร์ เจไมสัน, ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเท่ียวและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แห่งเอเชีย แปล, แนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน. (กรุงเทพฯ: แสงสว่างเวิลด์
เพรส, 2549), 5. 
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 3. ผลประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ช่วยสร้างความสํานึกความตระหนักในเรื่องวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน สามารถสร้างรายได้เพ่ือนําไปใช้ในการทํานุบํารุงแหล่งโบราณคดี สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
และการคงอยู่ของวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณี กิจกรรมพ้ืนบ้านต่างๆ ของชุมชน ช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ ท้ังนักท่องเท่ียว และคนท้องถ่ิน 
สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปหัตถกรรมด้ังเดิม  

 4. ผลประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลตอบแทนน้อยในด้านเกษตรกรรม ช่วยส่งผลให้อาณาบริเวณท่ีเกิดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวยังคง
มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สวนสาธารณะหรือในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอาจถูกจัดสรรให้มีมากข้ึน 
ทําให้ระบบนิเวศได้รับการปกป้อง เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้น
สังคมต่ืนตัวในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว และกระตุ้นให้ผู้คนเกิดจิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ความหมายของการท่องเท่ียวย่ังยืน 
 ท่ีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Earth Summit Conference) 
ณ ประเทศบราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.25359 ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนไว้ว่า 
หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นท่ีได้ 
หรือจะเป็นกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) หรือกลุ่มเล็กท้ังในเมืองและชนบท” 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนไว้ว่า 
หมายถึงการท่องเท่ียว รวมถึงการจัดบริการอ่ืนๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดย 
 1. ต้องดําเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว 
 2. ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว 
 3. ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 4. ต้องชี้นําภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ได้ให้ความหมาย การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 
หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีรักษา อนุรักษ์ และสร้างความเข้าใจอันดีเก่ียวกับท้องถ่ินระหว่างกลุ่มคน ได้แก่ 

                                                        

9Ecotourism Network. “Ecotourism” (Earth Summit conference, 2539),8. 
อ้างในศรันย์ เลิศรักษ์มงคล, “การท่องเท่ียวท่ียั่งยืนสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” จุลสารการท่องเท่ียวปีท่ี 16-1 
(มกราคม – มีนาคม), 2540. 
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ผู้อยู่อาศัย นักท่องเท่ียว และผู้ประกอบการ ซ่ึงการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนนี้มีความหมายกว้างกว่าการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และมีความสําคัญมากกว่าการจัดการการท่องเท่ียวโดยท่ัวไป เพราะการจัด
กิจกรรมท่องเท่ียวแบบยั่งยืนนั้นมุ่งเน้นผลประโยชน์ ซ่ึงเกิดกับกลุ่มคนดังกล่าวและยังต้องประกอบไป
ด้วยการวิเคราะห์ และประเมินผลดี ผลเสีย และยังต้องให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในท้องถ่ินอันเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นได้มีส่วนร่วมวิพากษ์แผนการท่องเท่ียว รวมถึงศึกษาร่วมกันระหว่างผู้อยู่อาศัยในท้องถ่ิน 
ผู้ประกอบการและนักท่องเท่ียวอีกด้วย เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทุกๆ ฝ่ายหรือจะกล่าวว่าการท่องเท่ียวแบบ
ยั่งยืน คือ การบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้พัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือให้
เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และความงดงามทางสุนทรียภาพ รวมถึงการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนานและไม่ทําให้สูญเสียเอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน10  
  ประเวศ วะสี 11 ได้ ให้ความหมายของการท่องเท่ียวแบบยั่ งยืนไว้ ว่ า หมายถึง 
การพัฒนาการท่องเท่ียวให้มีลักษณะของการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
ท่ีดี ได้เข้าใจคุณค่าอันสูงส่งของวัฒนธรรมนั้น จะเป็นส่ิงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทําให้คนไทยมี
ความรู้มากข้ึน ได้รายได้จากความรู้ และนักท่องเท่ียวได้อรรถประโยชน์จากพุทธศาสนา ซ่ึงสิ่งเหล่านี้
ทําให้มีคุณค่าของการพัฒนาเกิดข้ึน 
  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา12 จึงได้สรุปความหมายของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนไว้ว่า 
หมายถึง การท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กท่ีมีการจัดการอย่างดีเยี่ยมเพ่ือสามารถดํารงไว้ซ่ึง
ทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย ธุรกิจท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มี
ผลกําไรอย่างเป็นธรรม ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมเยือนสมํ่าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลยในระยะยาว 
  อาจสรุปได้ว่า จากความหมายข้างต้น การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) มีลักษณะสําคัญอยู่ 6 ประการ คือ 
  ประการท่ี 1 เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภทท้ังท่ีเป็นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมต่างๆ  

                                                        

10สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การบริหารงานวัฒนธรรม. (กรุงเทพฯ: 
2549), 59. 

11อ้างใน ศรันย์ เลิศรักษ์มงคล, “การท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน”จุลสารการ
ท่องเท่ียว ปีท่ี 16 - 1 (มกราคม – มีนาคม, 2540), 12-15. 

12บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, 7.  
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  ประการท่ี 2 เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่ง
ท่องเท่ียว 
  ประการท่ี 3 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม
ในแหล่งท่องเท่ียว 
  ประการท่ี 4 เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัส เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์
ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  ประการท่ี 5 เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวอย่างยืนยาว 
  ประการท่ี 6 เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน และคืนประโยชน์กลับ
สู่ทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินด้วย 
  มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยมองการท่องเท่ียวยั่งยืนว่าควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจกับนักท่องเท่ียว และการบริหารจัดการการท่องเท่ียวควรให้
ประชาชนในท้องถ่ินเป็นผู้กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพ่ือให้มี
การคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถ่ิน และให้ชุมชนได้รับผลตอบแทนท่ียั่งยืนท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียว13  
  เช่นเดียวกับบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนาได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวยั่งยืนว่าต้องมีการ
จัดการอย่างดีเยี่ยม และสร้างธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือดํารงไว้ซ่ึงทรัพยากรท่องเท่ียว ชุมชน
ท้องถ่ินได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเข้ามาของผู้เยี่ยมเยือนอย่างสมํ่าเสมอ
มากกว่าเน้นจํานวนเชิงปริมาณ14 
  ดังนั้น การท่องเท่ียวยั่งยืน (Sustainable Tourism) จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นไป
ท่ีการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างสมดุลในทุกมิติอย่างผสมผสานท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยี่ยมเยือน โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ควบคู่การดํารงรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างเหมาะสม โดยคนในท้องถ่ินเป็นผู้มีบทบาทใน
การจัดการการท่องเท่ียว และสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลประโยชน์อย่างท่ังถึงและเป็นธรรม 
  จากการความหมายของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น Shirley Eber (1992) 
ได้นําเสนอหลักการพ้ืนฐานของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน เป็น 10 ประการ15 คือ   

                                                        

  13มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยเสนอต่อกรุงเทพมหานคร, แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2548 – 2552, 2-5. 

14บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวย่ังยืน, 2. 
  15อ้างใน เสรี วังส์ไพจิต, ท่องเท่ียวไทยในทิศทางท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.), 78.  
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  1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Using Resource Sustainable) เป็นการใช้ทรัพยากร
ธรรมขาติและวัฒนธรรมอย่างพอดีเท่าท่ีจําเป็นและประหยัด เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรให้มีการใช้
ยาวนานข้ึน 
  2. การลดการบริโภคและของเสียท่ีเกินความจําเป็น (Reducing Over Consumption and 
Waste) เป็นการลดการบริโภคท่ีมากเกินความจําเป็นและการลดของเสียเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการ
ทํานุบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีถูกทําลายในระยะยาว และเพ่ิมคุณภาพของการท่องเท่ียวด้วย 
  3. การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) เป็นการรักษาความหลากหลายของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซ่ึงมีความสําคัญต่อการท่องเท่ียวระยะยาว และช่วยขยายฐานของการ
ท่องเท่ียวด้วย 
  4. การรวมการพัฒนาการท่องเท่ียวเข้าอยู่ในการวางแผน (Integrating Tourism into 
Planning) เป็นการรวมการพัฒนาการท่องเท่ียวเข้ากับแผนพัฒนาแห่งชาติและแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
อีกท้ังมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment – EIA) ซ่ึงการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหมายถึงการใช้หลักวิชาการในการคาดการณ์เก่ียวกับผลกระทบท้ังด้าน
บวกและด้านลบของการดําเนินโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีจะมีต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้านท้ังด้าน
ทรัพยากรท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือหาทางป้องกันผลกระทบด้านลบ 
  5. การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถ่ิน (Supporting local Economics) เป็นการรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน โดยพิจารณาควบคู่ไปกับด้านราคาและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม     
ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกันการทําลายสิ่งแวดล้อมด้วย 
  6. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน (Involving Local Communities) เป็นการให้
ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวอย่างเต็มท่ี ซ่ึงไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ประชาชนในท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเท่ียวด้วย 
  7. การปรึกษากันระหว่างผู้เก่ียวข้องและสาธารณชน (Consulting Stakeholders and the 
Public) เป็นการปรึกษาหารือกันอย่างสมํ่าเสมอระหว่างรัฐบาล ผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถ่ิน องค์กร
และสถาบันท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเข้าร่วมงานในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังร่วมแก้ปัญหาและลดข้อขัดแย้งใน
ผลประโยชน์ 
  8. การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรท้องถ่ินทุกประเภท                
ทุกระดับให้มีความรู้เก่ียวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืน ซ่ึงจะช่วยยกระดับของการ
บริการท่องเท่ียว 
  9. การตอบสนองการตลาดท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) เป็นการ
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวอย่างพร้อมมูลเพ่ือเผยแพร่ไปยังนักท่องเท่ียวให้เข้าใจและเคารพ
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ในสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว อีกท้ังช่วยยกระดับความพอใจของ
นักท่องเท่ียวด้วย 
  10. การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) เป็นการวิจัยและติดตาม
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหา และเพ่ิมผลประโยชน์ให้กับแหล่งท่องเท่ียว 
นักท่องเท่ียว รวมไปถึงนักลงทุน 
 รูปแบบของการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน 
 รูปแบบของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนเกิดจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา The United Nations Conference and Development หรือท่ีเรียกว่าประชุม 
Earth Summit ข้ึนท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) 
หรือท่ีเรียดอีกชื่อว่า Rio Summit (ปฏิญญาริโอ) และได้ร่วมลงนามรับรองเอกสารสําคัญ 5 ฉบับ โดย
หนึ่งในนั้น คือ แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลกสําหรับการดําเนินงานท่ีจะ
ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 จากแผนปฏิบัติการ 21 ดังกล่าวทําให้การท่องเท่ียวต้องปรับตัวเข้าสู่การท่องเท่ียวแบบ
ยั่งยืนท่ีต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และจากการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนนี้ นําไปสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ แล้วจากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ก็นําไปสู่การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 2 รูปแบบ16 คือ 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ  
ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ เพ่ือให้ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียวอย่างดี รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน อันได้แก่ การท่องเท่ียวเชิงการศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร การท่องเท่ียวทางธรณีวิทยา การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 
 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมหรือชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชุมชนท้องถ่ินนั้นจัดข้ึน เพ่ือให้ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน พร้อมท้ังได้ศึกษาความเชื่อ ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมมีประสบการณ์ใหม่
เพ่ิมข้ึน ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่างดี รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน 
โดยมุ่งเน้นให้มีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนอันได้แก่ การท่องเท่ียว

                                                        

 
16ยศ สันติสมบัติ และคณะ. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และการจัดการทรัพยากร. (เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, 2554), 51-55. 
 



16 
 

เชิงประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท        
การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและบันเทิง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพวัฒนธรรม เป็นต้น 
  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กล่าวว่าลักษณะของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 เป็นการท่องเ ท่ียวท่ีมีความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึงความต่อเนื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความต่อเนื่องของวัฒนธรรมซ่ึงจัดเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเท่ียวและ
สามารถมอบประสบการณ์นันทนาการท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียว 
 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) โดยเน้นคุณภาพของ 3 ส่วนหลัก คือ คุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ และคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน 

เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) ความสมดุลดังกล่าว หมายถึง ความสมดุล
ระหว่างความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความต้องการของชุมชนในท้องถ่ินและขีด
ความสามารถของทรัพยากรการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
  การพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะพิจารณาได้จาก
องค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ   
  1. ดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว
  2. การตระหนักในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 
 4. การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน17 
 หลักการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 1. สมาชิกของชุมชนจะต้องควบคุมการพัฒนาการท่องเท่ียว โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การกําหนดวิสัยทัศน์ด้านการท่องเท่ียวของชุมชน กําหนดแหล่งทรัพยากรท่ีจะต้องได้รับการทํานุบํารุง
และส่งเสริม รวมท้ังการร่วมกําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการ นอกจากนี้

                                                        

17
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. การท่องเท่ียวและการต้อนรับนักท่องเท่ียว. สถาบัน

การฝึกอบรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (กรุงเทพฯ: ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จํากัด, 2545), 40. 
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สมาชิกของชุมชนจะต้องเข้าร่วมในการดําเนินการตามแนวทางและกลยุทธ์ท่ีได้กําหนดข้ึน รวมท้ังเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและการอํานวยความสะดวกต่างๆ 
 2. นวัตกรรมด้านการท่องเท่ียวควรพัฒนาข้ึนจากความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี 
 3. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวจะต้องรวมถึงโอกาสในการจ้างงานท่ีมีคุณภาพ การจัดหา
งานท่ีดีและเหมาะสมกับคนในพ้ืนท่ีควรเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมการพัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละ
พ้ืนท่ี และหนึ่งในกระบวนการจ้างงานท่ีมีคุณภาพนั้น คือ การให้โอกาสคนในท้องถ่ินเข้ามาร่วมบริหาร
และจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ นอกจากนี้การให้
การศึกษา การฝึกอบรมกับคนในท้องถ่ิน และการให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจ เป็นส่วนสําคัญของนโยบายการพัฒนาประเภทนี้ด้วย 
 4. การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวควรเป็นไปอย่างกว้างขวางในแต่ละพ้ืนท่ี 
มีการพัฒนาการท่องเท่ียว ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกชุมชนในการวางแผน การพัฒนาและการดําเนินงานบริหารทรัพยากรด้านการท่องเท่ียว 
ตลอดจนการบริการด้านต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดความม่ันใจว่ามีการกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กันระหว่างสมาชิกชุมชน นักท่องเท่ียวและผู้ประกอบการต่างๆ  
 5. การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจะต้องให้ความเสมอภาคระหว่างคนรุ่นต่างๆ การกระจาย
ต้นทุนและผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเท่ียวจะต้องเกิดข้ึนท้ังในคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับคนรุ่นต่อไป เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียว ธุรกิจท่องเท่ียวและ
ชุมชนควรจะรักษาทรัพยากรให้อยู่ในสภาพท่ีดีไม่น้อยกว่าส่ิงท่ีเรามีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนา    
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรท่ีไม่สามารถนํากลับมาสู่สภาพเดิมได้ 
 6. การวางแผนระยะยาวเป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นหลักประกันว่าพ้ืนท่ีนั้นๆ จะไม่เสียหายจาการดําเนินกิจกรรมใด เพียงเพ่ือประโยชน์ระยะสั้น
และละท้ิงไปเม่ือนักท่องเท่ียวและนักธุรกิจหมดความสนใจและย้ายไปท่ีอ่ืน การวางแผนระยะยาวจะ
ช่วยส่งเสริมให้มีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในเชิงรุกเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของพ้ืนท่ีและช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของท้องถ่ิน 
 7. ความกลมกลืนเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะต้องสร้างให้เกิดข้ึนระหว่างนักท่องเท่ียว สถานท่ีและ
ชุมชน องค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ การสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีและ
ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและมนุษย์ ตลอดจนการตระหนักถึง
ความสําคัญของการร่วมมือระหว่างรัฐบาล ชุมชนท้องถ่ิน และอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ตลอดจน
องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไรท่ีดําเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 8. กลยุทธ์และแผนด้านการท่องเท่ียวจะต้องได้รับการเชื่อมโยงเข้ากับนวัตกรรมและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับต่างๆ 
 9. ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องมีความจําเป็นมาก โดยเฉพาะนโยบายด้าน
การท่องเท่ียวและนโยบายสิ่งแวดล้อม ซ่ึงผู้ให้บริการด้านต่างๆ ท้ังการขนส่ง ท่ีจอดรถ ความสามารถ
ในการรองรับด้านน้ําด่ืมน้ําใช้ ความสามารถในการกําจัดน้ําเสียจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมกับ
แผนการท่องเท่ียวและการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง 
 10. การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเท่ียว ผู้ประกอบการและธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีจําเป็นเนื่องจากแต่ละธุรกิจหรือการดําเนินงานด้านหนึ่งด้านใด ย่อมมีผลกระทบต่อ
การประกอบการหรือคุณภาพการทํางานของธุรกิจด้านอ่ืนๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 11. มีความจําเป็นท่ีจะต้องประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีจะต้องได้รับการพิจารณา โดยครอบคลุมท้ังข้อจํากัดและการ
พัฒนาด้านกายภาพ ธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม จะต้องมีความสอดคล้องกับข้อจํากัดของท้องถ่ิน
และสิ่งแวดล้อม แผนการดําเนินงานใดๆ ควรได้รับการประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอและมีการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสม 
 12. จะต้องมีการพัฒนาแนวทางหรือหลักเกณฑ์สําหรับการดําเนินการด้านการท่องเท่ียว 
รวมถึงการประเมินผลกระทบ นอกจากนี้จะต้องมีการสร้างประมวลจรรยาบรรณในการปฏิบัติสําหรับ
การท่องเท่ียวในทุกระดับ ท้ังในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถ่ิน รวมท้ังการพัฒนาดัชนีชี้วัดและ
ขีดจํากัดสําหรับใช้ชี้วัดผลกระทบและความสําเร็จของโครงการท่องเท่ียว กลยุทธ์สําหรับการป้องกัน
และติดตามตรวจสอบเป็นสิ่งจําเป็น หากชุมชนต้องการปกปักษ์รักษาทรัพยากรซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
ของสินค้าทางการท่องเท่ียวของพวกเขา 
 13. การวางแผนการท่องเท่ียวจะต้องเปลี่ยนแปลงจากแนวทางด้ังเดิมท่ีเน้นการเติบโต
ของอุตสาหกรรมมาเป็นความสําคัญกับโอกาสในการจ้างงานและการพัฒนารายได้ รวมท้ังคุณภาพ
ชีวิตของคนในท้องถ่ินด้วย และในขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่า การตัดสินใจในแต่ละข้ันตอนของการ
พัฒนานั้นสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรม      
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ เช่น นํ้า อากาศและท่ีดินของส่วนรวม ควรมี
ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ในฐานะผู้ใช้ ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นท่ีแน่ใจว่าทรัพยากรเหล่านี้ไม่ถูก
นําไปใช้ในทางท่ีผิด 
 14. การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องอาศัยการพัฒนาการศึกษาและ
หลักสูตรอบรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับสาธารณชน ตลอดจนส่งเสริมความสามารถ
ทางธุรกิจ การประกอบอาชีพและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ  
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 15. การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมและการดําเนินการท่ี
จะช่วยส่งเสริมลักษณะเด่นของสภาพภูมิทัศน์และพ้ืนท่ีในบริเวณนั้น ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
และโอกาสในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ี กิจกรรมต่างๆ ควรมุ่งให้เกิดประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพ อันนํา    
ไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ขณะท่ียังยึดม่ันในหลักการอ่ืนๆ ของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 16. ขนาดและประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเท่ียวจะต้องสะท้อนให้
เห็นข้อจํากัดและขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรในพ้ืนท่ี โดยเน้นการส่งเสริมให้จัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการท่ีมีผลกระทบน้อย 
 17. กระบวนการบริหารจัดการเก่ียวกับการท่องเท่ียวจะต้องช่วยดํารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากร 
ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา ท้ังนี้โดยใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล 
 18. การทําการตลาดท่องเท่ียวท่ียั่งยืน ควรให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของประสบการณ์               
ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับ โดยมีจิตสํานึกรับผิดชอบและสะท้อนจริยธรรมของการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียว18 
 
2. แนวคิดการท่องเท่ียวโดยจักรยาน (Bicycle Tourism)  

ประวัติการใช้จักรยานในประเทศไทย  
 การใช้จักรยานเป็นพาหนะในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็น
ผลสืบเนื่องจากการติดต่อค้าขายและเปิดประเทศซ่ึงเก่ียวข้องกับสนธิสัญญาเบาว์ริงว่าด้วย “การค้าเสรี”
ระหว่างอังกฤษและสยามเม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) ในสมัยรัฐบาล “ประชาธิปไตย” 
ของพระบาทสมเด็จฯ พระราชินีนาถวิกตอเรียและสยามสมัย “ราชาธิปไตย” ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าฯ รัชกาลท่ี 4 สนธิสัญญานี้มีความสําคัญอย่างยิ่งและใช้บังคับอยู่เป็นเวลาถึง 70 กว่าปี
ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจสยามผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการแบ่งงานกันทําแบบอาณานิคม
ภายใต้การนําของอังกฤษถือว่าเป็นการเปิดประเทศในการส่งออกสินค้าต่างๆ จึงทําให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเมืองบางกอก19 
 
 

                                                        

18ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเท่ียวและแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย, แนวทาง           
การวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (กรุงเทพฯ: แสงสว่างเวิลด์เพรส, 2549), 8-11. 

19ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม , ความทรงจําของข้าพเจ้าว่าด้วยสยาม 
(Personal Recollection of Siam) , ตีพิมพ์ในวารสาร ฟอร์ตไนทลี่ รีวิว (Fortnightly Review) 
เม่ือปี 2408/1865 เป็น (2448:17) 
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 การทําสนธิสัญญาดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้ประกอบการและผู้ท่ีเดินทางเข้ามาทําธุรกิจซ่ึงเป็น
ชาวยุโรปได้เดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมาก ประกอบกับนําส่ิงอํานวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช้  
ท่ีทันสมัยเข้ามาด้วย ส่งผลให้ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบการเดินทางขนส่งรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการผลิตและคิดค้น และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตจักรยานซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศ
อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนีส่งออกจักรยานเป็นสินค้าสําคัญ ซ่ึงการท่ีสยามจะมีแนวทางพัฒนาความ
เจริญให้ทัดเทียมอารยประเทศนั้นจึงได้มีการสั่งจักรยานเข้ามาในช่วงต้นรัชกาลท่ี 5 ท่ีระบุโดยเอกสาร
สําคัญจากหนังสือ “ปุญญกถาพระประวัติและจดหมายเหตุรายวันของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
เทวะวงศ์วโรปการ” ในการนําจักรยานเข้ามาใช้แล้วเม่ือวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2425 ซ่ึงมีรายละเอียด   
ท่ีกล่าวถึง รถจักรยานท่ีในยุคแรกนั้นเรียกว่า “รถถีบ” ดังนี้ 
 
      เวลาย่ําคํ่าแล้ว เสดจออกที่สนามน่าพระที่นั่ง ทรงรถถีบรอบถนนทําด้วยซีเมนต์ แลพระเจ้า 
 ลูกเธอก็ทรงหลายพระองค์ แลสมเดจพระเจ้าลูกเธอกระหม่อมชายใหญ่ก็ทรงรถถีบที่พญาภาส 
 ถวายเม่ือวานฉลองพระที่พระตําหนักนั้น มาทรงที่ถนนนี้ ดูทรงได้ถนัดดี ทูลกระหม่อมหญิงใหญ่ 
 ท่านไสกันเอง 2 องค์ได้หลายรอบ สัก 4-5 รอบ แล้วเราเป็นผู้คอยพยุงไม่ให้ตก ทอดพระเนตรรถ 

 แล้วก็รับสั่งให้เอาเคร่ืองลอนเตนนิส20 
 

 รายละเอียดในจดหมายเหตุดังกล่าว ได้กล่าวถึงพญาภาส ผู้ท่ีนําจักรยานเข้ามาถวายนั้น 
หมายถึง เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีราชเลขานุการและว่าท่ีจางวางมหาดเล็ก
สมัยรัชกาลท่ี 5  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญเป็นผู้เดินทางไปอังกฤษเพ่ือหาทางปรองดองและฟ้องร้องเรื่องร้อยเอก
โทมัส จอร์จ น๊อกซ์ (Thomas George Knox) กงสุลอังกฤษประจําสยาม เรื่องการแทรกแซงกิจการ
ในของสยามและวิกฤติการณ์ของวังหน้าในขณะนั้น21  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

20เอนก นาวิกมูล, เปิดกรุภาพเก่า (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2546), 125.  
21ไกรฤกษ์ นานา , หน้าหนึ่งในสยาม ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ:           

มติชน 2556) 
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(ก)                                (ข) 
 
ภาพท่ี 1 การแต่งกายเข้าร่วมงานสงครามบุปผชาติท่ีมีการแต่งกายและจักรยานของตนเองเพ่ือความ 
 สวยงาม (ก) การแต่งชุดแฟนซีข่ีจักรยาน (ข) การตกแต่งจักรยานและชุดในเรื่องกระต้ัวแทงเสือ 
ท่ีมา: เอนก นาวิกมูล, ข้าวของในอดีต, (กรุงเทพฯ: 2551),11.    
        
   ในเอกสารประวัติศาสตร์ของช่วง พ.ศ. 2425 นั้นการใช้จักรยานยังไม่เป็นท่ีนิยม เพราะ
เนื่องจากการนําเข้าและมีราคาสูง จึงมีเพียงพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นท่ีมีโอกาสได้ทรงจักรยาน 
จนกระท่ังกระแสการใช้จักรยานได้รับการตอบรับจากวงสังคมระดับสูงท่ีค่อยๆขยายตัวมาถึง ข้าราช
บริพาร ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ โดยการสั่งจักรยานนําเข้ามาจากต่างประเทศนั้น มีระบุเป็นหลักฐานชัดเจน
ในหนังสือจดหมายเหตุแสงอรุณ เล่ม 5 หน้า 15 ฉบับ 1 มีนาคม ค.ศ. 1896 รัตนโกสินทร์ศก 114 
(พ.ศ.2439) มีข้อความท่ีน่าสนใจว่า 
 
      รถใบไซเกล์ คือรถถีบ มี 2 ล้อเรียงกัน เป็นของประเสริฐที่คิดข้ึนใหม่ ในรอบสิบปีล่วงมาแล้ว  
 มีชายหญิงข่ีหลายหม่ืนคน ราคาขายคันละ 100 บาท ข้ึนไปจนพึงคันละ 300 บาทเศษ รถเช่นนี้ 
 ยังไม่ใคร่มีในเมืองสยาม แต่ในสมัยนี้ ที่กรุงเทพฯมีบ้างแล้ว ที่จะข่ีต้องมีถนนราบเสมอดี ประโยชน์ 
 ของใบไซเกล์คือ ไปทางไกลได้เร็ว ไม่ต้องเลี้ยงเหมือนม้า แต่ทุกวันนี้เขามักใช้เปนเคร่ืองแข่งขัน 
 กันโดยมาก หัดให้แล่นเร็วยิ่งข้ึนทุกทีดังนี้ไม่สู้มีประโยชน์แท้22 
 
 

                                                        

22อเนก นาวิกมูล, ข้าวของในอดีต, (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2551), 35. 
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 การใช้จักรยานจึงเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะชาวยุโรปท่ีเข้ามาทําธุรกิจในขณะนั้นและใช้
จักรยานออกกําลังกายและเดินทางแทนการข่ีม้า เนื่องจากเริ่มมีถนนมากข้ึน โดยมีการสั่งจักรยานสองล้อ
ท่ีมีขนาดล้อเท่ากันเข้ามาในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้สั่งจักรยานเข้ามา 100 คัน 
และกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ สั่งเข้ามาอีก 100 คัน23 จึงเริ่มเป็นท่ีแพร่หลาย มีการหัดข่ีกันในวัง 
เริ่มมีการก่อต้ังสโมสร ผู้ข่ีจักรยาน จัดงานชุมนุมจักรยาน โดยมีการชุมนุมและจัดเป็นมหกรรมท่ีใช้ชื่อว่า 
“งานสงครามบุปผชาติ”แต่งรถจักรยานด้วยดอกไม้สด โดยมี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุ
รังสีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช เป็นผู้ทรงริเริ่มข้ึน ท่ีท้องสนามหลวงเพ่ือเป็นเกียรติยศ
ในการรับเสด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ซ่ึงเป็นงานท่ียิ่งใหญ่ท่ีจัดข้ึน
ในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 244224 ซ่ึงมีคนร่วมแต่งแฟนซีถึงประมาณ 200 คน 
 เม่ือเจ้านายกับขุนนางเริ่มใช้รถจักรยานมากข้ึน จึงส่งผลให้กลุ่มราษฎรท่ีพอมีฐานะเริ่ม
พากันซ้ือจักรยานจนเกิดเป็นท่ีนิยมตามกันมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนของพ่อค้าท่ีสั่งรถจักรยานเข้ามาขาย
ในช่วงแรกๆ ปรากฏนาม นายเลิศ เศรษฐบุตร (พระยาภักดีนรเศรษฐ์) แต่ก็ปรากฏว่าดําเนินกิจการเพียง
แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงเลิกกิจการเนื่องจากขาดทุน สําหรับราษฎรท่ีมีรถจักรยานข่ีเป็นรุ่นแรกนั้น
ได้ปรากฏนาม ร.อ. ขุนจงใจหาญ ขณะอยู่ในวัยเด็ก ขณะเรียนหนังสืออยู่ท่ีโรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส 
เป็นคนแรกท่ีได้ข่ีจักรยานมาเรียน เพราะเนื่องจากเป็นบุตรชายของนายอากร จึงมีฐานะดีท่ีสามารถ
จะซ้ือหาจักรยานไว้ในครอบครอง25 เป็นสาเหตุท่ีจักรยานเริ่มเข้าถึงกลุ่มคนทุกชนชั้น และเริ่มมีการ
ดําเนินกิจการด้านธุรกิจจักรยานเพ่ิมมากข้ึน เพราะการข่ีจักรยานของคนในสมัยนั้นมีท้ังข่ีไปธุระและ 
ข่ีเท่ียวเล่น ซ่ึงมีข้อมูลท่ีเก่ียวกับการข่ีจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีได้บันทึกไว้โดยขุนวิจิตรมาตรา 
ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับนายวิลเลี่ยม วิเยนศิริ ชาวลังกา ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจร้านนาฬิกาแถวแพร่งนรา  
ชอบข่ีจักรยานเล่นไปตามถนนตะนาว ท่ีมีลักษณะพิสดารดังนี้ 
 

      นายวลิเลียม วิเยศิรินี้ชอบข่ีจักรยาน ซ่ึงรูปร่างเกลี้ยงไม่ตบแจงอะไรแต่ข่ีเก่งมีเล่นท้าทางตา่งๆ  
 ซ่ึงในสมัยนัน้ไม่มีใครทาํ เช่นข่ีๆไปแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ ทาํทา่หกไมหกมาต่างๆ โดยจักรยาน 
 ไม่ล้มเลย แกข่ีเล่นทา่จักรยานตามถนนเร่ือยมา26 
 

                                                        

23โรม บุนนาค, 100 แรกมีในสยาม (กรุงเทพฯ: สยามบันทึก, 2554), 28. 
24อภิโชค แซ่โค้ว, วิวัฒนาการยานพาหนะทางบกของไทย (กรุงเทพฯ: เอส.ที.พี. เวิลด์ 

มีเดีย จํากัด, 2541), 39 – 40. 
25เทพชู ทับทอง, อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจาํ (กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2545), 267. 
26ศันสนีย์ วรีะศิลป์ชัย, ย่านการค้า “ตะวันตก” แห่งแรกของกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2547), 57. 
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เม่ือจักรยานได้รับกระแสความนิยมมากข้ึน จึงได้มีการจัดจําหน่ายมากข้ึนและแพร่หลาย 
ไปตามจังหวัดต่างๆ ช่วงรัชกาลท่ี 6 รถจักรยานเข้ามามีบทบาทบนท้องถนน เนื่องจากราษฎรสามารถ
เลือกซ้ือได้สะดวกกว่าในอดีต ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจนเป็นท่ีรู้จักท่ัวท้ังประเทศ โดยเฉพาะในกิจการ
ของทางหน่วยงานราชการ เช่น บุรุษไปรษณีย์ ทหารในราชการสงครามอินโดจีน และเหตุการณ์สําคัญ
ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 เม่ือญ่ีปุ่นยกกองทัพผ่านไทยนั้น ทหารญ่ีปุ่นบางหน่วยใช้รถจักรยานเป็น
พาหนะตามถนนในกรุงเทพมหานครซ่ึงในยุคสงครามมหาเอเชียบูรพานั้น ข้าวของคลาดแคลน อุปกรณ์
และอะไหล่จักรยานนั้นหายากต้องดูแลซ่อมแซมจากอะไหล่ท่ีมีอยู่ภายในประเทศ หากเจ้าของจักรยาน
ไม่มีความจําเป็นก็ไม่มีการเปลี่ยน เช่น ยางล้อจักรยานนั้นใช้จนกระท้ังดอกยางสึกหมดหรือทนใช้กว่า
ยางจะแตกแล้วจึงเปลี่ยนเป็นยางตัน เป็นต้น  
 

 
 

ภาพท่ี 2 กิจกรรมการเช่าจักรยานข่ีท่ีบริเวณท้องสนามหลวงเยาวชนสนใจมารอเช่าจักรยานเป็น 
           จํานวนมาก 
ท่ีมา: ทวีไทย บริบูรณ์, จักรยานโบราณ, (กรุงเทพฯ, 2542), 70-71.      
                             

                                 
 

ภาพท่ี 3 เด็กกําลังเริ่มทดลองป่ันจักรยานแบบสามล้อ      
ท่ีมา: ทวีไทย บริบูรณ์, จักรยานโบราณ (กรุงเทพฯ, 2542), 70-71.    
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 สมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในประเทศไทยนั้น (หลังพ.ศ. 2489) ร้านจําหน่ายจักรยาน
นําเข้าท่ีเป็นท่ีรู้จักคือย่านตลาดน้อย วงเวียนโอเดียน (ปัจจุบันคือซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
ในเขตสัมพันธวงศ์) ในอดีตมีร้านอยู่ติดกันหลายร้านซ่ึงเป็นรถจักรยานยี่ห้อ “ฟิลลิปส์” เป็นจักรยาน
ธรรมดาแบบรถบรรทุกของด้านหลังมีตะแกรงสําหรับนั่งซ้อนท้ายหรือบรรทุกของหนักได้มีขาต้ังเป็น
แบบตรง ราคาประมาณคันละ 800 บาท และย่านวรจักร (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) ในอดีตมีรถยี่ห้อ 
“ซันบีม” ราคาประมาณคันละ 1,200 บาท เป็นรถแบบสมรรถนะสูง มีไฟไดนาโม ใช้ไฟหน้าและไฟท้าย    
สีแดง ซ่ึงในยุคนี้รถจักรยานท่ีได้รับความนิยมคือ “ราเลย์” และ “ซันบีม” ท่ีเป็นจักรยานท่ีดีท่ีสุดและ
มีราคาแพงท่ีสุดในยุคนั้น แต่สําหรับประชาชนท่ียังขาดกําลังซ้ือจักรยานส่วนใหญ่นั้นต้องหาเช่า
จักรยานเพ่ือหัดข่ี จึงเกิดธุรกิจการเช่าจักรยานท่ีท้องสนามหลวง โดยมีการแบ่งสัมปทานถึง 12 ราย
ท่ีต้ังกระจายกันต้ังแต่ทิศเหนือด้านพระบรมมหาราชวังจรดด้านทิศใต้ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
ผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการก่อต้ังธุรกิจเช่าจักรยานคือ คุณตาจันทร์ สุระนันท์ บ้านแพร่งสรรพศาสตร์ 
ซ่ึงกําหนดอัตราเช่าต่อชั่วโมงท่ี 8 สตางค์ ต้ังแต่ พ.ศ.2478 และปรับราคาไปตามขนาดของรถจักรยาน
ซ่ึงมีอัตราค่าเช่าต่อมาคือ 3 – 10 บาท27 จนกระท่ังปีพ.ศ.2525 ซ่ึงเป็นปีท่ีจัดงานเฉลิมฉลองกรุง
รัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี28 จึงทําให้ยกเลิกกิจการเช่าจักรยาน รวมถึงให้ตลาดนัดบริเวณท้องสนามหลวง
ย้ายไปอยู่ท่ีสวนจตุจักร จึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้บรรยากาศครึกครื้นของการหัดข่ีจักรยาน และการป่ัน
จักรยานรอบท้องสนามหลวงได้เลือนหายไป แต่กระแสจักรยานก็ได้รับความนิยมมากข้ึนและเป็นสิ่งหนึ่ง
ท่ีถือเป็นยานพาหนะประจําบ้านในสังคมไทย 
 ดังนั้นการท่องเท่ียวโดยจักรยานเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีใช้จักรยานในลักษณะต่างๆ
เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงเส้นทางท่ีใช้ถนนสายหลัก ถนน
สายรอง และเส้นทางในชุมชน โดยเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีปราศจากมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม และ
สามารถเข้าถึงแหล่งต่างๆ ได้โดยสะดวก ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันโดยการเลือกเส้นทางการท่องเท่ียว
ตามความสนใจและรูปแบบเส้นทางท่ีนักป่ันจักรยานถนัด   
 การป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวนั้นเป็นอีกทางเลือกท่ีสามารถเข้าถึงสถานท่ีท่ีต้องการ
ได้ดีกว่ารถยนต์ เพราะมีสถานท่ีหลายแห่งท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้าไป หรือเส้นทางเข้าเล็ก แคบ 
หรือแม้จะใช้การเดินเข้าไปก็ใช้เวลานาน เป็นต้น ในอดีตเม่ือการใช้จักรยานเสือภูเขาแพร่หลาย อนุสาร 
อ.ส.ท. เป็นหน่วยงานนําสํารวจเส้นทางจนเกิดเป็นเส้นทางจักรยานท่ีเหมาะสมหลายแห่ง เช่น เส้นทาง
จักรยานเกาะรัตนโกสินทร์ เส้นทางจักรยานธนบุรี เลียบแม่น้ําเจ้าพระยา เส้นทางเกาะเมืองกรุงศรี
อยุธยา เส้นทางจักยานสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย อีกท้ังยังมีการจัดทําคณะจักรยานท่องเท่ียวข้ึนเดินทาง

                                                        

27ทวีไทย บริบูรณ์, จักรยานโบราณ, (กรุงเทพฯ: ป่ินเกล้าการพิมพ์, 2542), 36. 
28กรมศิลปากร, สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525, (ม.ป.ท.) 
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ท่องเท่ียวไปในเส้นทาง ต่างๆ ดังกล่าว เป็นเวลานาน กระท่ังมีการจัดต้ังหน่วยงานกองการท่องเท่ียว
ของกรุงเทพมหานครข้ึนมาเพ่ือดําเนินการสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยจักรยาน  
 
 
 
 
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 รูปแบบเส้นทางการท่องเท่ียวโดยจักรยานท่ีจัดทําเป็นคู่มือและเส้นทางท่องเท่ียว  
           โดยอนุสาร อ.ส.ท. 2557  
ท่ีมา: คู่มือเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว (อ.ส.ท.) เข้าถึงเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://travel.kapook.com/view96996.html   
 

ปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักป่ันท่องเท่ียวโดยจักรยานนั้น เป็นสิ่งท่ีสําคัญควบคู่ไปกับการป่ัน
จักรยานเพ่ือการเดินทางท่องเท่ียวซ่ึงควรจะนํามาพิจารณาควบคู่เสมอ ซ่ึงนักป่ันท่ีมีประสิทธิภาพ 
ควรมีการเตรียมการในสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. ความรู้เบ้ืองต้นท่ีได้กล่าวไปแล้วเก่ียวกับรถจักรยานของตนเองท้ังหมด (Bike 
knowledge) 
  2. การเตรียมตัว หรือการฝึกซ้อมท่ีดีอย่างถูกต้อง และเพียงพอ (Self preparation) 
  3. การสร้างความรู้สึก หรือสัมผัสแห่งความมุ่งม่ัน และความต้ังใจ (Ambition -
cycling phenomena) 
  4. การวางแผนเส้นทางการเดินทางอย่างประณีต (Extensive travel plan) 
  5. การวางแผนการจัดเตรียมสัมภาระให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Loading management) 
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  รูปแบบการป่ันจักรยานเพ่ือการเดินทางท่องเท่ียวนั้น แบ่งออกเป็นสามระดับ คือ 
 การป่ันจักรยานเดินทางระยะใกล้ (Short-distance touring cycling) ซ่ึงเป็นการป่ัน
เดินทางท่องเท่ียวท่ีส่วนใหญ่จะเน้นพ้ืนท่ีการป่ันภายในประเทศ (Domestic trip) และมีระยะทางใน
การป่ันรวมตลอดการเดินทางตํ่ากว่า 300 กิโลเมตร การป่ันรูปแบบนี้เป็นการป่ันท่ีไม่ต้องเตรียมการ
อะไรมากนักนักป่ันสามารถป่ันได้ซะเป็นส่วนใหญ่ โดยต้องการการฝึกซ้อมท่ีต้ังอยู่ในระดับปานกลาง 
ถึงระดับสูง เช่น บุคคลท่ัวๆ ไปท่ีจัดการป่ันจักรยานเดินทางทุกๆ สัปดาห์ หรือทุกๆ เดือน และจบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยจักรยานภายในวันเดียว หรือสองถึงสามวัน เป็นต้น 
 การป่ันจักรยานเดินทางระยะไกล (Long-distance touring cycling) ซ่ึงเป็นการป่ัน
เดินทางท่องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนตามเส้นทางภายในประเทศในลักษณะแบบข้ามเขต (Cross region) 
หรือข้ามประเทศ (Cross country) โดยมีระยะทางในการป่ันรวมตลอดการเดินทางต้ังแต่ 500-3,000 
กิโลเมตร การป่ันจะต้องมีการเตรียมการท่ีค่อนข้างจะมาก โดยต้องการการฝึกซ้อมท่ีเข้มข้น และการ
พัฒนากายภาพของนักป่ันให้พร้อมสําหรับการเดินทางท่ีสุด เช่น นายสว่าง ทองดี ท่ีจัดเส้นทางป่ันจาก
ประเทศไทยไปประเทศลาว จีน ทิเบต และเวียดนาม โดยใช้จักรยานร่วมกับรูปแบบการท่องเท่ียว
อ่ืนๆ เป็นเวลา 3 เดือน29 เป็นต้น  

การป่ันจักรยานเดินทางเต็มรูปแบบ (Full series) อันเป็นรูปแบบการป่ันจักรยานเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมระยะทาง มากกว่า 5,000 กิโลเมตรข้ึนไปภายการป่ันเดียวท่ีจัดข้ึน ซ่ึงท้ังนักป่ัน และ
รถจักรยานจะต้องมีการเตรียมการท่ีดีท่ีสุด แต่ทว่าการฝึกซ้อมอาจจะไม่ถึงข้ันระดับท่ี 2 ท่ีกล่าวมาโดยเฉพาะ
จะต้องมีระยะเวลาในการเดินทางยาวนาน ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจน เช่น นายเจริญ โอทอง และนางอรวรรณ 
โอทอง ท่ีปั่นจักรยานเดินทางรอบโลกโดยการใช้เวลาเดินทาง 6 ปี ใน 43 ประเทศ เป็นต้น 

                                                        

29
 สว่าง ทองดี, Lonely bike (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2552), 10. 
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ภาพท่ี 5 ป่ันตามฝัน 3 เส้นทางมรดกโลก สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร 
ท่ีมา: bicyclwind เข้าถึงเม่ือ 10 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bicyclewind.com/aboutus 
 
 การท่องเท่ียวโดยจักรยานนั้น เป็นกระแสการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ในการขับเคลื่อน
สังคม ให้ตระหนักถึงการแบ่งปันในการใช้ถนนร่วมกัน เป็นการส่งเสริมการมีจิตสํานึกในการเอ้ือเฟ้ือ
ให้กับผู้ใช้จักรยาน ในการสัญจรเพ่ือการท่องเท่ียว และร่วมตัวเป็นกลุ่มเครือข่าย ชักชวนสมาชิกใน
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และคนรู้จัก มาปรึกษาในการค้นหาเส้นทางและการป่ันจักรยานท่องเท่ียว
ร่วมกัน เพ่ือเป็นการใช้พลังพลิกวิกฤติรณรงค์การใช้จักรยานในสังคมเพ่ิมจํานวนมากข้ึน จากตัวอย่าง
ของกลุ่ม Critical Mass ride ท่ีเริ่มต้นข้ึนในพ.ศ. 2535 ท่ีเมืองซานฟรานซิสโก มีผู้ใช้จักรยานในการ
เดินทางมากกว่า 300 เมืองท่ัวโลก30 โดยเริ่มการรวมกลุ่มปรึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเก่ียวกับปัญหาด้าน
การจราจร และเรียกร้องสิทธิการใช้จักรยานสัญจรในเมืองเกิดข้ึน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
จิตสํานึกในการแบ่งปันพ้ืนท่ีถนนสําหรับจักรยานในยุคแรกๆ และพัฒนาจากการป่ันจักรยานเพ่ือการ
สัญจรเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในรูปแบบต่างๆ เช่น จักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว ได้มีส่วน
สร้างให้เกิดผลดีในสังคม ในด้านสิ่งแวดล้อมจากปัญหามลพิษ และลดปัญหาการจราจรติดขัดใน
ชั่วโมงเร่งด่วน ซ่ึงการใช้จักรยานสัญจรในบริเวณพ้ืนท่ีเขตเมืองนั้น นักป่ันจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ

                                                        

30Luis A. Vivaco University of Vermont, Reconsidering The Bicycle An 
Anthropological Perspective on a New (Old) Thing (United States of America : 
Walsworth Publishing Company, 2013), 99. 
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และสัญลักษณ์จราจร เช่นในประเทศแถบทวีปยุโรปและในสหรัฐอเมริกานั้น จะมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้ เช่น สัญลักษณ์ไฟจราจรรูปจักรยาน ป้ายกํากับบอกเส้นทางจักรยานและมารยาทการ
แบ่งปันใช้ร่วมกับทางเท้าด้วยการป่ันจักรยานอย่างระมัดระวัง เพ่ือความปลอดภัยในเมืองใหญ่บาง
เมืองนั้นจะสร้างเส้นทางสําหรับจักรยานสัญจรโดยเฉพาะ เพ่ือลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุระหว่างผู้เดิน
เท้าสัญจรและรถยนต์สัญจรอีกด้วย31  
  การท่องเท่ียวโดยจักรยาน เป็นปัจจัยทางเลือกท่ีมีความสําคัญท่ีสามารถใช้เวลาและ
งบประมาณสําหรับการท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจะสะดวกสบาย
ในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและรวดเร็วกว่าจักรยานก็มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีสูงกว่า โดยเฉพาะการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองต่างๆ การใช้จักรยานท่องเท่ียวสามารถประหยัดเวลาและเข้าถึง
สถานท่ีท่องเท่ียวได้ดีกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล32 การท่องเท่ียวโดยจักรยานท่ีมีระยะทางไกล เป็นอีก
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเปรียบเสมือนท้ังศาสตร์และศิลป์ ซ่ึงการป่ันจักรยานทางไกลนั้นเป็น
ศิลปะของนักเดินทางด้วยจักรยาน เป็นการสร้างเรื่องราวและเทคนิคเฉพาะปัจเจกบุคคล ซ่ึงบางครั้ง
นักป่ันจักรยานท่องเท่ียวทางไกลหลายๆ คนจึงชอบท่องเท่ียวไปโดยลําพัง บางครั้งก็มีเป็นกลุ่มเล็กท่ีมี
สมาชิกเพียงไม่ก่ีคน หรือมีสถานะภาพแบบสามีภรรยา โดยมีการแวะพักตามเส้นทาง เพราะไม่
สามารถคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้ จึงจําเป็นต้องวางแผนเป็นอย่างดี เพ่ือการสร้างความ
ทรงจํารูปแบบใหม่และประสบการณ์ใหม่กับการใช้จักรยานท่องเท่ียว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางได้อย่างปลอดภัยและสร้างความประทับใจ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการใช้จักรยานใน
การท่องเท่ียวมากข้ึน 
  การแบ่งประเภทของการท่องเท่ียวโดยจักรยานนั้น สามารถแบ่งเพ่ิมเติมได้เป็น 2 ประเภท 
คือ การป่ันจักรยานท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า Lightweight Touring ท่ีเป็นเส้นทางสั้นใช้ระยะเวลาภายใน 1 – 2 วัน 
และไม่เกิน 1 สัปดาห์  โดยไม่มีสัมภาระหรือสิ่งของพกติดตัวไปมากมีเพียงเฉพาะสิ่งของจําเป็นในการ
เดินทางเท่านั้น และการเดินทางท่องเท่ียวแบบ Fully Loaded Touring เป็นการเดินทางด้วยจักรยานเต็ม
ข้ันต้ังแต่ 1 สัปดาห์ถึงหลายปี ต้องเตรียมความพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ สามารถเดินทางไปได้ทุกท่ี 
เน้นการช่วยเหลือตนเองเป็นหลัก และมีสิ่งของจําเป็นคือ เต็นท์ ถุงนอน และอุปกรณ์ประกอบอาหาร

                                                        

31Robin Barton, The Cycling Bible The Complete Guide For All Cyclists 
From Novice To Expert (London : A&C Black Publishers Ltd, 2011 43), 102-103. 

32John Pucher and Ralph Buehler (MIT Press books), City Cycling (United 
States of America : Toppan Best-set Premedia Limited, 2012), 3. 
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ภาคสนาม รวมถึงเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้จําเป็นต้องบรรทุกสัมภาระหนัก ซ่ึงกําลังเป็นท่ีนิยมใน
ปัจจุบัน33 
 วิธีการเลือกจักรยานสําหรับการท่องเท่ียวนั้น สามารถเลือกใช้จักรยานได้หลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึงการท่องเท่ียวโดยจักรยานนั้น นักป่ันสามารถเลือกหาจักรยานท่ีเข้ากลับตนเองได้ โดยการ
ทดลองป่ัน ท่านั่งในการป่ัน รวมถึงความสะดวกสบายความถนัด และความชอบส่วนบุคคลในการ
เลือกจักรยานเพ่ือเป็นพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว ในปัจจุบันมีร้านค้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องจักรยานเพ่ิมข้ึนมากมายท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลายจึง
กล่าวถึงประเภทของจักรยานท่ีมีจําหน่ายในปัจจุบัน เช่น 
 1. จักรยานเสือหมอบ (Road Bike) เป็นจักรยานท่ีทําความเร็วสูงและระยะทางไกล เป็น
ท่ีนิยมในปัจจุบัน มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม น้ําหนักเบา ใช้หลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic)                   
มีราคาสูง สําหรับการแข่งขันจักรยาน และเหมาะสําหรับถนนทางเรียบ   
  2. จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) เป็นจักรยานท่ีมีรูปทรงและโครงสร้างแข็งแรง   
มีระบบรองรับแรงกระแทก (Shock absorber) วงล้อมีหน้าตัดขนาดใหญ่ สามารถป่ันได้ทุกสภาพถนน     
ทางลาดชัน ผิวทางขรุขระ หรือถนนกรวดทราย เป็นจักรยานท่ีเหมาะสําหรับการใช้งานสมบุกสมบัน  
  3. จักรยานทัวร์ริ่ง (Touring Bike) มีลักษณะเด่นท่ีเหมาะกับการป่ันจักรยานเดินทาง
ท่องเท่ียว มีความแข็งแรง มีอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระและสิ่งของท่ีจําเป็น และพัฒนารูปแบบของ
โครงสร้างและขนาดยางใหญ่ข้ึนเพ่ือให้เหมาะสมกับการเดินทางไกล 
  4. จักยานไฮบริด (Hybrid Bike) หรือมีชื่อเรียกว่า City bike เป็นการพัฒนาจักรยาน
จากการผสมผสานรูปแบบระหว่างจักรยานเสือหมอบและจักรยานเสือภูเขา เนื่องจากมีระบบเกียร์
และส่วนรองรับแรงกระแทกจากเสือภูเขา ผสมกับรูปแบบท่ีเพรียวลม ซ่ึงเหมาะในการป่ันในพ้ืนท่ีเขต
เมืองและในชุมชน 
  5. จักรยานฟิกซ์เกียร์ (Fixed Gear) เป็นจักรยานอันเป็นท่ีชื่นชอบของกลุ่มวัยรุ่น เพราะ
ต้องใช้ทักษะในการควบคุมบังคับจักรยาน เนื่องจากไม่นิยมติดเบรก และเกียร์ ไม่มีจานฟรี 
(Freewheel mechanism) เม่ือเบรกจึงต้องชะลอขาในการป่ันและสามารถป่ันถอยหลังได้ โดยส่วน
ใหญ่จะนิยมป่ันในเมืองและถนนทางเรียบ 
  6. จักรยานพับ (Folding Bike) จักรยานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีขนาดโครงสร้าง
และวงล้อเล็ก จัดเก็บง่ายด้วยวิธีการพับเก็บ และพกพาได้สะดวก สามารถเดินทางในเมืองและตรอก

                                                        

33พัสกร ปลอดโปร่ง, Touring ศาสตร์และศิลป์ของการท่องเท่ียวด้วยจักยาน ใน 
วารสาร Cycling Plus Thailand ฉบับท่ี 30 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 (กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนา 
อินเตอร์พริ้นจํากัด, 2558), 59. 
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ซอยท่ีขนาดเล็กรวมถึงสามารถทําความเร็วได้ โดยเฉพาะการเดินทางร่วมกับการโดยสารรถไฟฟ้าหรือ
ระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ 
  7. จักรยานบีเอ็มเอ๊กซ์ (BMX) หรือเรียกว่า จักรยาน Bicycle Motocross ซ่ึงเป็นจักรยาน             
ท่ีใช้ในการแข่งขันภายในสนามวิบาก และได้รับรับความนิยมจากกลุ่มเยาวชน เพราะรูปลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
กะทัดรัด และใช้สําหรับการเดินทางระยะใกล้ ซ่ึงได้นิยมนํามาใช้ในแข่งขันในกีฬาผาดโผน  
  8. จักรยานแม่บ้าน (Valet Bike) เป็นจักรยานธรรมดา มีน้ําหนักมาก มีตระแกรงหรือ
เบาะซ้อนท้ายท่ีอยู่ด้านหลังคนป่ัน หรือสามารถเพ่ิมท่ีนั่งสําหรับเด็กตรงด้านหน้าคนป่ันได้เช่นเดียวกัน 
และมีตะกร้าบริเวณหน้ารถสําหรับบรรทุกสัมภาระเล็กน้อย เหมาะสําหรับการเดินทางใกล้ๆ แต่ในปัจจุบัน 
จักรยานแม่บ้านมีสิ่งอํานวยความสะดวกเสริมข้ึนมาเช่น ระบบเกียร์ช่วยในการผ่อนแรง และระบบ
ผสมพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า ซ่ึงได้รับความนิยมในครอบครัว ในการเดินทางจับจ่ายสินค้าระยะใกล้ๆเท่านั้น 
 จากรูปแบบจักรยานประเภทต่างๆ สามารถนํามาตัดสินใจในการเลือกจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียวได้ตามความพึงพอใจ และความเหมาะสมท่ีเป็นความเห็นส่วนบุคคล ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจ 
ราคาท่ีวางจําหน่าย และคุณภาพของจักรยานประเภทนั้น34 ซ่ึงการท่องเท่ียวโดยจักรยาน สามารถนํา
จักรยานประเภทใดก็ได้นํามาใช้ในการป่ันท่องเท่ียว เพียงแต่เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์และรูปแบบการ
ใช้งานให้ถูกต้องกับภูมิศาสตร์ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างปลอดภัย 
 
งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้ศึกษาได้ทําการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียว
โดยจักรยาน งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น ผู้ศึกษาได้รวบรวมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องไว้ ดังนี้ 
 งานศึกษาเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ธนพล แก้ววงษ์35 ได้ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมจักรยานเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ใช้จักรยานของชมรมจักรยานเพ่ือ
สุขภาพแห่งประเทศไทยจํานวน 350 คน และเจ้าหน้าท่ีในชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย 
จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามลําดับ ผลการวิจัยพบว่า 

                                                        

34ภูภู่ฯ [นามแฝง], Spin!, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2556), 41.  
35ธนพล แก้ววงษ์, “แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมจักรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใน

เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552) 
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แหล่งท่องเท่ียวท่ีผู้ใช้จักรยานสนใจมากท่ีสุดคือ แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางท่องเท่ียวด้วยจักรยาน เพ่ือช่วยลดปัญหาการจราจรท่ีติดขัดและมลพิษในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เส้นทางท่องเท่ียวท่ีผู้ใช้จักรยานนิยมในการข่ีจักรยานท่ีสุดคือ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และในส่วนของ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม ผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติตัว
ขณะข่ีจักรยานดังนี้ การติดต้ังและเปิดไฟท้ายรถจักรยานทุกครั้งในเวลากลางคืน ด้านการเตรียมตัว
ก่อนข่ีจักรยานควรมีการศึกษาเส้นทาง วางแผนการเดินทาง ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง 
การปฏิบัติตัวหลังการข่ีจักรยาน โดยผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นในระดับสูงในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยมีความคิดเห็นว่าควรมีการรณรงค์สร้างค่านิยมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันอย่างจริงจังมากข้ึน 
ส่วนในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวผู้ใช้จักรยานคิดเห็นว่า ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและด้านการอบรมความรู้ในเรื่องการเดินทางท่องเท่ียวทางจักรยาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 พนกฤษ  อุดมกิตติ36 ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว
ยั่งยืนในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร ทําการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านทรัพยากรวัฒนธรรมและ
การจัดการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชันพบว่า พ้ืนท่ีเขตตลิ่งชันเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์
และพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และมีทรัพยากรท่ีหลากหลายท้ัง
ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด ตลาดน้ํา ชุมชนชาวสวน และพิพิธภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าทําให้พ้ืนท่ีเขตตลิ่งชันจึง
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวได้ โดยต้องคํานึงถึง
การใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง โดยใช้ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ํา
วัดสะพาน และชุมชนชาวสวนวัดจําปาเป็นศูนย์กลางการบริการท่องเท่ียวด้วยจักรยาน ซ่ึงแต่ละจุดบริการมี
ทรัพยากรวัฒนธรรมโดยรอบและมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียว
อยู่แล้ว หากแต่ต้องการจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีดีและยั่งยืน       
 งานศึกษาเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
 มุทิตา ป่ินสุนทร37 ได้ทําการวิจัยเรื่อง การวางแผนเส้นทางจักรยานในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ 
พบว่าเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวกรุงรัตนโกสินทร์จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การส่งเสริมใช้จักรยาน

                                                        

36พนกฤษ  อุดมกิตติ, “การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวยั่งยืนในพ้ืนท่ีเขต
ตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556) 

37มุทิตา ป่ินสุนทร, “การวางแผนเส้นทางจักรยานท่ีเหมาะสมเพ่ือการท่องเท่ียวในเขต
กรุงรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542)  
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ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณสถาน วัฒนธรรม 
และย่านชุมชนต่างๆ ฯ นักท่องเท่ียวท่ีการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครมีเป็นจํานวนมาก 
ทําเกิดปัญหาต่างๆ อาทิ การเดินทางเข้ามาโดยใช้รถบัสขนาดใหญ่ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนต่อโบราณสถาน
และก่อให้เกิดมลภาวะ และปัญหาการจราจร การวิจัยนี้จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวโดยการท่องเท่ียวโดย
จักรยานจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว แต่การรณรงค์การให้ใช้จักรยาน
ในพ้ืนท่ีจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน จึงได้ศึกษาหา
เส้นทางท่ีมีความเหมาะสมในการกําหนดเป็นเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการช่วยวิจัยฯ โดยจัดทําเป็นแผนท่ีเส้นทางจักรยาน ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถเดินทางเท่ียว
ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ แหล่งท่องเท่ียวโบราณสถาน ย่านหรือชุมชน
ต่างๆ ท่ีน่าสนใจได้ 
 งานศึกษาเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
 นิคม บุญญานุสิทธิ์ และคณะ38 ทําการศึกษาแนวทางการกําหนดรูปแบบเส้นทาง
จักรยานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอีสานใต้ พบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอีสานใต้
ประกอบด้วยการเท่ียวชมแหล่งโบราณคดีเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมศิลปกรรม วัด และพิพิธภัณฑ์ 
ซ้ือผลิตภัณฑ์พ้ืนถ่ิน เท่ียวงานประเพณี  ส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวเดิมท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้ว 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้จักรยานของนักท่องเท่ียวคือความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในเส้นทาง ปัญหาข้อจํากัดในการกําหนดเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวคือท้องถ่ินขาดองค์ความรู้
เก่ียวกับการจัดการและการให้ความสําคัญกับการท่องเท่ียวด้วยจักรยาน การขาดการสนับสนุน 
ประสานงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เป็นเครือข่ายด้วยเส้นทางจักรยานมีความเป็นไปได้เนื่องจากเส้นทางและระบบขนส่งเดิม
มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเพียงแต่สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับการใช้จักรยานให้มีประสิทธิภาพ
และจํานวนเพียงพอ โดยได้เสนอแนวทางการในหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบเส้นทางจักรยานท่ี
สนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมกับภูมิประเทศและความต้องการของพ้ืนท่ี รูปแบบ
การท่องเท่ียวด้วยจักรยานท่ีท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง และการกําหนดรูปแบบ
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอีสานใต้มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สภาพ
เฉพาะตัวของแต่ละท้องถ่ิน ในงานวิจัยนี้ได้สร้างแนวทางในการกําหนดรูปแบบเส้นทางจักรยานเพ่ือ
การท่องเท่ียวไว้ 3 รูปแบบ คือ เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวชุมชนเมือง เส้นทางจักรยานเพ่ือ

                                                        

38 นิคม บุญญานุสิทธิ์ และคณะ, “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางการ
กําหนดเส้นทางจักรยานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวอีสานใต้” (สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.),2550) 
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การท่องเท่ียวพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ และเส้นทางจักรยานเพ่ือศึกษาธรรมชาติและวิถีชุมชนเกษตร และ
ยังมีการเสนอแนะเก่ียวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายของแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอีสานใต้ด้วยการเชื่อมต่อ
ทางสัญจรในท้องถ่ินด้วยเส้นทางจักรยาน 
 ปนายุ ไชยรัตนานนท์39 ทําการศึกษาแนวทางการจัดเส้นทางจักรยานเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้จักรยาน
เพ่ือการท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และมีแนวโน้มท่ีจะใช้จักรยานถ้ามีการจัด
เส้นทางจักรยาน และสิ่งอํานวยความสะดวกร่วมกับทางจักรยาน ในการจัดเส้นทางจักรยานสามารถ
รองรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาด้วยพาหนะต่างๆ ได้ทุกจุด โดยเส้นทางจักรยานผ่านสถานท่ี
ท่องเท่ียวทุกแห่งภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงการกําหนดรูปแบบของทางจักรยานให้
เหมาะสมกับสภาพถนนท่ีเส้นทางจักรยานแล่นผ่าน และควรจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกร่วมกับ
ทางจักรยาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานและตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ได้แก่ 
ป้ายบอกทาง คู่มือแนะนําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว ป้ายเตือนระวังอันตราย ท่ีจอด
รถจักรยานตามสถานท่ีท่องเท่ียว จุดบริการเช่ารถจักรยานท่ีสามารถเช่าและคืนในจุดบริการใดก็ได้ใน
บริเวณเกาะเมือง โดยควรมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมของพ้ืนท่ีเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา และได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว ได้แก่ 
ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ข้อเสนอแนะทางกายภาพของเส้นทาง ข้อเสนอแนะทางสิ่งอํานวยความ
สะดวกกับทางจักรยาน ข้อเสนอแนะการจัดเส้นทางให้สอดคล้องกับระยะเวลาการมาเท่ียวของ
นักท่องเท่ียว เพ่ือให้สามารถจัดเส้นทางจักรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ 
 วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ และคณะ40 ได้ทําการศึกษาและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
โครงการแนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร ได้ทําการกําหนดขอบเขตการศึกษา
เฉพาะด้านเทคนิค ได้แก่ งานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม โดยได้ศึกษาใน 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
การทบทวนเอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท่ี 2 หลักการวางแผนและออกแบบสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช้จักรยาน และการนําเกณฑ์และแนวทางท่ีได้ศึกษาไว้มาทดลองใช้ในกรณีศึกษา ซ่ึงเป็น

                                                        

39ปนายุ ไชยรัตนานนท์, “การศึกษาแนวทางการจัดเส้นทางจักรยานเพ่ือส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546) 

40วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการแนวทางในการ
พัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร, (สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , 
2546. 
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สภาพพ้ืนท่ีจริงในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร
ไม่เป็นท่ีนิยม เนื่องจากทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้จักรยานซ่ึงสามารถแก้ไขได้โดยการจัด 
สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ทางจักรยาน ท่ีจอดรถจักยานให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม แต่พบว่ายังขาด     
การวางแผนเพ่ือกําหนดโครงข่ายทางจักรยานท่ีเหมาะสม และข้อจํากัดด้านขนาดพ้ืนท่ีในการจัดทําทาง
จักรยาน โดยผู้ศึกษาได้เน้นการศึกษาในเรื่อง การวางแผนและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้
จักรยาน ประกอบด้วย โครงข่ายทางจักรยานและท่ีจอดรถจักรยาน โดยมีพ้ืนท่ีศึกษา 2 แห่ง คือ พ้ืนท่ี    
ดินแดง และพ้ืนท่ีการเคหะธนบุรี และพบว่าจากกรณีศึกษาพ้ืนท่ีท้ัง 2 แห่ง สามารถใช้แนวทางในการ
พัฒนาการใช้จักรยานท่ีได้มาวางแผนและออกแบบระบบการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสามารถนําเอาองค์ความรู้ท่ีได้นําไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานครได้ 
 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องในการศึกษา 

คู่มือนําเท่ียวท่ีช่วยให้การศึกษาเรื่องจักรยานพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มุมมองใหม่มากข้ึน 
คือ เส้นทางป่ันสุขใจ ป่ันสนุก ชมวิถีไทยไปกับ ททท.41 ท่ีจัดทําโดย กองข่าวสารท่องเท่ียว ฝ่ายบริการ
การตลาด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นคู่มือแนะนําเส้นทางป่ันจักรยานท่ีน่าสนใจท้ังใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงมีรายละเอียดในหัวข้อ เกาะรัตนโกสินทร์ : ป่ันเพลิน เดินพินิจ พระนคร 
ท่ีรวมสถานท่ีสําคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ วันเวลาเปิด-ปิด และการเข้าชมโดยแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์ 
และรูปภาพท่ีน่าสนใจ พร้อมแผนท่ีเส้นทางท่ีกําหนดจุดท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีเชื่อมโยงเป็นเส้นทางจักรยาน 
และระยะทางโดยประมาณของแต่ละจุดไว้ เพ่ือให้นักป่ันจักรยานได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับระยะทางใน
การป่ันอย่างถูกต้องรวมถึงการแนะนําแหล่งอาหารในพ้ืนท่ีย่านถนนพระอาทิตย์จึงเป็นคู่มือนําเท่ียวท่ี
สามารถนํามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ในการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ท่ีน่าสนใจประกอบไปด้วย นิตยสาร Bangkok focus                      
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2557 ท่ีจัดทําเผยแพร่โดยกองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร นั้น เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับการใช้จักรยานท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีปริมณฑล 
โดยใช้ชื่อเรื่องว่า เท่ียวสนุกป่ันเพลินกับเส้นทางอันสวยงามในกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการใช้จักรยาน
เบ้ืองต้น การดูแลรักษาจักรยาน ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน
และจักรยานท่องเท่ียว โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่ง

                                                        

41คู่มือเส้นทางป่ันสุขใจ ป่ันสนุก ชมวิถีไทยไปกับ ททท. เข้าถึงเม่ือ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
เข้าถึงได้จาก https://se.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Multimedia/ 
Ebrochure /669/BIKE.pdf 
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ชุมชนภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นชุดข้อมูลท่ีสําคัญท่ีสรุปกิจกรรมในกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้เป็น
อย่างดี รวมถึงการทําแผนท่ีเส้นทางท่ีระบุถึงแหล่งท่องเท่ียวแต่ละจุด พร้อมภาพประกอบทําให้เป็น
เอกสารท่ีสร้างแรงบันดาลใจ และจุดสนใจให้นักป่ันจักรยาน มีทางเลือกในการใช้จักรยานเดินทาง
ท่องเท่ียวมากข้ึน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีมีในรายละเอียดท่ีผู้สนใจ
สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลได้ จึงทําให้เป็นประโยชน์และสนับสนุนแนวทางการศึกษาได้เป็น
อย่างดี 
 การศึกษาเส้นทางจักรยานนั้นต้องคํานึงถึงการใช้แผนท่ีเป็นหลักในการพิจารณาการ
เดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงผู้ศึกษาสามารถค้นคว้าจากเอกสาร แผนท่ีป่ันเมือง : คู่มือหาเส้นทางจักรยาน
กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจักรยานกลางเมือง และจัดทําโดยมูลนิธิโลกสีเขียว พ.ศ. 2555 
ซ่ึงเป็นการแนะนําข้ันตอนเริ่มต้นของการป่ันจักรยาน การใช้สัญลักษณ์และสัญญาณมือต่างๆ ในการ
ใช้จักรยานเดินทาง การป่ันอย่างไรให้ปลอดภัย โดยเส้นทางในแผนท่ีได้กําหนดเป็นรูปแบบ 3 ลักษณะ คือ 
คนสัญจรใช้ทางร่วมกับจักรยาน จักรยานใช้ทางร่วมกับรถมอเตอร์ไซค์ และจักรยานใช้ร่วมกับ
มอเตอร์ไซค์และรถยนต์ตามปกติ โดยมีรายละเอียดเป็นเส้นทางลัด เส้นทางหลัก ร้านจักรยาน และ
ภาพประกอบในแผนท่ี ซ่ึงผู้ศึกษาสามารถนําประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านเส้นทาง แผนท่ี ตรอก
และซอยต่างๆ สําหรับใช้ในการศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวโดยจักรยาน และความเป็นไปได้ในการเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียวด้วยทางเลือกท่ีนํามาซ่ึงความปลอดภัย ของนักป่ันจักรยานในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้ละเอียดชัดเจนมากข้ึน 
 การศึกษาท่ีผ่านมามิค่อยได้มีการศึกษากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยส่วนใหญ่ทําการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร 
โดย แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร ทําการศึกษาโดยเน้นการวางแผน
ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้จักรยานทําการศึกษาโดย วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ และคณะ 
และการวางแผนเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาการวางแผนเส้นทางจักรยานในเขตกรุง
รัตนโกสินทร์ ทําการศึกษาโดยเน้นการศึกษาเส้นทางท่ีมีความเหมาะสมในการกําหนดเป็นเส้นทาง
จักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และการศึกษาของธนพล แก้ววงษ์ ซ่ึงได้
ทําการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมจักรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ดังนั้นการศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของ
กรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ืองจึงไม่เคยมีผู้ทําการศึกษาจึงสนใจท่ี
ทําการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นพ้ืนท่ีใจกลางพระนคร ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว   
มานานราว 16 ปี และยุติไปนับแต่ พ.ศ. 2557 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวใน
บริเวณนี้ให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมต่อไป 
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บทท่ี 3 
การดําเนินการศึกษา 

 

งานการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครใน 
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าในพัฒนาการและการจัดการกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือนําไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของ
กรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยผู้ศึกษาได้ 
กําหนดวิธีดําเนินการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร
ในกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง วิธีการดําเนินการศึกษาตลอดจนแหล่งท่ีมาของข้อมูล วิธีการ
ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลและวิธีวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ดังนี้ 
 1. พ้ืนท่ีศึกษา 
 2. กลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
 3. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 5. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 6. การนําเสนอข้อมูลและสรุปผล 
 
1. พ้ืนท่ีศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา คือ พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีทรัพยากรวัฒนธรรมแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ และยังเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวมานานถึง 16 ปี ซ่ึงในพ้ืนท่ีศึกษานี้ คือ  
 พ้ืนท่ีศึกษา คือ พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ได้กําหนดพ้ืนท่ี
บริเวณนี้ว่า มีเนื้อท่ีรวมประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,624.50 ไร่ อยู่ในพ้ืนท่ีฝั่งพระนคร 
ประกอบด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน (หมายเลข 1) และกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก (หมายเลข 2) และ
กรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี (หมายเลข 3) โดยมีแม่น้ําเจ้าพระยาแบ่งอาณาเขตพ้ืนท่ีท้ังสองฝั่ง  
 กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน (หมายเลข 1) คือ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ภายในและใจกลางพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
มีอาณาบริเวณต้ังแต่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกจากพระบรมมหาราชวังไปจนถึงคลองคูเมืองเดิม    
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มีเนื้อท่ีประมาณ 1.8 เมตร ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไร่ ปัจจุบันต้ังอยู่ในท้องท่ีแขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก (หมายเลข 2) คือ พ้ืนท่ีฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีอยู่
ถัดจากเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและอยู่ระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง คลองบางลําพู คลอง
โอ่งอ่าง (เดิม)  มีเนื้อท่ีประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,437 ไร่ ครอบคลุมท้องท่ีแขวงชนะสงคราม 
แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงสําราญราษฎร์ แขวงวัดราชบพิธ 
และแขวงวังบูรพาภิรมย์ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร1 
 กรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี (หมายเลข 3) คือ พ้ืนท่ีฝั่งธนบุรีหรือทางตะวันตกของแม่น้ํา
เจ้าพระยา มีเนื้อท่ีประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,062.5 ไร่ ครอบคลุมท้องท่ีแขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย และแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง คือ พ้ืนท่ีโดยรอบพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและกรุงรัตนโกสินทร์
ฝั่งธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1สํานักผังเมือง กองจัดรูปแบบท่ีดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ฝ่ายวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟู
เมือง, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูบริเวณและสิ่งก่อสร้างท่ีมีคุณค่าในเขต 
กรุงรัตนโกสินทร์และบริเวณต่อเนื่อง (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมือง, 2554), 15. 
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แผนท่ีท่ี 2 แผนท่ีแสดงขอบเขตกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลกรุงรัตนโกสินทร์, เข้าถึงเม่ือ 16 ตุลาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://www2.onep.go.th/ncecd/natural/bangkok2_new.html 
 
2. กลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
  การศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง โดยได้แบ่งประชากรท่ีจะศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
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  2.1 ประชากรท่ีเป็น “ทรัพยากรวัฒนธรรม” ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
โดยทําการศึกษาในประเด็น ดังนี้ 
    1. ประวัติความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง 
   2. ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง  
    ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมีอยู่เป็นจํานวน
มาก อาทิ ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด วัง โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ แหล่งภูมิปัญญา ย่านการค้า 
ชุมชนต่างๆ  โดยสามารถค้นคว้า ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการสํารวจพ้ืนท่ี 
   2.2 ทรัพยากรท่ีเป็นกลุ่มบุคคล โดยประชากรในกลุ่มนี้ผู้ศึกษา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
    1. กลุ่มหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
    2. กลุ่มหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนําเท่ียวด้วยจักรยานในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ได้แก่ ผู้นําเท่ียวด้วยจักรยาน  
    3. บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดกิจกรรมจักรยาน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง
กับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
    4. ผู้ใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 

ท้ังนี้ ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานจะใช้แบบสอบถามในการ
ให้ได้ข้อมูลมาเพ่ือนํามาวิเคราะห์ผ่านการคํานวณร้อยละ และนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการ
พัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง
อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

เพ่ือศึกษาความเป็นมา รูปแบบการจัดการ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค ข้อจํากัด และ
โอกาส เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
 
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล   
 3.1 ข้อมูลท่ีได้จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Document Research)  
      ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยโดยมีประเด็นท่ีทําการศึกษา 
ได้แก่ คุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
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เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
โดยข้อมูลส่วนนี้ได้มาจากการศึกษาเอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้นรองท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีศึกษา   
และการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว ดังนี้ เอกสารจากหน่วยงานราชการ เอกสารประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานต่างๆ หนังสือ งานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์จากนิตยสารต่างๆ เอกสารออนไลน์ ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และแผนท่ีจากหน่วยงานราชการ  
 3.2 ข้อมูลท่ีได้จากลงพ้ืนท่ีและข้อมูลภาคสนาม (Filed Study)  
   ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ศึกษาทําการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้จักรยาน พฤติกรรมการท่องเท่ียว ความสนใจ
และความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการเดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
โดยใช้วิธีการศึกษา ดังนี้ 
   1. สํารวจพ้ืนท่ีทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เพ่ือรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐาน นําข้อมูลมาเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
   2. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง (In-Depth Interview) เป็นการศึกษาด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ด้วยแบบคําถามท่ีผู้ศึกษากําหนดไว้ ในประเด็นความเป็นมาและ
บริบทของการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการ รูปแบบ จุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว รวมถึงสถานการณ์ปัญหาในการ
บริหารจัดการ เพ่ือวิเคราะห์บริบท รูปแบบการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปัจจัยความสําเร็จ ปัญหา
และอุปสรรค และข้อจํากัดของการดําเนินงาน เพ่ือเสนอเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีเหมาะสมและยั่งยืน ได้แก่ 
นายระพีพัฒน์ เกษโกศล นักพัฒนาการท่องเท่ียวชํานาญการพิเศษ นายธานัท ภุมรัช นักประชาสัมพันธ์ 
กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร ว่าท่ีร้อยตรีประภพ 
เบญจกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ กองวัฒนธรรม สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร  
   3. การสังเกตการณ์ท้ังแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และไม่มีส่วนร่วม 
(Non - Participant Observation) โดยการเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือทําความเข้าใจถึงแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
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4. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนี้  ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในชั้นปฐมภูมิท้ังจาก
เอกสาร งานวิชาการต่างๆ การสังเกตการณ์ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลท่ีได้จากการทํา
แบบสอบถาม จํานวน 50 คน จึงมีการใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
   4.1 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
    4.1.1 แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือท่ีใช้การเก็บข้อมูล ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูลท่ัวไป
ของกลุ่มตัวอย่าง การทราบถึงพฤติกรรม ความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้จักรยาน โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
      ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ภูมิลําเนา อาชีพ รายได้ ลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยนํามาแจก
แจงความถ่ีเป็นร้อยละของคําตอบเป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นคําถามชนิดปลายปิด
เลือกตอบ และทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาในรูปแบบการบรรยายนําเสนอข้อมูลมาแจกแจง 
แล้วนําเสนอในรูปแบบของตาราง 
    ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้จักยานในพ้ืนท่ี ได้แก่ ความถ่ี
ในการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ช่วงเวลาในการเดินทาง วันท่ี
เดินทางเข้ามา สถานท่ีท่ีเคยเดินทางไปเยี่ยมชมในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นคําถามปลายเปิดและปลายปิดให้เลือกตอบ 
และทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาในรูปแบบการบรรยายนําเสนอข้อมูลมาแจกแจงแล้วนําเสนอ   
ในรูปแบบของตาราง 
    ส่วนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อประเภทของแหล่งท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการข่ีจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
ปลายเปิดและปลายปิดให้เลือกตอบ และทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาในรูปแบบการบรรยาย
นําเสนอข้อมูลมาแจกแจงแล้วนําเสนอในรูปแบบของตาราง 
    ส่วนท่ี 4 เป็นคําถามเก่ียวกับทัศนคติของผู้ใชจักรยานในการเดินทางต่อพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์ สอบถามข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในเรื่องของแนวทางพัฒนากิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เป็นลักษณะคําถามแบบปลายเปิด 
(Opened Form) นําข้อมูลมาเรียบเรียงและวิเคราะห์จากคําตอบท่ีได้รับทําการวิเคราะห์  
   4.1.2 แนวคําถามจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 
   4.1.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ สมุดจดบันทึก ปากกา เครื่อง
บันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูล ภาพถ่าย จากการสัมภาษณ์ และ
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การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในเบ้ืองต้น เพ่ือนําไปประมวลผลกับผลการศึกษาจากการลงพ้ืนท่ี
และการทําแบบสอบถาม 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์กับแบบสอบถาม  
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ โปรแกรม SPSS คํานวณคิดร้อยละของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม  
 

5. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล 
 การเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนําเอาข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารต่างๆ (Documentary Research) 
ข้อมูลท่ีได้จากการลงภาคสนาม (Field Research) การสัมภาษณ์ (Interview) และข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) มาวิเคราะห์รวมกันเชิงคุณภาพและเขียนรายงานการศึกษาในเชิงพรรณา 
(Descriptive Analysis) โดยนําข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากการค้นคว้ามาใช้ประกอบการเขียนรายงาน เพ่ือให้
เกิดความครอบคลุม และแสดงให้ได้ผลการศึกษาท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน และเขียนรายงานการศึกษา 
  

6. การนําเสนอข้อมูลและสรุปผล 
 จากการรวบรวมข้อมูลท้ังข้อมูลเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และจากแบบสอบถาม                  
ผู้ศึกษาจึงได้นําข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ นําเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องในเชิงพรรณนาความ (Descriptive 
Analysis) และแสดงตารางข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามในเชิงปริมาณเพ่ือให้เห็นถึงพฤติกรรม ความ
ต้องการ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ใช้จักรยาน เพ่ือนํามาเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีเหมาะสมและ
ยั่งยืนต่อไป 



 

 

43 

 

บทท่ี 4 
การศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมและพัฒนาการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว 

ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และ
พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิดของการศึกษาท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือให้เห็นถึง
คุณค่า และความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง รวมถึง
พัฒนาการการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีผ่านมา  
 
1. ความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
 พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์มีความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์ในฐานะพ้ืนท่ีใจกลางพระนครใน
อดีตของกรุงเทพมหานครท่ีเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยมาอย่างช้านาน  
 ขอบเขตของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์นั้นปัจจุบันคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ได้นิยามและ
แบ่งขอบเขตของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน 2. พ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นนอก และ3.พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี ในการแบ่งขอบเขตออกเป็น 3 ส่วนนี้ จึงทําให้
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้ครอบคลุมแต่เพียงเฉพาะบริเวณเขตพระนครท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
ของแม่น้ําเจ้าพระยาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงพ้ืนท่ีบางส่วนในเขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขต
บางกอกใหญ่ เขตธนบุรี เขตบางพลัด และเขตคลองสานท่ีต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ํา
เจ้าพระยา พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีขนาดรวมกันท้ังหมด 5.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,624.50 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังนี้ 
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แผนท่ีท่ี 3 แผนท่ีขอบเขตกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 225 กรุงรัตนโกสินทร ์(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับ 
ลิชชิ่ง, 2552), 190.  
 

พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน (หมายเลข 1) ต้ังอยู่บริเวณเขตพระนครของกรุงเทพมหานคร 
ถือเป็นพ้ืนท่ีชั้นในสุดและเป็นใจกลางของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในกินบริเวณ
ต้ังแต่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี และครอบคลุมจนไปสุดแนวคลองคูเมือง
เดิมหรือคลองหลอดท่ีล้อมรอบพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในเอาไว้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 โปรดฯ ให้ย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน    
เม่ือครั้งเสด็จข้ึนครองราชย์ พ้ืนท่ีบริเวณนี้จึงมีความสําคัญในฐานะศูนย์กลางการปกครอง พ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นในมีเนื้อท่ีรวมประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร หรือราว 1,125 ไร่  
 พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก (หมายเลข 2) เป็นพ้ืนท่ีที่ครอบคลุมบริเวณส่วนท่ีเหลือ
ท้ังหมดของเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกต้ังถัดจากพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นในออกมาทางทิศตะวันออก เป็นพ้ืนท่ีท่ีต้ังอยู่ตรงกลางระหว่างแนวคลองคูเมืองเดิม 
(ทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี) กับคลองรอบกรุง (ทิศตะวันออกของพ้ืนท่ี) ซ่ึงคลองรอบกรุงนี้ได้ใช้เป็นเส้น
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แบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ เม่ือครั้งสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์และย้ายเขตพระราชวังมาต้ังไว้ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในได้มีการให้ราษฎรขยับ
ขยายต้ังบ้านเรือนออกไปทางเขตพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกนี้ ปัจจุบันพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
ชั้นนอกมีเนื้อท่ีประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นเนื้อท่ี 1,437 ไร่1 
 พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี (หมายเลข 3) ต้ังอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาทางฝั่งทิศตะวันตก
ของแม่น้ํา ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนใน 5 เขตของกรุงเทพมหานคร เริ่มต้ังแต่พ้ืนท่ีในแขวงบางยี่ขัน เขต
บางพลัดท่ีอยู่เยื้องกับปากคลองรอบกรุงทางทิศเหนือ ไล่ลงมายังแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวง
วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และสิ้นสุดท่ีบริเวณแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน เยื้องพอดีกับปากคลองรอบกรุงทางด้านทิศใต้ พ้ืนท่ีนี้มีความสําคัญเนื่องจากเคยเป็นท่ีต้ัง
ของราชธานีในสมัยกรุงธนบุรีก่อนท่ีจะย้ายมาต้ังยังฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก พ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรีมีเนื้อท่ีประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร หรือราว 1,062.50 ไร่2 

พ้ืนท่ีท้ัง 3 ส่วนของกรุงรัตนโกสินทร์นี้ได้เริ่มมีบทบาทมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.
1893 - 2310) ในฐานะเมืองด่านสําคัญแห่งหนึ่งในบริเวณปากอ่าวไทย และเริ่มทวีความสําคัญมาก
ยิ่งข้ึนเพราะเป็นพ้ืนท่ีต้ังของราชธานีในสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-2325) และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
(พ.ศ.2325 – ปัจจุบัน) ตามลําดับ ซ่ึงทําให้พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์กลายเป็นศูนย์กลางของพระนครใน
ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นท่ีตั้งของพระบรมมหาราชวัง วังเจ้านายต่างๆ วัดวาอาราม 
และสถานท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบ้านเมืองและศาสนาท้ังศาลหลักเมือง เสาชิงช้า โบสถ์พราหมณ์ 
มัสยิด โบสถ์คริสต์ ศาลเจ้า ต้ังอยู่คู่กับความหลากหลายของเชื้อชาติและความเชื่อของผู้คนท่ีอาศัยอยู่
โดยรอบ และกลายมาเป็นชุมทางการค้าท่ีสําคัญของประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางด้าน
คมนาคมของประเทศต้ังแต่การขุดลอกคลองต่างๆ และกลายมาเป็นถนนหนทางท่ีใช้สัญจรอย่างเช่น
ในปัจจุบัน พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีความสําคัญในแง่ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร3 

 
 

                                                           

1สํานักผังเมือง กองจัดรูปแบบท่ีดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ฝ่ายวางแผนปรับปรุงฟ้ืนฟู
เมือง, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูบริเวณและส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าในเขต
กรุงรัตนโกสินทร์และบริเวณต่อเนื่อง (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมือง, 2544), 15. 

2สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์  และคนอ่ืนๆ ,  ประวัติศาสตร์ ท้องถ่ินย่านเก่าใน
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ์, 2554), 2-3. 

3เรื่องเดียวกัน, 7. 
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 การศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการความสําคัญของกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องนั้น สามารถศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของพ้ืนท่ีโดยแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ  
 ระยะแรก การกําเนิดชุมชนโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วง พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310  
 ระยะท่ีสอง การสถาปนากรุงธนบุรีในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2325 
 ระยะท่ีสาม การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2325 - 2559  
 การแบ่งช่วงระยะเวลาตามลําดับของการก่อต้ังและสถาปนาราชธานีสําคัญในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์นี้ช่วยทําให้เห็นถึงบริบททางด้านประวัติศาสตร์และเป็นการชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดของ
พัฒนาการของพ้ืนท่ีในความเป็นพ้ืนท่ีของชุมชนการค้าท่ีมีเส้นทางคมนาคมสําคัญ คือ แม่น้ํา
เจ้าพระยา ก่อนท่ีจะพัฒนาเป็นเส้นทางสัญจรทางบก ซ่ึงผู้ ศึกษาจะนํารายละเอียดทางด้าน
ประวัติศาสตร์มาเป็นองค์ประกอบในการศึกษาความสําคัญของพ้ืนท่ีผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา
เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องในลําดับต่อไป 
รายละเอียดของประวัติศาสตร์และพัฒนาการพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมีดังนี้ 
 1.1 การกําเนิดชุมชนโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วง พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310  
  พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เดิมในอดีตคือตําบลบางกอกซ่ึงมีพ้ืนท่ีท้ังฝั่งพระนครและฝั่ง
ธนบุรีรวมเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันมาก่อน พ้ืนท่ีนี้เป็นท่ีต้ังถ่ินฐานของชุมชนมานานแล้วชุมชนนี้
เจริญเติบโตและหนาแน่นข้ึนเป็นลําดับพร้อมๆ กับความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา   
นับแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเม่ือ พ.ศ. 18934 ชุมชนเมืองบางกอก
นี้เจริญเติบโตข้ึนเนื่องจากเป็นเมืองใกล้อ่าวท่ีอยู่ถัดเข้ามาจากเมืองพระประแดงซ่ึงสมัยนั้นเป็นเมือง
ด่านสําคัญท่ีรักษาพ้ืนท่ีบริเวณปากอ่าวไทย 
          แต่เดิมนั้นแม่น้ําเจ้าพระยามีลักษณะคดเค้ียวมากซ่ึงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการติดต่อ
ค้าขายและการเดินทาง จึงเป็นเหตุให้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลองลัด
ข้ึนหลายช่วงเพ่ือร่นระยะเวลาเดินทางจากทะเลสู่กรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะในรัชสมัยพระไชย
ราชาธิราชได้มีการขุดคลองลัดบางกอกข้ึนในพ้ืนท่ีบริเวณนี้เพ่ือลดระยะเวลาการเดินทาง5 คลองลัดท่ี
ขุดนั้นได้ขุดเชื่อมจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองบางกอกใหญ่ หรือบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ข้างพระบรมมหาราชวังถึงท่าเตียนในปัจจุบัน การขุดคลองลัดเป็นสาเหตุทําให้แม่น้ํา
เปลี่ยนทิศทางจนคลองลัดได้ขยายตัวกว้างออกกลายเป็นแม่นํ้าหลัก ส่วนเส้นทางแม่น้ําเดิมกลับแคบ
ลงและต้ืนเขินจนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ในเวลาต่อมา 
ส่งผลให้สภาพพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปลี่ยนจากแผ่นดินผืนเดียวกันแยกออกเป็น 2 ผืน โดยมีแม่น้ําเจ้าพระยา
ผ่ากลางดังปัจจุบัน 

                                                           

 4สุจิตต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน? (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 24. 
 5เรื่องเดียวกัน, 35. 
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                 ผลของการขุดคลองลัดบางกอกในครั้งนั้น ทําให้ตําบลบางกอกได้กลายสภาพเป็น
เกาะบางกอกพร้อมกับชื่อเรียกกันท่ัวไปว่า “เมืองบางกอก” และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เมือง
ธนบุรีศรีมหาสมุทร” มีชาวบ้านเข้ามาต้ังถ่ินฐานท่ีเมืองบางกอกนี้มากข้ึน แต่ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทาง
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาสายใหม่ เนื่องจากมีพ้ืนท่ีดินดอนกว่าทางฝั่งตะวันออกเกิดเป็นชุมชน
ย่านสวนผลไม้ท่ีมีการขยายตัวไปจนถึงเขตคลองอ้อมนนทบุรี 
                ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลองเชื่อมระหว่างเกาะ
บางกอกและเกาะบางกรวยทําให้ชุมชนชาวสวนเติบโตขยายใหญ่ โดยเกิดเป็นย่านตลาดและ
ศูนย์กลางของชุมชนในทางเศรษฐกิจท่ีบริเวณปากคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ต้ังแต่ปาก
คลองวัดแจ้งหรือวัดอรุณฯ ไปจนถึงย่านตลาดพลู เนื่องจากเป็นท่ีต้ังชุมชนและเส้นทางการคมนาคมท่ี
สําคัญ เป็นชุมทางท่ีจะผ่านไปยังแม่น้ําแม่กลองและแม่น้ําท่าจีน6 รวมถึงเป็นเส้นทางผ่านออกสู่ทะเล
อ่าวไทยทางฝั่งตะวันตกอีกด้วย 
 พ้ืนท่ีบริเวณนี้ยังมีความสําคัญในฐานะเมืองหน้าด่าน เป็นท่ีต้ังของป้อมปราการสําคัญ 
จากหลักฐานจดหมายเหตุของชาวต่างชาติระบุว่าเม่ือมีราชทูตมาถึงบางกอก ป้อมซ่ึงต้ังอยู่ท้ังสองฟาก
แม่น้ําก็ยิงสลุตคํานับราชทูต ป้อมท่ีกล่าวถึงนี้คือป้อมวิไชเยนทร์และป้อมวิชัยประสิทธิ์ซ่ึงสร้างข้ึนใน
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การท่ีสร้างป้อมไว้ท่ีเมืองบางกอกนั้นเพ่ือป้องกันเรือรบของข้าศึกท่ี
จะบุกรุกจากเส้นทางทะเลสู่กรุงศรีอยุธยา เมืองบางกอกจึงเป็นเมืองหน้าด่านท่ีสําคัญเมืองหนึ่ง โดยต่อมา
ได้พัฒนากลายเป็นเมืองหน้าด่านขนอนสําหรับเก็บภาษี7 ในปัจจุบันหลักฐานท่ีชี้ให้เห็นถึงความเป็น
เมืองหน้าด่านเหลือให้เห็นแต่เพียงป้อมวิชัยประสิทธิ์ท่ีอยู่ฝั่งตะวันตกของพ้ืนท่ีศึกษา อันเป็นท่ีต้ังของ
พระราชวังเดิมในสมัยกรุงธนบุรี และกองบัญชาการกองทัพเรือดังท่ีเห็นอยู่ในทุกวันนี้ 
 ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าเอกทัศน์กรุงศรีอยุธยาถูกรุกรานจากพม่า 
และกรุงศรีอยุธยาขาดเสถียรภาพในการควบคุมหัวเมืองต่างๆ8 โดยระหว่างทางกองทัพพม่าได้เคลื่อน
ทัพผ่านเมืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงเมืองบางกอกก่อนท่ีจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาปล้นสะดมริบทรัพย์และจับ
เชลย พ้ืนท่ีเมืองบางกอกท่ีข้ึนต่อกรุงศรีอยุธยาอันดํารงศักด์ิเป็นราชธานีของสยามตลอดเวลา 417 ปี 

                                                           

 
6ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม, กรุงศรีอยุธยาของเรา, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (นนทบุรี: มติชนปากเกร็ด, 

2553), 4.  
7สมบัติ พลายน้อย, เล่าเรื่องบางกอก ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: สถาพร

บุ๊คส์ จํากัด, 2555), 24-25.  
8นิธิ เอียวศรีวงศ์, กรุงแตก,พระเจ้าตากฯและประวัติศาสตร์ไทย, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (นนทบุรี: 

มติชนปากเกร็ด, 2550), 71. 
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ก็พังพินาศจากภัยสงครามดังกล่าวเช่นกัน9 การเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 นี้ ทําให้บรรดาแม่ทัพ
นายกองได้ต้ังกลุ่มต่างๆ ข้ึนมา หนึ่งในนั้นคือกลุ่มของพระยาตาก (สิน) ตัดสินใจกระทําการหนี
ราชการพร้อมกับอาสาสมัครพรรคพวก อันเนื่องมาจากการท้อแท้ใจในความอ่อนแอของ
ผู้บังคับบัญชา จึงตัดสินใจตีฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกไปทางทิศตะวันออกในเวลาเท่ียงคืนขณะช่วงทํา
สงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่าโดยมุ่งหน้าฝ่าวงล้อมมาทางเมืองบางกอก  
 1.2 การกําเนิดกรุงธนบุรีในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2325 
   ใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพของเมืองบางกอก
คืนมาได้และได้สถาปนาบางกอกท่ีเป็นเมืองด่านสําคัญนี้ ข้ึนเป็นเมืองหลวงชื่อกรุงธนบุรีทางฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา ด้วยชัยภูมิท่ีเหมาะสมคือมีพ้ืนท่ีใกล้ทะเลและมีป้อมปราการอยู่แล้ว  
ประกอบกับสภาพภายในกําแพงเมืองฝั่งธนบุรีมีชุมชนหนาแน่นกว่าส่วนอ่ืนๆ ภายในพระนคร โดยเป็น
ท่ีต้ังของพระราชวัง วังเจ้านาย คุก และนิวาสสถานของขุนนางผู้ใหญ่ รวมท้ังวัดสําคัญหลายวัด 
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีภายในกําแพงพระนครฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยามีชุมชนเบาบางและส่วนใหญ่
เป็นท่ีอยู่ของชาวจีนและชาวญวนท่ีถูกกวาดต้อนอพยพมา นอกกําแพงพระนครฝั่งนี้เป็นทุ่งนาปลูก
ข้าวเลี้ยงชาวเมืองเรียกว่าทะเลตม 
 หลังจากการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น พระเจ้าตากสินทรงต้องการขยาย
กรุงธนบุรีให้ใหญ่ข้ึนรองรับประชาชนท่ีหนีภัยสงคราม และต้องการปรับพ้ืนท่ีของกรุงธนบุรีให้
เหมาะสมทางยุทธศาสตร์ยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงโปรดฯ ให้ขยายเมืองไปทางทิศเหนือจนจรดคลองบางกอกน้อย 
พร้อมกับโปรดฯ ให้สร้างกําแพงเมืองตามแนวคลองขุดใหม่ซ่ึงมีชื่อต่างกันเป็นตอนๆ คือ คลองบ้านขม้ิน 
คลองบ้านช่างหล่อ คลองบ้านหม้อ คลองวัดท้ายตลาด พร้อมกันนั้นก็ขยายเมืองมาทางทิศตะวันออก 
เอาแม่น้ําเจ้าพระยาไว้กลางเมือง ในลักษณะของเมืองอกแตก10 และโปรดฯ ให้ขุดคลองคูเมืองแล้ว
สร้างกําแพงตามแนวถนนราชินีทางฝั่งพระนคร 
 สถานท่ีสําคัญท่ีเป็นศาสนสถานและท่ีต้ังชุมชนของพ้ืนท่ีด้ังเดิมในสมัยกรุงธนบุรีนั้น                        
สัมพันธ์กับพ้ืนท่ีสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยา ซ่ึงประกอบด้วย ฝั่งตะวันตกท่ีเป็นท่ีต้ังเมืองหลวงมีวัดแจ้ง      
(วัดอรุณราชวราราม) วัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆษิตาราม) วัดบางหว้าน้อย 
(วัดอมรินทราราม) และวัดเครือวัลย์ โดยวัดสําคัญของกรุงธนบุรีคือ วัดแจ้งกับวัดท้ายตลาดเป็นวัดใน
พระราชวังเดิมไม่มีพระสงฆ์จําพรรษา ส่วนวัดบางหว้าใหญ่เป็นท่ีประทับของพระสังฆราช และเป็น
พระราชวังและเคหสถานราชการของเจ้านายขุนนางฝ่ายต่างๆ ส่วนฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยามี
วัดสําคัญ 2 วัด คือ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) และวัดสลัก (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์) 
                                                           

9จรรยา ประชิตโรมรัน, พลตรี, การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2310, พิมพ์ครั้งท่ี 4 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 186.  

10สุจิตต์ วงษ์เทศ,กรุงเทพฯ มาจากไหน?, 51. 
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ริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนี้ยังเป็นชุมชนของพ่อค้าจีนและญวน11ซ่ึงถือเป็นย่านการค้านานาชาติ
ท่ีสําคัญในสมัยกรุงธนบุรี 

  บ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรีจึงเป็นลักษณะการต้ังเมืองแบบชั่วคราว เพราะการติดพัน
การทําสงครามระหว่างไทยกับพม่า รวมถึงชุมชมและเมืองต่างๆ ท่ีอยู่รอบเขตพัทธสีมาของอาณาจักร
ธนบุรี จนช่วงปลายสมัยกรุงธนบุรีเกิดปัญหาภายในด้านต่างๆ ท้ังการปกครอง กิจการของคณะสงฆ์ 
และเจ้าขุนมูลนาย จนกระท่ังเกิดกบฏพระยาสรรค์ ท่ีนํากําลังเข้ามาต้ังค่ายล้อมพระราชวังกรุงธนบุรี 
เพ่ือหมายจะแย่งชิงราชสมบัติ จึงเป็นเหตุให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต้องเดินทางกลับกรุงธนบุรีเพ่ือ
เข้ามายุติความวุ่นวาย โดยการท่ีฝ่ายกบฏเกรงกลัวในพระราชอํานาจและตัดสินคดีความเพ่ือเป็นการ
ป้องกันบ้านเมืองไม่ให้เกิดปัญหาความอ่อนแอและขาดความม่ันในพระสติและทศพิศราชธรรม จึงทํา
ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกรับสั่งให้ประหารชีวิตสมเด็จพระเจ้าตากสินท่ีหน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์      
ซ่ึงตรงกับวันท่ี 6 เมษายน 2325 ซ่ึงนับเป็นวันท่ีสิ้นสุดสมัยกรุงธนบุรี โดยเหล่าขุนนางและราษฎร 
เชิญเสด็จเจ้าพระยาจักรีข้ึนปราบดาภิเษกครองแผ่นดินสืบไป12 สิ้นสุดการเป็นราชธานีของกรุงธนบุรี
หลังจากการปกครองได้เพียง 15 ปี (พ.ศ. 2310 – 2325) 
  1.3 การตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2325 - 2559 

   การศึกษาพัฒนาการของการต้ังกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนั้น มีสถานท่ี
สําคัญและเป็นพ้ืนท่ีทับซ้อนทางด้านมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณสถาน            
อันประกอบข้ึนตามยุคสมัยและพัฒนาการของเมือง เพ่ือความเข้าใจและสามารถนํามาวิเคราะห์
รูปแบบของพัฒนาการได้ ผู้ศึกษาจึงแบ่งพัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องตาม
ระยะเวลาการเสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 จนถึง
สิ้นสุดการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และรัชกาลปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์และสามารถ
นํามาใช้เป็นหลักการพิจารณาสถานท่ีสําคัญ เหตุการณ์สําคัญ รวมถึงพัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้ ดังนี้ 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 – 2352)  

 เม่ือรัชกาลท่ี 1 ทรงปราบดาภิเษกเสด็จข้ึนครองราชย์ ในพ.ศ. 2325 ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังข้ึนบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาอันถือเป็นการ
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนเป็นราชธานี เนื่องจากทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีนั้นมีลักษณะเป็นเมืองอกแตก
ยากต่อการป้องกันข้าศึกจึงทรงย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกมายังตะวันออก ด้วยการพิจารณาตาม
หลักตําราพิชัยสงครามก็พบว่าบริเวณท่ีต้ังของพระบรมมหาราชวัง มีลักษณะถูกต้องตามตําราพิชัย

                                                           

11สุจิตต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน?, 100-101. 
12พันจันทนุมาศ (เจิม), พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 

(นนทบุรี: สํานักพิมพ์ศรีปัญญา, 2551), 124-125. 
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สงครามแบบท่ีเรียกว่า นาคนาม13 โดยมีแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตก และด้านใต้
อาณาเขตตามแนวคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีและมีการขยายเพ่ิมเติม ซ่ึงในสมัยกรุงธนบุรีนั้น
เป็นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีชาวจีนต้ังถ่ินฐานอยู่เดิม โดยโปรดให้ย้ายบ้านเรือนไปต้ังท่ีบริเวณใกล้วัดสามปลื้ม
และวัดสําเพ็ง14 (ปัจจุบันคือบริเวณวัดจักรวรรดิราชาวาสถึงวัดประทุมคงคา) มีการสร้างกําแพงเมือง 
ป้อมปราการป้องกันพระนคร โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อซากป้อมบางกอกเดิมกับกําแพงเมืองครั้งกรุง
ธนบุรีลงเพ่ือขยายกําแพงเมือง และขุดคูพระนครใหม่และขุดคลองเพ่ิม ดังนี้ 
       การขุดลอกคลองคูเมืองเดิม ได้ขุดคลองโรงไหมท่ีมีอยู่เดิมทางด้านทิศเหนือของกรุง
รัตนโกสินทร์ และคลองตลาดด้านทิศใต้เชื่อมกันตลอดคลองทําให้กรุงรัตนโกสินทร์มีสภาพเป็น “เกาะเมือง”    
มีน้ําล้อมรอบได้ขุดคลองใหม่เชื่อมระหว่างคลองบางลําพูและคลองโอ่งอ่างเพ่ือเป็นการขยายแนวเขต
พระนครออกไปโดยมีชื่อเรียกรวมท้ังสองคลองนี้ว่า คลองรอบกรุง ประกอบกับ มีคลองเล็ก ๆ เชื่อมคลอง
รอบกรุงและคลองคูเมืองเดิมสองคลองเรียกว่า คลองหลอด เพราะมีลักษณะแนวตรงเหมือนหลอด 
ปัจจุบันคือคลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ ทําให้พ้ืนท่ีโครงสร้างของเมืองแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 1. กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ เขตกําแพงเมืองเก่าสมัยกรุงธนบุรี ระหว่างคูเมืองเดิม
กับแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นท่ีตั้งของพระบรมมหาราชวัง 
    2. กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือ ท่ีดินระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง ซ่ึงเดิม
เป็นท่ีรกร้างหรือเป็นไร่นามาก่อนเพราะเป็นเขตนอกกําแพงเมือง 
 กรุงรัตนโกสินทร์ยุคแรกมีพ้ืนท่ีภายในกําแพงเมือง 2,589 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีในเขตชั้นใน 
1,125 ไร่ และเขตชั้นนอก 1,464 ไร่ ความยาวของกําแพงเมืองโดยรอบพระนคร ประมาณ 7.2 กิโลเมตร 
ตามแนวกําแพงเมืองมีป้อมปราการ 14 ป้อม ประตูเข้าออกพระนคร 63 ประตู รวมถึงการต้ังศาลหลักเมือง     
ท่ีมีการบรรจุดวงชะตาเมืองเพ่ือความม่ันคงนั้น มีพิธียกหลักเมืองเม่ือวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 232515 
ซ่ึงเป็นสิริมงคลในการต้ังพระนครแห่งใหม่ในครั้งนี้ 
 การวางแผนการใช้ท่ีดินเขตชั้นในดําเนินตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา กล่าวคือท่ีดิน
ด้านเหนือน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นท่ีต้ังพระราชวังบวรสถานมงคลของพระอนุชาท่ีได้รับการ
สถาปนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาททรงดํารงตําแหน่งพระมหาอุปราชหรือ
                                                           

13พิจิตต รัตตกุล (ดร.), กรุงเทพมหานคร ชีวิตไทยกับสายน้ํา (กรุงเทพฯ: วี.เจ. พริ้นต้ิง, 
2548), 23.  

14สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ บนฝ่ังธารแห่ง
วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 51.  

15สุดารา สุจฉายา, คู่มือนําชมกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547), 179.  
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วังหน้า เม่ือพ.ศ. 232516 (ปัจจุบันคือท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โรงละครแห่งชาติ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีในวังหน้าภายในเป็นเขตพระราชฐานชั้นต่างๆ และทรง
โปรดฯ ให้สร้างพระวิมานท่ีมีพระนามว่า พระท่ีนั่งสุทธาสวรรย์ (พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ในปัจจุบัน) 
เพ่ือประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ท่ีได้อัญเชิญลงมาจากเมืองเชียงใหม่ช่วงพ.ศ. 233017 ซ่ึงประดิษฐาน
มาจนถึงปัจจุบัน 
 ส่วนท่ีดินด้านใต้เป็นท่ีต้ังของพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม (ต้ังแต่ถนนหน้าพระลานถึงถนนท้ายวังในปัจจุบัน) ระหว่างวังหน้าและวังหลวงคือวัด
มหาธาตุ หลังวัดมหาธาตุเป็นทุ่งพระเมรุหรือท้องสนามหลวง ถัดไปเป็นท่ีต้ังของศาลหลวง วังเจ้านาย 
โรงม้าหลวง ตึกดิน ลงไปตามลําดับ ด้านหลังพระบรมมหาราชวังและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นท่ีตั้งของกรมพระนครบาล คุก และหอกลอง ด้านหน้าของวัดพระเชตุพนฯ เป็นวังท่าเตียน ส่วนพ้ืนท่ี
ระหว่างกําแพงวังด้านใต้กับวัดพระเชตุพนฯ นั้น เป็นบ้านเรือนของเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ เขตชั้นนอกเป็น
ท่ีอยู่ของข้าราชบริพารและข้าราชการชั้นผู้น้อย ตลอดจนราษฎรพากันมาจับจองเพ่ือต้ังบ้านเรือน             
ซ่ึงมีความหนาแน่นทวีข้ึนเป็นลําดับตามระยะเวลาท่ีผ่านไป ชุมชนต่างๆ ในระยะแรกสามารถแยก
ออกได้ตามเชื้อชาติเพราะเป็นชาวต่างด้าวเสียส่วนใหญ่ โดยภายในกําแพงเมืองนั้น พวกชาวเขมรอยู่
ริมคลองรอบกรุงเยื้องปากคลองหลอด พวกมอญอยู่แถบสะพานมอญ และพวกมลายูอยู่แถบหน้าวัด
ชนะสงครามและริมคลองหลอด  
           ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีดินในสมัยรัชกาลท่ี 1 เป็นท่ีต้ังวังของกรมพระราชวัง     
บวรสถานพิมุข หรือ วังหลัง ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้พระยาสุริยอภัยเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ 
เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ต้ังวังอยู่ท่ีสวนลิ้นจี่ในเมืองธนบุรีเดิม (ท่ีต้ังของโรงพยาบาลศิริราชใน
ปัจจุบัน) ฟากตะวันตกริมคลองบางกอกน้อย18  ซ่ึงมีพระอารามต้ังแต่สมัยอยุธยาผนวกรวมใกล้เคียง
คือ วัดบางหว้าน้อยและวัดบางหว้าใหญ่ ท่ีในปัจจุบันคือ วัดอมรินทรารามราชวรวิหารและวัด
ระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร อันรวมถึงถ่ินฐานบ้านขุนนาง คหบดี และประชาชน ท่ียังคงอาศัยในถ่ิน
ฐานเดิมในพ้ืนท่ีธนบุรี 
 

                                                           

16กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) (นครปฐม: 
รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จํากัด, 2558), 26.  

17กรมศิลปากร, กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
(กรุงเทพฯ: อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป จํากัด, 2549), 6.  

18เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล, แรกสร้างพระมหานคร (กรุงเทพฯ: แซทโฟร์ พริ้นต้ิง จํากัด, 
2552), 61. 
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 ศาสนสถานสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลท่ี 1 มีพระอารามสําคัญท่ีทรงสถาปนา
ในเป็นพระอารามสําคัญ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
หรือพระแก้วมรกต ท่ีอัญเชิญมาจากวัดแจ้ง รวมถึงทรงบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม เทวสถาน เสาชิงช้า และพระวิหารวัดมหาสถานสุทธาวาส 
ซ่ึงอัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากกรุงสุโขทัยมาประดิษฐาน เพ่ือให้กรุงรัตนโกสินทร์มีความงดงามและ
สําคัญเหมือนครั้งท่ีกรุงศรีอยุธยาเคยรุ่งเรือง 

 พระบาทสมเด็จพระพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ.2352 –2367)  
  สมัยรัชกาลท่ี 2 นั้นมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เพียง

เล็กน้อย ท่ีสําคัญคือมีการขยายเขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางทิศใต้ประมาณอีก 20 ไร่ จนเกือบ
จดกับเขตวัดพระเชตุพนฯ เม่ือ พ.ศ. 2361 ซ่ึงเดิมเป็นท่ีต้ังบ้านเรือนเสนาบดีเก่าสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ให้ตัดถนนสายใหม่ค่ันเขตระหว่างพระบรมมหาราชวังและวัด
พระเชตุพนฯ ชื่อ ถนนท้ายวังบรรจบกับถนนสายเดิมซ่ึงมีความสําคัญในการทําให้ขบวนแห่สามารถ
เคลื่อนรอบกําแพงพระบรมมหาราชวังได้ดังเช่นปัจจุบัน  

 เหตุการณ์สําคัญในรัชกาลคือ การปฏิสังขรณ์วัดแจ้งท่ีชํารุดทรุดโทรมและทรง
สถาปนาให้เป็นวัดอรุณราชธาราม19 พร้อมท้ังมีหลักฐานการป้ันหุ่นพระพักตร์พระพุทธธรรมมิศรราช
โลกธาตุดิลก ซ่ึงเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่ของพระอารามแห่งนี้และเริ่มก่อสร้างพระปรางค์
ข้ึนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เป็นพระมหาธาตุอันศักด์ิสิทธิ์คู่พระนคร  
 การค้าในรัชสมัยนี้ เ ฟ่ืองฟูอย่างมากโดยเฉพาะการค้ากับจีนด้วยการท่ีกรุ ง
รัตนโกสินทร์ส่งเครื่องราชบรรณาการไปติดต่อสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับราชสํานักจีนมาโดยตลอด 
ประกอบกับพระเจ้าลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ทรงกํากับราชการกรมท่า และกรมพระคลังมหา
สมบัติ ทรงแต่งเรือสําเภาหลวงและสําเภาส่วนพระองค์เดินทางไปค้าขายกับจีน รวมถึงการค้าขายกับ 
เขมร ญวณ มลายู รวมถึงประเทศตะวันตกต่างๆ เช่น โปรตุเกส อังกฤษ นํารายได้เข้าสู่ประเทศ
จํานวนมาก20 รัชกาลท่ี 2 ทรงโปรดศิลปะแขนงต่างๆ ท้ังวรรณกรรมและการศึกษาต่างๆ โดยการมุ่ง
สร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ จนเจริญรุ่งเรือง เช่น การสร้างพระวิหารให้พระโตท่ีอยู่เสาชิงช้า (พระ
ศรีศากยมุนีท่ีอัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัย) และการบูรณะวัดอรุณฯ มีการส่งเรือสําเภาไปค้าขายกับ
ประเทศใกล้เคียง และเริ่มมีต่างประเทศเข้ามาเจรจาติดต่อทางด้านการค้า โดยเฉพาะตัวแทนจาก
                                                           

19สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 2 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) 
(กรุงเทพฯ: สามลดา, 2553), 159-160.  

20กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ชาติไทย (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การ
พิมพ์ (1977) จํากัด, 2558), 118. 
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รัฐบาลอังกฤษได้ส่งนายจอห์น ครอฟอร์ด (Mr. Jonh Crawfurd) หรือท่ีคนไทยเรียก การะฝัด เข้ามาในปี
มะเมีย พ.ศ.236521 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์สําคัญท่ีมีบทบาทด้านการค้าในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2367 –2394)  
 รัชสมัยนี้ ไ ด้รับการยกย่องว่ า มีความเจริญรุ่ ง เรืองทางเศรษฐกิจและการ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงโปรดให้มีการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมอาคารสําคัญใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนวัดต่างๆ ท่ีทรงปฏิสังขรณ์นั้นมีหลายวัดและให้
เปลี่ยนชื่อเหมือนอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ขณะเดียวกันก็มีวัดในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ เช่น           
วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีการสร้างพระอุโบสถ
สถานท่ีวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารเพ่ือให้สมบูรณ์แบบ และการซ่อมแซมวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รวมถึงการสร้างพระพุทธไสยาสน์ และจารึกสรรพตําราต่างๆ เพ่ือ
เป็นคลังความรู้ บูรณะวัดสระเกศท่ัวท้ังวัด และการสร้างพระวิหารเพ่ิมเติม22  
 การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวดังกล่าว                
มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนและประเทศชาติอยู่ในความสงบร่มเย็น และมีวัดเป็นศูนย์กลางท่ีสําคัญ 
นอกจากเป็นแหล่งธรรมะแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้วิทยาการท้ังหลายในช่วงเวลานี้23               
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีฝั่งธนบุรีในสมัยรัชกาลท่ี 3 จึงป็นสถานท่ีอันเรืองรองเต็มไปด้วยศาสนสถาน
อันงดงงามและมีอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันสืบเนื่องต้ังแต่ทรงดํารงตําแหน่งพระเจ้า
ลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ ท่ีเป็นจุดแรกเริ่มคือพระอุโบสถของวัดราชโอรสท่ีทรงให้สร้างโดย
โปรดให้ใช้อิฐก่อเป็นแผงจั่วแทนเครื่องไม้ ตกแต่งด้วยปูนป้ันลักษณะจีน รูปแบบเสาพาไลรับน้ําหนัก
เครื่องบนก็ออกแบบให้เป็นเสาสี่เหลี่ยมเรียบง่ายโดยไม่มีบัวหัวเสา งานหน้าบันใช้ปูนป้ันประดับชิ้น
กระเบ้ืองรูปสัตว์ และเครื่องมงคลอย่างจีน ซ่ึงมีการพัฒนาข้ึนจนเสด็จข้ึนครองราชย์24 และโปรดให้
สร้างพระเจดีย์ใหญ่ คือ เจดีย์ภูเขาทองข้ึนท่ีภายนอกเขตกําแพงเมือง บริเวณปากคลองมหานาคต่อกับ
คลองรอบกรุงเช่นท่ีกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย เจดีย์ภูเขาทองได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง
ของกรุงรัตนโกสินทร์ตราบจนถึงทุกวันนี้ 
 
 
                                                           

21อาทร จันทวิมล, ประวัติของแผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ: อักษรไทย, 2548), 259. 
22อุดม เชยกีวงศ์, พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3, (กรุงเทพฯ: เพ่ือนเรียนเด็กไทย, 2556), 57. 
23ศักด์ิชาย สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระนั่งเกล้าฯ  (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547), 116. 
24สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยฉบับย่อ: การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงาน

ช่างในศาสนา (นนทบุรี: มติชนปากเกร็ด, 2551), 13.  
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 นอกจากนี้ การพัฒนาในด้านธุรกิจและการเผยแพร่ศาสนาอ่ืนพร้อมกับวิทยาการ
ทางการแพทย์เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีฝั่งธนบุรีในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยเริ่มมีกลุ่มฝรั่งต่างชาติกลับเข้ามาค้าขาย
มากข้ึน โดยหนึ่งในนั้นคือนายโรเบิร์ต ฮันเตอร์ (Mr. Robert Hunter) ชาวอังกกฤษ เข้ามาค้าขาย
แถบหมู่บ้านฝรั่งกะดีจีนหรือย่านกุฎีจีนในปัจจุบัน ได้ดําเนินกิจการห้างร้านค้าโดยคนไทยเรียกว่า   
ห้างหันแตร และการเดินทางเข้ามาของกลุ่มมิชชันนารีคณะอเมริกัน ซ่ึงมีหมอบลัดเลย์ (Dr. Danbeach 
Bladlay) เข้ามาในเมืองบางกอกใน พ.ศ. 237825 ซ่ึงมีแพท่ีเช่าไว้สําหรับปรุงยาและได้ทําการรักษา
ด้วยวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเม่ือวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารใช้ปืนใหญ่จุด
พลุในงานฉลองวัด ปรากฏมีพระสงฆ์องค์หนึ่งกระดูกแขนแตก หมอบรัดเลย์จึงตัดแขนพระองค์นั้นใน
ท่ีเกิดเหตุ และระยะต่อมาแผลได้หายสนิทดี26 ถือเป็นเหตุการณ์สําคัญของการผ่าตัดครั้งแรกโดย
แพทย์แผนปัจจุบันในไทย ปรากฏเป็นหลักฐานสําคัญของอนุสาวรีย์ปืนใหญ่สามกระบอกต้ังอยู่บริเวณ
ภายในพ้ืนท่ีเขามอในปัจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 – 2411)  
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย์ได้ทรงเปลี่ยนนโยบาย
การปกครองประเทศ โดยทรงยอมรับอิทธิพลจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศในทวีป          
ยุโรปมากข้ึน จากการทําสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2398 โดยเซอร์จอห์น เบาว์ริง (Sir John Bowring) 
ชาวอังกฤษท่ีประสบความสําเร็จในการทําสัญญาทางการค้ากับสยามและรัฐบาลอังกฤษ จนได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสยามประจําอังกฤษและยุโรป มีบรรดาดักด์ิเป็นพระสยามมานุกูลกิจ สยามิศรมหายศ27 
ทําให้การติดต่อทางการค้าและการเมืองกับต่างประเทศขยายตัวอย่างกว้างขวางและมีบทบาทสําคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งสําคัญ  
 ในรัชสมัยนี้ จํานวนประชากรเพ่ิมจํานวนมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีผ่านไปเม่ือเทียบกับ
ตอนสร้างกรุง ทําให้อาณาเขตพระนครท่ีกําหนดไว้แต่เดิมคับแคบลง จึงโปรดให้ขยายพ้ืนท่ีพระนคร
ออกไปโดยการรับสั่งให้ขุดแนวคลองผดุงกรุงเกษมในปี พ.ศ. 2394 โดยได้มีการสร้างกําแพงเมืองและสร้าง
ป้อมท่ีมีลักษณะแบบปีกกาต้ังอยู่ตามแนวคลองด้วยกัน 7 ป้อม ทําให้พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ขยายตัวเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 5,552 ไร่28 ชุมชนชาวจีนซ่ึงถูกอพยพย้ายออกมาเม่ือครั้งเริ่มสร้างกรุงได้สร้างความต่ืนตัว
                                                           

 25นายหนหวย [นามแฝง], หมอปลัดเลกับกรุงสยาม, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: รัชดารมภ์
การพิมพ์, 2508), 15. 
 26สมบัติ พลายน้อย, หมอปลัดเล (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, 2548), 39.  
 27ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม, พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2548), 17.  
 28เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าฟ้ามงกุฎ ฝ่าวิกฤตยุคล่า
อาณานิคม นําพาสยามสู่โลกสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: สยามความรู้, 2553), 171.  
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โดยเฉพาะด้านการค้าให้กับพ้ืนท่ีท่ีขยายตัวออกไปนี้ แผ่คลุมบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยานับต้ังแต่คลอง
รอบกรุงไปจนถึงคลองผดุงกรุงเกษม ต่อจากชุมชนจีนไปทางใต้เป็นท่ีตั้งสถานกงสุลของชาติต่างๆ จาก
ยุโรป ครองพ้ืนท่ีกระจายต่อจากริมแม่น้ําลึกเข้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงรัตนโกสินทร์29 พัฒนาการ    
ด้านการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเหล่านี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนแพริมน้ํามาเป็นชุมชนบก 
โดยทรงโปรดฯ ให้ตัดถนนข้ึนจากตามความต้องการในการใช้สัญจรของชาวยุโรป เช่น ถนนเจริญกรุง 
ถนนบํารุงเมือง และถนนเฟ่ืองนคร30 พร้อมกันนี้สองฝากถนนสายต่างๆ โปรดฯ ให้สร้างตึกแถวเป็น
ห้องแถวสูง 1-2 ชั้น เพ่ือให้เช่าทําการค้าขาย ลักษณะเช่นนี้จึงทําให้เกิดชุมชนใหม่บนบกเป็นครั้งแรก
ของเกาะรัตนโกสินทร์  
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและการศึกษา
พระปริยัติธรรมให้เจริญรุ่งเรือง มีการต้ังธรรมยุติกนิกายทรงพระราชทานเสรีภาพในการนับถือ
พระพุทธศาสนา และทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามท่ีชํารุดทรุดโทรม และดําเนินการต่อจากสมัย
รัชกาลท่ี 3 ท่ีรวมวัดในกรุงเทพฯ และหัวเมืองกว่า 40 วัด และทรงสร้างวัดใหม่ท่ีเป็นวัดในรัชกาลอีก 5 วัด 
คือ วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวรวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดมกุฏกษัตริยารามและ วัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม ในพระนครเพ่ือเป็นวัดประจํารัชกาล พร้อมท้ังทรงสร้างและปฏิสังขรณ์พุทธเจดีย์ตาม  
ศาสนสถานท่ีสําคัญ เช่น พระศรีรัตนเจดีย์ ภายในพ้ืนท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระเจดีย์วัดบวร
นิเวศวิหาร รวมถึงโปรดให้ซ่อมแซมเรือพระท่ีนั่ง เช่น เรือสุพรรณหงส์ และสร้างเรืออนันตนาคราช 
เรือพระท่ีนั่งในกระบวนพยุหยาตราชลมารคอีกในรัชกาล31 
 ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริ ในการ
มอบราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เม่ือเจริญพระชันษาได้ทรงอุปสมบทแล้ว 
ส่วนพระองค์จะออกไปประทับนอกพระบรมมหาราชวัง ในปี พ.ศ. 2409 โปรดฯให้พระยาบุรุษรัตนราช
พัลลภเป็นแม่กองในการจัดสร้างวังข้ึนบริเวณท่ีดินสนามชัย ทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังซ่ึง
ทรงพระราชทานนามว่า วังสราญรมย์32 อย่างไรก็ตามภายหลังรัชกาลท่ี 4 เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2411 
รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงปรับเปลี่ยนผังและพ้ืนท่ี โดยให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอหลายพระองค์มาประทับ 
ณ วังสราญรมย์ และภายหลังทรงต้ังกระทรวงการต่างประเทศข้ึนในปี พ.ศ. 2428 ซ่ึงส่วนหนึ่งของวัง 
ปัจจุบันคือพ้ืนท่ีของสวนสราญรมย์ท่ีเป็นสวนสาธารณะในความดูแลของกรุงเทพมหานคร 
                                                           

 29ผสุดี ทิพทัส, บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ 2: รัชกาลท่ี 4 – 5 (พ.ศ. 2394 – 2553) 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์, 2545), 10.  
 30ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ช่ือบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2546), 23.  
 31ทองต่อ กลวยไม้ ณ อยุธยา, เล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: ทวิพัตร, 2548), 
10-11.  

32สมบัติ พลายน้อย, พระราชวัง วังเจ้านาย (กรุงเทพฯ: เอที พริ๊นต้ิง, 2548), 96.  
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 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411 – 2453) 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับช่วงยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมของยุโรปในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเป็นยุคทองของการล่าอาณานิคมจากประเทศอังกฤษ
และฝรั่งเศส รัชกาลท่ี 5 ทรงปฏิรูประบบราชการแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาสู่อารยประเทศ เปลี่ยนการปกครอง
แบบจตุสดมภ์เป็นรูปแบบกระทรวง กํากับดูแลงานราชการแผ่นดินท้ังสิ้น 12 กระทรวง ใน พ.ศ. 2435 
และมีการยกฐานะกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนเป็นมณฑลกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 243733 พร้อมกับการ
ปรับปรุงและขยายตัวให้ทันสมัยและทันรับความเปลี่ยนแปลงในยุคนั้น  
           บทบาทท่ีสําคัญของรัชกาลท่ี 5 คือการยกระดับการศึกษาสําหรับราษฎร จากเดิมท่ี
จํากัดเฉพาะลูกหลานของเจ้านายท่ีจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือในพระตําหนักสวนกุหลาบท่ีต้ังอยู่ภายใน
พระบรมมหาราชวังโดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรท่ัวไปข้ึนเป็นครั้งแรกท่ี
วัดมหรรณพาราม โดยอาศัยวัดและศาลาของวัดเป็นโรงเรียน ซ่ึงเป็นต้นแบบของโรงเรียนรัฐบาลท่ี
ขยายออกไปท่ัวราชอาณาจักร จนได้มีการต้ังกรมศึกษาธิการเม่ือ พ.ศ. 2430 และกลายเป็นกระทรวง
ธรรมการข้ึนในเวลาต่อมา34 นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการพัฒนาด้านการแพทย์สมัยใหม่โดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดสรรท่ีดินอันเคยเป็นท่ีต้ังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือ       
วังหลังท่ีถูกท้ิงรกร้างอยู่ฝั่งธนบุรี และซ้ือท่ีดินริมแม่น้ําเจ้าพระยาด้านเหนือของโรงเรียนวังหลังของ
มิชชันนารีอเมริกันเพ่ือทําท่าน้ําข้ึนไปยังโรงพยาบาล ขณะดําเนินการก่อสร้างนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ ขณะท่ีมีพระชนมายุเพียง 1 ปี 6 เดือน จึงได้
จัดงานพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง ร่วมกับเจ้าฟ้าองค์อ่ืนท่ีสิ้นพระชนม์ในเวลาใกล้เคียงกัน ซ่ึงในงาน
พระเมรุนี้ใช้ไม้ท่ีมีความทนทานเช่น ไม้สัก ด้วยมีพระราชประสงค์เม่ือเสร็จงานแล้วจะนําไปพระราชทาน
ในการก่อสร้างโรงพยาบาลต่อ โดยการสร้างนั้นเสร็จและเปิดรับรักษาคนไข้ในวันท่ี 26 เมษายน 2431 
โดยได้พระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งแรกนี้ว่า โรงศิริราชพยาบาลตามพระนามของพระราชโอรส35  
 นอกจากนี้ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างการคมนาคมข้ึน
ในกรุงเทพมหานคร โดยทรงโปรดฯ ให้ขยายและปรับปรุงถนนสายเดิมภายในกรุงเทพมหานครและ
สร้างถนนราชดําเนินท้ังสายนอก สายกลาง และสายใน เพ่ือเชื่อมการติดต่อระหว่างพระราชวังดุสิตท่ี
ทรงสร้างข้ึนใหม่บริเวณทางทิศเหนือของกรุงรัตนโกสินทร์กับพระบรมมหาราชวัง รวมถึงโปรดฯ ให้
สร้างถนนท่ีเกิดข้ึนมากมายรอบแนวกําแพงพระนคร และทรงมีรับสั่งให้สร้างสะพานข้ามคลองต่างๆ 
เพ่ือเชื่อมถนนหนทาง สะพานท่ีสําคัญคือสะพานชุดเฉลิม ท่ีสร้างเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระ
                                                           

33วัฒน์ระวี [นามแฝง], แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงกับความทรงจําแห่งรัชสมัย
(กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2552) ,95. 
 34วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, กว่าจะมาถึงวันนี ้(กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2550), 33.   
 35 โรม บุนนาค, เหตุเกิดในแผ่นดิน ร. 5 (กรุงเทพฯ: สยามบันทึก, 2551), 66.  
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ชนมพรรษาเป็นประจําทุกปีรวมท้ังสิ้น 17 สะพาน36 การพัฒนาดังกล่าวสร้างการเปลี่ยนแปลงสําคัญ             
ทางประวัติศาสตร์จากเดิมท่ีเคยใช้การสัญจรทางเรือในแม่น้ําลําคลองเปลี่ยนมาเป็นการสัญจรทางบก 
เกิดการเข้ามาของพาหนะสมัยใหม่อย่างรถจักรยานและรถยนต์ในเขตพระนคร พร้อมกับการพัฒนาการ
ขนส่งมวลชนวิ่งตามแนวถนนเจริญกรุง ท่ีเรียกว่า รถแตรม หรือ แตรมเวย์ (Tramway) เปิดใช้บริการสายแรก
เม่ือวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 243137เริ่มต้นจากบางคอแหลม ถนนตกมาถึงปลายทางท่ีศาลหลักเมืองท่ี
ยังปรากฎหลักฐานของรางรถรางอยู่บนถนนระหว่างกระทรวงกลาโหม เป็นการอํานวยความสะดวก
ให้กับชาวพระนครท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงเวลานั้น  
    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411 – 2468)   
 จากการใช้ประโยชน์ท่ีดินในด้านต่างๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ทําให้เกิดการขยายตัว
ของชุมชนต่างๆ เกิดเป็นย่านธุรกิจข้ึน เช่น ย่านการค้าของชาวจีนท่ีเยาวราช ย่านคนไทยท่ีบางลําพู 
ย่านธุรกิจของฝรั่งท่ีบางรัก ย่านอุตสาหกรรมตามฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา และย่านเกษตรกรรมทางตอน
เหนือของเมือง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการวางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชน แนวทางด้านการ
พัฒนาโครงสร้างผังเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงโปรดฯ ให้ตัดถนนและ
สร้างสะพานเพ่ิมเติมจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือความสะดวกของราษฎร
ในการสัญจร และสร้างพระท่ีนั่งภายในพระบรมมหาราชวังเพ่ิมเติมอีกจํานวนหนึ่ง โดยไม่ได้ให้มีการ
ขยายเขตเมืองออกไปอีก แต่ได้ทรงขยายเขตพระราชวังสวนดุสิตและสร้างพระตําหนักจิตรลดา
รโหฐานข้ึนเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ในระยะหลัง 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ยังโปรดฯ ให้สร้างสะพานชุดเจริญตามพระราชนิยมในสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ รัชกาลท่ี 5 จํานวนท้ังสิ้น 6 สะพาน โดยสะพานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษานั้น ได้แก่ 
สะพานเจริญรัช 31 เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม ติดกับปากคลองตลาด สะพานเจริญศรี 34 เป็น
สะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม บริเวณวัดบุรณศิริมาตยาราม และสะพานเจริญทัศน์ 35 เป็นสะพานข้าม
คลองวัดสุทัศนเทพวราราม38 ท่ีถนนถนนบํารุงเมือง ซ่ึงปัจจุบันได้มีการถมคลองวัดสุทัศน์และรื้อ
สะพานเจริญทัศน์ 35 แล้ว ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจราจรทางบกยังเป็นปัจจัยสําคัญท่ีได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนอาคารตึกแถวท่ีสร้างเรียงรายตามริมถนน ชั้นล่างใช้ทําร้านค้า และพักอาศัยใน
บริเวณชั้นบน ยังคงกระจายอยู่ภายในพระนครและนอกพระนครทางทิศใต้ท่ีเป็นย่านการค้าของชาว
จีนและชาวตะวันตก ส่วนใหญ่ในรัชกาลนี้จะนิยมเรือนไทยลดลง เรือนท่ีปลูกใหม่จะเริ่มมีอิทธิพลของ
ตะวันตกเข้ามาผสมสานด้วย ซ่ึงมีเอกลักษณ์เป็นเรือนไม้หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ หลังคาส่วนใหญ่มักเป็น
                                                           

 36ปราณี กล่ําส้ม, ย่านเก่าในกรุงเทพฯ (สมุทรปราการ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2545), 58.  
 37ถุงเงิน พุทธสรณ์, แรกเริ่มเดิมทีในสยาม (นนทบุรี: ดอกหญ้า, 2552), 408. 
 38ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ช่ือบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งท่ี 7 (นนทบุรี: มติชน
ปากเกร็ด, 2551), 243.  
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ทรงมนิลากับป้ันหยาผสมกัน ท่ีมีด้านจั่วหักมุมเอียงลงมาเล็กน้อย (Half-Hip Roof) และพ้ืนท่ีภายใน
อาคารใช้ผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า39 
 บทบาทท่ีสําคัญขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกประการ คือ 
บทบาทต่องานศิลปะและสถาปัตยกรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมศิลปากร เม่ือ 27 
มีนาคม พ.ศ. 245440 ในรัชสมัยนี้มีผลงานด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลายท้ังแบบไทยและ
แบบยุโรป รวมถึงการผสมผสานระหว่างไทยกับยุโรป เช่น อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1 
ด้านทิศใต้ของท้องสนามหลวง นอกจากนี้ งานประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 6 ก็มีท้ังแบบไทย
และแบบตะวันตก เช่น พระแม่ธรณีบีบมวยผมซ่ึงหล่อด้วยทองสําริด ภาพสลักหินอ่อนจากอิตาลี       
มีลักษณะอย่างสามัญมนุษย์ เป็นต้น เกิดงานจิตรกรรมท่ีโดดเด่น เช่น ภาพฝีมือพระวรรณวาดวิจิตร
ภายในวัดระฆังโฆษิตาราม ซ่ึงมีลักษณะเป็นภาพไทยสมัยเดิมแต่เพ่ิมมิติและเส้นนําสายตาเข้าไป41 
เป็นความศิวิไลซ์ของบ้านเมืองท่ีเจริญพร้อมกับการเติบโตของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           พระบาทสมเด็จสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468 – 2477)  
  ในรัชกาลนี้ทรงครองราชย์เพียงระยะเวลาสั้นๆ ประกอบกับเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจท่ัวโลก
ตกตํ่า ทําให้ลักษณะทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์แทบไม่แตกต่างกันนัก ไม่มีการก่อสร้าง
พระราชวังหรือวังเจ้านายเพ่ิมเติม ชุมชนภายในกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่จะอยู่ตําแหน่งเดิม โดยมี
การเปลี่ยนแปลงเรื่องขอบเขตและความหนาแน่นต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเฉพาะย่านเมืองเก่าใจกลาง
พระนคร ในช่วงเวลานี้ราคาท่ีดินสูงไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น การก่อสร้างอาคารใหม่มี
น้อยกว่าในเขตชั้นนอก เพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้งของหน่วยราชการและวัดต่างๆ เกือบท้ังสิ้น ท่ีอยู่
อาศัยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตึกแถวใช้ชั้นล่างประกอบการค้าและพักอาศัยท่ีชั้นบน ท่ีอยู่อาศัยเหล่านี้
มีอายุค่อนข้างมาก กําแพง ป้อมปราการหมดความสําคัญในการป้องกันรักษาพระนคร ประกอบกับมี
สภาพชํารุดทรุดโทรมพังลงบ้าง จึงรื้อกําแพงเมืองต้ังแต่ท่าช้าง วังหน้า จนถึงป้อมพระสุเมรุ ในรัชกาลท่ี 7 
เพ่ือขยายถนนพระอาทิตย์ ปัจจุบันเหลือเพียงป้อมพระสุเมรุ ป้อมมหากาฬ กําแพง และประตูเมืองหน้า
วัดบวรนิเวศฯ เท่านั้น  

                                                           

 39ผสุดี ทิพทัส, บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ 3: รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453 – 2468) 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์, 2545), 46.  
 

40กรมศิลปากร, 100 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์
การพิมพ์, 2555), 7.  
 41ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2543), 70.  
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 แม้งานด้านสถาปัตยกรรมจะอยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจท่ีฝืดเคือง แต่เป็นช่วงท่ีมีการ
ฉลองพระนครครบ 150 ปี กรุงรัตนโกสินทร์เม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 247542 จึงมีการจัดงานเฉลิม
ฉลองครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานบันเทิง จึงทําให้เกิดสถาปัตยกรรม  
รูปแบบใหม่โดยพระราชกระแสรับสั่งในการสร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงให้เป็นโรงมหรสพ
ภาพยนตร์ท่ีทันสมัยท่ีสุดในสมัยนั้น ซ่ึงออกแบบโดยหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร จึงนับว่าศาลาเฉลิม
กรุงเป็นตึกสมัยใหม่ยุคแรกในเมืองไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 7 เสด็จฯ เปิดด้วย
พระองค์เอง43 และเนื่องในวาระมงคลครบรอบ 150 ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์ผู้ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร             
อมรรัตนโกสินทร์เป็นอนุสรณ์สถาน พร้อมกับโปรดฯ ให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ําและทําทางถนนเชื่อม
พระนครกับจังหวัดธนบุรี44 เป็นสาธารณประโยชน์ให้ราษฎรไปมาถึงกันโดยสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 42สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, สมุดภาพกรุงเทพมหานคร 222 ปี  (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์ปริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547), 264.  
 43ประยูร อุลุชาฎะ, ยํ่าต๊อกท่ัวกรุงเทพฯ (สมุทรปราการ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2544), 166. 
 44กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: สหประชา
พาณิชย์, 2525), 78. 
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ภาพท่ี 6  ประกาศแผนท่ีท่ีดินห้ามซ้ือขายในฝั่งธนบุรี ในการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า และงาน 
 เปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นพัฒนาการสําคัญในการเชื่อมต่อพระนครท้ังสองฝั่งด้วย
 การคมนาคมทางบก    
ท่ีมา: กรมศิลปากร, งานฉลองพระนครครบ 150 ปี กรุงรัตนโกสินทร,์ (กรุงเทพฯ, 2525) 
 
 เม่ือมีการสร้างสะพานเชื่อมพ้ืนท่ีฝั่งพระนครและธนบุรีเข้าด้วยกัน ก็ได้มีพระราชดําริ
ให้สร้างถนนในพ้ืนท่ีของฝั่งธนบุรีรวม 11 สาย โดยโปรดฯ ให้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็นผู้
กําหนดต้ังชื่อถนนท่ีจะตัดใหม่ โดยใช้เกณฑ์การต้ังชื่อถนนเป็นเหตุการณ์ท่ีกองทัพไทยสามารถ
เอาชนะพม่าได้ในสงครามกู้อิสรภาพต้ังแต่สมัยพระเจ้าตากสินและต้นราชวงศ์จักรีในรัชกาลท่ี 1 ได้แก่ 
ถนนประชาธิปก ถนนพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนลาดหญ้า ถนนวังหลัง ถนนวังเดิม 
ถนนโพธิ์สามต้น ถนนบางแก้ว ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่ และถนนปากพิง45 โดยถนนสายสําคัญ
ในพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องของการศึกษานี้คือ ถนนอรุณอมรินทร์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการก่อนสร้างสะพานพระ
พุทธยอดฟ้าเช่นเดียวกัน46 

                                                           

 
45กรมศิลปากรและมูลนิธิซีเมนต์ไทย, กรุงเทพฯ 2489-2539 (กรุงเทพฯ: เอ.พี. กราฟิค 

ดีไซน์และการพิมพ์, 2539), 20. 
46กฤษณา สินไชย, ถนนน่ารู้ในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: พิมพ์คํา, 2553), 220. 
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 การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือ 24 มิถุนายน 2475 นําโดยคณะราษฎรได้เข้า
ยึดอํานาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในรัชกาลท่ี 7 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะประกาศให้ประเทศสยามมี              
ธรรมนูญในการปกครองแผ่นดิน47การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
วัฒนธรรม รูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องใน
ฝั่งธนบุรีอย่างมากในเวลาต่อมาโดยในบริเวณพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรีได้มีการปรับปรุงเขต
การปกครองข้ึนใหม่ใน พ.ศ. 2479 จากพระราชบัญญัติการจัดต้ังเทศบาลนครกรุงเทพฯ และเทศบาลนคร
ธนบุรี ซ่ึงเป็นการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีแยกฝั่งพระนครกับธนบุรีออกจากกันโดยบริเวณพ้ืนท่ีท้ังหมด
ในด้านฝั่งธนบุรีนั้นกลายเป็นเทศบาลนครธนบุรี48 ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของการปกครองท้องถ่ินในยุค
นั้นท่ีปรับเปลี่ยนจากรูปแบบจังหวัดมาเป็นเทศบาล    
          พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พ.ศ. 2477 – 2489) และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 – ปัจจุบัน) 
 การท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ทรงสละราชสมบัติในปี พ.ศ. 2477 
ยังผลให้ราชบัลลังก์แห่งราชวงศ์จักรีว่างเว้นพระมหากษัตริย์ และสยามขาดประมุขของประเทศ สมาชิก
รัฐสภาท่ีมีหน้าท่ีและอํานาจในการบริหารบ้านเมืองอยู่ในขณะนั้นจําเป็นต้องเลือกพระราชวงศ์พระองค์
หนึ่งตามกฎมณเฑียรบาลท่ีเป็นพระราชประเพณีท่ียึดถือกันมา จากการคัดเลือกนั้น พระราชวงศ์ท่ีทรง
ได้รับการเลือกเพ่ือทูลเชิญเสด็จข้ึนครองราชย์คือ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขณะท่ี
พระองค์เองมีพระชนมายุเพียง 8 พรรษาเท่านั้น และยังมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอํานาจเก่าท่ีส่วน
ใหญ่เป็นเชื้อพระวงศ์กับกลุ่มอํานาจใหม่ท่ีเป็นคณะราษฎรในขณะนั้นจึงทําให้สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า ทรงเห็นว่าบ้านเมืองยังไม่สงบ ผนวกกับพระพลานามัยของ
รัชกาลท่ี 8 ไม่แข็งแรง จึงมีพระประสงค์ให้ไปประทับอยู่ยังเมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์49 
และจากเหตุการณ์เสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2481 ทรงประกอบพระราชพิธีปฏิญาณตนเป็น
พุทธมามกะท่ามกลางมณฑลสงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยังเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงนมัสการพระพุทธรูปในพระอารามสําคัญท่ัวพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอันมีปรากฏ
นามพระอาราม เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเฉพาะท่ี
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระองค์เคยมีพระราชดํารัสว่า  

                                                           

 47ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2475: ปฏิวัติสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2543), 1.  
 48สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 225 ปีกรุงรัตนโกสินทร,์ 173. 
 49แสงเทียน ศรัทธาไทย, ร.8 ยุวกษัตริย์รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ร่มฟ้าสยาม, 2549), 
25-26.  
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ท่ีนี่เงียบสงบน่าอยู่ ดังนั้นเม่ือพระองค์เสด็จสวรรคต จึงได้นําพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์มา
ประดิษฐานท่ีวัดสุทัศนเทพวรารามแห่งนี้50 
 การเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงสร้างความต่ืนตระหนกให้กับคนไทย โดยเฉพาะในกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง จากการท่ีกองทัพญ่ีปุ่นท่ีเดินทางเข้ามารุกรานอธิปไตยของประเทศ
ในวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 248451 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี จนเรียกสงคราม
ในภูมิภาคนี้ว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา52 สงครามได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีเขตพระนครเนื่องจากมีจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ คือ สถานีรถไฟบางกอกน้อยท่ีเป็นชุมทางรถไฟไปยังจังหวัดกาญจนบุรีผ่านต่อไป
ยังประเทศพม่า รวมไปถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นต้น จุดยุทธศาสตร์
เหล่านี้ได้ถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีด้วยการท้ิงระเบิด ในช่วงนั้นพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และฝั่ง
ธนบุรีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงคราม เม่ือสิ้นสุดสงคราม ประชาชนจึงได้กลับเข้ามาอยู่อาศัย
ตามเดิม53 แต่ประชาชนส่วนใหญ่สูญเสียบ้านเรือนจากภัยระเบิดท้ังฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี จึงทําให้
ต้องสร้างอย่างประหยัด ต้องการความรวดเร็ว เป็นลักษณะบ้านเด่ียวหลังเล็กๆ เท่านั้น54 
 ภายหลังการฟ้ืนตัวจากช่วงสงคราม กรุงเทพมหานครโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ตัวเมืองขยายออกไปอย่างกว้างขวาง แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มากนัก ท่ีดินรอบนอกคลองคูเมืองเดิมส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ 
ได้แก่ อาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า และอาคารพาณิชย์ พักอาศัย ซ่ึงมีการรวมตัวของ
กิจกรรมประเภทเดียวกัน แบ่งเป็นย่านๆ อย่างชัดเจน บริเวณย่านการค้าท่ีสําคัญๆ ได้แก่ ย่านวัง
บูรพาและพาหุรัด ย่านบ้านหม้อ ย่านปากคลองตลาด ย่านคลองถม ย่านร้านค้าหลังกระทรวงกลาโหม 
เป็นต้น สําหรับหน่วยงานราชการในสมัยรัชกาลปัจจุบัน มีสถานท่ีราชการเพ่ิมข้ึนจํานวนมากท้ัง
หน่วยงานท่ีตั้งใหม่และการขยายหน่วยงานเดิม การสร้างสิ่งก่อสร้างในช่วงระยะเวลานี้ เกิดงานศิลปะ
ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ท่ัวท้ังพระนคร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และฝั่งธนบุรี เป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture) อย่างชัดเจน เช่น มีความเรียบง่าย เน้นเรียบง่าย
เน้นแสดงรูปทรงและปริมาตร เน้นประโยชน์ใช้สอยและการแสดงออกซ่ึงความงดงามของโครงสร้าง
                                                           

 
50อุดม เชยกีวงศ์, พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 (กรุงเทพฯ: เพ่ือนเรียนเด็กไทย, 2556), 47. 
 51วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, เสรีไทย: อุดมการณ์ท่ีไม่ตาย (กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ, 2546), 43.  
 52สรศัลย์ แพ่งสภา, สงครามมืด วันญ่ีปุ่นบุกไทย (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2543), 54.  
 53ข้อมูลจากการสัมภาษณ์: นายวีระ รุ่งแสง ในงานเสวนาย้อนรอยสงครามมหาเอเชีย
บูรพากับความทรงจําชาวบางกอกน้อย วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

54ผสุดี ทิพทัส, บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ 4: รัชกาลท่ี 7 - 9 (พ.ศ. 2468 – 2503) 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์, 2546), 30.  
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และวัสดุ55 เช่น กลุ่มงานอาคารสถาปัตยกรรมตลอดแนวถนนราชดําเนินกลางท่ีสร้างข้ึนในช่วง     
พ.ศ. 2483 – 2486 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ีมีนโบยายสร้างภาพลักษณ์ของรัฐสมัย
ใหม่ท่ีทันสมัย พร้อมกับการขยายถนนราชดําเนินให้กว้างต้ังแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานผ่านฟ้า
ลีลาศ เพ่ือเป็นอาคารประเภทโรงแรม สํานักงาน และอาคารพาณิชย์ให้เช่า56 สถาปัตยกรรมในลักษณะ
ดังกล่าว เป็นรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์และสามารถหาชมและศึกษาได้ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และ
ในพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้ในปัจจุบัน 
 การฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมและพระราชประเพณีไทยท่ีสําคัญหลังจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงรัชกาลปัจจุบันใน พ.ศ. 2503 มีการฟ้ืนฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญในวันพืชมงคลข้ึนเป็นประจําทุกปี ณ ท้องสนามหลวง และได้รื้อฟ้ืนพระราชพิธีเสด็จพระ
ราชดําเนินทอดผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อันเป็นกระบวนเรือพระราชพิธีตาม
แบบโบราณตามราชประเพณีใน พ.ศ. 250457 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินสู่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยการจัดรูปริ้วกระบวนพยุหยา
ตราชลมารคในกรุงรัตนโกสินทร์แต่ละครั้งในงานพระราชพิธีและการเสด็จฯทเลียบพระนครโดยชลมารค 
เช่น การถวายผ้าพระกฐินงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ และสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี58 และเม่ือไม่มี
การเตรียมงานพระราชพิธีก็ยังคงเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี    
ริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อยในปัจจุบัน 

 การพัฒนาด้านผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้มี
การขยายถนนและการจัดการทางกายภาพในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคมหลายด้าน โดยเฉพาะการคมนาคมและการสัญจรทางบก จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก พ.ศ. 2504 กรุงเทพมหานครได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมีการ
ต้ังเป้าพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม เมืองขยายตัว คูและคลองถูกถมเป็นถนนสําหรับการจราจร

                                                           

 55ชาตรี ประกิตนนทการ, ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร์ สัญลักษณ์ทางการเมือง
ในเชิงอุดมการณ์ (นนทบุรี: มติชนปากเกร็ด, 2552), 17. 

56สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ทรรศนียาคาร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชชิ่ง, 2557), 215. 
 57นิจ อักษรา, จากสยามสู่ไทยแลนด์ การเปล่ียนแปลงประเทศสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2554), 104-105.  

58 จุลทัศน์ พยามรานนท์ , มรดกกรุงรัตนโกสินทร ์(กรุงเทพฯ: นครช่าง, 2526), 258.  
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ทางรถยนต์ พ้ืนท่ีสวนไร่นาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถูกแทนท่ีด้วยโรงงานอุตสาหกรรม59 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ทางรัฐบาลได้ดําเนินการยกเลิกรถรางท่ีในอดีตเคยให้บริการรับส่งผู้โดยสารใน
กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องมาจากการพัฒนาโครงข่ายถนนซ่ึงให้ความสะดวกในการเดินทางมากกว่า60 
โดยมีโครงการสร้างสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีทับแนวคลองโรมไหมหรือ
แนวคลองคูเมืองเดิมทางด้านทิศเหนือซ่ึงเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงเชื่อมระหว่างเขตพระนครและ
เขตบางกอกน้อย ความยาว 658 เมตร เสร็จเม่ือ พ.ศ. 2516 และกรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้าง
สะพานพระปกเกล้าทางทิศใต้ของกรุงรัตนโกสินทร์ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาระหว่างเขตพระนครและเขต
ธนบุรีมีความยาว 745 เมตร เสร็จเม่ือ พ.ศ. 2527 61 เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และ
พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมีสะพานเชื่อมโยงโครงข่ายทางการคมนาคมเป็นสําคัญ 
 การพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยนั้นขาดแนวคิดในด้านการอนุรักษ์จนมาถึง พ.ศ. 
2520 ทางราชการจึงได้กําหนดชื่อ “เกาะรัตนโกสินทร์” ข้ึน ด้วยมีวัตถุประสงค์จะกําหนดไว้เป็นเขต
ปรับปรุงปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ เพราะถือว่าเป็นอาณาเขตกรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์ระยะ
แรกเริ่ม62 และในพ.ศ. 2525 มีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของ
ราชอาณาจักรไทย กรุงรัตนโกสินทร์จึงถือเป็นตัวแทนและเอกลักษณ์แห่งความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม   
ท่ีต่อเนื่องสืบกันโดยไม่ขาดสาย โดยริเริ่มโครงการอนุรักษ์พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์อย่างจริงจัง โดยมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนเพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงานในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ ซ่ึงแบ่งเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก และกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่ง
ธนบุรี ซ่ึงมีนโยบายในด้านการอนุรักษ์ท่ีสําคัญ ได้แก่ การกําหนดพ้ืนท่ีและอาคารท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ และปฏิสังขรณ์พ้ืนท่ีและ
อาคารท่ีมีคุณค่าดังกล่าว โดยเฉพาะการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม การลดกิจกรรมท่ี
ขัดแย้งในพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ ด้วยการย้ายหน่วยงานราชการต่างๆ ออกไปสู่พ้ืนท่ีรอบนอก การออก

                                                           

59หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ 226 
ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมือง สู่กรุงเทพฯในฝัน (กรุงเทพฯ: หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร, 2551), 66. 

60สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, ชาวกรุงเทพกับการเดินทางใน
ทศวรรษหน้า (กรุงเทพฯ: สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2553), 84. 

61ไทยประกันชีวิต,“สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา” ผาสุก 39, 188 (มกราคม – เมษายน 
2559), 9. 

62ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, ประวัติความเป็นมาของเกาะรัตนโกสินทร์, เข้าถึงเม่ือ 
22 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin_web/?q=node/88 
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กฎหมายควบคุมขนาด ความสูง และลักษณะอาคาร รวมถึงจัดพ้ืนท่ีเปิดโล่งเพ่ือเปิดมุมมอง63 เช่น 
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ท่ีมาจากการรื้อโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย การสร้างสวนรมณีนาถ
เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะจากการพัฒนาเรือนจําลหุโทษเดิม และสวนนาคราภิรมย์ท่ีอยู่ติดริมแม่น้ํา
เจ้าพระยาบริเวณท่าเตียน เป็นต้น 
  
2. ความสําคัญและทรัพยากรการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
 พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมีทรัพยากรท่ีมีความน่าสนใจท้ังใน

ด้านการท่องเท่ียวและการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรม ซ่ึงต่างมีคุณค่า

และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ท่ีมีความหลากหลายกันไปตามแต่ละพ้ืนท่ี ทรัพยากรเหล่านี้ผู้ศึกษาทําการ

แบ่งออกเป็น วังเก่า ศาสนสถาน ย่านชุมชนและย่านการค้า และอาคารกับสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ 

ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก และกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจความสําคัญและทรัพยากรการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์

และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเบ้ืองต้น ผู้ศึกษาจึงขอรวบรวมข้อมูลงานศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องจากเอกสาร บทความ หนังสือ คู่มือแผ่นพับ 

และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์

และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมานําเสนอไว้โดยสังเขป ดังนี้ 

ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ช้ันในและช้ันนอก 
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอกมีทรัพยากรทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท่ีเป็น

วังเก่า ศาสนสถาน ย่านชุมชนและย่านการค้า และอาคารกับสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์         
ท่ีสําคัญและสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พัฒนาการของบางกอกจนสู่
การเป็นกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ต้ังแต่การต้ังถ่ินฐานของผู้คนในเมืองบางกอกเม่ือครั้งสมัยกรุง
ศรีอยุธยา โดยมีวัดสระเกศราชวรมหาวิหารท่ีสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนท่ีจะได้รับการบูรณะใน
ภายหลัง และสถานท่ีต่างๆ ท่ีช่วยให้เห็นภาพของจุดเริ่มต้นของกรุงเทพมหานครจากการสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์ข้ึนเป็นราชธานีในสมัยรัชกาลท่ี 1 จากพระบรมมหาราชวังท่ีเป็นศูนย์กลางการปกครอง
ในสมัยนั้น รวมถึงวังเจ้านายท่ีกระจายอยู่บริเวณรอบๆ ซ่ึงปัจจุบันได้กลายเป็นสถานท่ีราชการและ
อาคารสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังศึกษากรุงเทพมหานครในเชิงประวัติศาสตร์การ
ท่องเท่ียวได้จากการขยับขยายของผังเมือง เกิดเป็นถนนหนทางและย่านแหล่งต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก ท้ังท่ีเป็นชุมชนและย่านตลาดการค้า ทรัพยากรท่ีเป็นแหล่งและ

                                                           

 63สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 225 ปีกรุงรัตนโกสินทร,์ 191. 
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สถานท่ีสําคัญเหล่านี้ทําให้เห็นภาพพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางด้านพ้ืนท่ี ความหลากหลายและ      
วิถีชีวิตของผู้คนท่ีกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี 

1.1 พระบรมมหาราชวังและวังเก่า 
  พระบรมมหาราชวัง 
  พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวง สร้างข้ึนเม่ือครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 

2325 ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งพระนคร อยู่ใจกลางระหว่างวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นพ้ืนท่ีของชุมชนชาวจีนเม่ือครั้งสมัย
พระเจ้ากรุงธนบุรี ก่อนท่ีจะให้ชาวจีนเหล่านี้ขยับขยายออกไปยังแถบปากคลองวัดสามปลื้มจนถึง 
ปากคลองสําเพ็ง 

  พระบรมมหาราชวังถูกใช้เป็นท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆ มาจนถึง
ปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังดุสิตข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประทับ ในปัจจุบัน
พระบรมมหาราชวังยังมีบทบาทสําคัญในการเป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีต่างๆ64 
   วังกรมหม่ืนนฤบาลมุขมาตย์ 

   วังกรมหม่ืนนฤบาลมุขมาตย์ ต้ังอยู่ริมถนนมหาราชและถนนมหาไชย มีลักษณะเป็น
อาคารชั้นเดียวสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จกรมหม่ืนมาตยาพิทักษ์ แต่ภายหลังโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างวังท่ีประทับข้ึนใหม่ท่ีริมแม่น้ําเหนือปากคลองตลาด ส่วนวังนี้พระราชทานให้เป็นท่ีประทับของ
กรมหม่ืนอุดมรัตนราษี ครั้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมหม่ืนนฤบาลมุขมาตย์ 
(หม่อมเจ้าเฉิดฉาย) ประทับอยู่ต่อมา ครั้นสิ้นพระชนม์ก็คงมีเชื้อสายอยู่ต่อมาอีก จนสร้างเป็นสถานท่ี
ราชการในรัชกาลท่ี 6 ปัจจุบันเป็นสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง65 

1.2 ศาสนสถาน 
 1.2 วัดบวรนิเวศวิหาร 
 1.2 กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทรงสร้างข้ึนใน พ.ศ. 2367-2375 เรียกว่าวัดใหม่ 
ต้ังอยู่ใกล้กับวัดรังสีสุทธาวาส ซ่ึงต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 ได้ยุบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัดบวรนิเวศ 
เม่ือครั้งวังหน้าสวรรคตในสมัยรัชกาลท่ี 3 ทรงมิได้ทรงต้ังวังหน้าองค์ใหม่ แต่โปรดเกล้าฯ ให้เชิญเสด็จ
เจ้าฟ้าหรือเจ้าฟ้ามงกุฎ  พระอนุชาซ่ึงทรงผนวชอยู่มาจําพรรษาท่ีวัดนี้ ท้ังพระราชทานนามวัดใหม่ว่า 

                                                           

64สุภ าภรณ์  จิ นดามณี โ รจน์  และคณะ, ประ วัติ ศาสตร์ ท้อง ถ่ิน ย่านเ ก่ า ใน
กรุงเทพมหานคร, 295. 

65กรมศิลปากร, นําชมกรุงรัตนโกสินทร ์(กรุงเทพฯ: งานเผยแพร่ สํานักงานเลขนานุการ
กรม, 2525), 79. 
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“วัดบวรนิเวศ” อันมีนัยบอกให้รู้ว่าสมเด็จพระอนุชาจะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อไป เพราะคําว่าบวรนิเวศ 
เทียบได้กับบวรสถาน เม่ือเจ้าฟ้าพระครองวัดนี้ได้ทรงต้ังธรรมยุติกนิกายข้ึนก่อนจะทรงลาผนวชเสด็จข้ึน
ครองราชย์  
 1.2 วัดนี้จึงได้รับการทํานุบํารุงจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ท้ังยังโปรดเกล้าฯ ให้เป็นท่ี
จําพรรษาของเจ้าฟ้าหลายพระองค์ขณะทรงผนวชจนถึอเป็นราชประเพณีต่อมาว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและบรรดาเจ้าฟ้าในบรมราชจักรีวงศ์เม่ือทรงผนวชท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วจะ
เสด็จมาประทับจําพรรษาท่ีวัดนี้66 
  วัดสุทัศนเทพวราราม 
 1.2  วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัด
มหาสุทธาวาส พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) มีพระราชประสงค์ท่ีจะ
สร้างมหาวิหารใจกลางพระนครเช่นเดียวกับพระวิหารพระมงคลบพิตรท่ีพระนครศรีอยุธยา วัดมหา
สุทธาวาสประดิษฐานพระศรีศากยมุนีท่ีอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย การก่อสร้างแล้ว
เสร็จใน พ.ศ. 2390 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) จึงทรงพระราชทานนาม
ใหม่ว่า วัดสุทัศนเทพวราราม67 
  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
  เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม พร้อมพระราชทานนามใหม่ว่า 
วัดสระเกศซ่ึงหมายถึง การชําระพระเกศ เนื่องจากเคยประทับทําพิธีพระกระยาสนานเม่ือคราวยกทัพ
กลับจากเขมรเพ่ือปราบจลาจลในกรุงธนบุรี จนเม่ือเหตุการณ์สงบเรียบร้อยแล้วจึงได้เสด็จข้ึนเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ในพ.ศ. 2325 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พร้อมสร้างบรมพรรพต หรือภูเขาทองทรง
หมายให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่ไม่แล้วเสร็จในรัชกาล ครั้นในรัชกาลพระบาทสม
เด็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอดและเป็นท่ี
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5)68 
 
                                                           

66สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 96.  

67กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

68เรื่องเดียวกัน. 
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  วัดเทพธิดารามวรวิหาร 
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงค์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนภูมินทรภักดี ต้นราชสกุล “ลดาวัลย์” พระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาเอมน้อยเป็นแม่กองในการสร้างวัดเทพธิดาราม 
วรวิหาร เม่ือ พ.ศ. 2379 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงวิลาส พระปิยราชธิดา 
และสําเร็จเรียบร้อยเม่ือ พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามว่า “วัดเทพธิดาราม”  ซ่ึงหมายถึง “กรมหม่ืนอัปสรสุดาเทพ” พระองค์ได้เสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีผูกพัทธสีมา โดยภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธ
เทววิลาศท่ีสร้างจากศิลาขาว69 
  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
  เป็นวัดขนาดเล็กในธรรมยุติกนิกายท่ีต้ังอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง สร้างในสมัย
รัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนโดยมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เป็นไปตามประเพณีแต่โบราณท่ีใน
ราชธานี จะต้องมีวัดสําคัญ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชประดิษฐ์ และวัดราชบูรณะ ในขณะนั้นยัง
ขาดวัดราชประดิษฐ์วัดเดียวท่ียังสร้างไม่เสร็จ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนในบริเวณท่ีเคยเป็นสวน
กาแฟเดิมของวังหลวงแล้วพระราชทานนามว่า “วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม” ถือว่าเป็นวัดประจํา
รัชกาลท่ี 4 โดยภายในวัดมีสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่า เช่น พระวิหารท่ีภายในมีจิตรกรรมฝาผนังพระราชพิธี
สิบสองเดือน ฝีมือช่างสมัยรัชกาลท่ี 5 พระปาสานเจดีย์ เป็นเจดีย์ประดับด้วยหินอ่อนท้ังองค์ และหอ
พระจอมเป็นพระปรางค์ยอดพรหมพักตร์ สําหรับประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว70 
  วัดราชบูรณะราชวรวิหาร  
  เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยา เดิมเรียก วัดเลียบ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเรียกตามชื่อ จีนเลี้ยบ 
ผู้สร้างวัด แต่บ้างก็ว่าเรียกตามชื่อต้นเลียบท่ีมีอยู่ดาษด่ืนในบริเวณนั้น วัดนี้ได้รับการบูรณะข้ึนใหม่             
ท้ังพระอารามในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ เม่ือสร้างเสร็จ รัชกาลท่ี 1                   
ได้พระราชทานชื่อให้ใหม่ ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 วัดโดนระเบิดทําลายเสียหายหนักถึงกับต้องยุบวัด 

                                                           

 69สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, บางกอกบอกเล่า(เรื่อง)วัด (กรุงเทพฯ: 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2555), 84.  

70กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 
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แต่ต่อมาได้รับการสถาปนาข้ึนใหม่ตามคําร้องขอของประชาชน โดยจัดสร้างพระอุโบสถและศาสนอาคาร
ข้ึนใหม่ มีเพียงพระปรางค์ท่ีสร้างมาแต่สมัยรัชกาลท่ี 3 เป็นของด้ังเดิมคู่วัดซ่ึงไม่โดนระเบิดเพียงแห่งเดียว71 

  วัดเบญจมบพิตร 
  เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวัดแหลม หรือวัดไทรทอง กรมพระพินิจภูเบศร์ พระเจ้าลูกเธอ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงศรัทธาปฏิสังขรณ์ร่วมกับกรมพระพิทักษ์เทเวศร์  
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ พระองค์เจ้าอินทนิลและพระองค์เจ้าหญิงวงศ์ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า วัดเบญจมบพิตร 
  ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงสร้างพระราชวัง
ดุสิตได้รื้อวัดเพ่ือสร้างพระราชวังถึง 2 วัด คือ วัดดุสิต และวัดร้าง 1 วัด จึงทรงปรารภว่าจะต้องสร้าง
วัดข้ึนทดแทนและเพ่ือไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองพระราชทรัพย์สร้างวัดหลายๆ วัด ทรงดําริว่าสร้างให้
ใหญ่โตเพียงแห่งเดียว ทรงเลือกสถาปนาวัดเบญจมบพิตรข้ึนใหม่จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อของเดิมท้ิง และ
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ออกแบบใหม่ โดยเลียนแบบของเก่าครั้งกรุง
ศรีอยุธยาแต่ออกแบบตามคติแผนใหม่ โดยมีพระยาราชสงคราม (กา) เป็นนายช่างก่อสร้างได้ก่อสร้าง
พระอุโบสถท้ังหลังด้วยหินอ่อนงดงามเป็นพิเศษการก่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ่งก่อสร้างท่ีสําคัญภายในวัด อาทิ พระอุโบสถท่ีทําด้วยหินอ่อนท้ังหลัง 
หลังคาจตุรมุขทําด้วยกระเบ้ืองลอนเคลือบสี เลียนแบบสถาปัตยกรรมโบราณรุ่นกรุงเก่า ชายคาเป็น
รูปทรงเทพพนม ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรักปิดทอง หน้าบันสลักลวดลายท้ัง 4 ทิศ ภายในพระ
อุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชซ่ึงโปรดเกล้าฯ ให้ไปหล่อจากเมืองพิษณุโลก เม่ือ พ.ศ. 2445 หล่อ
ด้วยโลหะทองผสมหนัก 3,940 ชั่ง ลงรักปิดทอง72  
  วัดทิพยวารีวิหาร  
  วัดทิพยวารีวิหาร ต้ังอยู่ท่ีซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร เดิมชื่อวัดกํามโลยี ตามคําบอก
เล่ากันต่อๆ มาว่าสร้างปลายรัชกาลพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง หลังจากสมัยของ
พระเจ้ากรุงธนบุรีแล้ววัดนี้กลายเป็นวัดร้าง ปรากฏหลักฐานการปฏิสังขรณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ.2454 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดกํามโลยี่ว่า 
วัดทิพยวารีวิหาร หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เปลี่ยนวิหารเดิมจากไม้ก่ออิฐถือปูน 
และเปลี่ยนจากวัดญวนเป็นวัดจีน 
 

                                                           

71สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 146. 

72กรมศิลปากร, นําชมกรุงรัตนโกสินทร ์(กรุงเทพฯ, 2525), 175. 
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  วัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนแต่แทรกศิลปะไทยบางแห่ง เช่น ลวดลายแกะสลัก
ต่างๆ วิหารท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปมีลักษณะเหมือนศาลเจ้าจีน แท่นประดิษฐานพระประธาน            
ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปแบบจีนภายในวิหารเป็นซุ้มไม้จรดเพดาน แกะสลักทาทอง ลวดลายพันธุ์พฤกษา   
มีเทวดาและนกเป็นระยะๆ สองข้างผนังต้ังตู้กระจกประดับลายไม้แกะสลักทาทอง ภายในประดิษฐาน
พระอรหันต์ข้างละ 9 องค์ นอกจากนั้นยังมีตู้พระคัมภีร์เท้าสิงห์ มีลวดลายไทยสลับจีนทาทองก่ึงกลาง
วิหารต้ังโต๊ะบูชาขนาดใหญ่สําหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วิหารนี้จึงใช้เป็นเสมือนโบสถ์
ด้วย เพดานวิหารประดับด้วยโคมไฟระย้าแบบตะวันตกสลับกับโคมผ้าแบบจีน ด้านข้างของวิหารท้ัง
สองด้านต้ังโต๊ะบูชาประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ ยมทูตแบบจีนเป็นระยะๆ ด้านซ้ายตอน
ในเป็นเขตสังฆาวาส ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม73 
   วัดราชนัดดาราม  
   รัชกาลท่ี 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิง
โสมนัสวัฒนาวดี ซ่ึงต่อมาคือสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครเหสีในรัชกาลท่ี 4  โดยมอบ
ให้เจ้าพระยายมราช (บุนนาค) ดําเนินการก่อสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นสวนผลไม้เดิม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบไทยประเพณี และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาสนสถานสําคัญในพระพุทธศาสนาข้ึนแทนพระเจดีย์               
ท่ีมักสร้างกันแต่เดิม นั่นคือ โลหะปราสาท ซ่ึงมีเพียงสามแห่งในโลก (อินเดีย ลังกา และไทย) ปัจจุบัน
เหลือเพียงแห่งเดียว ณ วัดแห่งนี้74 
   เสาชิงช้า 
   สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2327 เนื่องจากว่ามีพราหมณ์ชาวเมืองสุโขทัยชื่อ พระครูสิทธิชัย 
(กระต่าย) นําความข้ึนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่าในการประกอบ
พระราชพิธีตรียัมปวายอันเป็นประเพณีวันข้ึนปีใหม่ของพราหมณ์ท่ีมีมาแต่โบราณกาล จําเป็นต้องมี
การโล้ชิงช้า รัชกาลท่ี 1 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเสาชิงช้า มีความสูง 21.15 เมตร ปลายเสาตอนบน
ห่างกัน 4.05 เมตร ตอนล่างห่างกัน 4.57 เมตร การโล้ชิงช้ามีติดต่อกันมาหลายรัชกาลจนถึงรัชกาลท่ี 7 
เศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าจึงได้มีการยกเลิกการโล้ชิงช้า เสาชิงช้าได้มีการบูรณะหลายครั้ง ครั้งสุดท้าย
จัดข้ึนใน พ.ศ. 2549 ได้มีการรื้อเสาชิงช้าต้นเดิมเข้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และได้สร้างเสาชิงช้า

                                                           

73กรมศิลปากร, นําชมกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: งานเผยแพร่ สํานักงานเลขานุการ
กรม, 2525), 267. 

74สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ,116. 
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ต้นใหม่โดยรักษารูปแบบและลักษณะให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากท่ีสุด ซ่ึงแล้วเสร็จและประกอบพิธี
ฉลองเสาชิงช้าเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 255075 
   คุรุดราศรีคุรุสิงห์สภา  
  ศาสนสถานแห่งนี้ต้ังอยู่ภายในตลาดพาหุรัด วัดของศาสนาซิกซ์ เรียกว่า คุรุดวารา 

หมายถึง ประตูหรือทางท่ีทอดไปสู่พระศาสดา ภายในคุรุดวาราทุกแห่งจะมีพระศาสดาคุรุครันธ์ซาฮิบ

ประทับอยู่ในห้องโถงใหญ่ ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีสวดภาวนาและประกอบศาสนกิจประจําวัน คุรุดวาราเป็น

สถานท่ีสาธารณะเปิดให้ศาสนิกชนท่ัวไปเข้าถวายความเคารพและเจริญธรรม สัญลักษณ์ภายนอกท่ีเห็น

เด่นชัด คือ จะมีธง “นีซาน ซาฮิบ” เป็นผืนผ้าสามเหลี่ยมสีส้มหรือสีน้ําเงินมีรูปคันดา อันเป็นสัญลักษณ์

ดาบไขว้ มีวงแหวนและดาบสองคมตรงกลาง ชักข้ึนไว้บนยอดเสาในตําแหน่งสูงสุดไว้ตลอดเวลา76 

   เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ 
   ศาสนาพราหมณ์ในเมืองไทยผสมกลมกลืนและผูกพันกันอย่างแนบแน่นกับพุทธ
ศาสนามานาน ท้ังยังมีบทบาทสําคัญควบคู่ไปด้วยกัน ดังจะพบว่าพิธีกรรมของพราหมณ์มักแทรกอยู่
ในชีวิตประจําวันเสมอไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีราษฎร์  
   เทวสถานแห่งนี้สร้างข้ึนพร้อมเสาชิงช้าเม่ือ พ.ศ. 2327 ภายในประกอบด้วยอาคาร
ทรงไทยสามหลังต้ังเรียงหน้ากระดาน เป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าสําคัญ ได้แก่ พระอิศวร (พระศิวะ) พระพิฆเนศวร 
และพระนารายณ์ (พระวิษณุ) ด้านหน้าอาคารมีศาลของพระพรหมต้ังอยู่77 
 1.3 ย่านชุมชนและย่านการค้า 
       ย่านบางลําพู 
       ย่านบางลําพู เป็นย่านสําคัญของกรุงรัตนโกสินทร์เม่ือมีชุมชนแขกตานีและมีวัดตองปุ
(วัดชนะสงคราม) บางลําพูเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีตลาดสด คือ ตลาดยอดบางลําพู ในเวลาต่อมา 
เม่ือบ้านเมืองขยายตัวมากข้ึน บางลําพูก็กลายเป็นย่านการค้าท่ีสําคัญระดับต้นๆ ของพระนครมา
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ย่านบางลําพูยังคงเป็นแหล่งการค้าท่ีสําคัญท่ีมีท้ังห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก

                                                           

75กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

 
76กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือกรุงเทพฯ มหัศจรรย์

ในวันเดียว (กรุงเทพฯ: 2556), 18. 
77สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์, 120. 
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ตลอดจนหาบเร่แผงลอยท่ีมากด้วยสินค้าต้ังแต่เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารการกิน ทุกระดับราคาและ
นานาชนิด78 
      ย่านถนนข้าวสาร 
      ถนนข้าวสารเป็นถนนท่ีสร้างข้ึนใน พ.ศ. 2435 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยกรมโยธาธิการได้กราบบังคมทูลให้ทําถนนตรอกข้าวสาร เริ่มต้ังแต่ถนนหน้าวัดชนะสงคราม 
(นามว่าถนนชนะสงคราม) ตัดมาทางตะวันออกตามตรอกข้าวสารและสร้างสะพานข้ามคลองมาบรรจบกับ
ถนนเฟ่ืองนครตอนหน้าสวนหลวงตึกดิน พระราชทานนามถนนตามเดิมว่า “ถนนข้าวสาร” ถนนข้าวสาร
เป็นย่านด้ังเดิมต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 6 เป็นย่านค้าข้าวสารแหล่งใหญ่ของพระนคร ข้าวสารจํานวนมากถูก
ขนส่งมาจากฉางข้าวหลวง สะพานช้างโรงสี ริมคลองคูเมืองเดิม ถนนข้าวสารเป็นถนนสายหนึ่งท่ีได้รับ
ความนิยมจากบรรดาผู้คนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ท่ีมักคราคร่ําไปด้วยนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
จากประเทศต่างๆ ท่ีเริ่มเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2533 จากท่ีย่านดังกล่าวเป็นแหล่งท่ีพักอาศัยแบบเกสต์เฮ้าส์
ของบรรดานักท่องเท่ียวนั่นเอง79  
   ย่านท่าเตียน 
   เม่ือสร้างวังหลวงข้ึน บริเวณด้านท้ายวังนอกจากเป็นท่ีต้ังวัดสําคัญอย่างวัดโพธิ์หรือ

วัดพระเชตุพนฯ แล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) ได้โปรดเกล้าฯ 

ให้เป็นพ้ืนท่ีสร้างวังของพระเจ้าลูกยาเธอและบรรดาขุนนางท่ีข้ึนต่อฝ่ายวังหลวง จนเกิดเป็นชุมชน

ย่านตลาดอาศัยกันอยู่อย่างแออัด จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 4 เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ในบริเวณดังกล่าวจน

โล่งเตียน อันเป็นท่ีมาของชื่อ ท่าเตียน80 

   ย่านท่าพระจันทร์ 
   ท่าพระจันทร์ เคยเป็นท่ีต้ังของป้อมพระจันทร์ซ่ึงเป็นป้อมหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนตามแนวกําแพงพระนครด้าน

ตะวันตก ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลอจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) โปรดเกล้าฯ ให้ใช้

บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นท้องสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ ป้อมต่างๆ รอบกําแพง

พระราชวังบวรสถานมงคลจึงถูกรื้อลงรวมถึงป้อมพระจันทร์ด้วย ถนนท่ีตัดตรงสู่บริเวณท่ีเคยเป็นท่ีต้ัง

ของป้อมพระจันทร์จึงถูกเรียกว่า “ถนนพระจันทร์” มาจนถึงปัจจุบัน 

 

                                                           

78กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

79เรื่องเดียวกัน. 
80เรื่องเดียวกัน. 
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   ย่านปากคลองตลาด 
   ตลาดสดขนาดใหญ่บนแนวถนนจักรเพชร ยาวจนไปจรดถนนมหาราช ต้ังโอบล้อม

วัดราชบูรณะ โรงเรียนราชินี และโรงเรียนสวนกุหลาบ ประกอบไปด้วยตลาดใหญ่ถึง 5 แห่ง ต้ังติดๆ กัน 

ปัจจุบันยังคงเป็นแหล่งสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ โดยเน้นการค้าพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้สด ซ่ึงแต่เดิม                 

เป็นตลาดขนาดใหญ่จําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ท่ีส่งตรงมาตามแม่น้ําท่าจีน (สมุทรสาคร) และแม่น้ํา

เจ้าพระยา81 

 1.4 อาคารและสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
   กระทรวงกลาโหม  
   รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็นผู้ควบคุม

การก่อสร้างโรงทหารข้ึนในพ้ืนท่ีวังร้างของพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลท่ี 1 เพ่ือเป็นท่ีอยู่ของทหาร

ประจําการรักษาพระนคร และเป็นท่ีรวมอาวุธ ยานพาหนะ สัตว์พาหนะ และเสบียง ผู้ออกแบบอาคาร

เป็นชาวอิตาเลียน ชื่อ Joachim Grassi ซ่ึงเป็นช่างท่ีเข้ามารับราชการในช่วงต้นรัชกาล ตัวอาคาร

สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกหรือนีโอปัลลาเตียน ท่ีนิยมนํามาสร้างอาคารราชการ เพ่ือให้

ได้บรรยากาศเคร่งขรึมสง่างามและดูน่าเกรงขาม บริเวณด้านหน้ากระทรวงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

แสดงปืนใหญ่ท่ีมีอายุต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเรียงหมวดหมู่ตามอายุ

และสมัย มีจํานวน 40 กระบอก82 

   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สร้างข้ึนในบริเวณท่ีเป็นตลาดเสาชิงช้ามาก่อน เม่ือเทศบาล

กรุงเทพย้ายมาสร้างอาคารท่ีทําการแห่งใหม่นี้ใน พ.ศ. 2484 จึงรื้อตลาดท้ิง รูปแบบอาคารเป็นลักษณะ

ไทยประยุกต์ซ่ึงเกิดข้ึนตามนโยบายชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยนําเอาลักษณะไทยมา

ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมตะวันตกแนวโมเดิร์น คือ ตัวอาคารมีขนาดใหญ่ยาวและแคบ ตามแบบ

สมัยใหม่ ขณะท่ีหลังคาทําจั่วซ้อนชึ้นและลดชั้นประยุกต์อย่างไทย ด้านหน้าอาคารติดตราสัญลักษณ์

ของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อันหมายถึงกรุงเทพฯ เป็นเมืองของพระอินทร์ 

นอกจากนี้ สีประจํากรุงเทพฯ ยังใช้สีเขียวอันเป็นสีกายของพระอินทร์อีกด้วย83 

 
                                                           

81กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

82สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 180. 

83เรื่องเดียวกัน, 142. 
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  ศาลรัฐธรรมนูญ 
  ตัวอาคารท่ีทําการปัจจุบันเป็นอาคารท่ีทําการสํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร 

ได้รับช่วงอาคารมาจากกระทรวงธรรมการท่ีดัดแปลงและต่อเติมบ้านของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม           

ศรีไชยันต์) อัครมหาเสนาบดีในรัชกาลท่ี 5 ให้เปลี่ยนเป็นอาคารสํานักงานมาต้ังแต่ พ.ศ. 2463  

  ตัวบ้านเดิมคืออาคารฝั่งขวามือสุด (หันหน้าเข้าหาตัวตึกเม่ือยืนบนถนนจักรเพชร) 

แล้วมาก่อสร้างอาคารยาวฝั่งซ้ายเชื่อมต่อ โดยรักษาและออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารให้กลมกลืน

กับตัวบ้านเดิม ลักษณะสถาปัตยกรรมของตัวบ้านเป็นอิทธิพลศิลปะเรอเนสซองส์ของอิตาลี อาคารชั้นท่ี 1 

ยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญด้วย84 

  ศาลหลักเมือง  
  เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย

ราชสมบัติเม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 แล้วก็โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระนครมาฝั่งตรงข้ามกับกรุง

ธนบุรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมาธิกรณ์และพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กอง

ก่อสร้างพระมหานครและพระบรมมหาราชวัง ได้มีพิธีฝังเสาหลักเมืองข้ึนเม่ือวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 

2325 เวลาย่ํารุ่ง 54 นาที 

  การฝังเสาหลักเมืองมีพิธีตามตํารา เรียกว่า พระราชพิธีนครสถานโดยเฉพาะ เอาไม้

ชัยพฤกษ์มาทําเป็นเสาหลักเมือง เอาไม้แก่นประดับนอก กําหนดให้ความสูงของเสาเม่ือพ้นดินแล้ว 

108 นิ้ว ฝั่งลงไปในดิน 79 นิ้ว มีเม็ดยอดสวมลงบนยอดหลังคาลงรักปิดทอง ล้วงภายในไว้เป็นช่อง

สําหรับบรรจุดวงพระชันษา (ชะตา) พระนคร (เมือง) 

  หลักเมืองในสมัยต้นๆ ไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหมือนอย่างทุกวันนี้ คงเป็นเพียง

ศาลาปลูกไว้กันแดดกันฝนเท่านั้น และมีแต่เสาหลักเมืองอย่างเดียวไม่มีเทวดาต่างๆ เข้าร่วมอยู่เหมือน

ปัจจุบัน และไม่ได้มีการซ่อมแซมหลายรัชกาล ปรากฏมาชํารุดมากในสมัยรัชกาลท่ี 4 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทํา

ข้ึนใหม่ ประกอบพิธีภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วบรรจุดวงพระชะตาเมืองให้

เรียบร้อย ลงด้วยแผ่นทองคําหนัก 1 บาท แล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ก่อศาลาข้ึนใหม่ให้เป็นยอดปรางค์ตาม

แบบอย่างศาลาท่ีพระนครศรีอยุธยา คือ แบบท่ีเห็นในปัจจุบัน85 

  บ้านจักรพงษ์ 
  เดิมเป็นท่าเรือส่วนพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ ต่อมาทรงสร้างพระ

ตําหนักประทานแก่พระโอรส คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ เม่ือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์
                                                           

84สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 119. 

85เรื่องเดียวกัน, 319. 
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เสด็จกลับประเทศไทยได้ใช้เป็นท่ีพํานักของครอบครัวตลอดมา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทายาท คือ 

ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์ ท่ีนี่ยังเป็นท่ีต้ังของมูลนิธิโลกสีเขียว สํานักพิมพ์กับร้านหนังสือริเวอร์บุ๊ค และ    

จักรพงษ์วิลล่า ซ่ึงให้บริการท้ังห้องพักและสถานท่ีจัดเลี้ยงแก่นักท่องเท่ียว บริษัท และองค์กรต่างๆ 

อีกด้วย86 

  โรงละครแห่งชาติ 
  ต้ังอยู่ในบริเวณเดิมของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2503 

แล้วเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2508 และต่อมาได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงครั้งใหญ่เม่ือ พ.ศ.2553 โดยตัวอาคารมี

ลักษณะเป็นคอนกรีตทรงไทยประยุกต์รูปตัวที ใช้สําหรับจัดแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ โขนละครและ

ดนตรี ด้านหน้าของโรงละครแห่งชาติเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระป่ิน

เกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระปรีชาหลายด้าน อาทิ การหล่อปืนใหญ่สองกระบอกเพ่ือต้ังประทับ

อยู่ท้ังสองด้าน ส่วนในบริเวณโรงละครแห่งชาติยังเป็นท่ีต้ังของพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส 

หรือวัดพระแก้ววังหน้า ซ่ึงปัจจุบันเป็นสถานท่ีตั้งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์87 

  ศาลาเฉลิมกรุง 
  สร้างในสมัยรัชกาลท่ี 7 เพ่ือเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ ครบ 150 ปี ถือเป็นโรงหนังติด

แอร์แห่งแรกของเอเชียโดยใช้เครื่องปรับอากาศระบบ Chilled Water System (ระบบไอน้ํา) รุ่นแรก 

ภายหลังจากสหรัฐฯคิดระบบนี้ได้ 13 ปี อาคารของศาลาเฉลิมกรุงเป็นอาคารรูปแบบสากลสมัย 

International Style หรือ Modern Style คือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงสูงแบบอาคารตะวันตก การตกแต่ง

ภายในผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทยกับตะวันตกอย่างลงตัว88 

  โรงเรียนราชินี   
  เป็นโรงเรียนหลวงสําหรับเด็กหญิงแห่งแรกของไทย ซ่ึงถือกันว่าเป็นการปฏิวัติ

การศึกษาครั้งใหญ่ในสังคมไทยท่ีเดิมเปิดโอกาสให้เด็กผู้ชายได้เล่าเรียนเท่านั้น ผู้พระราชทานทรัพย์

ก่อต้ังโรงเรียน คือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5 โดยต้ังข้ึน ณ มุมถนนอัษฎางค์            

ท่ีเป็นท่ีทรัพย์สินส่วนพระองค์ก่อนจะย้ายมายังท่ีดินพระราชทานในปัจจุบัน ซ่ึงขณะนั้นเป็นท่ีต้ังของ

                                                           

86สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 169.  

87กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

88สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 137. 
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อาคารสุนันทาลัยท่ีรัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

พระบรมราชเทวี ซ่ึงประสบอุบัติเหตุเรือล่มจนสิ้นพระชนม์89 

  โรงเรียนสวนกุหลาบ  
  พัฒนามาจากโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังซ่ึงแรกเน้น

อบรมเชื้อพระวงศ์เจ้าเป็นทหารมหาดเล็กแล้วเปลี่ยนมามุ่งฝึกหัดข้าราชการพลเรือนต่อ เม่ือนักเรียน

มากข้ึนรัชกาลท่ี 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายออกไปอยู่นอกพระบรมมหาราชวังและลดชื่อลงเหลือแต่

โรงเรียนสวนกุหลาบ”การโยกย้ายเกิดข้ึนอีกหลายครั้งจนใน พ.ศ. 2453 จึงย้ายมาต้ังยังท่ีเช่าของวัด

ราชบูรณะในปัจจุบัน โดยสร้างตึกยาวเป็นอาคารเรียนหลังแรกปัจจุบันอาคารหลังนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์

การศึกษาไทย90 

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง  
  เดิมชื่อโรงเรียนเพาะช่าง เป็นโรงเรียนสอนทางศิลปะและวิชาช่างแขนงต่างๆ แห่งแรก

ของเมืองไทยแรกเริ่มเคยเป็นกรมสโมสรช่างก่อนจะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะจน พ.ศ. 

2456 รัชกาลท่ี 6 ได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” เม่ือเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 

อาคารโรงเรียนถูกระเบิดทําลายยับเยินคราวเดียวกับวัดราชบูรณะ เม่ือสงครามสงบจึงก่อสร้างอาคาร

เรียนใหม่ดังท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน91 

  ตึกแถวถนนหน้าพระลาน  

  ต้ังอยู่บริเวณ ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งวังท่าพระ 3 วังด้วยกันจึงสันนิษฐานว่าตึกแถวนี้จะสร้าง

โดยเจ้าของวังเพ่ือเก็บผลประโยชน์จากผู้เช่าซ่ึงเป็นเรื่องท่ีนิยมทํากันในย่านชุมชนและพาณิชยกรรม

ในสมัยนั้น ตึกแถวถนนหน้าพระลานมีลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเป็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น หลังคาทรงป้ันหยามุงด้วยกระเบ้ืองว่าวด้านหน้าอาคารของคูหาปลายท้ังสองข้าง

และตรงกลางทําเป็นกระบังหน้าประด้วยลายปูนป้ันรูปดอกบัวขนาบข้างด้วยแจกันปูนป้ันคอสอง

ประดับด้วยปูนป้ันลายเฟือง และลายชายผ้าหน้าต่างโค้งเป็นบานแผดภายในกรอบวงโค้งระเบียงมี

                                                           

89สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 168. 

90เรื่องเดียวกัน, 144. 
91เรื่องเดียวกัน, 144. 
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เฉพาะช่องท่ีมีกระบัง เสามี 3 แบบ ได้แก่ เสาแบบอิง เสาลอยตัว มีลวดลายท่ีปลายเสา และเสาลอยตัว

ไม่มีฐานและปลายเสา ตึกแถวบริเวณนี้มีด้วยกัน 29 ห้อง มีการใช้งานต่างๆ กันออกไป92 

  ถนนราชดําเนิน 
  ถนนราชดําเนิน เป็นถนนท่ีสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2442 จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เพ่ือใช้เป็นทางพระราชดําเนินในการเสด็จไปมาระหว่าง

พระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตท่ีโปรดให้สร้างข้ึนใหม่ เพ่ือใช้เป็นท่ีประทับแรมและสําราญ

พระอิริยาบถเป็นการส่วนพระองค์ 

  ลักษณะของถนนราชดําเนิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ถนนราชดําเนินนอกตอนหนึ่ง 

ซ่ึงเริ่มสร้างข้ึนก่อนโดยรัชกาลท่ี 5 โปรดให้จําลองลักษณะแบบเดียวกับ “ถนนชองป์เอลิเช่” ในกรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศสด้วยการมีถนนสายกลาง 1 สาย และมีทางเดินเท้าสองข้างถนนสายกลางกับมีถนน

สายนอกอีก 2 สาย และมีทางเดินเท้าริมถนนสายนอกสองข้าง โดยในทางเดินเท้าสองข้างของถนน

สายกลางนั้นปลูกต้นไม้สายละ 2 แถว เพ่ือให้เป็นท่ีร่มเย็นแก่คนเดินทาง 

  ต่อเม่ือการสร้างถนนราชดําเนินนอกใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้เริ่มสร้างถนน

ราชดําเนินกลางข้ึนอีกตอนหนึ่งเม่ือ พ.ศ. 2444 และสร้างถนนราชดําเนินในข้ึนอีกตอนหนึ่ง โดยเริ่ม

จากมุมถนนหน้าพระลานและถนนสนามไชยมาบรรจบกับถนนราชดําเนินกลางท่ีสะพานผ่านพิภพ

ลีลา แล้วเสร็จท้ัง 3 ตอนเม่ือ พ.ศ. 244693 

  ท้องสนามหลวง  
  ท้องสนามหลวง ต้ังอยู่บริเวณตอนเหนือของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม ต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า “ทุ่งพระเมรุ” ซ่ึงหมายถึง บริเวณ

ท้องทุ่งท่ีอยู่ระหว่างวังหลวงและวังหน้า (ต้ังแต่แนวถนนพระจันทร์ปัจจุบัน ข้ึนไปจนถึงคลอง คูเมืองเดิม) 

ซ่ึงในหน้าแล้งท้องทุ่งแห่งนี้จะเป็นสถานท่ีสร้างพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์  

พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ต่อมาใช้ในการประกอบพระราชพิธีมงคลต่างๆ ด้วย       

โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ท้องสนามหลวง” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขยับขยายให้

มีอาณาเขตกว้างขวางมีลักษณะผังเป็นรูปวงรี มีต้นมะขามปลูกโดยรอบ ดังปัจจุบันในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังจากท่ีพระองค์ทรงเสด็จกลับจากประพาสยุโรป
                                                           

92คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษาและออกแบบเส้นทาง
เดินเท้าเพ่ือการท่องเท่ียว (Tourist Walking) หรือ ยานพาหนะประจํา (ทางระยะสั้น) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
เสนอต่อการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, (กรุงเทพฯ,มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540), 8. 

93นิภาพร รัชตพัฒนากุล และเทิดพงศ์ คงจันทร์, ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ Walking 
Tour ทอดน่องท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์การเมืองไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 12. 



78 

เป็นครั้งแรก สนามหลวงเป็นท่ีว่างอเนกประสงค์กลางเมืองมาต้ังแต่เริ่มแรกของกรุงรัตนโกสินทร์

เรื่อยมา ในปัจจุบันใช้เป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์และพิธีสําคัญของทาง

ราชการเป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งท้องสนามหลวงยังเคยเป็นสถานท่ีจัดตลาดนัดทุกวันหยุด

เสาร์ – อาทิตย์ อีกด้วย94 

  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 
  สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2532 บนสถานท่ีเดิมท่ีเคยเป็นศาลาเฉลิมไทย ต้ังอยู่บริเวณมุม

ถนนราชดําเนินกลางตัดกับถนนมหาไชย ต้ังชื่อตามพระนามกรมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว เม่ือครั้งดํารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ พ้ืนท่ีโดยรอบเป็น

ลานกว้าง มีพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) ประดิษฐาน

พร้อมท้ังจัดสร้างพลับพลาท่ีประทับเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออก

รับแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ95 

  พระราชอุทยานสราญรมย์  
  พระราชอุทยานสราญรมย์ สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 ด้วยทรงพระราชดําริว่าจะ

เสด็จมาประทับหลังจากรัชกาลท่ี 5 เสด็จข้ึนครองราชสมบัติแล้ว ในฐานะ “พระเจ้าหลวง” เพ่ือทรง

ช่วยแนะนําราชการแผ่นดิน ทว่าพระองค์สวรรคตเสียก่อน ต่อมาปลายรัชกาลท่ี 5 จึงทรงพระราชทานให้

เป็นท่ีประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และเปลี่ยนมาเป็นท่ีทําการกระทรวงการต่างประเทศ

ในภายหลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ซ่อมแซมอาคาร ส่วนหน่วยงานท้ังหมดของกระทรวงการ

ต่างประเทศได้ย้ายท่ีทําการไปยังถนนศรีอยุธยา 

  สําหรับพระราชอุทยานสราญรมย์หรือสวนสราญรมย์ รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้นาย 

เฮนรี อาลาบาสเตอร์ (ต้นสกุลเศวตศิลา) นักพฤษศาสตร์ชาวอเมริกันท่ีเข้ามารับราชการ เป็นผู้ดูแล

ตกแต่งสวน จึงทําให้สวนในพระราชวังแห่งนี้แตกต่างจากการจัดสวนแบบเดิมท่ีนิยมสร้างเขามอเป็น

สวนแบบฝรั่ง มีการขุดสระน้ํา ตกแต่งด้วยประติมากรรมน้ําพุ ศาลารูปทรงต่างๆ ตลอดจนไม้ประดับ 

ไม้ยืนต้นนานาชนิด และยังตัดถนนสายเล็กๆ เพ่ือให้เดินเล่นวนเวียนไปมาด้วย  ประชาชนได้เข้ามามี

                                                           

 94คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษาและออกแบบ                  
เส้นทางเดินเท้าเพ่ือการท่องเท่ียว (Tourist Walking) หรือ ยานพาหนะประจํา (ทางระยะสั้น) ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร, 9. 

95กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 
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ส่วนร่วมในสวนสราญรมย์นับต้ังแต่รัชกาลท่ี 6 เป็นต้นมา เพราะใช้เป็นสถานท่ีจัดงานฤดูหนาว งาน

วชิราวุธานุสรณ์ งานประกวดนางสาวไทย จนกระท่ังเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในรัชกาลปัจจุบัน96 
  สวนรมมณีนาถ    

  เดิมเป็นคุกท่ีสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2433 มีชื่อว่า กองมหันตโทษ ต่อมาได้ปรับปรุงเป็น

สวนสาธารณะและสวนสุขภาพใน พ.ศ. 2535 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  ตัวอาคารท่ีสร้างสมัยรัชกาลท่ี 5 

ได้รับการปรับปรุงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ แสดงวิวัฒนาการด้านทัณฑวิทยาต้ังแต่การลงโทษ 

อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับการลงโทษ ตลอดจนสถานท่ีใช้คุมขังนักโทษในอดีต97 

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์  
  ต้ังอยู่บริเวณกรมศิลปากร ต่อกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตึกแถวทรงโบราณชั้นเดียว 

เคยเป็นท่ีทํางานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซ่ึงเป็นผู้บุกเบิกสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยและศิลปะ

สมัยใหม่ของไทยโดยตลอดเกือบสี่สิบปีจนถึงแก่กรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

ได้ทําพิธีเปิดเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2527 ใช้เป็นท่ีจัดแสดงนิทรรศการถาวรเก่ียวกับผลงานศิลปะด้าน

จิตรกรรม ประติมากรรม และสิ่งของต่างๆ ของท่าน รวมท้ังผลงานศิลปะของศิษย์ของท่านท่ีเป็น

ศิลปินแห่งชาติอ่ืนๆ ด้วย98 

 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ต้ังอยู่ในอาคารท่ีทําการเดิมของกรมโยธาธิการ บนมุมถนนราชดําเนินกลางบรรจบ

กับถนนหลานหลวง ตัวอาคารหลังนี้สร้างข้ึนในสมัยปลายรัชกาลท่ี 5 ออกแบบโดยชาร์ล เบเกอร์แลง 

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส-สวิส ซ่ึงสร้างตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก โดยเปิดให้เช่าทําการค้า 

คือ ห้างยอนเซมสัน มาเช่าทํากิจการขายผ้าและตัดชุดสูทสากล มีชื่อเสียงมาก ต่อมาห้าง สุธาดิลก

ได้มาเช่าขายเครื่องก่อสร้างจน พ.ศ.2476 กรมโยธาเทศบาลจึงเช่าอาคารเป็นท่ีทําการกรม ภายหลัง

เปลี่ยนชื่อเป็นกรมโยธาธิการ และเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือ

วันท่ี 8 ธันวาคม 2545 

                                                           

96สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 178. 

97เรื่องเดียวกัน, 137. 
98คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษาและออกแบบ

เส้นทางเดินเท้าเพ่ือการท่องเท่ียว (Tourist Walking) หรือ ยานพาหนะประจํา (ทางระยะสั้น) ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร, 8. 
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  พิพิธภัณฑ์นี้เดิม คือ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ท่ีต้ังอยู่บริเวณใต้พระบรมราชานุสาวรีย์ 

รัชกาลท่ี 7 ณ อาคารรัฐสภา จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ และพระนางเจ้า

รําไพพรรณี พระราชทานมาจัดแสดง ก่อนจะโอนย้ายมาอยู่ในความดูแลของสถาบันพระปกเกล้า และ

ใช้อาคารนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีท้ังหมด 3 ชั้น ชั้นแรก จัดเป็นห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์ข้อมูล

พระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุ ส่วนชั้น 2 และชั้น 3 จัดเป็นห้องนิทรรศการถาวร แสดงพระราช

ประวัติของรัชกาลท่ี 7 ต้ังแต่ก่อนข้ึนครองราชย์จนกระท่ังสละราชสมบัติ99 

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า 
  ต้ังอยู่บนนถนนเจ้าฟ้า สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 เคยเป็นท่ีต้ังโรงกษาปณ์สิทธิการ 

เริ่มเปิดดําเนินการใน พ.ศ. 2445 ต่อมากรมศิลปากรได้ติดต่อขอใช้อาคารแห่งนี้จากกรมธนารักษ์เพ่ือ

ปรับปรุงเป็นหอศิลปะแห่งชาติเม่ือพ.ศ. 2517 และเปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป”  

ในพ.ศ.2504 ท่ีบริเวณอาคารชั้นล่างใช้เป็นศูนย์กลางรวบรวมศึกษาค้นคว้าและจัดแสดงผลงานศิลปะ 

ประเภทงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ท้ังท่ีเป็นศิลปะ ประเพณี และศิลปะร่วมสมัย ท่ีบริเวณ

อาคารชั้นบนเป็นท่ีจัดนิทรรศการพิเศษหมุนเวียนกันไป ลักษณะเด่นของอาคารเม่ือมองเข้าไปจะเห็น

ลักษณะของอาคารท่ีเป็นกลุ่ม มีความกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเชื่อมโยงด้วยลายลูกไม้บน

ชายคา และสันหลังคาเป็นแบบอย่างศิลปะตะวันตก100 

  หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
  ต้ังอยู่ในอาคารของธนาคารกรุงเทพ จํากัด  สาขาสะพานผ่านฟ้า ซ่ึงเดิมเคยเป็นท่ีต้ังของ

ศูนย์สังคีตศาลา ต่อมาใน พ.ศ. 2544 ได้ปรับปรุงเพ่ือให้เป็นหอศิลป์สําหรับใช้จัดแสดงผลงาน

จิตรกรรมประติมากรรมของชาวไทย โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อหอศิลป์ตาม

พระนามาภิไธยว่า หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และเสด็จพระราชดําเนินมา

เปิดหอศิลป์แห่งนี้เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2546 

  การแสดงแบ่งเป็นห้องนิทรรศการถาวรกับห้องนิทรรศการหมุนเวียน โดยท่ีชั้น 1 

จัดเป็นห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้นท่ี 2 จัดเป็นห้องแสดงผลงานศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินจากศูนย์ศิลปาชีพ 

จิตรกรรมต้นแบบ งานภาพปัก ชั้นท่ี 3 จัดแสดงภาพชนะเลิศจิตรกรรมบัวหลวงประเภทต่างๆ ชั้นท่ี 4 

                                                           

99สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์, 
109. 

100กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 
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จัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงผลงานของศิลปิน

แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ส่วนชั้นท่ี 5 จัดแสดงห้องสาธิตการสร้างงานศิลปะและหัตถกรรม101
 

  หอสมุดวชิรญาณ  
 อาคารหลังนี้ออกแบบสร้างโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติ
วงศ์ สร้างข้ึนเนื่องในงานพระสุเมรุสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือปี พ.ศ. 2437 
โดยรัชกาลท่ี 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารเป็นตึกขนาดใหญ่ข้างวัดมหาธาตุ ตรงข้ามสนามหลวง 
และใช้เป็นท่ีตั้งของหอสมุดวชิรญาณ ซ่ึงของเดิมอยู่ ณ ศาลาสหทัยใกล้ประตูพิมานไชยศรี โดยทําพิธี
เปิดใช้อาคารเป็นหอสมุดสําหรับพระนครเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2457 และทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นหอสมุดแห่งชาติภายหลัง เม่ือหอสมุดแห่งชาติได้เปิดทําการแล้วก็มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา มา
ใช้บริการกันเป็นจํานวนมาก การบริการก็ไม่สะดวกเท่าท่ีควร เนื่องจากข้อจํากัดของพ้ืนท่ี ทาง
ราชการจึงย้ายหอสมุดแห่งชาติไปต้ังท่ีใหม่บริเวณท่าว่าสุกรีจนกระท่ังปัจจุบันนี้102 
 ปฐมบรมราชานุสรณ์  
 ประกอบด้วยสะพานพุทธยอดฟ้า หรือสะพานพุทธ และพระปฐมบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี 1 ซ่ึงรัชกาลท่ี 7 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนในวาระเฉลิมฉลองพระนครครบ 150 ปี 
  ตัวสะพานสร้างโดยบริษัทดอร์แมนลอง ตามรูปแบบท่ีกองแบบแผน กรมรถไฟหลวง
ออกแบบ ซ่ึงวางผังเป็นรูปลูกศร ตามลักษณะพระราชลัญจกรในรัชกาลท่ี 7 โดยหัวลูกศรชี้ไปทางฝั่ง
ธนบุรี ส่วนพระบรมรูปป้ันรัชกาลท่ี 1 เชิงสะพานฝั่งพระนครนั้น ออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ และมอบให้ ศ.ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ปั้น103 
  โลหะปราสาท 
  โลหะปราสาท หรือคฤหาสน์ท่ีมียอดเป็นโลหะหลังนี้ รัชกาลท่ี 3 โปรดเกล้าฯ ให้ช่าง

ออกแบบตามลักษณะท่ีพรรณาไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์ของลังกา พร้อมกับส่งช่างไปศึกษาแบบอยางโลหะ

ปราสาทท่ีประเทศลังกาอีกด้วย ยอดปราสาทโลหะนับรวมท้ังสิ้น 37 ยอด อันมีความหมายถึงโพธิ

ปักขิยธรรม 37 ประการ ส่วนยอดปราสาทจตุรมุขชั้นบนสุดนั้นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ104 
                                                           

101สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 10. 

102คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษาและออกแบบ
เส้นทางเดินเท้าเพ่ือการท่องเท่ียว (Tourist Walking) หรือ ยานพาหนะประจํา (ทางระยะสั้น) ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร, 9. 

103สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ 
ประวัติศาสตร์, 142. 

104เรื่องเดียวกัน, 117. 
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  อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 
  สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2516 สมัยรัฐบาล

จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี อนุสรณ์แห่งนี้มีสามชั้น คือชั้นแรกอยู่บนดิน และมีชั้นใต้

ดินอีกสองชั้น ท้ังสามชั้นแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนโถงนิทรรศการ ส่วนลานอเนกประสงค์

เพ่ือการพักผ่อนและการจัดงานทางศิลปวัฒนธรรม ส่วนห้องอ่านหนังสือและสํานักงาน และส่วนห้อง

ประชุม ตรงก่ึงกลางโถงนิทรรศการท่ีต้ังอยู่ชั้นแรก คือ สถูปวีรชน มีรูปทรงเรียวแหลมข้ึนไปคล้าย

สถูปเจดีย์ ยอดสูงสุดเป็นผลึกเรซ่ินใส มีรอยแหว่งเว้า เปรียบได้กับการเดินทางสู่เป้าหมายสูงสุดย่อม

ต้องมีอุปสรรคระหว่างทาง105 
  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
  สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงการท่ีคณะราษฎรทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันท่ี 

24 มิถุนายน 2475 โดยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ทําการวางศิลาฤกษ์เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2482 

 ศ.ศิลป์ พีระศรี และนายจิตรเสน (หมิว) อภัยวงศ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบ 
โดยได้จัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของอนุสาวรีย์ให้มีความหมายแฝงไว้ท้ังสิ้น นับต้ังแต่ปีกท้ัง 4 ด้าน 
หมายถึง ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ และพลเรือน ความสูง 24 เมตร คือวันท่ี 24 พานรัฐธรรมนูญอยู่
บนฐานสูง 3 เมตร หมายถึงเดือนสาม หรือเดือนมิถุนายน ตามการนับเดือนแบบเก่าซ่ึงเมษายนถูกนับ    
เป็นเดือนแรก ท่ีขอบฐานมีปืนใหญ่ฝังอยู่โดยรอบ 75 กระบอก หมายถึงปี 2475 และท่ีป้อมฐานพาน
รัฐธรรมนูญ มีประตู 6 บาน มีพระขรรค์ 6 ด้าม หมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฎร                 
ผู้ก่อกําเนิดรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยของไทย106 
  อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1  
  รัชกาลท่ี 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนเพ่ือบรรจุอัฐิของทหารอาสาท่ีเสียชีวิตในขณะท่ี
ปฏิบัติราชการร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และพระองค์ได้เสด็จฯ ไปประกอบพิธีบรรจุอัฐิท่ีฐานของ
อนุสาวรีย์เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2462  
 รูปแบบของอนุสาวร์แห่งนี้ทําเป็นเจดีย์ประยุกต์ ซ่ึงนําต้นแบบมาจากสถาปัตยกรรม
แบบศรีวิชัยท่ีเรียกว่า “จันทิ” โดยสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ได้ทรงออกแบบไว้ และ

                                                           

105สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ 
ประวัติศาสตร์, 120 – 121. 

106เรื่องเดียวกัน, 106. 
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หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นผู้ก่อสร้าง ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน ของทุกปีซ่ึงถือเป็นวัน
ทหารอาสา จะมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์แห่งนี้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารอาสาท่ีเสียชีวิต107 

 อนุสาวรีย์หมู   
 อนุสาวรีย์หมูอยู่เยื้ยงวัดราชประดิษฐ์ เชิงสะพานข้ามคลองหลอด เม่ือ พ.ศ.2456 
เป็นปีพระประสูติกาลของสมเด็จศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงทรงมีพระประสูติกาลเม่ือวันศุกร์ เดือนอ้าย แรม 7 คํ่า ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 
1225 (พ.ศ.2406) ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 50 พรรษาบริบูรณ์ ผู้ท่ีได้ร่วมสหชาติกับพระองค์จึงได้
ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอนุสาวรีย์โดยทําเป็นรูปสุกรอันเป็นปีนักษัตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ข้ึน
เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ 
 อนุสาวรีย์หมูนี้ทําเป็นรูปหมูยืนบนก้อนหิน ท่ีฐานมีศิลาจารึกเป็นหินชนวนสีเท่า 
ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 58 ซม. อักษรภาษาไทยมี 1 ด้าน 6 บรรทัด จารึกข้อความถวายพระพรแด่
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และต่อด้วยรายพระนามและรายนามของผู้ท่ีเป็นสหชาติกับ
พระองค์ ซ่ึงได้แก่ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ พระยาพิพัฒน์โกษา (เศเลสติโน ซาเวียร์) 
และพระยาราชสงคราม (กร)108 
  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
  เป็นอนุสาวรีย์ท่ีแสดงสัญลักษณ์ความเป็นประชาธิปไตยท่ีจั้ดสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 

8 ในปี พ.ศ. 2482 เพ่ือระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 อนุสาวรีย์ถูกสร้างเป็น

รูปเล่มรัฐธรรมนูญจารึกในสมุดไทย ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าความสูง 3 เมตร ปีกท้ังสี่สร้างแทน       

ทิศต่างๆ ความสูง 24 เมตร หมายถึงวันและเดือนของเหตุการณ์ดังกล่าว คือ 24 มิถุนายน อีกท้ังปืนใหญ่ 

75 กระบอกคว่ําประดับอยู่โดยรอบเป็นสัญลักษณ์แทน พ.ศ. 2475 อันเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็น

ประชาธิปไตยในสังคมไทยสืบมา109 

 

 

                                                           

107คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษาและออกแบบ
เส้นทางเดินเท้าเพ่ือการท่องเท่ียว (Tourist Walking) หรือ ยานพาหนะประจํา (ทางระยะสั้น) ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร, 12. 

108กรมศิลปากร, นําชมกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: งานเผยแพร่ สํานักงานเลขานุการ
กรม, 2525), 29. 

109กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 
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  ป้อมพระสุเมรุ 
 ต้ังอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาประชิดกับปากคลองบางลําพูหรือคลองรอบกรุงด้านเหนือ 
สร้างเม่ือ พ.ศ. 2326 ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) เพ่ือเป็นปราการป้องกัน
พระนคร สร้างข้ึนท้ังหมด 14 ป้อม ปัจจุบันเหลือเพียงป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬ ลักษณะ
รูปทรงของป้อมเป็นทรงแปดเหลี่ยม 2 ชั้น หลังคาเป็นโครงไม้ฉาบปูน ฐานชั้นในมีบันไดทางข้ึนสองทิศ 
และมีทางเดินโดยรอบ ฐานกําแพงชั้นนอกทําเป็นใบเสมา ประตูหน้าต่างเจาะเป็นช่องเหลี่ยม และ           
มีช่องลงรูปวงโค้งแหลมวางเป็นระยะ ผนังมีการเจาะเป็นช่องตีนกาโดยรอบ ถือเป็น 1 ใน 2 ป้อม 
(ป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬ) ท่ียังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน110 
 ป้อมมหากาฬ และกําแพงเมือง 
 ป้อมมหากาฬเป็นปราการ 1 ใน 2 ป้อมสุดท้ายท่ีเหลืออยู่ ได้แก่ป้อมมหากาฬ และ
ป้อมพระสุเมรุ ซ่ึงสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 1 ด้านข้างเป็นกําแพงพระนครท่ียังเหลืออยู่และยังคงอนุรักษ์ไว้  
ถือว่าเป็นกําแพงท่ีมีความยาวมากท่ีสุด หากไม่นับกําแพงพระบรมมหาราชวังด้านข้างป้อมมหากาฬ 
คือ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับถนนราชดําเนินในรัชกาลท่ี 5111 
  สะพานปีกุน  
 สะพานปีกุน หรือสะพานหมู สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชทาน
ทรัพย์ส่วนหนึ่งสร้างเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุครบ 50 ปี เม่ือ พ.ศ. 2454 ลักษณะเป็นสะพาน
ทางเดินทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กดูเบาบาง จุดเด่นของสะพานอยู่ท่ีเสาสี่มุมสะพานแบบคลาสสิค 
เซาะร่องหัวเสาเป็นทรงถ้วยประดับช่อมาลา112 
 ประตูสําราญราษฎร์ หรือประตูผี  
 อยู่บริเวณถนนบํารุงเมืองตัดกับถนนมหาไชย เป็นประตูเดียวท่ีใช้ขนศพออกไปเผาท่ี
วัดนอกเมือง คนท่ัวไปจึงเรียกกันว่า ประตูผี ตามธรรมเนียมโบราณจะไม่เผาศพภายในกําแพงเมือง 
ยกเว้นพระศพของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ด้วยถือเป็นเรื่องอัปมงคล ดังนั้นวัดในกําแพงเมือง

                                                           

110กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

111เรื่องเดียวกัน. 
112คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษาและออกแบบ

เส้นทางเดินเท้าเพ่ือการท่องเท่ียว (Tourist Walking) หรือ ยานพาหนะประจํา (ทางระยะสั้น) ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร, 22. 
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จึงไม่มีเมรุเผาศพเลย สําหรับศพท่ีขนไปวัดสระเกศนี้หากเป็นคนจนก็จะท้ิงให้แร้งกิน ถ้ามีเงินก็เผาท่ีนี่
หรือวัดนอกเมืองแห่งอ่ืนๆ เช่น วัดบางลําพู วัดเชิงเลน เป็นต้น113  
 หอกลอง หอนาฬิกา  
 หอกลองมีมาต้ังแต่ครั้งสร้างกรุง เพ่ือไว้แจ้งเหตุ โดยสร้างเป็นหอสูงบรรจุกลองสามใบ 
คือ ย่ําพระสุริยศรี ใช้ตีบอกเวลาเข้ารุ่งอรุณของวันใหม่ อัคคีพินาศ แจ้งเหตุไฟไหม้ และพิฆาตไพรี แจ้งเหตุ
สงครามซ่ึงรัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้างวัดโพธิ์แต่มารื้อลงสมัยรัชกาลท่ี 5 เพ่ือสร้างสวนเจ้าเชตุ 
และมาสร้างใหม่อีกครั้งใกล้ๆ ตําแหน่งเดิมเม่ือ พ.ศ. 2525 ในวาระกรุงเทพฯ ครบ 200 ปี พร้อมกับหอ
นาฬิกาท่ีมีรูปแบบเดียวกับพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนย อันเป็นหอนาฬิกาของรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงต้ังอยู่ใน
พระบรมมหาราชวังแต่มารื้อลงสมัยรัชกาลท่ี 5114 
  อุทกทาน 
  สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5  โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5 

โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ป้ัน สุขุม) สร้างข้ึนเพ่ือแจกจ่ายน้ําบริสุทธิ์ให้ประชาชนได้ใช้บริโภค 

รัชกาลท่ี 6 จึงได้พระราชทานคําแนะนําให้สร้างเป็นรูปแม่พระธรณีบีบมวยผมนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว 

ซ่ึงสมเด็จฯ กรมพระยานิศรานุวัดติวงศ์ ก็ได้ทรงออกแบบรูปนางพระธรณีตามพระราชดํารินั้น ส่วนพระยา

จินดารังสรรค์ (พลับ) เป็นผู้ออกแบบซุ้มเรือนแก้ว และทําพิธีเปิดให้ใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ คือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2460 ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 

2 มีประชาชนมาขโมยงัดอุปกรณ์ท่อน้ําต่างๆ ไป จนทําให้รูปอุทกทานนี้ได้รับความเสียหายมาก 

จนกระท่ังรัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ จึงได้รับการบูรณะใหม่ รวมท้ังติดต้ังไฟ และปรับปรุง

บริเวณโดยรอบ จนมีสภาพดังท่ีปรากฏในปัจจุบัน และอุทกทานนี้ได้กลายเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ซ่ึงมี

ประชาชนมาสักการะบูชาและรอรับน้ําท่ีไหลออกมาจากมวยผม เพราะเชื่อกันว่าเป็นน้ํามนต์115 

 

 

 

 

                                                           

113สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 119. 

114เรื่องเดียวกัน, 169. 
115คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, (โครงการศึกษาและออกแบบ

เส้นทางเดินเท้าเพ่ือการท่องเท่ียว (Tourist Walking) หรือ ยานพาหนะประจํา (ทางระยะสั้น) ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร, 24. 
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 ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ังธนบุรี 
 พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรีเป็นอาณาบริเวณสําคัญอีกแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์
พัฒนาการกรุงเทพมหานครท่ีมีความเป็นมาต้ังแต่การเป็นเมืองหน้าด่านริมแม่น้ําเจ้าพระยาในสมัยอยุธยา 
และทวีความสําคัญจากการสถาปนาราชธานีเป็นกรุงธนบุรีหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งท่ี 2 ก่อนท่ี
ภายหลังจะมีการย้ายราชธานีไปยังฝั่งพระนคร แต่พ้ืนท่ีฝั่งธนบุรีก็ยังมีบทบาทมาโดยตลอดในฐานะ
ชุมชนริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีมีความหลากหลายของผู้คน เป็นพ้ืนท่ีท่ีผ่านการพัฒนาไป
ตามกาลเวลารวมถึงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญอย่างสงครามมหาเอเชียบูรพาจนกลายมาสู่
พ้ืนท่ีท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
 2.1 พระราชวังและวังเก่า 
   พระราชวังเดิม 
   พระราชวังเดิม หรือท่ีเรียกว่า “พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี” นั้น สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนบริเวณเหนือปากคลองบางหลวง ธนบุรี เม่ือครั้งท่ีพระองค์ทรงกู้เอกราช
และทรงย้ายราชธานีมาจากกรุงศรีอยุธยา  
   ต่อมาพระราชวังเดิมนี้ได้เป็นท่ีประทับของเจ้านายหลายพระองค์ คือ  

  1. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิศรสุนทร (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั) 

  2. พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  3. กรมหม่ืนบวรวิชัยชาญ ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  4. กรมหลวงวาศาธิราชสนิท ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

  5. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาจักรพรรดิพงศ์ ราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   เม่ือ พ.ศ.2443 ปรากฏไม่มีเจ้านายพระองค์ใดประทับอยู่ท่ีพระราชวังเดิมนี้เลย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 จึงพระราชทานให้เป็นท่ีทําการโรงเรียนนายเรือ 

เพราะเป็นสถานท่ีใกล้ชิดกับท่ีว่าการกรมทหารเรือ และได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้กรมทหารเรือ

เป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ท่ีมามาแต่เดิม เช่น ท้องพระโรง พระตําหนัก

เก๋ง และศาลพระเจ้าตากนั้นให้คงไว้ตามเดิม 

   ใน พ.ศ. 2485 เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางการจึงย้ายโรงเรียนนายเรือไปท่ีเกล็ดแก้ว 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนั้นอาคารเรียนท่ีพระราชวังเดิมก็ว่างลง ทางการจึงรื้ออาคารดังกล่าว
แล้วสร้างเป็นอาคารทรงไทยใช้เป็นท่ีต้ังกองบัญชาการกองทัพเรือ และกรมการเงินทหารเรือเม่ือ พ.ศ.
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2492 ต่อมาได้มีหน่วยราชการของกองทัพเรือมาต้ังท่ีทําการในเขตพระราชวังเดิม คือ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ และกรมสื่อสารทหารเรือ ตราบเท่าทุกวันนี้116 
 2.2 ศาสนสถาน 
 2.2 มัสยิดหลวง  
  ต้ังอยู่ปากคลองบางกอกน้อย ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟธนบุรี สัปบุรุษท่ีมีท้ังท่ีสืบ            
เชื้อสายมาจากกลุ่มมุสลิมท่ีอาศัยมาแต่เดิม กลุ่มท่ีขยายมาจากกุฎีใหญ่เม่ือครั้งกรุงแตก และชาวมุสลิม
เชื้อสายอาหรับซ่ึงเป็นพ่อค้าจากสิงคโปร์และมาเลเซียเข้ามาหลังการทําสนธิสัญญาเบาว์ริ่งในฐานะ            
คนในบังคับของอังกฤษตระกูลสําคัญๆ ของมุสลิมกลุ่มนี้ได้แก่ กรีมี มัสอูดี รักษ์มณี ฮะกีมี เกตุเพียงกิจ                      
อรุณโอษฐ์ กองทรัพย์โต เป็นต้น117 
   มัสยิดต้นสน  

   เป็นมัสยิดเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร ประวัติความเป็นมาของชุมชนมัสยิดต้น
สนแต่แรกน่าจะมาจากการรวมตัวของมุสลิมเชื้อสายจามท่ีเข้ามาเป็นกองอาสาต่างชาติในสมเด็จพระ
ชัยราชาธิราช (พ.ศ. 2044-2089) ในช่วงของการเกณฑ์แรงงานอาสาต่างชาติเพ่ือการศึกสงคราม และ
การบูรณะประเทศ โดยเฉพาะการขุดคลองลัดบางกอกใน พ.ศ. 2085 กล่าวกันว่าในสมัยกรุงธนบุรี 
ศาสนสถานแห่งนี้เป็นท่ีท่ีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเคยเสด็จมาเพ่ือร่วมศาสนกิจในพิธีการฝังศพเจ้าพระยา
จักรีศรีองค์รักษ์ (หมุด) ทหารคนสําคัญในแผ่นดินของพระองค์ด้วย118 
   วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  
   เป็นวัดเก่าแก่แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จ
พระเจ้าตากสินทรงปฏิสังขรณ์และยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวง ท้ังโปรดเกล้าฯ ให้ประชุม
สังคายนาพระไตรปิฏกท่ีอัญเชิญมาจากนครศรีธรรมราชท่ีวัดนี้ 
   ใกล้กับวัดยังเป็นเขตพระราชนิเวศน์เดิมของรัชกาลท่ี 1 สมัยกรุงธนบุรี พระองค์
ทรงรื้อเรือยเดิมเม่ือครั้งดํารงพระยศเป็นพระราชวรินทร์ถวายให้แก่วัด เม่ือข้ึนครองราชย์จึงบูรณะ
เรือนหลังดังกล่าวให้เป็นหอพระไตรปิฎก ขณะขุดสระเพ่ือประดิษฐานหอพระไตรปิฏกได้พบระฆังท่ีมี

                                                           

116กรมศิลปากร, นําชมกรุงรัตนโกสินทร,์ (กรุงเทพฯ: งานเผยแพร่ สํานักงานเลขานุการ
กรม, 2525), 67. 

117กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรี (2556: 2556) 

118เรื่องเดียวกัน. 
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เสียงไพเราะมาก จึงทรงนําไปไว้ท่ีวัดพระแก้ว และสร้างระฆัง 5 ลูกมาไว้แทน พร้อมกับพระราชทาน
นามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม”119  
   วัดดุสิดารามวรวิหาร 
   ต้ังอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เหนือปากคลองบางกอกน้อย เดิมชื่อ “วัดเสา
ประโคน” มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ พระเจ้าลูกยาเธอใน
รัชกาลท่ี 1 ทรงสถาปนาใหม่ท้ังวัดและกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ทรงปฏิสังขรณ์และ
พระราชทานนามให้ใหม่ ในสมัยรัชกาลท่ี 6 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรง
รับสั่งให้รวมวัดภุมรินทร์ราชปักษีซ่ึงมีพระภิกษุอยู่รูปเดียวเข้ากับวัดดุสิดาราม และวัดน้อยทองอยู่
ประสบภัยทางอากาศ เม่ือสงครามสงบจึงได้รวมวัดท้ังสองวัดเข้าด้วยกัน พระอุโบสถหลังคาลดมุข 3 ชั้น 
มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ หน้าบันตอนล่างก่ออิฐถือปูน ตอนบนจําหลักไม้ก้านขดมีเทวดาถือพระขรรค์
ประทับนั่งบนแท่น ลงรักปิดทองประดับกระจก ประตูหน้าต่างทําซุ้มแกะลายปูนป้ัน รอบพระอุโบสถ
มีภาพเขียนฝีมือช่างสมัยรัชกาลท่ี 1120  
   วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
   เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร ว่าท่ีสมุหนายก ได้อุทิศบ้านและท่ีดิน
บริเวณใกล้เคียงซ่ึงแต่เดิมเป็นหมู่บ้านภิกษุจีนพํานักอยู่และเรียกกันต่อมาว่า “บ้านกะดีจีน” สร้างเป็นวัด
ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2368 และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” และทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน 
เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ด้วยมีพระประสงค์ให้
เสมือนกรุงเก่า คือ มีพระโตอยู่นอกกําแพงเมืองท่ีวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระพุทธไตรรัตนนายก 
เป็นท่ีเคารพสักการบูชาในฐานะเทพแห่งการเดินทางทางน้ํา โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่อแบบจีน
ว่า ซําปอฮุดกง หรือซําปอกง เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 5 วา 3 ศอกคืบ สูง 7 วา 
2 ศอกคืบ 10 นิ้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานช่วย
เจ้าพระยานิกรบดินทร์ เสด็จก่อพระฤกษ์เม่ือ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2380 อยู่ภายในพระวิหารขนาด
ใหญ่อยู่กลางวัดระหว่างวิหารน้อยและพระอุโบสถ121 
 
 
                                                           

119สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์, 194. 

120กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

121เรื่องเดียวกัน. 
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   วัดพิชยญาติการาม   
    วัดพิชยญาติการาม หรือเรียกว่า วัดพิชัยญาติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด
วรวิหาร ต้ังอยู่ริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา เดิมเป็นวัดร้าง ในรัชกาลท่ี 3 สมเด็จพระยาบรมมหาพิชัย
ญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักด์ิเป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษาได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ใน พ.ศ. 2372-
2375 สถาปัตยกรรมวัดแห่งนี้มีลักษณะแบบผสมผสานแบบไทย – จีน อันเป็นพระราชนิยมใน
ช่วงเวลานั้น เม่ือบูรณะวัดเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า             
วัดพระยาญาติการาม ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น 
วัดพิชยาญาติการาม หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกว่า วัดพิชัยญาติ122 
   โบสถ์ซางตาครู้ส 
   สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราชทานท่ีดินให้สร้างโบสถ์ของชาวโปรตุเกส เม่ือ 

พ.ศ.2312 โดยโบสถ์หลังแรกสร้างด้วยไม้ เม่ือพระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรทรงรับสั่งว่าให้ปรับปรุง     

ใน พ.ศ.2378 บาทหลวงปัลเลอกัวจึงสร้างหลังท่ี 2 เสร็จ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายศาลเจ้าจีน (กุฎีจีน) และ

ต้ังชื่อว่า โบสถ์ซางตาครู้ส แต่คนท่ัวไปนิยมเรียกว่า วัดกุฎีจีน และ พ.ศ.2456 บาทหลวง กูเลียล โมก้ิน 

ดาครู้ส ได้สร้างโบสถ์ข้ึนมาใหม่ ท่ีเราเห็นในปัจจุบัน ซ่ึงมีอายุ 98 ปี โบสถ์ดังกล่าวเป็นสถาปัตยกรรม

แบบนีโอคลาสสิกผสมเรเนสซองส์ มีจุดเด่นท่ีหอคอยของอาคารซ่ึงเป็นรูปโดม ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับ

พระท่ีนั่งอนันตสมาคม ด้วยอาคารก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลวดลายปูนป้ันอย่างงดงาม123 

   ศาลเจ้าพ่อกวนอู 
   เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมามากว่า 268 ปี ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยาในชุมชนสวนสมเด็จย่า หลังวัดอนงคาราม ย่านคลองสาน ฝั่งธนบุรี ตามตํานานเล่าสืบต่อ
กันมาว่า ในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน 3 องค์ องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกท่ีเข้ามาในประเทศ
ไทยราว พ.ศ. 2279 ตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้ จักรพรรดิรางวงศ์ชิง โดยชาวจีนฮกเก้ียนได้
อัญเชิญมาจากมณฑลฮกเก้ียนทางเรือ มาประทับอยู่ในเก๋ง ซ่ึงแต่เดิมเป็นเก๋งเล็กๆ ต่อมาใน พ.ศ. 
2345 ตรงกับสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง ได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลาง
มาเพ่ิมอีกองค์หนึ่ง พร้อมจารึกว่า “กวง ต่ี กู เมียว” และต่อมาใน พ.ศ. 2365 ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวง
ฮ่องเต้ จักรพรรดิราชวงศ์ชิง มีเจ้าสัวชื่อ “ นายคงเส็ง” ได้บูรณะเก๋งแห่งนี้โดยขยายพ้ืนท่ีให้ใหญ่ข้ึน 
และได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ท่ีสามมาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็นสามองค์124 
 
                                                           

122กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

123เรื่องเดียวกัน. 
124เรื่องเดียวกัน. 
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 2.3 ย่านชุมชนและย่านการค้า 
   บ้านบุ 
   บ้านบุ คือ หมู่บ้านหัตถกรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของฝั่งธนบุรี ท่ีต้ังอยู่ใกล้ปากคลอง
บางกอกน้อย บรรพบุรุษชาวบ้านบุนับร้อยหลังคาเรือนเคยยึดอาชีพทําขันลงหินหรือเครื่องบุหรือ
เครื่องสําริด สืบทอดต่อกันมายาวนานต้ังแต่กรุงศรีอยุธยา ก่อนท่ีจะอพยพโยกย้ายลงมายังกรุงธนบุรี
หลังเสียกรุงครั้งท่ี 2 เครื่องบุหรือภาชนะเครื่องลงหินเป็นภาชนะท่ีใช้กันแพร่หลายในสังคมไทยในอดีต 
ทําจากการหลอมโลหะผสมระหว่างทองแดงและดีบุกเข้าด้วยกัน ก่อนจะตีข้ึนรูป แรงงานช่างฝีมือ
เกือบท้ังสิ้น ปัจจุบันอาชีพช่างบุเครื่องสําริดจากบ้านบุ ย่านบางกอกน้อย กลับคงหลงเหลือช่างฝีมือท่ี
สามารถสืบทอดภูมิปัญญาในการทําหัตถกรรมประเภทนี้อยู่เพียงบ้านเดียวเท่านั้น125 
 2.4 อาคารและสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 
   เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย ภายในจัด
แสดงเรือพระราชพิธีสําคัญ 8 ลํา ได้แก่ เรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงส์ เรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราช เรือพระ
ท่ีนั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือพระท่ีนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลท่ี 9 เรือครุฑเหินเห็จ เรือกระบ่ีปราบเมือง
มาร เรืออสุรวายุภักษ์ และเรือเอกไชยเหินหาว ใน พ.ศ. 2490 สํานักพระราชวังและกองทัพเรือได้
มอบหมายให้กรมศิลปากรบูรณะซ่อมแซมเรือพระท่ีนั่งและเรือเก่าท่ีใช้ในพระราชพิธี ซ่ึงล้วนแต่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ความงดงามทางศิลปกรรม ใน พ.ศ. 2517 กรมศิลปากรจึงได้ขอข้ึน
ทะเบียนเรือพระท่ีนั่งเหล่านี้ให้เป็นมรดกของชาติ126 
   พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
โรงพยาบาลศิริราชข้ึนเพ่ือทําการรักษาประชาชนด้วยการแพทย์แผนใหม่ ขณะท่ีทําการก่อสร้างอยู่นั้น 
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชโอรสองค์ท่ี 5 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา   
บรมราชินีนาถทรงพระประชวรและสิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิด ภายหลังจากเสร็จพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพ ได้พระราชทานไม้ท่ีรื้อจากการสร้างพระเมรุและอาคารประกอบมาปลูกสร้างเรือน
พยาบาล พร้อมท้ังพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในครั้งนั้น 
โรงพยาบาลศิริราชถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของประเทศไทยท่ีนอกจากจะให้บริการ
ทางด้านการแพทย์แล้ว ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ ตัวอย่างท่ีเก่ียวกับการศึกษาด้านการแพทย์
หลายแขนง ท้ังมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ของภาควิชาต่างๆ ข้ึนมาภายในโรงพยาบาล อาทิ พิพิธภัณฑ์
                                                           

125กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

126เรื่องเดียวกัน. 
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พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ประวัติการแพทย์แผนไทย 
อวย เกตุสิงห์ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาและพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์
และห้องปฏิบัติการ สุด แสงวิเชียร ซ่ึงปัจจุบันเรียก รวมว่า “พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช” เพ่ือให้นักศึกษา
แพทย์เรียนรู้ด้วยตนเอง ท้ังสามารถนําไปวิเคราะห์และปฏิบัติในการเรียนทางการแพทย์ได้ด้วย127 

   โรงรถจักรธนบุร ี  
   โรงรถจักรธนบุรี สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2443-2444 โดยการเวนคืนท่ีดินครั้งใหญ่เพ่ือ
สร้างทางรถไฟสายใต้เป็นครั้งแรกในแผ่นดินสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) 
ในระยะแรกเริ่มต้ังแต่ปากคลองบางกอกน้อยไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรี ส่วนของโรงรถจักรธนบุรีต้ังอยู่
ริมคลองบางกอกน้อย ถนนเลียบคลองบางกอกน้อย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ซ่ึงอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม หรือเรียกว่า สถานีรถไฟหลวงบางกอกน้อย128 
   อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
   บริเวณท่ีต้ังของอุทยานแห่งนี้อยู่ใกล้เคียงกับนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนคริน              
ทราบรมราชชนนี ซ่ึงยังคงมีตึกแถวเก่าในสมัยรัชกาลท่ี 3 อันเป็นอาคารบริวารของบ้านเจ้าพระยาศรี
พิพัฒน์ฯ (แพ บุนนาค) หลงเหลืออยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทํา
การบูรณะเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือจัดแสดงทางพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาเป็นสวนสาธารณะพระราชทานแก่ชุมชน129 
   พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 2  

   บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าวัดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นท่ีต้ังของพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี 2 ซ่ึงทางวัดจัดสร้างข้ึน ด้วยพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระปรางค์และพระอารามแห่งนี้
ท่ัวท้ังหมด อีกท้ังท่ีพระพุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกในพระอุโบสถ ยังเป็นท่ีบรรจุ
พระบรมอัฐิของพระองค์ วัดอรุณฯ จึงถือเป็นวัดประจํารัชกาลท่ี 2  
   นอกจากนี้ศาลาเล็กติดกับซุ้มประตูยอดมงกกุฎทางเข้าสู่พระอุโบสถท้ังสองด้านมี
หินสลักรูปนายนกกับนายเรืองต้ังอยู่ภายใน นายนกกับนายเรืองนี้ เ ป็นผู้ มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างมากถึงกับเผาตัวตาย กลายเป็นเรื่องเล่าขานและมีปรากฏบันทึกในพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลท่ี 2 ด้วย130 
                                                           

127กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, คู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุร ี(กรุงเทพฯ: 2556) 

128เรื่องเดียวกัน. 
129เรื่องเดียวกัน. 
130สุดารา สุจฉายา, หนังสือคู่ มือนําชม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์, 192. 
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   จากความสําคัญของกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง แสดงให้ทราบถึงคุณค่า
ของประวัติศาตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความเป็นมาท่ีน่าสนใจมีพัฒนาการทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และแหล่งภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สามารถนํามา
พัฒนาเพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และ
พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้เป็นอย่างดี ในการนํามาศึกษาเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวโดย
จักรยานในรูปแบบต่างๆ โดยแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนต่อเนื่องสู่อนาคตได้ 

 
3. พัฒนาการการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
ท่ีผ่านมา 
 ในแต่ละวันกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ต่างเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง              
ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางพระนครทั้งฝั ่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ซ่ึงถือว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรม ภูมิปัญญา จึงมีทรัพยากรวัฒนธรรมมากมายหลายประเภทดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเท่ียว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วังต่างๆ วัดวาอาราม ศาลหลักเมือง โบสถ์พราหมณ์ 
โบสถ์คริสต์ ย่านตลาดเก่า ท่าเรือท่าน้ํา ตลอดจนวิถีชีวิตวัฒนธรรมผู้คนท่ีหลากหลาย เป็นต้น ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีผ่านมาสามารถเดินทางได้โดยรถบัส                  
รถโดยสารสาธารณะ รถสามล้อ เรือโดยสารสาธารณะ และการเดินเท้า ท่ีผ่านมานักท่องเท่ียวนิยม
เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรีนิยม
เดินทางเป็นกลุ่มเล็กเท่านั้น 
 17 ปีท่ีผ่าน (ต้ังแต่ปี พ.ศ.2541) เกิดมีการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นวิธีการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ โดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและลดปัญหาการเดินทางท่องเท่ียวโดยรถยนต์ในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงมีการจราจรหนาแน่น การเดินทางท่องเท่ียวโดยจักรยานสามารถช่วยให้การ
เดินทางเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ได้สะดวกและท่ัวถึงภายในระยะท่ีจํากัด จากการศึกษาการจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องที่ผ่านมาพบว่า พัฒนาการของ
การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีผ่านมา สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ131 ดังนี้ 

                                                           

131สัมภาษณ์ ระพีพัฒน์ เกษโกศล นักพัฒนาการท่องเท่ียวชํานาญการพิเศษ และธานัท 
ภุมรัช นักประชาสัมพันธ์ กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, 17 มกราคม 
2559, 16 มีนาคม 2559. 
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 ระยะท่ี 1 กิจกรรมจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ช่วง 10 ปีแรก) 
 ระยะท่ี 2 การให้บริการจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง ระหว่างสิงหาคม พ.ศ. 2551 – กันยายน พ.ศ. 2557 (ช่วง 6 ปีหลัง) 
 

ระยะท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ.2541 – กรกฎาคม พ.ศ.2551 (ในช่วง 10 ปีแรก)  
  การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะท่ี 1 มีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ซ่ึงสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
  ช่วงท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (ช่วง 5 ปีแรก) 

 ช่วงท่ี 2 ระหว่างธันวาคม พ.ศ. 2546 – กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ช่วง 5 ปีต่อมา) 
 
  ช่วงท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (ช่วง5 ปีแรก) 
  ในปี พ.ศ. 2541 เป็นปีท่ีมีการเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยมีหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกอง
การท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร) และการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) โดยมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นําโดยคุณอภินันท์ บัวหภักดี (ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
บรรณาธิการอนุสาร อสท.) จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนเป็นครั้งแรก 
เพ่ือเป็นกิจกรรมการเปิดตัวแคมเปญ Amazing Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์เชิญชวนให้
นักท่องเท่ียวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน การเปิดตัวแคมเปญครั้งนี้มีข้ึน 
เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2540132 และหลังจากนั้นยังได้มีการจัดกิจกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวในกรุง
รัตนโกสินทร์ยามราตรีต่อเนื่องมาอีก 7 วัน (ระหว่างช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2541) นั้นเป็นการจัดกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงเวลากลางคืนข้ึนเป็นครั้งแรก ต่อมาในเดือนมกราคม 
ปี พ.ศ.2542 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยยังได้มีการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวจักรยาน “ทัวร์จักรยาน
ชมเกาะรัตนโกสินทร์ยามราตรี” ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนในทุกคืนวันเสาร์ (เดือนละ 4 – 5 ครั้ง) 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากอาคารสํานักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ถนนราชดําเนินนอก เข้าสู่ถนนราช 
 

                                                           

132อภินันท์ บัวหภักดี, “ข่ีจักรยานชมความงามยามราตรี ท่ีเกาะรัตนโกสินทร์,” อนุสาร 
อ.ส.ท. 38, 5 (ธันวาคม 2540), 64-79. 
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ดําเนินกลาง สะพานผ่านฟ้า เสาชิงช้า วัดพระเชตุพนฯ (วนขวา) ท่าพระจันทร์ ถนนพระอาทิตย์ และ
ถนนพระสุเมรุ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการเน้นเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครเท่านั้น กิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวนี้จัดข้ึนโดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 500 บาท (เป็นค่าใช้จ่ายรวม
จักรยาน และค่าวิทยากรนําชม) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ 50 คน และกิจกรรมนี้ได้ยกเลิกไป
ในปี พ.ศ. 2543  

ในช่วงเวลาเดียวกัน ถึงต้นปี พ.ศ. 2542 โดยศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
(ปัจจุบันคือ กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร) ได้มีบทบาทเข้ามาจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย และได้จัดข้ึนเป็นประจําเฉพาะในทุกเช้าวันอาทิตย์ของเดือน (เดือนละ 4-5 ครั้ง) 
ระหว่างเวลา 6.30 – 12.00 น. ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย โดยมีจุดเริ่มเริ่มต้นจากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แวะชมวัดโพธิ์ ลานพลับพลา   
มหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาฯ โดยมีคุณระพีพัฒน์ เกษโกศล และว่าท่ีร้อยตรีประภพ เบญจกุล 
เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเป็นผู้นําขบวนจักรยานพร้อมท้ังบรรยายให้
ความรู้ และอํานวยความสะดวกในการป่ันจักรยาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ 
30 คน จักรยานท่ีนํามาใช้ในการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีเน้นเฉพาะพ้ืนท่ีฝั่งพระนครเป็น
หลักนี้ ต้องยืมจากฝ่ายเทศกิจเขตต่างๆ  โดยฝ่ายเทศกิจ สํานักงานเขตพระนคร เป็นหน่วยงานหลักท่ี
ทําหน้าท่ีประสานยืม – คืน และขนส่งในกิจกรรมในแต่ละครั้ง   
 ต่อมากลางปี พ.ศ. 2542 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครได้มีการจัดกิจกรรม
ป่ันจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพ่ิมข้ึนอีกท่ีเน้นในยามคํ่าคืนข้ึน ทุกคืนวันเสาร์ (เดือนละ 4 -5 ครั้ง) 
ระหว่างเวลา 18.30 – 21.00 น. โดยมีเส้นทางเริ่มต้นท่ีอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
(เชิงสะพานพระป่ินเกล้าฯ ฝั่งพระนคร) ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช               
ท่าราชวรดิษฐ์ แวะเข้าวัดพระเชตุพนฯ ศาลเจ้าพ่อหอกลอง แวะกระทรวงกลาโหม กรมแผนท่ีทหาร 
แยกสี่ก๊ักพระยาศรี แวะเสาชิงช้า วัดสุทัศนเทพวราราม  ข่ีผ่านแยกประตูผี วัดราชนัดดาราม ชมโลหะปราสาท     
แวะชมลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์  ถนนราชดําเนินนอก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แยกคอกวัว 
ผ่านถนนข้าวสาร วัดชนะสงคราม แยกบางลําพู ถนนพระอาทิตย์ แวะสวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ 
ข่ีเลียบริมแม่น้ําเจ้าพระยา กลับสู่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเริ่มต้ังแต่               
18.30 – 21.00 น. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เน้นการท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เฉพาะฝั่งพระนครอย่างเดียว แต่ขยายพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ัวถึงข้ึน กิจกรรมป่ัน
จักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์นี้ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 290 บาท (แบ่งออกเป็นค่าเช่า
จักรยาน 150 บาท ค่าวิทยากร เจ้าหน้าท่ีดูแลอํานวยความสะดวก ค่าอาหารว่างและน้ําด่ืม อุปกรณ์เพ่ือ 
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ความปลอดภัย (หมวกกันน็อค) ค่าประกันภัย และค่าเบ็ดเตล็ดฯ) หากนําจักรยานมาเอง คิดค่าใช้จ่าย
ท่านละ 140 บาท กิจกรรมจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ยามคํ่าคืนครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน 
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจํานวนมากนับว่าประสบความสําเร็จมีสื่อมวลชน 
สนใจประชาสัมพันธ์เป็นจํานวนมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่โดยใช้จักรยาน
เป็นพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว อีกท้ังเป็นการท่องเท่ียวในกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลากลางคืน     
ซ่ึงยังไม่เคยมีการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวในช่วงเวลากลางคืนนี้มาก่อนกิจกรรมนี้ดําเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องประมาณ 2 - 3 ปี มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก ประมาณครั้งละ 30 - 40 คน  
 
 
     
                               (ก)                                    (ข) 

 
 

 

 

 

 

 

(ก)                                                (ข) 
 

 

ภาพท่ี 7 กิจกรรมป่ันจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ยามคํ่าคืน 

(ก) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

(ข) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมเสาชิงช้า 

ท่ีมา: ป่ันจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผจญภัยใกล้บ้าน, สุดสัปดาห์ (มกราคม – มีนาคม 2545),  

       86 – 87. 
 
นอกจากในช่วงกลางปี พ.ศ. 2542 ทุกวันเสาร์เวลากลางคืนได้มีการจัดกิจกรรมจักยาน

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ดังกล่าวแล้วในระยะท่ีช่วงกลางปี พ.ศ. 2542 นี้ ศูนย์ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันคือกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร) ยังได้จัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีเน้นเฉพาะฝั่งธนบุรีเป็นหลักในทุกๆ วันอาทิตย์
สัปดาห์ท่ี 2 ของทุกเดือน (เดือนละครั้ง) คือ “กิจกรรมป่ันจักรยานธนบุรีศรีมหาสมุทร” ระยะทางประมาณ          
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30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมงระหว่างเวลา 07.30 -15.00 น. ค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท (รวมค่าเช่า
จักรยาน วิทยากร อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ําด่ืม ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยฯ) โดยเส้นทางเริ่มต้นจากศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                
นั่งเรือข้ามฟากจากท่าพระจันทร์ ไปยังท่าเรือรถไฟ  มุ่งหน้าไปสู่โรงรถจักรธนบุรี แวะวัดสุวรรณาราม 
ข่ีเลียบริมคลองบางกอกน้อย ผ่านสวนเกษตร วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดช่างเหล็ก แวะตลาดน้ําตลิ่งชันฯ 
ป่ันกลับสถานีรถไฟบางกอกน้อยแล้วข้ามเรือกลับศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียว กิจกรรมนี้ได้ดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องและประสบความสําเร็จหลายปี (ประมาณ 4 ปีเศษ) จน พ.ศ. 2546 จึงยุติลงเหลือแต่
กิจกรรม Bangkok Car Free Day เนื่องจากกองการท่องเท่ียวหันไปให้ความสําคัญกับการท่องเท่ียว
ในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ นั่งเรือหรือรถท่องเท่ียว การเดินเท้าท่องเท่ียว เป็นต้น 

นอกจากกิจกรรมท่องเท่ียวโดยจักรยานแล้ว ในต้นปี พ.ศ. 2546 มีอีกหนึ่งกิจกรรมท่ี
รณรงค์ให้คนมาสนใจใช้จักยานมากข้ึนอีกหนึ่งกิจกรรม คือ กิจกรรมฺ Car Free Day เป็นกิจกรรมท่ีมี
องค์กรมากกว่า 50 องค์กรในประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชน
ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดปัญหามลพิษทาง
อากาศและเสียง ปัญหาการจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงาน โดยได้กําหนดให้
ในวันท่ี 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน World Car Free Day และประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ี
ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ซ่ึงเริ่มต้นใน ปี พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการจราจรและขนส่ง จึงได้มี
การจัดต้ังโครงการท่ีมีชื่อว่า “22 กันยายน จอดรถไว้บ้าน ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ” ซ่ึงมีการจัด
ท่ัวประเทศ และกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเดินทางในรูปอ่ืนๆ นอกจากรถยนต์ส่วนตัวและใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน  โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีในเดือนกันยายน โดยใช้ชื่อว่า “Bangkok 
Car Free Day” จัดโดยสํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการจัดเพ่ือให้ 
ผู้เดินทางได้ตระหนักรู้และเข้าใจ ถึงความสําคัญของการลดปัญหาการจราจรท่ีติดขัด และการเกิด
อุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัดพลังงานน้ํามันและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
อีกด้วย133 นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสการใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียว 

 ช่วงท่ี 2 ระหว่างธันวาคม พ.ศ. 2546 – กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ช่วง 5 ปีต่อมา)
 ช่วงปลายปี พ.ศ.2546 กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวท่ีจัดโดยกองการท่องเท่ียว กทม. ได้ค่อยๆ 
ยุติลง กองการท่องเท่ียวหันไปให้ความสําคัญกับการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ กิจกรรมไหว้พระเก้าวัด 
กิจกรรมล่องเรือสืบสานตํานานบางกอกน้อย กิจกรรมล่องเรือประเวศบุรีรมย์รื่นรมย์คลองพระโขนง 
กิจกรรมล่องเรือเท่ียวเกาะเกร็ด กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรย่านสามแพร่ง วัฒนธรรมสัญจรย่านบางลําพู 
วัฒนธรรมสัญจรย่านกุฏีจีนฯ ภายในหนึ่งเดือนจัดมีการจัดกิจกรรมจํานวนมาก รวม 10 กิจกรรมจาก

                                                           

133“Bangkok Car Free Day” ลดใช้ “รถ” เพ่ือลดมลพิษ,” (โฟกัสบางกอก 7, 2557),  52-57. 
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จํานวนกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึน ทําให้การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวค่อยๆ ลดลง 
และต่อมาได้ยุติลง  

อย่างไรก็ตามกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ยังคงดําเนินไป 
ถึงแม้ว่ากองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครจะมิใช่หน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 
แต่กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเอง
ท้ังหมด มาเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ชมรม
จักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นกองการท่องเท่ียวร่วมกับชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว เป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง โดยชมรมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร
ให้การสนับสนุนบุคลากรให้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียว 
ข้อมูล คําแนะนํา คิดและสํารวจเส้นทาง การจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้โดยทางชมรมฯ จะทําจดหมายข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์แก่
สมาชิกของชมรมให้มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจํานวนมาก ประมาณครั้งละ 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชมรมจักรยาน และมีจักรยาน
เป็นของตนเอง ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ โดยมี
การท่องเท่ียวเป็นวัตถุประสงค์รองลงมา แสดงให้เห็นว่านับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 กระแสการท่องเท่ียว
ด้วยจักรยานได้รับความนิยมสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2548 การท่องเท่ียวโดยจักรยานได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน กองการ
ท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครจึงได้มีแนวคิดในการจัดทําคู่มือป่ันจักรยานสิบเส้นทาง มีการสํารวจเส้นทาง
และทําการรวบรวมเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว จํานวน 10 เส้นทาง ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร     
และปริมณฑล เพ่ือแนะนําเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยการใช้จักรยานใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือท้ังฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ท่ีสําคัญขยายพ้ืนท่ีจากกรุง
รัตนโกสินทร์ออกไปท่ัวกรุงเทพมหานครอีกด้วย เพ่ือแจกให้ผู้ท่ีสนใจท่องเท่ียวโดยจักรยาน โดยมีเส้นทาง
ท่ีแนะนํา ดังนี้ เส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เส้นทางจักรยานเมืองเก่า บ้านปูน-บางยี่ขัน 
เส้นทางจักยาน Unseen ดุสิต เส้นทางจักรยานคลองประเวศบุรีรมย์ เส้นทางจักรยานท่องประวัติศาสตร์
คลองภาษีเจริญ เส้นทางจักรยานท่องกุฎีจีน ธนบุรี –คลองสาน เยือนบางรัก เส้นทางจักรยานชมสวนใน
บางกอกลัดเลาะบางกรวย เส้นทางจักรยานธนบุรี ศรีมหาสมุทร เส้นทางจักรยานท่องป่าชายเลนบางขุนเทียน 
และเส้นทางจักรยานชมสวนเกษตรเขตหนองจอก 
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ระยะท่ี 2 ระหว่างสิงหาคม พ.ศ. 2551 – กันยายน พ.ศ. 2557 (ช่วง 6 ปีหลัง) 
 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นกําลังหลัก มีบทบาทในการรื้อฟ้ืน
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว โดยได้จัดทําโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึน ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
จัดทําโดยกองการท่องเท่ียวอีกครั้ง สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร                  
มีรูปแบบการดําเนินงานโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการบริหารจัดการและดําเนินการ
โครงการฯ ท้ังหมด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง 2557 ต้ังแต่จัดหาจักรยาน จัดต้ังจุดสถานียืมคืนจักรยาน   
จัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการ จัดทําคู่มือจักรยาน และสถานีบริการต่างๆ ซ่ึงจะอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
ฝั่งพระนครและกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรีและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง การดําเนินการท้ังหมดนี้จะอยู่ภายใต้
การควบคุม และดูแลของกองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กทม. เป็นการ
ดําเนินงานระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2551 – กันยายน 2557) โดยมีรายละเอียดการดําเนินการโครงการท้ัง 
5 ช่วง ซ่ึงแต่ละช่วงจะมิได้ต่อเนื่องกันนัก อันเกิดจากระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณและการ
อนุมัติให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 ช่วงท่ี 1 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 12 สิงหาคม 2551 – 
12 พฤษภาคม 2552 (270 วัน) 
 ช่วงท่ี 2 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 17 มกราคม – 
22 มิถุนายน 2553 (120 วัน) 
 ช่วงท่ี 3 โครงการ Bangkok Green Bike (จักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและ
ฝั่งธนบุรี) ดําเนินการระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม 2553 – 14 มิถุนายน 2554 (240 วัน) 
 ช่วงท่ี 4 โครงการโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 16 -28 
ตุลาคม 2554 และ 6 ธันวาคม 2554 – 21 กุมภาพันธ์ 2555 (90 วัน) 
 ช่วงท่ี 5 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ (Bangkok Smile Bike) ดําเนินการ
ระหว่างวันท่ี 22 กันยายน 2556 - 16 กันยายน 2557 (360 วัน) 
 
 ช่วงท่ี 1 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 12 สิงหาคม  
2551 – 12 พฤษภาคม 2552 (รวม 270 วัน) เริ่มต้นด้วยการจัดให้มีจักรยานให้บริการ จํานวน 300 คัน  
มีสถานีให้บริการ จํานวน 8 สถานี ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครเท่านั้น ได้แก่ สถานี
สนามหลวง สถานีโรงละครแห่งชาติ สถานีกองการท่องเท่ียว สถานีสวนสันติชัยปราการ สถานีสิบสามห้าง 
สถานีลานคนเมือง สถานีสวนสราญรมย์ และสถานีท่าเตียน มีผู้ใช้บริการ จํานวน 8,789 คน โดยในช่วงแรก
โครงการยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก เนื่องจากเป็นกิจกรรมให้บริการการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ และการข่ีจักรยานท่องเท่ียวยังไม่เป็นท่ีนิยมมากนักในหมู่นักท่องเท่ียวมาก่อนในการ
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ดําเนินการในช่วงนี้มีการจัดทําป้ายบอกเส้นทางจักรยาน ป้ายชี้ทางจักรยาน และคู่มือจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์อีกด้วย 
 ช่วงท่ี 2 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 17 มกราคม – 
22 มิถุนายน 2553 (รวม 120 วัน) ด้วยงบประมาณของกรุงเทพมหานครท่ีน้อยลงกว่าช่วงท่ี 1 ทําให้
มีการจัดการให้มีจักรยานให้บริการ ลดลงเหลือจํานวน 200 คัน โดยการดําเนินการโครงการในช่วงนี้
ได้มีการปรับลดสถานีให้บริการจักยานลดลง มีสถานีให้บริการเพียง 5 สถานีและเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครเท่านั้น ได้แก่ สถานีสนามหลวง สถานีกองการท่องเท่ียว สถานีสวนสันติชัยปราการ 
สถานีลานคนเมือง และสถานีสวนสราญรมย์  มีผู้ใช้บริการน้อยลงกว่าช่วงท่ี 1 คือมีเพียง 1,713 คน 
อีกท้ังมีการหยุดให้บริการระหว่างวันท่ี 13 มีนาคม – 19 เมษายน 2553 เนื่องจากมีการชุมนุมในหลาย
พ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครทําให้มีผู้ใช้บริการน้อยลง 
 ช่วงท่ี 3 โครงการ Bangkok Green Bike (จักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและ
ฝั่งธนบุรี) ดําเนินการระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม 2553 – 14 มิถุนายน 2554 รวม 240 วัน มีจักรยาน
ให้บริการ จํานวน 300 คัน โดยในช่วงนี้มีการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี 
โดยมีสถานีให้บริการ จํานวน 12 สถานี มีสถานีให้บริการฝั่งพระนคร (จํานวน 5 สถานี ได้แก่ สถานี
สนามหลวง สถานีกองการท่องเท่ียว สถานีสวนสันติชัยปราการ สถานีลานคนเมือง และสถานีสวน
สราญรมย์) และสถานีให้บริการฝั่งธนบุรี จํานวน 7 สถานี (ได้แก่ สถานีสะพานพระป่ินเกล้าฯ สถานี
ท่ารถไฟ สถานีศิริราช สถานีวัดอรุณฯ และสถานีอุทยานสมเด็จย่าฯ) มีผู้ใช้บริการรวมท้ังสิ้น จํานวน  
15,912 คน (ฝั่งพระนคร จํานวน 11,807 คน และฝั่งธนบุรี จํานวน 4,105 คน) มีการจัดทําแผ่นพับ
จักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะนี้ความสนใจและต่ืนตัวในการ
ท่องเท่ียวโดยจักรยานมีมากข้ึน 
 ช่วงท่ี 4 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 16 -28 ตุลาคม 
2554 และ 6 ธันวาคม 2554 – 21 กุมภาพันธ์ 2555 (รวม 90 วัน) มีจักรยานให้บริการ จํานวน 150 คัน 
โดยมีสถานีให้บริการท้ังฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี จํานวน 6 สถานี โดยในช่วงนี้มีการปรับลดจํานวน
สถานท้ังสองฝั่ง มีสถานีให้บริการฝั่งพระนคร  จํานวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีสนามหลวง สถานีกองการ
ท่องเท่ียว สถานีสวนสันติชัยปราการ และสถานีลานคนเมือง และสถานีให้บริการฝั่งธนบุรี จํานวน 2 สถานี 
ได้แก่ วัดอรุณฯ และสถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ มีผู้ใช้บริการรวมท้ังสิ้น จํานวน 3,963 คน (ฝั่งพระนคร) 
จํานวน 3,276 คน และฝั่งธนบุรี จํานวน 687 คน) นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการเปิดตัวโครงการฯ   
อีกด้วย ในช่วงนี้มีจํานวนผู้ใช้บริการลดลง และมีการแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ช่วง เนื่องจากเกิด
เหตุการณ์น้ําท่วมทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องได้ 
 ช่วงท่ี 5 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ (Bangkok Smile Bike) ดําเนินการ
ระหว่างวันท่ี 22 กันยายน 2556 - 16 กันยายน 2557 (รวม 360 วัน) มีจักรยานให้บริการ จํานวน 120 คัน 
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โดยมีสถานีให้บริการท้ังฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี จํานวน 6 สถานี มีสถานีให้บริการฝั่งพระนคร จํานวน            
4 สถานี ได้แก่ สถานีสนามหลวง สถานีกองการท่องเท่ียว สถานีสวนสันติชัยปราการ และสถานีลาน          
คนเมือง และสถานีให้บริการฝั่งธนบุรี จํานวน 2 สถานี ได้แก่ วัดอรุณฯ และสถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ             
มีผู้ใช้บริการรวมท้ังสิ้น จํานวน 20,131 คน (ฝั่งพระนคร จํานวน 16,057 คน และฝั่งธนบุรี จํานวน 4,074 คน) 
นอกจากนี้ได้มีการจัดทําแผ่นพับจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ การจัดกิจกรรมการเปิดตัวโครงการฯ  
โดยในการดําเนินการในระยะท่ี 5 กองการท่องเท่ียว กทม.ได้กําหนดให้การจัดกิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมการใช้จักรยาน จัดข้ึนในวันศุกร์หรือวันเสาร์เป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง รวม 11 ครั้ง โดยมี
แนวคิดท่ีจะใช้ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของสถานท่ีต่างๆ ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์นํามา
จัดการให้เป็นเส้นทางท่องเท่ียว โดยนําเอาประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงเข้าเป็นเรื่องราวต่างๆ ให้น่าสนใจ 
เพ่ือดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เส้นทางตามรอยสกุลบุนนาค 
ตามรอยพระเจ้าตากฯ ทําให้เ กิดกระแสความนิยมในการข่ีจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์
ยังคงดําเนินการอยู่ทําให้ประชาชนหันมาสนใจป่ันจักรยานท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยมีการจัดกิจกรรมฯ และมีเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมข้ึน ในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีจัดข้ึนในช่วงท่ี 5 นี้ จํานวน 11 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 วันศุกร์ท่ี 11 ตุลาคม  2556  ยักษ์วัดแจ้ง แร้งวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน์ 

   (ลานคนเมือง – ท่าเตียน – วัดอรุณฯ –  
วัดสระเกศฯ – วัดสุทัศน์ฯ) 

ครั้งท่ี 2 วันศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  อาถรรพ์ ความเชื่อ และส่ิงเหนือธรรมชาติ  
ณ ชุมชนโบราณ คลองบางกอกน้อย 
(ลานคนเมือง – วัดดุสิตารามวรวิหาร –  
วัดสุวรรณาราม – โรงรถจักรธนบุรี) 

ครั้งท่ี 3 วันอาทิตย์ท่ี 12 มกราคม 2557  ตามรอยประวัติศาสตร์คนดีศรีบางลําพู 
    (สวนสันติชัยปราการ – บ้านดุริยประณีต –  

ศาลเจ้าพ่อหนู – มัสยิดจักรพงษ์ –  
วัดบวรนิเวศวิหาร – มหามกุฎราชวิทยาลัย)  

ครั้งท่ี 4 วันศุกร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557  สร้างโลกสวยด้วยคุณธรรม 
(ลานคนเมือง – วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร –   
มูลนิธิเทียนฟ้า – วัดคณิกาผล - ศาลไต้ฮงกง 
มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง) 
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ครั้งท่ี 5 วันเสาร์ท่ี 1 มีนาคม 2557   สรรพศิลป์ถ่ินเมืองกรุง ย่านเก่าบรมบรรพต 
    (ลานคนเมือง – ลานพระบรมรูปทรงม้า –  

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร – ชุมชนบ้านบาตร - 
วัดแคนางเลิ้ง - บ้านนราศิลป์) 

ครั้งท่ี 6 วันเสาร์ท่ี 26 เมษายน 2557  สรรพศิลป์ถ่ินเมืองกรุง ในย่านภูเขาทอง  
    ณ บรมบรรพต วัดสระเกศ และแหล่งวัฒนธรรม 
    ใกล้เคียง 
    (ลานคนเมือง – บ้านบาตร – วัดสระเกศราช 
    วรวิหาร – วัดโสมนัสราชวรวหิาร – คลอง 

ผดุงกรุงเกษม – ตลาดเทเวศร์) 
ครั้งท่ี 7 วันเสาร์ 31 พฤษภาคม 2557  ราชธานีบุรีรมย์ ณ สวนสันติชยัปราการ และ 
  บริเวณพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์รอบกรุงรัตนโกสินทร์ 
  (สวนสันติชัยปราการ – กําแพงเมืองและประตู 
  ยอด หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร – พระบรมรูป 

ทรงม้า – พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท 

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -  พระราชวัง
สราญรมย์ - วังท่าพระ)  

ครั้งท่ี 8 วันเสาร์ท่ี 21 มิถุนายน 2557   ตามรอยสุนทรภู่และกวีเอกรัตนโกสินทร์  
ณ สถานท่ีประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวเนื่องกับกวีเอก/  
วรรณกรรม 
(สวนสันติชัยปราการ – วัดเทพธิดาราม –  
โบสถ์พราหมณ์ – วัดพระเชตุพนฯ) 

ครั้งท่ี 9 วันเสาร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2557  ยลมนต์เสน่ห์ความขลังแห่งย่านลาดกระบัง 
(สถานีรถไฟหัวลําโพง – สถานีรถไฟหัวตะเข้ - 
วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง – ตลาดหัวตะเข้ – 
ตลาดหลวงแพ่ง – บ้านดนตรีไทย - 
คลองหลวงแพ่ง) 

ครั้งท่ี 10 วันเสาร์ท่ี 22 สิงหาคม 2557  ศรัทธา ความเชื่อ และสิ่งเหนือธรรมชาติ  
(ลานคนเมือง – วัดสุทัศนเทพวราราม – 
กระทรวงกลาโหม – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร – วัดอินทรวิหาร)  
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ครังท่ี 11 วันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557  ตามรอยพยัญชนะไทย ก.-ฮ. ครั้งท่ี 2 ตอน ซ.โซ่ 
    ล่ามดี – ฏ.หุนหัน 

(ลานคนเมือง – ท้องสนามหลวง – คลองคูเมือง
เดิม – แพร่งนรา – พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ – ลาน
พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์)  

 การดําเนินการกิจกรรมจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์เป็นโครงการท่ีดําเนินการให้เอกชน
จัดการมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่สิงหาคม 2551- กันยายน 2557 เป็นเวลาเกือบ 6 ปี โดยในช่วงแรกยังไม่เป็น       
ท่ีรู้จักได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวเท่าท่ีควร ในระยะต่อมา จํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน และ
ประกอบกับการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการจากกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครเพ่ิมเป็นพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์      
ฝั่งธนบุรีอีกด้วย ในช่วงท่ี 4 ( 28 ตุลาคม 2554 – 21 กุมภาพันธ์ 2555) ทําให้มีผู้มาใช้บริการค่อยๆ 
มากข้ึน  
 อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะในช่วงท่ี 5 ปี พ.ศ.2556 – 2557 ถือว่ากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ท้ังฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากการจัด
กิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานและส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
ท่ีจัดข้ึนในช่วงการดําเนินการช่วงท่ี 3 – 4 ด้วยใช้แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยนําเอาประวัติศาสตร์ คุณค่า และความสําคัญของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมาเชื่อมต่อกัน สร้างเป็น
เรื่องราวเชื่อมโยงสถานท่ีกับประวัติความเป็นมา ท้ังนี้ดึงดูดความสนใจทําให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จํานวนมากข้ึนตามลําดับ เกิดกระแสความนิยมทําให้สื่อมวลชนต่างๆ ให้ความสนใจ มีการเผยแพร่
ตามสื่อต่างๆ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีมีแนวคิดท่ีแปลกใหม่ จึงทําให้มีผู้สนใจข่ีจักรยานและเข้าร่วม
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน และยิ่งทําให้พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นท่ี
รู้จักเพ่ิมมากข้ึน  
 ในการให้บริการยืมจักรยานตามจุดต่างๆ ท้ัง 5 ช่วง มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

 1. สําหรับผู้ใช้บริการท่ีเป็นชาวไทย  โดยนําหลักฐานเอกสารท่ีต้องใช้เม่ือยืมจักรยาน คือ
นําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีและกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มใบยืม
จักรยาน เจ้าหน้าท่ีจะถ่ายเอกสารภาพบัตรประจําตัวประชาชนไว้ และมอบสําเนาใบยืมจักรยานไว้
เพ่ือเป็นหลักฐานไปยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีในจุดท่ีคืนจักรยานซ่ึงสามารถคืนจักรยานได้ทุกสถานี หากผู้ยืม
จักรยานเป็นชาวต่างชาติ ใช้สําเนาหนังสือเดินทางแทนบัตรประชาชนในการยืมจักรยาน 

 2. การยืมรถจักรยานสามารถยืมได้ทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.  
และวันเสาร์ – อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. สามารถยืมรถได้คนละ 1 คัน และต้องคืนภายในวันท่ี
ได้ยืมสามารถคืนท่ีสถานีใดสถานีหนึ่งก็ได้ ไม่ต้องกลับมาคืน ณ สถานีท่ียืม 
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 พร้อมกันนี้เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการยืมจักรยานแต่ละจุดจะคอยให้คําแนะนํา ตอบคําถาม 
ชี้แนะ และแจกแผ่นพับแผนท่ีเส้นทางให้อีกด้วยนับเป็นการเอ้ืออํานวยให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้
บริการจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8  โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ 
            (ก) ป้ายสัญลักษณ์โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์  

(ข) สถานบริการจักรยาน   (ค) ผู้ใช้บริการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์  
(ง)  ป้ายบอกทาง 

ท่ีมา: กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว  
 

         

     (ก)                                         (ข) 

                                      

(ค)                                           (ง) 
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                            (ก)                                                    (ข)        

               
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (ค) 
 
ภาพท่ี 9 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ (ต่อ) 
            (ก) แบบฟอร์มขอยืมจักรยาน และคู่มือจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์  
            (ข) รถขนย้ายจักรยาน 
            (ค) สถานีบริการจักรยาน 
ท่ีมา: กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
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ภาพท่ี 10 แผ่นพับกิจกรรมจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี 
ท่ีมา: กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว  
 

 
 
ภาพท่ี 11 แผนท่ีโครงการจักยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนคร 
ท่ีมา : แผนพับโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรี, 
       กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว  
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ภาพท่ี 12 แผนท่ีโครงการจักยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ธนบุรี 
ท่ีมา: แผนพับโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรี, 
       กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว  
 

อย่างไรก็ตามใน ช่วงท่ี 5 (พ.ศ. 2556 – 2557) ของระยะท่ี 2 กองการท่องเท่ียวได้อาศัย
จักรยานท่ีมีอยู่แล้วตามสถานีต่างๆ มาดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเองโดยใช้แนวคิด
เดียวกันกับการดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยานตามโครงการจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์แต่มีการขยายจากพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์สู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอีก 10 เส้นทาง ดังนี้ 
เส้นทางท่ี 1   ยลพระอารามงามแห่งราชวงศ์จักรี พาเพลินสถาปัตย์ คิมหันตฤดู  

(ลานคนเมือง – วัดสระเกศ – วัดราชนัดดารามฯ – วัดพระชตุพนฯ –  
วัดบวรนิเวศฯ) 

เส้นทางท่ี 2   สองน่องท่อง พหุวัฒนธรรมสังคมเมืองในฝั่งธนบุรี 
  (ลานคนเมือง – โบสถ์ซางตาครู้ส – ศาลเจ้าเกียนอันเกง –  

มัสยิดตึกแดง – วัดประยุรวงศาวาสฯ) 
เส้นทางท่ี 3   82 ปี ตามรอยประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
  (ลานคนเมือง – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – 
   หมุดคณะราษฎร์) 



107 

เส้นทางท่ี 4   ตามรอยสมเด็จย่าฯ พระราชชนนีแห่งแผ่นดิน พระบารมี 
คุ้มเกล้าพสกนิกร ปวงชนฃาวไทย 
(ลานคนเมือง - โรงเรียนตะลภัฏศึกษา – วัดอนงคาราม – อุทยาน 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 

เส้นทางท่ี 5    ยลวัด ชมสวน ชวนป่ันไปวัง เทิดพระเกียรติพระจอมเกล้าฯ  
  แผ่นดินรัชกาลท่ี 4 แห่งราชวงศ์จักรีไทย 
  (ลานคนเมือง – ท่าราชวรดิษฐ์ – วัดราฃประดิษฐ์ – วังสราญรมย์ –  
  วัดราชาธิวาส) 
เส้นทางท่ี 6   ตามรอยพยัญชนะไทย ก.-ฮ. ครั้งท่ี 2 ตอน ซ.โซ่ล่ามดี –  

ฏ.หุนหัน 
(ลานคนเมือง – ท้องสนามหลวง- แพร่งนรา – พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ – 

  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์) 
เส้นทางท่ี 7   Car Free Day ตามรอย 3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพฯ วิถีเก่าชาวบ้าน 
  ย่านบางกอก 

(ลานคนเมือง – พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขตพระนคร – พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
เขตสัมพันธวงศ์ – พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินชาวบางกอก เขตบางรัก) 

เส้นทางท่ี 8   ตามรอยล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี 5 พระปิยมหาราชแห่งกรุงสยาม  
  (ลานคนเมือง – วัดราชบพิธ – ลานพระบรมรูปทรงม้า –  

วัดเบญจมบพิตร) 
เส้นทางท่ี 9   เส้นทางตามรอยประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

(ลานคนเมือง -  ลานพระบรมรูปทรงม้า – สะพานมัฆวานรังสรรค์ –  
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย –  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

เส้นทางท่ี 10   กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว เรียนรู้ เพ่ือก้าวสู่สังคม 
อุดมปัญญา ตามโครงการป่ันรื่นรมย์ชมพระนคร ตอน ยักษ์วัดแจ้ง แร้งวัด 
สระเกศ เปรดวัดสุทัศน์  
(ลานคนเมือง – ท่าเตียน – วัดอรุณฯ – วัดสระเกศฯ – วัดสุทัศน์ฯ) 
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(ก)                                               (ข) 

 
ภาพท่ี 10 กิจกรรมการรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี 
            เก่ียวเนื่อง 
   

(ก)                                         (ข) 
 

ภาพท่ี 13  กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
  (ก) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมป่ันจักรยานรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยาน 
  (ข) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราม 
ท่ีมา: กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว  
 
 การจัดกิจกรรมจักรยานในช่วงเดียวกันนี้ โดยกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร เป็นหลัก
โดยใช้นโยบายในการดําเนินการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว โดย
มีการคิดเส้นทางใหม่ๆ ใช้ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนํามาจัดการให้เป็นเส้นทางท่องเท่ียว โดยนําเอาประวัติศาสตร์มา
เชื่อมโยงเข้าเป็นเรื่องราวต่างๆ ให้น่าสนใจ เพ่ือดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวสนใจมาเข้าร่วม
กิจกรรมกําหนดจัดในวันศุกร์หรือวันเสาร์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน โดยส่วนใหญ่
มีจักรยานเป็นของตนเอง หากไม่มีจักรยานสามารถยืมจักรยานจากโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
โดยจัดกิจกรรมพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
ทําให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนค่อนข้างมากในกิจกรรมแต่ละครั้ง  
 อย่างไรก็ตามโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ดําเนินการมาต้ังแต่ 12 สิงหาคม 2551 
ได้ราว 6 ปี ก็ต้องยุติลง เม่ือปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เพราะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการต่อในปีงบประมาณต่อๆ มา ส่งผลให้ไม่มีหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนเก่ียวเนื่องอย่างจริงจังอีกต่อไป หากนักท่องเท่ียวต้องการ
เดินทางท่องเท่ียวโดยจักรยาน ต้องมีจักรยานเป็นของตนเอง หรือเช่าจักรยานจากร้านเช่าจักรยาน 
หรือใช้บริการบริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยาน 
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 จะเห็นได้ว่ากระแสความสนใจและความนิยมในการใช้จักรยานและในการป่ันจักรยาน 
ท่องเท่ียวมีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนมาเรื่อยๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 (ในช่วงท่ี 5 ของระยะท่ี 2) 
นอกจากนี้ดังจะเห็นได้ว่าเกิดบริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยานโดยเฉพาะข้ึน มีการจัดทําโปรแกรมการท่องเท่ียว
โดยจักรยานโดยใช้เส้นทางในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีต่างๆ ในกรุงเทพมหานครมากข้ึน เช่น 
ร้านเวโล ไทยแลนด์ (Velo Thailand) ซ่ึงเป็นร้านจําหน่าย ให้เช่า และซ่อมจักรยาน  จัดทริปท่องเท่ียว
ด้วยจักรยานท่องเท่ียวในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ขยายสู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล           
อีกด้วย บริษัท Grasshoppers บริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยานท่ีมีเจ้าของเป็นชาวต่างประเทศ และมีสาขา
อยู่ในหลายทวีป ท้ังเอเชีย และยุโรป โดยมีการจัดเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
กรุงเทพมหานคร และภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย และบริษัท Co Van Kessel Bangkok Tours จัดกิจกรรม
ทัวร์จักรยานท่ีจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวท้ังในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
และนอกจากนี้มีบริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอ่ืนๆ อาทิ Follow me Bike Tour, 
Just Nok Tours, ABC Amazing Bangkok Cycling, Recreation Bangkok Biking, Bangkok 
Vanguards, Bangkok By Bike, SpiceRoads Cycle Tours, Bangkok Bike Adventure, Go 
Bangkok Tours, Bamboo Bicycle Tours Thailand, Bangkok Bed and Bike เป็นต้น134 และยังมี
ผู้ประกอบการอ่ืนๆ เช่น ร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม ร้าน Café Velodome มีบริการเสริม
ให้ยืมจักรยาน และแผนท่ีโดยช่วยส่งเสริมและรณรงค์ให้คนท่ัวไปหันมาใช้จักรยานมากข้ึน และ
ผู้ประกอบการด้านท่ีพัก Hostel ในย่านบางลําพู และเสาชิงช้า ได้มีบริการให้เช่าจักรยานให้กับผู้มา
พักอีกด้วย  

นอกจากบริษัทท่องเท่ียวด้วยจักรยานท่ีมีเพ่ิมข้ึนแล้ว ยังมีการจัดงาน Event มากข้ึนซ่ึงค่อย
เริ่มปรากฎข้ึนมาท่ีเก่ียวกับจักรยาน และการจําหน่ายจักรยาน และสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการข่ีจักรยานท่ี
เริ่มมีมาต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา อาทิ งาน Bangkok Bike งานThailand Sports and Extreme 
งานฺ Bike Addict มีการจัดต้ังชมรมจักรยานต่างๆ มากมาย อาทิ Thailand Cycling Club (TCC) 
ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานแห่งประเทศไทย กลุ่มคนรักจักรยาน มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในสื่อต่างๆ อาทิ สื่อออนไลน์ อาทิ เฟสบุ๊คท่ีเก่ียวข้องกับการ
ใช้จักรยานและป่ันจักรยานท่องเท่ียวเกิดข้ึน อาทิ  Bangkok Bicycle Campaign และรายการโทรทัศน์
ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการข่ีจักรยานท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ  อาทิ รายการ Bike Finder ทางช่อง Nation 
TV รายการ Life Cycling ทางช่อง MCOT HD รายการ Human Ride ทางช่อง Thai PBS รายการ Do The 
Right Thing ทาง Voice TV เป็นต้น 

                                                           

134ทัวร์ป่ันจักรยานในกรุงเทพมหานคร เข้าถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
https://th.tripadvisor.com/Attractions-g293916-Activities-c61-t214-Bangkok.html 
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 ภายหลังจากการยุติการดําเนินการกิจกรรมโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ของ
กรุงเทพมหานครแล้ว ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 (กันยายน 2557) กระแสจักรยานท่องเท่ียว และการ
ป่ันจักรยานยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยิ่งเพ่ิมข้ึนเม่ือรัฐบาลให้ความสําคัญและสนับสนุนการใช้
จักรยานอย่างจริงจัง โดยในวันท่ี 28 ธันวาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีเปิดเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ในการนี้กรุงเทพมหานคร
จึงได้ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานท่ีมีอยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพ่ือให้เกิดความสวยงามและ
ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้จักรยานยิ่งข้ึน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสนับสนุนให้
ประชาชนใช้รถจักรยานสําหรับการเดินทางในชีวิตประจําวัน เป็นการออกกําลังกาย และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวด้วย โดยจัดให้มีเส้นทางจักรยานท่ีปลอดภัยให้แก่ผู้ขับข่ีมากข้ึนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ได้มีการเร่งพัฒนาเส้นทางจักยนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งการดําเนินการออกเป็น 
2 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน จํานวน 12 เส้นทาง ระยะทางรวม 8 
กิโลเมตร ได้แก่ ถนนมหาดไทย ถนนตะนาว ถนนกัลยาณมิตร ถนนสนามไชย ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช 
ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ และถนนบวรนิเวศ 
และดําเนินการปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิ ปรับผิวจราจรให้เรียบ ปรับระดับรางรับน้ําและฝาท่อ
ระบายน้ํา ปรับช่องทางเดินรถให้มีความเหมาะสมปรับช่องทางจักยานให้มีความชัดเจน เปลี่ยน
ตะแกรงฝาบ่อพักเป็นแนวขวาง และตีเส้นจราจรช่องทางจักรยานเป็นเส้นคู่และทาสีพ้ืนผิวช่อง
จักรยานเป็นสีเขียว และในระยะท่ี 2 ดําเนินการปรับปรุงเพ่ิมอีก 5 เส้นทาง (ดําเนินการปี พ.ศ.2558) 
ได้แก่ ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า ถนนอรุณอัมรินทร์ ถนนพระสุเมรุ (ต่อขยาย) ถนนสนามไชย (ต่อขยาย) 
และทางเท้าถนนราชดําเนิน135 

 
 
 

                                                           

135กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร, นายกรัฐมนตรีเปิดเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์, เข้าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2558 เข้าถึงได้จาก http://www. 
prbangkok.com/News_executives/33904-ท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
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ภาพท่ี 14 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เข้าถึงเม่ือ 28 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก 
http://www.prbangkok.com/News_executives/33904- 
 
 นอกจากนั้นจะเห็นถึงกระแสความนิยมของการใช้จักรยานได้จากจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
Bike For Mom จัดวันท่ี 16 สิงหาคม 2558 เส้นทางเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิตไปกรมทหารราบท่ี 11 
รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดท่ีพระลานพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร  โดยมี
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ป่ันเพ่ือแม่ นักป่ันท่ีเก็บสถิติเข้าสู่ระบบรวมทุกจังหวัด จํานวน
ท้ังสิ้น 146,290 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 19,450 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,276 คัน ภาคกลาง 
46,986 คัน เฉพาะกรุงเทพมหานคร 2,538 คัน ภาคตะวันตก 8,233 คัน ภาคตะวันตก 14,330 คัน 
และภาคใต้ 22,015 คัน136 และกิจกรรม Bike For Dad จัดข้ึนในวันท่ี 11 ธันวาคม 2558 มีผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรมรวมกันทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน 607,909 คน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 99,999 คน และลงทะเบียนในส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด จํานวน 498,105 คน ในต่างประเทศ 
จํานวน 9,805 คน โดยเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้น                
ณ พระลานพระราชวังดุสิต ผ่านเส้นทางท่ีเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของประเทศ สถานท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์     
อันยาวนาน อาทิ ราชประสงค์ จุฬาลงกรณ์ เยาวราช วงเวียนใหญ่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ
กลับมาสิ้นสุดท่ีเดิมท่ีพระลานพระราชวังดุสิต137 และซ่ึงท้ัง 2 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จํานวนมากทําให้เห็นถึงจํานวนผู้ใช้จักรยานในพ้ีนท่ีต่างๆ และความสนใจในการข่ีจักรยานเพ่ิมมากข้ึน
อีกด้วย 
                                                           

136ผู้จัดการออนไลน์ เข้าถึงเม่ือ 29 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก http://www. 
manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000092735 

137คมชัดลึกออนไลน์ เข้าถึงเม่ือ 29 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก http://www. 
komchadluek.net/detail/20151211/218429.html 
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4. วิเคราะห์การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
 จากการศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีผ่านมา สามารถวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว                   
ท้ัง 2 ระยะได้ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – กรกฎาคม 2551 กิจกรรมจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 ด้านผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว  
 ปี พ.ศ.2541 ได้มีการเริ่มต้นการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องข้ึน ซ่ึงหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีบทบาทหลักและเป็นผู้ดําเนินการโดยส่วนใหญ่ 
ได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร โดย
กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว ซ่ึงท้ังสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)               
มีภารกิจหลักในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยในภาพรวมให้
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ และสนใจเดินทางท่องเท่ียว โดยแนวทางในการ
จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพ่ือเป็นกิจกรรมทัวร์นําร่อง
ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ และหากการจัดกิจกรรมประสบความเร็จจะดําเนินการขยายผลให้ภาคเอกชนจะมา
ดําเนินการต่อไป เพ่ือให้การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจในด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวหากท้ังสองหน่วยงานประสานงานโดยแบ่ง
หน้าท่ีในการดําเนินการอย่างชัดเจน ซ่ึงในส่วนของกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นองค์กรส่วนท้องถ่ินควร
ดําเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม
กับการท่องเท่ียวโดยจักรยาน โดยมีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุนในการ
ด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศจะทําให้กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
และการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยจักรยานเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากยิ่งข้ึน หากท้ังสองหน่วยงานร่วมกัน
ดําเนินการจะทําให้การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไป และการดําเนินการ 
จัดกิจกรรมในช่วงท่ี 2 ระหว่างพฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2551 ภายหลังท่ีกรุงเทพมหานครได้
ยุติการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้ดําเนินการจัดกิจกรรม
เป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย ทําให้เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ สร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอีกด้วย  
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 ด้านลักษณะกิจกรรมและการให้บริการ 
 ในระยะท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ.2541 – พ.ศ. 2546 กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวผู้ดําเนินการ
จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว คือ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
จัดกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมข่ีจักรยานเพ่ือเปิดตัวแคมเปญ Amazing Thailand และต่อมาได้มี
การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวชมเกาะรัตนโกสินทร์ยามราตรี ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงเวลากลางคืนข้ึนเป็นครั้งแรก และต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงเวลากลางคืนข้ึนในทุกคืนวันเสาร์อีกด้วย และศูนย์ส่งเสริม
การท่องเท่ียว (กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร) ได้จัดกิจกรรมจักรยานข้ึน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์โดยจัดข้ึนเป็นประจําทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน 
กิจกรรมป่ันจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ยามคํ่าคืนจัดข้ึนเป็นประจําทุกคืนวันเสาร์ โดยการจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของท้ังสองหน่วยงาน โดยหน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมเองท้ังหมด 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของกองการท่องเท่ียวเป็นวิทยากร และเจ้าหน้าท่ีดูแลขบวนจักรยาน โดยมีการ
กําหนดวันเวลาท่ีแน่นอนในการจัดกิจกรรม โดยกําหนดให้จัดกิจกรรมเป็นประจําทุกเช้าวันเสาร์       
คืนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เท่านั้น โดยกําหนดให้จัดกิจกรรม 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วงกลางคืน ใช้
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และจักรยานท่ีนํามาให้บริการต้องเช่ามาเพ่ือ
ให้บริการ การเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งต้องมีการจองล่วงหน้า และต้องเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่
คณะ มีซ่ึงมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากในแต่ละสัปดาห์ แต่ได้กําหนดจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งละประมาณ 30 – 40 คน เนื่องจากจักรยานให้บริการมีจํานวนจํากัด และกิจกรรมท่ีจัดใน
ช่วงเวลากลางคืนทําให้ไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีในตัวอาคารได้ เนื่องอยู่นอกเวลาทําการ และหากว่า
เจ้าหน้าท่ีของกองการท่องเท่ียวมีภารกิจทําให้กิจกรรมต้องยกเลิกไป โดยกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวท่ี
ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานครได้ยกเลิกไปเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2546 ซ่ึงการดําเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ ซ่ึงในช่วงท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – กรกฎาคม 2551 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
และกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ไม่ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง หากแต่ยังคงมีภาคส่วนอ่ืนๆ จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยขอให้กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยาน อาทิ ชมรม
จักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย โดยขอคําแนะนํา ข้อมูล และวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวท้ังในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และกรุงเทพมหานครอีกด้วย 
 ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 ในระยะท่ี 1 การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
ยังไม่มีการดําเนินการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้จักรยาน เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรม
ในช่วงท่ี 1 เป็นรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ มีผู้นําทางซ่ึงทําให้หน้าท่ีเป็นวิทยากรมีการ
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กําหนดเส้นทางท่ีแน่นอน จึงไม่จําเป็นต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจักรยานและในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยังไม่มีการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจักรยานเช่นกัน ประกอบกับเป็นกิจกรรม
ท่องเท่ียวเพ่ิงเริ่มต้น ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่มีจักรยานเป็นของตนเอง และการท่องเท่ียวโดย
จักรยานยังไม่เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวและประชาชนมากนัก     
 ด้านเส้นทางจักรยาน  
 เส้นทางท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ส่วนใหญ่
จะกําหนดให้ใช้ถนนสายหลัก โดยเส้นทางกําหนดให้ผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทาง
ท่องเท่ียว อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนฯ เป็นต้น และกําหนดให้มี
การแวะชมเฉพาะจุดหลักๆ และมีการกําหนดเส้นทางเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครเท่านั้น  
 ด้านกลุ่มนักป่ันจักรยาน/กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในช่วงท่ี 1 เป็นผู้ท่ีสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียว
รูปแบบใหม่ เนื่องจากกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ียังไม่เคยจัดมาก่อนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และ
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวในช่วงเวลากลางคืนทําให้ได้รับความสนใจเพราะทําให้เห็น
ความสวยงามของกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงเวลากลางคืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงแรกอยู่ช่วงวัย
ทํางาน นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงในแต่ละครั้งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มทุกครั้ง ซ่ึงในแต่ละครั้ง
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครั้งละประมาณ 40 คน เนื่องจากจักรยานมีจํานวนจํากัด และในช่วงท่ี 2 
เป็นการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเฉพาะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชมรมจักรยานเพ่ือ
สุขภาพแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ในช่วงท่ี 1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในช่วงนี้เริ่มต้นจากการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดตัวแคมเปญ Amazing Thailand ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ซ่ึงเป็นการเปิดตัวท่ีมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์     
ทําให้กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวได้รับการประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย และกองการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานครมีการจัดทําโปรชัวร์เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกด้วย ประกอบกับการถ่ายทอดจาก
ปากต่อปากจากผู้ท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรม จึงทําให้กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
ยามราตรีนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเท่ียวมาอย่างต่อเนื่องแตกต่างจากการ
ดําเนินการในช่วงท่ี 2 ของการดําเนินการในระยะท่ี 1 ซ่ึงประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในเฉพาะกลุ่ม
สมาชิกของชมรมและหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาขอรับการสนับสนุนจากกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร
เท่านั้น 
 การดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในระยะท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 
กรกฎาคม 2551 จะเห็นได้ว่าหน่วยงานในการดําเนินการจัดกิจกรรมมีเพียง 2 หน่วยงานหลักซ่ึงเป็น
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หน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีบทบาทหลักและเป็นผู้ดําเนินการโดยส่วนใหญ่ เนื่องมาจากอาจเป็นในช่วง
เริ่มต้นของการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวทําให้ไม่มีความแน่ใจในการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแน่น อาจเกิดความไม่แน่ใจว่าพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว และในส่วนของการจัดกิจกรรมหากเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมมีภารกิจเร่งด่วนและต้องดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีอ่ืน ทําให้การดําเนินการจัดกิจกรรรมไม่ต่อเนื่อง โดยในรูปแบบของการจัดกิจกรรมในระยะนี้ 
เหมาะสมกับผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีไม่มีจักรยานเป็นของตนเอง เพราะมีการจัดเตรียมจักรยานไว้
ให้บริการ โดยเดินทางเป็นหมู่คณะ มีวิทยากรบรรยาย และเจ้าหน้าท่ีดูแลตลอดการเดินทาง จึงมี
ความปลอดภัยหากแต่กําหนดการจัดกิจกรรมจัดเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์เท่านั้น และมีการจํากัด
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องโทรศัพท์มาสอบถามกําหนดการจัดกิจกรรม
ล่วงหน้า ทําให้ไม่สะดวกในการใช้บริการ และมีจักรยานท่ีมีอยู่จํานวนจํากัด 
 
 ระยะท่ี 2 การให้บริการกิจกรรมจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
 ด้านผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว  
 ในระยะท่ี 2 ผู้ดําเนินการหลักในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว คือ กรุงเทพมหานคร 
โดยกองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นนโยบายในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครให้เป็นนิยมของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และลดปัญหาการจราจร มลภาวะท่ีเกิดการจากเดิน
ทางเข้ามาในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับนักท่องเท่ียว จึงได้จัดทําโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง 
ดําเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 2541 – กันยายน 2557 โดยท้ัง 5 ช่วงมีการมอบหมายให้
บริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการและบริหารจัดการการจัดกิจกรรมท้ังหมด โดยมีกองการท่องเท่ียวเป็น
ผู้ดูแลและควบคุมการดําเนินการ 
 ด้านลักษณะกิจกรรมและการให้บริการ 
 การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในระยะท่ี 2 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2551 – กันยายน 
2557 (ประมาณ 6 ปี) กรุงเทพมหานครจัดให้มีการให้บริการจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว โดยกองการ
ท่องเท่ียวจัดทําโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นผู้กําหนดลักษณะของกิจกรรม คือ การจัด
ให้มีการบริการยืม – คืน จักรยานให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงรูปแบบ
กิจกรรมนี้เป็นรูปแบบท่ีจัดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรก โดยแบ่งการดําเนินการออกเป็น    
5 ช่วง ซ่ึงระยะเวลาการดําเนินการโครงการแตกต่างกันข้ึนอย ู ่กับการได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการในแต่ละช่วง โดยการดําเนินการแต่ละช่วงไม่ต่อเนื่องกัน มีการหยุดให้บริการเป็นบางช่วงเวลา 
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โดยมีรูปแบบการดําเนินการโดยการให้มอบหมายให้บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการและบริหารจัดการ
โครงการท้ังหมด ได้แก่ การจัดให้มีจักรยานไว้ให้บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่
ละสถานีให้บริการ โดยสถานีให้บริการจักรยานได้กําหนดให้ต้ังอยู่ในจุดท่ีเดินทางมาใช้บริการสะดวก
และอยู่ในจุดท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และมีการปรับจํานวนให้เพ่ิมข้ึนและลดลงตามระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีได้รับ เจ้าหน้าท่ีให้บริการประจําสถานีให้บริการยืม – คืนให้คําแนะนําการใช้จักรยาน
และแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางท่องเท่ียวในเบ้ืองต้น การดูแลรักษาจักรยานให้มีความพร้อม
ในการให้บริการ บํารุงรักษา ซ่อมแซมให้สามารถพร้อมให้บริการ การขนย้ายจักรยาน คู่มือแนะนํา
เส้นทางท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว และการประกันภัย โดยลักษณะการให้บริการคือ ผู้ใช้บริการ
สามารถยืม – คืน จักรยานได้ภายใน 1 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้บริการได้ทุกวัน (วันจันทร์ 
– ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.) และวันเสาร์ – อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. หากแต่ไม่มี
บริการวิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของแต่ละสถานท่ี โดย
ผู้ใช้บริการจะได้รับคู่มือแผ่นพับแนะนําเส้นทางท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถ
วางแผนเส้นทางท่องเท่ียวได้โดยตนเอง โดยในช่วงแรกได้กําหนดพ้ืนท่ีการให้บริการในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและต่อมาได้มีการขยายพ้ืนท่ีไปยังฝั่งธนบุรีด้วย โดยในช่วงแรกยังมีผู้ใช้บริการ
น้อย เนื่องจากกิจกรรมยังไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายและมีเหตุการณ์ทางการเมืองข้ึนในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ ต่อมาในช่วงหลัง จํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นประจําทุกเดือน และกระแสของความนิยมของการท่องเท่ียวโดยจักรยาน
เพ่ิมมากข้ึนด้วย การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในระยะท่ี 2 ภาคเอกชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
ดําเนินการโดยมีกองการท่องเท่ียวเป็นผู้ควบคุมและดูแลภาพรวมของการดําเนินการให้เรียบร้อยและ
ในการให้บริการยืมจักรยานมีความสะดวกมากข้ึน เพราะมีสถานีให้บริการต้ังอยู่ในจุดท่ีสามารถเข้าถึง
สะดวก และให้บริการทุกวัน  
 ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 ในการดําเนินการโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ได้กําหนดให้มีการจัดทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ เส้นทางจักรยานใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ป้ายบอกเส้นทาง และคู่มือแนะนําเส้นทางและสถานท่ีท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีแต่ยังไม่ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี  
 ด้านเส้นทางจักรยาน  
 เส้นทางจักรยานไม่มีการกําหนดเส้นทางท่ีชัดเจน ผู้ใช้บริการสามารถกําหนด และปรับเปลี่ยน
เส้นทาง และเลือกสถานท่ีท่ีจะเข้าชมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้เวลาในแต่ละสถานท่ีได้อย่างอิสระ 
สามารถเข้าเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ในถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย ท่ีมีขนาดเล็กได้ โดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรีท่ีมีถนนขนาดเล็ก และซอยเป็นจํานวนมาก 
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 ด้านกลุ่มนักป่ันจักรยาน/กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยในระยะแรกของการให้บริการจํานวนผู้ใช้บริการยังมีไม่มาก เนื่องจากยัง
ไม่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างแพร่หลาย แต่ต่อมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 ด้านการประชาสัมพันธ์  
 การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในระยะท่ี 2 มีสื่อต่างๆ ให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก
เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ เพ่ิมมากข้ึน และ
นอกจากนี้ในโครงการยังได้กําหนดให้กิจกรรมเปิดตัวโครงการในแต่ละช่วง และกําหนดมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้จักรยานจํานวน 11 ครั้ง โดยกําหนดเส้นทางในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ฝั่งพระนคร กรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี และในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอีกด้วย เพ่ือรณรงค์
และส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทาง และการท่องเท่ียวด้วยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และกรุงเทพมหานคร จึงทําให้กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนอีก 
 การดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในระยะท่ี 2 มีการบริหารงานและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยการให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการท้ังหมด ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีหน้าท่ี
ควบคุมดูแลให้ดําเนินการโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถใช้บริการได้ทุกวัน มีสถานี
ให้บริการในจุดท่ีเข้าถึงง่ายและต้ังอยู่ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวสามารถยืม–คืนจักรยานได้อย่างสะดวก                    
มีการจัดทําเส้นทางจักรยานในถนนบางเส้นทางทําให้สามารถข่ีจักรยานได้สะดวกมากข้ึน และ
นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางเข้าไปในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ในถนนแคบๆ ได้สะดวกมากข้ึนทําให้
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนเก่ียวเนื่องเพ่ิมมากข้ึน 
จากการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในระยะท่ี 2 ในการดําเนินการช่วงท่ี 3 จากข้อมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยานในช่วงท่ี 2 โดยได้ทําการทําแบบสอบถามผู้ใช้บริการ 2 ช่วง คือ
ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2553  และช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม  - 28 
กุมภาพันธ์ 2554 และสถิติผู้ใช้บริการแสดงให้เห็นว่ามีผู้สนใจใช้บริการกิจกรรมจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์
เพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมาก138 จึงเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวโดยจักรยานได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนด้วย และใน

                                                           

138สถิติผู้ใช้บริการระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม 2553 – 19 กุมภาพันธ์ 2554 ระยะเวลา
ดําเนินการ 125 วันโดยแบ่งเป็นผู้ใช้บริการฝั่งพระนคร จํานวน 8,234 คน และฝั่งธนบุรี จํานวน 
2,812 คน)   
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การดําเนินการมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ อาทิ การดําเนินการจัดทําโครงการไม่ต่อเนื่อง 
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็น ผู้กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงกําหนดตามนโยบายของผู้บริหาร 
และการจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการโครงการฯ หากไม่ได้รับงบประมาณทําให้การให้บริการไม่
ต่อเนื่อง และในส่วนของการกําหนดจุดติดต้ังสถานีให้บริการไม่สามารถดําเนินการได้ในบางจุดตามท่ีได้
กําหนดไว้ เนื่องจากสถานีให้บริการต้องติดต้ังบนทางเท้า ซ่ึงบางจุดมีพ้ืนท่ีแคบไม่สามารถทําได้ เพราะ
ส่งผลกระทบต่อผู้สัญจรบนทางเท้า จึงทําให้ต้องเปลี่ยนจุดติดต้ังไปในท่ีเหมาะสมกว่า และยังมีปัญหา
อ่ืน ๆ อาทิ การจราจร มลภาวะเป็นพิษ มารยาทในการขับข่ี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 การดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ี
ผ่านมา ต้ังแต่ พ.ศ. 2541 - 2557 ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นระยะเวลา 16 ปี ซ่ึงการดําเนินการ
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีบทบาทหลักและเป็นผู้ดําเนินการโดยส่วนใหญ่ หากแต่เปลี่ยนรูปแบบของ
กิจกรรมไปในแต่ละระยะของการดําเนินการ ซ่ึงกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวได้รับความนิยมมาอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ยุติลงนั้น ท้ังท่ีกระแสของความนิยมในการท่องเท่ียวโดยใช้จักรยานทวีความนิยมมากข้ึน 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมควรดําเนินการต่อไปในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง จึงได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์การดําเนินการในแต่ละระยะเพ่ือเสนอแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องต่อไป 



119 

 

บทท่ี 5 
แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 

ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
 

จากการศึกษา “การจัดการกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง” ทําให้ทราบถึงทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีมีคุณค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมฯ อยู่เป็นจํานวนมาก และ
พัฒนาการของการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีผ่านมา 
ซ่ึงทําให้เห็นถึงแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ต้ังแต่ พ.ศ. 2541 – 
2557 ระยะเวลาประมาณ 16 ปี นํามาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของ
กรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้ 
 แนวคิดการท่องเท่ียวยั่งยืน 
 1. การจัดการการท่องเท่ียวต้องตระหนักและใช้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. การเคารพในสังคมวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนพ้ืนเมือง รวมไปถึงการรู้จักปรับตัว
และเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน 
 3. การสร้างความเจริญม่ังค่ังทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนควรจะ
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเท่ียว (Tourism 
Stakeholders)  
 แนวคิดการท่องเท่ียวโดยจักรยาน 
 การท่องเท่ียวโดยจักรยาน หมายถึง รูปแบบการท่องเท่ียวโดยวิธีการใช้จักรยานในการ
เดินทางซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเท่ียว เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้ ซ่ึงการท่องเท่ียวโดยจักรยานนั้น เป็นลักษณะการท่องเท่ียวท่ีช่วย
ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงปัญหาสภาพการจราจรติดขัดในพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นอย่างดี  
จึงทําให้การท่องเท่ียวโดยจักรยานมีกระแสความนิยมมากข้ึนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศใน
ปัจจุบัน 
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1. แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ผู้จัดกิจกรรม 

จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และกลุ่มท่ี 2 ผู้นําเท่ียวด้วยจักรยาน  
 กลุ่มท่ี 1 ผู้จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
โดยมีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ผู้จัดกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร คือ นางตรีดาว อภัยวงศ์ นายระพีพัฒน์  เกษโกศล ว่าท่ีร้อยตรีประภพ เบญจกุล และ
นายธานัท ภุมรัช และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) คือ นางสุนันทา หามนตรี 
 นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการเรารัก
กรุงเทพฯ เรารักจักรยานได้ให้สัมภาษณ์ถึงการรณรงค์การใช้จักรยานและการแก้ไขปัญหาการใช้
เส้นทางจักรยาน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครรับทราบถึงปัญหาของผู้ข่ีจักรยานท่ีมี
การบุกรุกเส้นทางจักรยานท้ังรถยนต์ จักรยานยนต์เข้ามาขับข่ีและมีสิ่งของร้านค้าต้ังวางกีดขวางรวมถึง
พ้ืนผิวไม่เรียบเสียหายบางจุดเป็นอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้โดยเชิญทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้องร่วมในคณะกรรมการ
เพ่ือหารือแก้ไขปัญหาและมอบสํานักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ไปสํารวจเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
บูรณะใน 10 เส้นทางจักรยานท่ีเหมาะสมใช้งานได้จริง จากท้ังหมด 31 เส้นทางจักรยานท่ีมีปัจจุบัน 
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีแผนจะเพ่ิมเส้นทางจักรยานใหม่อีก 39 เส้นทางท่ัวกรุงเทพฯ โดยจะ
พิจารณาทําในเส้นทางท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งอ่ืนๆ ก่อน และ
ไม่ทําในถนนท่ีมีการจราจรแออัดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสําหรับผู้ใช้จักรยานท่ีข่ีในถนนท่ีไม่มี
เส้นทางจักรยานเฉพาะ แนะนําเลี่ยงเข้าทางลัด ตรอก ซอย และรู้จักดูแลตัวเองในการข่ีจักรยานอย่าง
ปลอดภัย รวมท้ังขอความร่วมมือผู้ใช้รถทุกประเภทแบ่งปันใช้ถนนร่วมกันตามสโลแกนคาร์ฟรีเดย์ใน  
ปีนี้ (พ.ศ. 2557) “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ท้ังนี้ หลังการจัดกิจกรรม Car Free Day   
ในวันท่ี 21 กันยายน 2557 นางตรีดาว อภัยวงศ์จะนําทีมสํานักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ลงพ้ืนท่ี
จริงให้เห็นปัญหาการใช้งานใน 10 เส้นทาง ประกอบด้วย 1. ถนนเพชรเกษม 2. เลียบคลองไผ่สิงโต 
(ถนนดวงพิทักษ์ ถนนเพลินจิต) 3. ถนนอุทยาน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 4. ถนนประดิษฐ์มนูธรรม    
5. ถนนลาดพร้าว 6. ถนนจรัญสนิทวงศ์, ถนนรัชดาภิเษก 7. ถนนพุทธมณฑลสาย2 8. รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
(ถนนหน้าพระธาตุ ถนนหน้าพระลาน ถนนราชินี ถนนพระอาทิตย์ ถนนราชดําเนิน) 9. ถนนชายทะเล
บางขุนเทียน (ถนนพระรามท่ี 2 - คลองสนามชัย-คลองตาแพ) ถนนสะแกงาม และ10. ถนนอรุณอัมรินทร์
ตัดใหมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ (พระนคร-ธนบุรี) รอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช เพ่ือจะได้เร่งแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้จริง1 

                                                           

1กองการท่องเท่ียว, “Executive Talk คุยกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร,” เท่ียวท่ัวกรุง 
Bangkok Focus 2557, 7 (2557): 18-21.  
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 นายระพีพัฒน์ เกษโกศล นักพัฒนาการท่องเท่ียวชํานาญการพิเศษ กองการท่องเท่ียว 
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครว่า พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมีความเหมาะสมในจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งภูมิปัญญา โบราณสถาน 
และสถานท่ีสําคัญต่างท่ีมีความเป็นมาอันยาวนาน มีคุณค่า และความสําคัญทางประวัติศาสตร์ต้ังอยู่
เป็นจํานวนมาก และมีลักษณะทางกายภาพท่ีทําให้สามารถจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวได้ อาทิ      
การสร้างเส้นทางจักรยานข้ึนภายในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนเป็นครั้งแรก และนโยบายของภาครัฐ 
อาทิ รัฐบาล การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยจักรยาน ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และ
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ จึงทําให้กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง  

ท้ังนี้การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องยังมี
ข้อจํากัดในการดําเนินการ อาทิ ในด้านกายภาพของพ้ืนท่ีจะเห็นได้ว่าพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กมีพ้ืนท่ีสําหรับการปลูกต้นไม้เพ่ือให้ความร่วมรื่นน้อยทําให้เวลากลางวันไม่
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวประกอบกับมีพ้ืนท่ีถนนแคบและมีการจราจรท่ี
หนาแน่น อันเนื่องมาจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก และในด้านการจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว ไม่ได้การดําเนินการกําหนดนโยบายให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และการ
พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้จักรยานยังไม่เพียงพอ อีกท้ังขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้  ความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการขาดการพัฒนารูปแบบกิจกรรม เส้นทางท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ 
เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางท่องเท่ียวโดยจักรยานเพ่ิมมากข้ึน 
และการกีดขวางของรถยนต์และแผงค้าต่างๆ บนเส้นทางจักรยาน  

จากปัญหาดังกล่าวควรมีแก้ไขและปรับปรุงต่อไปในอนาคต โดยควรมีแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ดังนี้ ควรมีการ
เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายการจราจร โดยสร้างความเข้าใจกับคนในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีได้กําหนดไว้ นอกจากน้ีควรมีการต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวโดยให้คนในพ้ืนท่ีเป็นผู้จัดการ โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้
ความรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และการจัดเส้นทาง
ท่องเท่ียว และสร้างกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวต้นแบบโดยการจัดการกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวต้อง
คํานึงถึงการจัดการท่ีเป็นธรรมให้กับคนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  

ว่าท่ีร้อยตรี ประภพ เบญจกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ กองวัฒนธรรม 
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมจักรยาน
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ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ว่าเป็นนโยบายของผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีเป้าหมายใน
การใช้จักรยานเดินทางท่องเท่ียวแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวได้มากแห่งในระยะเวลาท่ีจํากัด โดยได้มีการ
จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลากลางคืนข้ึน และได้รับความสนใจจาก
ประชาชนและนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทําให้กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวมีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากและอย่างต่อเนื่องหลายปี ซ่ึงต่อมาถึงแม้ว่าการจัดกิจกรรมจะยุติลง 
แต่ในปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวต่างชาติและชาวไทยท่องเท่ียวด้วยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และมีผู้ประกอบการท่องเท่ียวโดยจักรยานเพ่ิมมากข้ึนก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการ
จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ หากแต่หน่วยงานรัฐยังคงต้องจัดกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวโดยจักรยาน อย่างน้อยปีละ 2 – 3 ครั้ง ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ คือ 
การจราจรท่ีติดขัดในบางช่วงเวลา และทางด้านกายภาพของผิวการจราจรและสะพานต่างๆ และควร
ดําเนินการปรับปรุงผิวการจราจร ฝาท่อระบายน้ํา และเพ่ิมจุดจอดจักรยานโดยในอนาคตหากมีการ
จัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาทางด้านกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้จักรยาน อีกท้ังการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 

 นางสาวสุนันทา หามนตรี หัวหน้างานข่าวในประเทศ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ได้เสนอความเห็นเก่ียวกับกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง    
ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย Green Tourism โดยทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีหน้าท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนหรือบริษัทนําเท่ียวดําเนินการ เพราะถ้าหากหน่วยงานรัฐดําเนินการเอง
จะไม่เกิดการแข่งขันและแรงพลักดันต่างๆ ทางหน่วยงานมีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และร่วมใช้แนว
ทางการทําตลาดในด้านต่างๆ เก่ียวกับการใช้จักรยานท่องเท่ียว โดยเฉพาะเม่ือกรุงเทพมหานครจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีดีและเป็นหน่วยงานท่ีมีบุคคลากรพร้อมกว่า การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) แต่ควรเพ่ิมศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนและเพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ควรจัดเส้นทางท่ีมีการเพ่ิมจุดแวะในเส้นทางในการจับจ่ายซ้ือสินค้า การคมนาคม
ร่วมกับระบบขนส่งมวลชน เช่น เรือด่วนเจ้าพระยา รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเดินทางเข้าสู่พ้ืนท่ี และขยายเวลาเพ่ิมช่องทางกิจกรรมและทางเลือก เช่น เส้นทางและ
กิจกรรมป่ันจักรยานท่องเท่ียว ในช่วงเช้า กลางวันและช่วงกลางคืน และแหล่งของจุดจอดจักรยาน 
เพราะกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นกระแสการท่องเท่ียวท่ี
กําลังมาแรงและเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในกลุ่มคนทุกวัย ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์
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แหล่งประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงเห็นด้วยท่ีทางกรุงเทพมหานครจะพลักดันและส่งเสริมให้มีกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีดังกล่าวและทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะเป็นหน่วยงานท่ี
ช่วยสนับสนุนในด้านช่องทางประชาสัมพันธ์ 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มท่ี 1 ผู้จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องพอสรุปได้ว่า  
      1. กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวท่ีผ่านมาเป็นกิจกรรมนําร่อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องโดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ให้เป็นท่ีรู้จัก เกิดการยอมรับ ความนิยมจากนักท่องเท่ียวแล้ว ทําให้ภาคเอกชน
มีแรงจูงใจในการมาดําเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรม โดยมีความเห็นว่าภาครัฐมีหน้าท่ีท่ีจะส่งเสริมการจัดกิจกรรม การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียว พร้อมท้ังการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายต่อไป  
  2. เป็นกิจกรรมท่ีสร้างให้เกิดการรับรู้ คุณค่าและความสําคัญของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
ก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี กระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อเกิดการ
ท่องเท่ียวประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 
  3. หน่วยงานของรัฐควรเป็นผู้สนับสนุนการจัดทํา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอต่อการเดินทางด้วยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และ
พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และสร้างเส้นทางท่องเท่ียวจักรยานใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น
การท่องเท่ียวอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
ต่อไปโดยในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง หน่วยงาน
ของรัฐควรเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ 
   1. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ใช้จักรยานและเพ่ือ
ความสะดวกโดยต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการใช้จักรยาน หากมีผู้ใช้จักรยานมีความ
เชื่อม่ันว่าการใช้จักรยานมีความปลอดภัยเพียงพอ จะทําให้จํานวนของผู้ใช้จักรยานก็จะเพ่ิมข้ึน  

 2. การสร้างเส้นทางท่องเท่ียวจักรยานใหม่ๆ การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการใช้จักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว 

 3. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหม่ๆ เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวโดยจักรยาน และการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ 

 4. การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร คือ กองการท่องเท่ียว สํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวควรมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวโดย



124 

 

จักรยานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวโดยจักรยานและการท่องเท่ียว
ของกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

หากแต่ในการดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวท่ีผ่านมาหน่วยงานของรัฐ มีข้อจํากัด
ในการดําเนินการ คือ 

1. ด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด และนโยบายของผู้บริหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละช่วง 

2. ด้านบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว มีอยู่จํานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 

ประกอบกับมีภารกิจท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และภารกิจในด้านต่างๆ อีกเป็นจํานวนมาก 

3. ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมจักรยาน ต้องประกอบด้วยหลายหน่วยงานของภาครัฐ 
รับผิดชอบในแต่ละส่วนของการจัดกิจกรรม จึงต้องมีหน่วยงานหลักการประสานงานแนวทางการ
พัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนเก่ียวเนื่อง  
 กลุ่มท่ี 2 ผู้นําเท่ียวด้วยจักรยานท่องเท่ียว ได้แก่ นายไพศาล อินจันทร์ นายอนุสรณ์ กรีมี 
และนางสาวนนลนีย์ อ้ึงวิวัฒน์กุล ผู้ก่อต้ัง Bangkok Bicycle Campaign  และร้าน Café Velodome 

นายไพศาล อินจันทร์ (ผู้จัดกิจกรรมและเส้นทางท่องเท่ียว บริษัท Bike Tour Bangkok/
ผู้นําเท่ียวด้วยจักรยาน) การจัดกิจกรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรีนั้น ทางบริษัทฯ ได้ดําเนิน
กิจการมาเป็นเวลากว่า 4 ปี โดยระยะแรกเริ่มสํารวจเส้นทาง โดยเลือกเส้นทางแรกในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
และฝั่งธนบุรีโดยเป็นจุดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ และใช้เวลาการเตรียมการเป็นเวลา 6 เดือน โดยการ ใช้
เส้นทางท่ีทางกรุงเทพมหานครทําสัญลักษณ์ไว้ โดยเริ่มจากยอดพิมานริเวอร์วอล์ค เข้าชมวัดโพธิ์ ข้ามเรือ
ท่ีท่าเตียน สู่วัดอรุณฯ จากนั้นผ่านย่านกุฎีจีนไปคลองสาน และข้ามเรือสู่ท่าเรือโอเร็ลเต็ล เข้าสู่เยาวราช 
และกลับสู่ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ปัญหาคือ การเดินทางแต่ละจุดนั้นยัง
ขาดจุดจอดจักรยาน สิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีน้อย เช่น ท่าเรือข้ามฟากท่ีท่าเตียนท่ีบันไดป้องกันน้ํา
ท่วมสูงชันต้องยกข้าม หากนักท่องเท่ียวมาร่วมกิจกรรมจํานวนมากยิ่งทําให้ล่าช้า และคอยอย่าง
เบียดเสียดในพ้ืนท่ีคับแคบ และส่วนของเส้นทางเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาหน้าสํานักงานเทศกิจฝั่งธนบุรี
นั้น มีการต้ังเสาป้องกันการนํารถจักรยานยนต์เข้าไปวิ่ง ซ่ึงขบวนจักรยานก็ติดปัญหาเช่นเดียวกัน ท้ังท่ีมี
รูปสัญลักษณ์เส้นทางจักรยานจึงอยากให้ปรับปรุงปัญหาดังท่ีกล่าวมา โดยเสนอแนวทางพัฒนาการจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวโดยควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบํารุงและดูแลรักษา ผิวการจราจรใน
เส้นทาง เพราะบางครั้งมีการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการกองทราย เหล็กเส้น เครื่องจักร ริมทาง
เท้าและทางร่วมจักรยาน โดยเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 
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 นายอนุสรณ์ กรีมี (ผู้นําเท่ียวด้วยจักรยาน บริษัท เวโล ไทยแลนด์) การจัดกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนั้น เพ่ือต้องการท่ีให้
นักท่องเท่ียวเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ ให้นักท่องเท่ียวได้
สัมผัสถึงวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยมีอุปสรรคในการข่ีจักรยาน คือ สภาพ
อากาศท่ีร้อน มีต้นไม้ให้ร่มเงาน้อย ประกอบกับพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจร
หนาแน่น มีมลพิษและความไม่ปลอดภัยในการข่ีจักรยานในพ้ืนผิวการจราจรบนถนน เนื่องจากสภาพ
พ้ืนผิวถนนท่ีไม่เรียบ และฝาท่อระบายน้ํา และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้จักรยานยังไม่เพียงพอ 
การจอดรถยนต์กีดขวางเส้นทางจักรยาน ควรมีให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับผู้นําเท่ียวโดย
จักรยาน อาทิ ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของพ้ืนท่ีการซ่อมแซมจักรยาน การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น ทักษะการข่ีจักรยานให้ปลอดภัยหากมีการแก้ไขทําให้ประชาชนม่ันใจในความปลอดภัยใน
การใช้จักรยานท่องเท่ียวและอาจเปลี่ยนจากการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางท่องเท่ียวหันมาใช้
จักรยานในชีวิตประจําวันได้อีกด้วย 

 นางสาวนนลนีย์ อ้ึงวิวัฒน์กุล  ผู้ก่อต้ังกลุ่ม Bangkok Bicycle Campaign ชวนคนข่ี
จักรยานในกรุงเทพฯ จากการสํารวจอุบัติเหตุจากจักรยานที่เกิดข้ึนมากท่ีสุดจากการรายงานของ
สมาชิกต้ังแต่ต้ังกลุ่ม Bangkok Bicycle ข้ึนมาก็คือ ปัญหาคนล้มด้วยฝาท่อเป็นอุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุด
สําหรับจักรยานคือฝาท่อบางฝาท่อจะเห็นว่ามันใหญ่มากแม้แต่ล้อมอเตอร์ไซค์ก็ติดได้ การใช้เครื่องมือบน 
Change.org และพลังของคนท่ีร่วมสนับสนุนท่ีช่วยให้เราประสบความสําเร็จ พอสร้างหน้าแคมเปญ
ของเราเสร็จสามารถแชร์ผ่าน Facebook (Twitter และอีเมล์) ได้ทันที หลังจากนั้นก็จะมีคนจํานวน
มากแชร์กันต่อแล้วก็ชวนกันมาร่วมลงนามรวดเร็วมากท่ีสําคัญทุกครั้งท่ีมีผู้ร่วมลงนามก็จะมีอีเมล์ส่งไป
ท่ีผู้รับผิดชอบ ตัวอย่างแคมเปญฝาท่อ เมล์ถูกส่งไปท่ีส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร จนกระท่ังมีการ
ส่งเรื่องไปท่ีผู้ว่าฯ ว่ามีคนร้องเรียนเข้ามาเยอะมากและท่ีในท่ีสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศ
ออกมาว่าจะมีการเปลี่ยนฝาท่อท่ัวกรุงเทพฯ เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ.2557 ซ่ึงนับเป็นจุดเริ่มต้น จนต่อมา
พัฒนากลายเป็นรูปแบบการสนับสนุนกิจกรรมและการรณรงค์การใช้จักรยานเพ่ิมมากข้ึน3 และจากการ
สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ว่า พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดไม่กว้างนักมีสถานท่ีท่ีมีคุณค่าและความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก และหลากหลายมีแนวทางคิดในการจัดทําเส้นทางจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยนําเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวในมุมมองไม่มีการเข้าไปท่องเท่ียว
เรียนรู้นัก เช่น สถานท่ีต่างๆ ท่ีอยู่ในตรอกซอยขนาดเล็ก และชุมชนเก่าต่างๆ ท่ีมีมากมายกระจายอยู่
                                                           

3สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS เข้าถึงเม่ือ 1 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://news.thaipbs.or.th 
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ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และเชื่อมโยงไปพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรี สําหรับช่วงเวลาท่ีนิยมจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวมักเป็นช่วงเช้า และใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 10 
กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมักมีผู้นําทางและวิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ทําให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงทํา
ให้มีนักป่ันจักรยานหน้าใหม่เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้นางสาวนนลนีย์ อ้ึงวิวัฒน์กุล ยังให้ความเห็น
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักยานว่าควรให้มีการดําเนินการโดยเร่งด่วน คือ ปรับปรุงสภาพ
พ้ืนผิวถนนให้เรียบร้อย และเปลี่ยนฝาท่อตะแกรงไม่ให้ล้อจักรยานเข้าไปติดในตะแกรงได้ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีควรมีสําหรับการใช้จักรยาน ได้แก่ ท่ีจอดจักรยานและอุปกรณ์ล็อกจักรยานเพ่ือความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน ป้ายบอกทาง และไฟส่องสว่างสําหรับการข่ีจักรยานในเวลากลางคืน และจัดแผนท่ี
เส้นทางจักรยานต่าง อาทิ แผนท่ีชุมชนต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน และเห็นควรให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีบริการยืมจักรยานข้ึนอีกครั้ง
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเท่ียวในการใช้จักรยานเป็นยานพาหนะใน
การเดินทางท่องเท่ียว หรืออีกแนวทางหนึ่งหากจะให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการให้บริการควรมีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าบริหารและจัดการ สําหรับตัวจักรยานควรมีการดูแลให้มีสภาพพร้อมใช้งานติดกระด่ิง 
ตระกร้า ไฟหน้า และไฟท้ายรถ และเสนอให้ขยายเวลาให้บริการด้วย เพราะหลังจากท่ีการให้บริการยืม
จักรยานของกรุงเทพมหานครได้ยุติไปทําให้กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ไม่
คึกคักเท่าท่ีควร หากนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียวโดยจักรยานต้องเช่าจักรยานจากร้านเช่า
จักรยานซ่ึงมีจํานวนน้อยแห่งในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์  

สําหรับการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์นางสาวนนลนีย์             
อ้ึงวิวัฒน์กุล ได้ให้ความเห็นว่าควรมีการจัดระบบการจราจรโดยควรให้รถบัสรับส่งนักท่องเท่ียวให้ออกไป
จอดนอกพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือลดปัญหาการจราจรหนาแน่นในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน นอกจากนี้ควรสร้างเครือข่ายในกลุ่มของนักป่ันจักรยานในพ้ืนท่ีต่างๆ 
โดยรอบพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเส้นทางในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวให้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจักรยานในพ้ืนท่ี อาทิ การเรียนรู้ภูมิปัญญา การสนับสนุนสินค้าของชุมชน
โดยให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้และเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนอีกด้วย และเป็นการสร้างความ
เข็มแข็งให้กับภาคประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีส่วนร่วมและร่วมกันจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในชุมชน
ของตนเองอีกด้วย 
 จากกการสัมภาษณ์และจากบทสัมภาษณ์ผู้นําเท่ียวด้วยจักรยานพอสรุปได้ว่า พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นพ้ืนท่ีมีความสําคัญ มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอันยาวนาน จึงมีทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมี
คุณค่าและเป็นแหล่งท่องเท่ียวมากมาย อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัง วัด 
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ศาลเจ้า มัสยิด ย่านการค้า ชุมชนเก่าแก่ จึงเป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญมากในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ จึงทํา
ให้นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ท่ีทําให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต และได้ทราบประวัติศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ หากแต่
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ควรมีการปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิ สภาพพ้ืนผิวถนน และ
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ํา และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการใช้จักรยานเป็นพาหนะ
ในการเดินทาง อาทิ เส้นทางจักรยาน เลนจักรยาน จุดจอดจักรยาน และป้ายบอกทางเพ่ือสร้างความม่ันใจ
ในการใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทาง อีกท้ังควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและภูมิทัศน์พ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงามและมีความร่มรื่นมากข้ึน  
 

2. ความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
ผลการสํารวจข้อมูลท่ัวไป และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และ

พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องของผู้ใช้จักรยานเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยศึกษา
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 50 คน พบว่า 

1. ข้อมูลท่ัวไปของข้อมูลท่ัวไปของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม ผู้ใช้จักรยานในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทําการตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ภูมิลําเนา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความถ่ีในการเดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ี ช่วงเวลาในการเดินทางเข้ามา
ในพ้ืนท่ี ช่วงวันในการเดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ี สถานท่ีท่ีเคยไปท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ประเภทของแหล่ง
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีควรจัดให้มีในพ้ืนท่ี  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียว จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 35 70 

หญิง 15 30 

รวม 50 100 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า การเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิง 
จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียว จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

15 – 25 ปี 4 8 

25 – 35 ปี 3 6 

35 – 45 ปี 11 22 

45 – 55 ปี 19 38 

55 ปีข้ึนไป 13 26 

รวม 50 100 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 45-55 ปี 
จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมา คือช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 
ซ่ึงช่วงอายุดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ท่ีใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง จะเป็นกลุ่มคนทํางาน และรองลงมาเป็นกลุ่มคนท่ีมีช่วงอายุ 35 – 45 ปี จํานวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และช่วงอายุน้อยท่ีสุดคือ 25 -35 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียว/บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาเยี่ยมชมจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 5 10 

ปวช. – ปวส. 16 16 

ปริญญาตรี 62 62 

สูงกว่าปริญญาตรี 12 12 

รวม 50 100 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ ระดับปวช. ปวส. จํานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16 และรองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12    
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียว/บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาชมจําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 36 72 

อ่ืน ๆ (.........) 11 22 

รวม 50 100 
  

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า จํานวนของผู้ใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเข้ามา
เยี่ยมชม พบว่าผู้ตอบแบบการเข้าเยี่ยมชมในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง มีภูมิเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72 และจํานวน 11 คน ร้อยละ 22 ของผู้ท่ีเข้ามา
เยี่ยมชมมาจากจังหวัดอ่ืน ๆ 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 12 24 

ลูกจ้างบริษัทเอกชน / ธนาคาร 10 20 

นักเรียน / นักศึกษา 3 6 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 16 32 

พ่อบ้าน / แม่บ้าน 4 8 

รับจ้าง 5 10 

รวม 50 100 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32  รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ ลูกจ้างบริษัทเอกชน/ธนาคาร จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6  
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ตารางท่ี 6 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชม จําแนกตามรายได้   

              ต่อเดือน 
 

รายได้ (บาท / เดือน) จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 4 8 

10,001 – 20,000 บาท 11 22 

20,000 – 30,000 บาท 13 26 

30,000 – 40,000 บาท 7 14 

40,000 บาทข้ึนไป 15 30 

รวม 50 100 
 

จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า จํานวนของผู้ใช้จักรยานท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้ส่วนตัวต่อเดือนของอยู่ท่ี 50,000 บาท ข้ึนไป/เดือน

จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ 20,000 – 30,000 บาท/เดือน จํานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26  รองลงมา คือ  10,000 – 20,000 บาท/เดือน จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ 
40,000 – 50,000 บาท/เดือน จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/
เดือนจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8  

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี จําแนกตามความถ่ีของการ 
              เดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ี 
 

ครั้ง จํานวน ร้อยละ 

1 ครั้ง/เดือน 8 16 

มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน 23 46 

มากกว่า 1 ครั้ง/3 เดือน 10 20 

มากกว่า 1 ครั้ง/ 6 เดือน 7 14 

ไม่ตอบ 2 4 

รวม 50 100 
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จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาเย่ียม มากกว่า 1 ครั้ง/
เดือน จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46  รองลงมา คือ เดินทางเข้ามาเยี่ยม มากกว่า 1 ครั้ง/3 เดือน 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือ เดินทางเข้ามาเยี่ยม จํานวน 1 ครั้ง/เดือน จํานวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16 และเดินทางเข้ามาเยี่ยมมากกว่า 1 ครั้ง/ 6 เดือน จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
และผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน 

 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี จําแนกตามช่วงเวลาในการ
เดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ี 
 

ช่วงเวลา จํานวน ร้อยละ 

08.00 – 10.00 น. 21 42 

10.00 – 12.00 น. 4 8 

12.00 – 16.00 น. 3 6 

16.00 – 20.00 น. 16 32 

20.00 – 22.00 น. 3 6 

หลังจาก 22.00 น. 1 2 

ไม่ตอบ 2 4 

รวม 50 100 
 

จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาในช่วงเวลา ระหว่าง
เวลา 08.00 -10.00 น. จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา คือ ระหว่างเวลา 16.00 -20.00 น. 
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ  ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8  และระหว่างเวลา 12.00 – 16.00 น. และ 20.00 – 22.00 น. จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
และผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี จําแนกตามช่วงวันเดิน 
              ทางเข้ามาในพ้ืนท่ี 
 

ช่วงเวลา จํานวน ร้อยละ 

วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) 9 18 

วันเสาร์ – อาทิตย์ 38 76 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 2 

ไม่ตอบ 2 4 

รวม 50 100 
 

จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่การเข้ามาเยี่ยมชมพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ในช่วงวันเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม วันเสาร์ – อาทิตย์ จํานวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมา คือ วันธรรมดา (วันจันทร์ – ศุกร์) จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2  และผู้ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
ตารางท่ี 10 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี จําแนกตามสถานท่ีท่ีเคย 

                เดินทางไปท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
 

สถานท่ี จํานวน ร้อยละ 

พระบรมมหาราชวัง 45 80 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เจ้าฟ้า 11 22 

มัสยิดจักรพงษ์ 6 12 

วัดสังเวช 17 34 

วัดพระเชตุพนฯ 30 60 

ศาลเจ้าพ่อเสือ 32 64 

ป้อมมหากาฬ 30 60 

เสาชิงช้า 44 88 

วัดอรุณราชวราราม 34 68 
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สถานท่ี จํานวน ร้อยละ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 23 46 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 27 54 

อนุสาวรีย์ทหารอาสา 7 14 

หอนาฬิกา/หอกลอง 10 20 

วัดสระเกศ/ภูเขาทอง 33 66 

วัดจักรวรรด์ิ 12 24 

วัดสามพระยา 12 24 

วัดบพิธพิมุข 11 22 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 39 78 

วัดชนะสงคราม 30 60 

สวนสันติชัยปราการ/ป้อมพระสุเมรุ 28 56 

ศาลหลักเมือง 35 70 

วัดบวรนิเวศวิหาร 33 66 

วัดมหรรณพาราม 16 32 

วัดสุทัศนเทพวราราม 31 62 

เทวสถาน 20 40 

วัดมหาธาตุฯ  20 40 

โรงละครแห่งชาติ 20 40 

วัดราชนัดดาราม/โลหะปราสาท 24 48 

วัดเทพธิดาราม 21 42 

มิวเซียมสยาม 18 36 

พิพิธภัณฑ์บางลําพู 18 36 

นิทรรศรัตนโกสินทร์ 16 32 

หอศิลปะร่วมสมัย 10 20 

ย่านสามแพร่ง 20 40 
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สถานท่ี จํานวน ร้อยละ 

วังวรดิศ 5 10 

วังเทเวศม์ 7 14 

วังบางขุนพรหม 9 18 

อาคารอนุรักษ์ย่านปากคลองตลาด 12 24 

อาคารอนุรักษ์ย่านท่าเตียน 14 28 

อาคารอนุรักษ์ย่านท่าช้าง 10 20 

อาคารอนุรักษ์ย่านถนนบํารุงเมือง 8 16 

อาคารอนุรักษ์ย่านถนนราชดําเนินกลาง 11 22 

อาคารอนุรักษ์ย่านถนนพระอาทิตย์ 13 26 

อาคารอนุรักษ์ย่านบ้านหม้อ 11 22 

วัดบุรณศิริ 3 6 

วัดโมลีโลกยาราม 3 6 

พระราชวังเดิม 14 28 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 5 10 

ถนนข้าวสาร 30 60 

ย่านบางลําพู 30 60 

ย่านนางเลิ้ง 28 56 

บ้านพระยาสุริยานุวัฒน์ 1 2 

บ้านเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี 2 4 

วัดเทพศิรินทราวาส 16 32 

วังบ้านดอกไม้ 4 8 

วัดราชบพิธ 11 22 

วัดราชประดิษฐ์ 8 16 

กรมอู่ทหารเรือ 19 38 

วัดอัมรินทราราม 10 20 
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สถานท่ี จํานวน ร้อยละ 

วัดระฆังโฆสิตาราม 20 40 

สถานีรถไฟบางกอกน้อย 18 36 

วัดเครือวัลย์ 8 16 

พิพิธภัณฑ์ศิริราช 13 26 

รวม 50 100 
 

จากตารางท่ี 10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่การเข้ามาเยี่ยมชมพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง จําแนกตามสถานท่ีท่ีเคยไปท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเคยเดินทางมาเยี่ยมชม
พระบรมมหาราชวัง จํานวน 45 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมา คือ เสาชิงช้า จํานวน 44 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 88 และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จํานวน 39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 78 และเข้าชมศาลหลักเมือง 
วัดอรุณราชวรารามฯ ภูเขาทอง มาตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 11 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานท่องเท่ียว จําแนกประเภทของแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
 

ประเภท จํานวน ร้อยละ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 13 26 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 10 20 

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 39 78 

แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือนันทนาการ 10 20 

แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 33 66 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 10 20 

รวม  100 
 

จากตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มีคิดว่ากรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์มากท่ีสุดเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 78 อันดับสอง 
คือ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 66 และอันดับท่ี 3 คือ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ      
คิดเป็นร้อยละ 26 และแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีจํานวนเท่ากัน 
จํานวนอย่างละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20   
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ตารางท่ี 12 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานท่องเท่ียว จําแนกตามความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวก   

                ในพ้ืนท่ี 
 

ส่ิงอํานวยความสะดวก จํานวน ร้อยละ 

ป้ายบอกทาง 35 70 

คู่มือ/แผ่นพับแนะนําเส้นทางท่องเท่ียว 27 54 

ป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ 16 32 

ป้ายจราจร 11 22 

ไฟส่องสว่าง 26 52 

เส้นทางจักรยาน 26 72 

สุขา 25 50 

ท่ีจอดจักรยาน 36 72 

แผนท่ี 15 30 

ช่องทางจักรยาน 28 10 

สัญญาณจราจร 8 16 

ร้านซ่อมจักรยาน 19 38 

รวม  100 
 

 จากตารางท่ี 12 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ ต้องการให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการข่ีจักรยาน คือ ท่ีจอดจักรยาน และเส้นทางจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมา คือ ป้ายบอกทาง 
คิดเป็นร้อยละ 70 และช่องทางจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา คือ คู่มือ/แผ่นพับแนะนํา
เส้นทางท่องเท่ียว จํานวน 27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54  

  
 สรุปข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของผู้ใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียว จํานวน 50 คน 
พบว่า พบว่าผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 45 – 55 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี      
มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่
มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป นิยมเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 08.00 – 10.0 0น.  โดยใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง ในช่วงวันเสาร์ – 
อาทิตย์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเคยมาท่องเท่ียว ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง รองลงมา คือ เสาชิงช้า           
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วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ศาลหลักเมือง และวัดอรุณราชวรารามฯ โดยมีความเห็นว่ากรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาคือ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีควรจัดให้มีในการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง คือ ท่ีจอดรถจักรยาน และเส้นทางจักรยาน รองลงมาคือ ป้ายบอก
ทาง และช่องทางจักรยาน  
 
3. การวิเคราะห์ความสําคัญและคุณค่าของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องต่อการ
ท่องเท่ียวโดยจักรยาน (SWOT) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง จึงนํามาพิจารณา
ภายใต้แนวคิดการท่องเท่ียวยั่งยืนท่ีว่าการจัดการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนต้องตอบสนองความต้องการแก้ไข
ปัญหาของสังคมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม และควร
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนเอง โดยจะกล่าวถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีผ่านมา 

จุดแข็ง 
 1. ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์มีทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า ความสําคัญในระดับประเทศ และ
มีอยู่หลากหลายกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นจํานวนมาก อาทิ วัด วัง 
อาคารเก่าแก่ และโบราณสถานต่างๆ จึงเป็นพ้ืนท่ีแห่งการท่องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทยและ
กรุงเทพมหานคร 
 2. หน่วยงานภาครัฐท้ังรัฐบาลและกรุงเทพมหานครเริ่มเห็นถึงความสําคัญ และเริ่มการ
สนับสนุนในด้านนโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยานและการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อาทิ การสร้างเส้นทางจักรยาน และสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช้
ในการข่ีจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
 3. มีบริษัทนําเท่ียวต่างๆ จัดโปรแกรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะระยะหลังบริษัทท่ีนําเท่ียวด้วยจักรยานโดยเฉพาะท่ีมีจํานวนมากข้ึน 
 4. ประชาชนในพ้ืนท่ี และประชาชนในแหล่งท่องเท่ียวคุ้นเคยกับนักท่องเท่ียว และการ
จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ทําให้เกิดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว 

5. กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้สะดวก และรวดเร็ว 

 



138 

 

 จุดอ่อน 
 1. กรุงรัตนโกสินทร์เป็นท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีใจกลางพระนคร มีพระบรมมหาราชวัง วัง วัด และ 
ย่านเก่าพ้ืนท่ีถนนจะค่อนข้างแคบ ไม่สามารถขยายเส้นทางคมนาคมได้ ทําให้พ้ืนท่ีไม่ค่อยเอ้ืออํานวย
ต่อการจัดทําเลนจักรยานนัก เพราะใช้พ้ืนท่ีถนนร่วมกับยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ 
 2. ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในบริเวณใกล้กับพระบรมมหาราชวังและวัด
พระเชตุพนฯ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น อันเนื่องมาจากในแต่ละวันมีนักท่องเท่ียว
จํานวนมากมายเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวโดยรถบัสทําให้มีรถบัสจอดแน่นในเวลากลางวัน และพ้ืนท่ีใจกลาง
พระนครในปัจจุบันไม่ค่อยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีให้ร่มเงานักทําให้การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวใน
ตอนกลางวันไม่ค่อยเหมาะสม 
 3. สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียว อาทิ จุดจอด
จักรยาน เลนจักรยาน เส้นทางจักรยาน ป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยสําหรับ
ผู้ใช้จักรยาน และห้องน้ําสาธารณะยังไม่ได้พัฒนามากนัก 
 โอกาส  

1. จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนับเป็นการท่องเท่ียว
รูปแบบใหม่ท่ีจะเป็นโอกาสและสิ่งท่ีดีท่ีหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐท้ังการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) และกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน ชมรมจักรยานต่างๆ ประชาชนในพ้ืนท่ี และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถสร้างเป็นเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวโดยจักรยาน ร่วมกันเพ่ือพัฒนา
ให้เกิดความสําเร็จอย่างเหมาะสม 

2. เกิดการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
และสามารถพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ และในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอ่ืนๆ ได้ 

อุปสรรค 
การพัฒนาทางกายภาพในด้านต่างๆ ของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ือรองรับ

การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวทําได้อย่างมีข้อจํากัดด้านกายภาพมากควรต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ 
จากผู้รู้หลายด้านมาร่วมกันพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมและยั่งยืน 

จากการศึกษาความสําคัญและคุณค่าของการท่องเท่ียวและกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยผ่านการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
แล้วพบว่า แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ต้องดําเนินการโดยนํา
จุดแข็งมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาจุดอ่อน หลีกเลี่ยงการเกิดอุปสรรคและกําหนดเป้าหมาย
จากโอกาสท่ีมีอยู่  
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4. แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
 นับแต่หลังปี พ.ศ. 2557การดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้ยุติลง แต่กระแสของความนิยมในของการท่องเท่ียวโดยใช้
จักรยานทวีความนิยมมากข้ึน อีกท้ังกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวท่ีผ่านมามีผลดีในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในรูปแบบใหม่ท่ีเป็นทางเลือกในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีทําให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่าง
สะดวกและท่ัวถึง ทําให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเป็นมา คุณค่า และความสําคัญ
ของพ้ืนท่ีใจกลางพระนคร อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดมลภาวะและไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและ
สภาพแวดล้อม  
 ดังนั้นกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมนี้ต่อไปและ
ให้ต่อเนื่อง โดยควรมีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และ
พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. การบริหารจัดการกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว 
 2. การพัฒนารูปแบบของกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว  
 3. เส้นทางจักรยานท่องเท่ียว 
 4. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  
 5. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้จักรยาน  
 6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว 
 7. การประชาสัมพันธ์และการตลาด . .  
  
  1. การบริหารจัดการกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง 
     ในการดําเนินการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องท่ีผ่านมา หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นมีบทบาทหลักและเป็นผู้ดําเนินการโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว) เพราะเป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการท่องเท่ียว และรับผิดชอบในพ้ืนท่ีและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  1. ท่ีผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2557 รวมเวลาประมาณ 16 ปีได้มีการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนั้น โดยในระยะท่ีแรกๆ นั้น เป็นการจัดกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) พ.ศ. 2541 และกรุงเทพมหานคร (กองการ
ท่องเท่ียว ) พ.ศ. 2541 ซ่ึงจัดทําเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีรอบกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ กิจกรรม
ป่ันจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ยามคํ่าคืน กิจกรรมจักรยานธนบุรีศรีมหาสมุทร พ.ศ. 2542 และ  
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ในระยะหลัง พ.ศ. 2550 กรุงเทพมหานครได้ปรับเปลี่ยนมาให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินการกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวท้ังหมด คือ โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์เป็นระยะเวลารวม 6 ปี คือระหว่าง พ.ศ. 
2551 – 2557 ถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้จัดกิจกรรมเอง หากแต่ทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้
คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่ผู้ท่ีสนใจจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว อาทิ ชมรมจักรยานท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมท้ัง 2 ระยะนี้นับเป็นการเปิดมติของการท่องเท่ียว
แบบใหม่ท่ีเป็นทางเลือกในการเข้าถึงพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของแหล่งมรดกทรัพยากรท่ีสําคัญ
ของย่านนี้ แต่การดําเนินการจัดกิจกรรมและรูปแบบของกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวท้ังสองระยะนี้จะ
มีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมท่ีแตกต่างกันโดยมีหน่วยงานหลัก คือ กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) 
เป็นผู้ดูแลและดําเนินการเป็นหลัก  
  1. เนื่องจากกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวมานานเกือบ 20 ปี และทํามาอย่างต่อเนื่อง จึงควรเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวให้มีข้ึนและจัดต่อไป เม่ือการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวเกิดความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วควรขยายเป็นการสร้างเครือข่ายให้มีการมีส่วนร่วมให้มากข้ึน
อาทิ การดึงผู้ประกอบการนําเท่ียวด้วยจักรยาน ชมรมจักรยานต่างๆ และชุมชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเพ่ือให้การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวดําเนินการต่อไปได้อย่าง
ม่ันคง ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งอันนําไปสู่ความสําเร็จและต่อเนื่องต่อไป 
     ในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนทีเก่ียวเนื่อง 
หน่วยงานของรัฐท่ีควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก คือ กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเท่ียว) นั้น นอกจากเป็นผู้มีหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงและมีประสบการณ์ในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ยังเป็นผู้ดูแลพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยเฉพาะ  
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวต่างชาติและชาวไทย
นิยมเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจํานวนท่ีผ่านมากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กองการท่องเท่ียวเป็นผู้ดําเนินการโดยส่วนใหญ่ และ
บ้างครั้งก็ทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่ผู้ท่ีสนใจจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวอีกด้วย 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) จึงควรเป็นผู้ฟ้ืนกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว                 
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ียุติลงในปี พ.ศ. 2557 ข้ึน เพ่ือให้กิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีนี้ดํารงอยู่อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนต่อไป   
     ดังนั้น กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ควรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน โดยสร้างเป็นเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวโดยจักรยาน
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี เพ่ือให้การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวดําเนินการต่อไปอย่าง
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ม่ันคงและเข้มเข็งอันจะนําไปสู่การพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และ
พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอย่างเหมาะสม ประสบความสําเร็จและต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป 
    ในส่วนของการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนั้น ควรมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ชัดเจน ควรมีการหารือร่วมกันระหว่าง
กรุงเทพมหานครและเครือข่าย เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและ
ยั่งยืนต่อไป   โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
      1. กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ควรให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ และ
สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีโอกาสในการออกความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ กําหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการกิจกรรมจักรยาน ทําความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
กิจกรรมต่อไป เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเท่ียวและชุมชน โดยให้การท่องเท่ียวมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีน้อยท่ีสุด  
      2. ผู้ประกอบการบริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยาน ควรบริหารจัดการกิจกรรมตามแนวทาง
เดียวกันกับหน่วยงานของรัฐ คือ แนวทางการท่องเท่ียวยั่งยืนท่ีเน้นการให้ความสําคัญกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพ้ืนท่ี อีกท้ังควรบริหารจัดการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ร่วมกันท้ังชุมชนในการจัดทําเส้นทาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น การบริหารจัดการนั้นควรมี
การกําหนดมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวและคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
      3. ชุมชน ควรมีการรวมกลุ่มข้ึนในชุมชนเพ่ือร่วมกันบริหารจัดการกิจกรรมจักรยานการ
ท่องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองและบริหารรายได้ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว โดยแบ่ง      
หน้าท่ีความรับผิดชอบกันภายในชุมชน อาทิ การเป็นวิทยากรนําชมในชุมชนของตนเอง การเป็นผู้นําเท่ียว
โดยจักรยาน การประสานงานการจัดกิจกรรมจักรยาน และการให้บริการการจัดทําอาหารและเครื่องด่ืม
เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเท่ียว โดยมีการจัดทําเป็นโปรแกรมท่องเท่ียวโดยจักรยานภายในชุมชน และ
กําหนดค่าบริการ เพ่ือให้มีการแบ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมเป็นการดําเนินการบ้าง เช่น ค่าวิทยากร
ท้องถ่ิน ค่าผู้นําเท่ียวด้วยจักรยาน ค่าประสานงาน และค่าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และอาจปันส่วนแบ่งเก็บ
เป็นกองทุนในการบริหารงานกิจกรรมภายในชุมชนด้วย 
      ในการหาแนวทางร่วมกันในการดําเนินการบริหารจัดการกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนั้น ควรสร้างความเข้าใจระหว่างหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  
ในการบริหารจัดการกิจกรรม ซ่ึงกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ควรจะหน่วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในการดําเนินการสร้างความเข้าใจ ความรู้ คําแนะนํา และให้การสนับสนุนเนื่องจากเป็นหน่วยงานหลัก 
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ท่ีมีหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
โดยตรงและเป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแลพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องด้วย   
  2. การพัฒนารูปแบบของกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง 
        การจัดทํารูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียว เป็นส่ิงท่ีควรดําเนินการเพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการ
เดินทางและการท่องเท่ียว รูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวควรมีหลากหลายเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ
และดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวให้เกิดความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การกําหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยควรเริ่มต้นจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ
กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีชมรมจักรยานต่างๆ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ผู้ประกอบการท่องเท่ียวด้วยจักรยาน และผู้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีควรรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและร่วมกัน
ประชุมหารือในเบ้ืองต้นเพ่ือหารูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม น่าสนใจ เพ่ือวางแผนการทํางานร่วมกัน และ
อาจมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการต่อไป และกรุงเทพมหานครควรมีบทบาทหลักใน
การกําหนดรูปแบบ กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีเหมาะสมและหลากหลายในรูปแบบกิจกรรมท่ีจัดเป็น
ประจําและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 
         1. รูปแบบของกิจกรรมท่ีจัดเป็นประจําและสมํ่าเสมอท่ีผ่านมา กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ท่ีจัดดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวท่ีจัดเป็นประจําและสมํ่าเสมอ ได้แก่  
         1. การจัดกิจกรรมในลักษณะโปรแกรมการท่องเท่ียวสําเร็จรูป อาทิ กิจกรรมป่ันจักรยาน
ชมเกาะรัตนโกสินทร์ยามคํ่าคืนจัดข้ึนเป็นประจําทุกคืนวันเสาร์ (เดือนละประมาณ 4 ครั้ง) ระหว่างเวลา 
18.00 – 21.30 น. ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง และกิจกรรมจักรยานธนบุรีศรีมหาสมุทร จัดข้ึนเป็น
ประจําทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) ระหว่างเวลา 07.00 –15.00 น. ใช้เวลา
ประมาณ 8 ชั่วโมง โดยมีการกําหนดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ โดยมีจักรยานให้บริการสําหรับผู้ท่ีไม่มี
จักรยานเป็นของตนเอง ท้ังนี้รวมถึงมีวิทยากรนําชมและบรรยายมีอาหารว่างและเครื่องด่ืม และประกันภัย  
การจัดกิจกรรมเช่นนี้นับว่าได้รับความสนใจมากและทุกครั้งท่ีจัดจะมีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมเต็มตาม
จํานวนท่ีกําหนด 
         1. และอีกหนึ่งกิจกรรมจัดเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี คือ 
โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์จัดทําโครงการโดยกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) โดยเป็น
การให้บริการยืมจักรยานในการใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และ
พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  หากแต่การดําเนินการและการบริหารงานโครงการท้ังหมดให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ 
โดยกรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการโครงการฯ โดยจัดให้มีบริการยืมจักรยาน 
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ภายใน 1 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 -18.00 น. และ
วันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 -20.00 น. โครงการนี้ได้รับความสนใจมากในระยะกลางและตอนปลาย
โครงการ และนิยมป่ันท่องเท่ียวย่านกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครเป็นหลัก 
         1. กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีจัดเป็นประจํา และโครงการจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร์เช่นท่ีผ่านมาได้ยุติลงในปี พ.ศ. 2557 แต่ความสนใจการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีนี้ยัง
มีอยู่ จึงควรจัดให้มีข้ึนอีกและให้เกิดความต่อเนื่อง โดยอาจอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 
(กองการท่องเท่ียว) เป็นหลักและเน้นในรูปเครือข่ายด้วยการร่วมมือกันในการจัดโปรแกรมการบริการ
และการเข้าถึงชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวเรียนรู้ย่านนี้  
          2. กิจกรรมพิเศษของจักรยานท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมท่ีมักจัดเฉพาะช่วงเวลา หรือเป็น
การจัดเพ่ือการรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยท่ีผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมรณรงค์
และส่งเสริมการใช้จักรยานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ โดย
จัดข้ึนเดือนละ 1 ครั้งในช่วงเวลากลางคืนของวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ กิจกรรม
Bangkok Car Free Day เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
หันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหา             
การจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงาน โดยได้กําหนดให้มีกิจกรรม Bangkok 
Car Free Day ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี นอกจากสองกิจกรรมท่ีกล่าวข้างต้น กรุงเทพมหานคร
ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ิมโดยอาจจัดในวันเสาร์ อาทิตย์ ใช้เวลาประมาณครั้งละ 2-3 ชั่วโมง ในช่วงเช้า
โดยใช้ พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจและแรงจูงใจ
นักท่องเท่ียวและนักป่ันจักรยานหันมาสนใจกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน กิจกรรมพิเศษท่ีควร
จัดข้ึน ได้แก่ 
  1. กิจกรรมแรลลี่จักรยาน  
  2. กิจกรรมการแข่งขันจักรยานประจําปี  
  3. กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยาน 
  1. กิจกรรมแรลลี่จักรยาน การจัดกิจกรรมแรลลี่ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายควรมีการ
ร่วมกันกําหนดเส้นทาง สถานท่ี กติกา ช่วงวันเวลาท่ีเหมาะสม อาจเป็นช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ โดย
ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง ในช่วงเช้า และควรมีการสอดแทรกการให้ความรู้เก่ียวกับความสําคัญ
ประวัติศาสตร์ ความป็นมา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อีกท้ัง
แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ี โดยอาจมีกิจกรรมท่ีเข้าร่วมกับชุมชนในการร่วมกันเรียนรู้
เก่ียวกับภูมิปัญญา ของชุมชน อาทิ ชุมชนบ้านบาตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้ข้ันตอนการทํา
บาตรพระ ด้วยมือซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีมีเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร และบ้านบุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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สามารถเรียนรู้ข้ันตอนในการทําขันลงหิน ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านบุท่ีสืบทอดมาต้ังแต่กรุงศรี
อยุธยา เป็นต้น โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรม ดังนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม การกําหนด
กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม เส้นทางและ
ระยะทางในการแข่งขัน จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีส่วนร่วมเพ่ือนํามาวางแผนการจัดกิจกรรม โดยในการกําหนดเส้นทางการแข่งขันควรมีการกําหนดให้
แล่นผ่านสถานท่ีสําคัญต่างๆในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ท้ังในถนนสายหลักและถนน
สายรอง 
        2. กิจกรรมการแข่งขันจักรยานประจําปี ควรมีการร่วมกันมือระหว่างกรุงเทพมหานคร 
(กองการท่องเท่ียว) อาทิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และรัฐบาล โดยควรมีการกําหนดวัน
และเทศกาลสําคัญลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม เส้นทางและระยะทางในการแข่งขัน และกําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือนํามาวางแผนการจัดกิจกรรม โดยในการกําหนดเส้นทางการแข่งขันควรมีการกําหนดให้แล่นผ่าน
สถานท่ีสําคัญต่างๆในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท้ังในถนนสายหลักและถนนสายรอง 
สถานท่ีท่องเท่ียวเรียนรู้ อาทิ พระบรมหาราชวัง วัดพระเชตุพนฯ และย่านเก่าต่างๆ โดยสามารถกําหนด
เส้นทางให้วนโดยรอบพ้ืนท่ี เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมมากข้ึนด้วย และกําหนดให้จัดในช่วงเวลาเดียวกันในทุกปีจะทําให้
เป็นกิจกรรมประจําปี สามารถนําไปทําการประชาสัมพันธ์ได้ล่วงหน้า  
        2. การกําหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวควรคํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีในการ
รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรูปแบบกิจกรรมควรให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีด้วย ควรนําเอาความโดดเด่นของ
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ฯ อยู่เป็นจํานวนมาก 
นํามาใช้ในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายและในแต่ละครั้งโดยนําเอาศักยภาพของ
พ้ืนท่ีมาใช้ในการจัดกิจกรรม และสอดแทรกความรู้เข้าไปในกิจกรรมด้วยจะทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะ
ได้รับท้ังความสนุกสนานและความรู้ และตระหนักในคุณค่าของพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ไปด้วยในคราว
เดียวกัน  
  3. กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยาน  
  5. กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) และเครือข่ายควรร่วมมือกันจัดและให้การสนับสนุน 
พร้อมท้ังทําการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
เป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องให้เกิดความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครและเครือข่ายควรร่วมกัน
บูรณาการกันจัดกิจกรรมให้หลากหลายเรื่องราว ท้ังนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจาก สํานักการจราจรและ
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ขนส่งในการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยานร่วมอํานวยความปลอดภัย การจัดกิจกรรม
เช่นนี้ควรมีอย่างต่อเนื่อง และแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง    
  3. เส้นทางจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
  3. พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีไม่กว้างมากนักมีมรดกทรัพยากรการท่องเท่ียว ท่ีมีคุณค่าความ 
สําคัญและหลากหลายจํานวนมากมาย ระยะทางในการป่ันจักรยานไม่ไกลมาก พ้ืนท่ีย่านนี้จึงเป็นพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมกับกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวและท่ีผ่านมาได้มีการจัดทําเส้นทางจักรยานไว้โดยเฉพาะไว้
แล้วด้วย 
  3. ท่ีผ่านมาเส้นทางท่องเท่ียวโดยจักรยานได้จัดทําเส้นทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใจกลางพระนคร จะกําหนดให้ใช้เส้นทางในถนนสายหลัก เข้าแวะชม
สถานท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมและได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว อาทิ เส้นทางป่ันจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ยามคํ่าคืน แวะชมวัดพระเชตุพนฯ กระทรวงกลาโหม วัดสุทัศน์ฯ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 
โลหะปราสาท และสวนสันติชัยปราการ ได้กําหนดใช้ถนนสายหลักท่ีรถยนต์สามารถเข้าถึงได้ เช่น 
ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนนราชดําเนินนอก ถนนดินสอ เป็นต้น โดยเป็นเส้นทางท่ีจัดเป็น
ประจําในทุกคืนวันเสาร์ของทุกเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2546  
  3. นอกจากนี้ยังมีเส้นทางท่ีจัดทําข้ึนเป็นพิเศษ ซ่ึงเป็นเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยใช้แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวเพ่ือการท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยนําเอาประวัติศาสตร์ คุณค่า และความสําคัญของทรัพยากร
วัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์มาเชื่อมต่อกัน สร้างเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงสถานท่ีกับประวัติ
ความเป็นมา เพ่ือดึงดูดความสนใจทําให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก อาทิ เส้นทางตามรอยสุนทรภู่
และกวีเอกกรุงรัตนโกสินทร์ เส้นทางตามรอยพยัญชนะไทย ก.- ฮ. และเส้นทางยักษ์วัดแจ้ง แร้งวัด
สระเกศ เปรตวัดสุทัศน์ เป็นต้น โดยจัดข้ึนในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของทุกเดือน จํานวน 11 ครั้ง 
ในปี พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2557 ตามโครงจักรยานจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้พ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมนี้ 
  3. ดังนั้นการศึกษากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องท่ีผ่านมา พบว่าในการจะจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง ต่อไปควรมีแนวทางในการจัดทําเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว ดังนี้ 
  3. 1. เส้นทางจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใจกลางพระนคร โดยแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีต้ังอยู่ในใจกลางพระนคร ควรมีเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวท่ีเริ่มจากพ้ืนท่ีใจกลางพระนครกับพ้ืนท่ี
โดยรอบส่วนอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร อาทิ เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีเยาวราช พ้ืนท่ีย่านตลิ่งชันและพ้ืนท่ี
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ย่านคลองสาน โดยเส้นทางควรเชื่อมโยงกับการคมนาคมอ่ืนๆ อาทิ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร และการ
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน 
  3. เส้นทางจักรยานท่องเท่ียวควรมีเส้นทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงชุมชนย่านเก่าท่ีเป็นตรอก
ซอกซอยท่ีรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง อาทิ เส้นทางท่องเท่ียวในชุมชนบ้านบุ เส้นทางท่องเท่ียวในย่าน
วังหลัง – วัดระฆัง และเส้นทางย่านวัดดุสิต เป็นต้น 
  3. ท้ังนี้การจัดทําเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวควรคํานึงถึงศักยภาพของผู้ร่วมกิจกรรม หากเป็น
ผู้ข่ีจักรยานในช่วงเริ่มต้นมือใหม่ ควรเป็นเส้นทางในระยะสั้นใช้เวลาไม่มากนัก ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
แวะชมสถานท่ีต่างๆ ประมาณ 2-3 แห่ง และหลีกเลี่ยงถนนสายหลักและช่วงเวลาท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
เพราะยังไม่มีความชํานาญในการข่ีจักรยานอาจเกิดอุบัติเหตุได้  
  3. การจัดเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ควรคํานึงถึง
ศักยภาพของพ้ืนท่ี ควรให้ความสําคัญในการนําเอาทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ โดยนําเอา
ประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยง เพ่ือจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมฯ เพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจให้แก่เส้นทางและแหล่งท่องเท่ียว โดยต้องทําการศึกษาข้อมูลต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือนํามาจัดประเภทของแหล่งท่องเท่ียว อาทิ แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมฯ เป็นต้น ต่อมาเลือกสถานท่ีท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกันไม่ห่างกันจนเกินไป กําหนดสถานท่ี และเส้นทางในการเดินทาง โดยมีข้ันตอนในการจัดทํา
เส้นทางจักรยาน ดังนี้ การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การเลือกสถานท่ีจะแวะเข้าชม การสํารวจเส้นทาง 
เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดทําเป็นเส้นทางท่องเท่ียว ควรคํานึงถึงระยะทางในการเดินทาง 
ความเหมาะสมของสถานท่ีในการเข้าชม จุดเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ความรู้ และศักยภาพของพ้ืนท่ีในการ
รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวแบ่งออกได้ ดังนี้ 
  3. 1. เส้นทางท่องเท่ียวแบ่งตามประเภทของแหล่งท่องเท่ียว อาทิ เส้นทางท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ เส้นทางท่องเท่ียววัฒนธรรม เส้นทางท่องเท่ียวภูมิปัญญา เส้นทางท่องเท่ียววัด/วัง            
เส้นทางท่องเท่ียวย่านเก่า เส้นทางเรียนรู้ภูมิปัญญา เส้นทางท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
  3. 2. เส้นทางท่องเท่ียวโดยนําเสนอเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงสถานท่ีต่าง ๆ โดยการจัดทํา
เส้นทางให้มีเรื่องราวให้เกิดความน่าสนใจ โดยขอยกตัวอย่างเส้นทางท่ีจัดทําโดยกองการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 เส้นทาง ดังนี้       
   เส้นทางท่ี 1 ยลพระอารามงามแห่งราชวงศ์จักรี พาเพลินสถาปัตย์ คิมหันตฤดู โดย
เริ่มต้นจาก ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร – วัดสระเกศ – วัดราชนัดดารามฯ – วัด
พระเชตุพนฯ – วัดบวรนิเวศฯ เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมโยงให้เห็นถึงพระอารามหลวงท่ีสร้างข้ึนในสมัย
ราชวงศ์จักรี 
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 เส้นทางท่ี 2 สองน่องท่อง พหุวัฒนธรรมสังคมเมืองในฝั่งธนบุรี โดยเริ่มต้นจากลานคน
เมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร – โบสถ์ซางตาครู้ส – ศาลเจ้าเกียนอันเกง –มัสยิดตึกแดง – วัด
ประยุรวงศาวาสฯ เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมโยงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม ศาสนาท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีย่านกุฎีจีนท่ีมีท้ังศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกัน 
  เส้นทางท่ี 3 ตามรอยประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยเริ่มต้นจากลานคนเมือง –  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - ลานพระบรมรูปทรงม้า – สะพานมัฆวานรังสรรค์ – พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเส้นทางท่ี
เชื่อมโยงให้เห็นถึงถึงสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทย 
  เส้นทางท่ี 4 ตามรอยล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี 5 พระปิยมหาราชแห่งกรุงสยาม โดย
เริ่มต้นจากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - วัดราชบพิธ – ลานพระบรมรูปทรงม้า – วัด
เบญจมบพิตรเป็นเส้นทางท่ีเชื่อมโยงให้เห็นถึงสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ  
   เส้นทางท่ี 5 ตามรอยสมเด็จย่าฯ พระราชชนนีแห่งแผ่นดิน พระบารมีคุ้มเกล้าพสกนิกร 
ปวงชนชาวไทย โดยเริ่มต้นจากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร – โรงเรียนตะละภัฏศึกษา – 
วัดอนงคาราม – อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเส้นทางท่ีเชื่อมโยงให้เห็นถึง
สถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  3. เส้นทางตามความสนใจ อาทิ เส้นทางถ่ายภาพ (พระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก)
เส้นทางอาหาร เส้นทางท่องเท่ียวริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฯ ระยะเวลาในแต่ละเส้นทางควรใช้เวลา
ประมาณ 2-3  ชั่วโมง (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) ในช่วงเวลาเช้า (จากข้อมูลจากแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์) และช่วงกลางคืน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีการจราจรไม่หนาแน่น และสภาพอากาศไม่ร้อน
เหมือนช่วงกลางวัน  
   การจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวควรได้รับการสนับสนุนจากกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีความพร้อมและมีบทบาทในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวมาอย่างต่อเนื่องโดยให้การ
สนับสนุนด้านบุคลากรด้านการท่องเท่ียวท่ีมีความชํานาญในการจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวและมีความรู้
ในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นอย่างดีประกอบ
กับมีความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ชมรมจักรยาน
ต่างๆ และชุมชนต่างๆ ในการเข้าไปศึกษา สํารวจเส้นทางและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวว่ามี
ศักยภาพเพียงพอในการรองรับนักท่องเท่ียวหรือไม่ และควรพัฒนาและปรับปรุงในส่วนใดบ้างเพ่ือให้
สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ โดยร่วมกับชุมชนในการศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี และ
การนํามาจัดทําเส้นทางให้มีความเชื่อมโยงให้เกิดความน่าสนใจ และมีเส้นทางความหลากหลายเพ่ือตอบสนอง
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ความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจแตกต่างกัน และควรมีการพัฒนาเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว
อย่างต่อเนื่อง 
   การจัดทําเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และมีการพัฒนาเส้นทางจักรยาน
ท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความพึงพอใจ 
ทําให้เกิดความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆ ครั้ง จะช่วยทําให้นักท่องเท่ียวเกิดความม่ันใจ และรู้สึก
ปลอดภัยในการใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว ส่งผลให้มีนักป่ันจักรยานหน้าใหม่ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน  
  4. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
      ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียว
มากมายต้ังอยู่และหลายแห่งได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวในด้านต่างๆ อยู่แล้ว จึงควรพัฒนาให้
ดีข้ึนและหลายแห่งใหม่ท่ียังมิได้เป็นแหล่งท่องเท่ียวควรมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียวให้
สะอาด มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และความปลอดภัย เป็นต้น 
     ท้ังนี้ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเท่ียวนั้น หน่วยงานของรัฐควรเข้าไปให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือให้รองรับการเข้ามาของนักท่องเท่ียวให้เพียงพอและเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ข้อจํากัดของพ้ืนท่ีและการพัฒนานั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีของชุมชนและเอกลักษณ์ของชุมชน 
อาทิ การดูแลรักษาพ้ืนท่ีให้สะอาด เรียบร้อย จัดภูมิทัศน์ให้สวยงามโดยการปลูกต้นไม้ ตกแต่งพ้ืนท่ี
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มรื่น หากแต่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามา
ท่องเท่ียวนั้น นับว่าเหมาะสม แต่ถ้าเป็นการรื้อทําลายเปลี่ยนแปลงเพ่ือรับนักท่องเท่ียว โดยเน้นแต่
การก่อสร้างจนกระทบต่อวิถีชีวิตเดิมนั้นไม่ควรปฏิบัติ นอกจากนี้การเพ่ิมศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
คือ การมีจุดบริการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว มีแผ่นพับแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว มีห้องน้ําและ
ทางลาดสําหรับผู้พิการอย่างเหมาะสม มีการให้บริการเช่าหรือยืมเครื่องนําเท่ียวด้วยระบบ Audio        
มีการจัดให้มีร้านขายท่ีระลึก ขายผลิตภัณฑ์ และอาหารของชุมชน ป้ายสื่อความหมายป้ายประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนตามจุดต่างๆ ท่ีเหมาะสมและพอดี ท้ังนี้ในการดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
และศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวโดยจักรยานนั้น ควรต้อง
ได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นหลัก โดยเฉพาะจากกองการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท้ังสองควรให้ความรู้ พร้อมท้ังในการสนับสนุนในด้านบุคลากรท่ีจะ
ให้คําแนะนําเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้อย่างเหมาะสม โดยการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว
ต้องคํานึงถึงศักยภาพ และเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนของตนเองเป็นหลักด้วย  
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  5. การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้จักรยานในพ้ืนท่ี 
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
  5. ในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนั้น  
หัวใจสําคัญของการประสบความสําเร็จของกิจกรรมนี้ คือ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและ 
ความปลอดภัย ซ่ึงควรมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
  5. 1. การปรับพ้ืนผิวถนน 

      หลายคนมองว่าการท่องเท่ียวโดยจักรยานต้องมีเลนจักรยาน แต่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการทําเลนจักรยาน เพราะมีพ้ืนท่ีท่ีมีถนนส่วนมาก
ค่อนข้างแคบและไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนในการจัดทําเลนจักรยาน เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรและ              
ไม่จําเป็นต้องทําเลนจักรยาน สิ่งท่ีควรทําในขณะนี้อย่างเร่งด่วนสําหรับการเอ้ืออํานวยให้การท่องเท่ียว
โดยจักรยานในย่านนี้เกิดข้ึนและเฟ่ืองฟู คือ การปรับปรุงพ้ืนผิวถนนให้เรียบและเปลี่ยนฝาท่อระบาย
น้ําไม่ให้เป็นช่องท่ีล้อจักรยานตกลงไปได้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยาน  
  5. 2. จุดจอดจักรยาน  

       จุดจอดจักรยาน หมายถึง สถานท่ีท่ีสามารถจอดจักรยานไว้โดยมีอุปกรณ์สําหรับ
ล็อคจักรยานเพ่ือความปลอดภัยและป้องกันจักรยานสูญหาย  ดังนั้น การทําจุดจอดจักรยานในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ควรต้ังอยู่ในตําแหน่ง หรือในพ้ืนท่ีท่ีใกล้กับสถานท่ีท่องเท่ียว อาทิ 
พระบรมมหาราชวัง วัด ย่านเก่า และชุมชน หากในบางสถานท่ีท่ีไม่สามารถติดต้ังจุดจอดจักรยานไว้
ภายนอกหรือในพ้ืนท่ีท่ีมีทางเท้าแคบเกินไป บางแห่งอาจขอให้สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ จัดสรรพ้ืนท่ี
ลานบางส่วนให้เป็นท่ีสําหรับจอดจักรยานได้อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยจะส่งผลให้ผู้ใช้
จักรยานท่องเท่ียวสะดวก รู้สึกมีความปลอดภัยในทรัพย์สินเพ่ิมมากข้ึน และเกิดความม่ันใจในการนํา
จักรยานมาใช้ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 
  5. 3. จุดเชื่อมโยงระบบขนส่งในการเข้าออกพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง
การทําสิ่งอํานวยความสะดวกในจุดเชื่อมโยงกับนอกพ้ืนท่ีกับระบบขนส่งมวลชนท้ังรถไฟฟ้า BTS 
รถไฟฟ้าใต้ดิน และท่าเรือ ควรมีอย่างยิ่งทําให้การเดินทางหรือการมาร่วมกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
สะดวก ดังนั้นควรมีการทําเส้นทางและสิ่งอํานวยความสะดวกเชื่อมกับระบบขนส่งท้ังทางบกและทางน้ํา
จะช่วยทําให้คนนอกสามารถนําจักรยานเข้ามาในพ้ืนท่ีและท่องเท่ียวโดยจักรยานได้สะดวก และสามารถ
ทําให้กลุ่มท่ีเช่าจักรยานสามารถข้ามฟากได้สะดวก เช่น จากวัดโพธิ์ ข้ามฟากท่าเตียน สู่วัดอรุณ เป็นต้น  
  4. ป้ายบอกทาง ได้แก่ ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเล่าเรื่อง ป้ายแผนผัง
ภาพรวมเส้นทางจักรยาน ควรมีการสํารวจเส้นทาง จัดทําและออกแบบป้าย กําหนดจุดติดต้ังให้เหมาะสม
และมีเพียงพอต่อการใช้งาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของขนาดป้ายและความกลมกลืนกับพ้ืนท่ี 
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 5. เลนจักรยาน เป็นหนึ่งในสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีควรมีในการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียว หากแต่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มีสามารถจัดทําเลนจักรยาน
ได้นักเนื่องจากพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมถนนท่ีมีส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก หากมีการจัดทําเลนจักรยานจะทําให้
สําหรับรถยนต์วิ่งสัญจรไม่สะดวก  
 5.   ปัจจุบันพ้ืนท่ีของกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีมีการทําเลนจักรยานท่องเท่ียว
ท่ีเหมาะสมพอสมควร คือ เลนจักรยานบนฟุตบาททางเท้าสองฟากของถนนราชดําเนินกลาง เพราะ
ฟุตบาททางเท้ามีขนาดกว้าง แต่เลนจักรยานบริเวณถนนพระอาทิตย์นั้นส่งผลกระทบต่อทางสัญจร
ของรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามควรให้ผู้ขับข่ีสัญจรบริเวณเคารพกติกามากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
  6. การนําส่งนักท่องเท่ียวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องนั้น ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถบัสขนาดใหญ่และเข้ามาและจอดในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดการจราจรติดขัดและหนาแน่นตลอดท้ังวันในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ โดย
พ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแน่นมากท่ีสุด คือ บริเวณพระบรมมหาราชวัง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใจกลางพระนคร
ควรให้รถบัสขนาดใหญ่ท่ีนํานักท่องเท่ียว ถ้ามาส่งและหลังจากนั้นควรนํารถบัสขนาดใหญ่ไปจอดภายนอก
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจร และจอดในเส้นทางจักรยานอีกด้วย โดยควร
กําหนดจุดจอดภายนอกพ้ืนท่ีใจกลางพระนคร อาทิ พ้ืนท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร (สายใต้ใหม่ ป่ินเกล้า) 
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีมีท่ีจอดรถบัสอย่างพอเพียง เป็นต้น และไม่ไกลจากใจกลางพระนครนักซ่ึงจะใช้เวลาไม่นานนัก
ในการกลับมารับนักท่องเท่ียวกลับ 
  7. การเตรียมความพร้อมให้กับนักท่องเท่ียวควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มต้น
ข่ีจักรยาน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการข่ีจักรยานก่อนการขับข่ีครั้งแรก อาทิ การเตรียม
ความพร้อมก่อนข่ีจักรยาน อุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือความปลอดภัยในการข่ี กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อควร
ปฏิบัติระหว่างการข่ีจักรยานอย่างถูกต้อง หรืออาจเป็นหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติให้ผู้ขับข่ีจักรยานใหม่
โดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ชมรมจักรยานต่างๆ และกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียวการข่ีจักรยานได้
อย่างม่ันใจและเกิดความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ถ้ามีงบประมาณกรุงเทพมหานครควรจัดให้มี
ศูนย์ให้บริการข้อมูล และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยจักรยาน ให้แก่ นักท่องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างประเทศให้ได้รับรู้เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังให้คําแนะนําเก่ียวกับเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว 
ให้บริการข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจักรยานสามารถเดินทางเข้าไปท่องเท่ียวได้อีกด้วย  
         8. กิจกรรมให้บริการยืมจักรยาน ควรมีการกําหนดให้มีจักรยานยืมคืนให้บริการในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยมีสถานีให้บริการยืมจักรยาน ซ่ึงจักรยานควรมีตระกร้าด้าน
หน้าหรือตรงกลางตัวรถจักรยาน ติดไฟหน้าไฟท้าย กระด่ิง พร้อมมีอุปกรณ์ล็อคจักรยานอีกด้วย                 
มีเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกและให้ข้อมูลแนะนําเส้นทางท่องเท่ียว มีคู่มือ แผ่นพับและแผนท่ีแนะนํา
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เส้นทางและสถานท่ีท่องเท่ียว การดูแลบํารุงรักษาจักรยาน การประกันภัย ควรดําเนินการโดยหน่วยงาน
ของรัฐ คือ กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว กทม.) ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดย
อาจให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการบริหารจัดการโครงการท้ังหมด (หากได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ให้บริการทุกวัน ต้ังแต่เวลาประมาณ 08.00 – 20.00 น. 
ให้บริการในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และมีการประเมินผลการดําเนินการโครงการเป็น
ระยะๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการให้บริการ และอาจขยายพ้ืนท่ีการให้บริการไปยังพ้ืนท่ีใกล้เคียง ได้แก่ ย่าน
เยาวราช ย่านนางเลิ้ง ย่านบางรัก (ไปรษณีย์กลาง) เป็นต้น 
      9. กิจกรรมให้บริการเช่าจักรยาน หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กองการ
ท่องเท่ียว) ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริม โดยอาจมอบให้ภาคเอกชนประกอบกิจการการให้ให้บริการ
เช่าจักรยาน และมีจักรยานให้เช่าท่ีหลากหลายรูปแบบ และหลายขนาด ท้ังจักรยานสําหรับผู้ใหญ่ และ
จักรยานสําหรับเด็ก อาทิ จักรยานเสือภูเขา จักรยานแม่บ้าน จักรยานพับ เป็นต้น และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการด้านท่ีพัก อาทิ เกสท์เฮาท์ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องให้มีการบริการ
เช่าจักรยานให้ผู้ท่ีมาพักและส่งเสริมให้ชุมชนจัดให้มีจักรยานเช่า โดยมีการร่วมลงทุนซ้ือจักรยาน และ
หน่วยงานของรัฐท้ังสองหน่วย คือ กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ควรช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโดยการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียวได้รับ
ทราบถึงสถานท่ีเช่าจักรยานให้รับรู้ เพ่ิมมากข้ึนโดยประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ เพ่ือให้บริการแก่
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียวโดยจักรยานแต่ไม่มีจักรยานเป็น
ของตนเองพร้อมขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการ และชมรมจักรยานในการช่วย
ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย 
  หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง คือ กรุงเทพมหานคร (สํานักการจราจรและขนส่ง) และ
สํานักงานเขตท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อาทิ สํานักงานเขตพระนคร 
สํานักงานเขตป้อมปราบฯ สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ สํานักงานเขตบางกอกน้อย เป็นต้น โดยควร
ประสานงานและร่วมมือกัน ในการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในการ            
ใช้จักรยาน อาทิ เส้นทางจักรยาน ป้ายบอกทาง จุดจอดจักรยาน และไฟส่องสว่าง โดยต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดเพ่ือสร้างความม่ันใจในการใช้จักรยานเป็น
ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว โดยคํานึงถึงการใช้งานได้จริง เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
จักรยาน และความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงพ้ืนท่ีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  
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  6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว 
  6. การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเกี่ยวเนื่อง ควรให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยควรมีกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องท่ีควรมีการฟ้ืนฟูและจัดให้มีข้ึน หากแต่ในการดําเนินการจะได้รับความประสบความสําเร็จ
กว่าท่ีเคยมีมานั้น ควรได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากผู้เก่ียวข้องในทุกภาคส่วนท้ัง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชมรมจักรยาน และประชาชนในพ้ืนท่ี และนักท่องเท่ียว โดยมีแนวทางการ 
  การมีส่วนร่วมของชุมชน  
  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวทางท่ีจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กอง
การท่องเท่ียว) ควรมีการหารือร่วมกันกับชุมชน ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของพ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี รวบรวมข้อมูลของชุมชนท้ังทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และโดยมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้สนับสนุนให้ข้อมูลความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และให้คําแนะนํา และ
ร่วมกันสํารวจพ้ืนท่ีว่ามีสถานท่ีใดมีศักยภาพเหมาะสมกับการท่องเท่ียวหรือสามารถพัฒนาได้ 
โดยเฉพาะการท่องเท่ียวโดยจักรยาน โดยสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ท่องเท่ียว ควรให้ชุมชนเป็นผู้กําหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการ
ของนักท่องเท่ียว ความต้องการของคนในชุมชน โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ชุมชน ควรมีการทําความเข้าใจในแนวทางการจัดกิจกรรมและการจัดการแบ่งบันผลประโยชน์ให้แก่   
ผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน โดยการเป็น
วิทยากรท้องถ่ินให้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพ้ืนท่ีของตนเอง และการให้ความรู้
เก่ียวกับภูมิปัญญาของชุมชน ท้ังการบรรยาย การสาธิตให้แก่นักท่องเท่ียว ผู้เข้ามาเยี่ยมชม ให้เกิด
ความรู้ และความเข้าใจในคุณค่าและความสําคัญของพ้ืนท่ี และภูมิปัญญาของพ้ืนท่ี และยังก่อให้เกิด
การตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมอีกด้วย 
  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
  กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ในฐานะของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดําเนินการ
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องนั้น ควรให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีต่างๆ อย่างเหมาะสม 
และเป็นหน่วยงานท่ีสามารถให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมา คุณค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเท่ียว ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงคุณค่าให้เกิด
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ตระหนักในคุณค่าของพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ภาคภูมิใจและการอนุรักษ์ท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ควรให้การสนับสนุนโดยการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เป็นท่ี
รู้จักมากข้ึน 
  สายตรวจจักรยาน สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ และเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีให้ความสําคัญกับการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ ควรให้
การสนับสนุนในเรื่องความการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการม่ันใจในการใช้จักรยานเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
  ภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีควรมีส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อาทิ 
  ชมรมจักรยานต่างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์และแนะนําเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว 
ให้แก่สมาชิกของชมรมจักรยานท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพ่ือให้เกิดการรับรู้
เก่ียวกับกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวจัดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอย่างแพร่หลาย
มากยิ่งข้ึน 
  ผู้ประกอบการนําเท่ียวด้วยจักรยาน ควรกําหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชนไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดเรียนรู้ในวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชุมชนและอุดหนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชน อาทิ การให้ชุมชนเป็นผู้จัดเตรียมอาหารว่าง
และเครื่องด่ืมให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากับคณะทัวร์  
  นักท่องเท่ียว เป็นส่วนท่ีสําคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว 
และเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีข้ึน นักท่องเท่ียวควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
ประชาชนในพ้ืนท่ีจัดข้ึน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และควรเคารพวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชุมชน 
โดยควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานท่ี ตลอดจนควรช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของของชุมชนไม่ก่อให้เกิดความรําคาญกับคนในชุมชนที่ยังคงดํารงชีวิตอยู่
ตามปกติ  
   ประชาชนในพื้นที่ ควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ และการเพื่อให้เกิดการจัดการกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นท่ี
และชุมชน ซึ่งการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน และควรร่วมกันหารือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนพ้ืนท่ีมี
ส่วนร่วมในการคิด พิจารณาและตัดสินใจในการดําเนินการและร่วมรับผิดชอบดําเนินการต่างๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน อาทิ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
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การแบ่งพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับการใช้งานและการใช้ประโยชน์ การกําหนดส่งอํานวยความสะดวกและ
จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เป็นต้น โดยร่วมกันหาแนวทางการในบริหารงานการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
โดยจัดต้ังเป็นกองทุนของชุมชนในการบริหารรายได้ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน 
โดยสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ค่าวิทยากรท้องถ่ิน ค่าบํารุงรักษาจักรยาน ค่ากิจกรรมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาของชุมชน และค่าบริหารจัดการของกองทุน เป็นต้น 
  การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว ควรได้รับการให้คําแนะนําและการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการท่องเท่ียว ซ่ึงอยู่
ในฐานะคนนอก หากแต่ผู้คนในชุมชน ซ่ึงอยู่ในฐานะคนในซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการท่ีจะทําให้เกิดการ
ท่องเท่ียว และการจัดกิจกรรมจักรยานในพ้ืนท่ี เพราะสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ในความดูแลของท้ังชุมชน
และหน่วยงานของรัฐ อีกท้ังชาวบ้านในพ้ืนท่ีจะรู้จักและมีความผูกพันกับสถานท่ีเป็นอย่างดี จึงควรให้
ชุมชนได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชน และมีบทบาทในการ
ตัดสินใจในการจัดกิจกรรม การกําหนดบทบาทของตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงจะทําให้
การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวประสบความสําเร็จและสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ
ก่อให้เกิดการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนต่อไป  
  ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันจัดกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 
  7. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  8. การประชาสัมพันธ์และการตลาดของกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว ควรได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ คือ กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย และมีศักยภาพในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยควรทําการเผยแพร่กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียว เพ่ือให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการใช้จักรยานท่องเท่ียว โดยทําการเผยแพร่
ในสื่อต่างๆ ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  8. แนวทางการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว ควรดําเนินการ ดังนี้ 
  8. 1. การจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว อาทิ  
         การจัด Fam Trip ให้แก่ Blogger ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้มาร่วม
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว เพ่ือให้มาเขียนรีวิว เพ่ือนําไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ซ่ึงเป็นสื่อท่ีเข้าถึงคน
ทุกกลุ่ม และเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว  
       การจัด Press Trip ให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศให้
รับรู้ถึงกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 
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  8.2. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ  
  .     1. จัดทําเว็บไซต์ของกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน 
  .    2. จัดทําแผ่นพับเส้นทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือประชาสัมพันธ์เส้นทางและสถานท่ีท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมากข้ึน โดยแบ่งออกเป็นย่านต่างๆ อาทิ ย่านเก่า (ย่านสามแพร่ง ย่านบางลําพู 
ย่านนางเลิ้ง) ย่านอาหารการกิน ย่านประวัติศาสตร์ วัดวัง  
  .     3. จัดทําโปรแกรมท่ีได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยจัดทําเป็นโปรแกรมท่ีสามารถเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวด้วยตนเอง และโปรแกรมจะ
จัดลําดับและเส้นทางท่ีจะใช้ในการข่ีจักรยานนักท่องเท่ียวสามารถข่ีจักรยานตามเส้นทางในแอปพิเคชั่น
ไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ร่วมกับการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจัดทําโปรแกรมท่ีสามารถแนะนําและจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวโดย
จักรยาน เรียงลําดับก่อนหลังของสถานท่ีท่ีเราเลือกตามความสนใจเพ่ือให้โปรแกรมจัดทําเป็นเส้นทาง
ให้โดยสามารถใช้กับสมาร์ทโฟน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน  
  .       4. จัดทําเฟสบุ๊ค (Facebook) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือให้เกิดการรับรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
อย่างต่อเนื่อง และมีการแนะนําเส้นทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้อีกด้วย 
  .       5. การประชาสัมพันธ์ในจุดบริการข้อมูลนักท่องเท่ียวของกองการท่องเท่ียวท่ีต้ังอยู่
พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว อาทิ จุดบริการบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ 
ได้แก่ บริเวณพระบรมมหาราชวัง ท่าช้าง วัดบวรนิเวศ เป็นต้น 
    โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ  อาทิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) กองประชาสัมพันธ์ 
กรุงเทพมหานคร ชมรมจักรยานต่างๆ บริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยาน ชุมชนต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือในการ
ช่วยเผยแพร่กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมากข้ึน 
    ในส่วนของการตลาด เป็นสิ่งท่ีจําเป็นในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวโดยควร
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว เพ่ือทําการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวผ่านสื่อต่างๆ ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวได้รับความสนใจทําให้มีประชาชนและนักท่องเท่ียวเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียว ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการนําเท่ียวด้วยจักรยานและผู้ประกอบการ
ให้บริการต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยหากมีการจัดทําเส้นทางท่องเท่ียว
จักรยานท่ีตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายได้ และทําประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
เกิดการรับรู้เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ และกระตุ้นความสนใจในกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้
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ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ กลุ่มต่างๆท่ีสนใจการ
ท่องเท่ียวด้วยจักรยานโดยเฉพาะ และเครือข่ายทางการท่องเท่ียวต่างๆ จึงควรดําเนินการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ โดยจัดทําแผนการตลาดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายช่องทางการตลาดของ
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องต่อไป 
  จากแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องท่ีได้จากข้อมูลจากแนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวจากผู้จัดกิจกรรมและ
ผู้นําเท่ียวด้วยจักรยาน ความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
การวิเคราะห์ความสําคัญและคุณค่าของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องต่อการท่องเท่ียวโดย
จักรยานท้ังมี 7 แนวทางข้างต้นนั้น หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ควรเป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนและให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องในทุกๆ ด้าน โดยยึดแนวคิดการท่องเท่ียวยั่งยืน และควรให้ความสําคัญ
กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  
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บทท่ี 6 
  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ
งานวิจัยเก่ียวกับพ้ืนท่ีศึกษาในเรื่องความสําคัญ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และคุณค่าของพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบมีและไม่มีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลนํามาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องท่ีเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป   

ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในฐานะเคยเป็น
ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมากว่า 200 ปี จึงมีทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า 
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวมากมาย อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วังเจ้านายต่างๆ 
วัด ศาลเจ้า มัสยิด ย่านการค้า ชุมชนเก่าแก่ มีอาคารสถาปัตยกรรมอันงดงามมีความเป็นเอกลักษณ์ 
จึงเป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสําคัญมากของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครในปัจจุบันการเดินทาง
ท่องเท่ียวในบริเวณนี้ท่ีผ่านสามารถเดินทางเข้าถึงได้หลายรูปแบบท้ังโดยทางรถบัส รถประจําทาง 
รถยนต์ รถสามล้อ รถราง เรือโดยสาร และการเดินเท้า ทําให้มีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในบริเวณนี้เป็นจํานวนมากจึงทําให้มีการจราจรค่อนข้างคับค่ัง 
 17 ปีท่ีผ่านมา ได้มีการเริ่มต้นการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องข้ึนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2557 รวมระยะเวลา 16 ปี ซ่ึงมีหน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้มีบทบาทและเป็นผู้ดําเนินการริเริ่มข้ึน คือ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วยกิจกรรมทัวร์
จักรยานชมเกาะรัตนโกสินทร์ยามราตรี แต่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดําเนินการจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเพียงไม่นาน คือ ประมาณพ.ศ. 2543 ก็ยุติบทบาทลง กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีแต่กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเท่ียว) เป็นผู้มีบทบาทสําคัญและเป็นผู้ดําเนินการหลักมาต้ังแต่หลังระยะเวลาท่ีการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ริเริ่มไม่นาน และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี ต้ังแต่ พ.ศ.2541 – 2557  
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การจัดการกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีผ่านมา สามารถแบ่งได้เป็น 
2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2541 – กรกฎาคม 2551 และระยะท่ี 2 พ.ศ. สิงหาคม 2551 – กันยายน 2557 
ดังนี้ 

1. ระยะท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ในช่วง 10 ปีแรก) กิจกรรมจักรยาน
เพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง แบ่งได้ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 
ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – พฤศจิกายน พ.ศ.2546 (ชว่ง 5 ปีแรก) และช่วงท่ี 2 ระหว่างธันวาคม พ.ศ. 2546 – 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ช่วง 5 ปี ต่อมา)  

1. ช่วงท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – พฤศจิกายน พ.ศ.2546 (ช่วง 5 ปีแรก) เป็นช่วงของ
การเริ่มต้นกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) โดยมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมจักรยานทัวร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ในการ
เปิดตัวแคมเปญ Amazing Thailand เพ่ือรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ในประเทศไทยมากยิ่งข้ึนด้วยการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงเวลา
กลางคืนข้ึนเป็นครั้งแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก ต่อมาจึงได้จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว 
“ทัวร์จักรยานชมเกาะรัตนโกสินทร์ยามราตรี” เพ่ิมโดยจัดต่อเนื่องในทุกคืนวันเสาร์ (เดือนละ 4 ครั้ง) 
ผลตอบรับดีมาก มีคนเข้าร่วมโครงการตลอด ส่งผลให้ในช่วงต้นปี 2542ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(ปัจจุบัน คือ กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว) หันมาสนใจจัดกิจกรรม
ท่องเท่ียวรอบเกาะในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเช่นกัน โดยแต่จัดในช่วงเช้าก่อน แต่ต่อมาในกลาง 
พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องใน
ช่วงเวลาคํ่าเพ่ิมข้ึนอีก ผลคือมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเป็นจํานวนมาก หากแต่ใน พ.ศ. 2543 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ยุติการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ลง ดังนั้นต่อมาจึงมีแต่กรุงเทมหานครเป็นหลักในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอีกกว่า 10 ปี 
 ช่วงท่ี 2 ระหว่างธันวาคม พ.ศ. 2546 – กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ช่วง 5 ปี ต่อมา)  
ระยะนี้กรุงเทพมหานครยังคงจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมา แต่ไม่มากนัก 
เนื่องจากในช่วงหลังปี พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานครหันไปสนใจจัดกิจกรรมท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ในรูปแบบอ่ืนๆ และหลากหลายเพ่ิมข้ึน เช่น กิจกรรมไหว้พระเก้าวัด กิจกรรมล่องเรือสืบสาน
ตํานานบางกอกน้อย และกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรย่านเก่า เป็นต้น นอกจากจะจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวน้อยลง กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ยังหันมาปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ดําเนินการ
จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวมาเป็นการให้การสนับสนุนบุคลากรให้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียว คําแนะนํา การค้นหาและสํารวจเส้นทาง การจัดทําเส้นทาง
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ท่องเท่ียวต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้แก่ หน่วยงานต่างๆ 
ท่ีจัดกิจกรรมท่องเท่ียวด้วยจักรยาน เช่น ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

2. ระยะท่ี 2 ระหว่างสิงหาคม พ.ศ. 2551 – กันยายน พ.ศ. 2557 (ช่วง 6 ปีหลัง) 
กรุงเทพมหานครเน้นการให้บริการจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  

2. นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ได้กลับมาฟ้ืนฟูการจัด
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนอีกครั้ง โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเต็ม
รูปข้ึนแต่แตกต่างจากในระยะท่ี 1 คือ เป็นการให้บริการยืม – คืนจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง โดยมอบให้บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการด้วยการจัดหาจักรยาน
ให้บริการ จัดต้ังสถานีให้บริการยืมคืนจักรยาน และจัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจําแต่ละสถานี จัดทํา
คู่มือแนะนําเส้นทางและสถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนดําเนินการ การขนย้ายจักรยาน การดูแลรักษา
ซ่อมบํารุงจักรยาน และการประกันภัยให้กับผู้ใช้บริการ เป็นต้น ลักษณะการให้บริการจักรยานถือเป็น
หัวใจของการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องโดย
นักท่องเท่ียวสามารถยืม – คืน จักรยานได้ภายใน 1 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้บริการได้ทุกวัน 
(วันจันทร์ – ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. 
ถ้าเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจะนําพาสปอร์ต หรือถ้าเป็นชาวไทยจะบัตรประจําตัวประชาชนมาเป็น
หลักฐานในการขอใช้บริการ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ การกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ในระยะท่ี 2 ท่ีมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการและดําเนินการโครงการฯ ท้ังหมด สามารถ
แบ่งการดําเนินการออกเป็น 5 ช่วง ตามงบประมาณท่ีได้รับแต่ละช่วง ดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 12 สิงหาคม 2551– 
12 พฤษภาคม 2552 (270 วัน) เป็นการดําเนินการให้บริการเฉพาะในพ้ืนกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนคร 

ช่วงท่ี 2 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 17 มกราคม – 
22 มิถุนายน 2553 (120 วัน) เป็นการดําเนินการให้บริการเฉพาะในพ้ืนกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนคร
เช่นเดียวกับช่วงท่ี 1  

ช่วงท่ี 3 โครงการ Bangkok Green Bike (จักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและ
ฝั่งธนบุรี) ดําเนินการระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม 2553 – 14 มีนาคม 2554 (240 วัน) เป็นการดําเนินการ
ให้บริการในพ้ืนกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรีด้วย 

ช่วงท่ี 4 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 16 – 28 ตุลาคม 2554 
และ 6 ธันวาคม 2554 – 21 กุมภาพันธ์ 2555 (90 วัน) ดําเนินการให้บริการในพ้ืนกรุงรัตนโกสินทร์
ฝั่งพระนครและพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรีด้วย 
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ช่วงท่ี 5 โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ (Bangkok Smile Bike) ดําเนินการระหว่าง
วันท่ี 22 กันยายน 2556 – 16 กันยายน 2557 (360 วัน) เป็นการดําเนินการให้บริการในพ้ืนกรุงรัตนโกสินทร์   
ฝั่งพระนครและพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรีด้วย 

โดยในช่วงท่ี 1 -2 พ้ืนท่ีการให้บริการเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครเท่านั้น 
ต่อมาในช่วงท่ี 3 – 5 ได้มีการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการไปยังพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรีด้วย ซ่ึงใน
การดําเนินการให้บริการในแต่ละช่วงได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนคร นอกจากนี้ในการให้บริการในช่วงท่ี 5                
ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครและกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งธนบุรีประสบความสําเร็จ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากในโครงการช่วงท่ี 5 นี้มีการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวถึง 11 ครั้ง เพ่ือรณรงค์และ
ส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยนําเอาประวัติศาสตร์ คุณค่า และความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม               
ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมาเชื่อมต่อกันสร้างเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงสถานท่ี
ต่างๆ อาทิ เส้นทางยักษ์วัดแจ้ง แร้งวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน์  เส้นทางอาถรรพ์ ความเชื่อ และสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ณ ชุมชนโบราณ คลองบางกอกน้อย เส้นทางตามรอยประวัติศาสตร์คนดีศรีบางลําพู 
เป็นต้น จึงดึงดูดความสนใจทําให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากข้ึน เกิดกระแสความนิยมในการ
ป่ันจักรยานท่องเท่ียวอย่างเห็นได้ชัด เพราะเป็นกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเรียนรู้นี้เป็นการท่องเท่ียว
แนวใหม่ จึงทําให้มีผู้สนใจข่ีจักรยานและเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครเพ่ิม
มากข้ึนอีกด้วย  

จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะท่ี 2 ช่วงท่ี 5 
(ระหว่าง พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2557) ทําให้เกิดบริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยาน เกิดข้ึนโดยเริ่มต้นด้วยโปรแกรม
การท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องก่อน ต่อมาขยายไปสู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ในกรุงเทพมหานครอีกด้วย อาทิ ร้าน เวโล ไทยแลนด์ (Velo Thailand) บริษัท Grasshoppers บริษัท 
Co Van Kessel Bangkok Tours เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเครื่องด่ืมบริการจัดทัวร์จักรยาน
และยืมจักรยานป่ันหลายแห่งเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวโดยจักรยาน อาทิ ร้าน Café  Velodome และ
เกสต์เฮ้าท์ท่ีมักมีบริการให้ยืมจักรยานแก่ผู้มาพักอีกด้วย เกิดการนําเข้าและจําหน่ายจักรยาน และร้านขาย
อุปกรณ์จักรยาน อย่างไรก็ตามกระแสความนิยมท่ีมีมากข้ึนทําให้กลุ่มนักป่ันต่างรวมตัวกันจัดงาน Event 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับจักรยานมากข้ึน โดยภายในงานมีการจําหน่ายจักรยานและอุปกรณ์เก่ียวกับจักรยาน ฯ อาทิ 
งาน Bangkok Bike งาน Thailand Sports and Extreme เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมีรายการโทรทัศน์ท่ีมี
เนื้อหาเฉพาะเก่ียวกับการข่ีจักรยานและการท่องเท่ียวโดยจักรยานเผยแพร่มากข้ึน อาทิ รายการ Bike 
Finder รายการ Life Cycling และรายการ Human Ride เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตามโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครท่ีดําเนินการมานาน
ถึง 6 ปี ต้ังแต่ 12 สิงหาคม 2551 จนถึงเม่ือปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จึงยุติลง เพราะไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากกรุงเทพมหานครในการดําเนินการต่อมา ส่งผลให้ไม่มีการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอย่างจริงจังอีกต่อไป หากนักท่องเท่ียวต้องการเดินทาง
ท่องเท่ียวโดยจักรยานต้องมีจักรยานเป็นของตนเองหรือเช่าจักรยานจากร้านเช่าจักยาน หรือใช้บริการ
จากบริษัทนําเท่ียว  

ในช่วงปลายปี 2557 รัฐบาลได้ให้ความสําคัญและสนับสนุนการใช้จักรยานอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะในวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติ
ป่ันจักรยานนําในฐานะเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางจักยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์อีกด้วย  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้จักรยานและการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องได้รับความสนใจและความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยมายิ่งเห็นได้ชัดมาก
จากความนิยมและจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike For Mom ท่ีจัดข้ึนในวันท่ี 16 สิงหาคม 2558 และ
กิจกรรม Bike For Dad จัดข้ึนในวันท่ี 11 ธันวาคม 2558 ท่ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
และภูมิภาคอ่ืนๆ เป็นจํานวนมาก 

หากพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคจากการศึกษาความสําคัญและคุณค่า
ของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องต่อการท่องเท่ียวโดยจักรยานท่ีผ่านมาพบว่าพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์มีทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า มีความสําคัญในระดับประเทศและเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครซ่ึงกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมท่ีแปลกใหม่และเหมาะสมในการเดินทางท่องเท่ียว เพราะทําให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีต้ังอยู่ในถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐท้ัง       
รัฐบาลและกรุงเทพมหานครเริ่มเห็นถึงความสําคัญ เริ่มให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องจริงจังมากข้ึน โดยมีการสร้างเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ประกอบกับ
เริ่มมีบริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยานโดยเฉพาะและค่อยๆ เพ่ิมจํานวนข้ึนอีกด้วย แต่การท่องเท่ียวโดย
จักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีผ่านมายังมีข้อจํากัดของพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีใจกลาง
พระนคร และย่านเก่า ถนนจะค่อนข้างแคบไม่สามารถขยายเส้นทางคมนาคมได้ ทําให้พ้ืนท่ีไม่ค่อย
เอ้ืออํานวยต่อการจัดทําเลนจักรยานนัก เพราะต้องใช้พ้ืนท่ีถนนร่วมกับยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในบริเวณใกล้กับพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนฯ พ้ืนท่ี
การจราจรจะหนาแน่นติดขัด อันเนื่องมาจากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวจํานวนมาก             
ในแต่ละวัน ประกอบกับไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีให้ร่มเงา จึงไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว
ในช่วงกลางวัน อีกท้ังสิ่งอํานวยความในการใช้จักรยาน อาทิ จุดจอดจักรยาน เส้นทางจักรยาน ป้ายบอกทาง 
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และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ยังไม่มีการพัฒนามากนัก ควรมีการพัฒนาทางกายภาพในด้านต่างๆ ของ
พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับจักรยานท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมภายใต้ข้อจํากัดด้านกายภาพของพ้ืนท่ีจึงต้องอาศัย
ความรู้ ประสบการณ์จากผู้รู้หลายด้านมาร่วมกันพัฒนาทางกายภาพเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวให้เกิดความเหมาะสมและยั่งยืน  
  จากการสํารวจข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 50 คน พบว่าผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุระหว่าง 45 – 55 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีมีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัวมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป นิยมเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว             
ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยนิยมข่ีจักรยานในช่วงเช้า
ระหว่าง 08.00 – 10.00 น. โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ สถานท่ีท่องเท่ียว               
ท่ีนิยมมาท่องเท่ียว ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง รองลงมา คือ เสาชิงช้า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ศาลหลักเมือง และวัดอรุณราชวรารามฯ โดยมีความเห็นว่ากรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาคือเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม สําหรับ   
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีควรจัดให้มีในการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง
มากท่ีสุด คือ ท่ีจอดรถจักรยาน และเส้นทางจักรยาน รองลงมาคือ ป้ายบอกทาง และช่องทาง
จักรยาน  

ดังนั้น จากการศึกษาการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่องท่ีผ่านมา พบว่ากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และ
พ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสมและควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมนี้
ให้มีข้ึนต่อไปและควรมีความต่อเนื่อง โดยควรมีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องด้านต่างๆ ดังนี้ การบริหารจัดการกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว 
การพัฒนารูปแบบของกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว เส้นทางจักรยานท่องเท่ียว การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
และศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้
จักรยาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว และการประชาสัมพันธ์และการตลาด 

1. การบริหารจัดการกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว  
       การจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนทีเก่ียวเนื่องควรให้
กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการบริหารจัดการเนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีนี้โดยตรงและมีประสบการณ์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมาก่อน นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนท้ัง
หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการบริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยาน ร้านให้บริการจักรยาน ร้านขายอุปกรณ์ 
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จักรยาน และชุมชน โดยสร้างเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยจักรยานมีการบริการจัดการท่ี
เหมาะสมควรมีการหารือร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครและเครือข่าย เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องดําเนินต่อไปอย่างม่ันคงเข้มแข็ง อันจะ
นําไปสู่การพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม ประสบความสําเร็จต่อเนื่องและยั่งยืน
ต่อไป 

2. การพัฒนารูปแบบของกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว  
     การจัดทํารูปแบบกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีควรดําเนินการเพ่ือเป็นการส่งเสริม
และกระตุ้นให้เกิดการใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทางและการท่องเท่ียว และควรมีรูปแบบ
ท่ีหลากหลายเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรุงเทพมหานคร 
(กองการท่องเท่ียว) ควรเป็นหลักร่วมกับภาคส่วนอ่ืนๆ อาทิ ชมรมจักรยานต่างๆ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ผู้ประกอบการท่องเท่ียวด้วยจักรยาน และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ส่งเสริมการจัดทํากิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องท่ีเหมาะสม ควรมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
คือ รูปแบบกิจกรรมประจําและสมํ่าเสมอ กิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 
  2. 1. รูปแบบของกิจกรรมประจําและสมํ่าเสมอ อาทิ การจัดกิจกรรมในลักษณ์โปรแกรม
การท่องเท่ียวสําเร็จรูป อาทิ กิจกรรมจักรยานชมเกาะรัตนโกสินทร์ยามคํ่าคืน กิจกรรมจักรยานธนบุรี
ศรีมหาสมุทร และกิจกรรมจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น 
  2. 2. รูปแบบของกิจกรรมพิเศษ ควรมีการจัดเป็นกิจกรรมพิเศษเพ่ือกระตุ้นให้เห็น
ความสําคัญของการใช้จักรยานโดยเฉพาะเพ่ือการท่องเท่ียว อาทิ กิจกรรมแรลลี่จักรยานท่องเท่ียว 
กิจกรรมแข่งขันจักรยานประจําปี และกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยาน Bangkok Car Free Day 
  3. เส้นทางจักรยานท่องเท่ียว พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีไม่กว้างนัก มีทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า 
และหลากหลายจํานวนมาก ท่ีผ่านมาเส้นทางท่องเท่ียวในพ้ืนที่นี้ใช้เส้นทางถนนสายหลัก สามารถ
กําหนดเข้าแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีรถยนต์สามารถเข้าถึงได้ ต่อมามีการจัดทําเส้นทางพิเศษ
ซ่ึงเป็นเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยนําเอาประวัติศาสตร์ คุณค่าและ
ความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีมาเชื่อมต่อกัน สร้างเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงสถานท่ี
กับประวัติความเป็นมา เพ่ือดึงดูดความสนใจทําให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน  
   ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการจัดทําเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว โดยควรจัดทําเส้นทาง
จักรยานท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยใช้เส้นทางท่ีเข้าไปในถนนสายรองท่ีมีขนาดเล็ก เพ่ือให้สามารถเดินทาง
เข้าถึงพ้ืนท่ีในชุมชน ย่านเก่าท่ีต้ังอยู่ในตรอก ซอก ซอยท่ีรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง อาทิ เส้นทางจักรยาน
ท่องเท่ียวในชุมชนบ้านบุ เส้นทางจักรยานท่องเท่ียวย่านวัดระฆัง-วังหลัง และเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว 
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ย่านวัดดุสิต เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวท่ีเริ่มต้นจากใจกลางพระนครและ
เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีโดยรอบ อาทิ ย่านเยาวราช ย่านตลิ่งชัน และย่านคลองสาน โดยเส้นทางควรเชื่อมโยงกับ
การคมนาคมอ่ืนๆ อาทิ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร เป็นต้น และควรจัดเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ตามความสนใจของนักท่องเท่ียว อาทิ เส้นทางจักรยานท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ เส้นทางท่องเท่ียว
วัฒนธรรม เส้นทางท่องเท่ียวย่านเก่า เป็นต้น 
 4. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  

   ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียว
อยู่เป็นจํานวนมากและได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยู่แล้ว จึงควรพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
อยู่เดิมให้ดีข้ึนและท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ควรมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน อาทิ การดูแลรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วยต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือให้สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม หากแต่หน่วยงานของรัฐควรให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีโดยยังคงเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ีไว้ควรคํานึงถึงข้อจํากัดของ
พ้ืนท่ี และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีของชุมชน  

   ในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวนั้นควรเป็นนโยบายและอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐท่ีมีศักยภาพ คือ กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) สํานักสิ่งแวดล้อม 
และสํานักงานเขตในสถานท่ีท่องเท่ียว ควรให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ท้ังงบประมาณในการดําเนินการ 
การให้ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีดึงดูดใจและสร้างความ
ประทับใจในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 5. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้จักรยาน  

5. สิ่งท่ีสําคัญของกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
คือ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและท่ีควรทําโดยเร่งด่วน คือ การปรับพ้ืนผิวถนนให้เรียบ เปลี่ยนฝา
ตะแกรงท่อระบายน้ําไม่ให้เป็นช่องท่ีล้อจักรยานตกลงไปได้เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยาน นอกจากนี้ 
ควรมีจุดจอดจักรยานบริเวณใกล้แหล่งท่องเท่ียวพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ล็อค ป้ายต่างๆ อาทิ ป้ายบอกเส้นทาง 
ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเล่าเรื่อง ป้ายแผนผัง  
 5. สําหรับกรณีการจัดทําเลนจักรยานเป็นหนึ่งในสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้
จักรยานท่ีควรมี หากแต่ข้อจํากัดของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง ซ่ึงถนนส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็ก หากมีการจัดทําเลนจักรยาน อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของรถยนต์ ดังนั้นในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์ควรมีการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการจัดทําเส้นทางจักรยานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย ส่วนการให้บริการยืม
จักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีนี้ควรรื้อฟ้ืนให้มีเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวท่ีไม่มีจัก
ยานเป็นของตนเอง และนักท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีจะใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว
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ภายในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง นอกจากนี้ควรประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กองบังคับ
การตํารวจจราจร และสถานีตํารวจในพ้ืนท่ี เพ่ือการจัดระบบการจราจรใหม่ กรณีรถบัสนํานักท่องเท่ียว
เช้ามาเยี่ยมชมชมในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์แล้วควรให้รถบัสท่ีไปจอดในพ้ืนท่ีรอบนอก โดยควรกําหนดจุด
จอดรถภายนอกพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ พ้ืนท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร (สายใต้ ป่ินเกล้า) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพียงพอ
และไม่ไกลจากใจกลางพระนครนัก นอกจากนี้ควรมีการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของ
นักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวโดยใช้จักรยานก่อนการเดินทางท่องเท่ียว เพ่ือให้ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย ควรจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวด้วยจักรยานพร้อมท้ังมีการศึกษา
เพ่ิมเส้นทางท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องให้มากข้ึน  

อย่างไรก็ตามการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในกิจกรรมจักรยาน
ท่องเท่ียวควรคํานึงถึงการใช้งาน เพียงพอ ความเหมาะสม ข้อจํากัดของพ้ืนท่ี และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีอีกด้วย 
 6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว 
     ในกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวควรให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) ควรเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก ควรได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ผู้ประกอบการนําเท่ียวด้วยจักรยาน 
ชมรมจักรยาน ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยควรมรการ
ส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวภายใน
ชุมชนของตนเอง  โดยมีหน่วยงานของรัฐ คือ กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนและการให้คําแนะนํา
แก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ี
เก่ียวเนื่อง  
     ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม
จักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง จะก่อให้เกิดความสําเร็จและสามารถ
ดําเนินกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวยั่งยืนต่อไป 

7. การประชาสัมพันธ์และการตลาด  
   การพัฒนากิจกรรมจักยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องควรเน้น  

การประชาสัมพันธ์และการตลาดเพ่ือทําให้กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวเป็นท่ีสนใจและรู้จักอย่างแพร่หลาย
ให้แก่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ หน่วยงานของรัฐ คือ กรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว) 
ควรมีบทบาทหลักและควรดําเนินการ ดังนี้ จัดทํา Fam Trip ให้แก่ Blogger ด้านการท่องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดทํา Press Trip ให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
อาทิ การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (กองการท่องเท่ียว)  
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การจัดทําเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค (Facebook) เก่ียวกับกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียว จัดทําแผ่นท่ี แผ่นพับ
แนะนําเส้นทางจักรยานท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว การจัดทําโปรแกรมท่ีรวบรวมเก่ียวกันแหล่ง
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ต่างๆ ควรจัดให้มีซุ้มให้บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวของกองการท่องเท่ียวให้กระจาย
อยู่เป็นจุดๆ บนเส้นทางจักรยานท่องเท่ียว นอกจากนี้กรุงเทพมหานครควรขอความร่วมมือจาก
เครือข่ายจักรยานท่องเท่ียว เช่นชมรมจักรยานต่างๆ บริษัทนําเท่ียวด้วยจักรยาน ผู้ประกอบการและ
ผู้จัดการท่ีพักให้ร่วมมือกันช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลายยิ่งข้ึน ซ่ึงนอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
  
ข้อเสนอแนะ 

  1. กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
ควรมีนโยบายในการฟ้ืนฟูและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวท้ังเชิงวัฒนธรรม และ
เชิงนิเวศข้ึนต่อไป 
  2. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนพ้ืนท่ีในสํานักงานเขตต่างๆ ท่ีมีศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวจักรยานให้มีการพัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือสร้างความม่ันใจและความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวโดยจักรยาน โดยใช้แนวทางจากงานศึกษาเรื่องนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
พ้ืนท่ี และวัฒนธรรมของผู้คน 
  3. ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
ของตนเองอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้จากการเช่ายืมจักรยานและอุปกรณ์      
การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว และการประสานงานและการอํานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนท่ีของตนเอง 
  4. หมวกกันน็อคกับความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญในการท่องเท่ียวโดยจักรยาน เพราะเป็น 
อุปกรณ์ท่ีใช้เ พ่ือป้องกันอุบัติเหตุในขณะข่ีจักรยาน หากแต่ในปัจจุบันผู้ ข่ีจักรยานยังไม่ได้ให้
ความสําคัญของการสวมหมวกกันน็อค จึงควรมีการรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อค เพ่ือให้ผู้ขับข่ี
ตระหนักถึงการขับข่ีอย่างปลอดภัยในการใช้จักรยาน ควรมีการให้บริการให้ยืมหรือเช่า หมวกกันน็อค 
หากแต่บางคนคิดว่าหมวกกันน็อคเป็นอุปกรณ์ท่ีไม่ควรใช้ร่วมกัน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ควร
เฉพาะตัวบุคคล และปัญหาในเรื่องขนาดของหมวกต้องมีความหลากหลาย เพราะแต่ละคนมีขนาด
ศีรษะไม่เท่ากันนั่นเอง หรือหากไม่ใช้บริการเช่าหรือยืมควรมีการรณรงค์ให้ผู้ขับข่ีจักรยานควรนํามาเอง  
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ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
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 แบบสอบถาม  
แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 

ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                           

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม (ผู้ใช้จักรยานในการเดินทางท่องเท่ียว) 
คําชี้แจ้ง กรุณาทําเครื่องหมาย  x  ลงใน (    ) หน้าข้อความท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด และ
เติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. เพศ    (    ) ชาย  (    ) หญิง 

 

2. อายุ  (    ) 15 - 25  ปี  (    ) 25 - 35  ปี  (    ) 35 - 45  ปี 
(    ) 45 - 55  ปี  (    ) 55 ปีข้ึนไป   

 

3. ระดับการศึกษา   
  (    ) ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา   (    ) ปวช. – ปวส.  
  (    ) ปริญญาตรี    (    )  สูงกว่าปริญญาตรี  

4. ภูมิลําเนา  (    ) กรุงเทพมหานคร   (    ) อ่ืน ๆ .............................  

5. อาชีพ 

  (    ) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ (    ) ลูกจ้างบริษัทเอกชน / ธนาคาร 
  (    ) นักเรียน / นักศึกษา   (    ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  (    ) พ่อบ้าน / แม่บ้าน     (    ) รับจ้าง 
  (    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..............................................................  
 

6. รายได้ 
  (    ) ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
  (    ) 10,001 – 20,000 บาท 
  (    ) 20,001 – 30,000 บาท 
  (    ) 30,001 – 40,000 บาท 
  (    ) 40,001 บาทข้ึนไป 
 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงรัตนโกสินทร์ 
1. ความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียว  

(    ) 1 ครั้ง/เดือน      (    ) มากกกว่า 1 ครั้ง/เดือน    
(    ) มากกกว่า 1 ครั้ง/ 3 เดือน     (    ) มากกว่า 1 ครั้ง/ 6 เดือน    
(    ) อ่ืนๆ ............................................................... 
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2. ช่วงเวลาในการเดินทางเข้าสู่พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์  
(    ) 08.00 – 10.00 น.   (    ) 10.00 – 12.00 น.  
(    ) 12.00 – 16.00 น.   (    ) 16.00 – 20.00 น.  
(    ) 20.00 – 22.00 น.    (    ) หลัง 22.00 น. 

 

3. ช่วงวันเดินทางท่องเท่ียวในกรุงรัตนโกสินทร์ 
(    ) วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์)    (    ) วันเสาร์ – อาทิตย์   
(    )  วันหยุดนักขัตฤกษ์     (    ) อ่ืนๆ................................. 

 
 

ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเก่ียวกับการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
1. ท่านเคยไปในสถานท่ีใดบ้างในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  (    ) พระบรมมหาราชวัง   (    ) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  (    ) หอศิลปเจ้าฟ้า   (    ) วัดชนะสงคราม 
  (    ) มัสยิดจักรพงษ์   (    ) สวนสันติชัยปราการ/ป้อมพระสุเมรุ 
  (    ) วัดสังเวช    (    ) ศาลหลักเมือง 
  (    ) วัดพระเชตุพนฯ   (    ) วัดบวรนิเวศวิหาร 
  (    ) ศาลเจ้าพ่อเสือ   (    ) วัดมหรรณพาราม 
  (    ) ป้อมมหากาฬ   (    ) วัดสุทัศนเทพวราราม 
  (    ) เสาชิงช้า    (    ) เทวสถาน 
  (    ) วัดอรุณราชวราราม   (    ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
  (    ) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (    ) โรงละครแห่งชาติ 
  (    ) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (    ) วัดราชนัดดาราม/ โลหะปราสาท 
  (    ) อนุสาวรีย์ทหารอาสา  (    ) วัดเทพธิดาราม 
  (    ) หอนาฬิกา/หอกลอง   (    ) มิวเซียมสยาม 
  (    ) วัดสระเกศ/ภูเขาทอง  (    ) พิพิธภัณฑ์บางลําพู 
  (    ) วัดจักรวรรดิ   (    ) นิทรรศรัตนโกสินทร์ 
  (    ) วัดสามพระยา   (    ) หอศิลปะร่วมสมัย 
  (    ) วัดบพิธพิมุข   (    ) ย่านสามแพร่ง 
  (    ) วังวรดิศ    (    ) ย่านบางลําพู 
  (    ) วังเทวเวศม์    (    ) ย่านนางเลิ้ง 
  (    ) วังบางขุนพรหม   (    ) บ้านพระยาสุริยานุวัฒน์ 
  (    ) อาคารอนุรักษ์ย่านปากคลองตลาด (    ) บ้านเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี 
  (    ) อาคารอนุรักษ์ย่านท่าเตียน  (    ) วัดเทพศิรินทราวาส 
  (    ) อาคารอนุรักษ์ย่านท่าช้าง   (    ) วังบ้านดอกไม้  
  (    ) อาคารอนุรักษ์ย่านถนนบํารุงเมือง  (    ) วัดราชบพิธ 
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  (    ) อาคารอนุรักษ์ย่านถนนราชดําเนินกลาง  (    ) วัดราชประดิษฐ์ 
  (    ) อาคารอนุรักษ์ย่านถนนพระอาทิตย์  (    ) กรมอู่ทหารเรือ 
  (    ) อาคารอนุรักษ์ย่านบ้านหม้อ   (    ) วัดอัมรินทราราม 
  (    ) วัดบุรณศิริ     (    ) วัดระฆังโฆสิตาราม 
  (    ) วัดโมลีโลกยาราม    (    ) สถานีรถไฟบางกอกน้อย 
  (    ) พระราชวังเดิม    (    ) วัดเครือวัลย์ 
  (    ) พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน   (    ) พิพิธภัณฑ์ศิริราช 
  (    ) ถนนข้าวสาร 
 

2. ท่านคิดว่ากรุงรัตนโกสินทร์ และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง มีแหล่งท่องเท่ียว ประเภทใดมากท่ีสุด 
   (เรียงลําดับจากมากท่ีสุด 3 อันดับ (อันดับ 1 - 3) 
 (    ) แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
 (    ) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 (    ) แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 
 (    ) แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือนันทนาการ 
 (    ) แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 (    ) แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 
3. ท่านคิดว่าสิ่งอํานวยความสะดวกใดควรจัดให้มีในการใช้จักรยานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (    ) ป้ายบอกทาง    (    ) ท่ีจอดรถจักรยาน 
  (    ) คู่มือ/แผ่นพับแนะนําเส้นทางท่องเท่ียว (    ) แผนท่ี 
  (    ) ป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์  (    ) ช่องทางจักรยาน 
  (    ) ป้ายจราจร     (    ) สัญญาณจราจร 
  (    ) ไฟส่องสว่าง    (    ) ท่ีจอดรถจักรยาน 

(    ) เส้นทางจักรยาน    (    ) ร้านซ่อมจักรยาน 
(    ) สุขา      

 
ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
       ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสอบถาม 
แนวทางการพัฒนากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 

ในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                           

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คําถามท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้จัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 
1. เป้าหมายของการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3. ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องต่อไป
หรือไม่
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

4. ในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องมีข้อจํากัดและ
อุปสรรคอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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5. ท่านคิดว่ากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องควรปรับปรุงไร
บ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

6. ท่านคิดว่ากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องควรให้หน่วยงาน
ใดเป็นผู้ดําเนินการ/ผู้สนับสนุน อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
7. ท่านคิดว่ากิจกรรมจักรยานท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องควรได้รับ
งบประมาณในการดําเนินการจากหน่วยงานใด/เพ่ือดําเนินการในส่วนใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
       ขอขอบคุณในความร่วมมือ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ราชกิจจานุเบกษา 
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หน้า ๑๘ 
เล่ม ๑๓๑    ตอนพิเศษ ๒๖๒ ง                ราชกิจจานุเบกษา               ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดตลอดเวลา และกําหนดระเบียบการใช้ทาง 
หรือช่องทางเดินรถสําหรับรถจักรยานสองล้อบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

_____________________________ 
 
  ตามที่คณะรัฐบาล ได้มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถจักรยานสําหรับการเดินทาง
ในชีวิตประจําวัน การออกกําลังกาย และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยจัดให้มีเส้นทางรถจักรยาน 
ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับข่ีมากข้ึน ตามกลยุทธ์ในการลดปัญหาการจราจรและการใช้พลังงานโดยส่งเสริมการ
ใช้รถจักรยานน้ัน เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงจําเป็นต้อง
ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในถนนบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๒) (๔) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และตามคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๕ แต่งต้ังผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออก
ข้อบังคับไว้ ดังน้ี 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
การห้ามหยุดหรือจอดตลอดเวลา และกําหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องทางเดินรถสําหรับรถจักรยาน
สองล้อบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๗” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลาในถนน ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ถนนมหาไชย ต้ังแต่แยกสําราษฎร์ ไปจนถึงแยกมหากาฬ 
  (๒) ถนนกัลยาณไมตรี ต้ังแต่แยกกัลยาณไมตรีถึงแยกสะพานช้างโรงสี 
  (๓) ถนนท้ายวัง ตลอดสาย 
  (๔) ถนนหาราช ต้ังแต่แยกท้ายวัง ถึงถนนมหาราชตัดถนนหน้าพระลาน 
  (๕) ถนนหน้าพระลาน ฝ่ังด้านทิศเหนือ ต้ังแต่ถนนหน้าพระลานตัดถนนมหาราชถึงแยก
หน้าพระธาตุตัดถนนหน้าพระลาน 
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  (๖) ถนนหน้าพระธาตุ ฝ่ังด้านทิศตะวันตก ต้ังแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนหน้าพระลาน
ถึงถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินี 
  (๗) ถนนราชินี ฝ่ังทิศใต้ ต้ังแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินีถึงถนนราชินีตัดถนนพระ
อาทิตย์ 
  (๘) ถนนพระสุเมรุ ฝ่ังด้านทิศเหนือ ต้ังแต่ถนนพระอาทิตย์ถึงถนนบวรนิเวศตัดถนนพระ
สุเมรุ 
  (๙) ถนนบวรนิเวศ ฝ่ังด้านทิศตะวันออก ต้ังแต่ถนนบวรนิเวศตัดถนนพระสุเมรุถึงถนน
ตะนาว 
  (๑๐) ถนนสนามไชย ต้ังแต่ป้อมเผด็จถึงวงเวียนรักษาดินแดน 
  (๑๑) ถนนตะนาว ฝ่ังด้านทิศตะวันออก ต้ังแต่ถนนบวรนิเวิศถึงตรอกสาเกตัดถนน
ตะนาว  
  (๑๒) ถนนพระอาทิตย์ ฝ่ังทิศตะวันตก ต้ังแต่ถนนราชินีตัดถนนพระอาทิตย์ต่อเน่ืองถึง
ถนนพระสุเมรุ 
  ข้อ ๔ กําหนดให้ระยะหน่ึงเมตรย่ีสิบเซนติเมตร จากขอบทางหรือไหล่ทางเข้ามาในช้อง
ท่งเดินรถเป็นทางท่ีจัดไว้สําหรับรถจักรยานสองล้อ และให้รถจักรยานสองล้อเดินได้ทางเดียวในถนน 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ถนนมหาไทย ต้ังแต่แยกสําราญราษฎร์ ไปจนถึงแยกมหากาฬ 
  (๒) ถนนกัลยาณไมตรี ต้ังแต่แยกกัลยาณไมตรีถึงแยกสะพานช้างโรงสี 
  (๓) ถนนท้ายวังตลอดสาย 
  (๔) ถนนมหาราช ต้ังแต่แยกท้ายวัง ถึงถนนมหาราชตัดถนนหน้าพระลาน 
  (๕) ถนนหน้าพระลาน ฝ่ังด้านทิศเหนือ ต้ังแต่ถนนหน้าพระลานตัดถนนมหาราช ถึงแยก
หน้าพระธาตุตัดถนนหน้าพระลาน 
  (๖) ถนนหน้าพระธาตุ ฝ่ังด้านทิศตะวันตก ต้ังแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนหน้าพระลาน
ถึงถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินี 
  (๗) ถนนราชินี ฝ่ังทิศใต้ ต้ังแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินีถึงถนนราชินีตัดถนนพระ
อาทิตย์ 
  (๘) ถนนพระสุเมรุ ฝ่ังด้านทิศเหนือ ต้ังแต่ถนนพระอาทิตย์ถึงถนนบวรนิเวศตัดถนนพระ
สุเมรุ 
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  (๙) ถนนบวรนิเวศ ฝ่ังด้านตะวันออก ต้ังแต่ถนนบวรนิเวศตัดถนนพระสุเมรุถึงถนน
ตะนาว 
  (๑๐) ถนนสนามไชย ต้ังแต่ป้อมเผด็จถึงวงเวียนรักษาดินแดน 
  (๑๑) ถนนตะนาว ฝ่ังด้านทิศตะวันออก ต้ังแต่ถนนบวรนิเวศถึงตรอกสาเกตัดถนน
ตะนาว 
  (๑๒) ถนนพระอาทิตย์ ฝ่ังตะวันตก ต้ังแต่ถนนราชินีตัดถนนพระอาทิตย์ต่อเน่ืองถึงถนน
พระสุเมรุ 
  ข้อ ๕ นับต้ังแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับให้ยกเลิกระเบียบ คําส่ัง หรือข้อบังคับใด
ที่ขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี 
 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

พลตํารวจตรี อุดลย์ ณรงค์ศักด์ิ 
รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 
เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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หน้า ๑๖ 
เล่ม ๑๓๑    ตอนพิเศษ ๒๖๒ ง                ราชกิจจานุเบกษา               ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

ประกาศเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง กําหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องทางเดินรถสําหรับรถจักรยาน 
_____________________________ 

 
  ตามที่คณะรัฐบาล ได้มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถจักรยานสําหรับการเดินทาง
ในชีวิตประจําวัน การออกกําลังกาย และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยจัดให้มีเส้นทางรถจักรยาน 
ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับข่ีมากข้ึนตามกลยุทธ์ในการลดปัญหาการจราจรและการใช้พลังงานโดยส่งเสริมการ
ใช้รถจักรยาน ดังน้ัน เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงเป็นการ
สมควรท่ีจะกําหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องทางเดินรถสําหรับรถจักรยานไว้ 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.๒๕๒๒ และคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๙๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ แต่งต้ังผู้
บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
กําหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องทางเดินรถสําหรับรถจักรยาน” 
  ข้อ ๒ ในประกาศน้ี 
  “ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
  “รถจักรยาน” หมายความว่า รถจักรยานตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
  ข้อ ๓ ผู้ขับข่ีรถจักรยานต้องขับในทางท่ีจัดไว้สําหรับรถจักรยาน และต้องขับให้ชิดขอบ
ทางด้านซ้ายของทางที่จัดไว้สําหรับรถจักรยานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทําได้ กรณีท่ีทางใดไม่ได้จัดไว้
สําหรับรถจักรยานให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานต้องขับชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทางให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทําได้ แต่ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจําทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องขับข่ีรถจักรยานให้
ชิดช่องทางเดินรถประจําทางน้ัน 
  ข้อ ๔ ผู้ขับข่ีรถจักรยานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร
ที่ติดต้ังไว้ หรือทําให้ปรากฏในทาง หรือท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงให้ทราบ 
  ข้อ ๕ รถจักรยานท่ีใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทางหรือทางที่จัดไว้สําหรับรถจักรยาน ผู้ขับข่ี
จักรยานต้องจัดให้มี 
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  (๑) กระด่ิงให้เสียงสัญญาณได้ยินได้ ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 
  (๒) เครื่องห้ามล้อท่ีใช้การได้ดี เมื่อใช้สามารถทําให้รถจักรยานหยุดได้ทันที 
  (๓) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวไม่น้อยกว่าหน่ึงดวง ท่ีให้แสงสว่างตรงไปข้างหน้า
เห็นพื้นทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าสิบเมตร และอยู่ในระดับตํ่ากว่าสายตาของผู้ขับข่ีซึ่งขับรถสวนมา 
  (๔) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงแดงไม่น้อยกว่าหน่ึงดวง ท่ีให้แสงสว่างตรงไปข้างหลัง
หรือติดวัตถุสะท้อนแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟส่องให้มีแสงสะท้อย 
  ข้อ ๖ ในทางเดินรถ ไหล่ทางหรือทางที่จัดทําไว้สําหรับรถจักรยาน ห้ามมิให้ผู้ขับข่ี
รถจักรยาน 
  (๑) ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน 
  (๒) ขับโดยไม่จับคันบังคับรถ 
  (๓) ขับขนานกันเดินสองคัน เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้สําหรับรถจักรยาน 
  (๔) ขับโดยน่ังบนที่อ่ืนท่ีไม่ใช่อานท่ีจัดไว้เป็นท่ีน่ังตามปกติ 
  (๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอ่ืน เว้นแต่รถจักรยานสามล้อสําหรับบรรทุกคน ท้ังน้ี ตาม
เง่ือนไขที่เจ้าพนักงานจราจรกําหนด 
  (๖) บรรทุก หรือถือส่ิงของ หีบห่อ หรือของใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจับคัน
บังคับรถหรืออันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
  (๗) เกาะหรือพ่วงรถอ่ืนท่ีกําลังแล่นอยู่ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
พลตํารวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักด์ิ 
รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 
เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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