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การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง

จักรยาน และข้อมูลจากการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน  เพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์  โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการ และกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ รวมท้ังแจกแบบสอบถาม และลงพื้นท่ีส ารวจลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน 
โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น กลุ่มผู้ใช้เส้นทางจักรยาน จ านวน 330 คน และกลุ่มผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน จ านวน 
400 คน ด าเนินการในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
การหาค่าความถี่ (Frequency) และน าผลท่ีได้มาน าเสนอในรูปแบบจ านวนร้อยละ(Percentage) น าไปสู่การวิเคราะห์และ
บรรยายลักษณะของข้อมูลในแต่ละด้าน และน าผลท่ีได้มาน าเสนอข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) 

ผลสรุปจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีระดับความพึงพอใจระดับมาก คือ ความ
เหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพื้นท่ีศึกษา ระดับปานกลางคือ จุดบริการท่ีจอดจักรยาน ความกว้างของเส้นทางจักรยาน 
สภาพพื้นผิวเส้นทางจักรยาน ความต่อเน่ืองของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน และ
ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน ระดับน้อยคือ แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่
อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน ไม่มีความพึงพอใจระดับมาก   มีระดับความพึงพอใจปานกลางคือ ความเหมาะสมของเส้นทาง
จักรยานในพื้นท่ี และความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนท่ีมีเส้นทางจักรยาน ระดับน้อยคือ ความสะดวกสบายใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์แบ่ง
ช่องทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพื้นท่ี 
และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพื้นท่ี ส่วนการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของ
เส้นทางจักรยานในปัจจุบันพบว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขด้านความเหมาะสมของประเภทเส้นทางจักรยานในพื้นท่ี ด้านความ
ปลอดภัย และความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน 

การพัฒนาและปรับปรุงโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์  เสนอแนะให้มีการปรับปรุง
เส้นทางจักรยานด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย เส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อได้ท่ัวถึงกันและสามารถเชื่อมโยง
กับการเดินทางได้หลายรูปแบบ ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานให้สามารถใช้พื้นท่ีร่วมกับยานพาหนะ
ประเภทอื่นได ้ตลอดจนเสนอแนะให้มีการวางแผนก่อนการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้โครงการเส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับพื้นท่ี ชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพการจราจร 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามท่ีได้วางไว้ 
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This research is aimed to study the satisfaction level of cyclists on existed bicycle routes and its impact on the 
residents or the communities living within a closed proximity of the routes as a key objective; additionally, the study is also conducted 
on any secondary information available in the topic of bicycle routing and networks assessment including its physical structure and 
components of an existed path, in order to provide the solutions and recommendations in developing a new or improving an old 
cycling routing network on Rattankosin island. The methodologies used have been ranging from the typical study of theory, policy, 
concept, idea, and cases from locally and internationally; to the primary survey research on the actual sites located in Rattanakosin 
island; included observing of its physical structural designs and elements. The sample size selected consisted of 330 of bicycle users 
(cyclist), plus 400 of community residents whom were being conducted this research during January to April 2018. The referencing 
analysis incorporated a statistical approach in terms of frequency finding, and presented the numbers in percentage format that lead to 
a summary description in various aspects of the subject. Then, the research concluded the question in form of average mean and 
standard deviation. 

In conclusion, the study has found that the tested sample group of the actual users were the most satisfied with the 
suitability and appropriability of the cycling route; were averagely satisfied with the bicycle parking, bicycle lane width, bicycle lane 
surface, continuity of the bicycle lane, safety related concerns when using bicycle path, and the convenience level perceived from using 
the bicycle path; were the least satisfied with the lighting throughout the whole route at night time. Furthermore, the study on residents 
and communities in closed proximity of the bicycle routes has found none factor that were most satisfied with; but were averagely 
satisfied with the suitability and appropriateness of the bicycle routing network and the convenience received from living on or nearby 
the bicycle route; however, they were least satisfied with the comfortability doing errands or any activities at home, the safety of 
traveling on or nearby bicycle route, the bicycle lane width, the supportive equipment in using or separating bicycle lanes, and 
ultimately including the public relations or announcements concerning the positive impacting in using those bicycle routes, meaning 
that they were not seeing communication such as bicycle path in which they lived on helps reducing the pollution and traffic jam as 
examples. The study on observing the physical structure designs and elements in existed bicycle path at last has found that there is a 
need in improving the suitability of routing networks, safety and hazardous concerns, and convenience supposedly received in using 
those bicycle routes. 

As a final recommendation on developing the bicycle networks around Rattankosin island advises the project to 
consist of an improving on the safety related area, the convenience presumably received in, bicycle routing network designs that 
connect to other means of transportation and number of key locations, and the physical structure that would allow for other vehicles 
to maybe also gain its beneficial, as well as suggests to share the plan in designing the bicycle routing beforehand in order to do related 
PR and communications that permit people living in the areas to partake in the project participation. In return, the bicycle routing 
project will effectively succeed in coordinating among various factors that leads to a true embrace of the communities as they would be 
able to voice their opinion, and create a linkage relationship that associating to the local roots, living condition, way of life, traffic and 
transportation as initially planned. 
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วิทยานิพนธ์ ที่ให้ความช่วยเหลือชี้แนะแนวทางและให้ค าปรึกษาด้วยดีมาตลอดที่ท าการศึกษารวมทั้ง  
รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย 
บุญวาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สญชัย ลบแย้ม ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และชี้แนะแนวทางอัน
เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 

ขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้วิชา
ความรู้ ให้ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทางให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ประสบความส าเร็จด้วยดี 

ขอบคุณรุ่นพ่ี เพ่ือน และรุ่นน้อง ที่ให้ค าแนะน าและก าลังใจที่ดีมาโดยตลอด ขอบคุณนายพสุ
ธร วิรยศิริ ที่ให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ ขอบคุณผู้ให้ข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่านที่สละเวลาในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นอย่างสูง 

สุดท้ายนี้ กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และภรรยา ที่คอยให้ก าลังใจ ให้ความรัก ความ
ห่วงใย ความช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีและเป็นประโยชน์ท าให้มีแรงผลักดันในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้
ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดีตั้งแต่ต้นจนจบ ท้ายสุดนี้คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่ม
นี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
จักรยาน คือยานพาหนะรูปแบบหนึ่งที่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้โดยไม่ก่อให้เกิด

มลพิษและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น
ในทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากปัญหาการจราจร และปัญหามลพิษที่
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นท าให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการใช้จักรยาน ส่งผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน 
อันน าไปสู่นโยบายผลักดันส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นรวมทั้งสนับสนุนให้มีเส้นทาง
จักรยานในเขตพ้ืนที่ต่างๆที่มีความปลอดภัย และเชื่อมโยงเส้นทางจักรยานต่างๆนั้นให้ทั่วถึงกันเป็น
การสนับสนุนให้คนหันมาใช้จักรยานทั้งทางการสัญจรในชีวิตประจ าวันและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางกันมาก
ขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ต่างมีการจัดท าโครงการเพ่ือ
สนับสนุนการใช้จักรยานไม่ว่าจะเป็นเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่างกายที่ดี เพ่ือลด
ปัญหาการจราจรที่หนาแน่น หรือแม้แต่เพ่ือส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยในเขตกรุงเทพมหานครมี
เส้นทางจักรยานกระจายตัวตามพ้ืนที่ต่างๆทั้งในส่วนของพ้ืนที่ราชการ พ้ืนที่สวนสาธารณะ และพ้ืนที่
แหล่งประวัติศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  ซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานที่มีผู้
สัญจรอยู่ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
เที่ยวชมแหล่งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และผู้ใช้
เส้นทางจักรยานเพ่ือการเดินทาง โดยเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่ศึกษานั้นมี
ระยะทางท้ังสิ้น 8 กิโลเมตร จ านวน 12 เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนน
ท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ 
ถนนสนามไชย ถนนตะนาว และถนนพระอาทิตย์ ซึ่งในแต่ละเส้นทางมีการปรับปรุงด้านกายภาพของ
เส้นทางถนนให้เหมาะแก่การใช้จักรยาน ได้แก่ การตีเส้นทางจักรยานพร้อมทาสีพ้ืนผิวช่องทาง
จักรยานเป็นสีเขียว การปรับช่องทางเดินรถให้มีความเหมาะสม ปรับพื้นผิวช่องทางจักรยานให้มีความ
เรียบ ปรับระดับรางระบายน้ าและฝาท่อระบายน้ าให้เหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคกับผู้ใช้จักรยาน และ
ติดตั้งสัญลักษณ์ทางจักรยานและอุปกรณ์แบ่งช่องทางจักรยานเพ่ิมความปลอดภัย เป็นต้น 

จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการจัดท าเส้นทางจักรยานบริเวณโดยรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์นั้น หลักส าคัญคือเพ่ือส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ลดปัญหาการจราจรที่
แออัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และลดปัญหามลพิษภายในพ้ืนที่ แต่กลับพบว่า
ตามบริเวณเส้นทางจักรยานที่ทางหน่วยงานได้จัดท าไว้ให้นั้น มีการรุกล้ าเส้นทางจักรยานจากรถ
โดยสารสาธารณะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลจอดทับเส้นทางจักรยาน มีร้านค้าแผงลอยตั้ง
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ร้านกีดขวางเส้นทางจักรยาน บางเส้นทางที่มีการค้าขายที่หนาแน่นมีรถยนต์ส่งสินค้าจอดข้างทางเป็น
เวลานานท าให้ผู้ขับขี่จักรยานต้องหลีกเลี่ยงโดยใช้เส้นทางถนนที่มีรถยนต์วิ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ได้ ท าให้เส้นทางจักรยานไม่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเส้นทางจักรยานที่ได้ท าไว้ หรือไม่
เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งหากการจัดท าเส้นทางจักรยานที่ได้ลงทุนไปไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้แต่แรกเท่ากับว่าเส้นทางจักรยานที่ได้จัดท าขึ้นนั้นเป็นไปได้ว่าอาจไม่สอดคล้องต่อวิธี
ชีวิตของคนในพ้ืนที่เนื่องจากอาจไปขัดกับวิธีชุมชนเดิมที่เป็นอยู่ ทั้งจากร้านค้าริมถนนที่ต้องใช้พ้ืนที่
ริมถนนในการส่งสินค้าเป็นบางเวลา หรือจากการตีเส้นทางจักรยานโดยแบ่งพ้ืนที่จากเส้นทางถนนเดิม
ที่ปกติมีการจราจรที่หนาแน่นอยู่แล้ว ซึ่งหากการจัดท าเส้นทางจักรยานที่มีอยู่จะสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืนและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนั้น จะต้องไม่ขัดกับวิถีชีวิตของคน
ในพ้ืนที่ตลอดระยะเส้นทางจักรยานหรือสร้างความล าบากต่อวิถีชุมชนที่มีมาแต่ดั้งเดิม ที่บางครั้งอาจ
เป็นเสน่ห์ต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่นี้ก็เป็นได้ 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะประเมินเส้นทางจักรยานที่ศึกษาว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าเส้นทางจักรยานที่ดีมาประกอบกับข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
และจากผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานบนเกาะรัตนโกสินทร์และจากการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ น าข้อมูลที่ได้จากข้อมูลแหล่งต่างๆมาวิเคราะห์เพ่ือประเมินเส้นทางจักรยานและ
แนะแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ หากไม่มีการศึกษาเส้นทาง
จักรยานในครั้งนี้ ก็จะไม่สามารถทราบปัญหาอุปสรรค และประเด็นส าคัญต่างๆที่น าไปเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการจัดท าโครงการให้กับหน่วยงานที่มีความสนใจในการจัดท าเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ อ่ืนๆ
ต่อไป ดังนั้นการวิจัยเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์แบบรอบด้าน อีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่างๆสามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนการตัดสินใจลงทุนโครงการ
เกี่ยวกับเส้นทางจักรยาน ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป 

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพ่ือประเมินโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ด้านความเหมาะสม
กับพ้ืนที่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของเส้นทางจักรยานที่มีต่อผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่
อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน จนน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่
ศึกษาบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่มากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ

เส้นทางจักรยาน ที่มีต่อโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 
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2.2 เพ่ือประเมินโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์จากเกณฑ์การ
ประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่มากท่ีสุด 
ค ำถำมกำรวิจัย 

เส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีความเหมาสมและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและชุมชนในพ้ืนที่หรือไม ่

ขอบเขตกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

มีขอบเขตการวิจัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยเส้นทางจักรยานที่ศึกษานั้น            
มีระยะทางทั้งสิ้น  8 กิโลเมตร จ านวน 12 เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี     
ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวร
นิเวศ  ถนนสนามไชย ถนนตะนาว และถนนพระอาทิตย์ 

 
ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตและเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
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ภาพที่ 2 แสดงเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพของเส้นทางจักรยาน

รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในแนวเส้นทาง
จักรยาน เพ่ือทราบถึงสภาพโดยรวมของเส้นทางจักรยานบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งศึกษา
จากผู้ที่ใช้เส้นทางจักรยาน ผู้ประกอบกิจการร้านค้าต่างๆ และชุมชน ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน
บริเวณ ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระ
ธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนสนามไชย ถนนตะนาว และถนนพระอาทิตย์   
เพ่ือประเมินโครงการเส้นทางจักรยานและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางจักรยานและ
ประชาชนในพ้ืนที่เส้นทางจักรยาน อันน าไปสู่การเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทาง
จักรยานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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ขั้นตอนของกำรวิจัย 
กระบวนการศึกษาประกอบไปด้วยขั้นตอนด าเนินการวิจัยที่ส าคัญดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ /เค้าโครงวิทยานิพนธ์  การก าหนดหัวข้อที่สนใจ      

การร่างเค้าโครงและเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางจักรยาน ข้อมูล

พ้ืนฐานเกี่ยวกับจักรยานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารการวิจัยจากห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบทความ
วิชาการต่างๆ เอกสารทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับจักรยาน ได้แก่เว็บไซต์ 
ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
งานวิจัยในครั้งนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบงานวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และมาตรการ 
เครื่องมือใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลาการด าเนินการวิจัย การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และรายละเอียดในการด าเนินการอ่ืนๆ 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการวิจัย ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชน ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ศึกษาสภาพทั่วไปและลักษณะทางกายภาพของเส้นทาง
จักรยาน      การส ารวจ ประมวลผล และวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการประเมิน
โครงการเส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และมาตรการ         
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานที่ดี และจากการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานและจากการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานในบริ เวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ 

ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ สรุปผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพพัฒนา
โครงการเส้นทางจักรยานที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์   

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการวิจัย การจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่มตามแบบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งจัดท าเอกสารส าหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 



 
 6 

 
แผนภูมิที่ 1 กระบวนการวิจัย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

วิธีกำรวิจัย 
1.1 การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการ และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับ
แนวคิดการพัฒนานาเมือง การจัดท าเส้นทางจักรยาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวบรวมเอกสารการ
วิจัยจากห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบทความวิชาการต่างๆ เอกสารทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ และจาก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับจักรยาน ได้แก่เว็บไซต์ ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

1.1.2 การส ารวจภาคสนามสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเส้นทางจักรยาน ทั้ง 12 เส้นทาง 
1.1.3 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานที่มีต่อเส้นทางจักรยาน ทางด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก สภาพ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม 
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1.1.4 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยกลุ่มประชากรนี้ใช้การคัดเลือกแบบ
เจาะจง 

1.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
1.2.1 การจัดเตรียมสร้างเครื่องมือในการวิจัยคือ แบบส ารวจสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพเส้นทางจักรยานที่ศึกษาบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะทางทั้งสิ้น  8 กิโลเมตร จ านวน 
12 เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระ
ลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนสนามไชย ถนนตะนาว และ
ถนนพระอาทิตย ์

1.2.2 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจ านวนน้อย
ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ โดยน าผลที่ได้จากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์และตรงตามเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้ 

1.2.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ สภาพทางกายภาพ
ในปัจจุบัน องค์ประกอบและโครงสร้างเส้นทางจักรยาน การใช้ประโยชน์อาคารบริเวณรอบเส้นทาง
จักรยาน และข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เส้นทางจักรยาน พฤติกรรมการใช้
จักรยาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเส้นทางจักรยานของคนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจพ้ืนที่โดยการ
ทดลองใช้เส้นทางจักรยานจริงของผู้วิจัยเองตลอดระยะเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
และสังเกตโครงสร้างทางกายภาพ ลักษณะเส้นทางจักรยาน สภาพปัญหา อุปสรรค แล้วท าการจด
บันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการลงพ้ืนที่ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการประเมินโครงสร้างทางกายภาพ
และองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานในปัจจุบันและวางแผนในการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามต่อไป 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทาง
จักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยไดใ้ช้แบบสัมภาษณ์ที่แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

1.2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามในพ้ืนที่
ศึกษาเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง ที่ปัจจุบันยังไม่ได้ยกเลิก ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระ
อาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 
เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานในพ้ืนที่ แห่งละ 55 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในบริเวณเส้นทางจักรยาน แห่งละ 67 คน  
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเป็นข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาของเกาะ
รัตนโกสินทร์ อาคารสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์อาคาร ประชากร เศรษฐกิจ โดยข้อมูลในส่วนนี้มา
จากการศึกษาเอกสารต่างๆดังนี้ เอกสารจากหน่วยงานราชการ แผนที่จากหน่วยงานราชการ เอกสาร
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ หนังสือ บทความทางวิชาก าร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง           
จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งค้นคว้าจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

1.3 วิธีการวิเคราะห์ 
1.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา ข้อมูลด้านสภาพปัญหาของที่เกิดจาก
เส้นทางจักรยาน และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา ทั้งจากผู้ใช้
เส้นทางจักรยาน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเส้นทางจักรยาน จากนั้นผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการ
แจกแบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความถี่ (Frequency) และน าผลที่ได้มาน าเสนอในรูปแบบ
จ านวนร้อยละ(Percentage) น าไปสู่การวิเคราะห์และบรรยายลักษณะของข้อมูลในแต่ละด้าน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของเส้นทางจักรยานทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่ในอาศัยในบริเวณเส้นทางจักรยาน 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 5 ระดับ ก าหนดคะแนนเป็น 1,2,3,4 และ 5 คือ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ จากนั้นผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลลงใน
โปรแกรม ประยุกต์ ในการหาค่าความถี่ (Frequency) และน าผลที่ได้มาน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) โดยค่าคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มาจากการค านวณหาค่าอันตรภาค
ชั้นของความกว้างในแต่ละชั้น 

1.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์       

การสังเกตการณ์ และจากการส ารวจพ้ืนที่น ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มาท าการประเมิน
โครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุป และตีความเพ่ือจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย อันน าไปสู่      
การน าเสนอผลการศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนาตามประเด็นที่ได้ศึกษาไว้ 

นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
1. โครงการเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ หมายถึง โครงการที่จัดท าขึ้น

โดยส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร โดยมีเส้นทางจักรยาน 12 เส้นทางรวมระยะทาง
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ทั้งสิ้น 8 กิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช       
ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนสนามไชย     
ถนนตะนาว และถนนพระอาทิตย์ 

2. การประเมินโครงการหมายถึง การประเมินผลการด าเนินโครงการเส้นทางจักรยาน
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ทางด้านกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยาน และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน  

3. ผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ หมายถึง ชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยหรือประกอบกิจการต่างๆใน
บริเวณเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะทางทั้งสิ้น  8 กิโลเมตร จ านวน 12 เส้นทาง 
ประกอบด้วย ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้า
พระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนสนามไชย ถนนตะนาว และถนนพระอาทิตย์  

4. ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน หมายถึง ประชาชนที่ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ทั้งจาการเดินทาง และการท่องเที่ยว ระยะทางทั้งสิ้น  8 กิโลเมตร จ านวน 12 เส้นทาง 
ประกอบด้วย ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้า
พระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนสนามไชย ถนนตะนาว และถนนพระอาทิตย์ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ

เส้นทางจักรยานที่มีต่อโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 
2. ท าให้ทราบผลการประเมินโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์จาก

เกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน 
3. ท าให้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

เส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่มากที่สุด 

กำรน ำเสนอผลกำรวิจัย 
1. น าเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ขนาด A4 ประกอบด้วย ข้อมูล สถิติ ตาราง 

รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ แผนที่  แผนผัง ที่แสดงด้วยภาพสี  ตามรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐาน หรือการน าเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม ด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี มาตรการและกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการเส้นทางจักรยาน
น าไปสู่แนวทางการจัดท าเส้นทางจักรยานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และสอดคล้อง
กับสภาพชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้อง 
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าเส้นทางจักรยาน 
3. มาตรการเกี่ยวกับเส้นทางจักรยาน 
4. กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
5. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจักรยานประเภทต่างๆ 
6. สรุป 

1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำเมืองท่ีเกี่ยวข้อง 
การน าเสนอในหัวข้อนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการ

รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเมือง เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของประชาชน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ส าคัญดังนี้ 

1.1 แนวคิดเมืองสีเขียว (green city)  
เมืองสีเขียว (green city) คือเมืองหรือพ้ืนที่เมืองที่มีองค์ประกอบหลักประกอบไป

ด้วยพ้ืนที่สีเขียวที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนในเมือง โดยพ้ืนที่สีเขียวนั้นอาจเกิดจากสภาพ
ตามธรรมชาติของเมืองที่เคยเป็นมาหรืออาจเกิดจากฝีมือมนุษย์ท าขึ้นมาภายหลังเพ่ือให้เหมาะสมต่อ
การใช้เป็นประโยชน์ เมืองสีเขียวเป็นแนวคิดที่เน้นการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาก
ประชาชนในพื้นท่ีเมืองและกิจกรรมจากการอยู่อาศัยโดยมีหลักการที่ส าคัญต่อการพัฒนาเมืองสีเขียว
ประกอบด้วยดังนี้ (สถาบันอาคารเขียวไทย, 2559) 

1) การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะให้สามารถเป็นแหล่งนันทนาการ
หรือพ้ืนที่ส่งเสริมภูมิทัศน์ของเมืองได้  

2) การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางอากาศของเมือง 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงรวมซึ่งน าไปสู่สภาพแวดล้อมโดยรวมของทั้งประเทศ 

3) การจ ากัดและควบคุมการใช้พ้ืนที่ทางการเกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
เช่นป่าไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือปกป้องพ้ืนที่สีเขียวให้ด ารงไว้ตราบนานเท่านาน 

4) การพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนในทุกด้าน ได้แก่ พลังงาน อาหาร น้ า ขยะและการก าจัด
ของเสีย โดยการพัฒนานั้นต้องเน้นความสมดุลในทุกด้านให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมือง 
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1.2 แนวคิดเมืองนิเวศ (eco-city, eco-town) 
เมืองนิเวศ (eco-city, eco-town) คือการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร

ทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมอยู่อาศัยร่วมกันได้ แนวทางที่ใช้นั้นประกอบไปด้วยการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทางธรรมชาติให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยการ
พัฒนาเมืองนิเวศมีการน าเอาหลักการลดการใช้ทรัพยากร (reduce) การน าทรัพยากรมาใช้ซ้ า 
(reuse) และการน าทรัพยากรนั้นแปรสภาพและน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ทั้งนี้ยังรวมถึงเรื่อง
อาคารและระบบการคมนาคมขนส่งภายในเมืองที่จะต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองในด้านการใช้พลังงานและเป็นกิจกรรมที่สามารถท า
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด โดยมีหลักการที่ส าคัญต่อการพัฒนาเมืองนิเวศ
ประกอบด้วยดังนี้ (สถาบันอาคารเขียวไทย, 2559) 

1) การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ผ่านมาตรการการ
ควบคุมการเติมโตของเมืองที่จริงจัง เพ่ือควบคุมการขยายตัวของเมืองไม่ใช้รุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ทาง
ธรรมชาติ นอกจากนี้ควรมีการก าหนดให้มีพ้ืนที่สวนสาธารณะในเมืองเพ่ือให้เป็นแหล่งนันทนาการหรือ
พักผ่อนและผังเป็นพ้ืนที่ส าหรับระบบนิเวศภายในเมืองได้อีกด้วย 

2) การเลือกใช้พลังงานทางเลือกท่ีได้จากลมและแสงแดดมาเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ใน
เมือง เนื่องจากพลังงานทางเลือกเหล่านี้ เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

3) การออกแบบลักษณะอาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในเมือง 
ต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ โดยต้องสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนั้นให้มีปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

4) ระบบการขนส่งและการเดินทางภายในเมืองที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
สนับสนุนให้การเดินทางภายในเมืองเน้นใช้พลังงานสะอาดโดยผ่านการออกแบบที่ดีที่เอ้ือต่อการเดินทาง
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ได้แก่ การเดินเท้า และการใช้จักรยาน หรือจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อ
ครอบคลุมถึงกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดท ำเส้นทำงจักรยำน 
การศึกษาในหัวข้อนี้จะเป็นการน าเสนอทฤษฎี แนวคิดและมาตรการเกี่ยวกับปัจจัยการ

ออกแบบเส้นทางจักรยาน การจัดท าเส้นทางจักรยานและพฤติกรรมการใช้จักรยานในพ้ืนที่เมือง เพ่ือให้
เห็นถึงปัจจัยในด้านต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จักรยานในเมือง โดยสามารถน าทฤษฎีและแนวคิดไป
ใช้ในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในเขตพ้ืนที่รัตนโกสินทร์ให้ดีต่อไป 

 
2.1 ปัจจัยกำรออกแบบเส้นทำงจักรยำน  

เป็นการศึกษาปัจจัยการออกแบบเส้นทางจักรยานโดยได้ศึกษาแนวคิดจากหลักการของ 
American of State Highway and Transportation Office หรือ AASHTOและOntario Ministry of 
Transport มาท าการศึกษาเป็นหลัก เพ่ือให้เส้นทางจักรยานเกิดความปลอดภัย และเกิดความ
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สะดวกสบายแก่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุด โดยท าการศึกษาปัจจัยได้แก่ ขนาดความกว้างของเส้นทาง
จักรยาน ระยะห่างจักรยานกับอุปกรณ์ด้านข้าง และระยะห่างจักรยานกับยานพาหนะบนถนน              
มีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ (ส านักอ านวยความปลอดภัย,2558: 7-8) 

2.1.1 ขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำนที่แนะน ำ 
ระยะพ้ืนที่ความกว้างของเส้นทางจักรยาน (Bicycle Envelope) คือระยะความ

กว้างหน้าตัดของผู้ใช้จักรยานรวมกับจักรยานเวลาขี่ โดยควรมีระยะความกว้างอยู่ที่ 1.00 เมตร และหาก
เป็นกรณีที่มีการใช้เส้นทางจักรยานสองช่องทางตีคู่กัน ควรมีระยะห่างระหว่างจักรยานอยู่ที่ 0.50 เมตร 
ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ระยะพ้ืนที่ความกว้างของทางจักรยานที่แนะน า (Bicycle Envelope) 
ที่มา: (ส านักอ านวยความปลอดภัย, 2558) 
 

2.1.2 ขนำดระยะห่ำงจักรยำนกับอุปสรรคด้ำนข้ำง 
คือระยะความห่างที่แนะน าระหว่างจักรยานกับอุปสรรคด้านข้างโดยมีระยะ

ความห่างด้านข้างแปรผันตามความสูงของอุปสรรคดังนี้ 
  กรณีที่ เป็นขอบทางหรือขอบคันหินควรเพ่ือระยะความห่างอยู่ที่  20 

เซนติเมตร 
  กรณีท่ีเป็นก าแพงหรืออุปสรรคด้านข้างที่มีความสูงไม่เกิน 60 เชนติเมตร ควร

เพ่ือระยะความห่างจากจักรยานกับอุปสรรคอยู่ที่ 25 เซนติเมตร 
  กรณีที่ เป็นก าแพงหรืออุปสรรคด้านข้างที่มีความสูงเกิน 60 เซนติเมตร      

ควรเพ่ือระยะความห่างจากจักรยานกับอุปสรรคอยู่ที่ 50 เซนติเมตร 
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2.1.3  ขนำดระยะห่ำงจักรยำนกับยำนพำหนะบนถนน 
คือระยะความห่างที่แนะน าระหว่างจักรยานกับยานพาหนะบนถนน เพื่อเป็น

ระยะห่างในการป้องกันความปลอดภัยจากแรงลมดูดจากยานพาหนะ ซึ่งระยะห่างที่แนะน าจะแปรผันตาม
ความเร็วของรถในขณะวิ่งดังนี้ 

  กรณีท่ีความเร็วของยานพาหนะบนถนนมีความเร็วอยู่ที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ควรเพ่ือระยะความห่างระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอยู่ที่ 0.5 เมตร ถึงเส้นขอบช่องจราจร และ 1.0 
เมตรถึงตัวยานพาหนะ 

  กรณีท่ีความเร็วของยานพาหนะบนถนนมีความเร็วอยู่ที่ 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ควรเพ่ือระยะความห่างระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอยู่ที่ 1.0 เมตร ถึงเส้นขอบช่องจราจร และ 1.5 
เมตรถึงตัวยานพาหนะ 

  กรณีที่ความเร็วของยานพาหนะบนถนนมีความเร็วอยู่ที่ 100 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ควรเพ่ือระยะความห่างระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอยู่ที่ 1.5 เมตร ถึงเส้นขอบช่องจราจร และ 
2.0 เมตรถึงตัวยานพาหนะ 

 

 
ภาพที่ 4 ระยะความห่างระหว่างอุปสรรคและยานพาหนะที่แนะน า 
ที่มา: (ส านักอ านวยความปลอดภัย,2558) 
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2.1.4 ขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำนรูปแบบต่ำงๆ 
1) ทำงจักรยำนแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ 
 แบบการท าช่องจราจรด้านริมถนนให้มีความกว้างกว่าปกติ (Wide 

Curb Lane) 

 
ภาพที่ 5 ทางจักรยานแบบการท าช่องจราจรด้านริมถนนให้มีความกว้างกว่าปกติ (Wide Curb Lane) 
ที่มา: (ส านักอ านวยความปลอดภัย, 2558) 
 
ตารางที่ 1 ความกว้างช่องทางจักรยานที่แนะน าแบบใช้ร่วมกับรถยนต์ 

ทำงจักรยำนแบบท ำช่องจรำจรด้ำนริมถนนให้มีควำมกว้ำงกวำ่ปกต ิ
กรณีห้ำมจอดรถยนต ์

ความเรว็ที ่85 เปอร์เซนไทล ์ 50 กม./ชม. 70 กม./ชม. 
ความกว้างทางจักรยานต่ าสุด 4.2 เมตร 4.5 เมตร 

กรณีไม่ห้ำมจอดรถยนต์ 
ความเรว็ที ่85 เปอร์เซนไทล ์ 50 กม./ชม. 70 กม./ชม. 
ความกว้างทางจักรยานต่ าสุด 4.2 เมตร 4.5 เมตร 

 
2) ทำงจักรยำนแบบแบ่งพ้ืนที่ส ำหรับจักรยำนโดยเฉพำะ 
  แบบช่องจราจรจักรยาน (Bicycle Lane) 

  
ภาพที่ 6 ทางจักรยานแบบช่องจราจรจักรยาน (Bicycle Lane) 
ที่มา: (ส านักอ านวยความปลอดภัย, 2558) 
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ตารางที่ 2 ความกว้างของทางจักรยานที่แนะน าแบบช่องจราจรจักรยาน 
ทำงจักรยำนแบบช่องจรำจรจักรยำน 

กรณีห้ำมจอดรถยนต ์
ความเรว็ที ่85 เปอร์เซนไทล ์ 50 กม./ชม. 70 กม./ชม. 
ความกว้างทางจักรยานต่ าสุด 1.7 เมตร 2.2 เมตร 

กรณีไม่ห้ำมจอดรถยนต์ 
ความเรว็ที ่85 เปอร์เซนไทล ์ 50 กม./ชม. 70 กม./ชม. 
ความกว้างทางจักรยานต่ าสุด 1.8 เมตร 2.2 เมตร 

 
 แบบช่องไหล่ทางจักรยาน (Should Bicycle Lane) มีลักษณะของ

เส้นทางจักรยานบนไหล่ทางของถนนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเขตถนนนอกตัวเมือง ที่มีความเร็วในการจราจร
ค่อนค้างสูง 

 
ภาพที่ 7 ทางจักรยานแบบช่องไหล่ทางจักรยาน (Should Bicycle Lane) 
ที่มา: (ส านักอ านวยความปลอดภัย, 2558) 

 
ตารางที่ 3 ความกว้างของทางจักรยานที่แนะน าแบบช่องไหล่ทางจักรยาน 

ทำงจักรยำนแบบช่องไหล่ทำงจักรยำน 
ความเรว็ที ่85 เปอร์เซนไทล ์ 50 กม./ชม. 70 กม./ชม. 
ความกว้างทางจักรยานต่ าสุด 1.7 เมตร 2.2 เมตร 

 
3) ทำงจักรยำนแบบจัดพื้นที่เฉพำะส ำหรับจักรยำน 
 แบบจัดท าพ้ืนที่กันชน (Buffer) มีลักษณะรูปแบบของพ้ืนที่กันชน

หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบเกาะสี เสากั้น และเกาะยก  
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ภาพที่ 8 ทางจักรยานแบบจัดท าพ้ืนที่กันชน (Buffer) 
ที่มา: (ส านักอ านวยความปลอดภัย, 2558) 
ตารางที่ 4 ความกว้างทางจักรยานและพ้ืนที่กันชนที่แนะน า 

ทำงจักรยำนแบบจัดท ำพ้ืนท่ีกันชน (Buffer) 
รูปแบบพื้นท่ีกันชน เกำะ เสำ/หลัก และสีตีเส้น 

ความกว้างของช่องทางจกัรยาน ต่ าสุด 1.8 เมตร 1.5 เมตร 
ความกว้างของพื้นที่กนัชน (ไม่มีการจอดรถ) ต่ าสุด 0.6 เมตร 0.6 เมตร 
ความกว้างของพื้นที่กนัชน (มีการจอดรถ) ต่ าสุด 1.0 เมตร 1.0 เมตร 

 
 แบบใช้ขอบคันหินหรือใช้พ้ืนที่ทางเท้า  

  
ภาพที่ 9 ทางจักรยานแบบใช้ขอบคันหินหรือใช้พ้ืนที่ทางเท้า 
ที่มา: (ส านักอ านวยความปลอดภัย, 2558) 
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ตารางที่ 5 ความกว้างทางจักรยานและพ้ืนที่กันชนที่แนะน า 
รูปแบบ ทำงจักรยำนแบบขอบคันคันหินหรือใช้ทำงเท้ำ ขอบคัน

หิน 
ความกว้างช่องจราจรจกัรยาน 2.0 เมตร 

(ไม่รวมทางเท้าและควรแยกลักษณะผิวทางหรือแยกโดย
ส)ี 

3.0 เมตร 

 
 แบบแยกคันทาง มีลักษณะทางจักรยานแบบแยกคันทางออกมาเฉพาะ

โดยจักรยานสามารถวิ่งสวนทางกันได้ 

  

  
ภาพที่ 10 ทางจักรยานแบบแยกคันทาง 
ที่มา: (ส านักอ านวยความปลอดภัย, 2558) 
 
ตารางที่ 6 ความกว้างทางจักรยานแบบแยกคันทางที่แนะน า 

รูปแบบทำงจักรยำน กรณีไม่มีคนเดินเท้ำ กรณีมีคนเดินเท้ำ 
ความกว้างช่องทางจราจรจกัรยาน วิ่งทางเดียว (ต่ าสุด) 2.0 เมตร 2.5 เมตร 
ความกว้างช่องทางจราจรจกัรยาน วิ่งสวนกนั (ต่ าสุด) 3.0 เมตร 4.0 เมตร 

 
2.2 แนวคิดกำรออกแบบเส้นทำงจักรยำน 

จำกหนังสือ Urban Bikeway Design Guide เป็นคู่มือและหลักเกณฑ์ในการ
ออกแบบเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เขตเมือง ถูกจัดท าขึ้นโดยสมาคมการขนส่งแห่งชาติ National 
Association of City Transportation Officials หรือ (Nacto) ของประเทศสหรัฐอเมริกา           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าเส้นทางจักรยานในเขตเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและปลอดภัย แก่ผู้ใช้จักรยาน  ได้เสนอแนะแนวทางในการ
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ออกแบบเส้นทางจักรยานที่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้  (National 
Association of City Transportation Officials, 2011) 

1) ด้ำนกำรวำงแผนเส้นทำงจักรยำน คือ การก าหนดเส้นทางจักรยานให้เข้าถึง
สถานที่ส าคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เช่น สวนสาธารณะ ย่านที่อยู่อาศัย ย่านการค้า 
มหาวิทยาลัย และตลาดเป็นต้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางด้วยจักรยานให้มีความสะดวก
และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้คนหันมาใช้จักรยานกันมากข้ึน 

 
ภาพที่ 11 แสดงเส้นทางจักรยานเข้าถึงสถานที่ส าคัญของพ้ืนที่ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/route-planning/ 
 

2) ด้ำนเครื่องหมำยและสัญลักษณ์ คือ เครื่องหมายและสัญลักษณ์บนเส้นทาง
จักรยานควรง่ายต่อการมองเห็นโดยออกแบบให้เครื่องหมายและสัญลักษณ์อยู่ในระดับสายตาหรือใน
มุมมองที่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานสามารถมองเห็นได้ง่ายโดยไม่มีป้ายเครื่องหมายจราจรประเภทอ่ืนบดบัง
หรือขัดขวางสายตาโดยการก าหนดต าแหน่งของเครื่องหมายและสัญลักษณ์นั้นควรอยู่ในต าแหน่งที่มี
ความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดอันตรายได้กับผู้ใช้จักรยาน เช่น บริเวณที่มีการจราจรที่หนาแน่น บริเวณ
จุดตัดหรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนๆเป็นต้น 
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ภาพที่ 12 เครื่องหมายและสัญลักษณ์เพ่ือความปลอดภัยส าหรับจักรยาน 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/signs-and-pavement-markings/ 

3) ด้ำนกำรจ ำกัดควำมเร็วยำนพำหนะ คือ ควรมีมาตรการหรือกฎระเบียบให้กับ
ยาพาหนะประเภทอ่ืนๆที่ไม่ใช่จักรยานให้ใช้ความเร็วต่ าในพ้ืนที่เส้นทางจักรยานเพ่ือเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการใช้เส้นทางจักรยานและยังสามารถส่งเสริมให้คนใช้จักรยานเพ่ิมมากข้ึน 

 

  
ภาพที่ 13 แสดงเส้นทางจักรยานใช้มาตรการควบคุมความเร็วบนถนน 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/speed-management/ 

 
4) ด้ำนกำรจ ำกัดมลพิษเสียงยำนพำหนะ คือ ควรมีมาตรการในการควบคุมเสียง

ให้กับยานพาหนะต่างๆโดยอาจมีการจ ากัดยานพาหนะประเภทใช้เครื่องยนต์ในบางพ้ืนที่ไม่สามารถใช้
ทางร่วมกับเส้นทางจักรยานได้ เพ่ือส่งเสริมให้เส้นทางจักรยานเป็นพ้ืนปลอดมลพิษทางเสียงและยัง
สามารถช่วยดึงดูให้คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางกันมากขึ้นเนื่องจากบางพ้ืนที่มีเพียงจักรยาน
เท่านั้นที่สารถเข้าถึงได้ 
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ภาพที่ 14 แสดงเส้นทางจักรยานใช้มาตรการจ ากัดมลพิษทางเสียงของยานพาหนะ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/volume-management/ 

 
5) ด้ำนควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยก คือ บริเวณเส้นทางจักรยานที่มีจุดตัดหรือ

จุดขัดแย้งกับยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ ควรต้องมีการจ ากัดความเร็วหรือเพ่ิมเครื่องหมายสัญลักษณ์
ให้กับผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอ่ืนก่อนถึงบริเวณทางแยก เช่น ป้ายสัญญาณระวังบริเวณริมถนน 
เครื่องหมายสัญลักษณ์รูปจักรยานบนพ้ืนผิวถนน หรือจุดรอคอยบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร 
เพ่ือให้ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอ่ืนใช้ความระมัดระวังมากข้ึนในการใช้ท้องถนนร่วมกับผู้ใช้จักรยาน 

  

  
ภาพที่ 15 การจัดการความปลอดภัยบริเวณทางแยกท่ีมีเส้นทางจักรยาน 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/major-street-crossing/ 
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6) โครงสร้ำงพื้นฐำนสีเขียว คือ การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานถนนหรือทาง
จักรยานที่ค านึงถึงพ้ืนที่สีเขียว โดยจัดให้มีต้นไม้บริเวณริมสองฝั่งถนน หรือ แนวพุ่มไม้บริเวณข้างทาง
เพ่ือเพ่ิมทัศนียภาพที่สวยงามน่าดึงดูดคนใช้จักรยานอีกทั้งยังสามารถเป็นแนวป้องกันลมและพายุ
ให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และยังช่วยส่งเสริมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

 
ภาพที่ 16 แสดงโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียวบริเวณเส้นทางจักรยาน 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/green-infrastructure/ 
 

จำกหนังสือ Bicycle Transit ของ Paul L. Deering & Brian D. McCarl ได้
อธิบายหลักการส าคัญในการออกแบบเส้นทางจักรยานที่สอดคล้องกับเมืองไว้ว่า หลักการส าคัญในการวาง
และจัดท าเส้นทางจักรยานควรค านึงถึง ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนที่นั้นๆเป็นหลัก 
และในการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานควรต้องสอบถามความต้องการของคนในพ้ืนที่ สอบถามความ
คิดเห็น ความต้องการ ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่เข้ามาเดินทางชั่วคราวด้วย โดยในการพัฒนาเส้นทาง
จักรยานนั้นจะเริ่มจากการพัฒนาในพ้ืนที่ระดับเล็ก ซึ่งในพ้ืนที่ระดับเล็กในแต่ละหน่วยนั้นก็จะมีความ
เชื่อมโยงกันกลายเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ระดับกลาง และจากการพัฒนาพ้ืนที่ระดับกลางในแต่ละหน่วยก็จะ
ขยายตัวออกเป็นการพัฒนาระดับใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นระบบด้วย (Paul L. Deering & Brian D. 
McCarl,1975) 

จำกหนังสือ Urban Design Green Dimensions ของ Cliff Moughtin ได้
กล่าวถึงวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไว้ว่า การ
วางผังและออกแบบเมืองมีส่วนท าให้เกิดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ส่วนหนึ่งมาจากการเดินทางและการขนส่งในเมืองที่เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง
สิ้นเปลืองและก่อให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการออกแบบเมืองอย่างยั่งยืนควรเน้นการ
ออกแบบเมืองและระบบการสัญจรในเมืองที่ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล และส่งเสริมการสัญจรที่ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การเดิน การใช้จักรยาน และ
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Cliff Moughtin,2005) 

จำกหนังสือ Traffic transportation and urban Planning ของ George 
Godwin ได้อธิบายหลักการส าคัญที่ควรค านึงเป็นหลักในการออกแบบเส้นทางจักรยานในเมืองไว้โดยมี
รายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้ (George Godwin,1991) 

https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/green-infrastructure/
https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/green-infrastructure/
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1) เส้นทางจักรยานควรมีลักษณะเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายในแต่ละพ้ืนที่อยู่อาศัยโดยมี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่ใจกลางของเมือง เช่น ย่านการค้า การท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือศูนย์กลางทางด้านการขนส่ง
ของพ้ืนที ่

2) เส้นทางถนนสายหลักตามแนวคิดของ George Godwin ไม่เหมาะกับการจัดท า
เส้นทางจักรยาน ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างควรค านึงถึงขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด 

3) บริเวณที่มีจุดตัดหรือจุดขัดแย้งกันบนถนนที่มีเส้นทางจักรยาน ควรมีการออกแบบ
ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้ทางที่ดีที่สุดคือการการท าทางรอดหรือสะพานให้กับเส้นทางจักรยาน
เพ่ือความปลอดภัยในกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุด  

4) เส้นทางจักรยานควรมีเส้นทางผ่านสถานที่ส าคัญหรือมีความหลากหลายและมีความ
สวยงามน่าดึงดูดเพ่ือให้การใช้เส้นทางจักรยานมีความน่าสนใจและเชื้อเชิญให้คนมาใช้จักรยานกันมากขึ้น 

5) เส้นทางจักรยานที่ดีควรมีอุปกรณ์ป้องกันสภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี 
เช่น แสงแดด พายุ ฝน ได้เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความมั่นใจในความปลอดภัยจาการเดินทางด้วย
เส้นทางจักรยาน 

Hudson ได้เสนอแนวคิดทางด้านสภาพแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพของ
เส้นทางจักรยานที่ดีและเชิญชวนให้คนมาใช้เส้นทางจักรยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Hudson,1984: 
55-74, อ้างถึงใน ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2545: 15-16) 

1. มีความปลอดภัยจากการเดินทาง 
2. เส้นทางจักรยานมีการเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายถึงกัน 
3. เส้นทางจักรยานจากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางมีลักษณะเป็นเส้นทางตรง 
4. มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงกับสถานที่ส าคัญต่างๆได้ 

และมีจุดให้บริการส าหรับจอดหรือฝากจักรยานในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย 
5. เส้นทางจักรยานต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้

เส้นทางจักรยาน 
6. เส้นทางจักรยานต้องสร้างความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้เส้นทาง

จักรยาน 
7. มีความลาดเอียงต่ า ระยะทางและความชัดเจนมีผลต่อการใช้เส้นทางจักรยาน 
8. เส้นทางจักรยานควรมีพื้นผิวที่มีความเหมาะสมในการใช้จักรยาน 
9. คุณภาพอากาศดี 
10. ไม่มีเสียงรบกวน  
11. เส้นทางจักรยาน ควรมีที่ก าบังส าหรับป้องกันผู้ขับขี่จากกระแสลมแรง ฝนตก 

หรือพายุ โดยอาจเป็นแนวก าบังท่ีเกิดจากต้นไม้ หรือจากท่ีมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ 
12. เส้นทางจักรยานควรมีความน่าสนใจหรือดึงดูดให้คนใช้ 
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2.3 แนวคิดพฤติกรรมกำรเดินทำงด้วยจักรยำน 
Harris and Dines ได้อธิบายการวางแผนและจัดท าเส้นทางจักรยานที่เป็นปัจจัย

ในการส่งเสริมให้คนใช้จักรยาน มีรายละเอียดดังนี้ (Harris and Dines,1998: 341-4) 
1. พ้ืนที่ที่จัดท าเส้นทางจักรยานควรเอ้ืออ านวยให้เกิดการใช้เส้นทางจักรยาน และ

ควรมีระยะทางของเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับการเดินทางด้วยจักรยานโดยควรมีระยะทาง
ประมาณ 5- 10 กิโลเมตร 

2. พ้ืนที่เส้นทางจักรยานควรมีทัศนียภาพที่สวยงามน่าใช้เพ่ือให้เกิดการดึงดูดให้คน
ใช้เส้นทางจักรยาน 

3. เส้นทางจักรยานไม่ควรมีความลาดชันที่มากจนก่อให้เกิดความยากล าบากในการ
ใช้ ควรมีความลาดชันน้อยกว่า 5% และความลาดชันไม่ควรมีความยาวที่มากจนเกินไป 

4. ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน 
5. เส้นทางจักยานควรมีขนาดและความกว้างที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ใช้เกิดความ

สะดวกสบายในการใช้งาน 
6. เส้นทางจักรยานควรมีลักษณะราบเรียบไม่มีอุปสรรคในการขับขี่  และควรลด

จุดตัด หรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะรูปแบบอ่ืนให้มากท่ีสุด 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ได้ศึกษาหลักการวางแผน

เส้นทางจักรยานที่ดี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ ความ
ปลอดภัย สะดวกสบาย เชื่อมต่อโดยตรง ขับขี่ได้ต่อเนื่องและกลมกลืน และสวยงามน่าใช้ ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้เป็นหัวใจหลักที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นและเหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ที่มีการจัดท าเส้นทางจักรยาน อันน าไปสู่ความส าเร็จของการ
จัดท าเส้นทางจักรยานที่ดีมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
รายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2558: 23-25) 

1. ความปลอดภัย (Security) 
เส้นทางจักรยานที่มีความปลอดภัย โดยสามารถท าได้โดยการลดจ านวนจุดตัด

หรือจุดขัดแย้งทางการจราจรระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืนๆ นอกจากนี้ความเร็วและปริมาณ
การจราจรบนท้องถนนยังส่งผลต่อความปลอดภัยของจักรยานด้วยเช่นกัน หากการจราจรบนถนนมี
ความเร็วสูงและมีปริมาณการจราจรที่มาก มีความจ าเป็นที่ต้องแยกผู้ ขับขี่จักรยานออกจาก
ยานพาหนะอ่ืนเพื่อความปลอดภัย การให้แสงสว่างที่เพียงพอให้สามารถใช้เส้นทางจักรยานได้ในเวลา
ค่ าคืน ทั้งนี้การจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานและมีการออกแบบที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้จักรยานมี
ความรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

2. ความสะดวกสบาย (Comfort) 
เส้นทางจักรยานที่มีความสะดวกสบายควรจะต้องมีพ้ืนผิวที่เรียบ ไม่ลื่น และ

ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีไม่ให้มีเศษวัสดุที่เป็นอันตรายบนผิวทางจักรยาน การออกแบบควรมี
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ลักษณะเส้นทางที่มีความลานชันน้อยสามารถขับขี่ได้ง่ายและสามารถป้องกันลมและฝนที่เป็น
อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดความยากล าบากในการขับขี่ เช่น การใช้แนวก าแพง หรือแนวต้นไม้เตี้ย
ขนานไปกับเส้นทางจักรยาน จัดให้มีที่พักริมทางเพ่ือเป็นจุดพักกันลมและกันฝนตามจุดต่างๆ 

3. เชื่อมต่อโดยตรง (Door to Door) 
เส้นทางจักรยานควรออกแบบให้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากจุดเริ่มต้นและ

จุดสิ้นสุดการเดินทางมีลักษณะเป็นทางตรงให้มากที่สุด และหากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงจุดตัด และจุด
ขัดแย้งกบัยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเกิดความปลอดภัย และให้เกิดความล่าช้าน้อยที่สุด 

4. การขับขี่ได้ต่อเนื่องและกลมกลืน (Continuity) 
เส้นทางจักรยานที่ดีควรมีความต่อเนื่อง สังเกตเห็นได้ง่าย เชื่อมต่อกับจุดต่างๆที่

ส าคัญและใช้มาตรฐานและการออกแบบที่กลมกลืนกันตลอดระยะเส้นทาง ไม่ท าให้ผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานเกิดความรู้สึกไม่ต่อเนื่องกันของเส้นทาง 

5. ความสวยงามน่าใช้ 
เส้นทางจักรยานที่ดีควรมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและช่วยส่ งเสริม

สภาพแวดล้อมให้ดูดียิ่งข้ึน มีความสวยงาม และให้ประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ได้ศึกษาลักษณะรูปแบบของการ

ใช้เส้นทางจักรยานที่มีจุดมุ่งหมายของการเดินทางที่แตกต่างกัน โดยการออกแบบและสร้างเส้นทาง
จักรยานนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ เส้นทางจักรยานที่
ต้องการจะสร้าง เพ่ือให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2558: 26-28)  

1.  การเดินทางในละแวกบ้าน 
การใช้เส้นทางจักรยานในลักษณะนี้เป็นการเดินทางในระยะสั้น เช่นเดินทางไป

เรียนหนังสือ จ่ายตลาด หรือขี่เล่นในบริเวณใกล้ที่พักอาศัย เป็นต้น ดังนั้นการออกแบบเส้นทาง
จักรยานมีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงผู้ใช้เส้นทางจักรยานที่มีทักษะน้อย โดยเฉลี่ยแล้วมีความเร็ว
อยู่ที่ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยสามารถมีจุดตัดหรือทางเชื่อมกับจุดหมายปลายทางในพ้ืนที่ได้ แต่
ควรหลีกเลี่ยงการเกิดจุดตัดทางการจารจรที่ใช้ร่วมกับยาพาหนะอ่ืนๆที่มีการจราจรหนาแน่นหรือใช้
ความเร็วสูง ทั้งนี้การออกแบบเส้นทางจักรยานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้จักรยานในรูปแบบนี้
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

-  ความปลอดภัยเป็นหลัก 
-  สะดวกสบายต่อการใช้งาน 
-  ใช้ความเร็วต่ าปริมาณการจราจรน้อย 
-  ควรเป็นเส้นทางจราจรแยกออกจากช่องทางจราจรทั่วไป 
-  ความลาดชันเส้นทางต่ า 
-  ควรมีเครื่องหมายและสัญญาณจราจร 
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-  จุดพักรถจักรยานตามจุดหมายปลายทางต่างๆ 
-  ไฟส่องสว่างให้เพียงพอต่อผู้ใช้เส้นทางในเวลาค่ าคืน 
-  การออกแบบควรใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์ของพื้นที่เพ่ือช่วยในการป้องกันลม

และฝน 
2. การเดินทางเพ่ือเรียนหรือท างานเป็นประจ า 

การใช้เส้นทางจักรยานในลักษณะนี้เป็นการเดินทางที่มีระยะทางที่ไกลมาขึ้นเพ่ือ
เดินทางไปเรียนหนังสือหรือท างาน เส้นทางจักรยานอาจเป็นถนนใหญ่ที่มีการจัดช่องทางให้ใช้
ร่วมกันหรือแยกเป็นเส้นทางทางจักรยานต่างหากโดยเฉพาะก็ได้ โดยเฉลี่ยแล้วมีความเร็ วอยู่ที่
ประมาณ 20-30  กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ใช้เส้นทางจักรยานในลักษณะนี้มักมีทักษะการใช้จักรยาน
และประสบการณ์ที่สูงขึ้นและจะเลือกเส้นทางที่เดินทางได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา มากกว่าจะ
สนใจในเรื่องของความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความสวยงามของเส้นทางจักรยาน 
นอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้จักรยานในลักษณะนี้จะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของโครงข่ายจักรยานในเมือง 
ทั้งนี้การออกแบบเส้นทางจักรยานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้จักรยานในรูปแบบนี้สามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 

-  พ้ืนผิวเส้นทางจักรยานเรียบไม่ขรุขระหรือมีอุปสรรค 
-  เส้นทางเชื่อมต่อกันโดยตรงและสามารถขับข่ีได้อย่างต่อเนื่อง 
-  ลดความล่าช้าต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น 
-  ออกแบบให้มีพ้ืนที่ในการขับขี่ท่ีเพียงพอ 
-  ออกแบบทางแยกให้ลดความขัดแย้งกับเส้นทางการจราจรประเภทอ่ืนๆ 
-  ไฟส่องสว่างให้เพียงพอต่อผู้ใช้เส้นทางในเวลาค่ าคืน 
-  จุดพักรถจักรยานตามจุดหมายปลายทางต่างๆ 
-  จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บของ และที่อาบน้ า 

3. การออกก าลังกาย  
การใช้เส้นทางจักรยานในลักษณะนี้มักเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความมั่นใจ มีทักษะ

ในการขับขี่จักรยานสูง ใช้ระยะทางไกลเพ่ือออกก าลัง โดยใช้เส้นทางถนนใหญ่หรือเส้นทางถนนใน
ชนบท เส้นทางในการขับขี่มีความลาดชัน โดยเฉลี่ยแล้วมีความเร็วอยู่ที่ 30  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ผู้ใช้
จักรยานในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เดินทางเป็นกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป ทั้งนี้การออกแบบเส้นทางจักรยาน
ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้จักรยานในรูปแบบนี้สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

-  พ้ืนผิวเส้นทางจักรยานเรียบไม่ขรุขระหรือมีอุปสรรค 
-  ลดความล่าช้าต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น 
-  เส้นทางจักรยานมีความลาดชันเพื่อความท้าทายในการขับขี่ 
-  ความกว้างของถนนยิ่งมากยิ่งดี 
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4. การท่องเที่ยวและสันทนาการ 
การใช้เส้นทางจักรยานในลักษณะนี้ใช้จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวและสันทนาการ

โดยให้ความส าคัญกับการได้รับประสบการณ์ในการขับขี่ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องของเวลาการเดินทาง      
มีทักษะและประสบการณ์ในการขับขี่ที่หลากหลาย เส้นทางจักรยานมักเป็นเส้นทางตามแหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณสถานต่างๆ แนวริมฝั่งแม่น้ า ชายฝั่ง ภูเขา โดยเป็นเส้นทางจักรยานที่มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและปริมาณการจราจรต่ า ทั้งนี้การออกแบบเส้นทางจักรยานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้
จักรยานในรูปแบบนี้สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

-  เส้นทางจักรยานเน้นความสะดวกสบาย 
-  พ้ืนผิวทางเรียบ 
-  ความลาดชันน้อย 
-  ความปลอดภัยสูง 
-  มีความสวยงามและน่าสนใจ 
-  จัดให้มีที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานเพื่อสับเปลี่ยนการใช้ตามจุดต่างๆ 

5. การข่ีจักรยานระยะทางไกล 
กลุ่มผู้ใช้เส้นทางจักรยานในลักษณะนี้เป็นกลุ่มที่เดินทางเป็นระยะทางที่ไกล มี

การออกแบบจักรยานให้สามารถเดินทางในระยะทางไกลๆได้ ทักษะและประสบการณ์ในการขับขี่ที่
หลากหลาย ทั้งนี้การออกแบบเส้นทางจักรยานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้จักรยานในรูปแบบนี้
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

-  เป็นเส้นทางจักรยานที่มีจุหมายปลายทางท่ีน่าสนใจ 
-  มีความกว้างไหล่ทางมาก 
-  พ้ืนผิวทางเรียบ 
-  มีที่พักริมทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆเช่น สุขา ที่อาบน้ า ที่พักผ่อน 

เป็นต้น 
ASCE ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการเดินทางด้วยจักรยานในพ้ืนที่เมือง

ว่า เส้นทางจักรยานที่สามารถดึงดูให้คนมาใช้กันมากขึ้นนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับระยะทางของเส้นทาง
จักรยานด้วย กล่าวคือการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยานควรมีระยะทางที่สั้นไม่ยาวจนเกินไป ลักษณะ
ทางภูมิอากาศ และลักษณะทางภูมิประเทศก็มีผลต่อการใช้จักรยานในการเดินทางด้วยเช่นกัน เช่น 
อากาศหนาวจัด อากาศร้อนจัด มีพายุฝน หรือมีสภาพภูมิประเทศเป็นทางชัน เป็นต้น (1980: 26, 
อ้างถึงใน ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2545: 18-19) 

Antonakos ได้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้จักรยานใน
การเดินทางนั้นเป็นผลมาจาก ลักษณะของแต่ละบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ของ
การใช้จักรยาน สภาพแวดล้อม และข้อจ ากัดในด้านต่างที่มีผลต่อการใช้จักรยาน ในการเดินทาง 
(1994:25-33 อ้างถึงใน ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2545: 18) 
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3. มำตรกำรเกี่ยวกับเส้นทำงจักรยำน 
การศึกษานี้จะเป็นการน าเสนอมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ประเภทของเส้นทางจักรยาน 

ลักษณะของผู้ใช้เส้นทางจักรยาน การจัดท าเส้นทางจักรยานที่ดี รวมถึงขั้นตอนการวางแผนพัฒนา
เส้นทางจักรยานที่ดี เพ่ือให้มีความเข้าใจปัจจัยในด้านต่างๆของการจัดท าเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

3.1 ประเภทของทำงจักรยำน 
ประเทศไทยมีการก าหนดมาตรฐานและการแบ่งประเภทของทางจักรยาน ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เรื่องการก าหนดมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างเส้นทางจักรยานในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 อยู่ในคู่มือมาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน ของกรมทาง
หลวงชนบท สามารถแบ่งได้ดังนี้ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2558:35-37) 

1. ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ (Share Lane) 
2. ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ เช่นไหล่ทางริมถนน (Wide 

Curb Lane) 
3. ทางจักรยานที่จัดเป็นช่องทางจักรยานโดยเฉพาะโดยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยาน 

(Cycle Lane)  
4. ทางจักรยาแบบเฉพาะโดยการเพ่ิมช่องทางจักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้น (Multi-

Use Path) 
 

ทำงจักรยำนที่ใช้ช่องทำงจรำจรร่วมกับยำนพำหนะอื่นๆ (Share Lane) 
ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ ใช้ในกรณีที่มีความเร็วและ

ปริมาณการจราจรที่ไม่มาก เป็นทางจักรยานที่ใช้ร่วมช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆไม่มีการ
แบ่งพ้ืนที่ให้เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์เพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ว่าจักรยานสามารถ
ใช้งานร่วมกันบนถนนได้ การใช้งานเส้นทางจักรยานประเภทนี่เหมาะเป็นทางจักรยานที่ใช้ในบริเวณ
พ้ืนที่มีเขตทางแคบ เช่นถนนในเขตเมืองที่ไม่สามารถขยายทางถนนเพ่ิมได้อีก  

 
ภาพที่ 17 ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ (Share Lane) 
ที่มา: (กรมทางหลวง, 2558) 
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ทำงจักรยำนที่ใช้ช่องทำงจรำจรร่วมกับยำนพำหนะอ่ืนๆ เช่นไหล่ทำงริมถนน (Wide 
Curb Lane) 

ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ ใช้ในกรณีที่มีความเร็วและ
ปริมาณการจราจรที่ไม่มาก แต่มีลักษณะที่แตกต่างจาก Share Lane คือมีลักษณะเป็นช่องทาง
จราจรที่อยู่ชิดติดขอบทางถนน หรือที่จอดรถริมทาง โดยท าช่องทางจราจรที่ใช้ร่วมกับจักรยานยนต์
ให้มีความกว้างมากกว่าปกติเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานไปอีกข้ัน 

 
ภาพที่ 18 ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆบริเวณไหล่ทางริมถนน (Wide Curb Lane) 
ที่มา: (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2558:35) 
 

ทำงจักรยำนที่จัดเป็นช่องทำงจักรยำนโดยเฉพำะโดยกำรตีเส้นแบ่งช่องทำงจักรยำน 
(Cycle Lane)  

ทางจักรยานที่จัดช่องส าหรับจักยานโดยเฉพาะใช้ในกรณีที่มีความเร็วและปริมาณ
การจราจรอยู่ในระดับปานกลาง โดยใช้ผิวจราจรแบ่งเป็นทางจักรยานหรือใช้ไหล่ทาง ใช้การตีเส้นทาง
จราจรเป็นช่องทางจักรยานโดยเฉพาะ โดยไม่มีแนวหรืออุปกรณ์กัน (Buffer) ส าหรับถนนที่มีการ
อนุญาตให้จอดรถได้บริเวณริมทางควรให้พ้ืนที่จอดรถอยู่ริมขอบทาง ดังตัวอย่างในรูปของทาง
จักรยานแบบแบ่งพื้นที่ส าหรับจักรยานแสดงในรูปที่..... 

 
ภาพที่ 19 ทางจักรยานที่จัดเป็นช่องทางจักรยานโดยเฉพาะโดยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยาน 
(Cycle Lane)  
ที่มา: (กรมทางหลวง, 2558) 
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ทำงจักรยำนแบบเฉพำะโดยกำรเพิ่มช่องทำงจักรยำนโดยมีอุปกรณ์กั้น (Multi-
Use Path) 

ทางจักรยานแบบเฉพาะโดยการเพ่ิมช่องทางทางจักรยานโดยมีอุปกรณ์กัน ใช้ใน
กรณีที่มีความเร็วและปริมาณการจราจรอยู่ในระดับสูง เป็นทางจักรยานที่มีการกั้นหรือแยกช่องทาง
จักรยานไว้โดยยาพาหนะอ่ืนๆไม่สามารถใช้ทางร่วมด้วยได้ โดยการแบ่งเส้นทางจักรยานในลักษณะนี้
อาจใช้อุปกรณก์ั้น (Buffer) ในการแบ่งเส้นทางจราจรอย่างชัดเจน  เพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัยของ
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานที่สอดคล้องกับปริมาณและความเร็วในการจรจรในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เส้นทาง
จักรยานบนเกาะรัตนโกสินทร์มีลักษณะเป็นแบบนี้ 

 
ภาพที่ 20 ทางจักรยาแบบเฉพาะโดยการเพ่ิมช่องทางจักรยานโดยใช้ขอบหินหรือใช้พื้นทางเท้า 
ที่มา: (กรมทางหลวง, 2558) 

 
3.2 กำรเลือกประเภทของเส้นทำงจักรยำนที่เหมำะสมกับพื้นที่ 

การจัดท าเส้นทางจักรยานที่มีประสิทธิภาพควรค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือให้เส้นทางจักรยานก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบของคนในพ้ืนที่และผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ประเทศไทยได้ก าหนด
มาตรฐานและการออกแบบเส้นทางจักรยานที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยก าหนดมาตรฐาน
การแบ่งประเภทของเส้นทางจักรยาน (Cycle Way Classification) จากความเร็วและปริมาณ
การจราจรเป็นปัจจัยควบคุมการแบ่งประเภทของเส้นทางจักรยาน ดังนี้  (ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร, 2558:38-39) 

1. พ้ืนที่ที่มีความเร็วการจราจรของรถยนต์เฉลี่ยต่ ากว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มี
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 คันต่อวันต่อปี รถจักรยานสามารถใช้ช่องทางจราจรร่วมกัน
กับยานพาหนะอ่ืนๆในช่องจราจรปกติ (SL) ซึ่งหากมีการจราจรมากกว่า 3,000 คัน แต่ไม่เกิน 5,000 
คันต่อวันต่อปี รถจักรยานสามารถใช้ช่องทางจราจรร่วมกันกับยานพาหนะอ่ืนๆ เช่น ช่องทางจราจรริม
ทางถนนหรือที่จอดรถรถริมทางถนน (WCL) ทั้งนี้ในกรณีท่ีมีปริมาณการจราจรมากกว่า 5,000 คันต่อวันต่อปี 
จะไม่สามารถด าเนินการท าช่องจักรยานได้ 

2. พ้ืนที่ที่มีความเร็วการจราจรของรถยนต์เฉลี่ยระหว่าง 30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 คันต่อวันต่อปี รถจักรยานสามารถใช้ช่องทางจราจรร่วมกัน
กับยานพาหนะอ่ืนๆ เช่น ช่องทางจราจรริมทางถนนหรือที่จอดรถรถริมทางถนน (WCL) ซึ่งหากมี
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ปริมาณการจราจรมากกว่า 3,000 คัน แต่ไมเ่กิน 5,000 คันต่อวันต่อปี ให้จัดช่องทางส าหรับจักรยาน
โดยเฉพาะ โดยมีการตีเส้นจราจร แบ่งช่องทางจักรยานให้ชัดเจน รวมทั้งมีอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัยบนไหล่ทางและทางหลัก (BL) โดยในกรณี ที่มีการจราจรมากกว่า 5,000 คันต่อวันต่อปี ให้มี
ทางจักรยานโดยเฉพาะโดยการตีเส้นจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ชัดเจน 

3. พ้ืนที่ที่มีความเร็วการจราจรของรถยนต์เฉลี่ยระหว่าง 50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
จัดให้มีช่องทางส าหรับจักรยานโดยเฉพาะ ด้วยการตีเส้นทางแบ่งช่องทางจักรยานอย่างชัดเจน มี
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความปลอดภัยบนไหล่ทางและทางหลัก หรือแยกทางจักรยานออกจากช่อง
จราจรทั่วไป เช่น จัดให้มีเส้นทางทางจักรยานขึ้นใหม่ เพื่อแบ่งช่องทางจราจรหลักกับเส้นทางจักรยาน
แยกออกจากกัน 

4. พ้ืนที่ที่มีความเร็วการจราจรของรถยนต์เฉลี่ยสูงกว่า 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้
จัดท าทางจักรยานแบบเฉพาะ เช่น ไหล่ทางท่ีมีแนวหรืออุปกรณ์ก้ัน 

5. กรณีหากในพ้ืนที่มีปริมาณการจราจร 10,000 คันต่อวันหรือมากกว่า และมี
ความเร็วการจราจรของรถยนต์เฉลี่ยเท่ากับ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่า การก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานต้องอยู่นอกพ้ืนที่การจราจรหลักเพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนน 

6. กรณีมีปริมาณรถขนาดใหญ่มากกว่า 30 คันต่อชั่วโมง ในช่องจราจรริมทางควร
พิจารณาแยกคันทางหรือหากใช้ทางจักรยานประเภทอ่ืน และมีความเร็วของการจราจรสูง (80 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่า) ควรมีพื้นที่ว่างคั่นระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืนๆ 

7. กรณีบริเวณพื้นท่ีที่มีผู้ใช้ทางจักรยานเป็นเด็ก หรือผู้มีประสบการณ์น้อย เช่นทาง
จักรยานบริเวณสวนสาธารณะ สวนพักผ่อนหย่อนใจ หรือบริเวณโรงเรียน ต้องจัดให้มีเส้นทางส าหรับ
จักรยานโดยเฉพาะเพ่ือแยกเส้นทางจักรยานออกจากยานพาหนะอ่ืนๆ 

 
3.3 ขั้นตอนกำรวำงแผนพัฒนำเส้นทำงจักรยำนที่ด ี

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้เสนอแนะขั้นตอนการวางแผน
จัดท าเส้นทางจักรยานไว้เพ่ือให้หน่วยงานที่มีความสนใจพัฒนาเส้นทางจักรยานได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่แนะแนวทางไว้เพ่ือให้โครงการเส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน สภาพ
การจราจร และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยขั้นตอนการจัดท าเส้นทางจักรยานมี
ขั้นตอนและรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,2558:23-25) 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และ
วัตถุประสงค์ (Objectives)  

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผน เป็นการก าหนดทิศทางหลักในการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนอ่ืนๆในล าดับต่อๆไป เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ช่วยชี้ทางและช่วยตัดสินใจว่า
แนวทางต่างๆที่เลือกนั้น เหมาะสมหรือสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโครงการหรือไม่  
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ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดมาตรฐาน และข้อตกลงเบื้อต้น 
ก่อนที่จะด าเนินการออกแบบและพิจารณาทางเลือกต่างๆ จ าเป็นต้องก าหนด

บรรทัดฐานต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับการพิจารณา เช่น มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการออกแบบ
และก่อสร้าง ข้อจ ากัด (ถ้ามี) และข้อตกลงต่างๆเบื้องต้น ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะสะท้อนถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของทางจักรยานในด้านต่างๆดังนี้ 

 ความปลอดภัย 
 การเชื่อมต่อโดยตรง 
 การเข้าถึงทางจักรยาน 
 ความเร็วและการเชื่อมต่อของโครงข่ายการขนส่ง 
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและประเมินความต้องการในการ

เดินทาง 
การวางแผนพัฒนาทางจักรยาน ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางจักรยาน

หรือโครงข่ายทางจักรยานที่มีอยู่ โครงข่ายถนน โครงข่ายและเส้นทางระบบขนส่งมวลชน และความ
เป็นไปได้ในการเดินทางโดยจักรยาน ปริมาณการจราจรและความเร็วบนถนนมีส่วนส าคัญอย่างมาก
กับความปลอดภัยในการเดินทางโดยจักรยาน (หากมีการใช้พ้ืนที่ถนนร่วมกัน) จึงต้องมีการเก็บข้อมูล
ปริมาณจราจรและความเร็วบนถนนที่เกี่ยวข้องด้วย ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทางจักรยาน 
เช่น ด้านปัญหาความปลอดภัย การเดินทางที่ล่าช้าและไม่สะดวกและความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้
จักรยานจ าเป็นต้องถูกระบุในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาพิจารณ์ต้องมีการ
จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือที่จะรับทราบความต้องการต่างๆ ของประชาชน
นอกจากนี้พ้ืนที่จอดรถจักรยานก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องรวบรวมข้อมูลและประเมินในขั้นตอนนี้ด้วย 

ในเมืองที่มีการสร้างโครงข่ายทางจักรยานไว้แล้ว การรวบรวมข้อมูลโครงข่ายทาง
จักรยานที่มีอยู่จะช่วยให้สามารถระบุส่วนของโครงข่ายที่ขาดหายไป (Missing Links) หรือเส้นทาง
จักรยานที่สมควรพัฒนาได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น 
ประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้จักรยาน กลุ่มผู้สนับสนุนการใช้จักรยาน ผู้แทนจากสถานโรงเรียนและ
สถานศึกษาต่างๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายถนนต้องถูกรวบรวมเพราะเป็นโครงข่ายที่มีความเป็นไปได้
ในการน ามาใช้เป็นทางจักรยาน โดยต้องประกอบด้วยข้อมูลด้านกายภาพ เช่น จ านวนช่องจราจร 
ความกว้างของช่องจราจร ไหล่ทาง และเขตทาง อุปสรรคต่างๆ ทางกายภาพ ข้อมูลด้านการจราจรใน
แต่ละช่วงถนน ได้แก่ ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปี (AADT) ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วที่
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 การจ ากัดความเร็วบนถนน สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน เป็นต้น 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุบัติเหตุท าให้สามารถระบุจุดหรือบริเวณที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่ได้ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของทางจักรยานและโครงข่ายถนนที่ต้องรวบรวมได้แก่ 
 จ านวนช่องจราจร 
 ความกว้างของช่องจราจร และความกว้างของช่องจราจรด้านซ้ายสุด 
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 ความกว้างของเขตทาง 
 แผนที่ หรือแบบถนนและทางจักรยาน 
 ความลาดชันและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ 
 ชนิดของผิวทางและสภาพของผิวทาง 
 เกาะกลางถนนและราวกันตก 
 ต าแหน่งที่ตั้งของสัญญาณไฟจราจร 
 สิ่งกีดขวางและอันตรายต่างๆ กับการขี่จักรยาน 
 จุดตัดทางรถไฟ 
 บริเวณท่ีให้จอดรถริมถนนได้ 
 ทางเชื่อมกับถนนหลักต่างๆ 
 ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์และความเร็วที่จ ากัดโดยกฎหมาย 
 ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ 
 โครงข่ายและเส้นทางการเดินทางสาธารณะและจุดเชื่อมต่อต่างๆ กับระบบขนส่ง

สาธารณะเช่น ป้ายรถประจ าทาง ฯลฯ 
 ปริมาณการจราจรของรถขนาดใหญ่ ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน 
 ปริมาณการเดินทางโดยจักรยานและคนเดินเท้าและช่วงเวลาที่มีคนใช้มากท่ีสุด 
 การใช้ที่ดิน 
ในขั้นตอนนี้ต้องมีการระบุอุปสรรคต่างๆ ที่ท าให้การเดินทางโดยจักรยานมีความ

ยากล าบากหรือไม่ปลอดภัยในการเดินทางข้ามไป ได้แก่ อุปสรรคทางธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ทางลาด
ชัน หนองบึง คลอง และอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทางรถไฟ ทางด่วนที่มีรั้วกัน ทาง
แยกที่ซับซ้อน และถนนที่มีปริมาณจราจรและความเร็วสูงเป็นต้น นอกจากนี้สะพานหรืออุโมงค์ทาง
ลอดที่ไม่ได้ออกแบบเพ่ือรองรับการเดินทางโดยจักรยานก็อาจเป็นอุปสรรคส าหรับจักรยานได้
เหมือนกัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในภายหลังได้หากมิได้พิจารณาตั้งแต่ตอนต้นของการ
วางแผน โดยสรุปการวางแผนต้องประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ส ารวจจ านวนจุดตัดและจุดตัดที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดตามแนวถนนใหญ่หรือถนน
สายหลัก ถนนที่มีการจ ากัดการเข้าถึง (เช่น ทางด่วนหรือถนนใหญ่ที่ไม่อนุญาตให้ตัดกระแสจราจร) 
ถนนที่มีปริมาณจราจรและความเร็วสูง และแม่น้ าล าธารต่างๆ 

2) ระบุจ านวนจุดตัดและจุดตัดกับทางจักรยานที่เหมาะสม 
3) น าข้อมูลการวิเคราะห์เหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนทางจักรยาน 
ในกรณีที่ไม่มีทางต่างระดับส าหรับจักรยานโดยเฉพาะ (สะพานข้ามหรืออุโมงค์ลอด) 

ที่จุดตัดเหล่านี้ ผู้ใช้จักรยานอาจจะต้องเดินทางอ้อมจากเส้นทางตัดตรงเพ่ือข้ามทางด่วนนั้นไปสู่
จุดหมายปลายทาง เช่นเดียวกับถนนใหญ่ที่มีหลายช่องจราจรท าให้มีความกว้างของถนนมากและมี
ปริมาณจราจรสูง รวมไปถึงทางแยกขนาดใหญ่ ที่ท าให้การข้ามถนนท าได้ยากส าหรับผู้ใช้จักรยาน ใน
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ขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการระบุจุดที่ไม่ต่อเนื่องของโครงข่ายทางจักรยาน เช่น การที่ทางจักรยานไปหยุด
กลางทางหรืออยู่ในจุดที่มิได้เป็นจุดหมายปลายทางใดๆ 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความต้องการในการเดินทางและก าหนดเส้นทางจักรยาน
ที่เป็นทางเลือกต่างๆ 

ผู้คนต้องการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เช่นเดียวกับที่พวกเขาเดินทางโดยรถยนต์ 
ระบบการขนส่งทางถนนที่มีอยู่สามารถสะท้อนความต้องการและมีอิทธิพลต่อการเดินทางของคนใน
พ้ืนที่อย่างมากการเลือกเส้นทางเพ่ือพัฒนาเป็นทางจักรยานนั้นไม่ใช่การเลือกเส้นทางที่ผู้ใช้จักรยาน
ใช้กนัอยู่ในปัจจุบันแต่เส้นทางจักรยานที่จะพัฒนานั้นต้องพิจารณาตามความต้องการ (Desire Lines) 
ในการเดินทางที่เชื่อมต่อแหล่งชุมชนที่มีศักยภาพของการเดินทางโดยใช้จักรยาน 

แผนการพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานนั้น ต้องระบุเส้นทางจักรยานต่างๆ ในปัจจุบัน
ที่มีการใช้งานกันอยู่ที่จ าเป็นต้องเชื่อมต่อกับจุดต่างๆ และต้องพยากรณ์การใช้งานทางจักรยานใน
อนาคตด้วย การร่วมท างานกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือที่จะระบุพ้ืนที่ที่จะมี
ความต้องการในการเดินทางโดยจักรยานมากขึ้น พ้ืนที่ที่เป็นปัญหา และความเป็นไปได้ต่างๆ ในการ
พัฒนาทางจักรยานที่ใช้เงินทุนไม่สูง 

พฤติกรรมการเดินทางโดยจักรยานนั้น ได้รับผลกระทบมากจากภาพแวดล้อมของ
การขี่จักรยานสภาพแวดล้อมที่อึดอัดหรือเป็นอันตรายท าให้ผู้ใช้จักรยานเลือกใช้ทางอ่ืนแทนที่จะใช้
ทางที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุดหรืออาจเลือกเดินทางโดยใช้วิธีการอ่ืนๆ แทน (รถประจ าทาง รถยนต์ 
เดิน) หรืออาจเลือกที่จะไม่เดินทางเลยก็ได้ ในสภาวะปัจจุบันอาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาไม่มีทางเลือก
อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ดังนั้นในขั้นตอนของการวางแผนนี้จึงไม่ใช่เพียงการตั้งค าถามที่ว่า “เส้นทางไหนที่
ผู้ใช้จักรยานใช้กันอยู่ในปัจจุบัน” แต่ต้องตั้งค าถามว่า “เส้นทางจักรยานไหนบ้างที่ผู้คนจะเลือกเพ่ือ
เดินทางไปยังสถานที่ที่พวกเขาอยากจะไป (ถ้าเราสร้างทางจักรยานให้เขา)”และ “เส้นทางเหล่านั้น
ปลอดภัยแค่ไหน” ด้วยปริมาณการเดินทางโดยจักรยานและรถยนต์ในปัจจุบันเป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ส าหรับการบ่งบอกเส้นทางที่พวกเขาพึงพอใจ การนับปริมาณการจราจรโดยจักรยานอาจเป็นข้อมูลที่
มีประโยชน์ในการประมาณความต้องการในการเดินทางโดยใช้จักรยาน  อย่างไรก็ตามการใช้การนับ
ปริมาณจราจรอาจน าไปสู่ผลสรุปที่ผิดก็ได้ และมักจะเป็นการประเมินค่าปริมาณผู้มาใช้งานที่ต่ ากว่า
ความเป็นจริง (ถ้าสภาพแวดล้อมปัจจุบันของทางจักรยานไม่สะดวกสบายหรือไม่ปลอดภัย) การ
ประมาณค่าความต้องการการเดินทางโดยใช้ข้อมูล เช่น จุดก าเนิดการจราจรที่ส าคัญ (Traffic 
Generators) หรือพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความต้องการในการ
เดินทางที่ดีกว่าภายใต้เงื่อนไขที่มีการสร้างทางจักรยานที่มีคุณภาพดี  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของการ
เดินทางโดยใช้จักรยานสูง ได้แก่สถานศึกษา เช่นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย พ้ืนที่ที่มีประชากร
พักอาศัยหนาแน่น ย่านการค้า ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 
ในขั้นตอนนี้เป็นการการประเมินและคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ งบประมาณ และข้อจ ากัดต่างๆ 
การรับข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเป็นสิ่งส าคัญ โดยผ่านทางการมี
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ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การคัดเลือกเส้นทางและทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะสม
นั้นต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่างเช่น 

 ความต้องการและปริมาณการเดินทางโดยจักรยานและคนเดินเท้า 
 ความกว้างของไหล่ทางหรือความกว้างของถนนที่จะน ามาใช้เป็นทางจักรยาน 
 ปริมาณรถยนต์และความเร็วของรถยนต์ 
 ปริมาณรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ 
 การจอดรถยนต์ 
 จ านวนทางแยกและประเภทของทางแยกท่ีเส้นทางจักรยานวิ่งผ่าน 
 ทางเข้าออกอาคาร ปริมาณรถเลี้ยว และอุปกรณ์ควบคุมจราจรที่ติดตั้งอยู่ 
 เส้นทางเดินรถและจุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 
 ประเภทของถนนและทางจักรยาน 
 ความเพียงพอของพ้ืนที่ 
 ความเพียงพอของเขตทาง 
 การจัดการจราจร (ทางเดียวหรือสองทาง) 
 ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน 
 การบ ารุงรักษาสาธาณูปโภคท่ีอยู่บนถนนและข้างทาง 
 พ้ืนที่โรงเรียน 
 ที่จอดรถจักรยาน 
ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบรายละเอียด 
ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือท าการก่อสร้างโดยน าเอาแนวทางที่

ได้รับจากข้อสรุปในการวางแผนขั้นต้นมาด าเนินการ ได้แก่ 1) การออกแบบทางเรขาคณิต 2) การจัด
การจราจร ป้าย สัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ต่างๆ 3) การออกแบบ
โครงสร้างชั้นทางของทางจักรยาน 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเส้นทางจักรยานนั้นก็เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้จักรยาน

และในขณะเดียวกันก็ลดจ านวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน  ใน
แผนการด าเนินงานจึงจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เหล่านี้
ด้วย การประเมินด้านอุบัติเหตุต้องมีการระบุจุดต่างๆที่อาจเกิดอันตราย การปรับแบบด้านกายภาพ
ของถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก็เป็นแนวทางในการรับ
ข้อมูลในการประเมินการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี โดยน าทั้งความคิดเห็นที่เป็นบวกและลบต่อ
โครงการ รวมถึงค าแนะน าต่างๆ สามารถน ามาระบุปัญหาต่างๆเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป การนับ
ปริมาณการใช้รถจักรยานบนเส้นทางจักรยานหรือการนับจ านวนจักรยานที่ที่จอดรถจักรยานเป็น
ระยะๆ ก็สามารถช่วยในการสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในพฤติกรรมการใช้รถจักรยานและ
สามารถช่วยในการประเมินผลการด าเนินงานได้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงไร 
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4. กรณีศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
การศึกษากรณีศึกษาจากต่างประเทศนั้น เป็นการศึกษาประเทศที่ประสบความส าเร็จ

เกี่ยวกับการจัดท าเส้นทางจักรยานในเขตเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือให้
เข้าใจว่าเมืองที่ประสบความส าเร็จในการจัดท าเส้นทางจักรยานนั้น มีองค์ประกอบ มีแนวทาง วิธีการ 
อย่างไรบ้างที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ โดยประเทศที่ท าการศึกษา
ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศไต้หวัน โดยแต่
ละประเทศมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้   

4.1 เมืองโคเปนเฮเกน เมืองหลวงประเทศเดนมำร์ก เมืองโคเปนเฮเกนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น
เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานและมีผู้ใช้จักรยานในการสัญจรเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยมีระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆที่เอ้ือต่อการสัญจรด้วยจักรยานและนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลในการส่งเสริม
ให้คนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันกันมากขึ้น ตลอดระยะเวลา กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาล
ได้สนับสนุนด้วยการ ทุ่มงบประมาณมากว่า 134 ล้านยูโร หรือ 5,135 กว่าล้านบาท เพ่ือปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก และการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อกับถนนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้คน
เดินทางด้วยจักรยานกันมากขึ้น จากนโยบายดังกล่าวท าให้ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมามีประชาชน
ให้ความสนใจและเดินทางสัญจรในเขตเมืองด้วยจักรยานมากข้ึนถึง 62 เปอร์เซ็นต์ ผู้ใช้รถยนต์เพียง 9 
เปอร์เซ็นต์ และยานพาหนะอ่ืนๆ อีก 29 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น และการใช้จักรยานมีแนวโน้มการเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ทุกปี จากการศึกษาและการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆท าให้ผู้วิจัยพบสิ่งส าคัญที่ท าให้เมือง
โคเปนเฮเกนประสบความส าเร็จในการใช้จักรยานมีดังนี้ 

1. กำรเพิ่มเส้นทำงจักรยำนอย่ำงท่ัวถึง กล่าวคือการเพ่ิมเส้นทางจักรยานของเมือง
โคเปนเฮเกนไม่ใช่เพียงแค่การเพ่ิมระยะเส้นทาง ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยานหรือการเพ่ิม
ช่องทางจักรยานด้วยอุปกรณ์กั้นเพียงเท่านั้น แต่ใช้วิธีการเพ่ิมเส้นทางจักรยานที่สามารถใช้ร่วมกับ
ยานพาหนะอ่ืนๆได้ (Share Lane)  ซึ่งเส้นทางจักรยานในลักษณะรูปแบบนี้ยานพาหนะรูปแบบอ่ืน
สามารถใช้ร่วมกันได้หากเกิดเหตุขับขัน และยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรให้กับยานพาหนะอ่ืนๆ โดย
เส้นทางจักรยานแต่ละเส้นทางก็มีลักษณะเป็นระบบโครงข่ายเชื่อมทั่วถึงกันท าให้สามารถเดินทางด้วย
จักรยานไปได้ทุกที่เป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยาน อีกทั้งเส้นทางจักรยานโดย
ส่วนใหญ่นักออกแบบจะพยายามวางแนวเส้นทางจักรยานให้ลดจุดตัดจุดขัดแย้ง และมีลักษณะเป็น
เส้นทางตรงมากที่สุดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ขับขี่จักรยานมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น 

2. จัดระบบควำมปลอดภัย การติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร หรือระบบป้องกัน
อันตรายต่างๆของเมืองนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานสามารถมองเห็นได้โดยเฉพาะ ซึ่ง
เป็นการออกแบบที่ค านึงถึงผู้ขับขี่จักรยานเป็นหลัก และสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดท าให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจ
ในการใช้เส้นทางจักรยานเพ่ิมมากข้ึน อันน าไปสู่จ านวนผู้ใช้เส้นทางจักรยานมากขึ้นตามไปด้วย 
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ภาพที่ 21 ระบบสัญญาณไฟจราจร  
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก, 
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-
route/ 

 
3. กำรจัดให้มีบริกำรจักรยำนสำธำรณะพร้อมจุดจอดรอบตัวเมือง  เมือง

โคเปนเฮเกนเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องมีผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมากเป็นอันดับต้นๆของโลก ซึ่งส่วน
หนึ่งมาจากนโยบายการให้บริการจักรยานฟรี ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการใช้จักรยานให้มีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีสถานีบริการยืมจักรยานและจุดจอดจักรยานอยู่รอบตัวเมือง โดย
จักรยานที่มีบริการให้ยืมนั้นมีมากถึง 2 ,000 คัน และสถานีบริการยืมจักรยานและจุดจอดจักรยาน 
มากถึง 110 สถานี 

  
ภาพที่ 22 จุดจอดและบริการจักรยานบริเวณรถไฟใต้ดิน 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-
route/ 

 
4. กำรจัดระบบสำธำรณูปโภคที่เอ้ือต่อกำรใช้จักรยำน เมืองนี้ได้ถูกวางรากฐาน

ระบบสาธารณูปโภคการบริการสาธารณะที่จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนโดยค านึงถึง
การส่งเสริมให้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นควบคู่ไปด้วย เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ทางเท้า เป็นต้น นี้
จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนในเมืองนี้นิยมเดินทางด้วยจักรยานมากกว่ายานพาหนะอ่ืนๆ 

https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-route/
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-route/
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5. สรุป การที่เมืองโคเปนเฮเกน มีผู้ใช้บริการเส้นทางจักรยานมากเป็นอันดับต้นๆ
ของโลกและได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานนั้น ไม่ได้มาจากการที่เมืองนี้ตีเส้นทาง
จักรยานมากหรือครอบคลุมทุกพ้ืนที่เมืองเพียงเท่านั้น แต่มาจากนโยบายการพัฒนาเส้นทางจักรยานที่
ค านึงถึงบริบทของเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง และผลประโยชน์ที่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานจะได้รับ
เป็นหลัก อันน าไปสู่แนวทางการจัดท าเส้นทางจักรยานที่มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 เมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองอัมสเตอร์ดัม เป็นเมืองที่
ประชาชนต่างนิยมใช้จักรยานในการเดินทางสัญจรในชีวิตประจ าวันจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวง
จักรยานของโลกโดยส่วนใหญ่ประชาชนที่นี่นิยมเดินทางด้วยจักรยาน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70 
เปอร์เซ็นต์ ของการเดินทางสัญจรทั้งหมด โดยทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมืองได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเดินทางสัญจรในเขตเมืองด้วยจักรยาน ที่สามารถแก้ปัญหาการจราจรที่
แออัด ที่เมืองนี้เคยประสบปัญหามาก่อน สามารถลดปัญหามลพิษ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง โดยทางรัฐบาลได้ด าเนินการวางระบบเครือข่ายทางสัญจรด้วยจักรยานรอบเขตเมือง
อัมสเตอร์ดัมให้สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง ปรับพ้ืนผิวทางจักรยานให้ราบเรียบเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการเดินทาง เพ่ิมระบบความปลอดภัยและสัญญาณไฟจราจรให้กับผู้ใช้ทางจักรยาน
โดยเฉพาะเป็นการให้ความส าคัญของผู้ใช้เส้นทางจักรยานเป็นหลัก จากการศึกษาและการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆท าให้ผู้วิจัยพบสิ่งส าคัญที่ท าให้เมืองโคเปนเฮเกนประสบความส าเร็จใน
การใช้จักรยาน มีดังนี้ 

1. สร้ำงเส้นทำงจักรยำนครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัมมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 
219.4 ตารางกิโลเมตร มีเส้นทางจักรยานรวมทั้งสิ้นมากถึง 400 กิโลเมตร ซึ่งเลนจักรยานของเมือง
อัมสเตอร์ดัมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเลนจักรยานโดยเฉพาะแยกสัดส่วนชัดเจนจากเลนรถยนต์ 
เครือข่ายเส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมโยงได้ถึงกันทั้งในระดับเมืองและระดับชนบทโดยในแต่ละเส้นทาง
หลัก และเส้นทางย่อยสามารถเชื่อมโยงถึงกันเป็นระบบโครงข่ายทั่วถึงกันท าให้เส้นทางจักรยานมีความ
น่าสนใจและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น 

2. กำรเพิ่มที่จอดจักรยำน การเพ่ิมจุดจอดจักรยานให้กับผู้ขับขี่จักรยานได้ใช้
บริการนั้นเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเพ่ิมขึ้นอีกระดับ โดยการเพ่ิมจุด
จอดหรือฝากจักรยานนั้นทางเมืองได้ค านึงถึงความง่ายในการใช้งาน ความสะดวก และความปลอดภัย 
ให้กับผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยจุดจอดนั้นสามารถพบเห็นได้ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน และจุด
เชื่อมต่อกับการคมนาคมประเภทอ่ืน ได้แก่ รถไฟ รถราง และเรือ สถานีบริการมีทั้งสถานีบริการจอด
รถจักรยานแบบทั่วไป และสถานีบริการจอดรถจักรยานที่มีรูปแบบเป็นอาคารสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เมืองอัมสเตอร์ดัมให้ความส าคัญกับสิ่งที่ส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแต่การเพ่ิม
เส้นทางจักรยานเพียงเท่านั้น 
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ภาพที่ 23 จุดจอดจักรยานให้กับผู้ขับข่ีจักรยาน 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-
route/ 

 
3. ระบบควำมปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดระยะ

เส้นทางจักรยานโดยเฉพาะ ท าให้ผู้ขับขี่เกิดความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยตลอดระยะเส้นทางการ
ขับขี่ โดยจัดให้มีสัญญาณไฟจราจรส าหรับผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างสะดวก เลนจักรยานที่มี
ความกว้างเพ่ือความสะดวกในการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ เพ่ิมสัญญาณและอุปกรณ์ป้องกัน
บริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เช่นบริเวณจุดตัดของถนน ท าให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมี
ความรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจในการใช้เส้นทางจักรยานเพ่ิมมากขึ้น อันน าไปสู่จ านวนผู้ใช้เส้ นทาง
จักรยานมากข้ึนตามไปด้วย 

  
ภาพที่ 24 สัญญาณและอุปกรณ์ป้องกันบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก, 
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-
route/ 

 
4. กำรวำงระบบกำรผังเมือง มีการวางผังเมืองที่ค านึงถึงการวางระบบเส้นทาง

จักรยานควบคู่ไปด้วย และออกแบบเส้นทางจักรยานให้มีความสวยงาม โดดเด่น น่าขับขี่ อีกทั้งยังมี
การวางแผนระบบการจราจรที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับยานพาหนะอ่ืนๆอย่างเป็นระบบ ด้วย
การวางระบบการผังเมืองที่ค านึงถึงการวางระบบเส้นทางจักรยานด้วยนั้น ท าให้การวางระบบเส้นทาง
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จักรยานเป็นไปได้อย่างลงตัวสอดคล้องกับเมือง ลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาการสร้างเส้นทาง
จกัรยานได้เป็นอย่างดี 

5. สรุป เมืองอัมสเตอร์ดัม มีการวางรากฐานการผังเมืองเมืองที่ค านึงถึงการเดินทาง
ด้วยจักรยานจึงท าให้เส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับสภาพของเมือง มีความสวยงาม น่าขับขี่ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึงกันมีการจัดวางระบบความปลอดภัยตลอดระยะเส้นทางจั กรยานเพ่ือ
เพ่ิมความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้บริการเส้นทางจักรยาน พร้อมจุดบริการรับฝากและจอดจักรยานที่สามารถ
พบหาได้ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน และจุดเชื่อมต่อกับการคมนาคมประเภทอ่ืน ท าให้ผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งส าคัญที่เมืองนี้สามารถบรรลุเป้าหมายการจัดท า
เส้นทางจักรยานนั้นคือการค านึงถึงผู้ใช้บริการเส้นทางจักรยานเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เองการเดินทาง
ด้วยจักรยานในเมืองอัมสเตอร์ดัมจึงเป็นที่นิยมของชาวเมืองนี้และมีแนวโน้มจ านวนผู้ใช้จักรยานเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี 

4.1 เมืองบำเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ระหว่างประเทศฝรั่งเศส และประเทศ
เยอรมนี เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิสเซอร์แลนด์มี
เส้นทางจักรยานอยู่ทั่วถนนทุกแห่งของเมืองนี้ และในแต่ละเส้นทางนั้นมีการเชื่อมโยงกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ตลาดการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ในแต่ละ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญทุกจุดยังจัดบริการที่จอดจักรยาน และให้เช่าจักรยานได้ และระบบคมนาคม
ขนส่งต่างๆในเมืองยังเชื่อมโยงกับเส้นทางจักรยาน และจุดบริการที่จอด และให้เช่าจักรยาน เพ่ือให้
ผู้ใช้จักรยานสามารถจอดจักรยานทิ้งไว้ที่สถานีและเดินทางไปยังเมืองอ่ืนได้โดยมีระบบดูแลเป็นอย่าง
ดีเป็นการเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยาน การใช้จักรยานในประเทศนี้โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้
ยานพาหนะประเภทอ่ืนจะเคารพและให้ความส าคัญกับผู้ใช้จักรยานเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เส้นทาง
จักรยานโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้มีลักษณะแบบใช้เส้นทางร่วมกับยานพาหนะประเภทอ่ืน อีกทั้ง
สัญญาณไฟ และสิ่งอ านวยความสะดวกบนท้องถนน ถูกออกแบบมาโดยค านึงถึงผู้ใช้เส้นทางจักรยาน
ด้วย จากการศึกษาผู้วิจัยค้นพบว่าเมืองนี้ที่ประสบความส าเร็จทางด้านจักรยานนั้นมาสาเหตุหลักดังนี้ 

1. เส้นทำงจักรยำนเชื่อมโยงกับสถำนที่ส ำคัญ  กล่าวคือเส้นทางจักรยานทุก
เส้นทางของเมืองนี้ถูกวางแผนให้เชื่อมโยงกับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองเพ่ือส่งเสริมด้าน
การท่องเที่ยวและอ านวยความสะดวกให้กับคนในพ้ืนที่อีกด้วย 

2. จุดบริกำรที่จอดและเช่ำจักรยำน สาเหตุที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เมืองนี้นิยม
ใช้จักรยานในการเดินทางคือ ทุกสถานีบริการระบบคมนาคมขนส่งทุกประเภทเชื่อมโยงทั่วถึงกัน 
กล่าวคือ สถานีรถบัสเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า และเชื่อมโยงกับเส้นทางจักรยานที่มีสถานีบริการ
จอดและรับฝากท าให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ทั้งในเมือง และนอกเมือง 
โดยที่สามารถจอดจักรยานทิ้งไว้ตามสถานีและใช้ระบบคมนาคมขนส่งประเภทอ่ืนต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางได้ 
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ภาพที่ 25 จุดบริการที่จอดจักรยานชั้นใต้ดินของเมือง 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://www.securiton.ch/ch-
en/references/traffic/bike-park-basel.html 

 
3. ระบบควำมปลอดภัย เมืองแห่งนี้ให้ความส าคัญกับผู้ใช้จักรยานเป็นอย่างมาก

โดยได้เพ่ิมอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถลดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางจักรานโดยเฉพาะ อาทิเช่น สัญญาณไฟ
จราจร ที่อยู่ในระดับสายตาของผู้ขับขี่จักรยาน ป้ายค าเตือนให้ระวังผู้ขับขี่จักรยานที่มีไว้ตามพ้ืนถนน 
และบริเวณข้างทาง เป็นต้น 

4. สรุป เมืองบาเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีเหตุผลหลักที่ท าให้เมืองนี้ขึ้นชื่อ
เรื่องจักรยานของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั้น มาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของในการจัดท าเส้นทาง
จักรยานของเมืองมีการวางแผนการจัดท าเส้นทางจักรยานโดยค านึงผู้ใช้เส้นทางจักรยานว่ามีความ
ต้องการอะไรบ้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง 
ความปลอดภัย และความเชื่อมโยงในการเดินทางเพียงเท่านี้แผนงานโครงการที่จัดท าขึ้นก็ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 

 
4.2 ประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีน

แผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 36,000 ตารางกิโลเมตรเป็นประเทศที่มีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติและสวยงามอยู่หลายแห่ง และขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานอีกแห่ง
หนึ่ง โดยมีเส้นทางจักรยานรอบเกาะระยะทางทั้งสิ้น 1200 กิโลเมตร ซึ่งทุกเส้นทางจักรยานเชื่อม
ทั่วถึงกันอย่างเป็นระบบ ในหลายพ้ืนที่ที่เคยเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ทางรัฐบาลก็ปรับปรุงและพัฒนา
พ้ืนที่นั้นให้กลายเป็นสวนสาธารณะที่เป็นมิตรกับจักรยาน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ
เมืองท่องเที่ยว ให้เหมาะกับการปั่นจักรยานเที่ยวชมเมือง ทั้งนี้ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน มีจุด
บริการ และเช่ายืมจักรยาน Bike Sharing System & Smart City เป็นระบบจักรยานสาธารณะ 
หรือมีชื่อที่คนในพ้ืนที่เรียกกันว่า “YouBike” และระบบการขนส่งสาธารณะต่างๆยังสามารถ
เชื่อมโยงกับเส้นทางจักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไต้หวันสามารถเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น
เมืองจักรยานได้ท่ัวทั้งเกาะในระยะเวลาอันสั้นนั้น ความส าเร็จเกิดขึ้นจาก ความตั้งใจของทุกภาคส่วน
ที่ร่วมมือกันพัฒนาโดยพัฒนาทุกระบบที่มีในประเทศให้เป็นมิตรกับจักรยาน โดยลงมือท าโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้พร้อมส าหรับวัฒนธรรมการใช้จักรยาน ที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ผ่านการ
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จุดกระแสด้วยนโยบายระดับประเทศ จากการศึกษาผู้วิจัยค้นพบว่าเมืองนี้ที่ประสบความส าเร็จ
ทางด้านจักรยานนั้นมาสาเหตุหลักดังนี้  

1. เส้นทำงจักรยำนเชื่อมโยงทั่วถึงกัน  เมอืงแห่งนี้สามารถเดินทางด้วยจักรยานได้
อย่างสะดวกสบายด้วยทางจักรยานเชื่อมทั่วถึงกัน พัฒนาฟุตบาทเป็นเลนจักรยาน คนเดินเท้าและ
จักรยานสามารถแบ่งพ้ืนที่ใช้ทางเดินเท้าร่วมกันได้ อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนทางน้ าริมแม่น้ าที่เคยเสื่อม
โทรม พัฒนาเป็นเส้นทางปั่นจักรยานริมแม่น้ ากว้างใหญ่สวยและรื่นรมย์ 

2. ระบบจักรยำนสำธำรณะ ประเทศไต้หวันได้พัฒนาระบบการเช่าจักรยาน
สาธารณะให้มีความทันสมัยซึ่งสามารถดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้บริการมาถึง 1 แสนคนต่อวัน ทั้งนี้การ
ให้บริการต่างๆสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางตู้ให้บริการประจ าสถานีบริการจักรยานหรือผ่านทางเว็บไซต์ 
โดยระบบนี้จะให้ข้อมูลบริการต่างๆเช่น บอกต าแหน่งสถานีบริการ การสมัครสมาชิก ข้อมูลการ
เดินทาง เป็นต้น 

  
ภาพที่ 26 จุดบริการที่จอดจักรยานและระบบการเช่าจักรยานสาธารณะ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก, 
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=320&t=4213908 

 
3. สร้ำงวัฒนธรรมกำรใช้จักรยำน สาเหตุที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เมืองนี้นิยม

ใช้จักรยานในการเดินทางคือ ประเทศนี้สร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยานโดยปลูกฝังเรื่องการใช้จักรยาน
ให้กับเยาวชน และให้ความส าคัญกับผู้สูงวัย ด้วยการออกแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมีจักรยาน
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ เช่น จักรยานสามล้อ เป็นต้น 

4. สรุป หัวใจหลักที่ท าให้ประเทศไต้หวันกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่
ประสบความส าเร็จในการผลักดันให้คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางกันอย่างแพร่หลายเริ่มต้นจาก 
การปลูกฝังเรื่องการใช้จักรยานอย่างถูกต้องให้กับเด็ก และสร้างความสะดวกสบายให้แก่คนใช้
จักรยานด้วยการจัดท าเส้นทางจักรยานเชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งเกาะเป็นระยะทางมากกว่า 1 ,200 
กิโลเมตร ทั้งนี้ความส าเร็จอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นแรงผลักดันอันทรงพลังที่สุดคือ ความตั้งใจของทุกภาคส่วน
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ที่ร่วมมือกันพัฒนาทั้งจากภาครัฐและเอกชน ด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้ประเทศไต้หวันเป็นประเทศ
ที่น่าอยู่ปราศจากมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้คนต่างใช้จักรยานในการเดินทางแทนการใช้รถยนต์ 

สรุปกรณีศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
จากการศึกษาข้อมูลเส้นทางจักรยานจากต่างประเทศ ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจหลักการส าคัญที่จะ

สร้างแรงจูงใจหรือสนับสนุนการใช้เส้นทางจักรยานของคนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้โครงการ
เส้นทางจักรยานประสบความส าเร็จและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เส้นทำงจักรยำนครอบคลุมเชื่อมต่อทั่วถึงกัน เส้นทางจักรยานแต่ละเส้นทางมี
ลักษณะเป็นระบบโครงข่ายเชื่อมโยงทั่วถึงกันได้ทั้งในระดับเมืองและระดับชนบทโดยในแต่ละเส้นทาง
หลักและเส้นทางย่อยสามารถเชื่อมถึงกันเป็นระบบโครงข่ายท าให้เส้นทางจักรยานมีความน่าสนใจ
และมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน 

2. ควำมปลอดภัยของกำรใช้เส้นทำงจักรยำน การสร้างระบบการรักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยานโดยเฉพาะ ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน ให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความรู้สึก
ปลอดภัย และมั่นใจในการใช้เส้นทางจักรยานเพ่ิมมากขึ้น อันน าไปสู่จ านวนผู้ใช้เส้นทางจักรยานมาก
ขึ้นตามไปด้วย 

3. จุดบริกำรที่จอดจักรยำน  การเพ่ิมจุดจอดจักรยานให้กับผู้ขับขี่จักรยานได้ใช้บริการ
นั้นเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเพ่ิมขึ้นอีกระดับ โดยจุดจอดจักรยานจะ
ยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นหากอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมประเภทอ่ืนเพ่ือเป็น
การส่งเสริมการเดินเพิ่มมากข้ึน 

ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่สุดที่ท าให้บรรลุเป้าหมายการจัดท าเส้นทางจักรยานนั้นคือการค านึงถึง
ความต้องการและผลกระทบของผู้ใช้บริการเส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เป็นหลัก  เพ่ือลด
ปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดท าเส้นทางจักรยานภายในบริเวณพ้ืนที่ อันน าไปสู่
ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายโครงการตามที่ได้วางไว้  

5. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับจักรยำนประเภทต่ำงๆ 
ข้อมูลองค์ประกอบของจักรยำน 

 
ภาพที่ 27 ข้อมูลองค์ประกอบของจักรยาน 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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จักรยำนเสือภูเขำ (MOUNTAIN BIKE) 
จักรยานเสือภูเขาเป็นจักรยานที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในเส้นทางถนนที่มีความขรุขระ ไม่

ราบเรียบ มีความแข็งแรงสูง และสามารถใช้เดินทางได้หลากหลายพ้ืนที่ ทั้งบนท้องถนน ป่าเขา และ
ในเมือง มีลักษณะเด่นคือ มีหน้ายางที่กว้าง ดอกยางใหญ่ มีระบบกันสั่นสะเทือนที่ด้านหน้า หรือใน
บางคันอาจมีที่ด้านหลังด้วย ในประเทศไทยจักรยานเสือภูเขามีความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจาก
สามารถใช้เดินทางได้หลากหลายพ้ืนที่และยังเหมาะกับถนนในประเทศไทยที่ในบางพ้ืนที่พ้ืนผิวถนนมี
ความขรุขระและไม่ราบเรียบซึ่งเป็นอันตรายหากนักปั่นไม่มีความเชี่ยวชาญ 

  
ภาพที่ 28 รูปแบบจักรยานเสือภูเขา 
ที่มา: จักรยำนเสือภูเขำ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก
,https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871 
 

จักรยำนไฮด์บริด (Hybrid Bike) 
จักรยานไฮด์บริดเป็นจักรยานที่มีส่วนผสมของจักรยานประเภทเสือภูเขา และจักรยาน

เสือหมอบ เนื่องจากจักรยานประเภทนี้ มีโครงสร้างของจักรยานคล้ายคลึงกับจักรยานเสือภูเขา แต่ใช้
ยางหน้าแคบกว่าและดอกยางมีความราบเรียบกว่าเสือภูเขา โดยในระบบกันสั่นสะเทือนหน้านั้น มีทั้ง
แบบระบบโช๊คอัพ และระบบตะเกียบธรรมดา โดยส่วนใหญ่จักรยานประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ในเมือง มีความคล่องตัวสูง ท าความเร็วได้ในระดับหนึ่ง แต่ด้วยจักรยานประเภทนี้มีขนาดหน้ายางที่
แคบเล็กท าให้อาจพบอุปสรรคในการเดินทางบนท้องถนนในประเทศไทย ทั้งจากพ้ืนผิวที่ขรุขระ 
พ้ืนผิวถนนไม่สม่ าเสมอ และร่องท่อระบายน้ าที่มีระยะห่างจนอาจท าให้ล้อของจักรยานเข้าไปติดได้ 

  
ภาพที่ 29 รูปแบบจักรยานไฮด์บริด  
ที่มา: จักรยำนไฮด์บริด, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871 

 

https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871
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จักรยำนประเภทเสือหมอบ  (Road Bike) 
จักรยานเสือหมอบ จักรยานประเภทนี้ก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย 

เนื่องจากสามารถท าความเร็วได้สูงกว่าจักรยานประเภทอ่ืนๆ ด้วยลักษณะพิเศษ ของจักรยานคือ 
หน้ายางที่แคบกว่าจักรยานประเภทอ่ืนๆมาก ระบบการทดเกียร์ที่มีความละเอียดมากกว่า น้ าหนัก
เบา โดยจักรยานประเภทนี้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนิยมใช้เพ่ือการแข่งขัน หรือท าความเร็ว อาจพบ
ได้บนท้องถนนทั่วไป หรือตามสถานพักผ่อนหย่อนใจ หรือสวนสาธารณะที่มีเส้นทางจั กรยาน
จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และเส้นทางจักรยานบริเวณรอบสนามบินสุวรรณ
ภูมิ (SkyLane Thailand) ที่มีพ้ืนผิวที่ราบเรียบ และสามารถท าความเร็วได้ 

   
ภาพที่ 30 รูปแบบจักรยานเสือหมอบ  
ที่มา: จักรยำนเสือหมอบ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871  

 
จักรยำนฟิกเกียร์ (Fix Gear) 
จักรยานฟิกเกียร์ เป็นจักรยานที่มีลักษณะโครงสร้างของจักรยานคล้ายคลึงกับจักรยาน

เสือหมอแต่มีลักษณะพิเศษกว่าจักรยานเสือหมอบคือ จักรยานประเภทนี้เฟืองหลังมีเพียงแค่อันเดียว 
และท่ีส าคัญเฟืองหลังนี้จะหมุนอยู่ตลอดเวลาไปกับรอบขาในการปั่นจักรยาน ด้วยรูปแบบการปั่นและ
การเคลื่อนที่แบบนี้ จึงมีชื่อเรียกว่าจักรยาน Fixed Gear จักรยานประเภทนี้โดยส่วนใหญ่เป็น
จักรยานประเภทเฉพาะทางทาง กล่าวคือ เป็นจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันท าความเร็ว และจะต้องวิ่ง
ในสนามที่ถูกท าเฉพาะขึ้นมาเรียกว่า สนาม เวโลโดม (Velodome) ที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี 
สามารถท าความเร็วได้สูงมาก แต่ในปัจจุบันประเทศไทยนิยมเอามาวิ่งบนท้องถนน เพราะด้วย
รูปลักษณะสีสันที่สวยงาม การดูแลรักษาค่อนข้างง่ายชิ้นส่วนอะไหล่ไม่เยอะ ท าให้ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษาจึงกลายเป็นจักรยานที่มีความนิยมในหมู่วัยรุ่นเป็นจ านวนมาก จักรยานประเภทนี้เหมาะ
กับผู้ที่มีทักษะในการขี้จักรยานมาแล้วในระดับหนึ่งไม่เหมาะกับผู้ที่เพ่ิงหัดขี่จักรยาน 

   
ภาพที่ 31 รูปแบบจักรยานฟิกเกียร์ 
ที่มา: จักรยำนฟิกเกียร์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871  

https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871
https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871
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จักรยำน (Cyclo cross bike) 
จักรยา Cyclo cross คือจักรยานที่มีส่วนผสมของจักรยานเสือหมอบและจักรยานเสือ

ภูเขา นิยมใช้ในการแข่งขันในพ้ืนที่เฉพาะที่มีความขรุขระ พ้ืนที่ชนบท หรือพ้ืนที่ป่าเขา ที่ต้องท า
ความเร็ว ลักษณะเด่นของโครงสร้างจักรยานประเภทนี้คือ โครงสร้างจักรยานมีลักษณะแบบเสือ
หมอบ มียางที่แคบ แต่มีดอกยางที่ลึกและหนาเพื่อใช้ในการฝ่าอุปสรรคในพ้ืนที่ขรุขระ 

  
ภาพที่ 32 รูปแบบจักรยาน Cyclo cross bike 
ที่มา: จักรยำน Cyclocross bike, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871  
 

จักรยำนท่องเที่ยว  
จักรยานท่องเที่ยว คือจักรยานที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการเดินทางในระยะทางไกลๆ โดย

ไม่จ ากัดประเภทว่าพ้ืนฐานโครงสร้างจะมาจากจักรยานประเภทไหน แต่จักรยานประเภทนี้จะมี
ลักษณะพิเศษกว่าจักรยานทั่วไปคือ มีกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ
จักรยาน เพ่ือการใส่สิ่งของต่างๆที่จ าเป็นต่อการเดินทาง จักรยานประเภทนี้สามารถพบได้ตามแหล่ง
ท่องเที่ยวในต่างจังหวัด 

  
ภาพที่ 33 รูปแบบจักรยานท่องเที่ยว 
ที่มา: จักรยำนท่องเที่ยว, เข้าถึงเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871  

 
จักรยำน (BMX) 
จักรยาน BMX คือจักรยานที่นิยมใช้ในการแข่งขันกีฬาผาดโผน ที่มีการแสดงท่วงท่าที่

พลิ้วไหวสวยงามตามที่กติกาได้ก าหนดไว้ในการแข่งขัน จักรยานประเภทนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป
ตามท้องถนน หรือสวนสาธารณะ  

https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871
https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871
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ภาพที่ 34 รูปแบบจักรยาน BMX 
ที่มา: จักรยำน BMX, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก
https://www.evanscycles.com/wethepeople-arcade-2017-bmx-bike-EV287796 

 
จักรยำนทั่วไป (Utility Bike) 
จักรยานทั่วไป จักรยานประเภทนี้ในบ้านเราจะรู้จักดีในชื่อ จักรยานแม่บ้าน โดยลักษณะ

พิเศษของจักรยานประเภทนี้คือมีตะกร้าไว้ใส่สิ่งของที่ด้านหน้าของจักรยาน โดยจักรยานประเภทนี้ถูก
ออกแบบมาเพ่ือใช้งานทั่วไปมีชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อน บ ารุงรักษาได้ง่าย ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับจักรยาน
ประเภทอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่จักรยานประเภทนี้นิยมใช้ในการเดินทาง ระยะที่ไม่ไกล เช่น จากบ้านไปที่
ท างาน หรือจากบ้านไปตลาด จักรยานประเภทนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป 

  
ภาพที่ 35 รูปแบบจักรยานจักรยานทั่วไป 
ที่มา: จักรยำนทั่วไป, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871  

 
จักรยำนพับ (Folding Bike) 
จักรยานพับได้ คือจักรยานที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าจักรยานประเภทอ่ืนๆ ด้วยตัว

โครงสร้างของจักรยานที่ถูกออกแบบมาให้สามารถพับได้ให้มีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการเดินทางและสามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาได้สะดวกกว่าจักรยานประเภทอ่ืนๆ ใน
ประเภทไทยจักรยานประเภทนี้มีความนิยมไม่แพ้จักรยานประเภทอ่ืนด้วยราคาท่ีไม่แพง การดูแล
รักษาค่อนข้างง่ายจึงท าให้จักรยานประเภทนี้กลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

 

https://www.evanscycles.com/trek-roscoe-7-2018-mountain-bike-EV311871
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ภาพที่ 36 รูปแบบจักรยานจักรยานพับ 
ที่มา: จักรยำนพับ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก
https://www.evanscycles.com/dahon-vitesse-d8-2018-folding-bike-EV293505 

6. สรุปผลกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี มำตรกำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการ และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ สามารถสรุป

เป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ในขั้นต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำเมือง 
1.1 แนวคิดเมืองสีเขียว (green city) หลักการที่ส าคัญคือ เมืองที่มีการจัดการให้มี

พ้ืนที่สีเขียวที่มีประโยชน์สามารถใช้งานได้ในรูปแบบสวนสาธารณะหรือแหล่งนันทนาการต่างๆ ลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพ่ือช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ควบคุมการใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนทีท่างธรรมชาติ เพ่ือให้เหลือพ้ืนที่
สีเขียวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และส่งเสริมการเป็นเมืองที่ยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านพลังงาน อาหาร 
น้ า ขยะและของเสีย โดยเน้นการสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีเมืองนั้นๆ 

1.2 แนวคิดเมืองนิเวศ (eco-city, eco-town) หลักการที่ส าคัญคือ การอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการใช้แหล่งพลังงานสะอาด 
พลังงานที่ได้จากลมและแสงแดด มีการจัดการระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การเดินทางหรือการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เมืองจะใช้พลังงานสะอาดลดการสร้างมลภาวะ
ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมืองนั้นๆ 

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดท ำเส้นทำงจักรยำน 
2.1 ปัจจัยกำรออกแบบเส้นทำงจักรยำน คือ แนวทางการออกแบบเส้นทางจักรยาน

ที่ต้องค านึงถึงปัจจัยในด้านต่างๆ เพ่ือให้เส้นทางจักรยานเกิดความปลอดภัย และเกิดความสะดวกสบาย
แก่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุด โดยมีปัจจัยที่ส าคัญดังนี้ 

1) กรอบพ้ืนที่การขี่จักรยาน คือ ระยะความกว้างหน้าตัดของผู้ใช้จักรยานรวมกับ
จักรยานเวลาขี่ โดยควรมีระยะความกว้างอยู่ที่ 1.00 เมตร และกรณีที่มีเส้นทางจักรยานทางคู่ควรมี
ระยะห่างจากกัน 0.50 เมตร 

2) ขนาดระยะห่างจักรยานกับอุปสรรคด้านข้าง คือ ระยะความห่างที่แนะน า
ระหว่างจักรยานกับอุปสรรคด้านข้างโดยมีระยะความห่างด้านข้างแปรผันตามความสูงของอุปสรรค 

https://www.evanscycles.com/dahon-vitesse-d8-2018-folding-bike-EV293505
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3) ขนาดระยะห่างจักรยานกับยานพาหนะบนถนน คือ ระยะความห่างที่แนะน า
ระหว่างจักรยานกับยานพาหนะบนถนน เพ่ือเป็นระยะห่างในการป้องกันความปลอดภัยจากแรงลมดูดจาก
ยานพาหนะ ซึ่งระยะห่างที่แนะน าจะแปรผันตามความเร็วของรถในขณะวิ่ง 

4) ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยานรูปแบบต่างๆที่แนะน า คือ ขนาดความ
กว้างของเส้นทางจักรยานที่แนะน าโดยมีขนาดความกว้างที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ลักษณะของ
เส้นทางจักรยานโดยมีปัจจัยด้านความเร็วการจราจรเป็นตัวก าหนด 

2.2 แนวคิดกำรออกแบบเส้นทำงจักรยำน หลักการที่ส าคัญคือ การจัดท าเส้นทาง
จักรยานที่ดีควรต้องมีการศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการจราจร ในพ้ืนที่จัดท า
โครงการเส้นทางจักรยาน เพ่ือป้องกันปัญหาที่ตามมาจากโครงการจักรยานที่จัดท าขึ้น โดยการจัดท า
โครงการจักรยานควรต้องสอบถามความต้องการของทั้งผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่เข้ามาเดินทางชั่วคราวใน
พ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้การจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานที่ดีนั้นควรต้องค านึงถึงหลักในการออกแบบเส้นทาง
จักรยานในเมืองโดยมีหลักการที่ส าคัญดังนี้  

1) เส้นทางจักรยานควรมีลักษณะเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั่วถึงกัน 
2) เส้นทางจักรยานจากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางมีลักษณะเป็นเส้นทางตรง 
3) เส้นทางจักรยานต้องสร้างความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางจักรยาน 
4) มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงกับสถานที่ส าคัญ

ต่างๆได้ และมีจุดให้บริการส าหรับจอดหรือฝากจักรยานในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย 
5) เส้นทางจักรยานที่ดีไม่ควรมีจุดตัดหรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนๆ 

2.3 แนวคิดพฤติกรรมกำรเดินทำงด้วยจักรยำน เป็นหลักการที่ศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่มีผลต่อการใช้จักรยาน อันน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดท าเส้นทางจักรยานที่ดีมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

1) ความปลอดภัย เป็นหลักการส าคัญที่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมองหาเป็นอันดับ
แรก หากเส้นทางจักรยานสามารถสร้างความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะส่งผล
ต่อแนวโน้มการใช้จักรยานที่มากขึ้นตามไปด้วย 

2) ความสะดวกสบาย เส้นทางจักรยานควรมีพ้ืนผิวที่เรียบ ไม่ลื่น และได้รับการ
ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความลานชันน้อยสามารถขับขี่ได้ง่าย และควรมีระยะทางของ
เส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับการเดินทางด้วยจักรยาน 

3) การเชื่อมต่อโดยตรง เส้นทางจักรยานควรมีลักษณะเป็นทางตรงให้มากที่สุด 
และควรลดจุดตัด หรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะรูปแบบอ่ืนให้มากที่สุด 
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2.4 มำตรกำรเกี่ยวกับเส้นทำงจักรยำน 
2.4.1 ประเภทของทำงจักรยำน ประเทศไทยมีการก าหนดมาตรฐานและการแบ่ง

ประเภทของทางจักรยาน ตามมาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน ของกรมทางหลวงชนบท มีดังนี้ 
1) ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ (Share Lane) 
2) ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ เช่นไหล่ทาง

ริมถนน (Wide Curb Lane) 
3) ทางจักรยานที่จัดเป็นช่องทางจักรยานโดยเฉพาะโดยการตีเส้นแบ่ง

ช่องทางจักรยาน (Cycle Lane) 
4) ทางจักรยาแบบเฉพาะโดยการเพ่ิมช่องทางจักรยานโดยมีอุปกรณ์ก้ัน (Multi-

Use Path) 
2.4.2 กำรเลือกประเภทของเส้นทำงจักยำนที่เหมำะสมกับพื้นที่ การจัดท า

เส้นทางจักรยานที่มีประสิทธิภาพควรค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เส้นทางจักรยาน
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือ
ผลกระทบของคนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ประเทศไทยได้ก าหนดมาตรฐานและการออกแบบ
เส้นทางจักรยานที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยก าหนดมาตรฐานการแบ่งประเภทของ
เส้นทางจักรยาน (Cycle Way Classification) จากความเร็วและปริมาณการจราจรเป็นปัจจัย
ควบคุมการแบ่งประเภทของเส้นทางจักรยาน 

2.4.3 ขั้นตอนกำรวำงแผนพัฒนำเส้นทำงจักรยำน ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร ได้เสนอแนะขั้นตอนการวางแผนจัดท าเส้นทางจักรยานไว้เพ่ือให้หน่วยงาน
ที่มีความสนใจพัฒนาเส้นทางจักรยานได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่แนะแนวทางไว้เพ่ือให้โครงการ
เส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับพื้นท่ี ชุมชน สภาพการจราจร และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

2.5 กรณีศึกษำจำกต่ำงประเทศ จากการศึกษาข้อมูลเส้นทางจักรยานจากต่างประเทศ ท า
ให้ผู้วิจัยเข้าใจหลักการส าคัญที่จะสร้างแรงจูงใจหรือสนับสนุนการใช้เส้นทางจักรยานของคนในพ้ืนที่ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญที่จะท าให้โครงการเส้นทางจักรยานประสบความส าเร็จและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) เส้นทางจักรยานครอบคลุมเชื่อมต่อทั่วถึงกัน เส้นทางจักรยานแต่ละเส้นทาง
มีลักษณะเป็นระบบโครงข่ายเชื่อมโยงทั่วถึงกันได้ทั้งในระดับเมืองและระดับชนบทโดยในแต่ละ
เส้นทางหลักและเส้นทางย่อยสามารถเชื่อมถึงกันเป็นระบบโครงข่ายท าให้เส้นทางจักรยานมีความ
น่าสนใจและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน 

2) ความปลอดภัยของการใช้เส้นทางจักรยาน การสร้างระบบการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยานโดยเฉพาะ ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน ให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมี
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ความรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจในการใช้เส้นทางจักรยานเพ่ิมมากขึ้น อันน าไปสู่จ านวนผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานมากข้ึนตามไปด้วย 

3) จุดบริการที่จอดจักรยาน  การเพ่ิมจุดจอดจักรยานให้กับผู้ขับขี่จักรยานได้ใช้
บริการนั้นเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเพ่ิมขึ้นอีกระดับ โดยจุดจอด
จักรยานจะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นหากอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมประเภท
อ่ืนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินเพ่ิมมากขึ้น 

4) ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่สุดที่ท าให้บรรลุเป้าหมายการจัดท าเส้นทางจักรยานนั้นคือ
การค านึงถึงความต้องการและผลกระทบของผู้ใช้บริการเส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เป็น
หลัก เพ่ือลดปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดท าเส้นทางจักรยานภายในบริเวณพ้ืนที่ อัน
น าไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายโครงการตามที่ได้วางไว้ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการ และกรณีศึกษาจากต่างประเทศในบทที่ 2 นี้จะ
น าไปใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ กรอบการออกแบบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการลงพ้ืนที่
ส ารวจภาคสนามประเมินสภาพโครงการในปัจจุบัน เพ่ือท าการวิเคราะห์ และอภิปรายผลในบท
ต่อๆไป จนน าไปสู่แนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพ้ืนที่และใช้
ประโยชน์ได้จริง 
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บทที่ 3 
กำรออกแบบกำรวิจัย 

การวิจัยในบทนี้ เป็นการศึกษาเนื้อหาสาระส าคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการ
วิจัย โดยมีรายละเอียดอันประกอบไปด้วย กระบวนการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี มาตรการ และ
กรณีศึกษาจากต่างประเทศจากเนื้อหาในบทที่ 2 น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินสภาพในปัจจุบันของเส้นทางจักรยาน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การออกแบบ
เครื่องมือในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือ การเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสรุป 

1. กระบวนกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลผลงานทางวิชาการได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี 

มาตรการกรณีศึกษาจากต่างประเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์ บทความจาก
เว็บไซต์ และข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ด้วยการสังเกตการณ์ด้วยตัวเอง ข้อมูล
จากการแจกแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดกรอบวิจัย  
กรอบในการรวบรวมข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด มาตรการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

ได้มาซึ่งขอบเขตด้านเนื้อหาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง เส้นทาง
จักรยาน พฤติกรรมการใช้จักรยาน องค์ประกอบและโครงสร้างเส้นทางจักรยาน เพ่ือน ามาเป็นแนว
ทางการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ที่มุ่งเน้นการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของ
เมือง เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของประชาชน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2) กรอบทฤษฎี แนวคิด และมาตรการทางด้านการจัดท าเส้นทางจักรยาน พฤติกรรม
การเดินทางด้วยจักรยาน 

3) ประเภทของเส้นทางจักรยาน การเลือกประเภทของเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ และข้ันตอนการวางแผนพัฒนาเส้นทางจักรยานที่ดี 

4) กรอบตัวแปรในการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษา การตั้งค าถาม และลักษณะทาง
กายภาพในด้านต่างๆของเส้นทางจักรยานในบริเวณเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่ต้องการ
ให้กลุ่มตัวอย่างท าการประเมิน ได้แก่ การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และการก าหนดเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การลงพ้ืนที่ส ารวจพื้นที่วิจัย 
การลงพ้ืนที่ส ารวจพื้นที่วิจัย ศึกษาสภาพโครงสร้างทางกายภาพในปัจจุบัน สภาพปัญหา

ที่พบเห็น สถานที่ตั้งของเส้นทางจักรยานทั้ง 12 เส้นทางที่ศึกษา โดยการทดลองใช้เส้นทางจักรยาน
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จริงของผู้วิจัยเองตลอดระยะเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสังเกตโครงสร้างทาง
กายภาพ ลักษณะเส้นทางจักรยาน สภาพปัญหา อุปสรรค แล้วท าการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จาก
การลงพ้ืนที่ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวางแผนในการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและสร้างเครื่องมือการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม การ
ตั้งค าถาม โดยค าถามนั้นมาจากเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นมาแบ่งเป็นข้อๆจากองค์ประกอบและโครงสร้าง
ทางกายภาพของเส้นทางจักรยาน แล้วน ามาทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจ านวนน้อยก่อน
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ โดยน าผลที่ได้จากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์และตรงตามเป้าหมายของการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการวิจัย 
การแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ

เส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  ผู้วิจัยได้ใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

รูปแบบการใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา ข้อมูลด้านสภาพปัญหาของที่เกิดจากเส้นทางจักรยาน 
และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา ทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเส้นทางจักรยาน จากนั้นผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการแจกแบสอบถามมา
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความถี่(Frequency) และน าผลที่ได้มาน าเสนอในรูปแบบจ านวนร้อยละ
(Percentage) น าไปสู่การวิเคราะห์และบรรยายลักษณะของข้อมูลในแต่ละด้านในรูปแบบตารางสถิติ 

ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย การจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่มตามแบบของบัณฑิต

วิทยาลัย รวมทั้งจัดท าเอกสารส าหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
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แผนภูมิที ่2 ขั้นตอนกระบวนการวิจัย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

2. กรอบทฤษฎีและแนวคิดกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

กับ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง การจัดท าเส้นทางจักรยาน พฤติกรรมการใช้จักรยาน องค์ประกอบ
และโครงสร้างเส้นทางจักรยานที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชุมชนอันน าไปสู่
กรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำเมืองที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
ที่มุ่งเน้นการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเมือง เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของประชาชน และ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดการพัฒนา
เมืองที่ส าคัญดังนี้ 

1) เมืองสีเขียว (green city) คือเมืองหรือพ้ืนที่เมืองที่มีองค์ประกอบหลัก
ประกอบไปด้วยพ้ืนที่สีเขียวที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนในเมือง โดยพ้ืนที่สีเขียวนั้นอาจเกิด
จากสภาพตามธรรมชาติของเมืองที่เคยเป็นมาหรืออาจเกิดจากฝีมือมนุษย์ท าขึ้นมาภายหลังเพ่ือให้



 
 54 

เหมาะสมต่อการใช้เป็นประโยชน์ เมืองสีเขียวเป็นแนวคิดที่เน้นการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึนจากประชาชนในพื้นท่ีเมืองและกิจกรรมจากการอยู่อาศัยและจากการคมนาคมขนส่งภายในเมือง
การลดใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยการโดยการใช้รถโดยสาธารณะ การเดิน หรือ
จักรยานในการเดินทางเป็นต้น 

2) เมืองนิเวศ (eco-city, eco-town) คือการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอยู่อาศัยร่วมกันได้ แนวทางที่ใช้นั้นประกอบไปด้วยการลดผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทางธรรมชาติให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดย
การพัฒนาเมืองนิเวศมีการน าเอาหลักการลดการใช้ทรัพยากร (reduce) การน าทรัพยากรมาใช้ซ้ า 
(reuse) และการน าทรัพยากรนั้นแปรสภาพและน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ทั้งนี้ยังรวมถึงเรื่อง
อาคารและระบบการคมนาคมขนส่งภายในเมืองที่จะต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองในด้านการใช้พลังงานและเป็นกิจกรรมที่สามารถท า
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด 

2.2 ปัจจัยกำรออกแบบเส้นทำงจักรยำน  คือ แนวทางการออกแบบเส้นทางจักรยานที่
ต้องค านึงถึงปัจจัยในด้านต่างๆ เพ่ือให้เส้นทางจักรยานเกิดความปลอดภัย และเกิดความสะดวกสบายแก่
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุด โดยมีปัจจัยที่ส าคัญดังนี้ 

1) กรอบพื้นที่กำรขี่จักรยำน คือ ระยะความกว้างหน้าตัดของผู้ใช้จักรยานรวมกับ
จักรยานเวลาขี่ โดยควรมีระยะความกว้างอยู่ที่ 1.00 เมตร และหากเป็นกรณีที่มีการใช้เส้นทางจักรยาน
สองช่องทางตีคู่กัน ควรมีระยะห่างระหว่างจักรยานอยู่ที่ 0.50 เมตร 

2) ขนำดระยะห่ำงจักรยำนกับอุปสรรคด้ำนข้ำง คือ ระยะความห่างที่แนะน าระหว่าง
จักรยานกับอุปสรรคด้านข้างโดยมีระยะความห่างด้านข้างแปรผันตามความสูงของอุปสรรคดังนี้ 

 กรณีท่ีเป็นขอบทางขอบคันหินควรเพ่ือระยะความห่างอยู่ที่ 20 เซนติเมตร 

 กรณีที่เป็นก าแพงหรืออุปสรรคด้านข้างที่มีความสูงไม่เกิน 60 เชนติเมตร ควร
เพ่ือระยะความห่างจากจักรยานกับอุปสรรคอยู่ที่ 25 เซนติเมตร 

 กรณีที่เป็นก าแพงหรืออุปสรรคด้านข้างที่มีความสูงเกิน 60 เซนติเมตร ควรเพ่ือ
ระยะความห่างจากจักรยานกับอุปสรรคอยู่ที่ 50 เซนติเมตร 

3) ขนำดระยะห่ำงจักรยำนกับยำนพำหนะบนถนน คือ ระยะความห่างที่แนะน า
ระหว่างจักรยานกับยานพาหนะบนถนน เพ่ือเป็นระยะห่างในการป้องกันความปลอดภัยจากแรงลมดูดจาก
ยานพาหนะ ซึ่งระยะห่างที่แนะน าจะแปรผันตามความเร็วของรถในขณะวิ่งได้ดังนี้ 
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 กรณีที่ความเร็วของยานพาหนะบนถนนมีความเร็วอยู่ที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ควรเพ่ือระยะความห่างระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอยู่ที่ 0.5 เมตร ถึงเส้นขอบช่องจราจร และ 1.0 
เมตรถึงตัวยานพาหนะ 

  กรณีที่ความเร็วของยานพาหนะบนถนนมีความเร็วอยู่ที่ 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ควรเพ่ือระยะความห่างระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอยู่ที่ 1.0 เมตร ถึงเส้นขอบช่องจราจร และ 1.5 
เมตรถึงตัวยานพาหนะ 

  กรณีที่ความเร็วของยานพาหนะบนถนนมีความเร็วอยู่ที่ 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ควรเพ่ือระยะความห่างระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอยู่ที่ 1.5 เมตร ถึงเส้นขอบช่องจราจร และ 2.0 
เมตรถึงตัวยานพาหนะ 

4) ขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำนรูปแบบต่ำงๆที่แนะน ำ คือ ขนาดความ
กว้างของเส้นทางจักรยานที่แนะน าโดยมีขนาดความกว้างที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ลักษณะของ
เส้นทางจักรยานโดยมีปัจจัยด้านความเร็วการจราจรเป็นตัวก าหนด 

2.3 แนวคิดกำรออกแบบเส้นทำงจักรยำน หลักการที่ส าคัญคือ การจัดท าเส้นทาง
จักรยานควรต้องมีการศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการจราจร ในพ้ืนที่จัดท า
โครงการเส้นทางจักรยาน เพ่ือป้องกันปัญหาที่ตามมาจากโครงการจักรยานที่จัดท าขึ้น โดยการจัดท า
โครงการจักรยานควรต้องสอบถามความต้องการของทั้งผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่เข้ามาเดินทางชั่วคราวใน
พ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้การจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานที่ดีนั้นควรต้องค านึงถึงหลักในการออกแบบเส้นทาง
จักรยานในเมืองโดยมีหลักการที่ส าคัญดังนี้  

1) เส้นทางจักรยานควรมีลักษณะเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั่วถึงกัน 
2) เส้นทางจักรยานจากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางมีลักษณะเป็นเส้นทางตรง 
3) เส้นทางจักรยานต้องสร้างความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้เส้นทาง

จักรยาน 
4) มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงกับสถานที่ส าคัญต่างๆได้ 

และมีจุดให้บริการส าหรับจอดหรือฝากจักรยานในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย 
5) เส้นทางจักรยานที่ดีไม่ควรมีจุดตัดหรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนๆ 

2.4 แนวคิดพฤติกรรมกำรเดินทำงด้วยจักรยำน เป็นหลักการที่ศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่มีผลต่อการใช้จักรยาน อันน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดท าเส้นทางจักรยานที่ดีมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

1) ความปลอดภัย เป็นหลักการส าคัญที่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมองหาเป็นอันดับแรก 
หากเส้นทางจักรยานสามารถสร้างความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะส่งผลต่อ
แนวโน้มการใช้จักรยานที่มากขึ้นตามไปด้วย 
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2) ความสะดวกสบาย เส้นทางจักรยานควรมีพื้นผิวที่เรียบ ไม่ลื่น และได้รับการดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความลานชันน้อยสามารถขับขี่ได้ง่าย และควรมีระยะทางของ
เส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับการเดินทางด้วยจักรยาน 

3) การเชื่อมต่อโดยตรง เส้นทางจักรยานควรมีลักษณะเป็นทางตรงให้มากที่สุด และ
ควรลดจุดตัด หรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะรูปแบบอ่ืนให้มากท่ีสุด 

2.5 ประเภทของทำงจักรยำน ผู้วิจัยได้ศึกษาพิจารณาประเภทของเส้นทางจักรยานที่มี
รูปแบบและลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งเส้นทางจักรยานในแต่ละประเภทนั้นก็มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่จะมีการก่อสร้างเส้นทางจักรยานที่แตกต่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทำงจักรยำนที่ใช้ช่องทำงจรำจรร่วมกับยำนพำหนะอ่ืนๆ (Share Lane) คือ 
ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ ใช้ในกรณีที่มีความเร็วและปริมาณการจราจร
ที่ไม่มาก เป็นทางจักรยานที่ใช้ร่วมช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ให้เฉพาะ
ส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์เพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ว่าจักรยานสามารถใช้งานร่วมกันบน
ถนนได้ การใช้งานเส้นทางจักรยานประเภทนี่เหมาะเป็นทางจักรยานที่ใช้ในบริเวณพ้ืนที่มีเขตทาง
แคบ เช่นถนนในเขตเมืองที่ไม่สามารถขยายทางถนนเพ่ิมได้อีก 

2) ทำงจักรยำนที่ใช้ช่องทำงจรำจรร่วมกับยำนพำหนะอ่ืนๆ เช่นไหล่ทำงริมถนน 
(Wide Curb Lane) คือทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ ใช้ในกรณีที่มี
ความเร็วและปริมาณการจราจรที่ไม่มาก แต่มีลักษณะที่แตกต่างจาก Share Lane คือมีลักษณะเป็น
ช่องทางจราจรที่อยู่ชิดติดขอบทางถนน หรือที่จอดรถริมทาง โดยท าช่องทางจราจรที่ใช้ร่วมกับ
จักรยานยนต์ให้มีความกว้างมากกว่าปกติเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานไปอีกขั้น 

3) ทำงจักรยำนที่จัดเป็นช่องทำงจักรยำนโดยเฉพำะโดยกำรตีเส้นแบ่งช่องทำง
จักรยำน (Cycle Lane) คือทางจักรยานที่จัดช่องส าหรับจักยานโดยเฉพาะใช้ในกรณีที่มีความเร็ว
และปริมาณการจราจรอยู่ในระดับปานกลาง โดยใช้ผิวจราจรแบ่งเป็นทางจักรยานหรือใช้ไหล่ทาง ใช้
การตีเส้นทางจราจรเป็นช่องทางจักรยานโดยเฉพาะ โดยไม่มีแนวปรืออุปกรณ์กัน (Buffer) ส าหรับ
ถนนที่มีการอนุญาตให้จอดรถได้บริเวณริมทางควรให้พื้นที่จอดรถอยู่ริมขอบทาง 

4) ทำงจักรยำนแบบเฉพำะโดยกำรเพิ่มช่องทำงจักรยำนโดยมีอุปกรณ์กั้น 
(Multi-Use Path) คือ ทางจักรยานแบบเฉพาะโดยการเพ่ิมช่องทางทางจักรยานโดยมีอุปกรณ์กัน 
ใช้ในกรณีที่มีความเร็วและปริมาณการจราจรอยู่ในระดับสูง เป็นทางจักรยานที่มีการกั้นหรือแยก
ช่องทางจักรยานไว้โดยยาพาหนะอ่ืนๆไม่สามารถใช้ทางร่วมด้วยได้ โดยการแบ่งเส้นทางจักรยานใน
ลักษณะนี้อาจใช้อุปกรณ์กั้น (Buffer) ในการแบ่งเส้นทางจราจรอย่างชัดเจน  เพ่ือเพ่ิมระดับความ
ปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางจักรยานที่สอดคล้องกับปริมาณและความเร็วในการจรจรในพ้ืนที่ ซึ่งส่วน
ใหญ่เส้นทางจักรยานบนเกาะรัตนโกสินทร์มีลักษณะเป็นแบบนี้ 
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2.6 ลักษณะของผู้ใช้เส้นทำงจักยำน การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาลักษณะ
รูปแบบของการใช้เส้นทางจักรยานที่มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน โดยการออกแบบและสร้างเส้นทาง
จักรยานนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องวิ เคราะห์กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทางจักรยานที่
ต้องการจะสร้าง เพ่ือให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ 
ซึ่งหากเราเข้าใจลักษณะที่แตกต่างของผู้ใช้เส้นทางจักรยานเราก็สามารถสร้างเส้นทางจักรยานที่มี
ความสอดคล้องกับพื้นท่ี และวิธีชีวิตของคนในบริเวณนั้นๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้ 

1) การเดินทางในละแวกบ้าน 
2) การเดินทางเพ่ือเรียนหรือท างานประจ า 
3) การออกก าลังกาย 
4) การท่องเที่ยวสันทนาการ 
5) การข่ีจักรยานระยะทางไกล 

2.7 หลักกำรวำงแผนเส้นทำงจักรยำนที่ดี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานที่มี
องค์ประกอบที่ส าคัญที่ควรค านึงเป็นหลักในการวางแผนสร้างเส้นทางจักรยาน ได้แก่ ความปลอดภัย 
สะดวกสบาย เชื่อมต่อโดยตรง ขับขี่ได้ต่อเนื่องและกลมกลืน และสวยงามน่าใช้ ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านี้มีความส าคัญในการวางแผนการจัดท าเส้นทางจักรยานให้ประสบความส าเร็จลดปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดข้ึน อีกท้ังยังส่งเสริมให้คนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น 

2.8 กำรเลือกประเภทของเส้นทำงจักยำนที่เหมำะสมกับพื้นที่ การจัดท าเส้นทาง
จักรยานที่มีประสิทธิภาพควรค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เส้นทางจักรยานก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบของ
คนในพ้ืนที่และผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ประเทศไทยได้ก าหนดมาตรฐานและการออกแบบเส้นทาง
จักรยานที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยก าหนดมาตรฐานการแบ่งประเภทของเส้นทาง
จักรยาน (Cycle Way Classification) จากความเร็วและปริมาณการจราจรเป็นปัจจัยควบคุมการ
แบ่งประเภทของเส้นทางจักรยาน 

2.9 ขั้นตอนกำรวำงแผนพัฒนำเส้นทำงจักรยำน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร ได้เสนอแนะขั้นตอนการวางแผนจัดท าเส้นทางจักรยานไว้เพ่ือให้หน่วยงานที่มีความสนใจ
พัฒนาเส้นทางจักรยานได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่แนะแนวทางไว้เพ่ือให้โครงการเส้นทางจักรยานมี
ความสอดคล้องกับพื้นท่ี ชุมชน สภาพการจราจร และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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3. เกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบของเส้นทำงจักรยำนในปัจจุบัน 
หลักเกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยาน

บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ผ่านกระบวนการทางความคิดและวิเคราะห์จาก
แนวคิด ทฤษฎี มาตรการ กรณีศึกษาจากต่างประเทศ และจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่มีประโยชน์
ออกมาเป็นหลักเกณฑ์ให้พิจารณาในด้านต่างๆของเส้นทางจักรยานในปัจจุบันได้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ คือความเหมาะสมของ
ประเภทเส้นทางจักรยานที่อยู่ในพ้ืนที่ ที่มีรายละเอียดของโครงสร้างและองค์ประกอบของเส้นทาง
จักรยานที่แตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะทางโครงสร้างกายภาพ ขนาดความกว้าง อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
ของเส้นทางจักรยานต่างๆ ปริมาณการจราจรและความเร็วการจราจรบนถนนที่มีเส้นทางจักรยาน เพ่ือ
น าไปสู่เส้นทางจักรยานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาหรือผลกระทบของคนในพ้ืนที่และผู้ใช้เส้นทางจักรยาน โดยพิจารณาตามหัวข้อย่อยดังนี้ 

3.1.1 ปริมาณการจราจร คือ ปริมาณของการจราจรที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับประเภทของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน 

3.1.2 ความเร็วการจราจร คือ ความเร็วของการจราจรที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับประเภทของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน 

3.1.3 ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของทางจักรยาน คือ ลักษณะโครงสร้างทาง
กายภาพของเส้นทางจักรยานได้แก่ ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน ระยะห่างจักรยานกับอุปกรณ์
ด้านข้าง และระยะห่างจักรยานกับยานพาหนะบนถนน 

3.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน คือการพิจารณาสภาพปัจจุบันของ
เส้นทางจักรยานจากจ านวนจุดตัดหรือจุดขัดแย้งทางจราจรระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืนๆให้มี
ปริมาณน้อยที่สุดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเพ่ิมเครื่องหมายและสัญญาณจราจรที่เกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้จักรยานหรือการใช้สัญลักษณ์บนพ้ืนถนนตลอดแนวเส้นทางจักรยาน และการให้แสง
สว่างที่เพียงพอเพ่ือให้สามารถใช้เส้นทางจักรยานได้ในเวลาค่ าคืน โดยพิจารณาตามหัวข้อย่อยดังนี้ 

3.2.1 จุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน คือ เส้นทางจักรยานควรหลีกเลี่ยงจุดตัดหรือจุด
ขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนให้ได้มากที่สุดเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจักรยาน หากหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ควรเพิ่มเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในพื้นที่ด้วย 

3.2.2 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย  คือ การใช้เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้จักรยานสามารถมองเห็นได้อย่างสะดวก เพ่ิมสัญญาณและ
อุปกรณ์ป้องกันบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เช่นบริเวณจุดตัดกับยานพาหนะอ่ืน 
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3.2.3 แสงไฟส่องสว่าง คือ การให้แสงสว่างที่เพียงพอเพ่ือให้สามารถใช้เส้นทาง
จักรยานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในเวลาค่ าคืนโดยมีทั้งแสงไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์สะท้องแสง 
ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 

3.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน คือการพิจารณา
สภาพทางกายภาพในปัจจุบันของเส้นทางจักรยานที่ต้องมีพ้ืนผิวทางจักรยานที่เรียบ ไม่ลื่น และได้รับ
การดูแลรักษาอย่างดีไม่ให้มีเศษวัสดุที่เป็นอันตรายบนผิวทางจักรยาน การออกแบบควรมีลักษณะ
เส้นทางที่มีความลาดชันน้อยสามารถขับขี่ได้ง่ายและสามารถป้องกันลม แดด และฝนที่เป็นอุปสรรค
อย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดความยากล าบากในการขับขี่  สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางจักรยานเส้นอ่ืนได้
อย่างทั่วถึงกัน และมีจุดให้บริการส าหรับจอดหรือฝากจักรยานในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย โดยพิจารณาตามหัวข้อย่อยดังนี้ 

3.3.1 สภาพพ้ืนผิว คือ เส้นทางจักรยานควรมีลักษณะพ้ืนผิวที่เรียบเสมอกันไม่ควรมี
หลุมหรืออุปสรรคใดๆที่ส่งผลต่อความสะดวกสบายในการใช้จักรยาน หากเป็นไปได้ตลอดแนว
เส้นทางจักรยานไม่ควรมีท่อระบายน้ าหากหลีเลี่ยงไม่ได้ควรวางแนวฝาท่อระบายน้ าให้ตั้งฉากกับ
เส้นทางจักรยานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากล้อจักรยานลงไปติดฝาท่อระบายน้ าได้ 

3.3.2 ความลาดชัน คือ เส้นทางจักรยานควรมีลักษณะเส้นทางที่มีความลานชันน้อย
จนไม่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้เส้นทางจักรยาน และความลาดชันไม่ควรมีความยาวที่มาก
จนเกินไป 

3.3.3 การเชื่อมโยงทั่วถึงกัน คือ เส้นทางจักรยานมีลักษณะเป็นระบบโครงข่าย
เชื่อมโยงทั่วถึงกันโดยตรงและสามารถขับขี่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 

3.3.4 จุดบริการที่จอดจักรยาน คือ การมีจุดบริการที่จอดจักรยานที่เพียงพอและ
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย โดยจุดบริการที่จอดจักรยานนั้นควรมีตาม
สถานที่ส าคัญหรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ หรือในบริเวณจุดเชื่อมต่อกับกับการคมนาคม
ประเภทอ่ืนๆเช่นบริเวณท่ารถประจ าทาง บริเวณท่าเรือ และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยจักรยานมากขึ้น 
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แผนภูมิที ่3 เกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยาน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

4. กำรก ำหนดประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัย 
4.1 ประชำกร 

การก าหนดประชากรในการวิจัยในครั้งนี้มีประชากรที่จะท าการศึกษาแบ่งได้ 3 กลุ่มดังนี้  
1. กลุ่มผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
2. ผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางจักรยาน 
3. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า

เส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยกลุ่มประชากรนี้ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง 
4.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักปั่นจักรยานที่ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
เนื่องจากจ านวนนักปั่นจักรยานภายในพ้ืนที่ไม่มีการเก็บจ านวนผู้ใช้เส้นทางจักรยานทางสถิติเอาไว้ 
ผู้วิจัยจึงต้องก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรและไม่ทราบสัดส่วน
ของประชากร W.G.Cochran (Cochran:1997:186) ในการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยมีสูตรการ
ค านวณดังนี้ 
ตำมวิธีของ คอแครน (W.G.Cochran) 

 
 
 

 
เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่มก าหนดให้มีค่า P เท่ากับ 0.30 

2

2

e

P)Z-P(1
n 
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 Z คือ ระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยส าคัญที่ 95 % ก าหนดให้มีค่า 1.96 
 e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ ก าหนดให้มีค่า 0.05 
ดังนั้น P เท่ากับ 0.30 
 Z เท่ากับ 1.96 
 e เท่ากับ 0.05 
 
แทนค่ำจะได้ดังนี้ 
 
 
  = 322.69 
 

การวิจัยในครั้งนี้จึงใช้ตัวอย่างอย่างน้อยเท่ากับ 322 คน จึงจะสามารถประมาณค่า
ร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน ร้อยละ 95 ดังนั้นเพ่ือความสะดวก
ในการประเมินผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างปัดขึ้นเป็น 330 คน กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์
ตามท่ีเงื่อนไขก าหนดคือกลุ่มตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 322 ตัวอย่าง  

เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเส้นทางจักรยานในครั้งนี้มีเส้นทางจักรยานที่ยังไม่ได้ยกเลิกอยู่ 
6 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ เส้นทางจักรยาน
ถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และเส้นทางจักรยานถนน
กัลยาณไมตรีดังนั้น ผู้วิจัยจึงแทนค่าได้ดังนี้ 
 
 N =  
 n = 55 คน 
  

ดังนั้น ในแต่ละพ้ืนที่เส้นทางจักรยานที่ท าการศึกษา สามารถก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานได้ จ านวน 55 ตัวอย่าง 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณเส้นทาง
จักรยานมาจากจ านวนประชากรที่อยู่ในแขวงที่เส้นทางจักรยานยังมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ แขวง
วัดราชบพิธ 3,494 คน แขวงส าราญราษฎร์ 3,525 คน แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 3,364 คน แขวงเสา
ชิงช้า 1,455 คน แขวงบวรนิเวศ 5 ,291 คน แขวงตลาดยอด 2,687 คน และแขวงชนะสงคราม 
2,079 คน เมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 21,895 คน แล้วมาค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane’, 1973 : 727-728) ดังนี้ 

2

2

0.05

0.30)1.96-0.30(1
n 

6

330
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ตำมวิธีของ ยำมำเน่ (Taro Yamane) 
    
 
 
เมื่อ n  คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 N  คือ ขนาดประชากร   
 e  คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  
ดังนั้น N  เท่ากับ 21,895   
 e  เท่ากับ 0.05 ระดับความเชื่อม่ัน95%  
เมื่อแทนค่ำจะได้ดังนี้   
  
 
  = 392.82 
ผู้วิจัยขอปัดเป็นเลขกลมจะได้เท่ำกับ 400 คน 

เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเส้นทางจักรยานในครั้งนี้มีเส้นทางจักรยานที่ยังไม่ได้ยกเลิกอยู่ 
6 เส้นทาง ได้แก่ ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ เส้นทาง
จักรยานถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และเส้นทาง
จักรยานถนนกัลยาณไมตรีดังนั้น ผู้วิจัยจึงแทนค่าได้ดังนี้ 
 
 N =  
 N = 66.66 ผู้วิจัยขอปัดเป็นเลขกลมจะได้เท่ากับ 67 คน 

ดังนั้น ในแต่ละพ้ืนที่เส้นทางจักรยานที่ท าการศึกษา สามารถก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้
อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางจักรยานได้ จ านวน 67 ตัวอย่าง 

กลุ่มที่ 3กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
เส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยก าหนดเป็นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 4 
ท่าน โดยกลุ่มประชากรนี้ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง 

4.3 กำรสุ่มตัวอย่ำง 
1. กลุ่มนักปั่นจักรยานที่ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดย

เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบบังเอิญ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ก าลังใช้เส้นทางจักรยาน
บริเวณเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการยกเลิก 6 เส้นทาง ได้แก่ 
เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 

2Ne1

N
n




2(0.05)895,211

21,895
n




6

400
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เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี  โดย
ขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใช้เส้นทางจักรยาน ที่ผ่านจุดเก็บข้อมูลของผู้วิจั ย
บริเวณ 3 จุด คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทางในแต่ละเส้นทางจักรยานที่ศึกษาทั้ง 6 เส้นทาง 

2. ผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยาน โดย
เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เส้นทาง
จักรยานทั้งสองฝั่งถนน ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ 
เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และ
เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี  โดยขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเส้นทาง
จักรยานที่มีอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย 

3. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
เส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยกลุ่มประชากรนี้ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง 

5. กำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ที่เกี่ยวกับ

ความคิดเห็น สภาพปัญหา ความคาดหวังของผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ความคาดหวังของชุมชนบริเวณ
เส้นทางจักรยาน ที่เก่ียวกับเส้นทางจักรยาน เพ่ือสรุปเป็นข้อแนะน าหรือข้อเสนอแนะในการวิจัย โดย
มีโครงสร้างของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจ ของทั้งผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ผู้อยู่อาศัย
บริเวณเส้นทางจักรยาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเส้นทางจักรยาน นักวิชาการทางด้านการ
เดินทางด้วยจักรยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 แบบสอบถำม 
  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มนักปั่น
จักรยานที่ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ประกอบการร้านค้า
และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณพ้ืนที่ที่มีเส้นทางจักรยาน โดยรายละเอียดในแบบสอบถามของแต่ละ
กลุ่ม สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

5.1.1 ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการใช้บริการเส้นทางจักรยานที่ศึกษา

บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจที่มีต่อเส้นทางจักรยาน เพ่ือท าให้

ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
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5.1.2 ผู้อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการเดินทางในพ้ืนที่ศึกษาที่มีเส้นทาง

จักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจที่มีต่อเส้นทางจักรยาน เพ่ือท าให้

ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางจักรยาน 
5.2 แบบสัมภำษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  จ านวน 4 คน โดยมี
ลักษณะค าถามให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่ดี 
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเส้นทางจักรยาน และเสนอแนะแนวทางการจัดท าเส้นทางจักรยานให้มี
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ (ดูภาคผนวก) 

5.3 แบบส ำรวจ 
 ผู้วิจัยได้ส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังเกตรูปแบบการใช้เส้นทาง

จักรยาน โดยข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมโดยรวม และลักษณะโครงสร้าง
ทั่วไปของเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของเส้นทางจักรยาน สภาพแวดล้อมโดยรอบของเส้นทางจักราน ความปลอดภัย
ของเส้นทางจักรยาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเส้นทางจักรยานที่ศึกษาบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
โดยการลงพ้ืนที่ภาคสนามผู้วิจัยมีอุปกรณ์ในการลงพ้ืนที่ เช่น จักรยาน สมุดจดบันทึก ปากกา แผนที่ 
เครื่องบันทึกเสียงอุปกรณ์บันทึกภาพ และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เป็นต้น 

6. กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ก่อนที่ผู้วิจัยจะท าการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย ทางด้านการใช้ส านวนภาษาในการสื่อสาร การสื่อความหมายของค าถาม และความเข้าใจ
ง่ายและตรงประเด็นของค าถาม กับกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 10 คน และก าหนดสัดส่วนความเห็นที่
สอดคล้องกันทั้งหมด โดยก าหนดสัดส่วนไว้ต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 นอกจากนี้ยังท าการทดสอบ 
หลายๆครั้ง เพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้หากผู้วิจัยพบเห็นข้อผิดพลาดก็จะด าเนินการแก้ไขและ
ปรับปรุงในทันที ก่อนท าการแจกแบบสอบถามในสถานที่จริง 

จากการทดสอบแบบสอบถามก่อนการลงพ้ืนที่จริง ผู้วิจัยพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาในการ
ใช้ส านวนภาษา การสื่อความหมาย และความเข้าใจเนื้อหา เนื่องจากอาจมีข้อความที่ยืดเยื้อ หรือใช้
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ภาษาที่เป็นทางการมากจนเกินไป ดังนั้น จึงได้ด าเนินการแก้ไข การใช้ส านวนภาษาให้สั้น กระชับ ได้
ใจความ และสามารถสื่อความหมายและความเข้าใจได้มากข้ึน  

7. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัจจุบันของ

เส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ สภาพทางกายภาพใน
ปัจจุบัน องค์ประกอบและโครงสร้างเส้นทางจักรยาน การใช้ประโยชน์อาคารบริเวณรอบเส้นทาง
จักรยาน และข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เส้นทางจักรยาน พฤติกรรมการใช้
จักรยาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเส้นทางจักรยานของคนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจพ้ืนที่โดยการทดลองใช้
เส้นทางจักรยานจริงของผู้วิจัยเองตลอดระยะเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และ
สังเกตโครงสร้างทางกายภาพ ลักษณะเส้นทางจักรยาน สภาพปัญหา อุปสรรค แล้วท าการจดบันทึก
ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการลงพ้ืนที่ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและ
องค์ประกอบของเส้นทางจักรยานในปัจจุบันและวางแผนในการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจที่มีต่อเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ ผู้น าชุมชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทาง
จักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน ได้แก่ช่วงวันที่ 22 เมษายน 2561 
ช่วงวันที่ 30 เมษายน 2561 และช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

1.2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามในพ้ืนที่ศึกษา
เส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระ
สุเมรุ เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว 
และเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ แห่งละ 55 คน 
และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนที่อาศัยในบริเวณเส้นทางจักรยาน แห่งละ 67 คน 
โดยในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการแจกแบบสอบถามเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561ถึงวันที่ 29 เมษายน 2561 โดยมีผู้ช่วยแจกแบบสอบถามจ านวน 2 คน                                            

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
เส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเป็นข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาของเกาะ
รัตนโกสินทร์ อาคารสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์อาคาร ประชากร เศรษฐกิจ โดยข้อมูลในส่วนนี้มา
จากการศึกษาเอกสารต่างๆดังนี้ เอกสารจากหน่วยงานราชการ แผนที่จากหน่วยงานราชการ เอกสาร
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การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ หนังสือ บทความทางวิชากร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆเช่น ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งค้นคว้าจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

8. กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
โดยผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วอภิปรายผลเพ่ือน าไปสู่

การตอบค าถามของการวิจัย แล้วน าผลที่ได้จากการศึกษามาเสนอแนะเป็นแนวทางการพัฒนาเส้นทาง
จักรยานที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่มากที่สุด โดย
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับรูปแบบการใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา รูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่ศึกษา ข้อมูลด้าน
สภาพปัญหาของที่เกิดจากเส้นทางจักรยาน และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางจักรยานใน
พ้ืนที่ศึกษา ทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเส้นทางจักรยาน จากนั้น
ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการแจกแบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความถี่ (Frequency) และน าผลที่
ได้มาน าเสนอในรูปแบบจ านวนร้อยละ(Percentage) น าไปสู่การวิเคราะห์และบรรยายลักษณะของ
ข้อมูลในแต่ละด้าน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของเส้นทางจักรยานทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่ในอาศัยในบริเวณเส้นทางจักรยาน 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 5 ระดับ ก าหนดคะแนนเป็น 1,2,3,4 และ 5 คือ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ จากนั้นผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลลงใน
โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ ในการหาค่าความถี่ (Frequency) และน าผลที่ได้มาน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) โดยค่าคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มาจากการค านวณหาค่าอันตร
ภาคชั้นของความกว้างในแต่ละชั้นตามสูตร ดังนี้ 

 
  ดังนั้นสามารถสรุประดับค่าคะแนนเฉลี่ยกับระดับความพึงพอใจได้ดังนี้ 
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     ระดับคะแนนเฉลี่ย       ระดับควำมพึงพอใจ 
  1.00-1.80     น้อยที่สุด 
  1.81-2.60     น้อย 
  2.61-3.40     ปานกลาง 
  3.41-4.20    มาก 
  4.21-5.00    มากที่สุด 
 

8.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การ

สังเกตการณ์ และจากการส ารวจพ้ืนที่น ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มาท าการประเมิน
โครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุป และตีความเพ่ือจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย อันน าไปสู่การ
น าเสนอผลการศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนาตามประเด็นที่ได้ศึกษาไว้ 

9. สรุป 
การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มตั้งแต่การออกแบบการวิจัยโดยน าแนวคิด 

ทฤษฎี มาตรการ และกรณีศึกษาจากต่างประเทศในบทที่ 2 มาเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัย และ
ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจภาคสนาม การแจกแบบสอบถามให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ผู้อยู่อาศัย
บริเวณเส้นทางจักรยานและจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  โดยน าข้อมูลที่ได้มาบูรณา
การประกอบกับ การศึกษาสภาพของเส้นทางจักรยานด้านกายภาพของพ้ืนที่บริเวณเส้นทางจักรยาน 
การใช้ประโยชน์อาคาร และสังคม มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เปรียบเทียบร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี 
มาตรการ เพ่ือน าผลที่ได้มาอภิปราย ประเมินผลโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานที่มีความเหมาะสมปลอดภัยกับผู้ใช้
เส้นทางจักรยานและสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ และในบทที่ 4 จะเป็นการ
น าเสนอรายละเอียดจากการส ารวจสภาพพ้ืนที่วิจัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ใน
บทต่อไป 
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บทที่ 4 
ลักษณะสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของพื้นที่ศึกษำ 

 
เกาะรัตนโกสินทร์ เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างช้านานเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจและต้องมาชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อันได้แก่ 
วัด วัง ป้อม และอ่ืนๆอีกมากมาย จนท าให้หน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จนน าไปสู่โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ขึ้นมา เพ่ือให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆได้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากจักรยานเป็นพาหนะท่ีสามารถลัดเลาะไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูง อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณพ้ืนที่ได้
ระดับหนึ่ง  

จากที่ ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นจะเห็นได้ว่า เส้นทางจักรยานบริ เวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์นั้นมีความส าคัญในมุมกว้าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยแต่ท าไมเส้นทางจักรยานในพ้ืนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ถึงยังไม่เป็น
ที่นิยมเท่าที่ควรมีปัญหาการใช้เส้นทางจักรยานผิดประเภท บางเส้นทางมีการยกเลิกไป ซึ่งจาก
ประเด็นดังกล่าวนี้ท าให้ตัวผู้วิจัยต้องการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาและสามารถระบุถึงปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนอันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและยังเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีการจัดท า
เส้นทางจักรยานก็สามารถน าข้อมูลที่ได้นี้ไปศึกษาต่อยอดและเป็นแนวทางการจัดท าเส้นทางจักรยาน
ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ของตน 

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบทที่4นี้เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมา 
สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ และลักษณะทาง
กายภาพของเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น  8 กิโลเมตร จ านวน 12 
เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน 
ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนสนามไชย ถนนตะนาว และถนน
พระอาทิตย์ รวมถึงข้อมูลพ้ืนฐานของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่วิจัย เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของ
พ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ 
 

1. ประวัติควำมเป็นมำของพื้นที่เกำะรัตนโกสินทร์ 
2. ลักษณะท่ัวไปของเกำะรัตนโกสินทร์ 
3. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
4. ลักษณะทำงสังคม 
5. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
6. นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร 
7. ลักษณะท่ัวไปของเส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำ 
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8. กำรส ำรวจลักษณะทำงกำยภำพของเส้นทำงจักรยำนทั้ง 12 เส้นทำง 
9. สรุป 

 
 

ภาพที่ 37 ขอบเขตพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
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1. ประวัติควำมเป็นมำของพ้ืนที่เกำะรัตนโกสินทร์ 
1.1 ที่ตั้งและอำณำเขตเกำะรัตนโกสินทร์ 

พ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนที่ใจกลางเขตพระนคร ศูนย์กลางการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ มีแม่น้ าล้อมรอบระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาทางตะวันตก
กับคลองหลอดหรือคลองคูเมืองเดิมทางตะวันออก ซึ่งเกาะรัตนโกสินทร์ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ 
(ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, ส านักหอสมุดกลาง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) 

เกำะรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือบริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยแม่น้ าเจ้าพระยาและ
คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) มีพ้ืนที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

เกำะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือบริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยคลองคูเมืองเดิม
(คลองหลอด) แม่น้ าเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ คลองรอบกรุง  (คลองบาล าพู-คลองโอ่งอ่าง) แม่น้ า
เจ้าพระยาด้านทิศใต้ มีพ้ืนที่ประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,438 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงชนะ
สงคราม แขวงบวรนิเวศ แขวงส าราญราษฎร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงวัดราชบพิธ 
แขวงตลาดยอด และแขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

1.2 ประวัติควำมเป็นมำเกำะรัตนโกสินทร์ 
เกาะรัตนโกสินทร์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ในอดีตนั้นพ้ืนที่เกาะ

รัตนโกสินทร์คือต าบลบางกอกซ่ึงมีพ้ืนที่ทั้งฝั่ง กรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีรวมเป็นแผ่นดินเดียวกัน 
มีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาอย่างยาวนาน เรียกว่าชุมชนบางกอก ชุมชนบางกอกเจริญเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองพระประแดงซึ่งเป็นเมืองด่านส าคัญที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณ
ปากอ่าวไทย (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, ส านักหอสมุดกลาง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) 

ในรัชสมัยของพระไชยราชาธิราช ทรงโปรดให้มีการขุดคลองลัดขึ้นจากคลอง
บางกอกน้อยถึงคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ข้าง
พระบรมมหาราชวังถึงท่าเตียนในปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้แม่น้ าเกิดการเปลี่ยนทิศทางจากเดิมเกิดการ
ขยายตัวจากคลองลัดกลายเป็นแม่น้ าส่วนในทางกลับกันเส้นทางแม่น้ าที่เคยกว้างกลับกลายเป็นแคบ
ลงและตื้นเขินจนกลายสภาพกลายเป็นคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ในเวลาต่อมา ซึ่ง
จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้สภาพพ้ืนที่บริเวณนี้เปลี่ยนจากแผ่นดินเดียวกันแยกออกเป็นแผ่นดิน
สองผืนโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาคั่นอยู่ตรงกลาง 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นของชุมชนเมืองบางกอกซึ่งแต่
เดิมนั้นชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชสวนผลไม้และไร่นาต้องกลักลายมาเป็นเมืองด่านส าคัญนับตั้งแต่มีการ
ขุดคลองลัดขึ้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2310 ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า จนในเวลาต่อมาสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและตียึดเมืองกลับคืนมาและสถาปนาเมืองด่านส าคัญแห่งนี้ขึ้น
เป็นเมืองหลวงของกรุงธนบุรี คือระหว่างปี พ.ศ.2310-2325 สาเหตุที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกเมือง
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ด่านแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของกรุงธนบุรีเนื่องจาก เมืองด่านแห่งนี้มีพ้ืนที่ใกล้กับทะเล และมีป้อม
ปราการคอยป้องกันที่ดี 

ต่อมาในในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้น
ครองราชย์ทรงย้ายจากราชธานีทางด้านฝั่งตะวันตกเดิมมายังทิศตะวันออก และได้สถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์ขึ้น มีการสร้างก าแพงเมืองป้องและป้อมปราการป้องกันพระนคร โดยโปรดเกล้าให้รื้อ
ซากป้อมบางกอกเดิมกับก าแพงเมืองครั้งกรุงธนบุรีลงเพ่ือขยายก าแพงเมืองเพ่ิมขึ้น และขุดคูเมืองพระ
นครใหม่และขุดคลองเพ่ิมเติมขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ 

คลองคูเมืองเดิม ได้ขุดคลองโรงไหมทางด้านทิศเหนือของกรุงรัตนโกสินทร์ และ
คลองตลาดด้านใต้เชื่อมกันตลอดทั้งล าคลอง จนท าให้กรุงรัตนโกสินทร์มีสภาพเป็น “เกาะเมือง” 
กล่าวคือเป็นเมืองที่มีแม่น้ าล้อมรอบ 

คลองรอบกรุง ได้ขุดคลองเชื่อมระหว่างคลองบางล าพู และคลองโอ่งอ่างเพ่ือขยาย
แนวเขตพระนครออกไป มีคลองเล็กๆเชื่อมคลองรอบกรุงและคลองคูเมืองที่มีอยู่เดิมสองคลอง 
เรียกว่าคลองหลอด ในปัจจุบันคือคลองวัดเทพธิดาและคลองวัดราชบพิธ ท าให้พ้ืนที่โครงสร้างของ
เมืองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ 

กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ เขตก าแพงเมืองเก่า สมัยกรุงธนบุรีระหว่างคูเมืองเดิม
กับแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง 

กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือ ที่ดินระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง ซึ่งแต่
เดิมนั้นเป็นที่รกร้างหรือเป็นไร่นามาก่อนเพราะเป็นเขตนอกก าแพงเมือง 
ในระยะแรกนั้นเกาะรัตนโกสินทร์มีพ้ืนที่ภายในก าแพงเมืองรวมทั้งสิ้น 2 ,589 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น
พ้ืนที่เขตชั้นใน 1,125 ไร่ และพ้ืนที่เขตชั้นนอก 1,464 ไร่ โดยมีความยาวของก าแพงรอบเมืองทั้งสิ้น 
7.2 กิโลเมตร ตลอดระยะก าแพงมีป้อมปราการตั้งอยู่ ทั้งหมด 14 ป้อม และมีประตูเข้าออกก าแพง
ทั้งสิ้น 63 ประต ู

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สภาพกรุงเทพฯ โดยรวมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวเมืองขยายออกไปอย่างกว้างขวาง แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มากนัก ที่ดินรอบนอกคลองคูเมืองเดิม
ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ ได้แก่ อาคารศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า และอาคารพาณิชย์ -พัก
อาศัย ซึ่งมีการรวมตัวของกิจกรรมประเภทเดียวกัน แบ่งเป็นย่าน ๆ อย่างชัดเจน บริเวณย่านการค้าที่
ส าคัญ ๆ ได้แก่ ย่านวังบูรพาและพาหุรัด ย่านบ้านหม้อ ย่านปากคลองตลาด ย่านคลองถม ย่าน
ร้านค้าหลังกระทรวงกลาโหม เป็นต้น ส าหรับหน่วยงานราชการในสมัยรัชกาลที่ 9 มีสถานที่ราชการ
เพ่ิมข้ึนจ านวนมากทั้งหน่วยงานที่ตั้งใหม่และการขยายหน่วยงานเดิม ต่อมาในปี 2520 หน่วยงานทาง
ราชการได้ตั้งชื่อให้เป็น เกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือก าหนดเป็นเขตปรับปรุงปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่  ใช้เรียก
พ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา มีพ้ืนที่ประมาณ 4,142 ตาราง
กิโลเมตร  โดยเริ่มจากแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีคือแนวคลองหลอดตั้งแต่
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ปากคลองตลาดจนออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยา หรืออาจก าหนดอาณาเขตโดยแม่น้ าเจ้าพระยาที่ไหลเข้ามา
เป็นก าแพงกั้นพระนครด้านหนึ่ง และมีคลอง 3 สาย รายล้อมเป็นเกาะ  จึงเป็นที่มาของค าว่า “เกาะ
รัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็นที่ตั้งพระบรมหาราชวังอันเป็นศูนย์กลางของประเทศ มีสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งวัง วัด ศาสนสถานอื่นๆ ตามความเชื่อของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่อาศัย
อยู่ในพื้นท่ีมาแต่อดีตจวบจนมาถึงปัจจุบัน  

2. ลักษณะทั่วไปของเกำะรัตนโกสินทร์ 
2.1 สถำนที่ส ำคัญในเกำะรัตนโกสินทร์ 

เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนที่ทางประวัตศาสตร์ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน 
เป็นที่ตั้งของพระราชวัง วัด พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย มีนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกต่างเข้ามาเยี่ยมชมความงามในสถานที่แห่งนี้ กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากเราเข้าใจบริบทและความ
เป็นมาของสถานที่ส าคัญในแต่ละแห่งที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์แล้ว เราก็สามารถพัฒนาโครงการ
ต่างๆ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับพ้ืนที่ ทั้งนี้เส้นทางจักรยานถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ลดปัญหา
การจราจรที่แออัด และปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีได้อย่างมั่นคงถาวรโดยมีรายละเอียดของสถานที่
ส าคัญต่างๆดังนี ้(ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, ส านักหอสมุดกลาง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) 

1) พระบรมมหำรำชวังและวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม สมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีมาทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาราว 
ราวพุทธศักราช ๒๓๒๕ พร้อมทั้งสร้างพระบรมมหาราชวังในเวลาดังกล่าว โปรดเกล้าฯให้พระยาธรร
มาธิกรณ์(บุญรอด)และพระยาวิจิตรนาวี เป็นแม่กองสร้างพระบรมมหาราชวังเพ่ือเป็นศูนย์กลางใน
พ้ืนที่ฝั่งพระนคร การสร้างพระบรมมหาราชวังยังคงรักษาประเพณีการวางต าแหน่งเดิมตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา ภายในเขตพระราชวังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งส าคัญๆ ตลอดจนเจดีย์และอาคารทรงปราสาท
ล้วนแล้วแต่เป็นถาวรวัตถุท่ีส าคัญเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้การสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามยังคงเป็นไป
ตามธรรมเนียมการสร้างวัดในเขตวังอย่างที่เคยมีมา 

2) พระรำชวังสรำญรมย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกระหว่างพระบรมมหาราชวัง และ
วัดราชประดิษฐ์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือเป็นที่ประทับหลังสละ
ราชย์สมบัติ พระราชทานนามว่า "สราญรมย์” แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงสร้างต่อจนเสร็จและใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าน้องยาเธอเมื่อแรกเสด็จ
ออกวัง ต่อมาได้ใช้เป็นที่รับรองของพระราชอาคันตุกะและเป็นที่ท าการของกระทรวงการต่างประเทศ 
ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ออกแบบโดย เฮนรี อาลาบาศเตอร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๔๐๙ โดยมีเจ้าพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (เพ็ง) เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง 

3) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำชวรวิหำร หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดโพธิ์”มี
ฐานะเป็นวัดประจ ารัชกาลที่ ๑ เชื่อว่าแต่เดิมนั้นวัดโพธิ์เป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรี
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อยุธยา เมื่อเข้าสู่ช่วงแรกเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์มีการปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์อย่างยิ่งใหญ่ มีการระดม
ช่างต่างๆมาร่วมกันสร้างและปฏิสังขรณ์วัด ทั้งนี้ยังมีการรวบรวมพระพุทธรูปจากหัวเมืองต่างๆมา
ประดิษฐานไว้รอบพระระเบียงคด มีการเขียนพระชาดกห้าร้อยห้าสิบพระชาติ ต ารายาโบราณ และ
ท่าฤๅษีดัดตนเพ่ือเป็นวิทยาทานไว้ที่ศาลาราย และเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาต ารา
ดังกล่าว ปัจจุบันจารึกวัดโพธิ์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกในระดับนานาชาติ
จากองค์การยูเนสโก 

4) วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์รำชวรมหำวิหำร เดิมชื่อ"วัดสลัก”เป็นวัดเก่าสร้าง
ขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาภายหลังจากการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และย้ายพระนครมา
ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา วัดสลักจึงอยู่กลางระหว่างพระบรมมหาราชวังและพระราชวัง
บวรสถานมงคล ตามประวัติแล้วเป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทให้การอุปถัมถ์เป็น
อย่างมาก เนื่องจากทรงเคยอธิษฐานขอให้รอดพ้นจากข้าศึก ภายหลังเหตุการณ์คับขันจากเหตุการณ์
ร้ายในครั้งนั้นพระองค์ท าการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา สะท้อนสู่รูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่
แสดงออกถึงความเป็นสกุลช่างวังหน้าอย่างชัดเจน ส าหรับชื่อ "วัดมหาธาตุ” เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานนามให้ตามชื่อวัดเก่าในสมัยอยุธยา เป็นไปตามคติการ
สร้างวัดมหาธาตุเพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุประจ าเมือง การสร้างถาวรวัตถุเนื่องในพุทธ
ศาสนาภายในวัดมหาธาตุมีเป็นจ านวนมาก อันเกิดจากเป็นวัดที่ได้รับการอุปถัมถ์จากพระมหากษัตริย์
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์โดยตลอดมา 

5) วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างวัดราชพิธสถิตมหาสีมารามเป็นวัดประจ าพระองค์ตามโบราณราชประเพณีนิยม โดยทรงโปรดให้
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการเป็นแม่กองอ านวยการสร้าง เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2412 
พ้ืนที่รวมทั้งหมด 10 ไร่ 88 ตารางวา ลักษณะพิเศษของวัดคือไม่มีหอไตร เป็นวัดที่มีการจัดวาง
แผนผังอย่างงดงามและประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง 

6) ศำลหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวง 
ตรงข้ามพระบรมมหา ราชวัง เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราช
ธานีตามธรรมเนียมศาสนาพราหมณ์เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าฯ ให้กระท าพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ า 
เดือน ๖ ปีขาลจัตวาศกตรงกับวันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ ในปี พ.ศ.๒๓๙๕ รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดเสาหลักเมืองเดิมและจัดสร้างเสาหลัก
เมืองใหม่ทดแทนของเดิมและอัญเชิญหลักเมืองเดิมและหลักเมืองใหม่มาประดิษฐานในอาคาร
ศาลหลักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนขาว ทรงจตุรมุขยอดปรางค์ ได้
แบบอย่างจากศาลหลักเมืองของกรุงศรีอยุธยา บริเวณผนังด้านทิศเหนือก่อเป็นซุ้มประดิษฐาน
เทพารักษ์ทั้ง ๕ องค์ ได้มีการปฏิสังขรณ์เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ท าการบูรณะอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อเตรียมการฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ 
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7) พระแม่ธรณีบีบมวยผม(อุทกทำน) ตั้งอยู่ริมถนนราชด าเนิน ใกล้โรงแรม
รัตนโกสินทร์ และสะพานผ่านพิภพลีลา สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยสร้างจากพระด าริของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เพ่ือแจกจ่ายน้ าดื่มสะอาดให้แก่
ประชาชนทั่วไป โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะด ารงพระยศเป็นเจ้าฟ้าวชิราวุธฯ 
ได้พระราชทานค าแนะน าให้สร้างอุทกทานเป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ปั้นขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ร่วมกับพระยาจินดารังสรรค์(พลับ) 
ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อุทกทานได้รับความเสียหายจากการถูกลักลอบน าอุปกรณ์ไปขาย
จนใช้การไม่ได้ และได้รับการซ่อมแซมในสมัยรัฐบาลของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ แต่ก็ ไมได้ใช้เป็น
สถานที่แจกจ่ายน้ าบริสุทธิ์อีกต่อไป 

8) พระบรมบรรพต ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรง
มีด าริให้จัดสร้างพระเจดีย์ภูเขาทอง ไว้เป็นปูชนีย์สถานในพระนครเหมือนดั่งที่กรุงเก่า มีวัดภูเขาทอง 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายทุ่ง มีองค์พระเจดีย์เป็นที่ส าหรับชาวพระนครศรีอยุธยาลงไปประชุมเล่นเพลง และ
สักวาในเทศกาลประจ าปี โดยรัชกาลที ่3 ได้ทรงเลือกเอาบริเวณวัดสระเกศเป็นที่ก่อสร้างเริ่มก่อสร้าง
โดยใช้โครงไม้ท าเป็นรูปปรางค์ใหญ่ ขุดฐานเอาไม้ซุงปูเป็นตาราง เอาศิลาแลงก่อขึ้นจนเสมอดินแล้ว
จึงก่อด้วยอิฐ ในองค์พระปรางค์เอาศิลาก้อนที่ราษฏรเก็บมาขายใส่ลงไป แต่ก่อสร้างใด้ไม่เท่าไรก็ทรุด 
ยุบตัวพังลงมาเนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ใกล้ชายคลอง พ้ืนดินไม่แข็งแรงพอจึงต้องปักเสารอบๆองค์
พระปรางค์หลายๆชั้นไม่ให้ดินทลายออกไป จึงเริ่มก่อใหม่แต่ก็ยังทรุดอีกจึงยุติการก่อสร้างชั่วคราวจน
สิ้นรัชการที่ 3 ครั้นพอถึงรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรด
เกล้าให้สร้างใหม่ เดือน 6 ปีฉลู พ.ศ. 2407 รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จไปวางศิลาฤกษ์และให้เปลี่ยนชื่อใหม่ 
ตามพระเมรุบรมบรรพตที่ท้องสนามหลวง จากภูเขาทองเป็น "บรมบรรพต" การก่อสร้างครั้งนี้ได้
แปลงพระเจดีย์องค์เดิม ให้เป็นภูเขามีพระเจดีย์อยู่ด้านบน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด       
มีบันไดเวียนขึ้นลง2สาย เพ่ือสะดวกในเวลาเทศกาล การก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็ยังไม่แล้วเสร็จ 
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ท าการก่อสร้างภูเขาทองที่ยังค้างอยู่จนส าเร็จ 

9) โลหะปรำสำท รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 ได้รับการยกย่องว่าเป็น
โลหะปราสาทแห่งท่ี 3 ของโลก แห่งแรกอยู่ในประเทศอินเดีย แห่งที่ 2 อยู่ในประเทศศรีลังกา ทั้งสอง
แห่งได้ถูกท าลายไปแล้ว ปัจจุบันเหลืออยู่ ณ วัดราชนัดดาราวรวิหารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โลหะ
ปราสาทนี้จ าลองมาจากประเทศลังกา มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตามโลหะปราสาทที่เมืองลังกา ส่วน
ลักษณะสถาปัตยกรรมสร้างตามแบบศิลปกรรมไทย เป็นอาคาร 7 ชั้น ลดลั่นกันขึ้นไป อาคารชั้นล่าง 
ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 5 เป็นคูหาและระเบียงรอบ ส่วนชั้นที่ 2 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 6 ท าเป็นคูหาจตุรมุขมี
ยอดเป็นบุษบกชั้นละ 12 ยอด และ ชั้นที่ 7 เป็นยอดปราสาทจตุรมุขส าหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ 
รวมเป็น 37 ยอด การขึ้นสู่ปราสาทแต่ละชั้น จะมีบันไดวนตั้งอยู่ตรงกลางโลหะปราสาท โดยใช้ซุง
ขนาดใหญ่ยึดเป็นแม่บันไดตั้งแต่พ้ืนล่างตลอดจนถึงชั้นบน นับแต่ขั้นบันไดจนรอบต้นซุงได้ 67 ขั้น 
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10)  ศำลเจ้ำพ่อเสือ ตั้งอยู่เลขที่ 468 ถนนตะนาว ในบริเวณที่ตัดกับถนนอุนา
กรรณ ใกล้เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 2 ไร่เศษ เป็นศาลเจ้าชาวจีนแต้จิ๋ว 
(สายลัทธิเต๋า) มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ปีที่
ก่อสร้างตรงกับ พ.ศ. 2377 มีความเก่ียวเนื่องกับวัดมหรรณพาราม เดิมตั้งอยู่ริมถนนบ ารุงเมือง ต่อมา
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ขยายถนนบ ารุงเมือง ได้โปรด
ให้พระยาโชฎีราชเศรษฐีย้ายศาลมาไว้ที่ทางสามแพร่งถนนตะนาว จนถึงปัจจุบัน 

11)  เสำชิงช้ำ เสาชิงช้าและโบสถ์พราหมณ์ถูกสร้างขึ้นมาในเวลาไร่เรี่ยกันตั้งแต่
สมัยรัชการที่ 1 ครั้งเมื่อมีการสร้างกรุงเทพขึ้นมา ตามความเชื่อแบบศาสนาพราหมณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2327 ต่อมาในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชการที่ 5 ทรงให้ย้ายมาตั้งที่ถนนบ ารุงเมือง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ตั้งของเสาชิงช้าในปัจจุบัน และในเวลา
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงและบูรณะเสาไม้ อีก 3 ครั้ง คือในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 โดยบริษัท หลุยส์ ที.เลียวโนแวนส์ ในปี 
พ.ศ.2463 และต่อมาได้มีการเปลี่ยนเสาไม้อีกครั้งในปี พ.ศ.2513  และครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2549 
ได้เปลี่ยนเสาไม้ใหม่โดยในครั้งนี้ได้ใช้ไม้สักทองจากจังหวัด แพร่ ในปี ในอดีตเสาชิงช้ามีไว้เพ่ือการ
ประกอบพิธี “ตรียัมปวาย” หรือเรียกว่า พิธีโล้ชิงช้าตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ เพ่ือถวายต่อ
องค์พระอิศวร เพ่ือเป็นการสรรเสริญบูชาคุณเนื่องในวันที่เสด็จมาเยือนยังโลกมนุษย์ปีละครั้ง ต่อมา
พระราชพิธีนี้ได้ยูกยกเลิกไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 8 

12) สนำมหลวง  ตั้ ง อยู่ ด้ านหน้ า วั ดมหาธาตุ ยุ ว ร าชรั งสฤษฎิ์  ร ะหว่ า ง
พระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล เดิมเรียกว่าทุ่งพระเมรุ เนื่องจากใช้เป็นสถานที่
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๓๙๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก "ทุ่งพระเมรุ” 
เป็น "ท้องสนามหลวง” ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อถอนพลับพลาที่เคยสร้างไว้และขยายพ้ืนที่สนามหลวง
เพ่ิมข้ึน และใช้เป็นสถานที่พระกอบพระราชพิธีส าคัญหลายครั้ง เช่น ฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี งาน
ฉลองเมื่อเสด็จพระราชด าเนินกลับจากยุโรป พ.ศ.๒๔๔๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นสนามแข่งม้า สนามกอล์ฟ และในปัจจุบันสนามหลวงถูกใช้เป็นพ้ืนที่ประกอบ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี กาญจนาภิเษก รวมทั้งงาน
พระเมรุมาศเจ้านายระดับสูง รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ 

13) ป้อมพระสุเมรุ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2326 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นป้อมปราการป้องกันพระนครซึ่งได้สร้างขึ้นทั้งหมดจ านวน 14 
ป้อม แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬ รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้สร้างวัง
เจ้านายไว้ที่บริเวณริมป้อมที่ส าคัญด้วย ส าหรับป้อมพระสุเมรุมีวังริมป้อมเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา เพ่ือให้มีหน้าที่รักษาพระนครทางด้านปากคลอง
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บางล าพูบน ซึ่งเป็นมุมพระนครด้านเหนือ และวังริมป้อมจักรเพชรเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้า
หลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ เพ่ือรักษามุมพระนครด้านใต ้

14)  ป้อมมหำกำฬ เป็นป้อมท่ีใช้รักษาพระนครสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออก ส่วนกลางของก าแพงเมืองสร้างขึ้นพร้อมกับอีก 14 ป้อม แต่ไม่ปรากฏมีวังของเจ้านาย
อยู่บริเวณริมป้อม เข้าใจว่าคงจะอยู่ในความดูแลของวังอ่ืนอยู่แล้ว  เมื่อ พ.ศ. 2471 ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ราชบัณฑิตยสภาได้แจ้งกระทรวงมหาดไทย ขอสงวนป้อมมหากาฬไว้เป็น
โบราณสถานส าหรับชาติ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรขอให้กรมโยธาเทศบาลช่วยดูแลรักษา 
ครั้นเมื่อถึงสมัยเทศบาลนครกรุงเทพฯ พ.ศ. 2481 นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพแจ้งมายังกรม
ศิลปากรว่า มีผู้ขอเช่าป้อมมหากาฬเพ่ือจัดเป็นรมณียสถาน โดยรับรองว่าจะไม่ปลูกสร้างสิ่งใดบนป้อม
นี้ กรมศิลปากรพิจารณาแล้ว เห็นว่าป้อมมหากาฬมิใช่ปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพบูชา และเมื่อผู้ขอ
เช่ารับรองจะช่วยซ่อมแซมสถานที่ให้ด้วย เห็นว่าไม่เสียหายก็อนุญาตตามเทศบาลเสนอ แต่มี
เหตุขัดข้องจึงมิได้ท าสัญญาเช่าในครั้งนั้น จนกระทั่งถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 กรมศิลปากร
ประกาศขึ้นทะเบียนป้อมมหากาฬไว้เป็นโบราณสถานส าหรับชาติ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
โบราณสถานศิลปวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พระพุทธศักราช 2477 

15) พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ เดิมคือพ้ืนที่พระราชวังบวรสถานมงคล หรือที่
เรียกว่า "วังหน้า” สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 
๑ ทรงสร้างคราวเดียวกับครั้งเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๒๕ เพ่ือเป็นที่ประทับของกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แต่เดิมนั้นมีอาณาบริเวณ
กว้างขวางกว่าในปัจจุบัน พ้ืนที่เดิมทางด้านทิศใต้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนพ้ืนที่เดิม
ทางด้านทิศเหนือไปสิ้นสุดที่ฝั่งสนามหลวงทางด้านทิศเหนือ ยังมีการสร้างวัดประจ าวังหน้าคือ วัดบวร
สถานสุทธาวาส(วัดพระแก้ววังหน้า)ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปัจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่จากวังหน้าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเริ่มต้นราว พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็นปีใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ย้ ายมิว เซียมหลวงใน
พระบรมมหาราชวังมายังวังหน้า ต่อจากนั้นได้พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครในที่สุด 

16) มิวเซียมสยำม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เคยเป็นที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์
เดิมซึ่งเมื่อแรกตั้งยังไม่มีที่ท าการอย่างถาวร จึงได้มีการสร้างอาคารท าการขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ ขึ้น
บริเวณวังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช วังกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณ และวังกรมหมื่นทิวากรวงษ์
ประวัติ ใช้เป็นที่ท าการมากว่า ๗๐ ปี หลังจากนั้นจึงได้ท าการย้ายที่ท าการกระทรวงพาณิชย์ไปยัง
ที่ดินราชพัสดุบริเวณต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง นนทบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ 
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17) อนุสำวรีย์ทหำรอำสำ สงครำมโลกครั้งท่ี 1ตั้งอยู่ ณ มุมสนามหลวงด้านเหนือ 
เป็นอนุสรณ์แก่ทหารไทยที่ไปร่วมรบในสมรภูมิ ยุโรป เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งเกิดขึ้น เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ ประเทศไทยได้ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับเยอรมัน และได้ส่งทหาร
อาสาไปในสมรภูมิในยุโรป เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้เดินทางกลับ เมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒ และได้น าอัฐิทหารอาสาที่เสียชีวิตมาบรรจุ ณ อนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

18) ตึกถำวรวัตถุ เดิมนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างด้วยพระราชประสงค์๒ ประการ ประการแรกเพ่ือเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 
อีกประการหนึ่งโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้
บัญชาก่อสร้างอาคารตึกถาวรวัตถุ เพ่ือเป็นที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิ
รุณหิศสยามมกุฎราชกุมาร แต่การสร้างไม่แล้วเสร็จจนล่วงเข้าสู่สมัยรัชกาลที่๖ โปรดเกล้าฯให้เร่ง
สร้างจนแล้วเสร็จพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นหอสมุดส าหรับพระนคร ลักษณะรูปแบบอาคารได้รับการ
ตกแต่งให้เป็นอาคารตึกร่วมสมัยที่มีการผสมผสานเค้าโครงแบบไทยประเพณี 

 
ภาพที่ 38 แผนที่แสดงสถานที่ส าคัญบนเกาะรัตนโกสินทร์ 
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
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2.2 ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากการศึกษาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ ได้จ าแนกประเภทท้าย

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ผู้วิจัยพบว่าพ้ืนที่
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นเขตพ้ืนที่สีน้ าตาลอ่อน ศ.1-ศ.2 คือที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์และจ าแนกได้เป็นสองบริเวณดังนี้ ภาพที ่39 

1. ที่ดินประเภท ศ.1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จ าแนกเป็นบริเวณ ศ.1-1 ถึง ศ.1-6 

2. ที่ดินประเภท ศ.2  มีวัตถุประสงค์ เ พ่ืออนุรักษ์และส่ งเสริม เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวในเขต
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จ าแนกเป็นบริเวณ ศ.2 

ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่ส ารวจบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ทั่วทั้งเกาะเนื้อที่กว่า 3.50 
ตารางกิโลเมตร ท าให้ทราบว่าในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์นั้น ประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญคือ พระราชวัง วัด แหล่งโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ สวนสาธารณะ 
องคก์ร ป้อม สะพาน และสถานศึกษา อีกทั้งบริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตล้อมรอบด้วย
แม่น้ าเจ้าพระยา และคลองคูเมือง ที่สวยงาม และยังมีพ้ืนที่ย่านการค้าพาณิชยกรรม ร้านค้า 
ร้านอาหาร ที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ ส าคัญ
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่าพ้ืนที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 39 แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 
ที่มา: ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 เข้าถึงได้จาก 
cpd.bangkok.go.th 
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2.3 กำรใช้ประโยชน์อำคำรในปัจจุบัน 
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบัน พบว่าในพ้ืนที่บริเวณรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์นั้นมีการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสานหลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งประเภทของ
การใช้อาคารได้ดังนี ้

 
ภาพที่ 40 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบันพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
 

1. สีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัย ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์มีพ้ืนที่อยู่อาศัยกระจาย
อยู่ทั่วบริเวณทั้งเกาะซึ่งอาศัยรวมกันเป็นชุมชนมากกว่า 19 ชุมชน โดยในแต่ละชุมชนต่างมี
ประวัติศาสตร์ของชุมชนตนเองมาอย่างยาวนาน ทั้งมีลักษณะเฉพาะของชุมชนที่แตกต่างกัน บาง
ชุมชนยึดถืออาชีพเป็นช่างตีทองมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชการที่ 5 คือบริเวณ ชุมชนตรอกศิลป์-ชุมชน
ตรอกตึกดิน บางชุมชนประกอบอาชีพค้าขายเครื่องจักรสาน เก้าอ้ีหวาย โต๊ะหมู่บูชาและศาลพระภูมิ
ที่ท าจากไม้มานานกว่า 100 ปี คือ ชุมชนข้างเรือนจ า ซึ่งปัจจุบันเรือนจ าแห่งนี้คือสวนรมณีนาถ 

2. สีแดง ประเภทพาณิชยกรรม ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์มีพ้ืนที่ประกอบพาณิชยก
รรม โดยพ้ืนที่พาณิชยกรรมในเกาะรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วย พ้ืนที่บริเวณถนนข้าวสาร ส่วนใหญ่
พ้ืนที่บริเวณนี้ประกอบ บริษัททัวร์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า เป็นที่รู้จักทั้งจากชาว
ไทยและชาวต่างชาติ พ้ืนที่บริเวณถนนพาหุรัต พ้ืนที่บริเวณนี้มีการประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าอยู่
หลายแห่งได้แก่ ดิโอลด์สยามพลาซ่า, อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม และไชน่าเวิลด์ และยังเป็นแหล่งซื้อขายผ้า
ทั้ง ผ้าตัด อุปกรณ์ตัดเย็บ รวมไปถึงเสื้อผ้าส าเร็จรูปทั้งแบบไทย และแบบต่างชาติ ต่อมาคือพ้ืนที่
บริเวณปากคลองตลาด ตลาดเก่าแก่มีประวัติมายาวนาน ตลาดแห่งนี้โดยส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นศูนย์กลางของพืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้ทุกชนิด  
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3. สีเหลืองคาดแดง การใช้ที่ดินแบบผสม โดยส่วนใหญ่พ้ืนที่บริเวณนี้จะมีรูปแบบ
อาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการร้านค้าต่างๆในขณะเดียวกันก็เป็นที่อยู่อาศัยไปด้วย พ้ืนที่ลักษณะนี้
กระจายตัวอยู่ทั่วไปทั้งเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมากจะประกอบกิจการร้านค้าบริเวณด้านล่างอาคาร 
และใช้เป็นที่อยู่อาศัยบริเวณชั้นถัดไปของตัวอาคาร กิจการส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านสังฑภัณฑ์เป็นต้น 

4. สีเขียวมะกอก สถาบันศึกษา บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีสถานศึกษากระจาย
ตัวอยู่ทั่วบริเวณท้ังเกาะ ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน  

5. สีเทา ศาสนาสถาน  บริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ มีศาสนสถาน อันประกอบ
ไปด้วย วัด มัสยิด ศาลเจ้า  

6. สีน้ าเงิน สถานที่ราชการ บริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นที่ตั้งของสถานที่
ราชการอยู่บริเวณท่ัวทั้งเกาะส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพ้ืนที่ตอนกลางของเกาะ  

7.  สีน้ าตาล ศิลปวัฒนธรรม, โบราณสถาน พ้ืนที่ศิลปวัฒนธรรมและแหล่ง
โบราณสถานโดยส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ เป็นพ้ืนที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานที่ส าคัญของประเทศโดยส่วนใหญ่พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของ
พระราชวัง พิพิธภัณฑ์  
 

2.4 ลักษณะกำรจรำจร 
2.4.1 ปริมำณกำรจรำจรในพื้นที่ 
จากการศึกษาข้อมูลด้านการจราจรในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล

ด้านปริมาณการจราจรในพ้ืนที่วิจัยโดยอาศัยข้อมูลจากสถิติการจราจร ปี พ.ศ. 2559 ของส านัก
การจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร และจากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์น ามาวิเคราะห์ร่วมกัน
เนื่องจากข้อมูลปริมาณการจราจรไม่ได้ครอบคลุมถนนทุกเส้นทางในพ้ืนที่เกาะรั ตนโกสินทร์ แต่
เส้นทางถนนที่ทางส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจปริมาณการจราจร
นั้นสามารถใช้เทียบเคียงปริมาณการจราจรในเส้นทางถนนอ่ืนๆได้เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ
เส้นทางถนนในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก ประกอบกับการด า เนินกิจกรรม 
และเศรษฐกิจมีความคล้ายคลึงกัน ท าให้ผู้วิจัยสามารถคาดการณ์ปริมาณการจราจรในเส้นทางถนน
อ่ืนๆได้ โดยเส้นทางถนนที่ ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครได้ลงพ้ืนที่ส ารวจปริมาณ
การจราจรนั้นได้แก่ ถนนพระสุเมรุ ถนนสนามไชย ถนนราชด าเนิน ถนนหน้าพระลาน และถนนหลัก
เมือง โดยมีรายละเอียดปริมาณการจราจรตามตารางที่ 7 ดังนี้  
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ตารางที่ 7 แสดงปริมาณการจราจรช่วงเดือน มกราคม-ธันวาคม ปี พ.ศ.2559 
ที่มา: (ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2559) 
 

จากการศึกษาข้อมูลด้านปริมาณการจราจรที่ส านักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร ในปี 2559 ได้ท าการส ารวจตลอดทั้งวัน ผู้วิจัยพบว่าเส้นทางถนนบ ารุงเมืองมี
ปริมาณการจราจรหนาแน่นที่สุด คือ18,425 คัน รองลงมาคือ ถนนหน้าพระลาน 14 ,165 คัน และ
ถนนพระสุเมรุ 13,444 คัน ตามล าดับ และเส้นทางถนนที่มีปริมาณการจราจรเบาบางที่สุด คือถนน
หลักเมืองมีปริมาณอยู่ที่ 613 คัน จากข้อมูลด้านปริมาณการจราจรที่ได้ศึกษานี้ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
น ามาวิเคราะห์เพ่ิมเติมกับปริมาณการจราจรในบริเวณใกล้เคียงท่ีมีโครงการเส้นทางจักรยานอยู่ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานที่มีอยู่ว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจราจรในพื้นที่นั้นๆมากน้อยเพียงใด  
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ภาพที่ 41 แสดงปริมาณการจราจรในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: Google แผนที่ [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 20 เม.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก 
https://maps.google.co.th/ 
 

2.4.2 ควำมเร็วของกำรจรำจรในพื้นที่ 
จากการศึกษาข้อมูลด้านการจราจรในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล

ด้านอัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนท้องถนนในพ้ืนที่วิจัยโดยอาศัยข้อมูลจากสถิติการจราจร ปี 
พ.ศ. 2559 ของส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร และจากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์น ามา
วิเคราะห์ร่วมกัน เนื่องจากผู้วิจัยพบว่า ทางส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ลงพ้ืนที่
ส ารวจอัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนท้องถนน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์มีเพียง 2 
เส้นทางได้แก่ ถนนเจริญกรุงระยะการส ารวจตั้งแต่ แยก รด. ถึง แยกทรงวาด ระยะทางทั้งสิ้น 2.90 
กิโลเมตร ความเร็วในช่วงเช้า (7.00น.-9.00น.) ขาเข้า 14.74 กม./ชม. ขาออก 17.51 กม./ชม.  
ความเร็วในช่วงเย็น (16.00น.-18.00น.) ขาเข้า 13.54 กม./ชม. ขาออก 20.87 กม./ชม. และถนน
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ราชด าเนิน ระยะการส ารวจตั้งแต่ แยกป้อมเผด็จดัสกร ถึง แยกอนุสาวรีย์พระบรมรูปทร งม้า 
ระยะทางท้ังสิ้น 3.40 กิโลเมตร ความเร็วในช่วงเช้า (7.00น.-9.00น.) ขาเข้า 11.36 กม./ชม. ขาออก 
12.65 กม./ชม. ความเร็วในช่วงเย็น (16.00น.-18.00น.) ขาเข้า 9.11 กม./ชม. ขาออก 10.56 กม./
ชม. ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ส ารวจของผู้วิจัยพบว่าเส้นทางถนนที่ทางส านักการจราจ รและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร ได้ท าการส ารวจนั้นอยู่บริเวณทางตอนเหนือคือถนนราชด าเนิน  และทางตอนใต้คือ
ถนนเจริญกรุง ของเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นเส้นทางถนนที่มีความเร็วเฉลี่ยมากกว่าเส้นทางถนนที่ผู้วิจัย
ท าการศึกษาทั้ง 12 เส้นทาง เนื่องจากเส้นทางถนน ทั้ง 12 เส้นทางนั้น เป็นเส้นทางถนนที่อยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ท าให้การจราจรจรไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากเท่าที่ควร อีกทั้งพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์ มีนักท่องเที่ยวสัญจรอยู่เป็นจ านวน
มากทั้งสองฝั่งถนน ท าให้การจราจรบนท้องถนนนั้นไม่สามารถท าความเร็วได้อีกเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงวิเคราะห์ได้ว่าเส้นทางถนนที่ศึกษาทั้ง 12 เส้นทางนั้น อาจมีอัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบน
ท้องถนนไม่สูงไปกว่าเส้นทางถนนเจริญกรุง และเส้นทางถนนราชด าเนิน โดยมีรายละเอียดความเร็ว
การจราจรตามตารางท่ี ตารางที่ 8 ดังนี้ 
 

 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง 
ที่มา: (ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2559) 
 

3.  สภำพทำงเศรษฐกิจ  
สภาพทางเศรษฐกิจในเขตพระนครมีย่านการค้าที่ส าคัญหลายแห่ง ซึ่งเป็นย่าน การค้าที่

เคยรุ่งเรืองมาก่อนตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น ตลาดน้ าท่าเตียน ตลาดปากคลองตลาด      
ซึ่งเป็น ตลาดสดในรูปของตลาดน้ า ที่กระจายตัวตามแม่น้ าล าคลองต่าง ๆ และตลาดแหล่งผลิตสินค้า
ซึ่งเป็นชุมชน ช่างฝีมือ ได้แก่ บ้านพานถม บ้านบาตร บ้านหม้อ เป็นต้น ซึ่ งก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน 
โดยเป็นย่านจ าหน่าย สินค้าเฉพาะอย่างเช่นเดียวกับในอดีตสืบมา แต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว เกินกว่าพ้ืนที่เดิมจะรองรับได้ ประกอบกับความไม่เอ้ืออ านวยใน
ระบบการใช้ที่ดิน และขาดสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ ขาดที่จอดรถ ถนนคับแคบ
ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด รวมทั้งเมืองได้มีการขยายตัวออกไปสู่พ้ืนที่รอบนอก ท าให้ย่าน
การค้าของเมืองได้ย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครรอบนอกด้วย เช่น ย่านประตูน้ า ปทุมวัน สีลม 
เป็นต้น ดังนั้น ย่านการค้าบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์จึงลดบทบาทลงไประยะ หนึ่ง อย่างไรก็ตามจาก
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การเกิดย่านการค้าใหม่รอบนอกได้กระตุ้นให้ย่านการค้าเดิมเริ่มปรับตัว โดยการรื้ออาคารพาณิชย์เก่า
เพ่ือสร้างศูนย์การค้าใหม่แทนที่ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลวังบูรพา ห้างเมอรรี่คิงส์ และดิโอลด์
สยาม เป็นต้น (ส านักงานเขตพระนคร, 2559: 4-5) 

ย่ำนธุรกิจกำรค้ำและอุตสำหกรรมที่ส ำคัญๆ ในเขตพระนคร มีกำรรวมตัวของธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน แบ่งแยกเป็นย่ำนได้อย่ำงชัดเจน ดังนี้  
 - ย่ำนวังบูรพำและพำหุรัด เป็นศูนย์รวมสินค้าระดับประเทศหลายประเภท คือ ย่าน
หนังสือ ย่านฟิล์ม ภาพยนตร์ ย่านเสื้อผ้า เครื่องประดับสตรี และอาวุธปืน 
 - ย่ำนบ้ำนหม้อ เป็นย่านขายเครื่องเงิน เพชร ทอง นาค รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 - ย่ำนปำกคลองตลำด เป็นย่านขายอาหารสด ผลไม้ ดอกไม้  
 - ย่ำนคลองถม เป็นย่านการค้าของเก่า เครื่องไฟฟ้า 
 - ย่ำนวรจักร เป็นย่านการค้าเครื่องยนต์และอะไหล่รถ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพระนคร 
 - ย่ำนเว้ิงนครเกษม เป็นย่านร้านค้าของเก่า ประเภทเครื่องประดับและวัตถุโบราณ 
เฟอร์นิเจอร์ราคา แพง หนังสืออ่านเล่น เครื่องดนตรี เครื่องจักรกล  
 - ย่ำนเยำวรำช เป็นย่านสรรพสินค้าชั้นน า สถานเริงรมย์ แหล่งสินค้าอุปโภคบริโภคจาก
เมืองจีนเกือบ ทุกชนิด  
 - ย่ำนท่ำช้ำงและท่ำพระจันทร์ เป็นย่านการค้าอาหารสด ร้านอาหาร เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
เครื่องประดับ หนังสือ ของใช้เบ็ดเตล็ด พระเครื่องโดยเฉพาะท่าช้างมีแผงลอยขายอาหารและของสด
เป็นจ านวนมาก  
 - ย่ำนบำงล ำพู เป็นย่านสรรพสินค้าชั้นน าร้านอาหาร เสื้อผ้าส าเร็จรูป เครื่องประดับ 
และบ้านเช่าพัก ชั่วคราวหรือเกสท์เฮ้าส์อยู่หนาแน่นบริเวณถนนข้าวสาร  

4. ลักษณะทำงสังคม 
4.1 ชุมชนที่ส ำคัญในเกำะรัตนโกสินทร์ 

การศึกษาชุมชนในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ในหัวข้อนี้ มีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัตศาสตร์ความเป็นมา การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ เพ่ือท าให้ทราบถึง
ลักษณะการด าเนินชีวิตของแต่ละชุมชนอันน าไปสู่การพัฒนาเส้นทางจักรยานที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนหลักที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางจักรยานที่มีอยู่ 
ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากการพัฒนาเส้นทางจักรยานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
ชุมชนนั้นๆได้แล้ว การจัดท าเส้นทางจักรยานที่มีอยู่ก็จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน อัน
น าไปสู่เส้นทางจักรยานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่ไปกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  โดยมี
รายละเอียดของชุมชนที่ส าคัญดังนี้ (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, ส านักหอสมุดกลาง, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2558) 
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1) ชุมชนบำงล ำพู พ้ืนที่ด้านเหนือติดถนนจักรพงษ์เชื่อมต่อกับถนนสามเสน ทิศ
ตะวันออกติดกับถนนพระสุเมรุบริเวณถนนหน้าวัดบวรนิเวศ และทางด้านทิศตะวันตกติดกับถนน
ตะนาว ชุมชนบางล าพูเริ่มเจริญเติบโตและมีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่มีการสร้างถนนจักรพงษ์ ยาว
ไปถึงถนนเจ้าฟ้า และสร้างถนนสามเสนต่อจากสะพานนรรัตนสถานเชื่อมต่อไปถึงถนนนครไชยศรี 
จากการสร้างถนนนี้เองจึงท าให้มีชุมชนเกิดขึ้นและตลาดการค้าเกิดขึ้นมา ตามล าดับ ต่อมาในสมัย
ประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ชุมชนตลาดนี้ได้มีการปรับปรุงขึ้นเนื่องจากเกิด
เหตุเพลิงไหม้ขึ้นท าให้เกิดความเสียหายมากมาย ปัจจุบันบริเวณย่านตลาดบางล าพูนี้เป็นย่านการค้า
โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็น เสื้อผ้า ผ้า อาหารและสินค้าอ่ืนๆอีกหลายชนิด  โดยร้านค้ามีทั้งร้านที่ตั้งอยู่
ในอาคารตึกเก่าบางล าพู ร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนนสิบสามห้าง ถนนบวรนิเวศ ถนนสามเสน และถนน
จักรพงษ ์

2) ชุมชนคลองคูเมืองเดิมสำมแพร่ง ตั้งอยู่ที่แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งชุมชนคลองคูเมืองเดิมแห่งนี้ถูกก าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก 
ในด้านที่ชิดกับคลองคูเมืองเดิมชั้นใน โดยพ้ืนที่รวมของชุมชนมีเนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ ชุมชนคลองคู
เมืองเดิมแห่งนี้เกิดขึ้นในราวสมัยรัชกาลที่ 5 ในระยะนั้นบริเวณรอบเมืองพระนครมักจะมีการขุดคลอง
เพ่ือใช้โดยสารติดต่อกัน โดยมีคลองคูเมืองเดิมเป็นคลองสายหลักจนเกิดการรวมตัวของผู้คน  อีกทั้ง
ชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ใกล้เขตพระบรมมหาราชวังและเคยเป็นวังเก่าของพระบรมวงศานุวงศ์  
รวมทั้งเป็นที่พักอาศัยของ ข้าราชการ ข้าราชบริพาร และช่างฝีมือในพระราชวังในอดีต โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานที่ดินในเขตนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนใน
สังคมชั้นสูงที่มักจะเป็นเชื้อพระวงศ์ เมื่อข้าราชบริพารเหล่านี้เสียชีวิตลงประกอบกับบางส่วนได้ย้าย
ออกไปอยู่ท่ีอ่ืน ต่อมาชาวจีนพากันอพยพเข้ามาอยู่อาศัยแทน เป็นเหตุท าให้คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็น
คนไทยเชื้อสายจีน เมื่อลูกหลานของชาวจีนเหล่านี้เติบโตขึ้นก็ได้ย้ายออกไปอยู่ที่อ่ืน อาชีพส่วนใหญ่
ของคนในชุมชนมักจะเป็นอาชีพค้าขาย 

3) ชุมชนตรอกสุเหร่ำ ตั้งอยู่แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ชุมชนตรอกสุเหร่าเป็นกลุ่มคนชาวมุสลิมที่อพยพมาจากทางภาคใต้ของประเทศไทยในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และมาตั้งรกรากอยู่บริเวณชุมชนตรอกสุเหร่า บางล าพู โดยชน
ผู้อพยพกลุ่มนี้มีวิชาชีพการท าเครื่องทองติดตัวมา เนื่องจากการท าเครื่องทองของไทยเจริญรุ่งเรืองขึ้น
ตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึก บรรดาช่างทองของไทยที่มีฝีมือหลายคนได้
อพยพครอบครัวลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทย วิชาช่างทองจึงได้กลับมาอีกครั้งจนปรากฏชื่อเครื่องทอง
และเครื่องถมเมืองนครในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีเจ้าพระยานคร (น้อย) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็น
ผู้บ ารุงส่งเสริมและน าเข้าสู่กรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3 

4) ชุมชนตรอกหม้อ ตั้ งอยู่ ในซอยเทศา แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ชุมชนตรอกหม้อ” หรือ “ชุมชนราชบพิธพัฒนา” เป็นชุมชนที่มีอายุมาตั้งแต่
สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีชื่อเรียกที่รู้จักกันในตอนนั้นว่า “ ชุมชนเสาชิงช้า” เพราะเป็น
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ชุมชนที่อยู่ใกล้กับเสาชิงช้าข้างวัดสุทัศน์เทพวรารามนั่นเองส าหรับที่มาของชื่อ “ ตรอกหม้อ” นั้นมา
จากในสมัยก่อนประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมาผู้คนในย่านนี้นิยมท าหม้อดินขายกัน บางคนก็เล่าว่า ที่
เรียกว่า “ ตรอกหม้อ” เพราะเป็นที่เก็บหม้อดินที่ท าเสร็จแล้ว ก่อนจะส่งไปให้กับชุมชนบ้านหม้อไว้
ขายต่อไป ซึ่งลักษณะของการท าหม้อดินนี้เป็นที่นิยมของคนจีนเป็นอย่างมาก จึงอาจแสดงให้เห็นว่ า 
“ ชุมชนตรอกหม้อ” เป็นชุมชนที่มีกลุ่มคนจีนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่มีชุมชนแห่งนี้เกิดข้ึน 

5) ชุมชนถนนดินสอ เป็นย่านหนึ่งที่มีพ้ืนที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นถนนที่มี
เส้นทางตัดกับถนนราชด าเนินกลาง ผ่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และมีอาณาเขตติดกับถนน
ตีทอง อีกทั้งในบริเวณถนนสายนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญหลายแห่งด้วยกันคือ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร โบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก 
จากการตั้งร้านรวงต่างๆ ทั้งถนนเส้นหลักและตามตรอก ซอก ซอย โดยเฉพาะการขายอาหารนับเป็น
อาชีพที่พบมากที่สุดในย่านนี้ ทั้งอาหารคาว รวมไปถึงอาหารหวาน และที่สร้างชื่อเสียงให้กับถนนย่าน
นี้คือ ร้านขายนมและขนมปังที่มีชื่อร้านว่า “ มนต์นมสด” นอกจากนั้น ยังมีคนในย่านถนนดินสอ
บางส่วนที่เปิดส านักงานหรือบริษัท เช่น ส านักงานทนายความ และโรงเรียนสอนพิเศษด้ าน
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

6) ชุมชนท่ำพระจันทร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาราชและถนนพระจันทร์ เป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจและถือเป็นชุมชนประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในเขตพระนคร ชุมชนนี้อยู่
บริ เวณใกล้เคียงติดกับชุมชนท่าช้างและท่าพระอาทิตย์ ชุมชนท่าพระจันทร์เป็นสถานที่ที่มี
ความส าคัญในปัจจุบันหลายอย่าง ทั้งเป็นแหล่งความรู้แห่งลุ่มน้ าเจ้าพระยา ทั้งนี้เพราะเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันเป็นแหล่งความรู้ทางโลก และแหล่งความรู้ทางธรรมคือวัดมหาธาตราช
ยุวราชรังสฤษดิ์อันเป็นแหล่งศึกษาพระปริตยธรรมของภิกษุ สามเณร ชุมชนท่าพระจันทร์ในปัจจุบันมี
อาชีพค้าขาย สินค้าที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารการกิน ของช า ของใช้ทั่วไปทั้งของใช้ที่จ าเป็นและ
สิ้นเปลือง สินค้าที่จะสามารถหาซื้อได้ในท่าพระจันทร์นั้น ยกตัวอย่างเช่น นาฬิกา แว่นตา ชุดรับ
ปริญญา หนังสือ นอกจากนี้ยังจะสามารถเลือกซื้อของรับประทานได้หลากหลาย อาทิ ก๋วยเตี๋ยว 
ลูกชิ้น โรตี อาจกล่าวได้ว่าคนท่าพระจันทร์ขายสินค้าทุกประเภท ซึ่งการค้าขายดังกล่าวเป็นอาชีพ
ดั้งเดิมเม่ือครั้งสมัยก่อตั้งชุมชน 

7) ชุมชนท่ำช้ำง เป็นชุมชนที่มีความส าคัญในการเป็นแหล่งการค้าขายของอุปโภค
บริโภคท่ีส าคัญ รวมทั้งยังมีท่าเรือด่วนและเรือข้ามฟากอีกด้วย ท่าช้างตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน
และถนนมหาราช ใกล้กับพระบรมหาราชวังและวัดพระแก้ว ปัจจุบันท่าช้างเป็นท่าเรือข้ามฟากขนาด
ใหญ่ในย่านนี้ เพราะผู้คนสามารถข้ามฟากไปมาระหว่างวังหลัง (ศิริราช)–ท่าช้าง ท่าวัดระฆัง–ท่าช้าง 
นอกจากนี้ยังเป็นท่าขึ้น-ลงเรือของท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และยังมีบริการท่องเที่ยวล่องเรือตั้งอยู่  ท่า
ช้างจึงเป็นท่าลงเรือส าหรับนักท่องเที่ยว ที่ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่สนใจล่องเรือชมทัศนียภาพ
ของแม่น้ าเจ้าพระยาอีกด้วย และด้วยเหตุที่ท่าช้างเป็นท่าขึ้น-ลงเรือหลายประเภท ผู้คนที่ผ่านไปมา
ที่นี่จึงพลุกพล่านตลอดทั้งวัน จึงท าให้มีการจับจ่ายบริเวณท่าเรือจนเรียกได้ว่าเป็นตลาดขนาดย่อมที่มี
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สินค้าหลากหลายให้ผู้ที่ผ่านไปมารวมถึงนักท่องเที่ยวให้ได้เลือกซื้อหากันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารการกิน ผักผลไม้ สินค้าhandmade ประเภทต่างๆ 

8) ชุมชนท่ำเตียน ตั้งอยู่ในแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ชุมชน
แห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความส าคัญของเขตพระนคร และเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บริเวณทิศ
ใต้ ใกล้กับปากคลองตลาดส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งค้า
ส่งหรือ(ยี่ปั๊ว)ในภาษาจีนนั้นมีสินค้าหลากหลายชนิด สินค้าที่เป็นการค้าขายในลักษณะขายส่งที่ยังมี
ผู้ประกอบการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ น้ าตาลปี๊บ ไข่เค็ม-ไข่สด อาหารทะเล ปลาสลิด  ร้านโช
ห่วย ร้านขายยาแผนโบราณ นอกจากนี้ด้วยเหตุที่ท่าเตียนเคยเป็นศูนย์การคมนาคมและแหล่งสินค้า
นานาชนิดจึงมีร้านอาหารมากมายเพ่ือรองรับผู้คนที่มาค้าขายและมาหาซื้อสินค้าปัจจุบันรูปแบบ
การค้าขายมีการกรับเปลี่ยนไปบ้างจากเดิมมาเป็นเปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่พักอาศัยชั่วคราว
เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาชมแหล่งประวัติศาสตร์ในพ้ืนที ่

9) ชุมชนตรอกบวรรังสี ตั้งอยู่ในแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร สภาพทั่วไปของ
ชุมชนบวรรังษีมีลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สองชั้น มีทางเดินเท้าหลักกว้างประมาณ 2 
เมตร รอยู่ในสภาพที่ดีและมีทางเดินเท้าแยกเข้าซอยเล็กกว้างประมาณ 1 เมตร ในขณะนี้ก าลังมีการ
เปลี่ยนแปลงบ้านให้เป็นเกสต์เฮาส์มากขึ้น เพราะด้านหนึ่งของชุมชนบวรรังษีตั้งอยู่ตรงข้ามกับตรอก
ข้าวสาร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ จึงจะท าเป็นเกสต์เฮาส์เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปัจจุบันคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนที่
ย้ายเข้ามาเช่าบ้านในชุมชน รองลงมาคือประกอบอาชีพส่วนตัว และมีส่วนน้อยที่เป็นข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

10) ชุมชนมัสยิดบ้ำนตึกดิน ตั้งอยู่ในซอยด าเนินกลางเหนือ ด้านข้างโรงเรียนสตรี
วิทยา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม  เดิมชาว
มุสลิมเหล่านี้อาศัยอยู่แถบจังหวัดปัตตานี แล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แต่ก่อนมี
ครอบครัวชาวมุสลิมอาศัยอยู่มาก เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่ในปี พ.ศ.2524 บ้านเรือนในละแวกนี้ถูกไฟไหม้
เกือบหมด จึงพากันแยกย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ ส่วนใหญ่นิยมไปอยู่แถบบางกะปิ เพราะมีพ่ีน้องชาวมุสลิม
อาศัยอยู่ก่อนแล้ว บางส่วนก็ย้ายไปอยู่แถวตลิ่งชันก่อน เมื่อสร้างบ้านใหม่แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ชุมชน
มัสยิดบ้านตึกดินหลายครอบครัว อดีตชุมชนนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าทอง สืบเนื่องจากใน
สมัยก่อนที่มีการท าทองอยู่แถวถนนตีทองถึงสี่แยกคอกวัวเรียกว่า “ บ้านช่างทอง” ท าทองรูปพรรณ
และทองค าเปลว ซึ่งเป็นแผ่นทองค าที่ตีจนบางที่สุด และมีช่างแกะสลักกรอบพระเป็นลวดลายต่างๆ 
เช่น กรอบพระนาคปรกก็แกะสลักเป็นรูปพญานาคมีเจ็ดเศียร ชาวบ้านจะรับงานจากร้านทองมาท าที่
บ้าน แต่การท าทองนั้นมีความยากล าบาก และเป็นงานที่ละเอียดประณีต คนที่จะท าได้ต้องใจเย็น รัก
ที่จะท างานประเภทนี้ เมื่อกาลเวลาผ่านไป คนที่ท าทองรุ่นก่อนค่อยๆ เลิกท ากัน ลูกหลานที่ได้เรียน
หนังสือมีความรู้มักประกอบอาชีพรับราชการ ท างานบริษัท ไม่รับมรดกตกทอดความรู้เรื่องนี้ จึงท าให้
อาชีพท าทองในย่านนี้ลดน้อยลง 
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11) ชุมชนวัดเทพธิดำรำม ตั้งอยู่ในแขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ชุมชนวัดเทพธิดารามเป็นบ้านและที่ดินของเอกชน เจ้าของหลายท่านอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่
ได้รับมรดกตกทอดติดต่อกันมาเป็นช่วงๆ จนถึงลูกหลานและเหลน และมีบางรายให้ผู้อ่ืนเช่าที่ต่อ แต่ใน
บางรายก็ยงัมีลูกหลานเจ้าของเดิมยังอาศัยอยู่ ส่วนทางด้านที่ติดกับก าแพงวัดเทพธิดารามนั้น ผู้อยู่อาศัย
มีบ้านของตนเอง แต่ได้เช่าที่ของวัดอยู่เป็นเวลานานเช่นเดียวกันประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย รับจ้าง และมีบางส่วนที่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ 

12) ชุมชนโบสถ์พรำหมณ์ ตั้งอยู่ในแขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
อยู่บริเวณหลังโบสถ์พราหมณ์  เดิมพ้ืนที่ตรงนี้เป็นแหล่งเสื่อมโทรมมีสลัมอยู่มากมาย ภายหลังทาง
เทศบาลนครกรุงเทพในสมัยนั้นได้ตัดถนนจากตรอกซอกซอยออกเป็นถนนกว้างขวาง แหล่งดังกล่าวก็
หมดไป บัดนี้กลายเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ จะมีบ้านหลังเล็กอยู่ประปราย ภายหลัง
จากทางราชการได้ก าจัดแหล่งเสื่อมโทรมในอดีตได้แล้ว สภาพของชุมชนเป็นชุมชนใหม่ที่มีกลุ่มคน
อาชีพใหม่ ๆ เข้ามาอาศัย อาทิ พ่อค้า นักธุรกิจ และคนรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่คนในชุมชนประกอบ
อาชีพรับจ้างและค้าขาย ท าเครื่องเงิน และท ารองเท้าเป็นจ านวนรองลงมา ชุมชนหลังโบสถ์พราหมณ์ 
จัดได้ว่าเป็นแหล่งประดิษฐ์พระพุทธรูปขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพ่ือจ าหน่ายบูชา และเป็นแหล่งขาย
เครื่องสังฆภัณฑ์อีกด้วย 

13) ชุมชนหลังวัดรำชนัดดำ ตั้งอยู่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ บริเวณ
หลังวัดราชนัดดา ทิศเหนือติดกับธนาคารทหารไทย ทิศใต้ติดกับคลองวัดเทพธิดา ทิศตะวันออกติดกับ
วัดราชนัดดา ทิศตะวันตกติดกับถนนดินสอ ชุมชนเห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อาศัยมาตั้งแต่ต้น
รัตนโกสินทร์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน มีสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร เช่น บ้านเก่าอายุกว่า 150 ปี วัดสมัยรัชกาลที่ 3 ฯลฯ รวมถึงสภาพวิถีชีวิตด้าน
อาชีพดั้งเดิม ปัจจุบันมีชาวชุมชนอาศัยอยู่ 183 หลังคาเรือน โดยเป็นที่ตนเอง 120 หลัง เช่าที่
ทรัพย์สิน 36 หลัง และที่วัด 17 หลัง มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงกายภาพชุมชน
ภายนอก แต่ยังคงมีการอนุรักษ์บ้านเก่าภายในชุมชน ลักษณะการครอบครองที่ดินเพ่ืออยู่อาศัย ส่วน
ใหญ่ของชุมชนเป็นที่ของตนเอง จ านวน 120 หลัง สภาพบ้านเรือนมีตั้งแต่บ้านไม้สองชั้น บ้านตึก 
และอ่ืน ๆ บางบ้านยังคงสภาพดั้งเดิม (กว่า 80 ปี) จ านวน 4 -5 หลัง บางส่วนมีการปรับปรุงใหม่ 
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขายหาบเร่แผงลอย ร้านค้าในตลาดและรับราชการ
ตามล าดับ 

14) ชุมชนหลังวัดสุทัศน์เทพวรำรำม ตั้งอยู่บนถนนบ ารุงเมือง ใกล้บริเวณวัด
สุทัศน์เทพวราราม แต่เริ่มเดิมทีผู้ที่อาศัยบริเวณนี้เป็นคนจีนและมาตั้งรกรากเพ่ือท ามาหากินอยู่ใน
ประเทศไทย ต่อมาเริ่มมีคนไทยแท้เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้กันมากขึ้น ท าให้เกิดการผสมผสานจาก
การแต่งงาน จนในปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแทบทั้งหมด 
ด้วยความที่มีทั้งคนไทยและคนจีนอาศัยอยู่ร่วมกัน ความหลากหลายของประเพณีและความเชื่อจึง
ปรากฏให้เห็นในชุมชนนี้ ในส่วนของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนนั้นจะมีการไหว้ผีหรือไหว้เจ้า พิธี
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เชงเม้ง และตรุษจีนที่นิยมไหว้กันในตอนกลางคืน ตามเทศกาลหรือขนบธรรมเนียมของชาวจีน 
ส าหรับคนไทยยังคงนับถือศาสนาพุทธอยู่เช่นเดิม โดยมีวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นศาสนสถานที่ส าคัญ
ของคนไทยในชุมชนแห่งนี้ ชุมชนนี้โดยส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างมากอาชีพหลักของชุมชน
นี้จึงเป็นอาชีพค้าขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยร้านค้าจะมีทั้งขายของช า บางบ้านก็จะตั้งรถเข็นหน้า
บ้านของตนเองเพ่ือขายอาหาร ส าหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบกิจการคือคนในชุมชนเป็นหลัก 

15) ชุมชนข้ำงเรือนจ ำ ตั้งอยู่ใกล้ เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับโครงการปรับปรุง
ทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขนเดิม ที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เพ่ือรับผู้ต้องขังทั้งหมดที่ย้ายจากเรือนจ า
พิเศษกรุงเทพมหานคร และโครงการปรับปรุงพ้ืนที่เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นสวนสาธารณะ 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 กรมราชทัณฑ์ได้ทยอยย้ายผู้ขังเสร็จสิ้นในปี พ.ศ . 2535 ส าหรับการ
ก่อสร้างกรมโยธาธิการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการออกแบบ โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการ เป็น
ประธานก่อสร้าง และกรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2536 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามว่า “สวนรมณีนาถ” มีความหมายว่าสวนแห่งพระนางผู้เป็นที่พ่ึง คนในชุมชนข้าง
เรือนจ านี้ ส่วนมากประกอบอาชีพค้าขายเครื่องจักรสาน เก้าอ้ีหวาย โต๊ะหมู่บูชาและศาลพระภูมิที่ท า
จากไม้มานานกว่า 100 ปี ซึ่งแต่ก่อนนั้นถนนหน้าชุมชนข้างเรือนจ านี้ รู้จักกันในชื่อ “ ถนนเครื่อง
หวาย” เวลาที่มีงานประจ าปีของวัดสระเกศหรืองานภูเขาทอง เครื่องหวายในชุมชนข้างเรือนจ านี้จะ
ขายดีมากจน ท าแทบไม่ทัน เพราะผู้ที่มาเที่ยวที่งานภูเขาทองต่างก็มาซื้อเครื่องหวายที่ท ากันในชุมชน
นี้กลับบ้านไปแทบทั้งนั้น เพราะเครื่องหวายของที่นี่ถือได้ว่าเป็นได้ทั้งของใช้สอยภายในบ้านและ
สามารถเป็นของฝากได้ด้วย 

16) ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกติดดิน ตั้งอยู่ในแขวงเสาชิงช้าและวัดบวรนิเวศ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ที่ดินในส่วนของชุมชนนี้ในอดีตเคยเป็นที่พักอาศัยของข้าราชการและช่าง
ตีทองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นที่ดินพระราชทาน โดยปัจจุบันยังมีบ้านของข้าราชการรุ่นเก่าตก
ทอดมาถึงลูก หลานให้เห็นกันในปัจจุบัน อย่างเช่นบ้านของหลวงไชยประชานุรักษ์โดยพ้ืนเพท่านมี
ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และเข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนั้นแล้วสมัยก่อนเคยมี
หน่วยงานของกรมศิลปากรอยู่ในตรอกศิลป์ อาจเป็นด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้คนทั่วไปเรียกชื่อตรอกนี้ว่า 
“ตรอกศิลป์” พระพรหมพิจิตร์ (พรหม พรหมพิจิตร์) สถาปนิกคนส าคัญผู้เคยออกแบบก่อสร้างเมรุ
หลวงมามากมาย ซึ่งเคยมีบ้านพักอยู่ในตรอกนี้ ถึงกับระบุต าแหน่งบ้านของท่านว่า “ บ้านตึกดิน 
ตรอกกรมศิลปากร ถนนดินสอ” ชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง ส่วนที่เหลือก็
รับราชการหรือประกอบอาชีพส่วนตัว คนในชุมชนโดยรวมนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและของดีของ
ชุมชน คือ การร่วมท าบุญในวันส าคัญๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยจะออกมาร่วมกันกับ
กรุงเทพมหานคร ณ ลานอเนกประสงค์ 
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17) ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ ตั้งอยู่ในแขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ ทิศเหนือ ติดกับซอยส าราญราษฎร์ ทิศใต้ ติดกับถนนบ ารุงเมือง ทิศตะวันออก ติดกับตลาด
ส าราญราษฎร์ ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนเทเวศร์วิทยาลัย ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ มีเนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่ ที่ดินส่วนใหญ่เดิมเป็นบริเวณวังของกรมพระสมมตอมรพันธ์ ท่านได้สร้างห้องแถวขึ้น
เพ่ือให้เป็นที่อยู่ของบริวารที่รับใช้อยู่ในวังได้อยู่อาศัย ต่อมาเมื่อกรมพระสมมตอมรพันธ์สิ้นพระชนม์
ลงแล้ว ที่ดินจึงได้ตกทอดมาเป็นของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ยังคงให้ประชาชนเช่า
อาศัยห้องแถวเหล่านี้อยู่จนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ดินด้านหน้าของชุมชนนั้นเป็นของเอกชนส่วนหนึ่งและ
วัดเทพธิดารามส่วนหนึ่ง ชุมชนนี้มีลักษณะบ้านเรือนเป็นห้องแถวอาคารไม้สองชั้น ปลูกติดต่อกันเป็น
แนวยาวขนานกับทางเท้าเดิม ทางเข้า-ออกของชุมชนนี้มี 2 ทาง คือ ทางด้านทิศเหนือ ซอยส าราญ
ราษฎร์ และทางด้านทิศใต้ ติดกับถนนบ ารุงเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและ
ค้าขาย ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ 

 
ภาพที่ 42 แสดงชุมชนที่ส าคัญในเกาะรัตนโกสินทร์  
ที่มา: ปรับปรุงจาก แผนที่ Google [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 20 เม.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก 
https://maps.google.co.th/ 
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4.2 ประชำกร 
4.2.1 จ ำนวนประชำกร 
เกาะรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เขตพระนคร โดยเกาะรัตนโกสินทร์แบ่งพ้ืนที่

ออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่ เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน และเการัตนโกสินทร์ชั้นนอก โดยมีรายละเอียด
ประชากรแต่ละพ้ืนที่ดังนี้ (ส านักงานเขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร, 2558) 

เกำะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง มีพ้ืนที่ประมาณ 
1,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4 ,271 คน มีจ านวนบ้านเรือนทั้งสิ้น 1,305 หลังคา
เรือน  

เกำะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ตั้งอยู่ในท้องที่ แขวงชนะสงคราม แขวงบวรนิเวศ แขวง
ส าราญราษฎร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงวัดราชบพิธ แขวงตลาดยอด และแขวงวัง
บูรพาภิรมย์ มีพ้ืนที่ประมาณ 2,300 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 33 ,572 คน มีจ านวน
บ้านเรือนทั้งสิ้น 12,859 หลังคาเรือน 

ทั้งนี้หากพิจารณาประชากรรายแขวงที่อยู่ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ จากส านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส านักงานปกครองและทะเบียน 
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ของปี พ.ศ. 2558 พบว่า แขวงวังบูรพาภิรมย์ มีประชากรมากที่สุดคือ 
11,677 คน รองลงมาคือแขวงบวรนิเวศ 5,291 คน และแขวงพระบรมมหาราชวัง 4,271 คน ตามล าดับ 
ส่วนแขวงที่อยู่ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ แขวงเสาชิงช้า 1,455 คน 

4.2.2 ควำมหนำแน่นประชำกร 
เกาะรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากอยู่ในเขตพ้ืนที่เกาะ

รัตนโกสินทร์ชั้นนอก ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่มากนักหากเทียบกับพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน แต่มีประชากรอยู่
เป็นจ านวนมากเนื่องจาก พ้ืนที่บริเวณรัตนโกสินทร์ชั้นนอก เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ มีการค้า การลงทุน 
และธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยแขวงที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดคือ 
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ ประมาณ 23,361.11 คนต่อตางกิโลเมตร รองลงมาคือ แขวงวังบูรพาภิรมย์ ประมาณ 
16,218.06 คนต่อตารางกิโลเมตร และแขวงที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดคือ แขวง
พระบรมมหาราชวังประมาณ 2,593  คนต่อตารางกิโลเมตร เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ของ
พระบรมมหาราชวัง วัด และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ท าให้ไม่ค่อยมีที่อยู่อาศัยมากนัก ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลที่พ้ืนที่บริเวณนี้มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดของเกาะรัตนโกสินทร์ 
(ส านักงานเขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร, 2558) 
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ภาพที่ 43 แสดงจ านวนและความหนาแน่นประชากรรายแขวงในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก แผนที่ Google [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 25 เม.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก 
https://maps.google.co.th/ 
 

 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนและความหนาแน่นประชากรรายแขวงในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
ที่มา: (ส านักงานเขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร, 2558) 

5. กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 พระรำชบัญญัติ จรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติ จราจรทางบกพ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่มีหลักการและ
วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการใช้ถนนหรือทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า จักรยาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เพ่ือสงวนไว้ซึ่งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่ต้องเดินทางเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษทาง
อาญา ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรจึง

https://maps.google.co.th/
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เป็นกฎหมายที่ส าคัญและเป็นกฎหมายใกล้ตัวที่เก่ียวข้องกับชุมชนที่ทุกคนควรรู้และน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 
2558: 1-25) 

มำตรำ 4 
(15) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง 
(18) “รถจักรยาน” หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังของผู้ขับขี่ท่ีมิใช่เป็นการลากเข็น 
มำตรำ 79 ทางใดที่ได้จัดไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับข่ีรถจักรยาน ต้องขับในทางนั้น 
มำตรำ 80 รถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทางหรือทางท่ีจัดไว้ ส าหรับ

รถจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยานต้องจัดให้มี 

1. กระดิ่งที่ให้เสียงสัญญาณได้ยินได้ ในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

2. เครื่องห้าม (เบรค) ที่ใช้การได้ดีเมื่อใช้สามารถท าให้รถจักรยานหยุดได้ทันที 

3. โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวไม่น้อยกว่าหนึ่งดวง ที่ให้แสงไฟ ส่อง

ตรงไปข้างหน้าเห็นพื้นทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร และ อยู่ในระดับต่ ากว่าสายตาของ

ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา 

4. โคมไฟติดท้ายรถจักรยานแสงแดงไม่น้อยกว่าหนึ่งดวง ที่ให้แสง สว่างตรง

ไปข้างหลังหรือติดวัตถุสะท้อนแสดงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกส่องให้ มีแสงสะท้อน 
มำตรำ 81 ในเวลาต้องเปิดไฟตาม มาตรา 11 หรือ มาตรา 61 ผู้ขับขี่ รถจักรยาน

อยู่ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ต้องจุดโคมไฟแสงขาวหน้ารถเพ่ือให้ผู้
ขับข่ีหรือคนเดินเท้า ซึ่งขับรถหรือ เดินสวนสามารถมองเห็นรถ 

มำตรำ 83 ในทางเดินรถไหล่ทางหรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ห้ามมิให้ผู้
ขับข่ีรถจักรยาน ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ 

ทรัพย์สิน 

2. ขับโดยไม่จับคันบังคับรถ (แฮนด์) 

3. ขับโดยนั่งบนที่อ่ืนมิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ 

4. ขับโดยบรรทุกบุคคลอ่ืน เว้นแต่รถจักรยานสามล้อส าหรับบรรทุกคน ทั้งนี้ 

ตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานจราจรก าหนด 

5. บรรทุก หรือถือสิ่งของหรือของใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การจับ

คันบังคับรถหรืออันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

6. เกาะหรือพ่วงรถอ่ืนที่ก าลังแล่นอยู่ 
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5.2 พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ.2518 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มีจุดประสงค์ในการวาง จัดท า และ

ด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ

ชนบท เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับ

ความเสียหาย เพ่ือให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม    

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือส่งเสริมการ

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพ่ือด ารงหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่า

ในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือเพ่ือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ภูมิประเทศที่งดงาม และมีคุณค่าในทางธรรมชาติ โดยมีเนื้อหารายละเอียดที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ใน

การวางและจัดท าผังเมืองรวม แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม แผนผังและข้อก าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทที่โล่ง โครงการคมนาคมและขนส่ง และโครงการกิจการ

สาธารณูปโภค พร้อมทั้งรายการประกอบแผนผัง ตลอดจนนโยบาย มาตรการและวิธีด าเนินการเพ่ือ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนั้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหากล่าวถึงการวางและจัดท าผังเมือง

เฉพาะซึ่งก าหนดให้มีแผนผังและโครงการด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพ่ือประโยชน์แก่การผังเมือง  (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2558: 1-3) 

6. นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร 
6.1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ การก าหนดแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดย ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้
จัดท าขึ้นในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน า
ทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วย
ให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่
เกี่ยวข้องอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการ
ผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่
ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลน
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ทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559) 

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญประกอบด้วย 
1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล 

และยั่งยืน 
3. การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ 
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
6.2 แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20ปี (ระยะที่ 2 2561-2565) 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20ปี (ระยะที่ 2 2561-2565) มีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานในแผนด้านที่ 2 คือ มหานครสีเขียว
สะดวกสบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2560: 99-125) 

ถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น
ทุกปี การด าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางนั้น เป็นประเด็น
ที่กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ และได้มีการด าเนินการโดยประชาสัมพันธ์ การ
ท าเส้นทางส าหรับจักรยาน แต่ที่ผ่านมา นั้นพบว่ามีปัญหาที่ต้องน ามาพิจารณาในหลายประการ 



 
 96 

กล่าวคือ ปัจจุบันจักรยานถือเป็นพาหนะที่เข้ามามีส่วนในชีวิต ประจ าวันของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
และเกิดกระแสการปั่นจักรยานไปทั่วโลก ส าหรับประเทศไทยก็เริ่มมีการปั่นจักรยาน  ในรูปแบบของ
การสัญจร การใช้ในชีวิตประจ าวันและการออกก าลังเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลส ารวจทั้ง
ประเทศ พบว่า มีผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมากกว่า ๒ ล้านคน และในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีผู้ใช้จักรยาน มากกว่า 150,000 คน ซึ่งในอนาคตจ านวนผู้ใช้จักรยานจะมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น 

สภำพปัญหำในปัจจุบัน 
เส้นทางจักรยานยังไม่ทั่วถึง ยังไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่มี

กฎหมายบังคับห้ามยานพาหนะอ่ืน เข้าไปใช้ หรือจอดกีดขวางทาง 
แนวทำงกำรพัฒนำ ปี 2561-2565 

1. จัดท าเส้นทางจักรยานในเส้นทางหลักครอบคลุม ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 
2. ก าหนดกฎหมายส าหรับการใช้จักรยาน 
3. ก าหนดให้มีการสร้างทางจักรยานที่มีมาตรฐานในถนน ที่สร้างใหม่ทุกสายซึ่งมีทาง

เท้ากว้างกว่า ๑.๒๐ เมตร 
4. คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ขับข่ีจักรยาน 

7. ลักษณะทั่วไปของเส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำ 
7.1 ประวัติควำมเป็นมำของถนนในพื้นที่ศึกษำ การเดินทางบนพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์

ในปัจจุบันใช้การเดินทางทางบกเป็นหลัก ซึ่งถนนสายต่างๆบนเกาะรัตนโกสินทร์นั้นหลายเส้นทางถูก
สร้างขึ้นมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท าให้ขนาดทางจราจรมีขนาดเล็กยากต่อการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือขยายเขตทางเพ่ิมขึ้น โดยถนนในแต่ละเส้นทางต่างมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
อยู่คู่กับเกาะรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่สมัยยุคเริ่มต้น โดยถนนในแต่ละสายมีเนื้อหาและประวัติความ
เป็นมาที่ส าคัญดงันี้ (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, ส านักหอสมุดกลาง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) 

1) ถนนมหำไชย เริ่มต้นจากถนนราชด าเนินกลางที่สี่แยกป้อมมหากาฬ ในท้องที่
แขวงวัดบวรนิเวศ ไปทางทิศใต้ ข้ามคลองหลอดวัดราชนัดดาเข้าสู่ท้องที่แขวงส าราญราษฎร์ ผ่านวัด
เทพธิดาราม ตัดกับถนนบ ารุงเมือง (สี่แยกส าราญราษฎร์) และถนนหลวง (สามแยกเรือนจ า) ข้าม
คลองหลอดวัดราชบพิธเข้าสู่ท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ ตัดกับถนนเจริญกรุง (สี่แยกสามยอด) 
จนกระท่ังไปบรรจบกับถนนพีระพงษ ์ถนนเยาวราชและถนนจักรเพชร ถนนมหาไชยเป็นถนนเส้นหนึ่ง
ที่มีความส าคัญส าหรับย่านเมืองเก่าภายในก าแพงพระนคร เป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความทรง
จ าเกี่ยวกับผู้คนในอดีตมาอย่างยาวนาน เส้นทางถนนเกือบทั้งสายมีสถานที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์
กับผู้คนในอดีตตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นป้อมมหากาฬ ตลาดส าราญราษฎร์ ย่านประตูผี หรือแม้แต่เรือนจ า
พิเศษกรุงเทพมหานครในอดีต นอกจากนั้นยังมีชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้อีกเช่นกัน เช่น ชุมชน
ป้อมมหากาฬ ชุมชนบ้านสายรัดประคด ชุมชนข้างเรือนจ า ฯลฯ ซึ่งชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นชุมชนที่
อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีมาอย่างยาวนาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
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2) ถนนตะนำว ตั้งอยู่ในเขตพระนครมีเส้นทางเริ่มต้นจากถนนบ ารุงเมืองทอดยาว
ขึ้นมาทางทิศเหนือผ่านศาลเจ้าพ่อเสือทางฝั่งซ้ายมือ ผ่านวัดมหรรณพารามทางฝั่งขวามือ ขึ้นตรงไป
จนสุดที่ถนนบวรนิเวศ ถนนตะนาวเป็นส่วนหนึ่งของถนนเฟ่ืองนคร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่ รัชการที่ 4 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อสมัย พ.ศ. 2406 -พ.ศ.2407 จากข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า เหตุผลที่ชื่อถนนตะนาว เนื่องมาจากในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์ไทย 
ทรงให้บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของชาวตะนาวศรี มาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย จนเรียกติดปากกันมา ถนนบ้าน
ตะนาวศรี ถนนบ้านตะนาว จนสุดท้าย เหลือเพียงสั้นๆว่า ถนนตะนาว 

3) ถนนพระอำทิตย์ มีเส้นทางเริ่มต้นจาก ประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางทิศ
เหนือทอดยาวเลียบทางแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านองค์การยูนิเซฟประเทศไทยฝั่งซ้ายมือ ขึ้นตรงไปจน
สิ้นสุดที่สวนสาธารณะสันติชัยปราการ และป้อมพระสุเมรุ ชื่อถนนพระอาทิตย์มาจากในสมัยก่อน
บริเวณพ้ืนที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของป้อมปราการชื่อ “ป้อมพระอาทิตย์” ซึ่งเป็นป้อมปราการ 1 ใน 14 
ป้อมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ 1ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อสมัย
ที่สถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานี ซึ่งในปัจจุบัน ป้อมพระอาทิตย์ได้ถูกรื้อถอนออกไป เหลือไว้เพียงแต่
ชื่อที่เรียกติดปากกันครั้นแต่สมัยโบราณที่ป้อมแห่งนี้เคยตั้งบนถนนแห่งนี้ว่า “ถนนพระอาทิตย์” 

4) ถนนหน้ำพระลำน มีเส้นทางเริ่มต้นจาก ถนนมหาราชทอดยาวมาทางทิศ
ตะวันออก ผ่านมหาวิทยาลัยศิลปากรทางฝั่งซ้ายมือ และผ่านพระบรมมหาราชวังฝั่งขวามือทางประตู
วิมานเทเวศร์ และประตูวิเศษไชยศรี จากนั้นตรงไปผ่านสนามหลวงทางฝั่งซ้ายมือ จนไปสิ้นสุดที่ถนน
สนามไชย บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเหตุที่ถนนแห่งนี้ชื่อถนนหน้าพระลาน เพราะว่าเป็นถนนที่อยู่
หน้าพระลานพระบรมมหาราชวัง ถนนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของตึกแถว อาคารพาณิชย์ ลักษณะรูปทรงของ
ตึกแถวได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตก ซึ่งนิยมประดับประดาด้วยลายปูนปั้น สันนิษฐานว่า
ตึกแถวบริเวณนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ปัจจุบัน
อาคารเหล่านี้อยู่ในความดูและของส านักงานทรัพย์สินส่วนของพระมหากษัตริย์ 

5) ถนนพระสุเมรุ มีเส้นทางถนนเริ่มต้นจาก ป้อมพระสุเมรุตรงไปทางทิศตะวันออก
ผ่าน พิพิธภัณฑ์บางล าพู ผ่านแยก ถนนจักรพงษ์ ตรงไปผ่านถนนบวรนิเวศน์บริเวณวัดบวรนิเวศน์ฝั่ง
ขวามือ จนไปสิ้นสุดที่ถนนราชด าเนินกลางบริเวณใกล้กับป้อมมหากาฬ ถนนพระสุเมรุถูกก่อสร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 โดยได้ตัดถนนเลียบก าแพง
เมืองด้านเหนือ ลักษณะเป็นถนนสายเล็กๆ เป็นถนนที่ถูกสร้างขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการเดินทางสัญจรตามแม่น้ า ล าคลอง กลายมาเป็นการสัญจรบน
ท้องถนน เป็นจุดเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจรกลายมาเป็นการใช้เส้นทางถนน
เป็นหลักในการคมนาคม  

6) ถนนมหำรำช มีเส้นทางถนนเริ่มต้นจากถนนหน้าพระลาน บริเวณมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตรงมาทางทิศใต้เลียบแม่น้ าเจ้าพระยาทางฝั่งขวา และพระบรมมหาราชวังทางฝั่งซ้าย ผ่าน
ราชนาวีสโมสร ตรงมาผ่านประตูเทวาภิรมย์ของพระบรมมหาราชวัง  ตรงไปจนผ่านถนนท้ายวัง จนไป
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สิ้นที่ถนนสนามไชยบริเวณสถานีต ารวจพระราชวัง ถนนมหาราชแต่เดิมนั้นเป็นถนนอยู่เรียบก าแพง
พระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันตก ถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งแต่
เดิมนั้นถนนเส้นนี้ปูพื้นด้วยอิฐแผ่นใหญ่ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัช
การที่ 5 ทรงโปรดให้ตัดถนนตามแนวส้นทางเดิมเลียบไปกับก าแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศ
ตะวันตกแล้วทรงพระราชทานนามถนนเส้นนี้ว่า “ถนนมหาราช” 

7) ถนนรำชินี มีเส้นทางถนนเริ่มตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์บริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป์
ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึง อนุสาวรีย์พระแม่ธรณีบีบมวยผม แล้วลงมาทางทิศใต้ทอด
ยาวไปสิ้นสุดที่ท่าเรือราชินี 

8) ถนนบวรนิเวศ มีเส้นทางถนนเริ่มตั้งแต่ถนนพระสุเมรุตรงไปทางทิศใต้สิ้นสุดที่
ถนนตะนาวเส้นทางถนนบวรนิเวศแห่งนี้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร คือ ถนน
ข้าวสาร ซึ่งเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรู้จักโดยเฉพาะช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ที่ถนนแห่งนี้จัดงานประเพณีสงกรานต์และการเล่นน้ าขึ้นทุกปีและเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก และยังใกล้วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกซึ่งเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อีกท้ังยังเป็นวัดประจ าราชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชการที่ 9 อีกด้วย 

9) ถนนท้ำยวัง มีเส้นทางถนนเริ่มตั้งแต่ถนนมหาราช ตรงประตูพิทักษ์บวร ของ
พระบรมมหาราชวังตรงไปทางทิศตะวันออกไปสิ้นสุดที่ถนนสนามไชย ตรงป้อมมณีปราการของ
พระบรมมหาราชวัง ถนนท้ายวังแห่งนี้เป็นถนนที่ทอดยาวตามแนวก าแพงพระบรมมหาราชวังทาง
ด้านหลัง ซึ่งอยู่ติดกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก และยัง
เป็นวัดประจ าของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ 1 และวัดนี้ยัง
เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศอีกด้วย เนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวม
จารึก สรรพวิชาหลากหลายแขนงและเมื่อปี พ.ศ.2551 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้วัดแห่งนี้
เป็นมรดกความทรงจ าโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และในปี พ.ศ. 2554 ทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน
จารึกวัดโพธิ์จ านวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจ าโลกในทะเบียนนานาชาติอีกด้วย 

10) ถนนสนำมไชย มีเส้นทางถนนเริ่มตั้งแตถ่นนหน้าพระลานบริเวณศาลหลักเมือง
ตรงมาทางทิศใต้ผ่านกระทรวงกลาโหมทางซ้ายมือ ส่วนทางขวามือเป็นพระบรมมหาราชวัง โดยถนน
เส้นนี้ทอดยาวเลียบไปกับก าแพงพระบรมมหาราวังจนไปสิ้นสุดที่ถนนมหาราชบริเวณสถานีต ารวจ
นครบาลพระราชวัง ตลอดเส้นทางถนนสนามไชยส่วนใหญ่ เป็นที่ท าการของทางราชการที่ส าคัญๆ
ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กรมแผนที่ทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองพันทหารราบศูนย์ก าลัง
ส ารอง และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือมิวเซี่ยมสยาม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ที่เน้นจุดมุ่งหมายใน
การแสดงตัวตนของชนในชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการน าเสนอด้วยสื่อผสมหลายรูปแบบ ท าให้มี
ความน่าสนใจ และดึงดูดใจผู้เข้าชมได้เป็นอย่างยิ่ง 
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11) ถนนกัลยำณไมตรี เป็นถนนที่อยู่ระหว่างอาคารกระทรวงกลาโหม กับกรมแผน
ที่ทหาร ตั้งชื่อเพ่ือเป็นเกียรติแก่พระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร์) ชาวอเมริกันที่เข้ามารับ
ราชการในประเทศไทย และมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นอกจากนี้แล้ว ตัวอาคารของกระทรวงกลาโหม
ที่อยู่ข้างถนนกัลยาณไมตรี มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบปัลลาดีโอที่มีความสวยงาม โดดเด่นด้วยตัว
อาคารสีเหลือง ดูย้อนยุคท าให้กลายเป็นสถานที่ท่ีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างมาชม
ความงามบริเวณสถานที่แห่งนี้ 

 
ภาพที่ 44 แสดงเส้นทางถนนที่ศึกษา 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
 

12) ถนนหน้ำพระธำตุ มีเส้นทางถนนเริ่มตั้งแต่ถนนราชินี บริเวณอนุสาวรีย์ทหาร
อาสาสงคราโลกครั้งที่1 ลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับท้องสนามหลวง ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จน
ไปสิ้นสุดที่ถนนหน้าพระลานบริเวณกรมศิลปากร และประตูวิเศษไชยศรีของพระบรมมหาราชวัง ถนน
หน้าพระลานเป็นถนนที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัช
การที่ 1 ซึ่งเป็นถนนเชื่อมกันระหว่างพระราชวังหลวงกับพระราชวังหน้า ใช้เป็นเส้นทางเสด็จของกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  เป็นเหตุให้ถนน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%9A%E0%B8%B5._%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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แห่งนี้มีชื่อว่าถนนหน้าพระธาตุ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการ
ที่ 5 ได้มีรับสั่งให้มีการปรับปรุงถนนให้กว้างขึ้น 

7.2 ควำมเป็นมำของเส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำ 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับ
เกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 
ถนนราชด าเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) 

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพัฒนาเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์
ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่กรุงเทพมหานครมอบให้กับประชาชน ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและ
ด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันจักรยานได้รับความนิยมจากประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมากขึ้นตามล าดับ ไม่ใช่เพียงในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่รวมถึงจังหวัดการท่องเที่ยว
ด้วย ซึ่งต้องมีการจัดให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในการ
เดินทางในชีวิตประจ าวันมากขึ้นจะช่วยให้ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะทางอากาศ ทางเสียง 
แก้ปัญหาโลกร้อน และเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองจะน่าอยู่ขึ้น 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้น าเหล่าทัพ 
และผู้บริหารหน่วยงาน น าขบวนประชาชน ร่วมปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ไปตามเส้นทาง
จักรยาน 8 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ไปตามถนนราชด าเนินกลาง 
เลี้ยวซ้ายแยกคอกวัวเข้าสู่ถนนตะนาว ตรงไปยังแยกสี่กั๊กพระยาศรี เลี้ยวขวาเข้าถนนบ ารุงเมือง ผ่าน
หน้ากระทรวงมหาดไทย จากนั้นข้ามสะพานช้างโรงสี เข้าถนนกัลยาณไมตรี จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน
สนามไชยแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี 
ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาเข้าถนนสิบสามห้างผ่านหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เข้าสู่ถนน
ตะนาวและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชด าเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปถึงจุดสิ้นสุดที่ลานพลับ
พลามหาเจษฎาบดินทร์อีกครั้ง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มีสถาปัตยกรรมและสถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) 

  
ภาพที่ 45 พิธีเปิดเส้นทางจักรยานมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ที่มา: (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 
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8. กำรส ำรวจลักษณะทำงกำยภำพของเส้นทำงจักรยำน ทั้ง 12 เส้นทำง 
ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่ส ารวจลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานทั้ง 12 เส้นทาง 

ด้วยกันสองวิธี คือ การเดินเท้าส ารวจ และการปั่นจักรยานส ารวจแล้วท าการจดบันทึก โดยศึกษา
ลักษณะทางกายภาพที่เกี่ยวกับ ประเภทของทางจักรยาน เครื่องหมายสัญลักษณ์  การเชื่อมต่อ
โดยตรง การจราจร ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของเส้นทางจักรยาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
หลักที่ช่วยส่งเสริมให้คนใช้จักรยานและเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ โดยมี
รายละเอียดที่ส าคัญของเส้นทางจักรยานทั้ง 12 เส้นทาง ดังนี้ 

 
ภาพที่ 46 แสดงเส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษา 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
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8.1 เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย 
ประเภทของทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจทางกายภาพของเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยพบว่าส่วน

ใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเมืองมีลักษณะการใช้ที่ดินแบบผสมผสานประกอบไปด้วย ย่านพาณิชยกรรม 
ร้านค้า ร้านอาหาร ชุมชน วัด โดยลักษณะของเส้นทางจักรยานมีลักษณะเป็นทางจักรยานที่จัดเป็น
ช่องทางจักรยานเฉพาะ โดยการตีเส้นแบ่งสีเขียวบริเวณไหล่ทางและมีอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจราจร
อย่างชัดเจน (Multi-Use Path) มีระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่ถนนบ ารุงเมืองถึงปลายทางที่ถนนราช
ด าเนินกลางระยะทางทั้งสิ้น 0.43 กิโลเมตร ความกว้างของเส้นทางจักรยานตลอดระยะเส้นทางอยู่ที่ 
1.20 เมตร 
 

 
ภาพที่ 47 แสดงเส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 
ที่มา : ผู้วิจัย 

เครื่องหมำยสัญลักษณ์ 
เส้นทางจักรยานถนนมหาไชยตลอดระยะเส้นทางมีอุปกรณ์กั้น  (Buffer) แบ่ง

ช่องทางจราจรอย่างชัดเจนจากเส้นทางถนน บนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานมีเครื่องหมายสัญลักษณ์  
“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวชัดเจนตลอดระยะเส้นทางจักรยานและมีหมุดถนน
สะท้อนแสงช่วยป้องกันผู้ขับข่ีจักรยานในเวลากลางคืน แต่เนื่องจากเส้นทางจักรยานขาดการดูแลและ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความช ารุดเสียหายเป็นอย่างมากทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าตลอด
ระยะเส้นทางจักรยานไม่มีอุปกรณ์กั้น(Buffer) แบ่งช่องทางจราจร และพ้ืนผิวจักรยานเริ่มมีสภาพ
ช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก 

กำรเชื่อมต่อโดยตรง 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยจากจุดเริ่มต้นที่ถนนบ ารุงเมือง

ไปสิ้นสุดที่ถนนราชด าเนินกลางพบว่าตลอดระยะเส้นทางจักรยานมีลักษณะเป็นเส้นตรงตลอดระยะ
เส้นทางมีทางโค้งบ้างเล็กน้อยบริเวณก่อนถึงถนนราชด าเนินกลาง แต่ไม่พบจุดหัก หรือจุดตัดตลอด
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ระยะเส้นทางจักรยาน และเส้นทางจักรยานเส้นนี้สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางจักรยานถนนราชด าเนิน
กลางที่มีรูปแบบเส้นทางจักรยานใช้ร่วมกับทางเท้า 

กำรจรำจร 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 2 ช่วงระยะเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด คือ ช่วงเช้า  

(7.00 น.-9.00 น.) และช่วงเย็น (16.00 น. -18.00 น.) ทั้งวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ พบว่า 
ในวันธรรมดาทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นมีปริมาณการจราจรบริเวณเส้นทางถนนมหาไชยอยู่เป็นจ านวน
มากรถคล่องตัวได้ช้าสลับกับรถติด ส่งผลให้รถจักรยานยนต์หลีกเลี่ยงมาวิ่งบนเส้นทางจักรยานซึ่ง
สามารถพบเห็นได้ตลอดเวลาทั้งช่วงเช้าและเย็น ส่วนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเช้า และช่วงเย็น 
พบว่าการจราจรไม่หนาแน่นเท่ากับวันธรรมดาโดยเฉพาะในช่วงเช้ารถคล่องตัวได้ดีมากส่วนในช่วงเย็น
อาจมีการจราจรที่ติดขัดบ้างช่วง 

ควำมปลอดภัย 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความปลอดภัยบนเส้นทางจักรยานพบว่าเส้นทางจักรยาน

ถนนมหาไชยมีลักษณะเป็นเส้นทางตรง ไม่มีจุดตัด หรือจุดหักศอกตลอดระยะของเส้นทางจักรยาน 
แต่อาจมีบางช่วงของเส้นทางที่มีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนๆ คือบริเวณทางแยกซอยส าราญราษฎร์ 
แต่ก็เป็นทางแยกที่มีสัญญาณจราจรควบคุมรถท าให้ถือว่ามีความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานใน
ระดับหนึ่ง แต่ในช่วงระยะเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นจะพบเห็นรถจักรยานยนต์และรถเข็นหลีกเลี่ยง
เส้นทางบนถนนมาใช้เส้นทางจักรยานในการสัญจรแทนท าให้เกิดอันตรายกับผู้ขับขี่จักรยานขึ้นได้ 
ส่วนในเวลายามค่ าคืนพบว่าหมุดถนนสะท้อนแสงบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานยังสามารถใช้งานได้อยู่
บ้างมีบางอันที่เสียหายจากการใช้งานและขาดการดูแลรักษา 

ควำมสะดวกสบำยของเส้นทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความสะดวกสบายของเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยผู้วิจัย

พบว่าพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานราบเรียบตลอดระยะเส้นทางไม่พบเส้นทางจักรยานที่มีความลาดชันที่
ก่อให้เกิดความยากล าบากในการขับขี่จักรยาน แต่พบพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานช ารุดเสียหาย และ
อุปกรณ์ก้ัน (Buffer) แบ่งช่องทางจราจรที่ขาดหายไปในบางช่วงเนื่องจากขาดการดูแลและบ ารุงรักษา
ท าให้ผู้ใช้จักรยานยนต์และรถสามล้อหลีกเลี่ยงเส้นทางบนถนนมาใช้เส้นทางจักรยานในการสัญจรแทน
ส่งผลให้เกิดความอยากล าบากในการขับขี่ขึ้นเป็นบางช่วงและตลอดระยะเส้นทางจักรยานผู้วิจัยไม่พบเห็น
จุดบริการจอดหรือฝากรถจักรยานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อีกด้วย 
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ภาพที่ 48 สภาพเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 
 

8.2 เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว 
ประเภทของทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจทางกายภาพของเส้นทางจักรยานถนนตะนาวพบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน

พ้ืนที่ชุมชนเมืองมีลักษณะการใช้ที่ดินแบบผสมผสานประกอบไปด้วย ย่านพาณิชยกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร 
ชุมชน วัด และศาลเจ้า โดยลักษณะของเส้นทางจักรยานมีลักษณะเป็นทางจักรยานที่จัดเป็นช่องทางจักรยาน
เฉพาะ โดยการตีเส้นแบ่งสีเขียวบริเวณไหล่ทางและมีอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน (Multi-Use 
Path) มีระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่ถนนบวรนิเวศน์ถึงปลายทางที่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ระยะทางทั้งสิ้น 0.95 
กิโลเมตร ความกว้างของเส้นทางจักรยานตลอดระยะเส้นทางอยู่ที่ 1.20 เมตร 

 
ภาพที่ 49 แสดงเส้นทางจักรยานถนนตะนาว 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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เครื่องหมำยสัญลักษณ์ 
เส้นทางจักรยานถนนตะนาวตลอดระยะเส้นทางมีอุปกรณ์กั้น (Buffer) แบ่งช่องทาง

จราจรอย่างชัดเจนจากเส้นทางถนน บนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และ
สัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวชัดเจนตลอดระยะเส้นทางจักรยานและมีหมุดถนนสะท้อนแสงช่วย
ป้องกันผู้ขับขี่จักรยานในเวลากลางคืน แต่เนื่องจากเส้นทางจักรยานขาดการดูแลและบ ารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิดความช ารุดเสียหายเป็นอย่างมากทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าตลอดระยะเส้นทาง
จักรยานไม่มีอุปกรณ์ก้ัน(Buffer) แบ่งช่องทางจราจร และพ้ืนผิวจักรยานเริ่มมีสภาพช ารุดเสียหายเป็น
อย่างมาก มีเพียงบริเวณแยกสี่กั๊กเสาชิงช้าที่ยังพอพบเห็นอุปกรณ์กั้น (Buffer) และเส้นแบ่งช่องทาง
จราจรได้อย่างชัดเจน แต่ก็ถูกบดบังด้วยรถยนต์โดยสารที่เข้ามาจอดทับเส้นทาวงจักรยานในบริเวณนี ้

กำรเชื่อมต่อโดยตรง 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนตะนาวจากจุดเริ่มต้นที่ที่ถนนบวร

นิเวศน์ถึงปลายทางที่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า พบว่าตลอดระยะเส้นทางจักรยานมีลักษณะเป็นเส้นตรง
ตลอดระยะเส้นทางแต่มีเส้นทางจักรยานที่ขาดหายไปบริเวณจุดตัดกับถนนราชด าเนินกลางซึ่ งเป็น
ถนนใหญ่มีการจราจรที่หนาแน่นอยู่ตลอดเวลาท าให้การขับขี่จักรยานอาจไม่ราบรื่นตลอดระยะ
เส้นทางจักรยาน ซึ่งบริเวณนี้หากผู้ขับขี่จักรยานไม่มีความช านาญต้องใช้วิธีการเข็นจักรยานข้ามทาง
ม้าลายผ่านถนนราชด าเนินกลาง และเส้นทางจักรยานเส้นนี้สามารถเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานระหว่าง
เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศและเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี โดยจุดเชื่อมต่อเส้นทาง
จักรยานสามารถขับขี่ได้อย่างต่อเนื่อง 

กำรจรำจร 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 2 ช่วงระยะเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด คือ ช่วงเช้า  

(7.00 น.-9.00 น.) และช่วงเย็น (16.00 น. -18.00 น.) ทั้งวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ พบว่า 
ในวันธรรมดาทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นมีปริมาณการจราจรบริเวณเส้นทางถนนตะนาวอยู่เป็นจ านวน
มากรถคล่องตัวได้ช้าสลับกับรถติดโดยเฉพาะช่วงบริเวณย่านการค้าตรอกข้าวสาร และย่านศาลเจ้า
พ่อเสือการจราจรหนาแน่นมาก ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ และรถเข็นหลีกเลี่ยงมาวิ่งบน
เส้นทางจักรยานซึ่งสามารถพบเห็นได้ตลอดเวลาทั้งช่วงเช้าและเย็น ส่วนในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ในช่วงเช้า และช่วงเย็น พบว่าการจราจรมีความหนาแน่นอยู่บ้างแต่ไม่เท่ากับวันธรรมดาโดยส่วนใหญ่
การจราจรจะหนาแน่นในช่วงบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือเนื่องจากเป็นวันหยุดพักผ่อนประชาชนจึงใช้
ช่วงเวลานี้ในการเข้ามากราบสักการะศาลเจ้าพ่อเสือ 

ควำมปลอดภัย 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานถนนตะนาวพบว่าตลอด

ระยะเส้นทางจักรยานมีจุดขัดแย้งทางการจราจรระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืนโดยมีรายชื่อถนน
และซอยดังนี้ ถนนราชด าเนินกลาง, ซอยด าเนินกลางใต้, ตรอกสาเก, ตรอกเสถียร, ถนนบุญศิริ, ถนน
มหรรณพ, และซอยนาวา ซึ่งผู้ขับขี่จักรยานต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากเป็นพิเศษ 
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ประกอบกับบริเวณเส้นทางถนนแห่งนี้มีการจราจรอยู่ทุกช่วงเวลาเนื่องจากเป็นถนนย่านเศรษฐกิจ มี
ร้านค้า ร้านอาหารอยู่เป็นจ านวนมาก บางช่วงเวลาสามารถพบรถขนส่งสินค้าและถังขยะรอขนส่งขึ้น
รถขยะ บริเวณริมถนนโดยเฉพาะริมฝั่งถนนที่มีเส้นทางจักรยานท าให้ผู้ขับขี่จักรยานต้องหลีกเลี่ยงไป
ใช้ทางถนนร่วมกับยานพาหนะอ่ืนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้จักรยานได้  ส่วนในเวลายามค่ าคืน
พบว่าหมุดถนนสะท้อนแสงบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานยังสามารถใช้งานได้อยู่บ้างเป็นบางช่วงมีบางอัน
ที่เสียหายจากการใช้งานและขาดการดูแลรักษา 

ควำมสะดวกสบำยของเส้นทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความสะดวกสบายของเส้นทางจักรยานถนนตะนาวผู้วิจัย

พบว่าเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันสามารถขับขี้ได้อย่างสบายแต่บางช่วงของเส้นทางจักรยานมี
พ้ืนผิวที่ไม่สม่ าเสมอมีการเหลื่อมล้ ากันของเส้นทางจักรยาน บางช่วงเส้นทางจักรยานเกิดความช ารุด
เสียหายจากการใช้งาน  อีกท้ังยังพบเส้นทางจักรยาน หมุดถนนสะท้อนแสง และอุปกรณ์กั้น (Buffer) 
แบ่งช่องทางจราจรที่ขาดหายไปตลอดระยะเส้นทางเนื่องจากขาดการดูแลและบ ารุงรักษาท าให้ผู้ขับขี่
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการขับขี่หากผู้ขับขี่ไม่มีความเชี่ยวชาญอาจก่อให้เกิดอันตราย
ได้และตลอดระยะเส้นทางจักรยานผู้วิจัยไม่พบเห็นจุดบริการจอดหรือฝากรถจักรยานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อีกด้วย 

  

  

  
ภาพที่ 50 สภาพเส้นทางจักรยานถนนตะนาวในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 
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8.3 เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ 
ประเภทของทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจทางกายภาพของเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์พบว่าส่วน

ใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเมืองมีลักษณะการใช้ที่ดินแบบผสมผสานประกอบไปด้วย ย่านพาณิชยกรรม 
ร้านค้า ร้านอาหาร ชุมชน และวัด โดยลักษณะของเส้นทางจักรยานมีลักษณะเป็นทางจักรยานที่จัดเป็น
ช่องทางจักรยานเฉพาะ โดยการตีเส้นแบ่งสีเขียวบริเวณไหล่ทางและมีอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจราจร
อย่างชัดเจน (Multi-Use Path) มีระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่ถนนราชินีถึงปลายทางที่ถนนพระสุเมรุ 
ระยะทางทั้งสิ้น 0.60 กิโลเมตร ความกว้างของเส้นทางจักรยานตลอดระยะเส้นทางอยู่ที่ 1.50 เมตร 

 
ภาพที่ 51 แสดงเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

เครื่องหมำยสัญลักษณ์ 
เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ตลอดระยะเส้นทางมีอุปกรณ์กั้น (Buffer) แบ่ง

ช่องทางจราจรอย่างชัดเจนจากเส้นทางถนน บนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานมีเครื่องหมายสัญลักษณ์  
“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวชัดเจนตลอดระยะเส้นทางจักรยาน มีหมุดถนนสะท้อน
แสงช่วยป้องกันผู้ขับขี่จักรยานในเวลากลางคืน จากการสังเกตการเพ่ิมเติมผู้วิจัยพบว่าเส้นทาง
จักรยานขาดการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก ผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่าตลอดระยะเส้นทางจักรยานไม่มีอุปกรณ์กั้น (Buffer) แบ่งช่องทางจราจร และพ้ืนผิว
จักรยานเริ่มมีสภาพช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก 

กำรเชื่อมต่อโดยตรง 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์จากจุดเริ่มต้นที่ถนนราชินี

ถึงปลายทางที่ถนนพระสุเมรุ พบว่าตลอดระยะเส้นทางจักรยานมีลักษณะเป็นเส้นตรงไม่มีจุดตัด จุด
หักมุม แต่มีทางโค้งบ้างเล็กน้อยบริเวณป้อมพระสุเมรุ และเส้นทางจักรยานเส้นนี้สามารถเชื่อมต่อ
เส้นทางจักรยานระหว่างเส้นทางจักรยานถนนราชินี(เลิกใช้ไปแล้ว) และเส้นทางจักรยานถนนพระ
สุเมรุ โดยจุดเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานสามารถขับข่ีได้อย่างต่อเนื่อง 
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กำรจรำจร 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 2 ช่วงระยะเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด คือ ช่วงเช้า  

(7.00 น.-9.00 น.) และช่วงเย็น(16.00 น. -18.00 น.) ทั้งวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ พบว่า 
ในวันธรรมดาทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นการจราจรในถนนเส้นนี้ไม่หนาแน่นมากรถสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่
ติดขัดเป็นเวลานาน ส่วนในวันเสาร์และอาทิตย์การจราจรก็ไม่หนาแน่นสามารถเคลื่อนตัวได้ตลอด
ระยะเส้นทาง 

ควำมปลอดภัย 
ผู้วิจัยพบว่าตลอดระยะเส้นทางถนนพระอาทิตย์มีสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่ง

พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติท าให้สามารถพบเห็นรถสามล้อ และรถ
แท็กซี่จอดรอผู้โดยสารบนเส้นทางจักรยานเป็นเวลานานส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานต้องหลีกเลี่ยงไป
ใช้ถนนร่วมกับยาพาหนะอ่ืนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ส่วนในเวลายามค่ าคืนพบว่าหมุดถนน
สะท้อนแสงบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานยังสามารถใช้งานได้อยู่บ้างเป็นบางช่วงมีบางอันที่เสียหายจาก
การใช้งานและขาดการดูแลรักษา 

ควำมสะดวกสบำยของเส้นทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความสะดวกสบายของเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์

ผู้วิจัยพบว่าเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันขับขี้ได้อย่างสบายแต่มีบางช่วงของเส้นทางจักรยานมี
พ้ืนผิวที่ไม่สม่ าเสมอมีการเหลื่อมล้ ากันของเส้นทางจักรยาน บางช่วงเส้นทางจักรยานเกิดความช ารุด
เสียหายจากการใช้งาน  อีกท้ังยังพบเส้นทางจักรยาน หมุดถนนสะท้อนแสง และอุปกรณ์กั้น (Buffer) 
แบ่งช่องทางจราจรที่ขาดหายไปตลอดระยะเส้นทางเนื่องจากขาดการดูแลและบ ารุงรักษาส่งผลให้เกิด
ความอยากล าบากและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการขับขี่หากผู้ขับขี่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้แต่ทั้งนี้ตลอดระยะเส้นทางจักรยานที่ผู้วิจัยได้ทดลองใช้พบว่ามีจุดจอดจักรยาน
พร้อมอุปกรณ์ล็อคจักรยานบริเวณหน้าสวนสันติชัยปราการซึ่งยังอยู่ในสภาสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

   

   
ภาพที่ 52 สภาพเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 
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8.4 เส้นทำงจักรยำนถนนหน้ำพระลำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนหน้าพระลานผู้วิจัยพบว่าในขณะนี้

เส้นทางจักรยานได้ถูกยกเลิกใช้ไปโดยมีการเทพ้ืนถนนยางมะตอยตลอดระยะเส้นทางจักรยานถนน
หน้าพระลานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนมหาราชและปลายทางที่ถนนหน้าพระธาตุระยะทางรวมทั้งสิ้น 
0.20 กิโลเมตร ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาผู้วิจัยพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานหน้าพระลานมีปริมาณ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เป็นจ านวนมาก การจราจรคล่องตัวได้ช้าอยู่ตลอดเวลา 
เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงมีรถรับส่งผู้โดยสาร คอยรับและส่งอยู่ในบริเวณนี้เป็นจ านวนมาก อีก
ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินข้ามถนนไปมาเพ่ือชมพระบรมมหาราชวังฝั่งตรงข้ามส่งผลให้การจราจรใน
ภาพรวมถือว่าไม่ดีนัก 

   
ภาพที่ 53 สภาพเส้นทางจักรยานถนนหน้าพระลานในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 

8.5 เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ 
ประเภทของทำงจักรยำน 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจทางกายภาพของเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุพบว่าบริเวณริมถนนทั้งสองฝั่ง
เป็นอาคารพาณิชย์ความสูงประมาณ 3-4 ชั้น ส่วนพ้ืนที่ชุมชนจะอยู่ถัดมาบริเวณด้านหลังของตัว
อาคารพาณิชย์โดยลักษณะของเส้นทางจักรยานมีลักษณะเป็นทางจักรยานที่จัดเป็นช่องทางจักรยาน
เฉพาะ โดยการตีเส้นแบ่งสีเขียวบริเวณไหล่ทางและมีอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน 
(Multi-Use Path) มีระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่ถนนพระอาทิตย์บริเวณป้อมพระสุเมรุถึงปลายทางที่
ถนนบวรนิเวศน์บริเวณวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ระยะทางทั้งสิ้น 0.50 กิโลเมตร ความกว้างของ
เส้นทางจักรยานตลอดระยะเส้นทางอยู่ที่ 1.20 เมตร 

 
ภาพที่ 54 แสดงเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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เครื่องหมำยสัญลักษณ์ 
เส้นทางจักรยานถนพระสุเมรุตลอดระยะเส้นทางมีอุปกรณ์กั้น  (Buffer) แบ่ง

ช่องทางจราจรอย่างชัดเจนจากเส้นทางถนน บนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานมีเครื่องหมายสัญลักษณ์  
“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวชัดเจนตลอดระยะเส้นทางจักรยานและมีหมุดถนน
สะท้อนแสงช่วยป้องกันผู้ขับข่ีจักรยานในเวลากลางคืน แต่เนื่องจากเส้นทางจักรยานขาดการดูแลและ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความช ารุดเสียหายเป็นอย่างมากทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าตลอด
ระยะเส้นทางจักรยานไม่มีอุปกรณ์กั้น(Buffer) แบ่งช่องทางจราจร และพ้ืนผิวจักรยานเริ่มมีสภาพ
ช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก 

กำรเชื่อมต่อโดยตรง 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุจากจุดเริ่มต้นที่ถนนพระ

อาทิตย์บริเวณป้อมพระสุเมรุถึงปลายทางที่ถนนบวรนิเวศน์บริเวณวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พบว่า
ตลอดระยะเส้นทางจักรยานมีลักษณะเป็นเส้นตรงตลอดระยะเส้นทาง และไม่พบจุดหัก หรือจุดตัด
ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน และเส้นทางจักรยานเส้นนี้สามารถเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานระหว่าง
เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ และเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ โดยจุดเชื่อมต่อเส้นทาง
จักรยานสามารถขับขี่ได้อย่างต่อเนื่อง 

กำรจรำจร 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 2 ช่วงระยะเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด คือ ช่ วงเช้า 

(7.00 น.-9.00 น.) และช่วงเย็น (16.00 น. -18.00 น.) ทั้งวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ พบว่า 
ในวันธรรมดาทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นการจราจรในถนนเส้นนี้ไม่หนาแน่นมากรถสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่
ติดขัดเป็นเวลานาน ส่วนในวันเสาร์และอาทิตย์การจราจรก็ไม่หนาแน่นสามารถเคลื่อนตัวได้ตลอด
ระยะเส้นทางโดยส่วนใหญ่ถนนพระสุเมรุจะมีติดขัดจากการให้สัญญาณไฟบริเวณแยกถนนจักรพงษ์  
(แยกบางล าพู) แต่การจราจรในภาพรวมก็ถือว่าไม่ติดขัดเป็นเวลานานรถสามารถเคลื่อนตัวได้ตลอด
ระยะเส้นทาง 

ควำมปลอดภัย 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุพบจุด

ขัดแย้งทางการจราจรระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืนอยู่บริเวณแยกถนนจักรพงษ์ (แยกบางล าพู) 
แต่เนื่องจากบริเวณแยกนี้มีการให้สัญญาณไฟจราจรซึ่งสามารถช่วยเพ่ิมความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุให้กับผู้ใช้จักรยานได้ในระดับหนึ่งและพบเส้นทางจักรยานช ารุดเสี ยหายอีกทั้งเส้นทาง
จักรยานบางช่วงพ้ืนผิวไม่สม่ าเสมอมีความเหลื่อมล้ าซึ่งอาจส่งผลให้กับผู้ขับขี่เส้นทางจักรยานได้ ส่วน
ในเวลายามค่ าคืนพบว่าหมุดถนนสะท้อนแสงบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานยังสามารถใช้งานได้อยู่บ้าง
เป็นบางช่วงมีบางอันที่เสียหายจากการใช้งานขาดการดูแลและบ ารุงรักษา 
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ควำมสะดวกสบำยของเส้นทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความสะดวกสบายของเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุผู้วิจัย

พบว่าเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการขับขี่จักรยาน  แต่พบว่าใน
บางช่วงของเส้นทางจักรยานเกิดความช ารุดเสียหายจากการใช้งาน  อีกทั้งยังพบเส้นทางจักรยาน 
หมุดถนนสะท้อนแสง และอุปกรณ์กั้น (Buffer) แบ่งช่องทางจราจรที่ขาดหายไปตลอดระยะเส้นทาง
เนื่องจากขาดการดูแลและบ ารุงรักษาท าให้ผู้ขับขี่ส่งผลให้เกิดความอยากล าบากและต้อง ใช้ความ
ระมัดระวังเป็นอย่างมากในการขับข่ีหากผู้ขับขี่ไม่มีความเชี่ยวชาญอาจก่อให้เกิดอันตรายได้และตลอด
ระยะเส้นทางจักรยานผู้วิจัยไม่พบเห็นจุดบริการจอดหรือฝากรถจักรยานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อีกด้วย 

 

 

  
ภาพที่ 55 สภาพเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 

8.6 เส้นทำงจักรยำนถนนมหำรำช 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนหน้าพระลานผู้วิจัยพบว่าในขณะนี้

เส้นทางจักรยานได้ถูกยกเลิกใช้ไปโดยมีการเทพ้ืนถนนยางมะตอยตลอดระยะเส้นทางจักรยานถนน
มหาราชโดยเส้นทางจักรยานเดิมมีจุดเริ่มต้นที่ถนนท้ายวังและปลายทางที่ถนนหน้าพระลานระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 1.27 กิโลเมตร ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาผู้วิจัยพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานถนน
มหาราชบริเวณจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางจักรยานหน้าพระลานมีการจราจรหนาแน่นรถคล่องตัวได้ช้า
เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และมีปริมาณนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมากอีกทั้งผู้วิจัยยังพบเห็น
บริเวณริมถนนฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวังมีรถโดยสารทั้งประจ าทางและไม่ประจ าทางจอดรอรับส่ง
ผู้โดยสารแต่ใช้ระยะเวลาไม่นานมากในการรับส่งซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิมเป็นเส้นทางจักรยานมาก่อน 
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ภาพที่ 56 สภาพเส้นทางจักรยานถนนมหาราชในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 
 

8.7 เส้นทำงจักรยำนถนนรำชินี 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนหน้าพระลานผู้วิจัยพบว่าในขณะนี้

เส้นทางจักรยานได้ถูกยกเลิกใช้ไปโดยมีการเทพ้ืนถนนยางมะตอยตลอดระยะเส้นทางจักรยานถนน
ราชินีโดยเส้นทางจักรยานเดิมมีจุดเริ่มต้นที่ถนนหน้าพระธาตุและปลายทางที่ถนนหน้าพระอาทิตย์
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 0.24 กิโลเมตร ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาผู้วิจัยพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานถนน
ราชินีมีช่องทางจราจรเพียงสองช่องทางโดยบริเวณริมถนนมีรถโดยสารไม่ประจ าทางจอดรอรับส่ง
ผู้โดยสารเป็นเวลานานตลอดระยะเส้นทางถนนราชินีซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิมเป็นเส้นทางจักรยานมาก่อน 

    

   
ภาพที่ 57 สภาพเส้นทางจักรยานถนนราชินีในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 
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8.8 เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ 
ประเภทของทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจทางกายภาพของเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศพบว่าอยู่ใน

พ้ืนที่หน้าวัดบวรนิเวศมีลักษณะการใช้ที่ดินแบบผสมผสานประกอบไปด้วย ย่านพาณิชยกรรม ร้านค้า 
ร้านอาหาร ชุมชน และวัด โดยลักษณะของเส้นทางจักรยานเป็นทางจักรยานที่จัดเป็นช่องทาง
จักรยานเฉพาะ โดยการตีเส้นแบ่งสีเขียวบริเวณไหล่ทางและมีอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจราจรอย่าง
ชัดเจน (Multi-Use Path) มีระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่ถนนพระสุเมรุถึงปลายทางที่ถนนตะนาว
ระยะทางท้ังสิ้น 0.15 กิโลเมตร ความกว้างของเส้นทางจักรยานตลอดระยะเส้นทางอยู่ที่ 1.20 เมตร 
 

 
ภาพที่ 58 แสดงเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
เครื่องหมำยสัญลักษณ์ 
เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศตลอดระยะเส้นทางมีอุปกรณ์กั้น  (Buffer) แบ่ง

ช่องทางจราจรอย่างชัดเจนจากเส้นทางถนน บนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานมีเครื่องหมายสัญลักษณ์  
“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวชัดเจนตลอดระยะเส้นทางจักรยานและมีหมุดถนน
สะท้อนแสงช่วยป้องกันผู้ขับข่ีจักรยานในเวลากลางคืน แต่เนื่องจากเส้นทางจักรยานขาดการดูแลและ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความช ารุดเสียหายเป็นอย่างมากทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าตลอด
ระยะเส้นทางจักรยานไม่มีอุปกรณ์ก้ัน(Buffer) แบ่งช่องทางจราจร  

กำรเชื่อมต่อโดยตรง 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศบริเวณหน้าวัดซึ่งมีระยะทาง

เพียง 0.15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเส้นทางตรงไม่มีจุดตัดหรือจุดหักศอกตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 
สามารถเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานระหว่างเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์และเส้นทางจักรยานถนน
พระสุเมรุ โดยจุดเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานสามารถขับข่ีได้อย่างต่อเนื่อง 
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กำรจรำจร 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 2 ช่วงระยะเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด คือ ช่วงเช้า  

(7.00 น.-9.00 น.) และช่วงเย็น (16.00 น. -18.00 น.) ทั้งวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ พบว่า 
ในวันธรรมดาทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นการจราจรในถนนเส้นนี้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นพอสมควร
เนื่องจากบริเวณเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศเป็นสถานีปล่อยรถโดยสาร สาย 68 ท าให้มีรถโดยสาร
จอดประจ าอยู่บริเวณสถานีนี้ และรับส่งผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ช่องจราจรจากเดิมมีสาม
เส้นทางสามรถใช้ได้จริงเพียงสองเส้นทางส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนเส้นนี้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 
ส่วนในวันเสาร์และอาทิตย์การจราจรไม่หนาแน่นสามารถเคลื่อนตัวได้ตลอดระยะเส้นทางโดยส่วน
ใหญ่ติดขัดจากการรับส่งผู้โดยสารรถประจ าทางบริเวณสถานีรถโดยสารแต่การจราจรในภาพรวมถือ
ว่าสามารถเคลื่อนตัวได้ตลอดระยะเส้นทาง 

ควำมปลอดภัย 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศพบจุด

ขัดแย้งทางการจราจรระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืนอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานถนน
พระสุเมรุกับเส้นทางจักรยานบวรนิเวศ แต่เนื่องจากบริเวณแยกนี้มีการให้สัญญาณไฟจราจรซึ่ง
สามารถช่วยเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้จักรยานได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจาก
เส้นทางจักรยานเส้นนี้อยู่หน้าวัดบวรนิเวศส่งผลให้มีรถสามล้อ และจักรยานยนต์รับจ้างจอดรอรับส่ง
ผู้โดยสารบนเส้นทางจักรยานเป็นเวลานานท าให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานต้องหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนร่วมกับ
ยาพาหนะอ่ืนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ส่วนในเวลายามค่ าคืนพบว่าหมุดถนนสะท้อนแสงบนพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยานยังสามารถใช้งานได้อยู่บ้างเป็นบางช่วงมีบางอันที่เสียหายจากการใช้งานขาดการดูแล
และบ ารุงรักษา 

ควำมสะดวกสบำยของเส้นทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความสะดวกสบายของเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศผู้วิจัย

พบว่าเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการขับขี่จักรยาน   แต่พบว่า
หมุดถนนสะท้อนแสง และอุปกรณ์กั้น (Buffer) แบ่งช่องทางจราจรที่ขาดหายไปตลอดระยะเส้นทาง
เนื่องจากขาดการดูแลและบ ารุงรักษาท าให้ผู้ขับขี่เกิดความอยากล าบากและต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นอย่างมากในการขับขี่หากผู้ขับขี่ไม่มีความเชี่ยวชาญอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  และตลอดระยะ
เส้นทางจักรยานผู้วิจัยไม่พบเห็นจุดบริการจอดหรือฝากรถจักรยานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อีกด้วย 
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ภาพที่ 59 สภาพเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 
 

8.9 เส้นทำงจักรยำนถนนท้ำยวัง 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนท้ายวังผู้วิจัยพบว่าในขณะนี้เส้นทาง

จักรยานได้ถูกยกเลิกใช้ไปโดยมีการเทพ้ืนถนนยางมะตอยตลอดระยะเส้นทางจักรยานถนนท้ายวังโดย
เส้นทางจักรยานเดิมมีจุดเริ่มต้นที่ถนนมหาราชและปลายทางที่ถนนสนามไชยระยะทางรวมทั้งสิ้น 
0.36 กิโลเมตร ทัง้นี้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาผู้วิจัยพบว่าบริเวณนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจ านวน
มากบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และยังพบอีกว่าบริเวณเส้นทางถนน
ท้ายวังมีช่องทางจราจรเพียงสองช่องทางโดยบริเวณริมถนนมีรถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ รถสามล้อ และ
รถโดยสารส่วนบุคคล จอดเป็นเวลานานตลอดระยะเส้นทางถนนท้ายวังซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิมเป็น
เส้นทางจักรยานมาก่อน 

   

   
ภาพที่ 60 สภาพเส้นทางจักรยานถนนท้ายวังในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 
 

8.10 เส้นทำงจักรยำนถนนสนำมไชย 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนสนามไชยผู้วิจัยพบว่าในขณะนี้

เส้นทางจักรยานได้ถูกยกเลิกใช้ไปโดยมีการเทพ้ืนถนนยางมะตอยตลอดระยะเส้นทางจักรยานถนน
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สนามไชยโดยเส้นทางจักรยานเดิมมีจุดเริ่มต้นที่ถนนกัลยาณไมตรีและปลายทางที่ถนนมหาราช
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 0.90 กิโลเมตร ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาผู้วิจัยพบว่าบริเวณนี้เส้นทางถนนมี 4 
ช่องทางจราจรไปกลับการเคลื่อนตัวของรถในภาพรวมไม่หนาแน่นมาก แต่ยังสามารถพบเห็นรถ
โดยสารไม่ประจ าทาง รถสามล้อ และรถส่วนบุคคลจอดริมถนนบริเวณไหล่ทางซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิม
เป็นเส้นทางจักรยานมาก่อน 

   

   
ภาพที่ 61 สภาพเส้นทางจักรยานถนนสนามไชยในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 

8.11 เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี 
ประเภทของทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจทางกายภาพของเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีพบว่า

ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่หน่วยงานราชการ รองลงมาเป็นชุมชน ย่านพาณิชยกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร
ตามล าดับ โดยมีลักษณะของเส้นทางจักรยานเป็นช่องทางจักรยานเฉพาะ โดยการตีเส้นแบ่งสีเขียว
บริเวณไหล่ทางและมีอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจราจรอย่างชัดเจน (Multi-Use Path) มีระยะทางจาก
จุดเริ่มต้นที่สี่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้าถึงปลายทางที่ถนนสนามไชยระยะทางทั้งสิ้น 0.47 กิโลเมตร ความ
กว้างของเส้นทางจักรยานตลอดระยะเส้นทางอยู่ที่ 2.30 เมตร 

 
ภาพที่ 62 แสดงเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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เครื่องหมำยสัญลักษณ์ 
เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีตลอดระยะเส้นทางมีอุปกรณ์กั้น (Buffer) แบ่ง

ช่องทางจราจรอย่างชัดเจนจากเส้นทางถนน บนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานมีเครื่องหมายสัญลักษณ์  
“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวชัดเจนตลอดระยะเส้นทางจักรยานและมีหมุดถนน
สะท้อนแสงช่วยป้องกันผู้ขับขี่จักรยานในเวลากลางคืน ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าตลอดระยะเส้นทาง
จักรยานไม่มีอุปกรณ์กั้น(Buffer) แบ่งช่องทางจราจร มีเพียงบริเวณเส้นทางจักรยานช่วงถนนบ ารุง
เมืองที่ยังมีอุปกรณ์ก้ัน(Buffer) แบ่งช่องทางจราจรใช้อยู่ 

กำรเชื่อมต่อโดยตรง 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีพบว่ามีลักษณะเป็น

เส้นทางตรงไม่มีจุดตัดหรือจุดหักศอกตลอดระยะเส้นทางจักรยาน สามารถเชื่อมต่อเส้นทางจักรยาน
ระหว่างเส้นทางจักรยานถนนสนามไชย (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) และเส้นทางจักรยานถนนตะนาว โดยจุด
เชื่อมต่อเส้นทางจักรยานสามารถขับข่ีได้อย่างต่อเนื่อง               

กำรจรำจร 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 2 ช่วงระยะเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด คือ ช่วงเช้า  

(7.00 น.-9.00 น.) และช่วงเย็น (16.00 น. -18.00 น.) ทั้งวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ พบว่า 
ในวันธรรมดาทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นการจราจรในถนนเส้นนี้มีปริมาณการจราจรไม่หนาแน่นมาก
สามารถเคลื่อนตัวได้ตลอดระยะเส้นทางโดยส่วนใหญ่จะติดขัดจากการให้สัญญาณไฟบริเวณสี่แยกสี่
กั๊กเสาชิงช้าและบริเวณแยกสะพานช้างโรงสี แต่การจราจรในภาพรวมถือว่าไม่ติดขัดเป็นเวลานานรถ
สามารถเคลื่อนตัวได้ตลอดระยะเส้นทางส่วนในวันเสาร์และอาทิตย์การจราจรไม่หนาแน่นสามารถ
เคลื่อนตัวได้ตลอดระยะเส้นทางอาจมีติดขัดจากรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจอดบริเวณริมถนน
สนามไชยแต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ในภาพรวมถือว่ารถสามารถเคลื่อนตัวได้ตลอดระยะเส้นทาง 

ควำมปลอดภัย 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีพบจุด

ขัดแย้งทางการจราจรระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืนอยู่บริเวณสี่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า แต่เนื่องจาก
บริเวณแยกนี้มีการให้สัญญาณไฟจราจรซึ่งสามารถช่วยเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้
จักรยานได้ในระดับหนึ่ง และบริเวณแยกสะพานช้างโรงสีโดยมีเส้นทางถนนอัษฎางค์ตัดผ่านทั้งนี้
ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าบริเวณจุดตัดบริเวณนี้รถยนต์ที่วิ่งมาจากถนนอัษฎางค์มีการใช้ความเร็วที่ค่อนข้าง
สูงถึงแม้ว่าบริเวณแยกนี้จะมีสัญญาณไฟจราจรแต่ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และยัง
พบรถสามล้อและจักรยานยนต์รับจ้างจอดรอรับส่งผู้โดยสารบนเส้นทางจักรยานท าให้ผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานต้องหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนร่วมกับยาพาหนะอ่ืนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ส่วนในเวลายามค่ า
คืนพบว่าหมุดถนนสะท้อนแสงบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานยังสามารถใช้งานได้อยู่บ้างโดยเฉพาะบริเวณ
ช่วงถนนบ ารุงเมืองที่หมุดถนนสะท้อนแสงบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานสามารถท างานได้เกือบพร้อม
สมบูรณ์ 
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ควำมสะดวกสบำยของเส้นทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความสะดวกสบายของเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี

ผู้วิจัยพบว่าตลอดระยะเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการขับขี่
จักรยานมีเพียงเนินสะพานข้ามคลองบริเวณสะพานช้างโรงสีแต่ระดับความชันไม่สูงมากจนก่อให้เกิด
ความยากล าบากในการขับขี่ และตลอดระยะเส้นทางจักรยานผู้วิจัยไม่พบเห็นจุดบริการจอดหรือฝาก
รถจักรยานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อีกด้วย 

   

   
ภาพที่ 63 สภาพเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 

8.12 เส้นทำงจักรยำนถนนหน้ำพระธำตุ 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนหน้าพระธาตุผู้วิจัยพบว่าในขณะนี้

เส้นทางจักรยานได้ถูกยกเลิกใช้ไปโดยมีการเทพ้ืนถนนยางมะตอยตลอดระยะเส้นทางจักรยานถนน
หน้าพระธาตุโดยเส้นทางจักรยานเดิมมีจุดเริ่มต้นที่ถนนหน้าพระลานและปลายทางที่ถนนราชินี
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 0.74 กิโลเมตร ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาผู้วิจัยพบว่าบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนน
หน้าพระลานยาวมาถึงบริเวณหน้าตึกถาวรวัตถุมีปริมาณนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมากโดยส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง และยังพบอีกว่าบริเวณริมถนนมีรถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ 
รถสามล้อ และรถโดยสารส่วนบุคคล จอดรอรับส่งผู้โดยสารตลอดระยะเส้นทางถนนหน้าพระธาตุซึ่ง
บริเวณดังกล่าวเดิมเป็นเส้นทางจักรยานมาก่อน 

   

   
ภาพที่ 64 สภาพเส้นทางจักรยานถนนหน้าพระธาตุในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2561 
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ภาพที่ 65 เส้นทางจักรยานที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
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9. สรุป  
จาการศึกษาข้อมูลลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเกาะรัตนโกสินทร์  สามารถ

สรุปสาระส าคัญท่ีได้ในแต่ละด้านดังนี้ 
8.1 ขอบเขตพื้นที่เกำะรัตนโกสินทร์ 

พ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนที่ใจกลางเขตพระนคร ศูนย์กลางการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ มีแม่น้ าล้อมรอบระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาทางตะวันตก
กับคลองหลอดหรือคลองคูเมืองเดิมทางตะวันออก ซึ่งเกาะรัตนโกสินทร์ แบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือ เกาะ
รัตนโกสินทร์ชั้นใน คือบริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองคูเมืองเดิม (คลอง
หลอด) มีพ้ืนที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือบริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วย
คลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด) แม่น้ าเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ คลองรอบกรุง (คลองบาล าพู-คลองโอ่ง
อ่าง) แม่น้ าเจ้าพระยาด้านทิศใต้ มีพ้ืนที่ประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,438 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่
แขวงชนะสงคราม แขวงบวรนิเวศ แขวงส าราญราษฎร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงวัด
ราชบพิธ แขวงตลาดยอด และแขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

9.2 ลักษณะท่ัวไปของเกำะรัตนโกสินทร์ 
เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนที่ทางประวัตศาสตร์ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน 

เป็นที่ตั้งของพระราชวัง วัด พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย ในอดีตนั้นพ้ืนที่
เกาะรัตนโกสินทร์คือต าบลบางกอกซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งฝั่ง กรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีรวมเป็นแผ่นดิน
เดียวกัน มีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาอย่างยาวนาน เรียกว่าชุมชนบางกอก ชุมชนบางกอก
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองพระประแดงซึ่งเป็นเมืองด่านส าคัญที่มีที่
ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ปัจจุบันพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ส่วนหนึ่งเป็นย่านการค้า สถานที่ท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร โรงแรม และเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย จนมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกต่างเข้ามาเยี่ยมชมความงามในสถานที่แห่งนี้ จน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญท่ีท าให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทย 

9.3 กำรส ำรวจลักษณะทำงกำยภำพของเส้นทำงจักรยำน 
จากการส ารวจลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานทั้ง 12 เส้นทาง ผู้วิจัย

พบว่าเส้นทางจักรยานที่มีอยู่ในปัจจุบันบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นั้น มีทั้งเส้นทางจักรยานที่ยังมี
ใช้อยู่ คือ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว เส้นทางจักรยานถนนพระ
อาทิตย ์เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณ
ไมตรี และเส้นทางจักรยานที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว คือ เส้นทางจักรยานถนนหน้าพระลาน เส้นทาง
จักรยานถนนมหาราช เส้นทางจักรยานถนนราชินี เส้นทางจักรยานถนนท้ายวัง เส้นทางจักรยานถนน
สนามไชย เส้นทางจักรยานถนนหน้าพระธาตุ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ส ารวจผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่
เส้นทางจักรยานที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น บริเวณริมทางถนน ได้ถูกยานพาหนะทุกรูปแบบจอดทับ
เส้นทางจักรยานที่มีอยู่เดิมเป็นระยะเวลานาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้แหล่งสถานที่
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ท่องเที่ยวที่ส าคัญๆของเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีปริมาณนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมาก ส่วนในเส้นทาง
จักรยานที่ยังคงมีอยู่ผู้วิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพเก่าทรุดโทรมไปมากจากการใช้งาน ขาดการ
บ ารุงรักษา และดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สภาพพ้ืนผิวมีรอยแตก เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าขัง อุปกรณ์
กั้นแบ่งช่องทางจราจรช ารุดเสียหาย หมุดถนนสะท้อนแสง บางช่วงขาดหายไป ท าให้ผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นอย่างมาก อีกทั้งจุดบริการสถานที่จอดหรือฝาก
จักรยาน ตลอดระยะทางที่ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ พบว่ามีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นคือบริเวณหน้าสวนสันติชัย
ปราการซึ่งยังอยู่ในสภาสมบูรณ์พร้อมใช้ 
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บทที่ 5 
กำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในบทที่ 5 นี้เป็นการศึกษาโดยการลงส ารวจเก็บข้อมูลแจกแบบสอบถาม

ในพ้ืนที่เส้นทางจักรยานที่ในปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิกเส้นทางจักรยาน มีจ านวนทั้งสิ้น 6 เส้นทาง 
ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ เส้นทางจั กรยานถนนบวร
นิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณ
ไมตรี รวมจ านวน 730 ตัวอย่าง แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานที่ศึกษา จ านวน 330 
ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน จ านวน 400 ตัวอย่าง  และสัมภาษณ์
จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
จ านวน 4 ท่าน แล้วน าผลที่ได้ท าการวิเคราะห์ประมวลผลในประเด็นต่างๆ โดยสามารถแยกเป็นพ้ืนที่
และกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียดที่ส าคัญต่างๆดังนี้ 
 

1. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัย
บริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ 

2. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัย
บริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ 

3. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัย
บริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 

4. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัย
บริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

5. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัย
บริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนตะนาว 

6. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัย
บริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 

7.  ผลการศึกษาจากเกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของ
เส้นทางจักรยานในปัจจุบัน 

8. ผลจากการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดท าเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จ านวน 4 ท่าน 

9. สรุปผลการศึกษา 
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1. ผลกำรศึกษำจำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์มีรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อ
การวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที ่10 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 10 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนพระ
อาทิตย์ 

 
 

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 39 70.91
หญิง 16 29.09

ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00
15-29 ปี 24 43.64
30-59 ปี 30 54.55

60 ปขีึ้นไป 1 1.82
ประถมศึกษา 0 0.00

มัธยมศึกษา 0 0.00

อนุปริญญาหรือ ปวส. 18 32.73

ปริญญาตรี 25 45.45
สูงกว่าปริญญาตรี 12 21.82
นักเรียน/นักศึกษา 13 23.64

รับราชการ 11 20.00

รัฐวิสาหกจิ 5 9.09

พนักงานเอกชน 5 9.09

ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 20 36.36

เกษยีณอายุ 1 1.82

ไม่เกนิ 15,000 5 9.09

15,000-25,000 23 41.82
25,000-35,000 20 36.36

มากกว่า 35,000 7 12.73

(n=55)ผู้ ใช้ เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

ระดับกำร ศึ กษำ

อำยุ

อำชี พ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
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เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์มีเพศชาย
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 70.91 และเพศหญิงจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 

อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์มีอายุ
ระหว่าง30 -59 ปีมากที่สุดจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 อายุระหว่าง 15 -29 ปี จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.64 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.82 ตามล าดับ 

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์มีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว/อิสระมากที่สุดจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการ
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 อาชีพรับราชจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อาชีพ
รัฐวิสาหกิจกับเอกชนจ านวนเท่ากันอย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 อย่างละเท่าๆกัน และ
เกษียณอายุจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระ
อาทิตย์มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 15,000-25,000 บาทจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82 
รายได้ 25,000 –35,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รายได้มากกว่า 35 ,000 บาท 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 และรายได้ไม่เกิน 15 ,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.09 ตามล าดับ 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 11 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์ได้ดังนี้ 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์มีเพศชาย

จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 67.16 และเพศหญิงจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.84 
อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์มีอายุ

ระหว่าง 30 -59 ปีมากที่สุดจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.87 และอายุระหว่าง 15-29 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์
มีระดับการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.84 อนุปริญญาหรือ ปวส. จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 ระดับประถมศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37 ตามล าดับ 
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อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์มีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว/อิสระมากที่สุดจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 61.19 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการ
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 อาชีพรับราชจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 อาชีพ
รัฐวิสาหกิจและเอกชนจ านวนเท่ากันอย่างละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 อย่างละเท่าๆกัน และ
เกษียณอายุจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระ
อาทิตย์มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 15,000-25,000 บาทจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79 
รายได้ 25,000 –35,000 บาทและรายได้ ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวนเท่ากันอย่างละ 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.36 และรายได้มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยาน
ถนนพระอาทิตย์ 

 
 
 

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 45 67.16
หญิง 22 32.84

ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00
15-29 ปี 7 10.45
30-59 ปี 42 62.69

60 ปขีึ้นไป 18 26.87
ประถมศึกษา 17 25.37
มัธยมศึกษา 22 32.84

อนุปริญญาหรือ ปวส. 19 28.36
ปริญญาตรี 9 13.43

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00
นักเรียน/นักศึกษา 9 13.43

รับราชการ 7 10.45
รัฐวิสาหกจิ 2 2.99

พนักงานเอกชน 2 2.99
ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 41 61.19

เกษยีณอายุ 6 8.96

ไม่เกนิ 15,000 19 28.36

15,000-25,000 28 41.79

25,000-35,000 19 28.36

มากกว่า 35,000 1 1.49

(n=67)ผู้อยู่อำศั ยถนนพระอำทิตย์

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

ระดับกำร ศึ กษำ

อำยุ

อำชี พ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
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1.2 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับกำรใช้จักรยำนและกำรเดินทำงของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้
เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลการใช้จักรยานและการ
เดินทางของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์มี
รายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 12 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 12 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลการใช้จักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์ได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของกำรใช้จักรยำน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทาง

จักรยานถนนพระอาทิตย์มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมากที่สุดคือ ท่องเที่ยว/ผักผ่อน จ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.36 เดินทางจับจ่ายใช้สอย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 เดินทางไป
ท างาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ7.27 และเดินทางออกก าลังกาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.64 ตามล าดับ 

ประเภทจักรยำนที่ใช้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนน
พระอาทิตย์ใช้จักรยานประเภทจักรยานพับมากที่สุดคือ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 
จักรยานแม่บ้าน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 จักรยานเสือภูเขา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.64 และจักรยานเสือหมอบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้บ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์เดินทางด้วยจักรยานในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ 3 -5 วัน/
สัปดาห์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 เดินทาง 1-2 วัน/สัปดาห์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.55 เดินทางน้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และเดินทางมากกว่า 5 
วัน/สัปดาห์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ช่วงระยะเวลำที่ใช้จักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้
เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์เดินทางช่วงระยะเวลามากที่สุดคือช่วงเวลา 16.00 -19.00 น. 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 ช่วงเวลา 13.00 -16.00 น. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.36 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 และช่วงเวลา 9.00-12.00 น. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนน
พระอาทิตย์ 

 
 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จาก
การแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์เดินทางไป วัด/ศาสนสถาน มาก
ที่สุดคือ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 สวนสาธารณะ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 
โบราณสถาน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 พระราชวัง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
ร้านค้า/ตลาด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 พิพิธภัณสถาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 
และสถานศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 ตามล าดับ 

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรใช้งำนเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์พบเจอ

จ ำนวน ร้อยละ

ออกก่าลังกาย 2 3.64

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน 31 56.36

จับจ่ายใช้สอย 18 32.73

ไปทา่งาน 4 7.27

ประเภทอื นๆ 0 0.00

จักรยานแม่บา้น 19 34.55

จักรยานพับ 21 38.18

จักรยานเสือหมอบ 2 3.64

จักรยานเสือภเูขา 13 23.64

ประเภทอื นๆ 0 0.00

นอ้ยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ 5 9.09

1-2 วัน/สัปดาห์ 19 34.55

3-5 วัน/สัปดาห์ 28 50.91

มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ 3 5.45

6.00-9.00 น. 2 3.64

9.00-12.00 น. 1 1.82

12.00-13.00 น. 3 5.45

13.00-16.00 น. 20 36.36

16.00-19.00 น. 29 52.73

เดินทางตลอดทัง้วัน 0 0.00

พระราชวัง 10 18.18

วัด/ศาสนสถาน 19 34.55

โบราณสถาน 12 21.82

พิพิธภณัสถาน 2 3.64

สถานศึกษา 1 1.82

สวนสาธารณะ 13 23.64

ร้านค้า/ตลาด 6 10.91

อื นๆ 0 0.00

พื้นผิวขรุขระไม่สม ่าเสมอ 18 32.73

เส้นทางจักรยานถูกรุกล่้าโดยยานพาหนะอื น 25 45.45

ทางจักรยานขาดความต่อเนื อง 27 49.09

ขาดเครื องหมายสัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้น 8 14.55

อันตรายจากอุบติัเหตุ 2 3.64

ปริมาณการจราจรที หนาแนน่ 4 7.27

ความเร็วของการจราจร 5 9.09

อื นๆ 0 0.00

พื้นที ส่าหรับจอดจักรยาน 20 36.36

ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน 7 12.73

ภมูิทศันแ์ละความสวยงาม 6 10.91

ความต่อเนื องของเส้นทางจักรยานในพื้นที 28 50.91

อุปกรณ์ความปลอดภยั 30 54.55

อื นๆ 0 0.00

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรใชจ้ักรยำน

ผู้ใชเ้ส้นทำงจักรยำน ถนนพระอำทติย์ (n=55)

ชว่งระยะเวลำทีใ่ชจ้ักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ

ทำ่นเดนิทำงดว้ยจักรยำนไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้

วัตถุประสงค์ของกำรใชจ้ักรยำน

ประเภทจักรยำนทีใ่ช้

ทำ่นเดนิทำงดว้ยจักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำบ่อยแค่ไหน

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรใชง้ำนเสน้ทำงจักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำน้ี *

ทำ่นอยำกให้มกีำรปรับปรุงเรื่องใดในพ้ืนทีเ่ส้นทำงจักรยำนทีศึ่กษำน้ี *
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ปัญหาจากการใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.09 ปัญหาเส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.45 ปัญหาพ้ืนผิวขรุขระไม่สม่ าเสมอ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 ปัญหาขาดเครื่องหมาย
สัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55  ปัญหาความเร็วของการจราจร จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ปัญหาปริมาณการจราจรที่หนาแน่น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 
และปัญหาอันตรายจากอุบัติเหตุ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 

ท่ำนอยำกให้มีกำรปรับปรุงเรื่องใดในพื้นที่เส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์อยากให้มี
การปรับปรุงเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.55 ปรับปรุงความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.91 ปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับจอดจักรยาน จ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 36.36 ปรับปรุงขนาดความ
กว้างของเส้นทางจักรยาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 และปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์และความ
สวยงาม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 ตามล าดับ 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 13 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์ได้ดังนี้ 
รูปแบบกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่

อาศัยบริเวณถนนพระอาทิตย์รูปแบบการเดินทางมากที่สุดคือ เดินทางโดยจักรยานยนต์ จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 เดินทางโดยจักรยาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 เดินทางโดย
รถยนต์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 เดินทางโดยเดินเท้า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.94 และเดินทางโดยรถรับจ้าง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนพระอาทิตย์วัตถุประสงค์ของการเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ 
จับจ่ายใช้สอย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70 เดินทางไปท างาน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.37 ท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ออกก าลังกาย จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.48 ตามล าดับ 

 
 
 
 

 



  129 

ตารางที่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนพระ
อาทิตย์ 

 
 

   ท่ำนเดินทำงในเส้นทำงที่ศึกษำบ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้
อยู่อาศัยบริเวณถนนพระอาทิตย์เดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ มากกว่า5วัน/สัปดาห์ จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 79.10 เดินทาง3-5วัน/สัปดาห์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 และเดินทาง
1-2วัน/สัปดาห์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 

ช่วงระยะเวลำที่เดินทำง จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนน
พระอาทิตย์เดินทางมากที่สุดคือช่วงเดินทางตลอดทั้งวัน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78 ช่วง
ระยะเวลา 6.00-9.00 น. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 ช่วงระยะเวลา 13.00 -16.00 น. 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42 ช่วงระยะเวลา 9.00-12.00 น. และ16.00-19.00 น. จ านวน
เท่ากันอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 อย่างละเท่าๆกัน และช่วงระยะเวลา 12.00-13.00 น. 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 

จ ำนวน ร้อยละ

เดินเทา้ 8 11.94

จักรยาน  15 22.39

จักรยานยนต์ 23 34.33

รถยนต์ 14 20.90

รถรับจ้าง 7 10.45

อื นๆโปรดระบ.ุ........ 0 0.00

ออกก่าลังกาย 3 4.48

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน           7 10.45

จับจ่ายใช้สอย 40 59.70

ไปทา่งาน 17 25.37

ประเภทอื นๆโปรดระบุ…………… 0 0.00

นอ้ยกว่า1วัน/สัปดาห์ 0 0.00

1-2วัน/สัปดาห ์        1 1.49

3-5วัน/สัปดาห ์ 13 19.40

มากกว่า5วัน/สัปดาห ์  53 79.10

6.00-9.00 น. 12 17.91

9.00-12.00 น. 3 4.48

12.00-13.00 น. 1 1.49

13.00-16.00 น. 11 16.42

16.00-19.00 น. 3 4.48

เดินทางตลอดทัง้วัน 30 44.78

พระราชวัง 1 1.49

วัด/ศาสนสถาน 24 35.82

โบราณสถาน 2 2.99

พิพิธภณัสถาน 3 4.48

สถานศึกษา 9 13.43

สวนสาธารณะ 14 20.90

ร้านค้า/ตลาด 33 49.25

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

กีดขวางการจราจร 35 52.24

ความแออัดของพื้นที 12 17.91

ปญัหาการด่าเนนิกิจกรรมต่างๆ 34 50.75

ความไม่ปลอดภยัจากเส้นทางจักรยาน 3 4.48

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

ทางจักรยานแบบใช้พื้นที ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบง่พื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยาน แต่มีปา้ยหรือ

สัญลักษณ์บนพื้นถนนเพื อบอกผู้ขับขี รถยนต์ใหร้ะวังจักรยาน
34 50.75

ทางจักรยานแบบแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยาน มีการแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการ

ใช้สีทาบนพื้นถนนบริเวณริมทางถนน
27 40.30

ทางจักรยานแบบจัดพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้นแยกพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานด้วย

เสาหรือหลักกั้นแบง่ช่องจราจร
2 2.99

ทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเทา้คนเดิน 4 5.97

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรมเีส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ *

หำกมกีำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำน

ในพ้ืนทีข่องทำ่น ทำ่นอยำกไดเ้ส้นทำง

จักรยำนลักษณะรูปแบบใด

ทำ่นเดนิทำงไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *

ทำ่นเดนิทำงในเส้นทำงทีศึ่กษำบ่อยแค่

ไหน

ชว่งระยะเวลำทีเ่ดนิทำง

วัตถุประสงค์ของกำรเดนิทำงของทำ่น

ในพ้ืนทีศึ่กษำ

รูปแบบกำรเดนิทำงของทำ่นในพ้ืนที่

ศึกษำ

ผู้อยู่อำศัยถนนพระอำทติย์ (n=67)

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรเดนิทำงในพ้ืนทีศึ่กษำ

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้
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ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจก
แบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนพระอาทิตย์พบว่าเดินทางไป ร้านค้า/ตลาด จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.25 เดินทางไป วัด/ศาสนาสถาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82 เดินทางไป
สวนสาธารณะ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 เดินทางไปสถานศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.43 เดินทางไปพิพิธภัณสถาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 เดินทางไปโบราณสถาน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 และเดินทางไปพระราชวัง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ1.49  

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรมีเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ (เลือกตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนพระอาทิตย์พบว่าปัญหาที่พบ
เจอจากการมีเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ กีดขวางการจราจร จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 52.24 
ปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 ปัญหาความแออัดของพ้ืนที่ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 และปัญหาจากความไม่ปลอดภัยจากเส้นทางจักรยาน จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ตามล าดับ 

หำกมีกำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ของท่ำน ท่ำนอยำกได้เส้นทำงจักรยำน
ลักษณะรูปแบบใด จากการแจกแบบสอบถามพบว่าหากมีการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนน
พระอาทติย์ผู้อยู่อาศัยอยากได้เส้นทางจักรยานลักษณะทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่
มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้
ระวังจักรยาน มากที่สุด จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 ลักษณะทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่
ส าหรับจักรยาน มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้สีทาบนพ้ืนถนนบริเวณ
ริมทางถนน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 และลักษณะทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเท้าคน
เดิน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97  

1.3 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำนของกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจ
เส้นทางจักรยานของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์มี
รายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 14 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 14 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์ได้ดังนี้ 
ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม

ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสมของ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.89 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.854 
ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของ
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์ 

 
 

จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านจุดบริการที่จอดจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.87 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.885 

ควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความกว้างของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.95 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.803 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation
3.89 0.854

Mean Standard Deviation
2.87 0.883

Mean Standard Deviation

2.95 0.803

Mean Standard Deviation

2.58 0.809

Mean Standard Deviation

2.56 0.834

Mean Standard Deviation

2.49 0.791

Mean Standard Deviation

2.36 0.704

Mean Standard Deviation

2.49 0.690
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด
หมำยเหต ุ

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนพระอำทิตย์ (n=55)

ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร

เดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปำนกลำง

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำง

จักรยำน

ปำนกลำง

มำก
ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ
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สภำพพื้นที่ผิวเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านสภาพพ้ืนผิวของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.809 

ควำมต่อเนื่องของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.834 

ควำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบนเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยจากการ
สัญจรบนเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.791 

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคืน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบนเส้นทาง
จักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.36 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.704 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านควำมสะดวกสบำยใน
กำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำนอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.690 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 15 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

เกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์ได้ดังนี้ 
ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ

ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสม
ของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.28 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.794 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงบนท้องถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจด้านความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.82 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.737 
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ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้
อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์ 

 
 

ควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 
2.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.607 

ควำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.55 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.530 

ขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจขนาดความกว้างของเส้นทาง
จักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.533 

อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทำงเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทาง

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.28 0.794

Mean Standard Deviation

2.82 0.737

Mean Standard Deviation

2.58 0.607

Mean Standard Deviation

2.55 0.530

Mean Standard Deviation

2.49 0.533

Mean Standard Deviation

2.22 0.546

Mean Standard Deviation

2.01 0.507

Mean Standard Deviation

2.22 0.623

Mean Standard Deviation

2.28 0.714
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้

ข้ อมูลข่ ำวสำรต่ำงๆ
เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำ

กำรจรำจรในพ้ืนที่

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนพระอำทิตย์ (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

ควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำน

หมำยเหต ุ

ปำนกลำง

ปำนกลำง
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เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.546 

กำรประชำสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจในการประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.01 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.507 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจ เส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.22 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.623 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจรในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจ เส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.28 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.714 

2. ผลกำรศึกษำจำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุมีรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการ
วิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 16 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 16 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุได้ดังนี้ 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุมีเพศชาย

จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 และเพศหญิงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 
อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุมีอายุระหว่าง

30 -59 ปีมากที่สุดจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18 อายุระหว่าง 15-29 ปี จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.73 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 16 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุ 

 
 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09 ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.91 ตามล าดับ 

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุมีอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัว/อิสระมากที่สุดจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการจ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.27 อาชีพรับราชจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 อาชีพรัฐวิสาหกิจจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.91 อาชีพพนักงานเอกชนจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 และเกษียณอายุจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 15,000-25,000 บาทจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รายได้ 25,000 –

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 40 72.73
หญิง 15 27.27

ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00
15-29 ปี 18 32.73
30-59 ปี 32 58.18

60 ปขีึ้นไป 5 9.09
ประถมศึกษา 0 0.00

มัธยมศึกษา 0 0.00

อนุปริญญาหรือ ปวส. 22 40.00

ปริญญาตรี 27 49.09
สูงกว่าปริญญาตรี 6 10.91
นักเรียน/นักศึกษา 15 27.27

รับราชการ 9 16.36

รัฐวิสาหกจิ 6 10.91

พนักงานเอกชน 2 3.64

ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 21 38.18

เกษยีณอายุ 2 3.64

ไม่เกนิ 15,000 6 10.91

15,000-25,000 25 45.45
25,000-35,000 19 34.55

มากกว่า 35,000 5 9.09

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ

อำชีพ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้ใช้ เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ (n=55)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป
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35,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.91 และรายได้มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 17 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุได้ดังนี้ 
ตารางที่ 17 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยาน
ถนนพระสุเมรุ 

 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุมีเพศชาย

จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 และเพศหญิงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 
อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุมีอายุระหว่าง 

30 -59 ปีมากที่สุดจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 79.10 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.43 อายุระหว่าง 15-29 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุมี
ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. มากที่สุดจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 58.21 มัธยมศึกษา

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 52 77.61
หญิง 15 22.39

ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00
15-29 ปี 5 7.46
30-59 ปี 53 79.10

60 ปขีึ้นไป 9 13.43
ประถมศึกษา 9 13.43
มัธยมศึกษา 11 16.42

อนุปริญญาหรือ ปวส. 39 58.21
ปริญญาตรี 7 10.45

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.49
นักเรียน/นักศึกษา 7 10.45

รับราชการ 7 10.45
รัฐวิสาหกจิ 1 1.49

พนักงานเอกชน 3 4.48
ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 42 62.69

เกษยีณอายุ 7 10.45

ไม่เกนิ 15,000 25 37.31

15,000-25,000 13 19.40

25,000-35,000 29 43.28

มากกว่า 35,000 0 0.00

ผู้อยู่อำศั ยถนนพระสุเมรุ (n=67)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ

อำชีพ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
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จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42ประถมศึกษาจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 ปริญญาตรี
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ระดับ และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.49 ตามล าดับ 

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุมีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว/อิสระมากท่ีสุดจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ,อาชีพรับ
ราชและเกษียณอายุมีจ านวน เท่ากันที่ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 เท่ากัน อาชีพพนักงานเอกชน
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 และอาชีพรัฐวิสาหกิจจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 
ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระ
สุเมรุมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 25,000 –35,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 
รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 37.31 และรายได้15 ,000-25,000 บาท 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 ตามล าดับ 

2.2 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับกำรใช้จักรยำนและกำรเดินทำงของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้
เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลการใช้จักรยานและการ
เดินทางของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุมีรายละเอียด
ของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 18 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลการใช้จักรยาน
ของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณเส้นทางจักรยานในพื้นที่ถนนถนนพระสุเมรุได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของกำรใช้จักรยำน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานถนนพระสุเมรุมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมากที่สุดคือ ท่องเที่ยว/ผักผ่อน จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.75 เดินทางจับจ่ายใช้สอย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 เดินทางไปท างาน 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ14.55 และเดินทางออกก าลังกาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
ตามล าดับ 

ประเภทจักรยำนที่ใช้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนน
พระสุเมรุใช้จักรยานประเภทจักรยานเสือหมอบมากที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 
จักรยานพับและจักรยานเสือภูเขา จ านวนเท่ากันอย่างละ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 อย่างละ
เท่าๆกัน และจักรยานแม่บ้าน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนน
พระสุเมรุ 

 
 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้บ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุเดินทางด้วยจักรยานในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ 3 -5 วัน/
สัปดาห์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 เดินทาง 1-2 วัน/สัปดาห์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.91 เดินทางมากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 และเดินทางน้อยกว่า 
1 วัน/สัปดาห์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 ตามล าดับ 

ช่วงระยะเวลำที่ใช้จักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้
เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุเดินทางช่วงระยะเวลามากที่สุดคือช่วงเวลา 16.00 -19.00 น. จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 
ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.45 และช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 ตามล าดับ 

จ ำนวน ร้อยละ

ออกก่าลังกาย 5 9.09

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน 29 52.73

จับจ่ายใช้สอย 13 23.64

ไปทา่งาน 8 14.55

ประเภทอื นๆ 0 0.00

จักรยานแม่บา้น 10 18.18

จักรยานพับ 12 21.82

จักรยานเสือหมอบ 21 38.18

จักรยานเสือภเูขา 12 21.82

ประเภทอื นๆ 0 0.00

นอ้ยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ 1 1.82

1-2 วัน/สัปดาห์ 17 30.91

3-5 วัน/สัปดาห์ 29 52.73

มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ 8 14.55

6.00-9.00 น. 12 21.82

9.00-12.00 น. 3 5.45

12.00-13.00 น. 1 1.82

13.00-16.00 น. 19 34.55

16.00-19.00 น. 20 36.36

เดินทางตลอดทัง้วัน 0 0.00

พระราชวัง 5 9.09

วัด/ศาสนสถาน 13 23.64

โบราณสถาน 9 16.36

พิพิธภณัสถาน 13 23.64

สถานศึกษา 2 3.64

สวนสาธารณะ 17 30.91

ร้านค้า/ตลาด 8 14.55

อื นๆ 0 0.00

พื้นผิวขรุขระไม่สม ่าเสมอ 12 21.82

เส้นทางจักรยานถูกรุกล่้าโดยยานพาหนะอื น 19 34.55

ทางจักรยานขาดความต่อเนื อง 23 41.82

ขาดเครื องหมายสัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้น 8 14.55

อันตรายจากอุบติัเหตุ 3 5.45

ปริมาณการจราจรที หนาแนน่ 4 7.27

ความเร็วของการจราจร 5 9.09

อื นๆ 0 0.00

พื้นที ส่าหรับจอดจักรยาน 11 20.00

ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน 13 23.64

ภมูิทศันแ์ละความสวยงาม 9 16.36

ความต่อเนื องของเส้นทางจักรยานในพื้นที 29 52.73

อุปกรณ์ความปลอดภยั 30 54.55

อื นๆ 0 0.00

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรใชจ้ักรยำน

ผู้ใชเ้ส้นทำงจักรยำน ถนนพระสุเมรุ (n=55)

ชว่งระยะเวลำทีใ่ชจ้ักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ

ทำ่นเดนิทำงดว้ยจักรยำนไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้

วัตถุประสงค์ของกำรใชจ้ักรยำน

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรใชง้ำนเสน้ทำงจักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำน้ี *

ทำ่นอยำกให้มกีำรปรับปรุงเรื่องใดในพ้ืนทีเ่ส้นทำงจักรยำนทีศึ่กษำน้ี *

ประเภทจักรยำนทีใ่ช้

ทำ่นเดนิทำงดว้ยจักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำบ่อยแค่ไหน
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ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จาก
การแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุเดินทางไปสวนสาธารณะมากที่สุดคือ 
จ านวน17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91  วัด/ศาสนสถานและพิพิธภัณสถานจ านวนเท่ากันอย่างละ 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.64อย่างละเท่าๆกัน  โบราณสถาน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 
ร้านค้า/ตลาด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 พระราชวัง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
และสถานศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ  

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรใช้งำนเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุพบเจอปัญหา
จากการใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.82 ปัญหาเส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 
ปัญหาพ้ืนผิวขรุขระไม่สม่ าเสมอ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 ปัญหาขาดเครื่องหมาย
สัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55  ปัญหาความเร็วของการจราจร จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ปัญหาปริมาณการจราจรที่หนาแน่น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 
และปัญหาอันตรายจากอุบัติเหตุ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ท่ำนอยำกให้มีกำรปรับปรุงเรื่องใดในพื้นที่เส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุอยากให้มีการ
ปรับปรุงเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.55 ปรับปรุงความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 
ปรับปรุงขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 ปรับปรุงพ้ืนที่
ส าหรับจอดจักรยาน จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 20.00 และปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์และความ
สวยงาม จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 ตามล าดับ 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 19 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุได้ดังนี้ 
รูปแบบกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่

อาศัยบริเวณถนนพระสุเมรุรูปแบบการเดินทางมากท่ีสุดคือ เดินทางโดยจักรยานยนต์ จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.34 เดินทางโดยรถยนต์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 เดินทางโดยจักรยาน 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 เดินทางโดยเดินเท้า จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93 และ
เดินทางโดยรถรับจ้าง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ 

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนพระสุเมรุวัตถุประสงค์ของการเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ จับจ่าย
ใช้สอย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 เดินทางไปท างาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.87 ท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 ออกก าลังกาย จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.45 ตามล าดับ    

ท่ำนเดินทำงในเส้นทำงที่ศึกษำบ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่
อาศัยบริเวณถนนพระสุเมรุเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ มากกว่า5วัน/สัปดาห์ จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.19 เดินทาง3-5วัน/สัปดาห์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 และเดินทาง1-2
วัน/สัปดาห์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ตามล าดับ 

จ ำนวน ร้อยละ

เดินเทา้ 10 14.93

จักรยาน  13 19.40

จักรยานยนต์ 21 31.34

รถยนต์ 15 22.39

รถรับจ้าง 8 11.94

อื นๆโปรดระบ.ุ........ 0 0.00

ออกก่าลังกาย 7 10.45

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน           13 19.40

จับจ่ายใช้สอย 29 43.28

ไปทา่งาน 18 26.87

ประเภทอื นๆโปรดระบ…ุ………… 0 0.00

นอ้ยกว่า1วัน/สัปดาห์ 0 0.00

1-2วัน/สัปดาห ์        3 4.48

3-5วัน/สัปดาห ์ 23 34.33

มากกว่า5วัน/สัปดาห ์  41 61.19

6.00-9.00 น. 14 20.90

9.00-12.00 น. 6 8.96

12.00-13.00 น. 2 2.99

13.00-16.00 น. 9 13.43

16.00-19.00 น. 6 8.96

เดินทางตลอดทัง้วัน 30 44.78

พระราชวัง 4 5.97

วัด/ศาสนสถาน 28 41.79

โบราณสถาน 3 4.48

พิพิธภณัสถาน 7 10.45

สถานศึกษา 16 23.88

สวนสาธารณะ 28 41.79

ร้านค้า/ตลาด 32 47.76

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

กีดขวางการจราจร 38 56.72

ความแออัดของพื้นที 26 38.81

ปญัหาการด่าเนนิกิจกรรมต่างๆ 33 49.25

ความไม่ปลอดภยัจากเส้นทางจักรยาน 4 5.97

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

ทางจักรยานแบบใช้พื้นที ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบง่พื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยาน แต่มีปา้ยหรือ

สัญลักษณ์บนพื้นถนนเพื อบอกผู้ขับขี รถยนต์ใหร้ะวังจักรยาน
31 46.27

ทางจักรยานแบบแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยาน มีการแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้

สีทาบนพื้นถนนบริเวณริมทางถนน
29 43.28

ทางจักรยานแบบจัดพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้นแยกพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานด้วยเสา

หรือหลักกั้นแบง่ช่องจราจร
1 1.49

ทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเทา้คนเดิน 6 8.96

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0.00

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรเดนิทำงในพ้ืนทีศึ่กษำ

รูปแบบกำรเดนิทำงของทำ่นในพ้ืนที่

ศึกษำ

ผู้อยู่อำศัยถนนพระสุเมรุ (n=67)

ทำ่นเดนิทำงในเส้นทำงทีศึ่กษำบ่อยแค่

ไหน

ชว่งระยะเวลำทีเ่ดนิทำง

วัตถุประสงค์ของกำรเดนิทำงของทำ่น

ในพ้ืนทีศึ่กษำ

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรมเีส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ *

ทำ่นเดนิทำงไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *

หำกมกีำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำน

ในพ้ืนทีข่องทำ่น ทำ่นอยำกไดเ้ส้นทำง

จักรยำนลักษณะรูปแบบใด
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ช่วงระยะเวลำที่เดินทำง จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนน
พระสุเมรุเดินทางมากที่สุดคือช่วงเดินทางตลอดทั้งวัน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78 ช่วง
ระยะเวลา 6.00-9.00 น. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 ช่วงระยะเวลา 13.00 -16.00 น. 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 ช่วงระยะเวลา 9.00 -12.00 น. และ16.00-19.00 น. จ านวน
เท่ากันอย่างละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 อย่างละเท่าๆกัน และช่วงระยะเวลา 12.00 -13.00 น. 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจก
แบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนพระสุเมรุพบว่าเดินทางไป ร้านค้า/ตลาด จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.76 เดินทางไป วัด/ศาสนาสถานและเดินทางไปสวนสาธารณะ จ านวนเท่ากันอย่าง
ละ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79 อย่างละเท่าๆกัน เดินทางไปสถานศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.88 เดินทางไปพิพิธภัณสถาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 เดินทางไปพระราชวัง 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ5.97 และเดินทางไปโบราณสถาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 
ตามล าดับ 

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรมีเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ (เลือกตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนพระสุเมรุพบว่าปัญหาที่พบ
เจอจากการมีเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ กีดขวางการจราจร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 56.72 
ปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 ปัญหาความแออัดของพ้ืนที่ 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 38.81 และปัญหาจากความไม่ปลอดภัยจากเส้นทางจักรยาน จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดับ 

หำกมีกำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ของท่ำน ท่ำนอยำกได้เส้นทำงจักรยำน
ลักษณะรูปแบบใด จากการแจกแบบสอบถามพบว่าหากมีการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนน
พระสุเมรุผู้อยู่อาศัยอยากได้เส้นทางจักรยานลักษณะทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มี
การแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้
ระวังจักรยาน มากที่สุด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 46.27 ลักษณะทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่
ส าหรับจักรยาน มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้สีทาบนพ้ืนถนนบริเวณ
ริมทางถนน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 และลักษณะทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเท้าคน
เดิน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 

2.3 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำนของกลุ่ม
ตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจ
เส้นทางจักรยานของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุมี
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รายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 20 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 20 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุได้ดังนี้ 
ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม

ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสมของ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.9000 
ตารางที่ 20 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของ
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุ 

 
 

จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านจุดบริการที่จอดจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.952 

ควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความกว้างของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.85 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.848 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

4.07 0.900
Mean Standard Deviation
2.62 0.952

Mean Standard Deviation

2.85 0.848

Mean Standard Deviation

2.51 0.814

Mean Standard Deviation

2.51 0.836

Mean Standard Deviation

2.45 0.715

Mean Standard Deviation

2.36 0.589

Mean Standard Deviation

2.53 0.604
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนพระสุ เมรุ  (n=55)

หมำยเหต ุ

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำงจักรยำน

ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำง

ด้วยเส้นทำงจักรยำน

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

มำก
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สภำพพื้นที่ผิวเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านสภาพพ้ืนผิวของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.814 

ควำมต่อเนื่องของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.836 

ควำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบนเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยจากการ
สัญจรบนเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.45 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.715 

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคืน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบนเส้นทาง
จักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.36 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.589 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกสบายใน
การเดินทางด้วยเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.604 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 21 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติความ
พึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุได้ดังนี้ 

ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสม
ของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.27 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.642 
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ตารางที่ 21 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้
อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนพระสุเมรุ 

 
ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงบนท้องถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน จากการแจก

แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจด้านความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.96 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.661 

ควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 2.79 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.565 

ควำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.73 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.479 

ขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจขนาดความกว้างของเส้นทาง
จักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.70 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.493 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.27 0.642

Mean Standard Deviation

2.96 0.661

Mean Standard Deviation

2.79 0.565

Mean Standard Deviation

2.73 0.479

Mean Standard Deviation

2.70 0.493

Mean Standard Deviation

2.34 0.592

Mean Standard Deviation

2.09 0.514

Mean Standard Deviation

2.21 0.640

Mean Standard Deviation

2.24 0.720
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนพระสุ เมรุ  (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

ควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำน

หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

น้อย

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้ ข้ อมูล

ข่ ำวสำรต่ำงๆ
เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจร

ในพ้ืนที่
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อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทำงเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทาง
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.34 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.592 

กำรประชำสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจในการประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.514 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจเส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.21 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.640 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจรในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจ เส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.24 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.720 

3. ผลกำรศึกษำจำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศมีรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการ
วิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 22 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 22 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศได้ดังนี้ 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศมีเพศชาย

จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศหญิงจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
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ตารางที่ 22 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศ 

 
 

อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศมีอายุระหว่าง
30 -59 ปีมากที่สุดจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 อายุระหว่าง 15-29 ปี จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.91 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 และล าดับอนุปริญญาหรือ ปวส. จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.27 ตามล าดับ  

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศมีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว/อิสระมากที่สุดจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 43.64 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการ
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91 อาชีพรับราชและเอกชนจ านวนเท่ากันอย่างละ 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.09 อย่างละเท่าๆกัน และอาชีพรัฐวิสาหกิจและเกษียณอายุจ านวนเท่ากันอย่างละ 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.64 อย่างละเท่าๆกัน 

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 33 60.00
หญิง 22 40.00

ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00
15-29 ปี 17 30.91
30-59 ปี 35 63.64

60 ปขีึ้นไป 3 5.45
ประถมศึกษา 0 0.00

มัธยมศึกษา 2 3.64

อนุปริญญาหรือ ปวส. 15 27.27

ปริญญาตรี 20 36.36
สูงกว่าปริญญาตรี 18 32.73
นักเรียน/นักศึกษา 17 30.91

รับราชการ 5 9.09

รัฐวิสาหกจิ 2 3.64

พนักงานเอกชน 5 9.09

ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 24 43.64

เกษยีณอายุ 2 3.64

ไม่เกนิ 15,000 10 18.18

15,000-25,000 27 49.09
25,000-35,000 15 27.27

มากกว่า 35,000 3 5.45

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้ใช้ เส้นทำงจักรยำนถนนบวร นิเวศ (n=55)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ

อำชีพ
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รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวร
นิเวศมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 15,000-25,000 บาทจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09 
รายได้ 25,000 –35,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 รายได้ไม่เกิน 15 ,000 บาท 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และรายได้มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.45 ตามล าดับ 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 23 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศได้ดังนี้ 
ตารางที่ 23 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศ 

 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศมีเพศชาย

จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 73.13 และเพศหญิงจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 
อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศมีอายุระหว่าง 

30 -59 ปีมากที่สุดจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 88.06 อายุระหว่าง 15 -29 ปี จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.96 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศมี
ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 มัธยมศึกษามากที่สุด 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 ระดับประถมศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 และระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 49 73.13
หญิง 18 26.87

ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00
15-29 ปี 6 8.96
30-59 ปี 59 88.06

60 ปขีึ้นไป 2 2.99
ประถมศึกษา 14 20.90
มัธยมศึกษา 18 26.87

อนุปริญญาหรือ ปวส. 34 50.75
ปริญญาตรี 1 1.49

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00
นักเรียน/นักศึกษา 12 17.91

รับราชการ 9 13.43
รัฐวิสาหกจิ 3 4.48

พนักงานเอกชน 4 5.97
ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 37 55.22

เกษยีณอายุ 2 2.99

ไม่เกนิ 15,000 29 43.28

15,000-25,000 32 47.76

25,000-35,000 6 8.96

มากกว่า 35,000 0.00

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้อยู่อำศั ยถนนบวร นิเวศ (n=67)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ

อำชีพ
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อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศมีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว/อิสระมากที่สุดจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 55.22 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการ
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 อาชีพรับราชจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 อาชีพ
พนักงานเอกชนจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 อาชีพรัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.48 และเกษียณอายุจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวร
นิเวศมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 15,000-25,000 บาทจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.76 
รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 และรายได้ 25,000 –35,000 บาท 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามล าดับ 

3.2 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับกำรใช้จักรยำนและกำรเดินทำงของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้
เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลการใช้จักรยานและการ
เดินทางของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศมีรายละเอียด
ของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 24 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 24 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลการใช้จักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของกำรใช้จักรยำน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทาง

จักรยานถนนบวรนิเวศมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมากที่สุดคือ ท่องเที่ยว/ผักผ่อน จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.18 เดินทางจับจ่ายใช้สอยและเดินทางไปท างานมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 8 คน คิด
เป็นร้อยละ14.55เท่าๆกัน และเดินทางออกก าลังกาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 ตามล าดับ 

ประเภทจักรยำนที่ใช้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนน
บวรนิเวศใช้จักรยานประเภทจักรยานเสือภูเขามากที่สุด จ านวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.09 
จักรยานพับ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 จักรยานแม่บ้าน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.73 และจักรยานเสือหมอบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้บ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศเดินทางด้วยจักรยานในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทาง 1-2 
วัน/สัปดาห์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 เดินทาง 3-5 วัน/สัปดาห์ จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.73 เดินทางมากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และเดินทางน้อย
กว่า 1 วัน/สัปดาห์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 
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ช่วงระยะเวลำที่ใช้จักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้
เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศเดินทางช่วงระยะเวลามากที่สุดคือช่วงเวลา 16.00 -19.00 น. จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ช่วงเวลา 13.00 -16.00 น. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 66.36 
ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.45 และช่วงเวลา 9.00-12.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 
ตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนน
บวรนิเวศ 

 
ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จาก

การแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศเดินทางไปสวนสาธารณะ จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 วัด/ศาสนสถาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 ร้านค้า/ตลาด 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 พระราชวัง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 โบราณสถาน 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 สถานศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 และพิพิธภัณ
สถาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 
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ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรใช้งำนเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศพบเจอปัญหา
จากการใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ปัญหาเส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09 ปัญหาพ้ืนผิวขรุขระไม่สม่ าเสมอ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 
ทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91 ปัญหาปริมาณการจราจรที่
หนาแน่น จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 ปัญหาความเร็วของการจราจร จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.73 ปัญหาขาดเครื่องหมายสัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 
และปัญหาอันตรายจากอุบัติเหตุ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ 

ท่ำนอยำกให้มีกำรปรับปรุงเรื่องใดในพื้นที่เส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศอยากให้มีการ
ปรับปรุงเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.18 ปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์และความสวยงาม จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 ปรับปรุงพ้ืนที่
ส าหรับจอดจักรยาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และปรับปรุงความต่อเนื่องของเส้นทาง
จักรยานในพื้นที่และปรับปรุงขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยานจ านวนเท่ากันอย่างละ 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.18 เท่ากัน 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 25 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศได้ดังนี้ 
รูปแบบกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่

อาศัยบริเวณถนนบวรนิเวศรูปแบบการเดินทางมากท่ีสุดคือ เดินทางโดยจักรยานยนต์ จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.28 เดินทางโดยรถรับจ้าง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 เดินทางโดยเดิน
เท้า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 เดินทางโดยจักรยาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94 
และเดินทางโดยรถยนต์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 และ ตามล าดับ 

 
วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม

พบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนบวรนิเวศวัตถุประสงค์ของการเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทาง
ไปท างาน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 67.16 จับจ่ายใช้สอย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37 
ท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 และออกก าลังกาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.99 ตามล าดับ    
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ท่ำนเดินทำงในเส้นทำงที่ศึกษำบ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่
อาศัยบริเวณถนนบวรนิเวศเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ มากกว่า5วัน/สัปดาห์ จ านวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.04 และเดินทาง3-5วัน/สัปดาห์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามล าดับ 

ช่วงระยะเวลำที่เดินทำง จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนน
บวรนิเวศเดินทางมากที่สุดคือช่วงเดินทางตลอดทั้งวัน จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 79.10 ช่วง
ระยะเวลา 16.00-19.00 น.และช่วงระยะเวลา 9.00-12.00 น.เท่ากันคือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.97 เท่ากัน และช่วงเวลา 6.00-9.00 น. กับ ช่วงระยะเวลา 13.00-16.00 น. กับ ช่วงระยะเวลา 
12.00-13.00 น. มีจ านวน เท่ากันคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 เท่ากัน ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจก
แบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนบวรนิเวศพบว่าเดินทางไป ร้านค้า/ตลาด จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.76 เดินทางไป วัด/ศาสนาสถาน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 เดินทางไป
สถานศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42 เดินทางไปโบราณสถาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.96 เดินทางไปพิพิธภัณสถาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 และเดินทางไปสวนสาธารณะ
กับเดินทางไปพระราชวังมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 เท่ากัน  

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรมีเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ (เลือกตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนบวรนิเวศพบว่าปัญหาที่พบ
เจอจากการมีเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ กีดขวางการจราจร จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 52.24 
ปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 58.21 ปัญหาความแออัดของพ้ืนที่ 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 และปัญหาจากความไม่ปลอดภัยจากเส้นทางจักรยาน จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 ตามล าดับ 

หำกมีกำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ของท่ำน ท่ำนอยำกได้เส้นทำงจักรยำน
ลักษณะรูปแบบใด จากการแจกแบบสอบถามพบว่าหากมีการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนน
บวรนิเวศผู้อยู่อาศัยอยากได้เส้นทางจักรยานลักษณะทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มี
การแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้
ระวังจักรยาน มากที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78 ลักษณะทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่
ส าหรับจักรยาน มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้สีทาบนพ้ืนถนนบริเวณ
ริมทางถนน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 และลักษณะทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเท้าคน
เดิน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 
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ตารางที่ 25 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 

 
 

3.3 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำนของกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจ
เส้นทางจักรยานของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศมี
รายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 26 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 26 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศได้ดังนี้ 
 
 

จ ำนวน ร้อยละ

เดินเทา้ 9 13.43

จักรยาน  8 11.94

จักรยานยนต์ 29 43.28

รถยนต์ 2 2.99

รถรับจ้าง 19 28.36

อื นๆโปรดระบ.ุ........ 0 0.00

ออกก่าลังกาย 2 2.99

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน           3 4.48

จับจ่ายใช้สอย 17 25.37

ไปทา่งาน 45 67.16

ประเภทอื นๆโปรดระบุ…………… 0 0.00

นอ้ยกว่า1วัน/สัปดาห์ 0 0.00

1-2วัน/สัปดาห ์        0 0.00

3-5วัน/สัปดาห ์ 6 8.96

มากกว่า5วัน/สัปดาห ์  61 91.04

6.00-9.00 น. 2 2.99

9.00-12.00 น. 4 5.97

12.00-13.00 น. 2 2.99

13.00-16.00 น. 2 2.99

16.00-19.00 น. 4 5.97

เดินทางตลอดทัง้วัน 53 79.10

พระราชวัง 3 4.48

วัด/ศาสนสถาน 29 43.28

โบราณสถาน 6 8.96

พิพิธภณัสถาน 4 5.97

สถานศึกษา 11 16.42

สวนสาธารณะ 3 4.48

ร้านค้า/ตลาด 32 47.76

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

กีดขวางการจราจร 35 52.24

ความแออัดของพื้นที 19 28.36

ปญัหาการด่าเนนิกิจกรรมต่างๆ 39 58.21

ความไม่ปลอดภยัจากเส้นทางจักรยาน 2 2.99

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

ทางจักรยานแบบใช้พื้นที ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบง่พื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยาน แต่มีปา้ยหรือสัญลักษณ์บน

พื้นถนนเพื อบอกผู้ขับขี รถยนต์ใหร้ะวังจักรยาน
30 44.78

ทางจักรยานแบบแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยาน มีการแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้สีทาบน

พื้นถนนบริเวณริมทางถนน
29 43.28

ทางจักรยานแบบจัดพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้นแยกพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานด้วยเสาหรือ

หลักกั้นแบง่ช่องจราจร
1 1.49

ทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเทา้คนเดิน 7 10.45

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

ทำ่นเดนิทำงไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรมเีส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ *

หำกมกีำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนใน

พ้ืนทีข่องทำ่น ทำ่นอยำกไดเ้ส้นทำง

จักรยำนลักษณะรูปแบบใด

วัตถุประสงค์ของกำรเดนิทำงของทำ่นใน

พ้ืนทีศึ่กษำ

ทำ่นเดนิทำงในเส้นทำงทีศึ่กษำบ่อยแค่

ไหน

ชว่งระยะเวลำทีเ่ดนิทำง

ผู้อยู่อำศัยถนนบวรนิเวศ (n=67)

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรเดนิทำงในพ้ืนทีศึ่กษำ

รูปแบบกำรเดนิทำงของทำ่นในพ้ืนทีศึ่กษำ

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของ
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศ 

 
 

ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสมของ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.36 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.950 

จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านจุดบริการที่จอดจักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
( ) เท่ากับ 2.05 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.870 

ควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความกว้างของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.98 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.972 

สภำพพื้นที่ผิวเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านสภาพพ้ืนผิวของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.729 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.36 0.950
Mean Standard Deviation
2.05 0.870

Mean Standard Deviation

2.98 0.972

Mean Standard Deviation

2.64 0.729

Mean Standard Deviation

2.62 0.757

Mean Standard Deviation

2.75 0.517

Mean Standard Deviation

2.64 0.522

Mean Standard Deviation

2.80 0.447
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำงจักรยำน

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนบวร นิเวศ (n=55)

หมำยเหต ุ

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

น้อย

มำก

ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำง

ด้วยเส้นทำงจักรยำน
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ควำมต่อเนื่องของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานอยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.757 

ควำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบนเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยจากการ
สัญจรบนเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.517 

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคืน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบนเส้นทาง
จักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.522 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกสบายใน
การเดินทางด้วยเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.80 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.447 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 27 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

เกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศได้ดังนี้ 
ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ

ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสม
ของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.01 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.707 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงบนท้องถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจด้านความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.69 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.633 

ควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 
2.13 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.649 
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ตารางที่ 27 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้
อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนบวรนิเวศ 

 
 
 

ควำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.21 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.478 

ขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจขนาดความกว้างของเส้นทาง
จักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.420 

อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทำงเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทาง
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 1.88 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.686 

กำรประชำสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.01 0.707

Mean Standard Deviation

2.69 0.633

Mean Standard Deviation

2.13 0.649

Mean Standard Deviation

2.21 0.478

Mean Standard Deviation

2.22 0.420

Mean Standard Deviation

1.88 0.686

Mean Standard Deviation

2.10 0.431

Mean Standard Deviation

2.18 0.520

Mean Standard Deviation

2.19 0.557
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนบวร นิเวศ (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

ควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำน

หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

น้อย

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้

ข้ อมูลข่ ำวสำรต่ำงๆ
เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำ

กำรจรำจรในพ้ืนที่
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ใจในการประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.431 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริ เวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจเส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.18 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.520 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจรในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจเส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.19 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.557 

4. ผลกำรศึกษำจำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนมหาไชยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการ
วิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 28 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมีเพศชาย

จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 84.45 และเพศหญิงจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 
อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมีอายุระหว่าง 

30 -59 ปีมากที่สุดจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 อายุระหว่าง 15-29 ปี จ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.00 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09 ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.736 สูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
และมัธยมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมีอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัว/อิสระมากท่ีสุดจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการจ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 อาชีพรัฐวิสาหกิจจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82  อาชีพรับราช
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จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 และพนักงานเอกชนและเกษียณอายุมี จ านวนเท่ากันอย่างละ 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 อย่างละเท่าๆกัน  

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18  รายได้ 
15,000-25,000 บาทจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 รายได้ 25,000 –35,000 บาท จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.45 และรายได้มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 ตามล าดับ 
ตารางที่ 28 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนมหาไชย 

 
 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 29 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนมหาไชยได้ดังนี้ 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมีเพศชาย

จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78 และเพศหญิงจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 55.22 

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 47 85.45
หญิง 8 14.55

ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00

15-29 ปี 22 40.00

30-59 ปี 30 54.55

60 ปขีึ้นไป 3 5.45

ประถมศึกษา 0 0.00

มัธยมศึกษา 3 5.45

อนุปริญญาหรือ ปวส. 20 36.36

ปริญญาตรี 27 49.09

สูงกว่าปริญญาตรี 5 9.09

นักเรียน/นักศึกษา 14 25.45

รับราชการ 4 7.27

รัฐวิสาหกจิ 12 21.82

พนักงานเอกชน 2 3.64

ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 21 38.18

เกษยีณอายุ 2 3.64

ไม่เกนิ 15,000 32 58.18

15,000-25,000 19 34.55

25,000-35,000 3 5.45

มากกว่า 35,000 1 1.82

อำชีพ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้ใช้ เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไช ย (n=55)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ
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อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมีอายุระหว่าง 
30 -59 ปีมากที่สุดจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 83.58 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.94 และอายุระหว่าง 15-29 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมี
ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 67.16 มัธยมศึกษาจ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.43 ระดับประถมศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 และปริญญาตรีจ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.96ตามล าดับ 

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมีอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัว/อิสระมากที่สุดจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 68.66 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 อาชีพรับราชจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 เกษียณอายุจ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.48 อาชีพรัฐวิสาหกิจจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 และพนักงานเอกชนจ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ รายได้ไม่เกิน15,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79 รายได้
15,000-25,000 บาทจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 38.81 รายได้ 25,000 –35,000 บาทและ จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.45  และรายได้มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 
ตารางที่ 29 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

 

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 30 44.78

หญิง 37 55.22
ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00

15-29 ปี 3 4.48

30-59 ปี 56 83.58

60 ปขีึ้นไป 8 11.94

ประถมศึกษา 7 10.45

มัธยมศึกษา 9 13.43

อนุปริญญาหรือ ปวส. 45 67.16

ปริญญาตรี 6 8.96

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00

นักเรียน/นักศึกษา 9 13.43

รับราชการ 6 8.96

รัฐวิสาหกจิ 2 2.99

พนักงานเอกชน 1 1.49

ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 46 68.66

เกษยีณอายุ 3 4.48

ไม่เกนิ 15,000 28 41.79

15,000-25,000 26 38.81

25,000-35,000 7 10.45

มากกว่า 35,000 6 8.96

อำชีพ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้อยู่อำศั ยถนนมหำไช ย (n=67)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ
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4.2 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับกำรใช้จักรยำนและกำรเดินทำงของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้
เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย 
ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลการใช้จักรยานและการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนมหาไชยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการ
วิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 30 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 30 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลการใช้จักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนมหาไชยได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของกำรใช้จักรยำน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทาง

จักรยานถนนมหาไชยมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมากที่สุดคือ ท่องเที่ยว/ผักผ่อน จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.18 เดินทางออกก าลังกาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 เดินทางจับจ่ายใช้
สอย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 และเดินทางไปท างานมีจ านวน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.09 ตามล าดับ 

ประเภทจักรยำนที่ใช้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนน
มหาไชยใช้จักรยานประเภทจักรยานเสือภูเขาและจักรยานเสือหมอบมากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.55 เท่าๆกัน จักรยานพับ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 และจักรยานแม่บ้าน 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้บ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนมหาไชยเดินทางด้วยจักรยานในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทาง 3 -5 
วัน/สัปดาห์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 เดินทาง 1-2 วัน/สัปดาห์ จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.91 เดินทางน้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 และเดินทาง
มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 

ช่วงระยะเวลำที่ใช้จักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้
เส้นทางจักรยานถนนมหาไชยเดินทางช่วงระยะเวลามากที่สุดคือช่วงเวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73  ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 
ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. และช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จ านวนเท่ากันอย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.09 อย่างละเท่าๆกัน และช่วงเวลา 9.00-12.00 น. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จาก
การแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนมหาไชยเดินทางไปพิพิธภัณสถาน จ านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 พระราชวัง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 วัด/ศาสนสถาน จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 ร้านค้า/ตลาด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 สวนสาธารณะและ
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โบราณสถานมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 อย่างละเท่าๆกัน และสถานศึกษา 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรใช้งำนเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนมหาไชยพบเจอปัญหา
จากการใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.55 ปัญหาเส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 
ปัญหาพ้ืนผิวขรุขระไม่สม่ าเสมอ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82 ปัญหาขาดเครื่องหมาย
สัญลักษณ์/อุปกรณ์ก้ัน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64ปัญหาความเร็วของการจราจร จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 และปัญหาปริมาณการจราจรที่หนาแน่น และปัญหาอันตรายจากอุบัติเหตุ 
มีจ านวนเท่ากันอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 เท่าๆกัน 

ท่ำนอยำกให้มีกำรปรับปรุงเรื่องใดในพื้นที่เส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนมหาไชยอยากให้มีการ
ปรับปรุงเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ปรับปรุงความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่จ านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.45 ปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับจอดจักรยาน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82 
ปรับปรุงขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้ อยละ 30.91 ปรับปรุง
อุปกรณ์ความปลอดภัย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 และปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์และความ
สวยงาม จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 
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ตารางที่ 30 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนน
มหาไชย 

 
 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 31 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนมหาไชยได้ดังนี้ 
รูปแบบกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่

อาศัยบริเวณถนนมหาไชยรูปแบบการเดินทางมากที่สุดคือ เดินทางโดยจักรยานยนต์และเดินทางโดย
รถรับจ้างจ านวนเท่ากันอย่างละ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37 อย่างละเท่าๆกัน เดินทางโดยเดินเท้า 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40เดินทางโดยรถยนต์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42 และ
เดินทางโดยจักรยาน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 31 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนมหาไชยวัตถุประสงค์ของการเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทาง
จับจ่ายใช้สอย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 68.66 เดินทางไปท างาน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.88 ท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 และออกก าลังกาย จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ    

ท่ำนเดินทำงในเส้นทำงที่ศึกษำบ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่
อาศัยบริเวณถนนมหาไชยเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทาง3-5วัน/สัปดาห์ จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.24 และมากกว่า5วัน/สัปดาห์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.76 ตามล าดับ 

ช่วงระยะเวลำที่เดินทำง จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนน
มหาไชยเดินทางมากที่สุดคือช่วงเดินทางตลอดทั้งวัน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 ช่วง
ระยะเวลา 16.00-19.00 น. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 ช่วงระยะเวลา 9.00-12.00 น. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 

จ ำนวน ร้อยละ

เดินเทา้ 13 19.40

จักรยาน  9 13.43

จักรยานยนต์ 17 25.37

รถยนต์ 11 16.42

รถรับจ้าง 17 25.37

อื นๆโปรดระบ.ุ........ 0 0.00

ออกก่าลังกาย 1 1.49

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน           4 5.97

จับจ่ายใช้สอย 46 68.66

ไปทา่งาน 16 23.88

ประเภทอื นๆโปรดระบุ…………… 0 0.00

นอ้ยกว่า1วัน/สัปดาห์ 0 0.00

1-2วัน/สัปดาห ์        0 0.00

3-5วัน/สัปดาห ์ 35 52.24

มากกว่า5วัน/สัปดาห ์  32 47.76

6.00-9.00 น. 12 17.91

9.00-12.00 น. 9 13.43

12.00-13.00 น. 2 2.99

13.00-16.00 น. 7 10.45

16.00-19.00 น. 14 20.90

เดินทางตลอดทัง้วัน 23 34.33

พระราชวัง 0 0.00

วัด/ศาสนสถาน 29 43.28

โบราณสถาน 1 1.49

พิพิธภณัสถาน 3 4.48

สถานศึกษา 1 1.49

สวนสาธารณะ 6 8.96

ร้านค้า/ตลาด 46 68.66

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

กีดขวางการจราจร 36 53.73

ความแออัดของพื้นที 29 43.28

ปญัหาการด่าเนนิกิจกรรมต่างๆ 34 50.75

ความไม่ปลอดภยัจากเส้นทางจักรยาน 19 28.36

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

ทางจักรยานแบบใช้พื้นที ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบง่พื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยาน แต่มีปา้ยหรือ

สัญลักษณ์บนพื้นถนนเพื อบอกผู้ขับขี รถยนต์ใหร้ะวังจักรยาน
37 55.22

ทางจักรยานแบบแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยาน มีการแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการ

ใช้สีทาบนพื้นถนนบริเวณริมทางถนน
24 35.82

ทางจักรยานแบบจัดพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้นแยกพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานด้วย

เสาหรือหลักกั้นแบง่ช่องจราจร
3 4.48

ทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเทา้คนเดิน 3 4.48

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้

วัตถุประสงค์ของกำรเดนิทำงของทำ่น

ในพ้ืนทีศึ่กษำ

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรเดนิทำงในพ้ืนทีศึ่กษำ

รูปแบบกำรเดนิทำงของทำ่นในพ้ืนที่

ศึกษำ

ทำ่นเดนิทำงในเส้นทำงทีศึ่กษำบ่อยแค่

ไหน

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรมเีส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ *

หำกมกีำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำน

ในพ้ืนทีข่องทำ่น ทำ่นอยำกไดเ้ส้นทำง

จักรยำนลักษณะรูปแบบใด

ผู้อยู่อำศัยถนนมหำไชย (n=67)

ชว่งระยะเวลำทีเ่ดนิทำง

ทำ่นเดนิทำงไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *
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ช่วงระยะเวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 และช่วงระยะเวลา 12.00 -
13.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจก
แบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนมหาไชยพบว่าเดินทางไป ร้านค้า/ตลาด จ านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.66 เดินทางไป วัด/ศาสนาสถาน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 เดินทางไป
สวนสาธารณะ จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ8.96 เดินทางไปพิพิธภัณสถาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.48 และเดินทางไปสถานศึกษาและเดินทางไปโบราณสถานมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.49 อย่างละเท่าๆกัน  

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรมีเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ (เลือกตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนมหาไชยพบว่าปัญหาที่พบเจอ
จากการมีเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ กีดขวางการจราจร จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 53.73 
ปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 ปัญหาความแออัดของพ้ืนที่ 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 และปัญหาจากความไม่ปลอดภัยจากเส้นทางจักรยาน จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 ตามล าดับ 

หำกมีกำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ของท่ำน ท่ำนอยำกได้เส้นทำงจักรยำน
ลักษณะรูปแบบใด จากการแจกแบบสอบถามพบว่าหากมีการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนน
มหาไชยผู้อยู่อาศัยอยากได้เส้นทางจักรยานลักษณะทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มี
การแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้
ระวังจักรยาน มากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 55.22 ลักษณะทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่
ส าหรับจักรยาน มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้สีทาบนพ้ืนถนนบริเวณ
ริมทางถนน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82 และทางจักรยานแบบจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับ
จักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้นแยกพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยานด้วยเสาหรือหลักกั้นแบ่งช่องจราจรและ
ลักษณะทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเท้าคนเดินมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 
อย่างละเท่าๆกัน 

 
4.3 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำนของกลุ่มตัวอย่ำง

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย 
ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจ

เส้นทางจักรยานของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนมหาไชยมี
รายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 32 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 32 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนมหาไชยได้ดังนี้ 
ตารางที่ 32 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของ
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนมหาไชย 

 
 

ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสมของ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.714 

จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านจุดบริการที่จอดจักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
( ) เท่ากับ 2.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.788 

ควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความกว้างของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.85 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.803 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.56 0.714

Mean Standard Deviation

2.56 0.788

Mean Standard Deviation

2.85 0.803

Mean Standard Deviation

2.75 0.673

Mean Standard Deviation

2.73 0.706

Mean Standard Deviation

2.73 0.679

Mean Standard Deviation

2.33 0.579

Mean Standard Deviation

2.76 0.508
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด
หมำยเหต ุ

ปำนกลำง

น้อย

ปำนกลำง
ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร

เดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนมหำไชย (n=55)
ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

น้อย

มำก
ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำง

จักรยำน
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สภำพพื้นที่ผิวเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านสภาพพ้ืนผิวของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.673 

ควำมต่อเนื่องของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานอยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.73 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.706 

ควำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบนเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยจากการ
สัญจรบนเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.73 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.679 

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคืน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบนเส้นทาง
จักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.579 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกสบายในการ
เดินทางด้วยเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.76 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.508 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 33 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติความ
พึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนมหาไชยได้ดังนี้ 

ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสม
ของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.28 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.794 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงบนท้องถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจด้านความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.94 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.715 

ควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกใน
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การประกอบกิจกรรมต่างๆที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 
2.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.587 
ตารางที่ 33 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้
อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนมหาไชย 

 
  

ควำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.43 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.499 

ขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจขนาดความกว้างของเส้นทาง
จักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.497 

อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทำงเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทาง
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.600 

S.D. ระดับ
Mean Standard Deviation

3.28 0.794

Mean Standard Deviation

2.94 0.715

Mean Standard Deviation

2.52 0.587

Mean Standard Deviation

2.43 0.499

Mean Standard Deviation

2.42 0.497

Mean Standard Deviation

2.06 0.600

Mean Standard Deviation

2.10 0.431

Mean Standard Deviation

2.27 0.592

Mean Standard Deviation

2.27 0.665
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

น้อย

น้อย

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำ

กำรจรำจรในพ้ืนที่

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนมหำไชย (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

น้อย

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน

น้อย
กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้

ข้ อมูลข่ ำวสำรต่ำงๆ



  167 

กำรประชำสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจในการประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.431 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริ เวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจเส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.27 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.592 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจรในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจเส้นทางจักรยาน
สามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.27 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.665 

5. ผลกำรศึกษำจำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนตะนาวมีรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการ
วิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 34 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวมีเพศชายจ านวน 

34 คน คิดเป็นร้อยละ 61.82 และเพศหญิงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 
อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวมีอายุระหว่าง 30 

-59 ปีมากที่สุดจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 อายุระหว่าง 15 -29 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.64 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 56.36 ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 สูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 
และมัธยมศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 34 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนตะนาว 

 
 

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวมีอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัว/อิสระมากท่ีสุดจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 43.64  อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการจ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 อาชีพรับราชจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 อาชีพพนักงานเอกชน
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ7.27และอาชีพรัฐวิสาหกิจจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64  
ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาว
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ รายได้ไม่เกิน 15 ,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09  
รายได้ 15,000-25,000 บาทจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รายได้ 25 ,000 –35,000 บาท 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และรายได้มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.45 ตามล าดับ 

 
 

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 34 61.82
หญิง 21 38.18

ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00

15-29 ปี 24 43.64

30-59 ปี 28 50.91

60 ปขีึ้นไป 3 5.45

ประถมศึกษา 0 0.00

มัธยมศึกษา 5 9.09

อนุปริญญาหรือ ปวส. 11 20.00

ปริญญาตรี 31 56.36

สูงกว่าปริญญาตรี 8 14.55

นักเรียน/นักศึกษา 20 36.36

รับราชการ 5 9.09

รัฐวิสาหกจิ 2 3.64

พนักงานเอกชน 4 7.27

ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 24 43.64

เกษยีณอายุ 0 0.00

ไม่เกนิ 15,000 27 49.09

15,000-25,000 20 36.36

25,000-35,000 5 9.09

มากกว่า 35,000 3 5.45

ผู้ ใช้ เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว (n=55)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ

อำชีพ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
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ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 35 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนตะนาวได้ดังนี้ 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวมีเพศชายจ านวน 

44 คน คิดเป็นร้อยละ 65.67 และเพศหญิงจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 
อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวมีอายุระหว่าง 30 

-59 ปีมากที่สุดจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 73.13 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.93 และอายุระหว่าง 15-29 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวมี
ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79 ปริญญาตรีจ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.87มัธยมศึกษาจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 
ตามล าดับ 

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวมีอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัว/อิสระมากท่ีสุดจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 56.72 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการจ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 อาชีพรับราชจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 เกษียณอายุจ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.96 อาชีพพนักงานเอกชนจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาว
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ รายได้ 25 ,000 –35,000 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 
รายได้ 15,000-25,000 บาทจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 37.31 รายได้ไม่เกิน 15 ,000 บาท 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 และรายได้มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.48 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 35 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยาน
ถนนตะนาว 

 
 

5.2 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับกำรใช้จักรยำนและกำรเดินทำงของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้
เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลการใช้จักรยานและการ
เดินทางของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนตะนาวมีรายละเอียด
ของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 36 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลการใช้จักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนตะนาวได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของกำรใช้จักรยำน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทาง

จักรยานถนนตะนาวมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมากที่สุดคือ ท่องเที่ยว/ผักผ่อน จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.36 เดินทางออกก าลังกาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 เดินทางจับจ่ายใช้

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 44 65.67

หญิง 23 34.33
ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00

15-29 ปี 8 11.94

30-59 ปี 49 73.13

60 ปขีึ้นไป 10 14.93

ประถมศึกษา 8 11.94

มัธยมศึกษา 12 17.91

อนุปริญญาหรือ ปวส. 28 41.79

ปริญญาตรี 18 26.87

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.49

นักเรียน/นักศึกษา 12 17.91

รับราชการ 7 10.45

รัฐวิสาหกจิ 1 1.49

พนักงานเอกชน 3 4.48

ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 38 56.72

เกษยีณอายุ 6 8.96

ไม่เกนิ 15,000 12 17.91

15,000-25,000 25 37.31

25,000-35,000 27 40.30

มากกว่า 35,000 3 4.48

ผู้อยู่อำศั ยถนนตะนำว (n=67)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ

อำชีพ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
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สอย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 และเดินทางไปท างานมีจ านวน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.82 ตามล าดับ 

ประเภทจักรยำนที่ใช้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนน
ตะนาวใช้จักรยานประเภทจักรยานเสือหมอบมากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 
จักรยานพับ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 จักรยานเสือภูเขาจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.18  และจักรยานแม่บ้าน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้บ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนตะนาวเดินทางด้วยจักรยานในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทางน้อย
กว่า 1 วัน/สัปดาห์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82 เดินทาง 1 -2 วัน/สัปดาห์ จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.55 เดินทาง 3-5 วัน/สัปดาห์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 และเดินทาง
มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ 

ช่วงระยะเวลำที่ใช้จักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้
เส้นทางจักรยานถนนตะนาวเดินทางช่วงระยะเวลามากที่สุดคือช่วงเวลา 16.00-19.00 น. จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.82 ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55  ช่วงเวลา 
6.00-9.00 น. จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อย 7.27 และช่วงเวลา 9.00-12.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จาก
การแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนตะนาว เดินทางไปวัด/ศาสนสถานและ
สวนสาธารณะจ านวนเท่ากันอย่างละ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 อย่างละเท่าๆกัน พระราชวัง 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ร้านค้า/ตลาด และโบราณสถานมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.45 อย่างละเท่าๆกัน  และพิพิธภัณสถานและสถานศึกษามีจ านวนเท่ากันอย่างละ 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 อย่างละเท่าๆกัน 

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรใช้งำนเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนตะนาวพบเจอปัญหา
จากการใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ปัญหาเส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 ปัญหาพ้ืนผิวขรุขระไม่สม่ าเสมอ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 
ทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ปัญหาปริมาณการจราจรที่
หนาแน่น จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ปัญหาขาดเครื่องหมายสัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้น 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ปัญหาอันตรายจากอุบัติเหตุ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.36 และปัญหาความเร็วของการจราจร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 
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 ท่ำนอยำกให้มีกำรปรับปรุงเรื่องใดในพื้นที่เส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนตะนาวอยากให้มีการ
ปรับปรุงเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ปรับปรุงความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18 
ปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับจอดจักรยาน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 ปรับปรุงขนาดความกว้าง
ของเส้นทางจักรยาน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.91 และปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์และความ
สวยงาม จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ตารางที่ 36 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนน
ตะนาว 

 
 
 
 
 
 

จ ำนวน ร้อยละ

ออกก่าลังกาย 19 34.55

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน 31 56.36

จับจ่ายใช้สอย 4 7.27

ไปทา่งาน 1 1.82

ประเภทอื นๆ 0 0.00

จักรยานแม่บา้น 3 5.45

จักรยานพับ 18 32.73

จักรยานเสือหมอบ 19 34.55

จักรยานเสือภเูขา 10 18.18

ประเภทอื นๆ 0 0.00

นอ้ยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ 23 41.82

1-2 วัน/สัปดาห์ 19 34.55

3-5 วัน/สัปดาห์ 8 14.55

มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ 5 9.09

6.00-9.00 น. 7 12.73

9.00-12.00 น. 2 3.64

12.00-13.00 น. 4 7.27

13.00-16.00 น. 19 34.55

16.00-19.00 น. 23 41.82

เดินทางตลอดทัง้วัน 0 0.00

พระราชวัง 15 27.27

วัด/ศาสนสถาน 19 34.55

โบราณสถาน 3 5.45

พิพิธภณัสถาน 2 3.64

สถานศึกษา 2 3.64

สวนสาธารณะ 19 34.55

ร้านค้า/ตลาด 3 5.45

อื นๆ 0 0.00

พื้นผิวขรุขระไม่สม ่าเสมอ 18 32.73

เส้นทางจักรยานถูกรุกล่้าโดยยานพาหนะอื น 29 52.73

ทางจักรยานขาดความต่อเนื อง 15 27.27

ขาดเครื องหมายสัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้น 10 18.18

อันตรายจากอุบติัเหตุ 9 16.36

ปริมาณการจราจรที หนาแนน่ 11 20.00

ความเร็วของการจราจร 3 5.45

อื นๆ 0 0.00

พื้นที ส่าหรับจอดจักรยาน 19 34.55

ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน 17 30.91

ภมูิทศันแ์ละความสวยงาม 11 20.00

ความต่อเนื องของเส้นทางจักรยานในพื้นที 33 60.00

อุปกรณ์ความปลอดภยั 32 58.18

อื นๆ 0 0.00

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรใชง้ำนเสน้ทำงจักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำน้ี *

ทำ่นอยำกให้มกีำรปรับปรุงเรื่องใดในพ้ืนทีเ่ส้นทำงจักรยำนทีศึ่กษำน้ี *

วัตถุประสงค์ของกำรใชจ้ักรยำน

ประเภทจักรยำนทีใ่ช้

ทำ่นเดนิทำงดว้ยจักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำบ่อยแค่ไหน

ชว่งระยะเวลำทีใ่ชจ้ักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ

ทำ่นเดนิทำงดว้ยจักรยำนไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรใชจ้ักรยำน

ผู้ใชเ้ส้นทำงจักรยำน ถนนตะนำว (n=55)
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อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 37 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนตะนาวได้ดังนี้ 
รูปแบบกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่

อาศัยบริเวณถนนถนนตะนาวรูปแบบการเดินทางมากที่สุดคือ เดินทางโดยจักรยานยนต์ จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.82 เดินทางโดยรถรับจ้าง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 เดินทางโดย
รถยนต์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 เดินทางโดยเดินเท้า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.43 และเดินทางโดยจักรยาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนตะนาววัตถุประสงค์ของการเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทาง
จับจ่ายใช้สอย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 เดินทางไปท างาน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.37 ท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 และออกก าลังกาย จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดับ  
ตารางที่ 37 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนตะนาว 

 

จ ำนวน ร้อยละ

เดินเทา้ 9 13.43

จักรยาน  7 10.45

จักรยานยนต์ 24 35.82

รถยนต์ 12 17.91

รถรับจ้าง 15 22.39

อื นๆโปรดระบ.ุ........ 0 0.00

ออกก่าลังกาย 4 5.97

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน           12 17.91

จับจ่ายใช้สอย 34 50.75

ไปทา่งาน 17 25.37

ประเภทอื นๆโปรดระบ…ุ………… 0 0.00

นอ้ยกว่า1วัน/สัปดาห์ 0 0.00

1-2วัน/สัปดาห ์        4 5.97

3-5วัน/สัปดาห ์ 32 47.76

มากกว่า5วัน/สัปดาห ์  31 46.27

6.00-9.00 น. 2 2.99

9.00-12.00 น. 3 4.48

12.00-13.00 น. 1 1.49

13.00-16.00 น. 12 17.91

16.00-19.00 น. 19 28.36

เดินทางตลอดทัง้วัน 30 44.78

พระราชวัง 0 0.00

วัด/ศาสนสถาน 29 43.28

โบราณสถาน 3 4.48

พิพิธภณัสถาน 2 2.99

สถานศึกษา 1 1.49

สวนสาธารณะ 7 10.45

ร้านค้า/ตลาด 39 58.21

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

กีดขวางการจราจร 33 49.25

ความแออัดของพื้นที 35 52.24

ปญัหาการด่าเนนิกิจกรรมต่างๆ 36 53.73

ความไม่ปลอดภยัจากเส้นทางจักรยาน 18 26.87

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

ทางจักรยานแบบใช้พื้นที ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบง่พื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยาน แต่มีปา้ยหรือ

สัญลักษณ์บนพื้นถนนเพื อบอกผู้ขับขี รถยนต์ใหร้ะวังจักรยาน
31 46.27

ทางจักรยานแบบแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยาน มีการแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้

สีทาบนพื้นถนนบริเวณริมทางถนน
29 43.28

ทางจักรยานแบบจัดพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้นแยกพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานด้วยเสา

หรือหลักกั้นแบง่ช่องจราจร
1 1.49

ทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเทา้คนเดิน 6 8.96

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

(n=67)

ทำ่นเดนิทำงไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรมเีส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ *

หำกมกีำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำน

ในพ้ืนทีข่องทำ่น ทำ่นอยำกไดเ้ส้นทำง

จักรยำนลักษณะรูปแบบใด

ทำ่นเดนิทำงในเส้นทำงทีศึ่กษำบ่อยแค่

ไหน

ชว่งระยะเวลำทีเ่ดนิทำง

ผู้อยู่อำศัยถนนตะนำว

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้

วัตถุประสงค์ของกำรเดนิทำงของทำ่น

ในพ้ืนทีศึ่กษำ

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรเดนิทำงในพ้ืนทีศึ่กษำ

รูปแบบกำรเดนิทำงของทำ่นในพ้ืนที่

ศึกษำ
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ท่ำนเดินทำงในเส้นทำงที่ศึกษำบ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่
อาศัยบริเวณถนนถนนตะนาวเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทาง 3-5วัน/สัปดาห์ จ านวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.76 มากกว่า5วัน/สัปดาห์ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 46.27 และเดินทาง 
1-2 วัน/สัปดาห์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดับ 

ช่วงระยะเวลำที่เดินทำง จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนน
ตะนาวเดินทางมากที่สุดคือช่วงเดินทางตลอดทั้งวัน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78 ช่วง
ระยะเวลา 16.00-19.00 น. จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 ช่วงระยะเวลา 13.00 -16.00 น. 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91ช่วงระยะเวลา 9.00 -12.00 น. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.48 ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 และช่วงระยะเวลา 12.00-13.00 น. 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจก
แบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนตะนาวพบว่าเดินทางไป ร้านค้า/ตลาด จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.21 เดินทางไป วัด/ศาสนาสถาน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 เดินทางไป
สวนสาธารณะ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 เดินทางไปโบราณสถาน จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.48 เดินทางไปพิพิธภัณสถาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 และเดินทางไป
สถานศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49  

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรมีเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ (เลือกตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนตะนาวพบว่าปัญหาที่พบเจอ
จากการมีเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.73 ปัญหาความแออัดของพ้ืนที่ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 52.24 กีดขวางการจราจร 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 และปัญหาจากความไม่ปลอดภัยจากเส้นทางจักรยาน จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 ตามล าดับ 

หำกมีกำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ของท่ำน ท่ำนอยำกได้เส้นทำงจักรยำน
ลักษณะรูปแบบใด จากการแจกแบบสอบถามพบว่าหากมีการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนน
ตะนาวผู้อยู่อาศัยอยากได้เส้นทางจักรยานลักษณะทางจักรยานแบบใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการ
แบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวัง
จักรยาน มากที่สุด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 46.27 ลักษณะทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่ส าหรับ
จักรยาน มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้สีทาบนพ้ืนถนนบริเวณริมทาง
ถนน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28 ลักษณะทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเท้าคนเดินมี
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 และทางจักรยานแบบจัดพื้นที่เฉพาะส าหรับจักรยานโดยมีอุปกรณ์
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กั้นแยกพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยานด้วยเสาหรือหลักกั้นแบ่งช่องจราจร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.48 ตามล าดับ 

5.3 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำนของกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจ
เส้นทางจักรยานของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนตะนาวมี
รายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 38 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 38 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

เกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนตะนาวได้
ดังนี้ 

ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสมของ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.858 

จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านจุดบริการที่จอดจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.985 

ควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความกว้างของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.923 

สภำพพื้นที่ผิวเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านสภาพพ้ืนผิวของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.858 
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ตารางที่ 38 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของ
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนตะนาว 

 
 

ควำมต่อเนื่องของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานอยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.892 

ควำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบนเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยจากการ
สัญจรบนเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.47 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.766 

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคืน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบนเส้นทาง
จักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.655 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกสบายในการ
เดินทางด้วยเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.663 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.93 0.858

Mean Standard Deviation

2.75 0.985

Mean Standard Deviation

3.00 0.923

Mean Standard Deviation

2.53 0.858

Mean Standard Deviation

2.62 0.892

Mean Standard Deviation

2.47 0.766

Mean Standard Deviation

2.40 0.655

Mean Standard Deviation

2.51 0.663
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด
หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

ปำนกลำง
ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำง

ด้วยเส้นทำงจักรยำน

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนตะนำว (n=55)
ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

ปำนกลำง

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

มำก
ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำงจักรยำน
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ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 39 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

เกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนตะนาวได้ดังนี้ 
ตารางที่ 39 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้
อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนตะนาว 

 
 

ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสม
ของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.30 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.759 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงบนท้องถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจด้านความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.66 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.538 

ควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 
2.37 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.546 

S.D. ระดับ
Mean Standard Deviation

3.30 0.759

Mean Standard Deviation

2.66 0.538

Mean Standard Deviation

2.37 0.546

Mean Standard Deviation

2.58 0.497

Mean Standard Deviation

2.49 0.504

Mean Standard Deviation

1.84 0.539

Mean Standard Deviation

1.93 0.471

Mean Standard Deviation

2.04 0.638

Mean Standard Deviation

2.07 0.703
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนตะนำว (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อยค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้ ข้ อมูล

ข่ ำวสำรต่ำงๆ

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจร

ในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่
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ควำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.58 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.497 

ขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจขนาดความกว้างของเส้นทาง
จักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.504 

อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทำงเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทาง
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 1.84 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.539 

กำรประชำสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจในการประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 1.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.471 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจ เส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.04 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.638 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจรในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจ เส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.07 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.703 
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6. ผลกำรศึกษำจำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี 

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่
เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรีมีรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อ
การวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีเพศชาย

จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 89.09 และเพศหญิงจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีอายุระหว่าง 30 

-59 ปีมากที่สุดจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 อายุระหว่าง 15-29 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.09 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณ
ไมตรีมีระดับอนุปริญญาหรือ ปวส.มากที่สุด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 ระดับปริญญาตรี 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 มัธยมศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 และสูงกว่าระดั บ
ปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ระดับ ตามล าดับ 

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว/อิสระมากท่ีสุดจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการจ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 อาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 อาชีพรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 อาชีพรับราชการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 และเกษียณอายุ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณ
ไมตรีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ รายได้ไม่เกิน 15 ,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.18 รายได้ 15,000-25,000 บาทจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 รายได้ 25 ,000 –35,000 
บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 และรายได้มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.00 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 40 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรี 

 
ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 41 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรีได้ดังนี้ 
เพศ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีเพศชาย

จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 และเพศหญิงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 
อำยุ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีอายุ

ระหว่าง 30 -59 ปีมากที่สุดจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 67.16 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.39 และอายุระหว่าง 15-29 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณ
ไมตรีมีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 53.73 ปริญญาตรี
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 29.85 มัธยมศึกษาจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37 และ
ระดับประถมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ตามล าดับ 
 
 
 

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 49 89.09
หญิง 6 10.91

ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00

15-29 ปี 27 49.09

30-59 ปี 28 50.91

60 ปขีึ้นไป 0 0.00

ประถมศึกษา 0 0.00

มัธยมศึกษา 4 7.27

อนุปริญญาหรือ ปวส. 29 52.73

ปริญญาตรี 20 36.36

สูงกว่าปริญญาตรี 2 3.64

นักเรียน/นักศึกษา 13 23.64

รับราชการ 3 5.45

รัฐวิสาหกจิ 4 7.27

พนักงานเอกชน 7 12.73

ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 26 47.27

เกษยีณอายุ 2 3.64

ไม่เกนิ 15,000 32 58.18

15,000-25,000 19 34.55

25,000-35,000 3 5.45

มากกว่า 35,000 1 2

อำชีพ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้ใช้ เส้นทำงจักรยำนถนนกัลป์ยำณไมตรี (n=55)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ
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ตารางที่ 41 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยาน
ถนนกัลยาณไมตรี 

 
 

อำชีพ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว/อิสระมากที่สุดจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 67.16 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาการ
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 อาชีพรับราชและเกษียณอายุจ านวนอย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.46 อย่างละเท่าๆกัน อาชีพพนักงานเอกชนจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 และอาชีพ
รัฐวิสาหกิจจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณ
ไมตรีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ รายได้ 15,000-25,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.30 รายได้ไม่เกิน15,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82 รายได้ 25,000 –35,000 
บาทและ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45  และรายได้มากกว่า 35 ,000 บาท จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.43 ตามล าดับ 
 

จ ำนวน ร้ อยละ

ชาย 52 77.61

หญิง 15 22.39
ต า่กว่า 15 ปี 0 0.00

15-29 ปี 7 10.45

30-59 ปี 45 67.16

60 ปขีึ้นไป 15 22.39

ประถมศึกษา 3 4.48

มัธยมศึกษา 17 25.37

อนุปริญญาหรือ ปวส. 36 53.73

ปริญญาตรี 20 29.85

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00

นักเรียน/นักศึกษา 9 13.43

รับราชการ 5 7.46

รัฐวิสาหกจิ 1 1.49

พนักงานเอกชน 2 2.99

ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ 45 67.16

เกษยีณอายุ 5 7.46

ไม่เกนิ 15,000 24 35.82

15,000-25,000 27 40.30

25,000-35,000 7 10.45

มากกว่า 35,000 9 13.43

อำชีพ

รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ผู้อยู่อำศั ยถนนกัลป์ยำณไมตรี (n=67)

ข้ อมูลส่วนบุค ค ลทั่วไป

เพศ

อำยุ

ร ะดับกำร ศึ กษำ
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6.2 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับกำรใช้จักรยำนและกำรเดินทำงของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้
เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลการใช้จักรยานและการ
เดินทางของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรีมี
รายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 42 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 42 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลการใช้จักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรีได้
ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของกำรใช้จักรยำน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมากที่สุดคือ ท่องเที่ยว/ผักผ่อน จ านวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.91 เดินทางจับจ่ายใช้สอย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 และเดินทาง
ออกก าลังกายกับเดินทางไปท างานมีจ านวนอย่างละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 อย่างละเท่าๆกัน 

ประเภทจักรยำนที่ใช้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนน
กัลยาณไมตรีใช้จักรยานประเภทจักรยานเสือภูเขามากที่สุด จ านวน 30 คน จักรยานพับ จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 จักรยานเสือหมอบ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 และจักรยาน
แม่บ้าน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้บ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีเดินทางด้วยจักรยานในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทาง
น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 เดินทาง 1-2 วัน/สัปดาห์ จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.91 เดินทาง 3-5 วัน/สัปดาห์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 ตามล าดับ 

ช่วงระยะเวลำที่ใช้จักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้
เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีเดินทางช่วงระยะเวลามากที่สุดคือช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82  ช่วงเวลา 16.00 -19.00 น. จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00 ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 และช่วงเวลา 12.00-13.00 น. กับ
ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. มีจ านวนเท่ากันอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45อย่างละเท่าๆกัน 
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ตารางที่ 42 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนน
กัลยาณไมตรี 

 
 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จาก
การแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีเดินทางไปพระราชวัง จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 วัด/ศาสนสถาน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 พิพิธภัณสถาน 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 สวนสาธารณะ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73   ร้านค้า/
ตลาดกับโบราณสถานมี จ านวนอย่างละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 อย่างละเท่าๆกัน และ
สถานศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรใช้งำนเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีพบเจอ
ปัญหาจากการใช้เส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง จ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 ปัญหาเส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.82 ปัญหาอันตรายจากอุบัติเหตุ จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 10.91 ปัญหาพ้ืนผิวขรุขระไม่สม่ าเสมอ

จ ำนวน ร้อยละ

ออกก่าลังกาย 2 3.64

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน 39 70.91

จับจ่ายใช้สอย 12 21.82

ไปทา่งาน 2 3.64

ประเภทอื นๆ 0 0.00

จักรยานแม่บา้น 5 9.09

จักรยานพับ 12 21.82

จักรยานเสือหมอบ 8 14.55

จักรยานเสือภเูขา 30 54.55

ประเภทอื นๆ 0 0.00

นอ้ยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ 29 52.73

1-2 วัน/สัปดาห์ 17 30.91

3-5 วัน/สัปดาห์ 9 16.36

มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ 0 0.00

6.00-9.00 น. 4 7.27

9.00-12.00 น. 3 5.45

12.00-13.00 น. 3 5.45

13.00-16.00 น. 23 41.82

16.00-19.00 น. 22 40.00

เดินทางตลอดทัง้วัน 0 0.00

พระราชวัง 29 52.73

วัด/ศาสนสถาน 19 34.55

โบราณสถาน 6 10.91

พิพิธภณัสถาน 8 14.55

สถานศึกษา 3 5.45

สวนสาธารณะ 7 12.73

ร้านค้า/ตลาด 6 10.91

อื นๆ 0 0.00

พื้นผิวขรุขระไม่สม ่าเสมอ 3 5.45

เส้นทางจักรยานถูกรุกล่้าโดยยานพาหนะอื น 12 21.82

ทางจักรยานขาดความต่อเนื อง 33 60.00

ขาดเครื องหมายสัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้น 3 5.45

อันตรายจากอุบติัเหตุ 6 10.91

ปริมาณการจราจรที หนาแนน่ 3 5.45

ความเร็วของการจราจร 2 3.64

อื นๆ 0 0.00

พื้นที ส่าหรับจอดจักรยาน 8 14.55

ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน 7 12.73

ภมูิทศันแ์ละความสวยงาม 9 16.36

ความต่อเนื องของเส้นทางจักรยานในพื้นที 35 63.64

อุปกรณ์ความปลอดภยั 3 5.45

อื นๆ

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรใชง้ำนเสน้ทำงจักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำน้ี *

ทำ่นอยำกให้มกีำรปรับปรุงเรื่องใดในพ้ืนทีเ่ส้นทำงจักรยำนทีศึ่กษำน้ี *

ชว่งระยะเวลำทีใ่ชจ้ักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ

ทำ่นเดนิทำงดว้ยจักรยำนไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *

วัตถุประสงค์ของกำรใชจ้ักรยำน

ประเภทจักรยำนทีใ่ช้

ทำ่นเดนิทำงดว้ยจักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำบ่อยแค่ไหน

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรใชจ้ักรยำน

ผู้ใชเ้ส้นทำงจักรยำน ถนนกัลป์ยำณไมตรี (n=55)
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กับปัญหาขาดเครื่องหมายสัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้นและปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมีจ านวนอย่างละ 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 อย่างละเท่าๆกัน และ ปัญหาความเร็วของการจราจร จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดับ 

ท่ำนอยำกให้มีกำรปรับปรุงเรื่องใดในพื้นที่เส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีอยากให้มี
การปรับปรุงเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ ปรับปรุงความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่จ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 ปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์และความสวยงาม จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.36 ปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับจอดจักรยาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 ปรับปรุงขนาดความ
กว้างของเส้นทางจักรยาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 และปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 43 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

ข้อมูลของผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรีได้ดังนี้ 
ตารางที่ 43 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 

 

จ ำนวน ร้อยละ

เดินเทา้ 9 13.43

จักรยาน  12 17.91

จักรยานยนต์ 27 40.30

รถยนต์ 6 8.96

รถรับจ้าง 13 19.40

อื นๆโปรดระบ.ุ........ 0 0.00

ออกก่าลังกาย 4 5.97

ทอ่งเที ยว/พักผ่อน           6 8.96

จับจ่ายใช้สอย 38 56.72

ไปทา่งาน 19 28.36

ประเภทอื นๆโปรดระบ…ุ………… 0 0.00

นอ้ยกว่า1วัน/สัปดาห์ 0 0.00

1-2วัน/สัปดาห ์        3 4.48

3-5วัน/สัปดาห ์ 18 26.87

มากกว่า5วัน/สัปดาห ์  46 68.66

6.00-9.00 น. 5 7.46

9.00-12.00 น. 7 10.45

12.00-13.00 น. 2 2.99

13.00-16.00 น. 6 8.96

16.00-19.00 น. 19 28.36

เดินทางตลอดทัง้วัน 28 41.79

พระราชวัง 9 13.43

วัด/ศาสนสถาน 19 28.36

โบราณสถาน 2 2.99

พิพิธภณัสถาน 2 2.99

สถานศึกษา 4 5.97

สวนสาธารณะ 18 26.87

ร้านค้า/ตลาด 36 53.73

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0.00

กีดขวางการจราจร 42 62.69

ความแออัดของพื้นที 15 22.39

ปญัหาการด่าเนนิกิจกรรมต่างๆ 39 58.21

ความไม่ปลอดภยัจากเส้นทางจักรยาน 18 26.87

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

ทางจักรยานแบบใช้พื้นที ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบง่พื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยาน แต่มีปา้ยหรือสัญลักษณ์บน

พื้นถนนเพื อบอกผู้ขับขี รถยนต์ใหร้ะวังจักรยาน
39 58.21

ทางจักรยานแบบแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยาน มีการแบง่พื้นที ส่าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้สีทาบน

พื้นถนนบริเวณริมทางถนน
22 32.84

ทางจักรยานแบบจัดพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้นแยกพื้นที เฉพาะส่าหรับจักรยานด้วยเสาหรือ

หลักกั้นแบง่ช่องจราจร
3 4.48

ทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเทา้คนเดิน 3 4.48

อื นๆโปรดระบ…ุ……… 0 0.00

ผู้อยู่อำศัยถนนกัลป์ยำณไมตรี (n=67)

ทำ่นเดนิทำงในเส้นทำงทีศึ่กษำบ่อยแค่

ไหน

ชว่งระยะเวลำทีเ่ดนิทำง

ทำ่นเดนิทำงไปสถำนทีใ่ดบ้ำง *

ปัญหำทีท่ำ่นพบเจอจำกกำรมเีส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนทีศึ่กษำ *

หำกมกีำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนใน

พ้ืนทีข่องทำ่น ทำ่นอยำกไดเ้ส้นทำง

จักรยำนลักษณะรูปแบบใด

* สำมำรถเลือกตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้

วัตถุประสงค์ของกำรเดนิทำงของทำ่นใน

พ้ืนทีศึ่กษำ

ขอ้มลูสอบถำมเก่ียวกับกำรเดนิทำงในพ้ืนทีศึ่กษำ

รูปแบบกำรเดนิทำงของทำ่นในพ้ืนทีศึ่กษำ
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รูปแบบกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่
อาศัยบริเวณถนนถนนกัลยาณไมตรีรูปแบบการเดินทางมากที่สุดคือ เดินทางโดยจักรยานยนต์ 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 เดินทางโดยรถรับจ้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40  
เดินทางโดยจักรยาน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 เดินทางโดยเดินเท้า จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.43 เดินทางโดยรถยนต์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม
พบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนกัลยาณไมตรีวัตถุประสงค์ของการเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ 
เดินทางจับจ่ายใช้สอย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 56.72 เดินทางไปท างาน จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.36 ท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 และออกก าลังกาย จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดับ    

ท่ำนเดินทำงในเส้นทำงที่ศึกษำบ่อยแค่ไหน จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่
อาศัยบริเวณถนนกัลยาณไมตรีเดินทางในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุดคือ เดินทางมากกว่า5วัน/สัปดาห์ 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 68.66 เดินทาง3-5วัน/สัปดาห์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 
และเดินทาง 1-2วัน/สัปดาห์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 

ช่วงระยะเวลำที่เดินทำง จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนน
กัลยาณไมตรีเดินทางมากที่สุดคือช่วงเดินทางตลอดทั้งวัน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79 ช่วง
ระยะเวลา 16.00-19.00 น. จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 ช่วงระยะเวลา 9.00 -12.00 น. 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ช่วงระยะเวลา 13.00 -16.00 น. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.96 ช่วงระยะเวลา 6.00-9.00 น. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46 และช่วงระยะเวลา 12.00 -
13.00 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 ตามล าดับ 

ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจก
แบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนกัลยาณไมตรีพบว่าเดินทางไป ร้านค้า/ตลาด จ านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.73 เดินทางไป วัด/ศาสนาสถาน จ านวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.36 
เดินทางไปสวนสาธารณะ จ านวน 18 คิดเป็นร้อยละ 26.87 เดินทางไปพระราชวัง จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.43 เดินทางไปสถานศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 และเดินทางไปพิพิธภัณ
สถานกับเดินทางไปโบราณสถานมีจ านวนอย่างละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99 อย่างละเท่าๆกัน  

ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรมีเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ (เลือกตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ) จากการแจกแบบสอบถามพบว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนกัลยาณไมตรีพบว่าปัญหาที่
พบเจอจากการมีเส้นทางจักรยานมากที่สุดคือ กีดขวางการจราจร จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.69 ปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 58.21 ปัญหาจากความไม่
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ปลอดภัยจากเส้นทางจักรยาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 และปัญหาความแออัดของพ้ืนที่ 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 ตามล าดับ 

หำกมีกำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ของท่ำน ท่ำนอยำกได้เส้นทำงจักรยำน
ลักษณะรูปแบบใด จากการแจกแบบสอบถามพบว่าหากมีการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ถนน
กัลยาณไมตรีผู้อยู่อาศัยอยากได้เส้นทางจักรยานลักษณะทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ 
ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้
ระวังจักรยาน มากที่สุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 58.21 ลักษณะทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่
ส าหรับจักรยาน มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยานบนพื้นผิวทางจราจรโดยการใช้สีทาบนพ้ืนถนนบริเวณ
ริมทางถนน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.84 และทางจักรยานแบบจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับ
จักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้นแยกพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยานด้วยเสาหรือหลักกั้นแบ่งช่องจราจรและ
ลักษณะทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเท้าคนเดินมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 
อย่างละเท่าๆกัน 

6.3 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำนของกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี 

ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจ
เส้นทางจักรยานของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรีมี
รายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์สามารถดูตารางประกอบได้ตารางที่ 44 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
จากตารางที่ 44 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

เกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนกัลยาณ
ไมตรีได้ดังนี้ 

ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสมของ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.539 

จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านจุดบริการที่จอดจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.558 
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ควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความกว้างของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.02 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.871 

สภำพพื้นที่ผิวเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านสภาพพ้ืนผิวของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.91 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.867 

ควำมต่อเนื่องของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานอยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.24 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.693 

ควำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบนเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยจากการ
สัญจรบนเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.15 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.650 
ตารางที่ 44 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของ
ผู้ใช้เส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรี 

 
 

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคืน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบนเส้นทาง
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จักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.96 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.637 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกสบายในการ
เดินทางด้วยเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.482 

ผู้อยู่อำศัย 
จากตารางที่ 45 ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม

เกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรีได้ดังนี้ 
ควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ

ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความเหมาะสม
ของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.494 

ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงบนท้องถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจด้านความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.560 

ควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติ
ความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความสะดวกใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆที่มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 2.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.620 

ควำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจด้านความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.72 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.598 
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ตารางที่ 45 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจเส้นทางจักรยานของผู้
อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ถนนกัลยาณไมตรี 

 
  

ขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความพึง
พอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจขนาดความกว้างของเส้นทาง
จักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.70 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.603 

อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทำงเส้นทำงจักรยำน จากการแจกแบบสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทาง
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.785 

กำรประชำสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  จากการแจก
แบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึง
ใจในการประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.596 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจเส้นทาง

S.D. ระดับ
Mean Standard Deviation

3.60 0.494

Mean Standard Deviation

3.25 0.560

Mean Standard Deviation

2.64 0.620

Mean Standard Deviation

2.72 0.598

Mean Standard Deviation

2.70 0.603

Mean Standard Deviation

2.25 0.785

Mean Standard Deviation

2.09 0.596

Mean Standard Deviation

2.12 0.591

Mean Standard Deviation

2.12 0.591
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

น้อย

น้อย

น้อย

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนกัลป์ยำณไมตรี  (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

หมำยเหต ุ

มำก

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

น้อย

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้

ข้ อมูลข่ ำวสำรต่ำงๆ

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำ

กำรจรำจรในพ้ืนที่



 
 190 

จักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.12 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.591 

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจรในพื้นที่ จากการแจกแบบสอบถาม
ทัศนคติความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงใจ เส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.12 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.591 

7. ผลกำรศึกษำจำกเกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบของเส้นทำง
จักรยำนในปัจจุบัน  

จากการก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบ
ของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน โดยศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด และมาตรการต่างๆท่ีมีประโยชน์ต่อการ
จัดท าเส้นทางจักรยานให้ประสบผลส าเร็จ มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน สภาพการจราจร และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนน าไปสู่เกณฑ์การประเมินด้านต่างๆได้แก่ ด้านความ
เหมาะสมของประเภทเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวกสบายใน
การเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาจากเกณฑ์การประเมินที่ส าคัญดังนี้ 

7.1 ผลกำรศึกษำจำกเกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบของ
เส้นทำงจักรยำนเส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ 

7.1.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่  
ปริมำณกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 คาดว่ามีปริมาณการจราจรเฉลี่ยอยู่ท่ี 13,444 คัน ต่อวัน  
ควำมเร็วกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 พบว่าในช่วงเช้า (7.00น.-9.00น.) ขาเข้ามีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 14.74 กม./ชม. ขา
ออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 17.51 กม./ชม.  และในช่วงเย็น (16.00น.-18.00น.) ขาเข้ามี
ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 13.54 กม./ชม. ขาออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 20.87 กม./ชม 

ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน จากการศึกษาพบว่า
เส้นทางจักรยานมีขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.60 กิโลเมตร มีลักษณะเส้นทาง
จักรยานแบบมีอุปกรณ์กั้น (Buffer) แต่ปัจจุบันได้ถอดอุปกรณ์กั้นเหลือเพียงการตีเส้นทางจักรยานสี
เขียวบนพ้ืนถนนท าให้มีลักษณะโครงสร้างแบบ (Cycle Lane)  
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ภาพที่ 66 แสดงเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
7.1.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 

จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอ่ืน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระ
อาทิตย์ไม่พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 

เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย จากการศึกษาพบว่าตลอดระยะ
เส้นทางจักรยานไม่พบสัญลักษณ์ความปลอดภัยส าหรับจักรยาน มีเพียง เครื่องหมายสัญลักษณ์ 
“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพื้นผิวเส้นทางจักรยาน 

แสงไฟส่องสว่ำง จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานมีแสงไฟส่อง
สว่างเพียงพอต่อการขับขี่จักรยานอีกท้ังยังพบหมุดสะท้อนแสงตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 

7.1.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว จากการศึกษาพบว่าบางช่วงของเส้นทางจักรยานมีพ้ืนผิวที่ไม่

สม่ าเสมอมีการเหลื่อมล้ ากันของเส้นทางจักรยาน บางช่วงเส้นทางจักรยานเกิดความช ารุดเสียหายจาก
การใช้งาน 

ควำมลำดชัน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันตลอด
ระยะเส้นทางจักรยาน 

กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานที่
เชื่อมต่อกับถนนราชินีขาดหายไปเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางจักรยานถนนราชินีได้ยกเลิกใช้ไปแล้วท าให้
เส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อได้เพียงเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุเพียงอันเดียว 

จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการศึกษาพบว่ามีจุดจอดจักรยานพร้อม
อุปกรณ์ล็อคจักรยานบริเวณหน้าสวนสันติชัยปราการเพียงแห่งเดียว 
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7.2 ผลกำรศึกษำจำกเกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบของ
เส้นทำงจักรยำนเส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ 

7.2.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 
ปริมำณกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 พบว่ามีปริมาณการจราจรเฉลี่ยอยู่ที่ 13,444 คัน ต่อวัน 
ควำมเร็วกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 พบว่าในช่วงเช้า (7.00น.-9.00น.) ขาเข้ามีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 14.74 กม./ชม. ขา
ออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 17.51 กม./ชม.  และในช่วงเย็น (16.00น.-18.00น.) ขาเข้ามี
ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 13.54 กม./ชม. ขาออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 20.87 กม./ชม 

ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน จากการศึกษาพบว่า
เส้นทางจักรยานมีขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.50 กิโลเมตร มีลักษณะเส้นทาง
จักรยานแบบมีอุปกรณ์กั้น (Buffer) แต่ปัจจุบันได้ถอดอุปกรณ์กั้นเหลือเพียงการตีเส้นทางจักรยานสี
เขียวบนพ้ืนถนนท าให้มีลักษณะโครงสร้างแบบ (Cycle Lane) 
 

 
ภาพที่ 67 แสดงเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

7.2.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอ่ืน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระ

สุเมรุมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 2 บริเวณคือ บริเวณแยกถนนจักรพงษ์ (แยกบางล าพู) และแยก
ตรงถนนบวรนิเวศ 

เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย จากการศึกษาพบว่าตลอดระยะ
เส้นทางจักรยานไม่พบสัญลักษณ์ความปลอดภัยส าหรับจักรยานรวมทั้งบริเวณทางแยกที่เป็นจุด
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ขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนก็ไม่พบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ระมัดระวังผู้ใช้จักรยาน มี
เพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพื้นผิวเส้นทางจักรยาน 

แสงไฟส่องสว่ำง จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานมีแสงไฟส่อง
สว่างเพียงพอต่อการขับขี่จักรยานอีกท้ังยังพบหมุดสะท้อนแสงตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 

7.2.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานในบางช่วงเกิด

ความช ารุดเสียหายจากการใช้งานท าให้มีสภาพพ้ืนผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ควำมลำดชัน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันตลอด

ระยะเส้นทางจักรยาน 
กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานสามารถ

เชื่อมต่อได้สองเส้นทางคือเส้นทางจักรยานจักรยานถนนพระอาทิตย์ และเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 
จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการศึกษาไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานใน

พ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุแต่มีจุดบริการที่จอดจักรยานบริเวณหน้าสวนสันติชัยของเส้นทาง
จักรยานถนนพระอาทิตย์ 

7.3 ผลกำรศึกษำจำกเกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบของ
เส้นทำงจักรยำนเส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ 

7.3.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 
ปริมำณกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 คาดว่ามีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 13,444 คัน ต่อวัน 
ควำมเร็วกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 พบว่าในช่วงเช้า (7.00น.-9.00น.) ขาเข้ามีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 14.74 กม./ชม. ขา
ออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 17.51 กม./ชม.  และในช่วงเย็น (16.00น.-18.00น.) ขาเข้ามี
ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 13.54 กม./ชม. ขาออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 20.87 กม./ชม 

ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน จากการศึกษาพบว่า
เส้นทางจักรยานมีขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.15 กิโลเมตรมีลักษณะเส้นทาง
จักรยานแบบมีอุปกรณ์กั้น (Buffer) แต่ปัจจุบันได้ถอดอุปกรณ์กั้นเหลือเพียงการตีเส้นทางจักรยานสี
เขียวบนพ้ืนถนนท าให้มีลักษณะโครงสร้างแบบ (Cycle Lane) 
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ภาพที่ 68 แสดงเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

7.3.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอ่ืน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวร

นิเวศมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนบริเวณแยกถนนบวรนิเวศเพียงแห่งเดียว 
เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย จากการศึกษาพบว่าตลอดระยะ

เส้นทางจักรยานไม่พบสัญลักษณ์ความปลอดภัยส าหรับจักรยานรวมทั้งบริเวณทางแยกที่เป็นจุด
ขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนก็ไม่พบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ระมัดระวังผู้ใช้จักรยาน มี
เพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพื้นผิวเส้นทางจักรยาน 

แสงไฟส่องสว่ำง จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานมีแสงไฟส่อง
สว่างเพียงพอต่อการขับขี่จักรยานอีกท้ังยังพบหมุดสะท้อนแสงตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 

7.3.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานในบางช่วงเกิด

ความช ารุดเสียหายจากการใช้งานท าให้มีสภาพพ้ืนผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ควำมลำดชัน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันตลอด

ระยะเส้นทางจักรยาน 
กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานสามารถ

เชื่อมต่อได้สองเส้นทางคือเส้นทางจักรยานจักรยานถนนพระสุเมรุ และเส้นทางจักรยานถนนตะนาว 
จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการศึกษาไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานใน

พ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 
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7.4 ผลกำรศึกษำจำกเกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบของ
เส้นทำงจักรยำนเส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย 

7.4.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 
ปริมำณกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 คาดว่ามีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 13,444 คัน ต่อวัน 
ควำมเร็วกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 พบว่าในช่วงเช้า (7.00น.-9.00น.) ขาเข้ามีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 14.74 กม./ชม. ขา
ออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 17.51 กม./ชม.  และในช่วงเย็น (16.00น.-18.00น.) ขาเข้ามี
ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 13.54 กม./ชม. ขาออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 20.87 กม./ชม 

ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน จากการศึกษาพบว่า
เส้นทางจักรยานมีขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.43 กิโลเมตร มีลักษณะเส้นทาง
จักรยานแบบมีอุปกรณ์กั้น (Buffer) แต่ปัจจุบันได้ถอดอุปกรณ์กั้นเหลือเพียงการตีเส้นทางจักรยานสี
เขียวบนพ้ืนถนนท าให้มีลักษณะโครงสร้างแบบ (Cycle Lane) 
 

 
ภาพที่ 69 แสดงเส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
7.4.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 

จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอ่ืน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหา
ไชยไม่พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 

เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย จากการศึกษาพบว่าตลอดระยะ
เส้นทางจักรยานไม่พบสัญลักษณ์ความปลอดภัยส าหรับจักรยาน มีเพียง เครื่องหมายสัญลักษณ์ 
“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพื้นผิวเส้นทางจักรยาน 
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แสงไฟส่องสว่ำง จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานมีแสงไฟส่อง
สว่างเพียงพอต่อการขับขี่จักรยานอีกท้ังยังพบหมุดสะท้อนแสงตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 

7.4.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว จากการศึกษาพบว่าบางช่วงของเส้นทางจักรยานมีพ้ืนผิวที่ไม่

สม่ าเสมอมีการเหลื่อมล้ ากันของเส้นทางจักรยาน บางช่วงเส้นทางจักรยานเกิดความช ารุดเสียหายจาก
การใช้งาน 

ควำมลำดชัน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันตลอด
ระยะเส้นทางจักรยาน 

กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานสามารถ
เชื่อมต่อได้กับเส้นทางจักรยานถนนราชด าเนินกลางซึ่งมีรูปแบบเส้นทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเท้า 

จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการศึกษาไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานใน
พ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

7.5 ผลกำรศึกษำจำกเกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบของ
เส้นทำงจักรยำนเส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว 

7.5.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่  
ปริมำณกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 คาดว่ามีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 13,444 คัน ต่อวัน 
ควำมเร็วกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 พบว่าในช่วงเช้า (7.00น.-9.00น.) ขาเข้ามีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 14.74 กม./ชม. ขา
ออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 17.51 กม./ชม.  และในช่วงเย็น (16.00น.-18.00น.) ขาเข้ามี
ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 13.54 กม./ชม. ขาออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 20.87 กม./ชม 

ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน จากการศึกษาพบว่า
เส้นทางจักรยานมีขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.95 กิโลเมตรมีลักษณะเส้นทาง
จักรยานแบบมีอุปกรณ์กั้น (Buffer) แต่ปัจจุบันได้ถอดอุปกรณ์กั้นเหลือเพียงการตีเส้นทางจักรยานสี
เขียวบนพ้ืนถนนท าให้มีลักษณะโครงสร้างแบบ (Cycle Lane) 
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ภาพที่ 70 แสดงเส้นทางจักรยานถนนตะนาว 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
7.5.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 

จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอ่ืน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานถนน
ตะนาวมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน ดังนี้ ถนนราชด าเนินกลาง, ซอยด าเนินกลางใต้, ตรอกสาเก, 
ตรอกเสถียร, ถนนบุญศิริ, ถนนมหรรณพ, และซอยนาวา 

เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย จากการศึกษาพบว่าตลอดระยะ
เส้นทางจักรยานไม่พบสัญลักษณ์ความปลอดภัยส าหรับจักรยานรวมทั้งบริเวณทางแยกที่เป็นจุด
ขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนก็ไม่พบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ระมัดระวังผู้ใช้จักรยาน มี
เพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพื้นผิวเส้นทางจักรยาน 

แสงไฟส่องสว่ำง จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานหน้าวัดมหรรณ
พารามมีแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอต่อการขับขี่จักรยาน 

7.5.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว จากการศึกษาพบว่าบางช่วงของเส้นทางจักรยานมีพ้ืนผิวที่ไม่

สม่ าเสมอมีการเหลื่อมล้ ากันของเส้นทางจักรยาน บางช่วงเส้นทางจักรยานเกิดความช ารุดเสียหายจาก
การใช้งาน 

ควำมลำดชัน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานไม่มีความลาดชันตลอด
ระยะเส้นทางจักรยาน 

กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานสามารถ
เชื่อมต่อได้สองเส้นทางคือเส้นทางจักรยานจักรยานถนนบวรนิเวศ และเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 
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จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการศึกษาไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานใน
พ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนตะนาว 

7.6 ผลกำรศึกษำจำกเกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบของ
เส้นทำงจักรยำนเส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี 

7.6.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 
ปริมำณกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 คาดว่ามีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 18,425 คัน ต่อวัน 
ควำมเร็วกำรจรำจร จากการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากสถิติการจราจรปี 

2559 พบว่าในช่วงเช้า (7.00น.-9.00น.) ขาเข้ามีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 14.74 กม./ชม. ขา
ออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 17.51 กม./ชม.  และในช่วงเย็น (16.00น.-18.00น.) ขาเข้ามี
ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 13.54 กม./ชม. ขาออกมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าความเร็ว 20.87 กม./ชม 

ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน จากการศึกษาพบว่า
เส้นทางจักรยานมีขนาดความกว้าง 2.30 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.47 กิโลเมตรมีลักษณะเส้นทาง
จักรยาน2แบบคือแบบมีอุปกรณ์กั้น (Buffer) และแบบตีเส้นทางจักรยานสีเขียวบนพ้ืนถนนแบบ 
(Cycle Lane) 
 

 
ภาพที่ 71 แสดงเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 
ที่มา : ผู้วิจัย 

7.6.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอ่ืน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานถนน

กัลยาณไมตรีมีจุดขัดแย้งทางการจราจรบริเวณสี่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า และบริเวณแยกสะพานช้างโรงสี
โดยมีเส้นทางถนนอัษฎางค์ตัดผ่าน 
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เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย จากการศึกษาพบว่าตลอดระยะ
เส้นทางจักรยานไม่พบสัญลักษณ์ความปลอดภัยส าหรับจักรยานรวมทั้งบริเวณทางแยกที่เป็นจุด
ขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนก็ไม่พบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ระมัดระวังผู้ใช้จักรยาน มี
เพียงอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจราจรและเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และสัญลักษณ์รูป 
“จักรยาน” สีขาวบนพื้นผิวเส้นทางจักรยาน 

แสงไฟส่องสว่ำง จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานมีแสงไฟส่อง
สว่างเพียงพอต่อการขับขี่จักรยานอีกท้ังยังพบหมุดสะท้อนแสงตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 

7.6.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานมีพ้ืนผิวเรียบอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 
ควำมลำดชัน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานบริเวณช่วงสะพานช้าง

โรงสีมีความลาดชันบ่างเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้จักรยาน 
กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน จากการศึกษาพบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานที่

เชื่อมต่อกับถนนสนามไชยขาดหายไปเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางจักรยานถนนสนามไชยได้ยกเลิกใช้ไป
แล้วท าให้เส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อได้เพียงเส้นทางจักรยานถนนตะนาวเพียงอันเดียว 

จุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการศึกษาไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานใน
พ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนตะนาว 

8. ผลจำกกำรศึกษำแบบสัมภำษณ์ ผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร ผู้น ำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดท ำเส้นทำงจักรยำนรอบเกำะรัตนโกสินทร์ จ ำนวน 4 ท่ำน 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
เส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางจักรยาน การ
ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน และแนวทางการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นที่ส าคัญท่ีได้จากการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์   ประธำนชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่ง
ประเทศไทย ได้เสนอความคิดเห็นว่าการจัดท าเส้นทางจักรยานที่ดีนั้นจ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงผู้ใช้
จักรยานจริง ในบริเวณพ้ืนที่จัดท าเส้นทางจักรยานซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านว่ามีความต้องการสัญจร
โดยใช้จักรยานจริงหรือไม่  มิฉะนั้นเส้นทางจักรยานจะไม่ได้รับการใช้งาน สุดท้ายแล้วจะถูกทิ้งร้าง 
หรือถูกใช้งานแบบผิดจุดประสงค์ เช่น กลายเป็นทางวิ่งของจักรยานยนต์ หรือที่จอดรถตุ๊กตุ๊ก เป็นต้น 
ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า หากต้องการให้เส้นทางจักรยานประสบความส าเร็จ และคนหันมา
ใช้จักรยานทดแทนการใช้รถยนต์ ควรต้องท าทางจักรยานเพ่ือส่งเสริมการใช้จักรยานของกลุ่ม
ชาวบ้านที่ใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นคนส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ ที่มีความ



 
 200 

ต้องการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวันมากกว่ากลุ่มนักปั่นประเภทอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการที่จะให้คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวั นได้
อย่างถูกต้องกับกลุ่มผู้ใช้งานจริง ทั้งนี้ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ที่สามารถท าให้เมืองเป็นเมืองจักรยานได้ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ใช้จักรยานเพ่ือเดินทาง
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการที่เมืองกลายเป็นเมืองจักรยานได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการบังคับใช้กฎ
จราจร โดยไม่มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างช่องทางส าหรับจักรยานด้วยซ้ า 

ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ ผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนกำรวำงผังสถำปัตยกรรม กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง กระทรวงมหำดไทย ได้เสนอความคิดเห็นว่าการจัดท าเส้นทางจักรยานในบริเวณพ้ืนที่
เกาะรัตนโกสินทร์นั้นมีประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยว ลดปัญหามลพิษ และสามารถแก้ปัญหา
การจราจรภายในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ทั้งนี้การจัดท าโครงการต่างๆที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในพ้ืนที่นั้น ควรต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ว่ามีความ
คิดเห็นหรือมีทัศนคติต่อโครงการที่จัดท าไปในทิศทางใด โดยการสอบถามความคิดเห็นนั้นจะต้อง
ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ถึงประโยชน์และผลกระทบของการมีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อย่าง
ตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ท่าน ดร.
ธงชัย โรจนกนันท์ ได้เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า เกาะรัตนโกสินทร์มีลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่
อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ดังนั้นการจัดท าโครงการต่างๆในพ้ืนที่ควรต้องมีการศึกษา
อย่างละเอียดถี่ถ้วนครอบคลุมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพของเกาะรัตนโกสินทร์ 
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนต่างๆ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการจัดท าโครงการขึ้นในอนาคต โดยท่าน ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ ได้กล่าว
ทิ้งท้ายว่าการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์นั้นควรยึดเอาตามความ
ต้องการของคนในพื้นที่เป็นหลัก เพราะเนื่องจากเมื่อโครงการเส้นทางจักรยานด าเนินการแล้วเสร็จ ผู้
ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ และได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานที่จัดท าขึ้น 

นำงเครือฟ้ำ บุญดวง หัวหน้ำศูนย์สำรสนเทศจรำจร กองนโยบำยและแผนงำน ส ำนัก
กำรจรำจรและขนส่ง   ได้เสนอความคิดเห็นว่ากรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจัดท าเส้นทางจักรยาน
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จุดประสงค์หลักเพ่ือต้องการให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางส าหรับประชาชนหรือ
นักท่องเที่ยวในการปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในชุมชนมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานที่ส าคัญของชาติในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเน้นการท่องเที่ยวที่ไม่มีผลกระทบต่อ
โบราณสถาน และเห็นว่าการท่องเที่ยวด้วยจักรยานจะมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะสามารถเข้าถึง
พ้ืนที่ชุมชนได้สะดวก และยังไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่ส าคัญก็คือความปลอดภัยในการ
ใช้จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามา
เที่ยวมากที่สุดอันดับ ๑ ของโลก และจากข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งพบว่า นักท่องเที่ยว



  201 

ชาวยุโรป ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ จะเน้นการท่องเที่ยวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังพบว่า
บริษัททัวร์ด้วยจักรยานในพ้ืนที่ เกาะรัตนโกสินทร์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ดังนั้น การปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ก็เป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  ซึ่งส านักการจราจรและขนส่งได้ร่วมหารือแนวทางกับ
ภาคประชาชนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ในการด าเนินการปรับปรุงต่อไปทั้งนี้ 
นางเครือฟ้า บุญดวง ยังได้กล่าวถึงสภาพปัญหาของเส้นทางจักรยานดังนี้ 1. ความชัดเจนในระดับ
นโยบายส่งผลให้ไม่สามารถจัดท าเส้นทางจักรยานได้อย่างต่อเนื่องท าให้เส้นทางจักรยานขาดความ
เชื่อมโยงการเดินทางอย่างมีโครงข่ายเหมือนการเดินทางด้วยรถยนต์ 2. เส้นทางที่จัดท าไปแล้วไม่
สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้มีการ
จอดทับเส้นทางจักรยาน จึงท าให้ผู้ประสงค์จะใช้เส้นทางไม่สะดวก และต้องปั่นในผิวถนนเหมือนเดิม
เกรงจะเกิดอุบัติเหตุได้ 3. การจัดท าเส้นทางจักรยานไม่สามารถเชื่อมต่อในลักษณะของโครงข่าย
รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งหลักได้อย่างสมบรูณ์ เพราะถนนบางเส้นทางอยู่ในความผิดชอบ
ของหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมการทางพิเศษ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 4. ขาดการสร้าง
ทัศนคติในการใช้ถนนร่วมกันของสังคมในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐบาลอย่างจริงจัง จึงท าให้ผู้ขับขี่
รถยนต์มีอภิสิทธิ์ในการใช้ถนนมากกว่ากลุ่มคนเดิน และจักรยาน ควรก าหนดมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้จักรยาน ให้ได้รับสิทธิทัดเทียมกับผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืนๆ ควรก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ใช้จักรยาน ให้ได้รับสิทธิทัดเทียมกับผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืนๆ จากปัญหาที่ได้กล่าว
ไปแล้วในข้างต้นนางเครือฟ้า บุญดวง ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงว่ากรุงเทพมหานครมีวิสัยทัศน์ใน
การส่งเสริมการเดินทางโดยใช้จักรยานตามแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร  ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๗๕) โดยจะมีการปรับปรุงขยายทางเท้าและทางจักรยานให้กว้างขึ้น จัดระเบียบทางเท้า เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินและการใช้จักรยานเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนลดการใช้
พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางการอากาศและเสียง ซึ่งแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวโน้มกระแสของสังคมโลกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี ้การด าเนินการต่อไป จะ
ร่วมกับประชาชนในการพัฒนาเพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และ
วิถีชุมชน 

นำยสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล ประธำนชุมชนวัดเทพธิดำรำม (ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ 
กฟผ.) ได้เสนอความคิดเห็นว่า การจัดท าและพัฒนาเส้นทางจักรยานเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์
มากทั้งต่อชุมชนในพ้ืนที่ และคนภายนอกที่เข้ามาใช้เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานจัดท าเส้นทางจักรยานให้
มีความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั่วถึงกันเพ่ือให้การเดินทางด้วยจักรยานมีความสะดวกมากขึ้น และ
ควรจัดให้มีป้ายบอกเส้นทางจักรยานจุดจอดและจุดบริการที่เกี่ยวกับจักรยานให้เห็นชัดเจน รวมถึง
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การจัดท าเส้นทางจักรยานไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบที่มีอุปกรณ์กันเลนจักรยานต่างหาก เนื่องจาก
ปกติการจราจรในพื้นที่ไม่ได้ใช้ความเร็วมากที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ เสนอให้มีสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายบนพ้ืนถนนให้ผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืนระมัดระวังผู้ใช้จักรยานก็เพียงพอแล้ว หากเป็นไปได้
อยากให้จัดท าสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบนพ้ืนถนนทั้งสองฝั่งถนนไม่ใช่เพียงจัดท าเพียงแค่ฝั่งใดฝั่ง
หนึ่งของถนน เพ่ือท าให้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่สามารถดึงดูดให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้ามา
ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
 

9. สรุป 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือประเมินโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ จ านวนทั้งสิ้น 12 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 8 กิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนมหาไชย 
ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนน
พระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนสนามไชย ถนนตะนาว และถนนพระอาทิตย์  แต่เนื่องจากปัจจุบัน
เส้นทางจักรยานบางส่วนได้ถูกยกเลิกไปท าให้ปัจจุบันมีเส้นทางจักรยานที่ปัจจุบันยังใช้อยู่ รวมทั้งสิ้น 
6 เส้นทางได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ เส้นทางจักรยาน
ถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และเส้นทางจักรยานถนน
กัลยาณไมตรี ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของเส้นทางจักรยานบริเวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ จ านวนทั้งสิ้น 6 เส้นทางดังกล่าว โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่แจก
แบบสอบถามจ านวน ทั้งสิ้น 730 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้ใช้เส้นทางจักรยานบนเส้นทางจักรยานที่
ศึกษา 6 เส้นทางโดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ละ 55 คน รวมกันเท่ากับ 330 คน และจากผู้ประกอบการร้านค้า
และชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางจักรยานที่ศึกษา 6 เส้นทางโดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ละ 67 คน รวมกัน
เท่ากับ 400 คน จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยกลุ่มประชากรนี้ใช้วิธีการคัดเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 4 ท่าน โดยแบบสัมภาษณ์มีลักษณะค าถามให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่ดี ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเส้นทางจักรยาน และ
เสนอแนะแนวทางการจัดท าเส้นทางจักรยานให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่บริ เวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ และมูลที่ได้จากการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทาง
จักรยานในปัจจุบันด้านความเหมาะสมของประเภทเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ด้านความปลอดภัยของ
เส้นทางจักรยานและด้านความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน  โดยผลจากการลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติความพึงพอใจที่มีต่อเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง ผลจากการ
ประเมินโครงการเส้นทางจักรยาน และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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9.1 สรุปผลจำกกำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติควำมพึงพอใจ 
เส้นทำงจักรยำน ถนนพระอำทิตย์ 
ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้

เส้นทางจักรยาน อยู่ในระดับมาก คือ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ได้แก่ จุดบริการที่จอดจักรยานและความกว้างของเส้นทางจักรยาน ส่วน
ระดับความพึงพอใจน้อยได้แก่ สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน 
ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และความ
สะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน 

ผู้อยู่อาศัย 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้อยู่

อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยใน
การสัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทาง
จักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหา
มลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่  ส่วนระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง ได้แก่ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ และความสะดวกสบายในการเดินทาง
บนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยาน 
 

เส้นทำงจักรยำน ถนนพระสุเมรุ 
ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้

เส้นทางจักรยาน อยู่ในระดับมาก คือ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ได้แก่ จุดบริการที่จอดจักรยานและความกว้างของเส้นทางจักรยาน ส่วน
ระดับความพึงพอใจน้อยได้แก่ สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน 
ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และความ
สะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน 

ผู้อยู่อาศัย 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้อยู่อาศัย

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยาน ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความ
ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน ส่วนที่เหลือได้รับการ
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ประเมินความพึงพอใจระดับน้อย ได้แก่ อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์
ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพื้นที่ 

 
เส้นทำงจักรยำน ถนนบวรนิเวศ 
ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้

เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความกว้างของเส้นทางจักรยาน สภาพพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทาง
จักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน 
ส่วนความพึงพอใจระดับมากได้ คือ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา และความพึง
พอใจระดับน้อย คือ จุดบริการที่จอดจักรยาน  

ผู้อยู่อาศัย 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้อยู่อาศัย

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน 
การประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษใน
พ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ ส่วนระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ได้แก่ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพื้นที่ และความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนน
ทีม่ีเส้นทางจักรยาน 

 
เส้นทำงจักรยำน ถนนมหำไชย 
ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้

เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความกว้างของเส้นทางจักรยาน สภาพพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยานความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน 
แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน ส่วนความพึง
พอใจระดับมากได้ คือ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา และความพึงพอใจระดับ
น้อย ได้แก่ จุดบริการที่จอดจักรยาน และแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน 
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ผู้อยู่อาศัย 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้อยู่อาศัย

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน 
การประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษใน
พ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ ส่วนระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ได้แก่ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพื้นที่ และความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนน
ที่มีเส้นทางจักรยาน 

 
เส้นทำงจักรยำน ถนนตะนำว 
ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้เส้นทาง

จักรยานอยู่ในระดับมากคือ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา ความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ได้แก่ จุดบริการที่จอดจักรยาน ความกว้างของเส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทาง
จักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน และความพึงพอใจระดับน้อย ได้แก่ 
สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และความสะดวกสบายในการเดินทาง
ด้วยเส้นทางจักรยาน  

ผู้อยู่อาศัย 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาวได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้อยู่อาศัย

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน 
การประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษใน
พ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ ส่วนระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ได้แก่ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพื้นที่ และความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนน
ที่มีเส้นทางจักรยาน 

 
เส้นทำงจักรยำน ถนนกัลยำณไมตรี 
ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้

เส้นทางจักรยาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ จุดบริการที่จอดจักรยาน ความต่อเนื่องของ
เส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน 
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ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน ส่วนระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ความ
เหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษา ความกว้างของเส้นทางจักรยาน และสภาพพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยาน  

ผู้อยู่อาศัย 
พบว่าเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้อยู่

อาศัยระดับมาก คือ ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ส่วนความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ได้แก่ ความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยาน ความสะดวกในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน ส่วน
ความพึงพอใจระดับน้อย ได้แก่ อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนใน
พ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยาน
สามารถลดปัญหาการจราจรในพื้นที ่

 
9.2 สรุปผลกำรศึกษำจำกเกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบ

ของเส้นทำงจักรยำนในปัจจุบัน 
9.2.1 เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์  

ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่  มีปริมาณ
การจราจรน้อยกว่า13,444 คัน ต่อวัน มีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กม./ชม. เส้นทางจักรยานมี
โครงสร้างแบบ (Cycle Lane) โดยดัดแปลงจากรูปแบบเดิมแบบมีอุปกรณ์ก้ัน (Buffer)   
ด้านความปลอดภัยของเส้นทางจักรยาน ไม่พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน เครื่องหมายสัญลักษณ์
ด้านความปลอดภัยตลอดระยะเส้นทางจักรยานพบเห็นเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และ
สัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน มีแสงไฟส่องสว่างและหมุดสะท้อนแสง
ช่วยให้สะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน 

ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน สภาพพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยานไม่สม่ าเสมอ ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้จักรยาน การ
เชื่อมโยงขาดหายไปช่วงรอยต่อกับถนนราชินี และพบจุดบริการที่จอดจักรยานเพียงแห่งเดียว 

9.2.2 เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ  
ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่  มีปริมาณ

การจราจรน้อยกว่า13,444 คัน ต่อวัน มีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กม./ชม. เส้นทางจักรยานมี
โครงสร้างแบบ (Cycle Lane) โดยดัดแปลงจากรูปแบบเดิมแบบมีอุปกรณ์ก้ัน (Buffer) 

ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน พบมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
2 บริเวณคือ บริเวณแยกถนนจักรพงษ์ (แยกบางล าพู) และแยกตรงถนนบวรนิเวศ เครื่องหมาย
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สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยตลอดระยะเส้นทางจักรยานพบเห็นเพียง เครื่องหมายสัญลักษณ์ 
“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานไม่พบเครื่องหมายสัญลักษณ์
ในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะบริเวณจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน มีแสงไฟส่องสว่างและหมุด
สะท้อนแสงช่วยให้สะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน 

ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน สภาพพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยานไม่สม่ าเสมอ ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้จักรยาน 
เส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อได้สองเส้นทางคือเส้นทางจักรยานจักรยานถนนพระอาทิตย์ และ
เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ ไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานในพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ
แต่มีจุดบริการที่จอดจักรยานบริเวณหน้าสวนสันติชัยของเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ที่อยู่
ใกล้เคียงกัน 

9.2.3 เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ 
ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่  มีปริมาณ

การจราจรน้อยกว่า13,444 คัน ต่อวัน มีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กม./ชม. เส้นทางจักรยานมี
โครงสร้างแบบ (Cycle Lane) โดยดัดแปลงจากรูปแบบเดิมแบบมีอุปกรณ์ก้ัน (Buffer) 

ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน พบมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน
บริเวณแยกถนนบวรนิเวศ เครื่องหมายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยตลอดระยะเส้นทางจักรยานพบ
เห็นเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพ้ืนผิวเส้นทาง
จักรยานไม่พบเครื่องหมายสัญลักษณ์ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะบริเวณจุดขัดแย้งกับ
ยานพาหนะอ่ืน มีแสงไฟส่องสว่างและหมุดสะท้อนแสงช่วยให้สะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน 

ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน สภาพพ้ืนผิว
เส้นทางจกัรยานมีสภาพพ้ืนผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการ
ใช้จักรยาน เส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อได้สองเส้นทางคือเส้นทางจักรยานจักรยานถนนพระ
สุเมรุ และเส้นทางจักรยานถนนตะนาว ไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานในพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนน
บวรนิเวศ 

9.2.4 เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย 
ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่  มีปริมาณ

การจราจรน้อยกว่า13,444 คัน ต่อวัน มีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กม./ชม. เส้นทางจักรยานมี
โครงสร้างแบบ (Cycle Lane) โดยดัดแปลงจากรูปแบบเดิมแบบมีอุปกรณ์ก้ัน (Buffer) 

ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน ไม่พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
เครื่องหมายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยตลอดระยะเส้นทางจักรยานพบเห็นเพียง เครื่องหมาย
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สัญลักษณ ์“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพื้นผิวเส้นทางจักรยาน มีแสงไฟส่องสว่าง
และหมุดสะท้อนแสงช่วยให้สะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน 

ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน สภาพพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยานไม่สม่ าเสมอ ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้จักรยาน 
เส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางจักรยานถนนราชด าเนินกลางซึ่งมีรูปแบบเส้นทาง
จักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเท้า ไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานในพื้นที่เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

 
9.2.5 เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว 

ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ ด้านความ
เหมาะสมของประเภทเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ มีปริมาณการจราจรน้อยกว่า13,444 คัน ต่อวัน มี
ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กม./ชม. เส้นทางจักรยานมีโครงสร้างแบบ (Cycle Lane) โดยดัดแปลงจาก
รูปแบบเดิมแบบมีอุปกรณ์ก้ัน (Buffer) 

ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน พบมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน
บริเวณถนนราชด าเนินกลาง, ซอยด าเนินกลางใต้, ตรอกสาเก, ตรอกเสถียร, ถนนบุญศิริ, ถนน
มหรรณพ, และซอยนาวา เครื่องหมายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยตลอดระยะเส้นทางจักรยานพบ
เห็นเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพ้ืนผิวเส้นทาง
จักรยาน มีแสงไฟส่องสว่างและหมุดสะท้อนแสงช่วยให้สะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน 

ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน สภาพพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยานไม่สม่ าเสมอมีการเหลื่อมล้ ากันของเส้นทางจักรยาน บางช่วงเส้นทางจักรยานเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้จักรยาน เส้นทาง
จักรยานสามารถเชื่อมต่อได้สองเส้นทางคือเส้นทางจักรยานจักรยานถนนบวรนิเวศ และเส้นทาง
จักรยานถนนกัลยาณไมตรี ไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานในพื้นที่เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

9.2.6 เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี  
ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ ด้านความ

เหมาะสมของประเภทเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ มีปริมาณการจราจรน้อยกว่า 18,425 คัน ต่อวัน มี
ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กม./ชม. เส้นทางจักรยานมีลักษณะเส้นทางจักรยาน2แบบคือแบบมี
อุปกรณ์ก้ัน (Buffer)  และแบบตีเส้นทางจักรยานสีเขียวบนพื้นถนนแบบ (Cycle Lane) 

ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน พบมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
บริเวณสี่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า และบริเวณแยกสะพานช้างโรงสีโดยมีเส้นทางถนนอัษฎางค์ตัดผ่าน 
เครื่องหมายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยตลอดระยะเส้นทางจักรยานพบเห็นเพียงเครื่องหมาย
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สัญลักษณ ์“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพื้นผิวเส้นทางจักรยาน มีแสงไฟส่องสว่าง
และหมุดสะท้อนแสงช่วยให้สะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน 

ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน สภาพพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยานเรียบอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน พบความลาดชันบริเวณช่วง
สะพานช้างโรงสี เส้นทางจักรยานสามารถ เส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อได้เพียงเส้นทางเดียวคือ
เส้นทางจักรยานถนนตะนาวไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานในพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 
 

9.3 สรุปข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญ 
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญโดยส่วนใหญ่สรุปได้ว่า การจัดท าเส้นทางจักรยานใน

พ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ ช่วย
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และลดปัญหามลพิษภายในพ้ืนได้ แต่ทั้งนี้การจัดท าโครงการเส้นทาง
จักรยานควรมีการท าการส ารวจและคัดเลือกลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับ
ลักษณะพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เพ่ือให้เส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่อันมีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกท้ังควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ ถึงข้อดีและข้อเสียในการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ของตน ซึ่งผล
จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานในบทนี้ ผู้วิจัยจะใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ในบทต่อไป 

จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเส้นทางจักรยาน
ในแต่ละพ้ืนที่นั้นผู้วิจัยจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จนน าไปสู่การอภิปรายผลในบทต่อไป 
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บทที่ 6 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบลักษณะการใช้เส้นทางจักรยาน ทัศนคติ ปัญหา อุปสรรค และความพึง
พอใจที่มีต่อเส้นทางจักรยาน ทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางจักรยาน
ทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเส้นทางจักรยาน และประเมินโครงการเส้นทางจักรยาน
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์จากเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางจักรยานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่มาก
ที่สุด การวิจัยในบทนี้จะเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์และ
ประมวลผลเพ่ือหาค่าความถี่ (Frequency) และน าผลที่ได้มาน าเสนอข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) ของความพึงพอใจและความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ใช้เส้นทางจักรยานและกลุ่มผู้อาศัยอยู่ในบริเวณเส้นทาง
จักรยาน ข้อมูลจากเกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยาน
ในปัจจุบัน และความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จ านวน 4 ท่าน โดยน าข้อมูล
ที่ได้มาท าการสรุปผลวิเคราะห์ อภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางส าหรับการ
ปรับปรุงเส้นทางจักรยานในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้  

1. สรุปผลการวิเคราะห์ 
2. สรุปสิ่งที่ค้นพบจากผลการวิเคราะห์ 
3. การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
4. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทางจักรยาน 
5. สรุป 

1. สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
1.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์จำกแบบสอบถำม 

1.1.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์จำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยาน
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15 ,000-25,000 บาท ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30 -59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
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มัธยมศึกษา ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15 ,000-
25,000 บาท 
ตารางที่ 46 แสดงสรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ผู้อยู่อำศัย 
เพศ ชาย ชาย 
อำย ุ 30-59 ปี 30-59 ปี 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด ปริญญาตร ี มัธยมศึกษา 
อำชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 15,000-25,000 

 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อน 
จักรยานที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นจักรยานพับ ซึ่งเดินทางสัปดาห์ละ 3-5วัน ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางคือเวลา 
16.00-19.00 น. โดยสถานที่เดินทางไปคือ วัด/ศาสนสถาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ส่วน
ใหญ่เดินทางในพ้ืนที่ด้วยการใช้จักรยานยนต์ โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางคือ เพ่ือจับจ่ายใช้สอย 
ซึ่งเดินทางบนเส้นทางที่ศึกษามากกว่า  5 วัน/สัปดาห์และใช้เส้นทางในการเดินทางตลอดทั้งวัน โดย
สถานที่เดินทางไปคือร้านค้า/ตลาด  
ตารางที่ 47 แสดงสรุปผลข้อมูลการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ 

ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
กำรใช้จักรยำนในพื้นที่

ศึกษำ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
กำรเดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

ผู้อยู่อำศัย 

วัตถุประสงค์ของกำรใช้
จักรยำน 

ท่องเที่ยวพักผ่อน วัตถุประสงค์ของกำร
เดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

จับจ่ายใช้สอย 

ประเภทจักรยำนที่ใช ้ จักรยานพับ รูปแบบกำรเดินทำงใน
พ้ืนที่ศึกษำ 

จักรยานยนต ์

ท่ำนเดินทำงในพื้นที่
ศึกษำบ่อยแค่ไหน 

สัปดาหล์ะ 3-5วัน ท่ำนเดินทำงในพื้นที่ศึกษำ
บ่อยแค่ไหน 

มากกว่า  5 วัน/
สัปดาห ์

ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

16.00-19.00 น. ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

เดินทางตลอดทั้ง
วัน 

ท่ำนเดินทำงด้วย
จักรยำนไปสถำนที่ใด 

วัด/ศาสนสถาน ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใด ร้านค้า/ตลาด 
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สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานพบเจอปัญหาเส้นทางจักรยานขาดความต่อเนื่องมากที่สุด และอยากให้มีการปรับปรุงในเรื่อง
ของอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเส้นทางจักรยานมากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
พบเจอปัญหากีดขวางการจราจรจากเส้นทางจักรยานมากที่สุด โดยเส้นทางจักรยานที่คนในพ้ืนที่
อยากให้มีในพ้ืนที่มากที่สุดคือ ทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะ
ส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพื่อบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน 
ตารางที่ 48 แสดงสรุปผลข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้
เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ 

ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและ

แนวทำงในกำรปรับปรุง 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและแนวทำง

ในกำรปรับปรุง 

ผู้อยู่อำศัย 

ปัญหำท่ีพบเจอจำกกำร
ใช้งำนเส้นทำงจกัรยำน
ในพื้นที่ศึกษำ 

เส้นทางจักรยานขาดความ
ต่อเนื่อง 

ปัญหำท่ีพบเจอจำกกำรมี
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

กีดขวาง
การจราจร 

ท่ำนอยำกให้มีกำร
ปรับปรุงเร่ืองใดในพื้นที่
เส้นทำงจักรยำน 

ปรับปรุงในเรื่องของอุปกรณ์
ความปลอดภัยบนเส้นทาง

จักรยาน 

แนวทำงกำรปรับปรุง
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

ทางจักรยานแบบ
ใช้พื้นที่ร่วมกับ

รถยนต ์

 
การประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความ

สะดวก ทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มาก 
มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.89 ส่วนในเรื่องจุดบริการที่จอดจักรยาน และความกว้างของเส้นทางจักรยาน มี
ความพึงพอใจปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.87 และ2.95 ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจ
ทางด้านสภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการ
สัญจรบนเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และความสะดวกสบายในการเดินทาง
ด้วยเส้นทางจักรยาน มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจน้อย โดยค่าระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ 
แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.36 ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง
จักรยานมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ และความสะดวกสบายใน
การเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยานมีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.28 และ 2.82 ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้านความสะดวกสบายในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างเส้นทางจักรยาน 
อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพื้นที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ มี
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ค่าคะแนนระดับความพึงพอใจน้อย โดยค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.01  
ตารางที่ 49 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนพระอาทิตย์ 

 

 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation
3.89 0.854

Mean Standard Deviation
2.87 0.883

Mean Standard Deviation

2.95 0.803

Mean Standard Deviation

2.58 0.809

Mean Standard Deviation

2.56 0.834

Mean Standard Deviation

2.49 0.791

Mean Standard Deviation

2.36 0.704

Mean Standard Deviation

2.49 0.690
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด
หมำยเหต ุ

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนพระอำทิตย์ (n=55)

ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร

เดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปำนกลำง

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำง

จักรยำน

ปำนกลำง

มำก
ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.28 0.794

Mean Standard Deviation

2.82 0.737

Mean Standard Deviation

2.58 0.607

Mean Standard Deviation

2.55 0.530

Mean Standard Deviation

2.49 0.533

Mean Standard Deviation

2.22 0.546

Mean Standard Deviation

2.01 0.507

Mean Standard Deviation

2.22 0.623

Mean Standard Deviation

2.28 0.714
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนพระอำทิตย์ (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

ควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำน

หมำยเหต ุ

ปำนกลำง

ปำนกลำง

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้

ข้ อมูลข่ ำวสำรต่ำงๆ
เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำ

กำรจรำจรในพ้ืนที่

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย
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1.1.2 สรุปผลกำรวิเครำะห์ จำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยาน
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15 ,000-25,000 บาท ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30 -59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
อนุปริญญาหรือปวส. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
25,000-35,000 บาท 
ตารางที่ 50 แสดงสรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ผู้อยู่อำศัย 
เพศ ชาย ชาย 
อำย ุ 30-59 ปี 30-59 ปี 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด ปริญญาตร ี อนุปริญญาหรือปวส. 
อำชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 25,000-35,000 

 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นท่ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้

เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อน จักรยานที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นจักรยานเสือหมอบ ซึ่งเดินทางสัปดาห์ละ 3-5 วัน ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางคือเวลา 16.00-
19.00 น. โดยสถานที่เดินทางไปคือ สวนสาธารณะ ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่
เดินทางในพ้ืนที่ด้วยการใช้จักรยานยนต์ โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางคือ เพ่ือจับจ่ายใช้สอย  ซึ่ง
เดินทางบนเส้นทางที่ศึกษามากกว่า  5 วัน/สัปดาห์และใช้เส้นทางในการเดินทางตลอดทั้งวัน โดย
สถานที่เดินทางไปคือร้านค้า/ตลาด 
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ตารางที่ 51 แสดงสรุปผลข้อมูลการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ 

ข้อมูลสอบถำม
เกี่ยวกับกำรใช้
จักรยำนในพื้นที่

ศึกษำ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
กำรเดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

ผู้อยู่อำศัย 

วัตถุประสงค์ของกำร
ใช้จักรยำน 

ท่องเที่ยวพักผ่อน วัตถุประสงค์ของกำร
เดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

จับจ่ายใช้สอย 

ประเภทจักรยำนที่ใช ้ จักรยานเสือหมอบ รูปแบบกำรเดินทำงใน
พ้ืนที่ศึกษำ 

จักรยานยนต ์

ท่ำนเดินทำงในพื้นที่
ศึกษำบ่อยแค่ไหน 

สัปดาหล์ะ 3-5วัน ท่ำนเดินทำงในพื้นที่ศึกษำ
บ่อยแค่ไหน 

มากกว่า  5 วัน/
สัปดาห ์

ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

16.00-19.00 น. ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

เดินทางตลอดทั้งวัน 

ท่ำนเดินทำงด้วย
จักรยำนไปสถำนที่ใด 

สวนสาธารณะ ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใด ร้านค้า/ตลาด 

 
สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง

จักรยานพบเจอปัญหาเส้นทางจักรยานขาดความต่อเนื่องมากที่สุด และอยากให้มีการปรับปรุงในเรื่อง
ของอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเส้นทางจักรยานมากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
พบเจอปัญหากีดขวางการจราจรจากเส้นทางจักรยานมากที่สุด โดยเส้นทางจักรยานที่คนในพ้ืนที่
อยากให้มีในพ้ืนที่มากที่สุดคือ ทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะ
ส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพื่อบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน 
ตารางที่ 52 แสดงสรุปผลข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้
เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ 

ข้อมูลสอบถำม
เกี่ยวกับสภำพปัญหำ
และแนวทำงในกำร

ปรับปรุง 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและแนวทำง

ในกำรปรับปรุง 

ผู้อยู่อำศัย 

ปัญหำท่ีพบเจอจำก
กำรใช้งำนเส้นทำง
จักรยำนในพื้นที่ศึกษำ 

เส้นทางจักรยานขาดความ
ต่อเนื่อง 

ปัญหำท่ีพบเจอจำกกำรมี
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

กีดขวางการจราจร 

ท่ำนอยำกให้มีกำร
ปรับปรุงเร่ืองใดใน
พ้ืนที่เส้นทำงจักรยำน 

ปรับปรุงในเรื่องของ
อุปกรณ์ความปลอดภัยบน

เส้นทางจักรยาน 

แนวทำงกำรปรับปรุง
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

ทางจักรยานแบบใช้
พื้นที่ร่วมกับรถยนต ์
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การประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความ
สะดวก ทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มาก มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.07 ส่วนในเรื่องความกว้างของเส้นทางจักรยานและจุดบริการที่จอดจักรยาน มีความ
พึงพอใจปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.87 และ2.95 ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้าน
สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบน
เส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทาง
จักรยาน มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจน้อย โดยค่าระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ แสงไฟส่อง
สว่างในเวลากลางคืน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.36 ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมี
ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ความสะดวกสบายในการเดินทางบน
ท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยาน ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการสัญจร
บนท้องถนนและขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจระดับปาน
กลาง มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.27 , 2.96, 2.79, 2.73, และ2.70ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจ 
ทางด้าน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรใน
พ้ืนที่ มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจน้อย โดยค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.09 
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ตารางที่ 53 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนพระสุเมรุ 

 

 
  
 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

4.07 0.900
Mean Standard Deviation
2.62 0.952

Mean Standard Deviation

2.85 0.848

Mean Standard Deviation

2.51 0.814

Mean Standard Deviation

2.51 0.836

Mean Standard Deviation

2.45 0.715

Mean Standard Deviation

2.36 0.589

Mean Standard Deviation

2.53 0.604
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนพระสุ เมรุ  (n=55)

หมำยเหต ุ

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำงจักรยำน

ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำง

ด้วยเส้นทำงจักรยำน

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

มำก

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.27 0.642

Mean Standard Deviation

2.96 0.661

Mean Standard Deviation

2.79 0.565

Mean Standard Deviation

2.73 0.479

Mean Standard Deviation

2.70 0.493

Mean Standard Deviation

2.34 0.592

Mean Standard Deviation

2.09 0.514

Mean Standard Deviation

2.21 0.640

Mean Standard Deviation

2.24 0.720
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนพระสุ เมรุ  (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

ควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำน

หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

น้อย

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้ ข้ อมูล

ข่ ำวสำรต่ำงๆ
เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจร

ในพ้ืนที่



 
 218 

1.1.3 สรุปผลกำรวิเครำะห์ จำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000-25,000 บาท ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่
อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาหรือปวส. 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000-25,000 บาท 
ตารางที่ 54 แสดงสรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ผู้อยู่อำศัย 
เพศ ชาย ชาย 
อำย ุ 30-59 ปี 30-59 ปี 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด ปริญญาตร ี อนุปริญญาหรือปวส. 
อำชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 15,000-25,000 

 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ้ืนที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้

เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อน จักรยานที่ใช้ส่วนใหญ่
เป็นจักรยานเสือภูเขา ซึ่งเดินทางสัปดาห์ละ 1-2 วัน ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางคือเวลา 16.00-19.00 น. โดย
สถานที่เดินทางไปคือ สวนสาธารณะ ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เดินทางในพ้ืนที่ด้วยการ
ใช้จักรยานยนต์ โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางคือ เพ่ือไปท างาน ซึ่งเดินทางบนเส้นทางที่ศึกษามากกว่า  
5 วัน/สัปดาห์และใช้เส้นทางในการเดินทางตลอดทั้งวัน โดยสถานที่เดินทางไปคือร้านค้า/ตลาด 
ตารางที่ 55 แสดงสรุปผลข้อมูลการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 

ข้อมูลสอบถำมเกีย่วกับ
กำรใช้จักรยำนในพ้ืนที่

ศึกษำ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกีย่วกับกำร
เดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

ผู้อยู่อำศัย 

วัตถุประสงคข์องกำรใช้
จักรยำน 

ท่องเที่ยวพักผ่อน วัตถุประสงคข์องกำรเดินทำง
ในพ้ืนที่ศึกษำ 

ไปท างาน 

ประเภทจักรยำนที่ใช ้ จักรยานเสือภูเขา รูปแบบกำรเดินทำงในพื้นที่
ศึกษำ 

จักรยานยนต ์

ท่ำนเดินทำงในพ้ืนที่ศึกษำ
บ่อยแค่ไหน 

สัปดาห์ละ 1-2 วัน ท่ำนเดินทำงในพ้ืนที่ศึกษำบ่อย
แค่ไหน 

มากกว่า  5 วัน/สัปดาห ์

ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

16.00-19.00 น. ช่วงระยะเวลำในกำรเดินทำง เดินทางตลอดทั้งวัน 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำน
ไปสถำนที่ใด 

สวนสาธารณะ ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใด ร้านค้า/ตลาด 
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สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานพบเจอปัญหาเส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน และอยากให้มีการปรับปรุงใน
เรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเส้นทางจักรยานมากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่พบเจอปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆมากที่สุด โดยเส้นทางจักรยานที่คนในพ้ืนที่อยากให้มีใน
พ้ืนที่มากที่สุดคือ ทางจักรยานแบบใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน 
แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพื้นถนนเพื่อบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน 
ตารางที่ 56 แสดงสรุปผลข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้
เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 

ข้อมูลสอบถำม
เกี่ยวกับสภำพปัญหำ
และแนวทำงในกำร

ปรับปรุง 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและแนวทำง

ในกำรปรับปรุง 

ผู้อยู่อำศัย 

ปัญหำท่ีพบเจอจำก
กำรใช้งำนเส้นทำง
จักรยำนในพื้นที่ศึกษำ 

เส้นทางจักรยานถูกรุกล้ า
โดยยานพาหนะอื่น 

ปัญหำท่ีพบเจอจำกกำรมี
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

ปัญหาการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

ท่ำนอยำกให้มีกำร
ปรับปรุงเร่ืองใดใน
พ้ืนที่เส้นทำงจักรยำน 

ปรับปรุงในเรื่องของอุปกรณ์
ความปลอดภัยบนเส้นทาง

จักรยาน 

แนวทำงกำรปรับปรุง
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

ทางจักรยานแบบใช้
พื้นทีร่่วมกับรถยนต ์

 
การประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความ

สะดวก ทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มาก มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.36ส่วนในเรื่องความกว้างของเส้นทางจักรยาน ความสะดวกสบายในการเดินทางบน
ท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยาน     ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่าง
ในเวลากลางคืน สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน และความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน มีค่าคะแนน
ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.98 , 2.80, 2.75, 2.64, และ2.62 
ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้านจุดบริการที่จอดจักรยาน มีค่าคะแนนระดับความพึง
พอใจน้อยและมีเพียงอันเดียว มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง
จักรยานมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่และความสะดวกสบายใน
การเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยาน มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.01, 2.69 ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้าน ขนาดความกว้างของเส้นทาง
จักรยาน ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน 
อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ มี
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ค่าคะแนนระดับความพึงพอใจน้อย โดยค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ อุปกรณ์กั้นแบ่ง
ช่องทางจักรยาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 1.88 
ตารางที่ 57 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนบวรนิเวศ 

 

 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.36 0.950
Mean Standard Deviation
2.05 0.870

Mean Standard Deviation

2.98 0.972

Mean Standard Deviation

2.64 0.729

Mean Standard Deviation

2.62 0.757

Mean Standard Deviation

2.75 0.517

Mean Standard Deviation

2.64 0.522

Mean Standard Deviation

2.80 0.447
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำงจักรยำน

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนบวร นิเวศ (n=55)

หมำยเหต ุ

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

น้อย

มำก

ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำง

ด้วยเส้นทำงจักรยำน

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.01 0.707

Mean Standard Deviation

2.69 0.633

Mean Standard Deviation

2.13 0.649

Mean Standard Deviation

2.21 0.478

Mean Standard Deviation

2.22 0.420

Mean Standard Deviation

1.88 0.686

Mean Standard Deviation

2.10 0.431

Mean Standard Deviation

2.18 0.520

Mean Standard Deviation

2.19 0.557
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนบวร นิเวศ (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

ควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำน

หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

น้อย

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้

ข้ อมูลข่ ำวสำรต่ำงๆ
เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำ

กำรจรำจรในพ้ืนที่
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1.1.4 สรุปผลกำรวิเครำะห์ จำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยาน
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ ไม่เกิน  15,000บาท ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
อนุปริญญาหรือปวส. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ ไม่เกิน 
15,000 บาท 
ตารางที่ 58 แสดงสรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ผู้อยู่อำศัย 
เพศ ชาย หญิง 
อำย ุ 30-59 ปี 30-59 ปี 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด ปริญญาตร ี อนุปริญญาหรือปวส. 
อำชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 ไม่เกิน 15,000 

 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นท่ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้

เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อน จักรยานที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นจักรยานเสือภูเขา และจักรยานเสือหมอบ ซึ่งเดินทางสัปดาห์ละ 3 -5 วัน ช่วงเวลาที่ใช้
เดินทางคือเวลา 13.00-16.00 น. โดยสถานที่เดินทางไปคือ พิพิธภัณฑสถาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่
อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เดินทางในพ้ืนที่ด้วยการใช้จักรยานยนต์และรถรับจ้าง โดยวัตถุประสงค์ของการ
เดินทางคือ จับจ่ายใช้สอย ซึ่งเดินทางบนเส้นทางที่ศึกษาสัปดาห์ละ 3-5 วัน และใช้เส้นทางในการเดินทาง
ตลอดทั้งวัน โดยสถานที่เดินทางไปคือร้านค้า/ตลาด 
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ตารางที่ 59 แสดงสรุปผลข้อมูลการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

ข้อมูลสอบถำม
เกี่ยวกับกำรใช้

จักรยำนในพื้นที่ศึกษำ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
กำรเดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

ผู้อยู่อำศัย 

วัตถุประสงค์ของกำร
ใช้จักรยำน 

ท่องเที่ยวพักผ่อน วัตถุประสงค์ของกำร
เดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

จับจ่ายใช้สอย 

ประเภทจักรยำนที่ใช ้ จักรยานเสือภูเขาและ
จักรยานเสือหมอบ 

รูปแบบกำรเดินทำงใน
พ้ืนที่ศึกษำ 

จักรยานยนต์และรถ
รับจ้าง 

ท่ำนเดินทำงในพื้นที่
ศึกษำบ่อยแค่ไหน 

สัปดาหล์ะ 3-5วัน ท่ำนเดินทำงในพื้นที่ศึกษำ
บ่อยแค่ไหน 

สัปดาหล์ะ 3-5 วัน 

ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

13.00-16.00 น. ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

เดินทางตลอดทั้ง
วัน 

ท่ำนเดินทำงด้วย
จักรยำนไปสถำนที่ใด 

พิพิธภัณฑสถาน ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใด ร้านค้า/ตลาด 

 
สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง

จักรยานพบเจอปัญหาเส้นทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง และอยากให้มีการปรับปรุงในเรื่องของ
ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่พบ
เจอปัญหาเส้นทางจักรยานกีดขวางทางจราจรมากที่สุด โดยเส้นทางจักรยานที่คนในพ้ืนที่อยากให้มีใน
พ้ืนที่มากที่สุดคือ ทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน 
แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพื้นถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน 
ตารางที่ 60 แสดงสรุปผลข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้
เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและ
แนวทำงในกำร

ปรับปรุง 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและแนวทำง

ในกำรปรับปรุง 

ผู้อยู่อำศัย 

ปัญหำท่ีพบเจอจำก
กำรใช้งำนเส้นทำง
จักรยำนในพื้นที่ศึกษำ 

เส้นทางจักรยานขาดความ
ต่อเนื่อง 

ปัญหำท่ีพบเจอจำกกำรมี
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

เส้นทางจักรยาน
กีดขวางทาง

จราจร 
ท่ำนอยำกให้มีกำร
ปรับปรุงเร่ืองใดใน
พ้ืนที่เส้นทำงจักรยำน 

ความต่อเนื่องของเส้นทาง
จักรยาน 

แนวทำงกำรปรับปรุง
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

ทางจักรยานแบบ
ใช้พื้นที่ร่วมกับ

รถยนต ์
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การประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความ
สะดวก ทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนมหาไชย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มาก มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.56 ส่วนในเรื่องความกว้างของเส้นทางจักรยาน สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความ
ต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน และความ
สะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยานมีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้าน จุดบริการที่จอดจักรยานและแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน มีค่า
คะแนนระดับความพึงพอใจระดับน้อย โดยค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ แสงไฟส่อง
สว่างในเวลากลางคืน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.33 ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมี
ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ และความสะดวกสบายในการเดินทาง
บนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยาน มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยที่ 
3.28 และ2.94 ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้าน ความสะดวกในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์กั้นแบ่ง
ช่องทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถ
ลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ มีค่าคะแนนระดับ
ความพึงพอใจน้อย โดยค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจักรยาน 
มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 224 

ตารางที่ 61 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนมหาไชย 

 

 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.56 0.714

Mean Standard Deviation

2.56 0.788

Mean Standard Deviation

2.85 0.803

Mean Standard Deviation

2.75 0.673

Mean Standard Deviation

2.73 0.706

Mean Standard Deviation

2.73 0.679

Mean Standard Deviation

2.33 0.579

Mean Standard Deviation

2.76 0.508
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด
หมำยเหต ุ

ปำนกลำง

น้อย

ปำนกลำง
ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร

เดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนมหำไชย (n=55)
ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

น้อย

มำก
ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำง

จักรยำน

S.D. ระดับ
Mean Standard Deviation

3.28 0.794

Mean Standard Deviation

2.94 0.715

Mean Standard Deviation

2.52 0.587

Mean Standard Deviation

2.43 0.499

Mean Standard Deviation

2.42 0.497

Mean Standard Deviation

2.06 0.600

Mean Standard Deviation

2.10 0.431

Mean Standard Deviation

2.27 0.592

Mean Standard Deviation

2.27 0.665
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำ

กำรจรำจรในพ้ืนที่

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนมหำไชย (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

น้อย

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน

น้อย
กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้

ข้ อมูลข่ ำวสำรต่ำงๆ

น้อย

น้อย

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง
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1.1.5 สรุปผลกำรวิเครำะห์ จำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ ไม่เกิน 15,000บาท ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัย
ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาหรือปวส. 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,000-35,000 บาท 
ตารางที่ 62 แสดงสรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
เส้นทางจักรยานถนนตะนาว 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ผู้อยู่อาศัย 
เพศ ชาย ชาย 
อาย ุ 30-59 ปี 30-59 ปี 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตร ี อนุปริญญาหรือปวส. 
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 25,000-35,000 

 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นท่ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้

เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อน จักรยานที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นจักรยานเสือหมอบ ซึ่งเดินทางน้อยกว่า 1 วัน ต่อสัปดาห์  ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางคือเวลา 
16.00-19.00 น. โดยสถานที่เดินทางไปคือ วัด/ศาสนสถานและสวนสาธารณะ ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่
อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เดินทางในพ้ืนที่ด้วยการใช้จักรยานยนต์ โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางคือ 
จับจ่ายใช้สอย ซึ่งเดินทางบนเส้นทางที่ศึกษาสัปดาห์ละ 3-5 วัน และใช้เส้นทางในการเดินทางตลอด
ทั้งวัน โดยสถานที่เดินทางไปคือร้านค้า/ตลาด 
ตารางที่ 63 แสดงสรุปผลข้อมูลการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาว 

ข้อมูลสอบถำมเกีย่วกับกำร
ใช้จักรยำนในพ้ืนที่ศึกษำ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกีย่วกับกำร
เดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

ผู้อยู่อำศัย 

วัตถุประสงคข์องกำรใช้
จักรยำน 

ท่องเที่ยวพักผ่อน วัตถุประสงคข์องกำรเดินทำงใน
พื้นที่ศึกษำ 

จับจ่ายใช้สอย 

ประเภทจักรยำนที่ใช ้ เสือหมอบ รูปแบบกำรเดินทำงในพื้นที่
ศึกษำ 

จักรยานยนต ์

ท่ำนเดินทำงในพ้ืนที่ศึกษำ
บ่อยแค่ไหน 

น้อยกว่า 1 วัน ต่อสัปดาห์ ท่ำนเดินทำงในพ้ืนที่ศึกษำบ่อย
แค่ไหน 

สัปดาห์ละ 3-5 วัน 

ช่วงระยะเวลำในกำรเดินทำง 16.00-19.00 น. ช่วงระยะเวลำในกำรเดินทำง เดินทางตลอดทั้ง
วัน 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนไป
สถำนที่ใด 

วัด/ศาสนสถาน ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใด ร้านค้า/ตลาด 



 
 226 

สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานพบเจอปัญหาเส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน และอยากให้มีการปรับปรุงใน
เรื่องของความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่พบเจอปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด โดยเส้นทางจักรยานที่คนในพ้ืนที่อยากให้มีใน
พ้ืนที่มากที่สุดคือ ทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน 
แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพื้นถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน 
ตารางที่ 64 แสดงสรุปผลข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้
เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาว 

ข้อมูลสอบถำม
เกี่ยวกับสภำพปัญหำ
และแนวทำงในกำร
ปรับปรุง 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและแนวทำง
ในกำรปรับปรุง 

ผู้อยู่อำศัย 

ปัญหำท่ีพบเจอจำก
กำรใช้งำนเส้นทำง
จักรยำนในพื้นที่ศึกษำ 

เส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดย
ยานพาหนะอื่น 

ปัญหำท่ีพบเจอจำกกำรมี
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

ปัญหาการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

ท่ำนอยำกให้มีกำร
ปรับปรุงเร่ืองใดใน
พ้ืนที่เส้นทำงจักรยำน 

ความต่อเนื่องของเส้นทาง
จักรยาน 

แนวทำงกำรปรับปรุง
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

ทางจักรยานแบบ
ใช้พื้นที่ร่วมกับ
รถยนต ์

 
การประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความ

สะดวก ทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มาก มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.93 ส่วนในเรื่องจุดบริการที่จอดจักรยาน ความกว้างของเส้นทางจักรยาน ความ
ต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน ค่าคะแนนระดับ
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้าน สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความ
สะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยานและแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน มีค่าคะแนน
ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจระดับน้อย โดยค่าคะแนนระดับ
ความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.40 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานใน
พ้ืนที่ และความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยาน มีค่าคะแนนระดับความ
พึงพอใจระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.30 และ2.66 ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้าน 
ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้าง
ของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลด
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ปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจน้อย โดยค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่
น้อยที่สุดคือ อุปกรณ์ก้ันแบ่งช่องทางจักรยาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 1.84 
ตารางที่ 65 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนตะนาว 

 

 
 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

3.93 0.858

Mean Standard Deviation

2.75 0.985

Mean Standard Deviation

3.00 0.923

Mean Standard Deviation

2.53 0.858

Mean Standard Deviation

2.62 0.892

Mean Standard Deviation

2.47 0.766

Mean Standard Deviation

2.40 0.655

Mean Standard Deviation

2.51 0.663
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด
หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

ปำนกลำง
ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำง

ด้วยเส้นทำงจักรยำน

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนตะนำว (n=55)
ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

ปำนกลำง

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

มำก
ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำงจักรยำน

S.D. ระดับ
Mean Standard Deviation

3.30 0.759

Mean Standard Deviation

2.66 0.538

Mean Standard Deviation

2.37 0.546

Mean Standard Deviation

2.58 0.497

Mean Standard Deviation

2.49 0.504

Mean Standard Deviation

1.84 0.539

Mean Standard Deviation

1.93 0.471

Mean Standard Deviation

2.04 0.638

Mean Standard Deviation

2.07 0.703
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

น้อย

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนตะนำว (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

หมำยเหต ุ

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อยค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้ ข้ อมูล

ข่ ำวสำรต่ำงๆ

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจร

ในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน
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1.1.6 สรุปผลกำรวิเครำะห์ จำกแบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
และผู้อยู่อำศัยบริเวณพื้นที่เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาหรือปวส. ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ ไม่เกิน 15,000บาท ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่
อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-59 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาหรือปวส. 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000-25,000 บาท 
ตารางที่ 66 แสดงสรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ผู้อยู่อำศัย 
เพศ ชาย ชาย 
อำย ุ 30-59 ปี 30-59 ปี 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด อนุปริญญาหรือปวส. อนุปริญญาหรือปวส. 
อำชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 15,000-25,000 

 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นท่ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้

เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อน จักรยานที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นจักรยานเสือภูเขา ซึ่งเดินทางน้อยกว่า 1 วัน ต่อสัปดาห์  ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางคือเวลา 
13.00-16.00 น. โดยสถานที่เดินทางไปคือ พระราชวัง ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่
เดินทางในพ้ืนที่ด้วยการใช้จักรยานยนต์ โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางคือ จับจ่ายใช้สอย  ซึ่ง
เดินทางบนเส้นทางที่ศึกษามากกว่า 5 วัน ต่อสัปดาห์ และใช้เส้นทางในการเดินทางตลอดทั้งวัน โดย
สถานที่เดินทางไปคือร้านค้า/ตลาด 
ตารางที่ 67 แสดงสรุปผลข้อมูลการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 

ข้อมูลสอบถำมเกีย่วกับกำร
ใช้จักรยำนในพ้ืนที่ศึกษำ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกีย่วกับกำร
เดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

ผู้อยู่อำศัย 

วัตถุประสงคข์องกำรใช้
จักรยำน 

ท่องเที่ยวพักผ่อน วัตถุประสงคข์องกำรเดินทำง
ในพ้ืนที่ศึกษำ 

จับจ่ายใช้สอย 

ประเภทจักรยำนที่ใช ้ จักรยานเสือภูเขา รูปแบบกำรเดินทำงในพื้นที่
ศึกษำ 

จักรยานยนต ์

ท่ำนเดินทำงในพ้ืนที่ศึกษำ
บ่อยแค่ไหน 

น้อยกว่า 1 วัน ต่อสัปดาห์ ท่ำนเดินทำงในพ้ืนที่ศึกษำ
บ่อยแค่ไหน 

มากกว่า  5 วัน/สัปดาห ์

ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

13.00-16.00 น. ช่วงระยะเวลำในกำรเดินทำง เดินทางตลอดทั้งวัน 

ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนไป
สถำนที่ใด 

พระราชวัง ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใด ร้านค้า/ตลาด 
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สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานพบเจอปัญหาเส้นทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง และอยากให้มีการปรับปรุงในเรื่องของ
ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่พบ
เจอปัญหาเส้นทางจักรยานกีดขวางการจราจรมากที่สุดมากที่สุด โดยเส้นทางจักรยานที่คนในพ้ืนที่
อยากให้มีในพ้ืนที่มากที่สุดคือ ทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะ
ส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพื่อบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน 
ตารางที่ 68 แสดงสรุปผลข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้
เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 

ข้อมูลสอบถำม
เกี่ยวกับสภำพปัญหำ
และแนวทำงในกำร

ปรับปรุง 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและแนวทำง

ในกำรปรับปรุง 

ผู้อยู่อำศัย 

ปัญหำท่ีพบเจอจำก
กำรใช้งำนเส้นทำง
จักรยำนในพื้นที่ศึกษำ 

เส้นทางจักรยานขาดความ
ต่อเนื่อง 

ปัญหำท่ีพบเจอจำกกำรมี
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

เส้นทางจักรยาน
กีดขวางทาง

จราจร 
ท่ำนอยำกให้มีกำร
ปรับปรุงเร่ืองใดใน
พ้ืนที่เส้นทำงจักรยำน 

ความต่อเนื่องของเส้นทาง
จักรยาน 

แนวทำงกำรปรับปรุง
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

ทางจักรยานแบบ
ใช้พื้นที่ร่วมกับ

รถยนต ์
 

การประเมินความพึงพอใจการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้าน
กายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง
จักรยานถนนกัลยาณไมตรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจด้านความ
เหมาะสมของเส้นทางจักรยาน ความกว้างของเส้นทางจักรยาน สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน มีค่า
คะแนนระดับความพึงพอใจระดับมาก โดยค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดคือ ความ
เหมาะสมของเส้นทางจักรยาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.07 ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้าน จุดบริการที่
จอดจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน 
ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยานและแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ค่า
คะแนนระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมี
ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยที่ 
3.60 ส่วนระดับความพึงพอใจทางด้าน ความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทาง
จักรยาน ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน และ
ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนระดับ
ความพึงพอใจทางด้าน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลด
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ปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจน้อย โดยค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่
น้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.09 
ตารางที่ 69 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนกัลยาณไมตรี 

 

 
 

S.D. ระดับ

Mean Standard Deviation

4.07 0.539

Mean Standard Deviation

3.15 0.558

Mean Standard Deviation

4.02 0.871

Mean Standard Deviation

3.91 0.867

Mean Standard Deviation

3.24 0.693

Mean Standard Deviation

3.15 0.650

Mean Standard Deviation

2.96 0.637

Mean Standard Deviation

3.09 0.482
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด
หมำยเหต ุ

ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำง

ด้วยเส้นทำงจักรยำน

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ

ทัศนคติควำมพึงพอใจ

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ถนนกัลป์ยำณไมตรี  (n=55)

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

มำก

มำก

ปำนกลำง

มำก
ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำงจักรยำน

S.D. ระดับ
Mean Standard Deviation

3.60 0.494

Mean Standard Deviation

3.25 0.560

Mean Standard Deviation

2.64 0.620

Mean Standard Deviation

2.72 0.598

Mean Standard Deviation

2.70 0.603

Mean Standard Deviation

2.25 0.785

Mean Standard Deviation

2.09 0.596

Mean Standard Deviation

2.12 0.591

Mean Standard Deviation

2.12 0.591
1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

น้อย

น้อย

น้อย

ผู้อยู่อำศัยบริ เวณ ถนนกัลป์ยำณไมตรี  (n=55)

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

หมำยเหต ุ

มำก

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

น้อย

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้

ข้ อมูลข่ ำวสำรต่ำงๆ

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำ

กำรจรำจรในพ้ืนที่

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ
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1.2 สรุปผลกำรวิเครำะห์จำกเกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและ
องค์ประกอบของเส้นทำงจักรยำนในปัจจุบัน 

การวิเคราะห์จากเกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของ
เส้นทางจักรยานในปัจจุบันนั้นผู้วิจัยได้หลักเกณฑ์การประเมินจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการ 
และจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการจากบทที่ 2 ที่มีประโยชน์ต่อการจัดท าเส้นทางจักรยานให้ประสบ
ผลส าเร็จ มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน สภาพการจราจร และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักๆคือ ด้านความเหมาะสมของประเภทเส้นทาง
จักรยานในพื้นที ่ด้านความปลอดภัยของเส้นทางจักรยาน และด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง
ด้วยเส้นทางจักรยาน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เส้นทางจักรยานทั้งสิ้น 6 เส้นทางที่ปัจจุบันยังมีใช้อยู่ โดย
สามารถวิเคราะห์เป็นรายเส้นทางจักรยานได้ดังนี้ 

 
แผนภูมิที ่4 เกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยาน 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 

1. เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ 
1.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 

ปริมำณกำรจรำจร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 13,444 คันต่อวัน   
ควำมเร็วกำรจรำจร มีความเร็วการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน เส้นทางจักรยานมีขนาด

ความกว้าง 1.50 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.60 กิโลเมตร มีลักษณะโครงสร้างของเส้นทางจักรยานแบบ
แบ่งช่องทางจักรยานโดยเฉพาะด้วยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยาน (Cycle Lane) 

1.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอื่น ไม่พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
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เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย ไม่พบเครื่องหมายและสัญญาณ
ทางด้านความปลอดภัยส าหรับจักรยานโดยเฉพาะพบเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และ 
“สัญลักษณ์รูปจักรยาน”บนพื้นผิวถนน 

แสงไฟส่องสว่ำง มีแสงไฟส่องสว่างเพียงพอต่อความปลอดภัยในการ
เดินทางด้วยจักรยาน 

1.3 ด้านความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน 
สภำพพื้นผิว มีสภาพพ้ืนผิวไม่สม่ าเสมอเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงอยู่ใน

สภาพแตกเสียหายจากการใช้งานและขาดการดูแลรักษา 
ควำมลำดชัน ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้

จักรยาน 
กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน การเชื่อมต่อของเส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อ

ได้เพียงเส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุเพียงแห่งเดียว 
จุดบริกำรที่จอดจักรยำน พบจุดบริการที่จอดจักรยานเพียงแห่งเดียว

บริเวณหน้าสวนสันติชัยปราการ 
2. เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ 

2.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 
ปริมำณกำรจรำจร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 13,444 คันต่อวัน   
ควำมเร็วกำรจรำจร มีความเร็วการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน เส้นทางจักรยานมีขนาด

ความกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.50 กิโลเมตร มีลักษณะโครงสร้างของเส้นทางจักรยานแบบ
แบ่งช่องทางจักรยานโดยเฉพาะด้วยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยาน (Cycle Lane)  

2.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอื่น พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย ไม่พบเครื่องหมายและสัญญาณ

ทางด้านความปลอดภัยส าหรับจักรยานโดยเฉพาะพบเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และ 
“สัญลักษณ์รูปจักรยาน”บนพื้นผิวถนน 

แสงไฟส่องสว่ำง มีแสงไฟส่องสว่างเพียงพอต่อความปลอดภัยในการ
เดินทางด้วยจักรยาน 
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2.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว มีสภาพพ้ืนผิวไม่สม่ าเสมอเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงอยู่ใน

สภาพแตกเสียหายจากการใช้งานและขาดการดูแลรักษา 
ควำมลำดชัน ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้

จักรยาน 
กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน การเชื่อมต่อของเส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อ

ได้สองเส้นทางคือเส้นทางจักรยานจักรยานถนนพระอาทิตย์ และเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 
จุดบริกำรที่จอดจักรยำน ไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยาน 

3. เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ 
3.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 

ปริมำณกำรจรำจร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 13,444 คันต่อวัน   
ควำมเร็วกำรจรำจร มีความเร็วการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน เส้นทางจักรยานมีขนาด

ความกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.15 กิโลเมตร มีลักษณะโครงสร้างของเส้นทางจักรยานแบบ
แบ่งช่องทางจักรยานโดยเฉพาะด้วยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยาน (Cycle Lane)  

3.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอื่น พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย ไม่พบเครื่องหมายและสัญญาณ

ทางด้านความปลอดภัยส าหรับจักรยานโดยเฉพาะพบเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และ 
“สัญลักษณ์รูปจักรยาน”บนพื้นผิวถนน 

แสงไฟส่องสว่ำง มีแสงไฟส่องสว่างเพียงพอต่อความปลอดภัยในการ
เดินทางด้วยจักรยาน 

3.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว มีสภาพพ้ืนผิวไม่สม่ าเสมอเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงอยู่ใน

สภาพแตกเสียหายจากการใช้งานและขาดการดูแลรักษา 
ควำมลำดชัน ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้

จักรยาน 
กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน การเชื่อมต่อของเส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อ

ได้สองเส้นทางคือเส้นทางจักรยานจักรยานถนนพระสุเมรุ และเส้นทางจักรยานถนนตะนาว 
จุดบริกำรที่จอดจักรยำน ไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยาน 
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4. เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย 
4.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 

ปริมำณกำรจรำจร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 13,444 คันต่อวัน   
ควำมเร็วกำรจรำจร มีความเร็วการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน เส้นทางจักรยานมีขนาด

ความกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.43 กิโลเมตร มีลักษณะโครงสร้างของเส้นทางจักรยานแบบ
แบ่งช่องทางจักรยานโดยเฉพาะด้วยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยาน (Cycle Lane)  

4.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอื่น ไม่พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย ไม่พบเครื่องหมายและสัญญาณ

ทางด้านความปลอดภัยส าหรับจักรยานโดยเฉพาะพบเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และ 
“สัญลักษณ์รูปจักรยาน”บนพื้นผิวถนน 

แสงไฟส่องสว่ำง มีแสงไฟส่องสว่างเพียงพอต่อความปลอดภัยในการ
เดินทางด้วยจักรยาน 

4.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว มีสภาพพ้ืนผิวไม่สม่ าเสมอเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงอยู่ใน

สภาพแตกเสียหายจากการใช้งานและขาดการดูแลรักษา 
ควำมลำดชัน ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้

จักรยาน 
กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน การเชื่อมต่อของเส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อ

ได้กับเส้นทางจักรยานถนนราชด าเนินกลาง 
จุดบริกำรที่จอดจักรยำน ไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยาน 

5. เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว 
5.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 

ปริมำณกำรจรำจร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 13,444 คันต่อวัน   
ควำมเร็วกำรจรำจร มีความเร็วการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน เส้นทางจักรยานมีขนาด

ความกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.95 กิโลเมตร มีลักษณะโครงสร้างของเส้นทางจักรยานแบบ
แบ่งช่องทางจักรยานโดยเฉพาะด้วยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยาน (Cycle Lane) 
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5.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอื่น พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย ไม่พบเครื่องหมายและสัญญาณ

ทางด้านความปลอดภัยส าหรับจักรยานโดยเฉพาะพบเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และ 
“สัญลักษณ์รูปจักรยาน”บนพื้นผิวถนน 

แสงไฟส่องสว่ำง พบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานหน้าวัดมหรรณพารามมี
แสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้จักรยาน 

5.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว มีสภาพพ้ืนผิวไม่สม่ าเสมอเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงอยู่ ใน

สภาพแตกเสียหายจากการใช้งานและขาดการดูแลรักษา 
ควำมลำดชัน ไม่พบความลาดชันที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้

จักรยาน 
กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน การเชื่อมต่อของเส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อได้

สองเส้นทางจักรยานคือเส้นทางจักรยานจักรยานถนนบวรนิเวศ และเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 
จุดบริกำรที่จอดจักรยำน ไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยาน 

6. เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี 
6.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ 

ปริมำณกำรจรำจร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 18,425 คันต่อวัน   
ควำมเร็วกำรจรำจร มีความเร็วการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ลักษณะทำงโครงสร้ำงกำยภำพของทำงจักรยำน เส้นทางจักรยานมีขนาด

ความกว้าง 2.30 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 0.47 กิโลเมตร มีลักษณะเส้นทางจักรยาน2แบบคือแบบมี
อุปกรณ์ก้ัน (Buffer) และแบบตีเส้นทางจักรยานสีเขียวบนพ้ืนถนนแบบ (Cycle Lane) 

6.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จุดขัดแย้งกับยำนพำหนะอื่น พบจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
เครื่องหมำยและสัญญำณควำมปลอดภัย ไม่พบเครื่องหมายและสัญญาณ

ทางด้านความปลอดภัยส าหรับจักรยานโดยเฉพาะพบเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “ระวัง” และ 
“สัญลักษณ์รูปจักรยาน”บนพื้นผิวถนน 

แสงไฟส่องสว่ำง มีแสงไฟส่องสว่างเพียงพอต่อความปลอดภัยในการ
เดินทางด้วยจักรยาน 
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6.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
สภำพพื้นผิว มีสภาพพ้ืนผิวไม่สม่ าเสมอเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงอยู่ใน

สภาพแตกเสียหายจากการใช้งานและขาดการดูแลรักษา 
ควำมลำดชัน พบความลาดชันแต่ไม่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้

จักรยาน 
กำรเชื่อมโยงทั่วถึงกัน การเชื่อมต่อของเส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมต่อ

ได้เพียงเส้นทางจักรยานถนนตะนาวเเพียงแห่งเดียว 
จุดบริกำรที่จอดจักรยำน ไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยาน 

 
1.3 สรุปควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ

เส้นทำงจักรยำนรอบเกำะรัตนโกสินทร์ 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทาง

จักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าเส้นทางจักรยานหรือปรับปรุง
เส้นทางจักรยานไว้ว่า การจัดท าเส้นทางจักรยานควรมี การศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ กล่าวคือ การจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานควรมีการท าการส ารวจและ
คัดเลือกลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์
เพ่ือให้เส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่อันมีเอกลักษณ์เฉพาะ อีก
ทั้งควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ถึงข้อดีและข้อเสียใน
การจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ของตน เพ่ือให้โครงการเส้นทางจักรยานมีความ
สอดคล้องกับพื้นท่ี ชุมชน สภาพการจราจร และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. สรุปสิ่งท่ีค้นพบจำกผลกำรวิเครำะห์ 
จากการศึกษาเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทั้ง6เส้นทาง พบว่าผู้ใช้

เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในกาเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวและพักผ่อนโดยจุดหมาย
ปลายทางคือวัดและศาสนสถานซึ่งสอดคล้องกับพื้นท่ีศึกษาที่ส่วนใหญ่มีวัดที่มีชื่อเสียงมีความสวยงาม
และเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยช่วงเวลาที่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานใช้เดินทางมากที่สุดคือ
ช่วงเวลาเย็นคือ 16.00-19.00 น.เนื่องจากเป็นเวลาที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป และจากการศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานพบเจอสภาพปัญหา
เส้นทางจักรยานขาดความต่อเนื่องเส้นทางจักรยานขาดหายไปบางช่วงส่งผลให้อยากแก้ไขปัญหาใน
เรื่องนี้และอยากให้มีการปรับปรุงในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเส้นทางจักรยานด้วย ซึ่งจาก
การลงพ้ืนที่ศึกษาท าให้ทราบว่าตลอดระยะเส้นทางจักรยานไม่สามารถใช้เส้นทางจักรยานได้อย่าง
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ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นระบบพบเส้นทางจักรยานขาดหายไปในหลายๆพ้ืนที่อีกทั้งตลอดระยะ
เส้นทางจักรยานไม่พบเห็นอุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้เส้นทางจักรยานโดยเฉพาะบริเวณที่มี
ความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่น บริเวณจุดตัดหรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนๆ ส่วน
ระดับความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีระดับความพึงพอใจมากในด้านความเหมาะสมของ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ และเมื่อตรวจสอบจากการลงพ้ืนที่และวิเคราะห์จากแบบสอบถามท าให้
ทราบว่าผู้ใช้เส้นทางจักรยานเห็นถึงความส าคัญของการมีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 6 เส้นทาง
เนื่องจากสามารถท าให้การใช้จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวมีความสะดวกมากกว่าการที่ไม่มีเส้นทาง
จักรยานรูปแบบใดๆบนพื้นทีเ่ลย ส่วนผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานพบว่าส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
ในการเพ่ือจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันและจัดซื้อวัตถุดิบเข้าร้านโดยมีจุดหมายในการเดินทางคือ
ร้านค้าและตลาดซึ่งสอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษาที่มีร้านค้าและร้านอาหารประกอบกิจการอยู่ทั่วไปใน
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยรูปแบบในการเดินทางส่วนใหญ่ผู้อยู่อาศัยใช้วิธีการเดินทางด้วย
จักรยานยนต์และจากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงพบว่าผู้ อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่พบเจอเส้นทางจักรยานกีดขวางการจราจรในพ้ืนที่โดยมีแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงด้วย
การเสนอให้มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่แบบสามารถใช้ร่วมกับรถยนต์ได้โดยไม่ต้องแบ่งช่องจราจร
ส าหรับจักรยานโดยเฉพาะ ส่วนระดับความพึงพอใจพบว่าผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อยมีเพียงความเห็นด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่และ ความ
สะดวกสบายในการเดินทางบนถนนที่มีเส้นทางจักรยานที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางด้วยจักรยานจึงส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อ
เส้นทางจักรยานลดน้อยลงไปด้วย ส่วนการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของ
เส้นทางจักรยานในปัจจุบันจากเกณฑ์ที่ก าหนดพบว่า ภาพรวมเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ในด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ใกล้เคียงตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้คือ ขนาดความ
กว้างและระยะทางของเส้นทางจักรยานอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงแต่ด้วยปริมาณการจราจรที่ไม่
หนาแน่นมาประกอบกับความเร็วการจราจรที่น้อยท าให้ลักษณะโครงสร้างของเส้นทางจักรยานอาจ
เป็นไปในรูปแบบของทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ (Share Lane) แทนที่
จะเป็นแบบช่องทางจักรยานโดยเฉพาะโดยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยาน (Cycle Lane) อย่างในปัจจุบัน
ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับสภาพทางจราจรที่คับแคบประกอบกับส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ประกอบกิจการร้านค้า
ร้านอาหารซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมต่างได้ 

3. กำรอภิปรำยผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ 
การอภิปรายผลในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยน าเอาแนวคิด ทฤษฎี 

มาตรการ และแหล่งความรู้ทางวิชาการมาประมวลผลรวมกับผลที่ได้จากการลงพ้ืนที่แจก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยาน และ
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เกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน น ามา
วิเคราะห์วิเคราะห์และประมวลผลอันน าไปสู่การอภิปรายผลเพ่ือชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงในประเด็น
ต่างๆ ได้ดังนี้ 

3.1 กำรอภิปรำยผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์แบบสอบถำม 
3.1.1 อภิปรำยผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง 
จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มคือ กลุ่มผู้ใช้เส้นทาง

จักรยาน และกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เส้นทางจักรยานที่ศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายวัยท างานอายุประมาณ 20-30 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ มี
รายได้เฉลี่ยอยู่ที่  15,000-25,000 บาท ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายแต่กลุ่มนี้จะมีอายุที่เฉลี่ยแล้วสูงกว่าคือมีอายุอยู่ท่ี 30-60 ปี โดยประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวและอาชีพอิสระ ซึ่งตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในพ้ืนที่เนื่องจากในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่
ท าการศึกษาทั้งสองฝั่งถนน เป็นอาคารพาณิชย์มีร้านค้า ร้านอาหารอยู่ตลอดแนวริมฝั่งถนน โดยมี
รายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี 15,000-25,000 บาท 
ตารางที่ 70 แสดงสรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณ
ทั้ง 6 เส้นทาง 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ผู้อยู่อำศัย 
เพศ ชาย ชาย 
อำย ุ 20-30 30-60 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด ปริญญาตร ี อนุปริญญาหรือปวส. 
อำชีพ ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 15,000-25,000 
 

3.1.2 อภิปรำยผลของรูปแบบกำรเข้ำถึงและลักษณะกำรใช้พื้นที่ 
จากการศึกษารูปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง

กลุ่มคือ กลุ่มผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เส้นทางจักรยานที่ศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ใช้
เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่ใช้เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อน รองลงมาคือการออกก าลัง
กาย และจับจ่ายใช้สอย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 6 เส้นทาง ใช้ทางจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลักโดยมีจ านวนที่
แตกต่างกันกับการใช้เส้นทางจักรยานเพ่ือการออกก าลังกาย และการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าครึ่ง โดย
สถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะแปลเปลี่ยนไปตามเส้นทางจักรยานนั้นๆ เช่น ถนนพระอาทิตย์ ถนน
พระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ และตะนาว ส่วนใหญ่มีปลายทางการท่องเที่ยวและพักผ่อนอยู่ที่วัดและศา
สนสถาน ส่วนถนนมหาไชยและถนนกัลยาณไมตรีมีปลายทางการท่องเที่ยวและพักผ่อนอยู่ที่
พระราชวัง จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เข้าใจลักษณะการใช้พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นการพักผ่อน ทางจิตใจตาม
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แหล่งท่องเที่ยวตามประวัติศาสตร์ เช่น กราบไหว้พระ เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศึกษาหาความรู้ตามแหล่ง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ของเกาะรัตนโกสินทร์ โดยความถี่ในการใช้เส้นทาง
จักรยานประมาณที่ 3-5 วันต่อสัปดาห์ โดยช่วงระยะเวลาที่ใช้จักรยานจะเป็นช่วงบ่ายโมงจนถึง
ช่วงเวลาตอนเย็น เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่แดดไม่ร้อนมากท าให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเลือกใช้ช่วง
ระยะเวลานี้ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอันมาก ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน
จากการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามพบว่า ผู้อยู่อาศัยมักนิยมเดินทางในพ้ืนที่ศึกษา
ด้วยจักรยานยนต์รองลงมาเป็นการใช้รถรับจ้าง เช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือ รถสามล้อ ซึ่งเป็นการ
เดินทางที่เน้นการซื้อของตามร้านค้าและตลาดซึ่งเป็นการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารทั้งเพ่ือ
กิจการร้านค้า ร้านอาหารและรับประทานเองในครัวเรือน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้จะเดินทางในพ้ืนที่ศึกษา
ตลอดทั้งวันและมากกว่า5วันต่อสัปดาห์ 
ตารางที่ 71 แสดงสรุปผลข้อมูลการเข้าถึงและลักษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณท้ัง 6 เส้นทาง 

ข้อมูลสอบถำม
เกี่ยวกับกำรใช้

จักรยำนในพื้นที่ศึกษำ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
กำรเดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

ผู้อยู่อำศัย 

วัตถุประสงค์ของกำร
ใช้จักรยำน 

ท่องเที่ยวพักผ่อน วัตถุประสงค์ของกำร
เดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 

จับจ่ายใช้สอย 

ประเภทจักรยำนที่ใช ้ เสื้อหมอบและเสือภูเขา รูปแบบกำรเดินทำงใน
พ้ืนที่ศึกษำ 

จักรยานยนต ์

ท่ำนเดินทำงในพื้นที่
ศึกษำบ่อยแค่ไหน 

3-5วัน/สัปดาห ์ ท่ำนเดินทำงในพื้นที่ศึกษำ
บ่อยแค่ไหน 

มากกว่า5วัน/
สัปดาห์    

ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

16.00-19.00 น. ช่วงระยะเวลำในกำร
เดินทำง 

เดินทางตลอดทั้งวัน 

ท่ำนเดินทำงด้วย
จักรยำนไปสถำนที่ใด 

สวนสาธารณะ ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใด ร้านค้า/ตลาด 

 
3.1.3 อภิปรำยผลของสภำพปัญหำและแนวทำงพัฒนำหรือปรับปรุง 
จากการศึกษารูปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง

กลุ่มคือ กลุ่มผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีเส้นทางจักรยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
1. กลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
กลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ พบว่า ส่วนใหญ่พบเจอกับ

สภาพปัญหาของเส้นทางจักรยานขาดความต่อเนื่องมากที่สุด โดยจากการลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่า
เส้นทางจักรยานบริเวณถนนพระอาทิตย์กับถนนราชินีขาดความต่อเนื่องกัน แต่ทั้งนี้บริเวณถนนราชินี
เดิมทีมีเส้นทางจักรยานแบบมีอุปกรณ์แบ่งกั้น แต่ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปด้วยปัญหาการทางจราจรที่
แออัดคับแคบ และอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ ใช้เส้นทางจักรยานพบคือ เส้นทางจักรยานที่รุกล้ าโดย 
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ผู้ประกอบการรถตู้ จักรยานยนต์รับจ้าง และรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ขับขี่จักรยาน
สามารถพบเจอได้ตลอดระยะเส้นทางจักรยาน ส่วนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์อยากให้มีการปรับปรุงในเรื่องของอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยและความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน จากการลงพ้ืนที่สังเกตได้ว่าตลอดระยะเส้นทาง
จักรยานอุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพเก่าและทรุดโทรมเป็นอันมาก หากมีการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเกิดความเชื่อมั่น ในความปลอดภัย และเกิดความ
สะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ พบว่า ส่วนใหญ่พบเจอกับสภาพ
ปัญหาของเส้นทางจักรยานขาดความต่อเนื่องมากที่สุด โดยจากการลงพ้ืนที่ท าให้ทราบว่าบริเวณ
เส้นทางจักรยานที่ศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางจักรยานได้อย่างต่อเนื่องกับเส้นทางจักรยาน
ถนนพระอาทิตย์ และเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ แต่สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างแสดงสภาพปัญหาว่า
เส้นทางจักรยานขาดความต่อเนื่องมีสาเหตุมาจาก บริเวณแยกถนนจักรพงษ์ (แยกบางล าพู) เป็นจุด
ขัดแย้งทางการจราจรระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืนซึ่งท าให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานไม่สามารถใช้
ทางจักรยานได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นเหตุให้กลุ่มตัวเห็นว่าเส้นทางจักรยานดังกล่าวไม่สามารถเดินทาง
ได้อย่างต่อเนื่องเพราะต้องชะลอความเร็วหรือหยุดจอดบริเวณจุดขัดแย้งทางการจราจร ส่วนแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย และ
ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หากมีการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเพ่ิมสัญญาณจาจรส าหรับจักราน และอุปกรณ์ความปลอดภัยในบริเวณ
ทางแยกที่เป็นจุดขัดแย้งทางการจราจรระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืน จะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง
เกิดความรู้สึกว่าเส้นทางจักรยานดังกล่าวมีความปลอดภัยในการเดินทางและสามารถใช้เส้นทาง
จักรยานได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ พบว่า ส่วนใหญ่พบเจอกับสภาพ
ปัญหาเส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน โดยจากการลงพ้ืนที่สังเกตเห็นว่าบริเวณดังกล่าว
เป็นบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศมีรถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถสามล้อรับจ้าง จอดรอนักท่องเที่ยวบน
เส้นทางจักรยานเป็นเวลานานซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานต้องหลบหลีกไปใช้ทางถนนแทนทาง
จักรยานส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเรื่องอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย และการปรับปรุงภูมิทัศน์และความสวยงามที่เกิดจากการรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืนเข้ามา
จอดทับเส้นทางจักรยานเป็นเวลานานสร้างความไม่ปลอดภัยกับคนใช้จักรยานและยังส่งผลถึงภูมิทัศน์
และความสวยงามที่ถูกบดบังด้วยจ านวนจักรยานยนต์รับจ้างและสามล้อรับจ้าง ซึ่งหากมีการแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังด้วยการสร้างอุปกรณ์หรือสัญญาณแสดงให้คนได้ตระหนักถึงการใช้
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ประโยชน์ร่วมกันบริเวณริมทางถนนที่มีทั้งรถยนต์และจักรยานใช้เส้นทางร่วมกันอาจท าให้ปัญหาที่
เกิดขึ้นลดน้อยลงรวมทั้งภูมิทัศน์และความสวยงามก็จะเกิดขึ้นได้บริเวณพ้ืนที่นี้ 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย พบว่า ส่วนใหญ่พบเจอกับสภาพ
ปัญหาทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง โดยจากการลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่าเส้นทางจักรยานบริเวณถนน
มหาไชยขาดความต่อเนื่อง โดยจุดที่มีความส าคัญคือบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนราชด าเนินกลาง 
(บริเวณป้อมมหากาฬ) ที่เส้นทางจักรยานมีลักษณะโค้งหักศอกและเปลี่ยนกายภาพของเส้นทาง
จักรยานจากเดิมที่วิ่งบนถนนมหาไชยพอมาถึงจุดหักศอกบริเวณถนนราชด าเนินผู้ใช้เส้นทางจักรยาน
ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้เส้นทางจักรยานบนบาทวิถีแทนซึ่งหากผู้ขับขี่จักรยานไม่มีความช านาญอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขของกลุ่มตัวอย่างที่อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ซึ่ง
สังเกตได้ว่าบริเวณเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยนั้นขาดความต่อเนื่องกับเส้นทางจักรยานเส้นทาง
อ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด หากปัญหานี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วอาจส่งผลให้กลุ่ มตัวอย่างเกิดความ
สะดวกสบายและความต่อเนื่องตลอดระยะเส้นทางจักรยานถนนมหาไชย 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว พบว่า ส่วนใหญ่พบเจอกับสภาพ
ปัญหาทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน โดยจากการลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่าตลอดระยะเส้นทาง
จักรยานสามารถพบเห็นยานพาหนะอ่ืนๆจอดรอรับส่งสินค้า หรือจอดรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งสังเกตได้ว่า
บริเวณดังกล่าวเป็นย่านการค้า มีร้านค้า ร้านอาหารอยู่เป็นจ านวนมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้
บริการในบริเวณพ้ืนที่นี้อยู่เป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน ท าให้มีการขนส่งสินค้าและจอดรอรับส่ง
ผู้โดยสาร บริเวณริมถนนตลอดระยะเส้นทางจักรยานท าให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานต้องหลบหลีกไปใช้
ทางถนนแทนทางจักรยานส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย ส่วนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ พบว่า อยากให้มีการปรับปรุงในเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ และอุปกรณ์
ความปลอดภัย จ านวนที่พอๆกัน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเส้นทางจักรยานถนนตะนาว
บริเวณจุดตัดกับถนนบ ารุงเมืองมีลักษณะเป็นทางแยกบริเวณริมถนนมีรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาจอด
บริเวณริมทางถนนเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเกิดความยากล าบากและขาด
ความต่อเนื่องในการใช้เส้นทางจักรยานเป็นอันมาก หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการเพ่ิมอุปกรณ์
หรือสัญลักษณ์ความปลอดภัยให้คนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางจักรายานก็จะส่งผล
ให้เส้นทางจักรยานนี้ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและต่อเนื่องตลอดระยะเส้นทางจักรยานแห่งนี้ 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี พบว่า ส่วนใหญ่พบเจอกับ
สภาพปัญหาเส้นทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง โดยจากการลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่าเส้นทางจักรยาน
ถนนกัลยาณไมตรีบริเวณจุดตัดกับถนนสนามไชยพบว่าขาดความต่อเนื่องกัน แต่ทั้งนี้บริเวณถนน
สนามไชยเดิมทีมีเส้นทางจักรยาน แต่ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ซึ่งจากประเด็นปัญหาดังกล่าวก็
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สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงที่กลุ่มตัวอย่างให้มีมีการปรับปรุงเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทาง
จักรยานในพ้ืนที่ และการแก้ไขปัญหานี้อาจท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้เส้นทางจักรยานได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเส้นทางจักรยาน 

2. กลุ่มตัวอย่ำงผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำน 
กลุ่มตัวอย่ำงผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ พบว่า ปัญหาที่

พบเจอส่วนใหญ่คือปัญหาเส้นทางจักรยานกีดขวางทางจราจร และปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆบริเวณริมสองฝั่งถนน จากการลงพ้ืนที่สังเกตพบว่าบริเวณเส้นทาง
จักรยานถนนพระอาทิตย์ตลอดระยะเส้นทางส่วนใหญ่ประกอบกิจการร้านค้าและร้านอาหาร ซึ่ง
จะต้องมีการรับและส่งสินค้าอยู่ตลอดเวลาบริเวณหน้าร้านค้า ท าให้เวลามีการรับส่งสินค้าจะต้องใช้
พ้ืนที่บริเวณริมถนนในการจอดรถส่งผลให้เส้นทางจักรยานบริเวณริมถนนไม่สามารถใช้ได้ ส่วน
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานอยาก
ให้มีการท าทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มี
ป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน โดยเส้นทางจักรยานแบบนี้จะ
ไม่มีทั้งอุปกรณ์แบ่งกันทางจักรยาน และไม่มีการตีเส้นทางจักรยานบนพ้ืนถนนเป็นแนวยาว สามารถ
ท าให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน สามารถใช้พ้ืนที่ร่วมกันได้ หากมีการรับส่งสินค้าก็
สามารถจอดได้ชั่วคราวโดยไม่กีดขวางหรือทับเส้นทางจักรยานให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ประกอบการ 
และผู้ใช้จักรยาน 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ พบว่า มีลักษณะ
สภาพปัญหาคล้ายคลึงกับเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ต่อเนื่องถึงกันและ
มีการประกอบกิจการร้านค้าที่คล้ายคลึงกัน คือ บริเวณริมสองฝั่งถนนมีการจอดรถเพ่ือรับส่งสินค้า 
อยู่ตลอดเวลา ท าให้เวลามีการรับส่งสินค้าจะต้องใช้พื้นที่บริเวณริมถนนในการจอดรถส่งผลให้เส้นทาง
จักรยานบริเวณริมถนนไม่สามารถใช้ได้ ส่วนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานอยากให้มีการท าทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ 
ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้
ระวังจักรยาน โดยเส้นทางจักรยานแบบนี้จะไม่มีทั้งอุปกรณ์แบ่งกันทางจักรยาน และไม่มีการตี
เส้นทางจักรยานบนพ้ืนถนนเป็นแนวยาว สามารถท าให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน 
สามารถใช้พ้ืนที่ร่วมกันได้ หากมีการรับส่งสินค้าก็สามารถจอดได้ชั่วคราวโดยไม่กีดขวางหรือทับ
เส้นทางจักรยานให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ประกอบการและผู้ใช้จักรยาน แต่เนื่องจากบริเวณเส้นทาง
จักรยานถนนพระสุเมรุมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนบริเวณแยกถนนจักรพงษ์ (แยกบางล าพู) ซึ่งหาก
มีการจัดท าเส้นทางจักรยานแบบใช้พื้นที่ร่วมกับยานพาหนะอ่ืนได้ ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้
จักรยานจะต้องมีความรัดกุมมากกว่าที่เป็นอยู่ อาทิเช่น สัญญาณไปจราจรที่ผู้ใช้จักรยานสามารถเห็น
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ได้อย่างชัดเจน หรือ สัญลักษณ์บนพื้นที่ควรมีความชัดเจนเพ่ือให้ผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืนระวังในการใช้รถ
ใช้ถนนที่มีจักรยานรวมอยู่ด้วย 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ  พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการร้านค้าริมถนนถนน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประเภทนี้มองว่าเส้นทางจักรยานที่มีอยู่นั้นเป็น
ปัญหาในการด าเนินกิจกรรมต่าง และกีดขวางการจราจร เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมองเห็นว่าเส้นทาง
จักรยานในปัจจุบันเป็นเส้นทางจักรยานที่มีลักษณะรูปแบบที่จ ากัดให้ใช้เฉพาะจักรยานเท่านั้น หากมี
การจอดทับเส้นทางเพ่ือขายของหรือใช้เส้นทางในการเดินทางก็จะเป็นการกีดขวางผู้ใช้จักรยานและมี
ปัญหาได้ ท าให้กลุ่มตัวอย่างนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบเจอคือ อยากให้มี
การท าทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับยานพาหนะประเภทอ่ืนๆได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับ
จักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนหรือสองฝั่งถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน 
โดยเส้นทางจักรยานแบบนี้จะไม่มีทั้งอุปกรณ์แบ่งกันทางจักรยาน และไม่มีการตีเส้นทางจักรยานบน
พ้ืนถนนเป็นแนวยาว แต่จะใช้วิธีเพ่ิมสัญลักษณ์บนพ้ืนผิวถนน ให้ผู้ใช้รถยนต์ระมัดระวังผู้ขับขี่จักรยาน 
และยังมีป้ายสัญญาณความปลอดภัยบริเวณริมสองฝั่งถนนเพ่ิมเติมขึ้นอีกด้วย ซึ่งหากมีการปรับปรุง
แก้ไขปัญหานี้แล้วจะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากเส้นทางจักรยานไปกีดขวางทางจราจรและสร้าง
ปัญหาให้กับผู้ประกอบกิจการต่างบริเวณริมสองฝั่งถนน 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย พบว่า ส่วนใหญ่
ปัญหาที่พบเจอคือเส้นทางจักรยานกีดขวางทางจราจร และสร้างปัญหาต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งจากการลงพ้ืนที่บริเวณเส้นทางจักรยานถนนมหาไชยพบว่า ตลอดระยะเส้นทางมีการประกอบ
กิจการร้านค้าและร้านอาหาร ซึ่งจะต้องมีการรับและส่งสินค้าอยู่ตลอดเวลาบริเวณหน้าร้านค้า ท าให้
เวลามีการรับส่งสินค้าจะต้องใช้พ้ืนที่บริเวณริมถนนในการจอดรถส่งผลให้เส้นทางจักรยานบริเวณริม
ถนนไม่สามารถใช้ได้ประกอบกับเส้นทางถนนบริเวณดังกล่าวมีการจราจรคับคั่งตลอดเวลาอีกทั้งด้วย
เส้นทางถนนที่คับแคบส่งผลให้เวลามีการรับส่งสินค้ามีความจ าเป็นต้องจอดทับเส้นทางจักรยานริม
ถนนท าให้เกิดปัญหาได้ ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนออกมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคือ อยากให้มีการจัดท าทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะ
ส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน ซึ่งวิธีนี้
อาจสามารถลดปัญหาความขัดแย้งลงได้ เนื่องจากถนนเส้นมีช่องจราจรที่คับแคบ ประกอบกับมี
การจราจรคับคั่งหากมีการตีจัดท าเส้นทางจักรยานแบบมีอุปกรณ์กั้น หรือ ทางจักรยานแบบตีเส้น
เส้นทางจักรยานบนพ้ืนถนนเป็นแนวยาวอาจส่งผลท าให้การจราจรติดขัดมากขึ้นกว่าเดิมและเพ่ิม
ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ได้ 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว  พบว่า ส่วนใหญ่
ปัญหาที่พบเจอคือเส้นทางจักรยานสร้างปัญหาต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และสร้างความแอ อัด
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ให้กับพ้ืนที่ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่บริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาวผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าเส้นทางจักรยาน
ถนนตะนาวเป็นเส้นทางจักรยานที่มีความยาวที่สุดและมีการประกอบกิจการร้านค้าร้านอาหารที่
หนาแน่นที่สุดในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีย่านการค้าที่ส าคัญตัวอย่างเช่น ตรอกข้าวสาร และ
บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีการค้าขายอยู่ตลอดทั่งช่วงกลางวัน และกลางคืนจึงท าให้มีการ
รับและส่งสินค้าอยู่ตลอดเวลาบริเวณหน้าร้านค้าทั้งสองฝั่งถนนจึงท าให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง
จักรยานมองว่าเส้นทางจักรยานที่ถูกจัดท าขึ้นนั้นสร้างสร้างปัญหาต่อการด าเนินกิจการค้าขายในพ้ืนที่
ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการก็ไม่กล้าจอดรถบริเวณหน้าร้านเพราะกลัวจะมีปัญหาจากการจอดรถทับ
เส้นทางจักรยาน จากปัญหาที่เกิดกับกลุ่มตัวอย่างนี้ท าให้มีแนวทางการปรับปรุงเส้นทางจักรานที่
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยการท าทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่
เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน ซึ่ง
หากมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้แล้วจะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากเส้นทางจักรยานไปกีด
ขวางทางจราจรและสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบกิจการต่างๆบริเวณริมสองฝั่งถนน 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี พบว่า ปัญหาที่
พบมากที่สุดคือเส้นทางจักรยานกีดขวางและสร้างปัญหาต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจากการลง
พ้ืนที่บริเวณเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าเส้นทางจักรยานแห่งนี้บริเวณช่วง
ต่อเนื่องกับถนนบ ารุงเมืองเส้นทางจักรยานบริเวณนี้มีลักษณะแบบมีอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจักรยาน
ออกจากถนนอย่างชัดเจน รถยนต์ประเภทอ่ืนๆไม่สามารถเข้ามาใช้ถนนร่วมได้แต่เนื่องจากบริเวณที่มี
อุปกรณ์กันแบ่งช่องทางจราจรไม่ได้อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการประกอบกิจการร้านค้าร้านอาหารมาก
นักและเป็นพื้นที่ติดกับกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากเป็นถนนสายหลักในการเดินทางผู้อยู่อาศัยใน
บริเวณพ้ืนที่อาจรู้สึกว่าการใช้ประโยชน์ของเส้นทางจักรยานแห่งนี้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรเนื่องจากปริมาณ
ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอ่ืนมีจ านวนที่มากกว่าจ านวนผู้ใช้จักรยาน ถ้าหากเส้นทางจักรยานได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขทางด้านกายภาพของทางจักรยานให้สามารถใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ก็จะตรงตาม
ปัญญาที่กลุ่มตัวอย่างได้พบเจอและสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากเส้นทางจักรยานไปกีดขวางทาง
จราจรและสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบกิจการต่างๆบริเวณริมสองฝั่งถนนได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 72 แสดงสรุปผลข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้
เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณท้ัง 6 เส้นทาง 

ข้อมูลสอบถำม
เกี่ยวกับสภำพปัญหำ
และแนวทำงในกำร

ปรับปรุง 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและแนวทำง

ในกำรปรับปรุง 

ผู้อยู่อำศัย 

ปัญหำท่ีพบเจอจำก
กำรใช้งำนเส้นทำง
จักรยำนในพื้นที่ศึกษำ 

ทางจักรยานขาดความ
ต่อเนื่อง 

ปัญหำท่ีพบเจอจำกกำรมี
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

กีดขวางการจราจร 

ท่ำนอยำกให้มีกำร
ปรับปรุงเร่ืองใดใน
พ้ืนที่เส้นทำงจักรยำน 

ความต่อเนื่องของเส้นทาง
จักรยานในพ้ืนท่ีและ

อุปกรณ์ความปลอดภัย 

แนวทำงกำรปรับปรุง
เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่
ศึกษำ 

ทางจักรยานแบบ
ใช้พื้นที่ร่วมกับ

รถยนต์ได ้
 
3.1.4 อภิปรำยผลควำมพึงพอใจสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกต่ำงๆของเส้นทำงจักรยำน 
จากการลง พ้ืนที่ แจกแบบสอบถามในประเด็นที่ เ กี่ ยวกับความพึงพอใจ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกของเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง จากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน ท าให้พบข้อเท็จจริงที่สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

น้อย โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจในเส้นทาง
จักรยานบนถนนพระอาทิตย์อยู่ในระดับมากมีความเป็นไปได้ว่าอาจเห็นถึงความส าคัญของการมี
เส้นทางจักรยานบนถนนพระอาทิตย์เนื่องจากสามารถท าให้การขับขี่จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวมี
ความสะดวกมากกว่าการที่ไม่มีเส้นทางจักรยานรูปแบบใดๆเลย ส่วนเรื่องของจุดบริการที่จอด
จักรยานและความกว้างของเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับปานกลางเป็นไปได้ว่าเนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น สวนสาธารณะสันติชัยปราการ และป้อมพระสุเมรุ ท าให้
อาจมีความคาดหวังต่อการได้รับความสะดวกสบายของจุดบริการที่จอดจักรยาน และความกว้างของ
เส้นทางจักรยานมากขึ้นไปด้วย จากการลงพ้ืนที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าบริเวณหน้าสวนสาธารณะสันติชัย
ปราการ มีจุดบริการจอดจักรยานแต่เป็นเพียงจุดบริการที่จอดจักรยานซึ่งสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 
5 คัน เท่านั้นจึงอาจเป็นเหตุให้ความพึงพอใจในสองประเด็นนี้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเรื่องของ
สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบน
เส้นทางจักรยาน และแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และความสะดวกสบายในการเดินทางด้วย
เส้นทางจักรยาน มีความพึงพอใจในระดับน้อย ซึ่งในส่วนของประเด็นด้าน สภาพพ้ืนผิวเส้นทาง
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จักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน และแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน อาจ
เป็นผลมาจากการขาดการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย พ้ืนผิวเป็น
หลุมเป็นบ่อ อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์ความปลอดภัย แตกหักจนไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
ส่วนในประเด็นด้าน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานและความสะดวกสบายในการเดินทางด้วย
เส้นทางจักรยาน มาจากเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่สามารถพบเห็นจุดตัดจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน 
หรือเส้นทางจักรยานขาดหายไปบางช่วง หรือ ไม่เชื่อมต่อไปยังถนนเส้นอ่ืนๆได้อาทิเช่นบริเวณถนน
ราชินีที่ทางจักรยานบริเวณนี้ขาดหายไป ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านนี้น้อย 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจในเส้นทางจักรยาน
บนถนนพระสุเมรุอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่ามาจากการที่บริเวณถนนพระสุเมรุเป็นเส้นทางที่
สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้หลายที่ เช่น พิพิธบางล าพู ถนนข้าวสาร ป้อมพระสุเมรุ 
บางล าพู และวัดบวรนิเวศ ท าให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน เห็นถึงความส าคัญของการมีเส้นทางจักรยาน
บนถนนพระสุเมรุ เนื่องจากสามารถท าให้การขับขี่จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายขึ้น 
ส่วนประเด็นด้านความกว้างของเส้นทางจักรยาน และความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจระดับปานกลางหากแยกเป็นประเด็นพบว่า เรื่องของจุดบริการที่จอดจักรยานมาจาก
เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุอยู่ต่อเนื่องกับเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ซึ่งมีจุดให้บริการที่จอด
จักรยานที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ในขณะที่ประเด็นเรื่องความกว้างของเส้นทางจักรยานพบว่าบริเวณ
ดังกล่าวขนาดเส้นทางจักรยานมีขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยานอยู่ที่ 1.20 เมตร ซึ่งมีขนาด
ความกว้างที่ถือว่าไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปสามารถขี่จักรยานได้สะดวกในระดับหนึ่ง ส่วนใน
ประเด็นเรื่อง สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจาก
การสัญจรบนเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และความสะดวกสบายในการ
เดินทางเส้นทางจักรยาน มีความพึงพอใจระดับน้อย หากแยกเป็นประเด็นพบว่า เรื่องของด้านสภาพ
พ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน และแสงไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน มาจากขาดการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ ส่ งผลให้ตลอดระยะแนว
เส้นทางจักรยานสามารถพบเห็น พ้ืนผิวจักรยานแตก เป็นหลุมเป็นบ่อ อุปกรณ์เสริมด้านความ
ปลอดภัยเช่นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆเลือนหาย หรือสูญหายไป อุปกรณ์ส่องสว่างในเวลากลางคืน อยู่ใน
สภาพเก่าทรุดโทรมบางอันไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนเรื่องของความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน และ
ความสะดวกสบายในการเดินทางเส้นทางจักรยาน พบว่า มาจากเส้นทางจักรยานสายนี้มีจุดขัดแย้ง
กับยานพาหนะอ่ืนบริเวณบริเวณแยกบางล าพู ทางโค้งบริเวณเชื่อมต่อกับถนนพระอาทิตย์ และจุดหัก
ศอกท่ีบริเวณเลี้ยวขวาไปทางเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 
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เส้นทางจักรยานแห่งนี้ขาดความต่อเนื่องและไม่มีความสะดวกสบายในการเดินบนเส้นทางจักรยาน
ถนนพระสุเมรุก็เป็นได้ 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจในเส้นทาง
จักรยานบนถนนบวรนิเวศอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่ามาจากเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศเป็น
เส้นทางจักรยานเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์และเส้นทางจักรยานถนนตะนาว 
และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้หลายที่ เช่น วัดบวรนิเวศ ถนนข้าวสาร พิพิธบางล าพู 
บางล าพู และป้อมพระสุเมรุ ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ประเด็น
เรื่องจุดบริการที่จอดจักรยานกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ซึ่งจากการลงพ้ืนที่
ส ารวจเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศไม่พบจุดบริการที่จอดจักรยานบนเส้นทางจักรยานแห่งนี้ ส่วน
ในประเด็นเรื่อง ความกว้างของเส้นทางจักรยาน สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของ
เส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน 
และความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับปาน
กลางหากแยกเป็นประเด็นพบว่า เส้นทางจักรยานแห่งนี้มีขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน
ประมาณ 1.20 เมตร ซึ่งมีขนาดความกว้างที่ถือว่าสามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายไม่คับแคบหรือ
เบียดเสียดกับทางรถยนต์ ประเด็นเรื่องสภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานพบว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่
พบความช ารุดหรือเสียหาย ประเด็นเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานและความสะดวกสบายใน
การเดินทางด้วยจักรยาน มีเหตุผลมาจากเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศเป็นเส้นทางจักรยานเชื่อมต่อ
ระหว่างเส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์และเส้นทางจักรยานถนนตะนาวมีความต่อเนื่องของเส้นทาง
จักรยานตลอดทาง ประกอบกับเส้นทางจักรยานสายนี้มีระยะทางที่สั้นและมีลักษณะเป็นทางตรงท า
ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสะดวกสบายในการขับขี่จักรยาน และในประเด็นด้านความปลอดภัยจากการ
สัญจรบนเส้นทางจักรยานและแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน จากการลงพ้ืนที่สังเกตว่าเส้นทาง
จักรยานแห่งนี้มีการจราจรที่ไม่หนาแน่นมากแต่บางช่วงเวลาอาจพบรถโดยสารประจ าทางจอดรับส่ง
ผู้โดยสารท าให้อาจเกิดอุบัติเหตุได้และบริเวณหน้าวัดยังสามารถพบเห็นรถสามล้อรับจ้าง และ
จักรยานยนต์รับจ้างจอดกีดขวางทางจราจรเป็นบางเวลาหากเส้นทางจักรยานแห่งนี้ปราศจาก
ยานพาหนะจอดกีดขวางทางจักรยาน กลุ่มตัวอย่างอาจให้ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยจากการ
สัญจรบนเส้นทางจักรยานในระดับมากก็เป็นได้ และบริเวณนี้เป็นย่านการค้าและร้านอาหารเป็น
จ านวนมากท าให้แสงไฟจากร้านค้าช่วยให้พื้นที่บริเวณนี้มีความสว่างเพียงพอแก่การขับขี่ที่ปลอดภัย 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ในด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานใน
พ้ืนที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากเป็นไปได้ว่ามาจากบริเวณนี้ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวและ
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ย่านการค้าและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหลายแห่งท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสะดวกสบายในการใช้
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวและสรรหาร้านอาหารที่มีชื่อเสียงตามเส้นทางจักรยาน ส่วนประเด็นเรื่อง
จุดบริการที่จอดจักรยาน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยเนื่องจากในบริเวณดังกล่าวไม่พบว่ามีจุด
ให้บริการที่จอดจักรยาน และในประเด็นเรื่องแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน กลุ่มตัวอย่างให้ค่า
ความพึงพอใจระดับน้อยเนื่องจาก อุปกรณ์ส่องสว่างในเวลากลางคืน อยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรมขาด
การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ ส่วนในประเด็นเรื่องความกว้างของเส้นทางจักรยาน 
สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบน
เส้นทางจักรยาน และความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง หากแยกเป็นประเด็นพบว่า ประเด็นเรื่องความกว้างของเส้ นทาง
จักรยาน จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานแห่งนี้มีขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน
ประมาณ 1.20 เมตร ซึ่งมีขนาดความกว้างที่ถือว่าสามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายไม่คับแคบหรือ
เบียดเสียดกับทางรถยนต์ ประเด็นเรื่องสภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน จากการลงพ้ืนที่พบว่าสภาพ
พ้ืนผิวโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่มากอาจมีบางช่วงช ารุดเสียหายแต่ถือว่าโดยรวมยังใช้
งานได้ดี ประเด็นเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานและความสะดวกสบายในการเดินทางด้วย
เส้นทางจักรยานพบว่าเส้นทางจักรยานมีลักษณะทางกายภาพเป็นเส้นตรง ไม่มีทางโค้ง มีเพียงบริเวณ
ทางเชื่อมกับเส้นทางจักรยานบนทางเท้าริมถนนราชด าเนินกลางที่เชื่อมต่อกันมีลักษณะเป็นทางโค้ง
หักศอก และประเด็นด้านความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน พบว่าบริเวณดังกล่าวมี
อุปกรณ์และสัญลักษณ์ความปลอดภัยยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้บ้างเป็นบางช่วงแต่โดยรวมถือว่าดี 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว มีความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
ประเด็น โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ในด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานใน
พ้ืนที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก น่าจะมีเหตุผลมาจากเส้นทางจักรยานเส้นนี้ผ่านจุด
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์อยู่หลายแห่ง เช่น ตรอกข้าวสาร สารเจ้าพ่อเสือ แพร่งนรา 
แพร่งภูธร และย่านร้านค้าร้านอาหารวงเวียนสี่กั๊ก ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสะดวกสบายในการใช้
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวและสรรหาร้านอาหารที่มีชื่อเสียงตามเส้นทางจักรยาน ในขณะที่ประเด็น
เรื่อง สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และความสะดวกสบายในการ
เดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย หากแยกเป็น
ประเด็นพบว่า ประเด็นเรื่องสภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน และแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน มา
จากขาดการบ ารุงรักษาในอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสียหาย เช่น สภาพ
พ้ืนผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ มีรอยแยกรอยแตก อุปกรณ์ให้แสงไฟ (ตาแมว)เสียหายแตกหักบางพ้ืนที่สูญ
หายไป ส่วนประเด็นเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน พบว่า ตลอดระยะ
เส้นทางสามารถพบเห็นยานพาหนะประเภทอ่ืนจอดกีดขวางทาง อาทิเช่น บริเวณตรอกข้าวสาร
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สามารถพบเห็นรถแท็กซี่จอดกีดขวางทางจักรยานเพ่ือรับส่งลูกค้า บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือสามารถพบ
เห็นรถส่งของจอดเพ่ือรับส่งสินค้า และบริเวณหน้าวัดมหรรณพารามพบเห็นรถเก็บขยะ และถังขยะ
กีดขวางเส้นทางจักรยานเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุให้กลุ่มตัวอย่างอาจรู้สึกถึงความล าบากใน
การใช้เส้นทางจักรยานที่ศึกษาอยู่ ส่วนในประเด็นเรื่อง จุดบริการที่จอดจักรยาน ความกว้างของ
เส้นทางจักรยาน ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน และความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทาง
จักรยาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง สามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
ประเด็นเรื่องจุดบริการที่จอดจักรยาน จากการลงพ้ืนที่ส ารวจไม่พบเห็นจุดบริการที่จอดจักรยานบน
เส้นทางจักรยานถนนตะนาวแต่เนื่องจากบริเวณถนนเส้นนี้มีผู้ใช้เส้นทางจักรยานปั่นจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและรับประทานอาหารอยู่เป็นจ านวนมากท าให้ร้านค้าแถวนี้ช่วยกันดูแลสอดส่องจักรยาน
ของลูกค้าที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านเพ่ือป้องกันการสูญหายจึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางในประเด็นด้านจุดบริการที่จอดจักรยาน ประเด็นเรื่องความกว้างของ
เส้นทางจักรยาน จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางจักรยานแห่งนี้มีขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน
ประมาณ 1.20 เมตร ซึ่งมีขนาดความกว้างที่ถือว่าสามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายไม่คับแคบหรือ
เบียดเสียดกับทางรถยนต์ ประเด็นเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างรู้สึกถึงความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานตลอดระยะทางและสามารถเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง
จักรยานเส้นทางอ่ืนได้อย่างต่อเนื่องกล่าวคือบริเวณตอนเหนือของเส้นทางจักรยานตะนาวสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศและเส้นทางจักรยานถนนพระสุ เมรุ ส่วนทางทิศใต้
สามารถเชื่อมโยงไปยังเส้นทางจักรยานกัลยาณไมตรี จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจปานกลาง ประเด็นเรื่องความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน มีความเป็นไปได้ว่า
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นย่านธุรกิจมีร้านค้าร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมาก
และผู้เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ก็เข้ามาเพ่ือใช้บริการร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณนี้ท าให้
โดยรวมเข้าใจและเคารพผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในระดับหนึ่งจากการใช้
เส้นทางจักรยานในบริเวณนี้จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่
ดีไม่พบระดับความพึงพอใจน้อยในประเด็นต่างๆบนเส้นทางจักรยานแห่งนี้ โดยหากแยกพิจารณาเป็น
รายประเด็น พบว่า ความเหมาสมของเส้นทางจักรยานกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก มีเหตุผลมา
จากบริเวณเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่งอาทิ
เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต) และศาลหลักเมือง เป็นต้น ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
ความสะดวกสบายในการใช้จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวและเห็นถึงความส าคัญของการมีเส้นทาง
จักรยานบนถนนกัลยาณไมตรี ประเด็นความกว้างของเส้นทางจักรยาน จากการลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่า
บริเวณเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยานมากที่สุดในเกาะ



 
 250 

รัตนโกสินทร์ คือกว้าง 2.30 เมตร ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายส่งให้มี
ระดับความพึงพอใจมากตามไปด้วย ประเด็นเรื่องสภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน จากการลงพ้ืนที่พบว่า
เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีสภาพสมบูรณ์พ้ืนผิวเส้นทางจักรยานราบเรียบส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจมากตามไปด้วย ส่วนประเด็นเรื่องของ จุดบริการที่จอดจักรยาน ความ
ต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน และความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง หากแยกเป็นประเด็นพบว่า จุดบริการที่จอดจักรยานบนเส้นทางจักรยาน
กัลยาณไมตรีไม่มีให้บริการ แต่เนื่องจากด้วยความที่เส้นทางจักรยานแห่งนี้มีความกว้างมากท าให้
บริเวณริมเส้นทางจักรยานตลอดระยะทางสามารถจอดจักรยานได้โดยที่ไม่กีดขวางจักรยานที่สัญจร
อยู่จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจปานกลาง หากบริ เวณเส้นทาง
จักรยานแห่งนี้มีจุดบริการที่จอดจักรยานมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างอาจทีระดับความพึงพอใจ
มากก็เป็นได้ ประเด็นเรื่องความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานจากการลงส ารวจพ้ืนที่พบว่า เส้นทาง
จักรยานถนนกัลยาณไมตรีมีความต่อเนื่องกับเส้นทางจักรานถนนตะนาวส่วนอีกฝั่งของเส้นทาง
จักรยานถนนกัลยาณไมตรีไม่พบความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานบริเวณถนนสนามไชย แต่ทั้งนี้ใน
อดีตพบว่าบริเวณถนนมหาไชยเคยมีเส้นทางจักรยานแต่ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว หากบริเวณถนน
สนามไชยมีเส้นทางจักรยานที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่อาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ก็เป็นได้ ส่วนในประเด็นเรื่องความปลอดภัยจากการสัญจรบนเส้นทางจักรยาน แสงไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน และความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยาน จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ
พบว่า เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรีอุปกรณ์และสัญลักษณ์ความปลอดภัยยังอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ อีกทั้งเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรียังมีลักษณะเป็นเส้นทางตรงตลอดระยะทางเมื่อ
ประกอบกับองค์ประกอบด้านอุปกณ์ความปลอดภัยแล้วส่งผลให้การใช้เส้นทางจักรยานบนเส้นทางนี้
มีความสะดวกสบาย แต่เนื่องจากบริเวณเส้นทางจักรยานแห่งนี้มีจัดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน และมี
ทางชันขึ้นสะพานบริเวณแยกสะพานช้างโรงสี ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจปานกลาง หาก
เส้นทางจักรยาแห่งนี้ไม่พบจุดขัดแย้ง และไม่มีทางลาดชัน อาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ระดับมากก็เป็นได ้
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ตารางที่ 73 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง 

 
 

2. กลุ่มตัวอย่ำงผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำน 
ผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนพระอำทิตย์ มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่

อยู่ในระดับน้อย โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง
จักรยานถนนพระอาทิตย์ มีความพึงพอใจในเส้นทางจักรยานและความสะดวกสบายในการเดินทาง
บนท้องถนนระดับปานกลาง อาจเกิดจากที่กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ยังมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตเพียงแต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเส้นทาง
จักรยานให้มีความสอดคล้องกับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการปรับปรุงที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้มีเส้นทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่ง
พ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวัง
จักรยาน ส่วนในประเด็นทางด้าน ความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัย

ข้อมูลสอบถามความพึงพอใจ
 ถนนพระอาทติย์ ถนนพระสเุมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนมหาไชย ถนนตะนาว ถนนกัลป์ยาณไมตรี

น้อย ปานกลาง

มาก

น้อย น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วย
เส้นทางจักรยาน

มาก มาก มาก มาก มาก

น้อย น้อย ปานกลาง ปานกลาง

ผู้ใช้เสน้ทางจักรยาน 6 เสน้ทาง

เสน้ทางจักรยาน

ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนทีศึ่กษา

ปานกลาง

มาก

มาก

ปานกลาง

ความปลอดภัยจากการสัญจรบน
เส้นทางจักรยาน

ปานกลาง

ปานกลาง

แสงไฟส่องสวา่งในเวลากลางคืน น้อย น้อย ปานกลาง น้อย น้อย

ความต่อเน่ืองของเส้นทางจักรยาน น้อย น้อย ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง

สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน น้อย น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย

ความกวา้งของเส้นทางจักรยาน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

จุดบรกิารทีจ่อดจักรยาน ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย ปานกลาง
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จากการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทาง
จักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหา
มลพิษในพ้ืนที ่และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อย น่าจะมีเหตุผลมาจาก บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบกิจการร้านค้า
ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ซึ่งจะต้องมีการรับส่งสินค้าและรับส่งผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลา หากมีเส้นทาง
จักรยานแบบมีอุปกรณ์กั้นหรืออุปกรณ์แบ่งกั้นช่องจราจรจะส่งผลให้การด าเนินกิจการ การเดินทาง 
เกิดความอยากล าบากขึ้น อีกทั้งคนในพ้ืนที่ยังขาดการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆของเส้นทาง
จักรยานจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยาน และกลุ่ม
ตัวอย่างในพ้ืนที่ยังเห็นว่าเส้นทางจักรยานไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษใน
พ้ืนที่ได้ ทั้งนี้หากเส้นทางจักรยานที่จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่แล้วนั้น 
ประโยชน์ของเส้นทางจักรยานก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นสอดคล้องกับปริมาณคนใช้เพ่ิมขึ้นจนน าไปสู่
ทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจที่ดีขึ้นของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ต่อไป 

ผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนพระสุเมรุ มีสัดส่วนความพึงพอใจส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นด้าน ความเหมาะสมของ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนที่มีเส้นทางจักรยาน ความ
สะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน และขนาดความ
กว้างของเส้นทางจักรยาน มีความพึงพอใจระดับปานกลางซึ่งน่าจะมาจากกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วน
ระหว่างผู้ประกอบการร้านค้า และผู้อยู่อาศัยในสัดส่วนที่เท่าๆประกอบกับจากข้อมูลพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการใช้จักรยานในการเดินทาง เพ่ือจับจ่ายใช้สอยในสัดส่วนที่ไม่น้อยซึ่ งสามารถท าให้เข้าใจ
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างยังเล็งเห็นถึงความส าคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับหนึ่งซึ่ง
ออกมาให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจที่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในประเด็นด้าน อุปกรณ์กั้นแบ่ง
ช่องทางเส้นทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยาน
สามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อย โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นด้านอุปกรณ์กั้น
แบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน มีความเป็นไปได้ว่ามาจากเส้นทางจักรยานบริเวณนี้แต่เดิมเคยมี
อุปกรณ์แบ่งกันช่องทางจราจรท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างนี้อยากให้มีเส้นทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มี
การแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้
ระวังจักรยาน ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างยังขาดการรับรู้ถึงข้อมูลและความส าคัญที่ได้จากการมีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ของตนผ่าน
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าเส้นทางจักรยาน ส่วนประเด็นด้านเส้นทาง
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จักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่
นั้น เป็นไปได้ว่าคนในพ้ืนที่เห็นว่าการมีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ของตนนั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหา
การจราจร และปัญหามลพิษในพ้ืนที่ได้ โดยสาเหตุที่แท้จริงน่าจะมาจากการที่เส้นทางจักรยานยังไม่
สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาใช้เส้นทางจักรยานในปริมาณที่มากพอที่จะแสดงให้เห็นถึงผลดีในการ
แก้ปัญหารถติด และปัญหามลพิษในพ้ืนที่ได้ ดังนั้นหากเส้นทางจักรยานมีความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ก็สามารถดึงดูดให้คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางกันมากขึ้นและประโยชน์ของเส้นทาง
จักรยานก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและน ามาซึ่งทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจที่ดีขึ้นของกลุ่มตัวอย่างใน
พ้ืนที่ต่อไป 

ผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนบวรนิเวศ  มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่อยู่
ในระดับน้อย โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง
จักรยานถนนบวรนิเวศ มีความพึงพอใจในเส้นทางจักรยานและความสะดวกสบายในการเดินทางบน
ท้องถนนระดับปานกลาง อาจเป็นไปได้ว่าบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศโดยส่วนใหญ่อยู่
บริเวณหน้าวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งมีการค้าขายสินค้าอยู่ตลอดเวลาบริเวณหน้าวัดซึ่งการมี
เส้นทางจักรยานอยู่อาจท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่สะดวกสบายในการเดินทางบนท้อง ส่วนในประเด็น
ทางด้าน ความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยจากการสัญจรบนท้องถนน 
ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์ก้ันแบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้
คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่  และเส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย น่าจะมี
เหตุผลมาจากบริเวณเส้นทางจักรยานมีการค้าขายอยู่เป็นจ านวนมากหากมีเส้นทางจักรยานแบบมี
อุปกรณ์กั้นหรืออุปกรณ์แบ่งกั้นช่องจราจรจะส่งผลให้การด าเนินกิจการ การเดินทาง เกิดความอยาก
ล าบากและความไม่ปลอดภัยเพ่ิมขึ้นอีกทั้งคนในพ้ืนที่ยังขาดการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆของ
เส้นทางจักรยานจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยาน และ
กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ยังเห็นว่าเส้นทางจักรยานไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษ
ในพ้ืนที่ได้ ทั้งนี้หากเส้นทางจักรยานที่จัดท าขึ้น ค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ แล้วนั้น 
ประโยชน์ของเส้นทางจักรยานก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นสอดคล้องกับปริมาณคนใช้เพ่ิมขึ้นจนน าไปสู่
ทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจที่ดีขึ้นของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ต่อไป 

ผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนมหำไชย มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่อยู่
ในระดับน้อย โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง
จักรยานถนนมหาไชย มีความพึงพอใจในเส้นทางจักรยานและความสะดวกสบายในการเดินทางบน
ท้องถนนระดับปานกลาง อาจเกิดจากที่กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าเส้นทางจักรยานในพ้ืนยังมีความส าคัญ
อยู่เพียงแต่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบลักษณะของเส้นทางจักรยานให้มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ก็อาจท า
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ให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่เพ่ิมข้ึนได้ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้มาคือกลุ่มตัวอย่างที่อยากให้มีเส้นทาง
จักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือ
สัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน ส่วนในประเด็นทางด้าน ความ
สะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยจากการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความ
กว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่  และเส้นทางจักรยาน
สามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ซึ่งจากการลงพ้ืนที่
ท าให้ทราบว่าบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานถนนมหาไชยส่วนใหญ่มีการประกอบการร้านค้าและ
ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอยู่หลายร้านซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการมีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อาจส่งผลให้
เกิดอุปสรรคต่อการค้าขายเพราะเนื่องจากจะต้องมีการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบอยู่ตลอดเวลาประกอบ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยานขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านต่างๆของเส้นทางจักรยาน ทั้งนี้หากเส้นทางจักรยานที่จัดท าขึ้น ค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่แล้วนั้น ประโยชน์ของเส้นทางจักรยานก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นสอดคล้องกับปริมาณคนใช้
เพ่ิมข้ึนจนน าไปสู่ทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจที่ดีขึ้นของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ต่อไป 

ผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนตะนำว มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับน้อย โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง
จักรยานถนนตะนาวมีความพึงพอใจในเส้นทางจักรยานและความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้อง
ถนนระดับปานกลาง ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ท าให้ทราบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาวซึ่งเส้นทาง
จักรยานเส้นนี้เป็นย่านการค้าการท่องเที่ยวที่ส าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์อยู่หลายแห่ง เช่น ตรอก
ข้าวสาร สารเจ้าพ่อเสือ แพร่งนรา แพร่งภูธร และย่านร้านค้าร้านอาหารวงเวียนสี่กั๊กมีผู้ประกอบการ
ร้านค้าอยู่มากมาย โดยมีลูกค้าที่ใช้ทางจักรยานทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถท าให้
เข้าใจได้ว่ากลุ่มตัวอย่างยังเล็งเห็นถึงความส าคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับหนึ่ง
ซึ่งออกมาให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจที่อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนในประเด็นทางด้าน ความ
สะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัยจากการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความ
กว้างของเส้นทางจักรยาน อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่  และเส้นทางจักรยาน
สามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ซึ่งจาการลงพ้ืนที่
ส ารวจท าให้ทราบว่าบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นย่านการค้าและการท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศ มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆบริเวณริมสองฝั่งถนนตลอดทั้งวันทั้งคืน ซึ่งหากมีเส้นทางจักรยาน
ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่แล้วย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆอัน
น าไปสู่ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆอยู่ในระดับน้อย 
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ผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำนถนนกัลยำณไมตรี มีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่
อยู่ในระดับที่ดีกว่าเส้นทางจักรยานเส้นทางอ่ืนๆ โดยหากแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประเด็นเรื่องความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และความ
สะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนน ความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ความ
ปลอดภัยจากการสัญจรบนท้องถนน ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน มีระดับความพึงพอใจปาน
กลาง น่าจะมีเหตุผลมากจากเส้นทางจักรยานเส้นนี้ไม่ได้ผ่านย่านที่มีการค้าขายที่หนาแน่นซึ่งโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้ประกอบกิจการร้านค้าควบคู่ไปด้วยเหมือนกับเส้นทางจักรยานเส้นอ่ืนๆ
อีกทั้งเส้นทางจักรยานแห่งนี้ส่วนใหญ่ผ่านย่านหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กรมแผนที่ทหาร ส่งผลให้ผลกระทบอาจไม่มากเท่าเส้นทางจักรยานอ่ืนๆอันน าไปสู่
ระความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ดีขึ้นตามไปด้วย  ส่วนประเด็นด้านอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทาง
เส้นทางจักรยาน การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เส้นทางจักรยานสามารถ
ลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ และเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่  กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยซึ่งจากการลงพ้ืนที่ส ารวจท าให้ทราบว่าบริเวณเส้นทางจักรานแห่งนี้
บริเวณช่วงถนนบ ารุงเมืองมีการใช้อุปกรณ์แบ่งช่องทางจักรยานตลอดแนวถนนซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจน้อยก็เป็นได้ส่วนประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างยังขาดการรับรู้ถึงข้อมูลและความส าคัญที่ได้จากการ
มีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ของตนผ่านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
เส้นทางจักรยาน ส่วนประเด็นด้านเส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่  และเส้นทาง
จักรยานสามารถลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่นั้น เป็นไปได้ว่าคนในพ้ืนที่เห็นว่าการมีเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนที่ของตนนั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจร และปัญหามลพิษในพ้ืนที่ได้ โดยสาเหตุที่แท้จริง
น่าจะมาจากการที่เส้นทางจักรยานยังไม่สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาใช้เส้นทางจักรยานในปริมาณท่ีมาก
พอที่จะแสดงให้เห็นถึงผลดีในการแก้ปัญหารถติด และปัญหามลพิษในพ้ืนที่ได้ 
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ตารางที่ 74 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณทั้ง 6 เส้นทาง 

 
 

3.2 กำรอภิปรำยผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เกณฑ์กำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพ
และองค์ประกอบของเส้นทำงจักรยำนในปัจจุบัน 

การอภิปรายเนื้อหาในส่วนนี้เป็นการอภิปรายผลที่ได้จากการประเมินลักษณะ
โครงสร้างทางกายภาพของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน ทางด้านความเหมาะสมของเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนที่ ด้านความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานและด้านความสะดวกสบายในการเดินทางด้วย
เส้นทางจักรยาน โดยมีรายละเอียดจากผลการประเมินที่ส าคัญดังนี้  

ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำน 
จากเกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทาง

จักรยานในปัจจุบัน พบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง6เส้นทางบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ในภาพรวมมีลักษณะ
เส้นทางจักรยานแบบจัดเป็นช่องทางจักรยานโดยเฉพาะด้วยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยานเป็นสีเขียว 
Cycle Lane หรือ Bicycle Lane ซึ่งเป็นการดัดแปลงลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานจาก
รูปแบบเดิมที่เป็นแบบมีอุปกรณ์กั้น Multi Use Path หรือ Buffer ด้วยการเอาอุปกรณ์แบ่งช่องทาง
จราจรออกเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นเพียง
การเอาอุปกรณ์แบ่งช่องทางออกเพียงเท่านั้นไม่ได้มีการเพิ่มขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยานหรือ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพแต่อย่างใด ซึ่งขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่มีค่าเฉลี่ย

ข้อมูลสอบถามความพึงพอใจ

น้อย

 ถนนพระอาทติย์ ถนนพระสเุมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนมหาไชย ถนนตะนาว ถนนกัลป์ยาณไมตรี

เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหา
การจราจรในพ้ืนที่

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

น้อย
เส้นทางจักรยานสามารถลดปัญหา
มลพิษในพ้ืนที่

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

น้อย

การประชาสัมพันธ์ใหค้นในพ้ืนทีร่บัรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

อุปกรณ์ก้ันแบ่งช่องทางเส้นทาง
จักรยาน

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ปานกลาง

ขนาดความกวา้งของเส้นทางจักรยาน น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย ปานกลาง

ความปลอดภัยในการสัญจรบนทอ้ง
ถนน

น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย

ปานกลาง

ความสะดวกในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ

น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย ปานกลาง

ความสะดวกสบายในการเดินทาง
บนทอ้งถนนทีม่ีเส้นทางจักรยาน

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ผู้อยูอ่าศัยบริเวณเสน้ทางจักรยาน 6 เสน้ทาง

เสน้ทางจักรยาน

ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนที่

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก
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อยู่ที่ 1.20 เมตรโดยเส้นทางจักรยานที่มีขนาดความกว้างมากที่สุดในพ้ืนที่คือ เส้นทางจักรยานถนน
กัลยาณไมตรีมีความกว้างที่ 2.30 เมตร ซึ่งจากหลักเกณฑ์การจัดท าเส้นทางจักรยานรูปแบบ  Cycle 
Lane หรือ Bicycle Lane นั้น ควรมีค่าขนาดความกว้างต่ าสุดอยู่ที่ 1.70 เมตรในค่าความเร็วเฉลี่ย
ของรถที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยาน 
ความเร็วการจราจร และปริมาณการจราจรในพ้ืนที่น ามาประกอบกับข้อมูลจากสถิติการจราจรในปี 
2559 พบว่า ปริมาณการจราจรในพ้ืนที่มีปริมาณเฉลี่ยน้อยกว่า 13 ,444 คันต่อวัน และมีความเร็ว
การจราจรในพ้ืนที่เฉลี่ยอยู่ที่ 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งถือว่ามีความเร็วการจราจรที่ไม่สูงมีเหตุผลมา
จาก บริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติอยู่เป็นจ านวนมากประกอบกับเส้นทางถนนในพ้ืนที่มีขนาดช่องทางจราจรที่ไม่มาก อีกทั้ง
บางบริเวณพ้ืนที่ริมฝั่งถนนมีรถยนต์ส่วนบุคคลและรถรับจ้างจอดรอให้บริการอยู่ตลอดเวลาท าให้
การจราจรไม่คล่องตัวส่งผลต่อความเร็วการจราจรในพ้ืนที่ลดลงตามไปด้วย 

ทั้งนี้จากการประเมินตามเกณฑ์ในด้านความเหมาะสมของประเภทเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนที่โดยมีรายละเอียดการพิจารณาได้แก่ปริมาณการจราจรในพ้ืนที่ ความเร็วการจราจรในพ้ืนที่ 
และลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ท าให้พบว่าเส้นทางจักรยานใน
ปัจจุบันทั้ง6เส้นทางนั้น ยังไม่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ
เส้นทางจักรยานในปัจจุบันเป็นแบบ Cycle Lane หรือ Bicycle Lane ที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
การจราจรที่มีความเร็วเฉลี่ยสูง และปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมากที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้จักรยาน แต่เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษามีปริมาณการจราจรและความเร็วเฉลี่ยไม่
มากประกอบกับพ้ืนที่ที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร
และที่พักอาศัยท าให้ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนในพ้ืนที่และส่งผลต่อการด าเนินกิจการต่างๆ
อันเป็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องการเข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสชีวิตอันมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่
สามารถหาที่อ่ืนใดได้ในโลกได้เหมือนที่เกาะรัตนโกสินทร์ 

ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน 
จากเกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทาง

จักรยานทั้ง 6 เส้นทาง บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันพบว่า ตลอดระยะเส้นทางจักรยานมี
จุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนอยู่หลายบริเวณโดยเฉพาะบริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาวที่ต้องผ่าน
ถนนราชด าเนินกลางที่มี8ช่องทางจราจร ซึ่งผู้ใช้เส้นทางจักรยานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง
และหากเป็นผู้ใช้จักรยานมือใหม่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชี วิตได้ท าให้บริเวณที่มีจุดขัดแย้งกับ
ยานพาหนะอ่ืนควรมีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางด้านความปลอดภัยส าหรับจักรยานอย่างทั่วถึง
และเพียงพอที่จะท าให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานสามารถมองเห็นได้และสามารถท าให้ผู้ใช้รถยนต์และ
ยานพาหนะอ่ืนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณถนนที่มีเส้นทางจักรยาน แต่จากการลงพ้ืนที่
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ส ารวจด้วยการเดินเท้าและและจากการใช้จักรยานจริงของตัวผู้วิจัยพบว่าตลอดระยะเส้นทางจักรยาน
ทั้ง6เส้นทางมีเครื่องหมายและสัญญาณความปลอดภัยไม่เพียงพอที่จะช่วยป้องกันอันตรายที่เกิด
ขึ้นกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานโดยเฉพาะบริเวณจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนไม่พบเครื่องหมายสัญลักษณ์
หรือสัญญาณ มีเพียงเครื่องหมายสัญลักษณ์“ระวัง” และสัญลักษณ์รูป “จักรยาน” สีขาวบนพ้ืนผิว
เส้นทางจักรยานเท่านั้น ซึ่งหากจะยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยานตลอดระยะริมฝั่ง
ถนนควรมีป้ายสัญลักษณ์ให้ระวังผู้ใช้เส้นทางจักรยานหรือป้ายจ ากัดความเร็วหากบริเวณเส้นทางถนน
นั้นมีกฎหมายควบคุมความเร็วเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็วได้อย่างไม่มี
ขีดจ ากัดอีกท้ังในบริเวณท่ีมีจุดตัดหรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนควรใช้สัญญาณไฟจราจรที่ค านึงถึง
ผู้ใช้จักรยานด้วยการติดตั้งสัญญาณไฟให้อยู่ในระดับสายตาที่ผู้ใช้จักรยานสามารถมองเห็นได้หรือควร
มีจุดรอคอยบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร (bike box) เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ กับผู้ใช้จักรยานเพ่ือความปลอดภัยขณะรอสัญญาณไฟ ส่วนเรื่องแสงไฟส่องสว่างใน
เวลาค่ าคืนพบว่าส่วนใหญ่ตลอดระยะเส้นทางจักรยานมีอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่เพียงพอต่อความ
ปลอดภัยต่อการใช้เส้นทางจักรยานในเวลากลางคืนรวมทั้งยังพบหมุดสะท้อนแสงบนพ้ืนผิวเส้นทาง
จักรยานเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยานไปอีกขั้น 

ทั้งนี้จากการประเมินตามเกณฑ์ในด้านความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่
โครงการโดยมีรายละเอียดการพิจารณาได้แก่ จุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืน เครื่องหมายและสัญญาณ
ความปลอดภัย และแสงไฟส่องสว่างยามค่ าคืนภายในพ้ืนที่ ท าให้พบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานที่
ศึกษาท้ัง6เส้นทางไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความปลอดภัยเนื่องจากตลอดระยะเส้นทางจักรยาน
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยมีไม่เพียงพอต่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนสัญลักษณ์
บนพื้นผิวเส้นทางจักรยานก็อยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรม ช ารุดเสียหาย ส่วนในเวลายามค่ าคืนพบว่าหมุด
ถนนสะท้อนแสงบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานเสียหายจากการใช้งานและขาดการดูแลรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งนี้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆควรมีความพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลาอีกทั้งการ
ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรควรอยู่ในระดับสายตาของผู้ขับขี่จักรยาน หรือระบบป้องกันอันตราย
ต่างๆควรออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานสามารถมองเห็นได้โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดหรือ
ขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการออกแบบที่ค านึงถึงผู้ขับขี่จักรยานเป็นหลัก และสามารถลด
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และหากเป็นไปได้ตลอด
ระยะเส้นทางจักรยานไม่ควรมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนอ่ืนๆเช่น บริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาว
ตัดกับถนนราชด าเนินกลาง หากแต่มีเหตุจ าเป็นต้องมีเส้นทางจักรยานจริงๆวิธีการแก้ปัญหาคือการ
สร้างทางรอด หรือสะพานข้ามแยก แต่ด้วยข้อจ ากัดของเกาะรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ท าให้ทางออก
ที่ดีที่สุดคือการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบริเวณจุดขัดแย้งกับ
ยานพาหนะอ่ืนอย่างเพียงพอ และให้อยู่ในระดับสายตาของผู้ขับขี่จักรยานซึ่งเป็นการค านึงถึงความ
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ปลอดภัยผู้ใช้จักรยานเป็นหลัก ทั้งนี้การติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆควรมีผู้ดูแลและ
รับผิดชอบคอยตรวจสอบให้อุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ และการให้แสงไฟในเวลายาม
ค่ าคืนพบว่าเส้นทางจักรยานเกือบทั้งหมดมีเพียงการติดอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือหมุดสะท้อนแสงบน
พ้ืนถนน ซึ่งการให้แสงไฟส่องสว่างที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องมาจากการติดตั้งไฟส่องถนนประกอบ
ควบคู่ไปด้วยเนื่องจากบางช่วงอย่างเช่น บริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาวช่วงบริเวณหน้าวัดมหร
รณพารามในเวลาค่ าคืนมืดมากจนอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ขับข่ีจักรยานที่ไม่ชินกับเส้นทางได้  

ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน  
จากเกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทาง

จักรยานทั้ง6เส้นทางบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันพบว่าสภาพพ้ืนผิวของเส้นทางจักรยาน
อยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขังบางบริเวณพ้ืนผิวไม่สม่ าเสมอที่เกิดจากการใช้
งานเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเส้นทาง
จักรยานยังขาดการเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงกันส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานไม่สามารถใช้ทางจักรยานได้
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเส้นทางจักรยานในแต่ละเส้นทางยังขาดจุดบริการที่จอดจักรยานไว้คอยให้บริการ
โดยเฉพาะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว แหล่งการค้าหรือย่านพาณิชย์ และบริเวณจุดเชื่อมต่อกับ
ยานพาหนะประเภทอ่ืนซึ่งควรมีไว้คอยให้บริการอย่างเพียงพอ ส่วนความลาดชันของเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนที่ในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้เส้นทางจักรยานได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความ
ยากล าบากต่อการใช้เส้นทางจักรยาน 

ทั้งนี้จากการประเมินตามเกณฑ์ในด้านความสะดวกสบายในการเดินทางด้วย
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่โดยมีรายละเอียดการพิจารณาได้แก่ สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความลาด
ชัน การเชื่อมโยงทั่วถึงกัน และจุดบริการที่จอดจักรยาน ท าให้พบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานที่ศึกษา
ทั้ง6เส้นทางไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสะดวกสบายในการเดินทางเนื่องจากเส้นทางจักรยาน
ที่ศึกษามีสภาพพ้ืนผิวเก่าทรุดโทรมหลายจุดอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานและไม่มีลักษณะเชื่อมต่อกัน
เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงทั่วถึงกัน ทั้งนี้การจัดท าเส้นทางจักรยานควรต้องมีลักษณะเชื่อมต่อกันเป็น
โครงข่ายกับพ้ืนที่อยู่อาศัย โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใจกลางของเมือง เช่น ย่านการค้า การท่องเที่ยว ธุรกิจ 
หรือศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของพ้ืน ซึ่งการพัฒนาเส้นทางจักรยานควรเริ่มจากการพัฒนาในพ้ืนที่
ระดับเล็ก  ซึ่งในพ้ืนที่ระดับเล็กในแต่ละหน่วยนั้นก็จะมีความเชื่อมโยงกันกลายเป็นการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับกลาง และจากการพัฒนาพ้ืนที่ระดับกลางในแต่ละหน่วยก็จะขยายตัวออกเป็นการพัฒนาระดับ
ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นระบบเป็นโครงข่ายของเส้นทางจักรยาน ซึ่งหากการจัดท าเส้นทาง
จักรยานมีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกับย่านการค้า การท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือศูนย์กลางทางด้านการ
ขนส่งของพ้ืน จะยิ่งเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยานในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็น
คนส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ ที่มีความต้องการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวันมากกว่ากลุ่มนักปั่น
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ประเภทอ่ืนๆ เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการที่จะให้คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องกับกลุ่มผู้ใช้งานจริง การเพ่ิมจุดจอดจักรยานให้กับผู้ขับขี่จักรยานได้
ใช้บริการนั้นเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเพ่ิมขึ้นอีกระดับ โดยการเพ่ิม
จุดจอดหรือฝากจักรยานนั้นควรค านึงถึงความง่ายในการใช้งาน ความสะดวก ความปลอดภัย และ
ควรเชื่อมต่อกับการคมนาคมประเภทอ่ืน ได้แก่ รถไฟ รถราง และเรือ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
เดินทาง  

 
3.3 กำรอภิปรำยผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์จำกกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นจำก

ผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำเส้นทำงจักรยำนรอบเกำะรัตนโกสินทร์ 
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญโดยส่วนใหญ่ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การจัดท าเส้นทาง

จักรยานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งลดปัญหาการจราจรใน
พ้ืนที่ ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และลดปัญหามลพิษภายในพ้ืนได้ แต่ทั้งนี้การจัดท าโครงการ
เส้นทางจักรยานควรมีการท าการส ารวจและคัดเลือกลักษณะทางกายภาพของ เส้นทางจักรยานที่
เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เพ่ือให้เส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่อันมีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ถึงข้อดีและข้อเสียในการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานเพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ของ
ตน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเส้นทางจักรยานทั้งจากผู้ใช้เส้นทาง
จักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานที่โดยรวมอยากให้มีการพัฒนาเส้นทางจักรยาน ให้มี
ความปลอดภัย เส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมโยงทั่วถึงกัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเส้นทางจักรยานให้มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเส้นทาง
จักรยาน การเพ่ิมจุดให้บริการส าหรับจักรยาน โดยเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีทิศทางไปในทางเดี่ยว
กันทั้งกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยาน กลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยในบริเวณเส้นทางจักรยาน และจาก
ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางจักรยาน ซึ่งสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ต่อไป 

กล่าวโดยสรุป จากการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานกับผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน เกณฑ์การประเมินเส้นทางจักรยาน และจากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทาง
จักรยาน ที่มีต่อเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ท าให้ทราบผลการประเมินโครงการ
เส้นทางจักรยานในแต่ละด้านว่ามีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยไปตามแต่ละลักษณะทางกายภาพ
และสิ่งอ านวยความสะดวกในแต่ละเส้นทางจักรยานนั้นๆ ซึ่งผลที่ ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
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ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาด้านต่างๆ เพ่ือให้เส้นทางจักรยานในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีความ
สอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์และสามารถดึงดูดให้คนหันมาใช้
จักรยานในการเดินทางกันมากขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆมา
ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ จากการแจกแบบสอบถาม เกณฑ์การประเมินเส้นทางจักรยาน 
และจากการสัมภาษณ์ ผ่านกระวนการทางความคิดจนสามารถได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ต่อไป 

4. ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงเส้นทำงจักรยำน 
จากการลงพ้ืนที่ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้ง 

6 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ เส้นทางจักรยาน
ถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และเส้นทางจักรยานถนน
กัลยาณไมตรี โดยศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งรูปแบบและลักษณะการเข้าถึงในพ้ืนที่
เส้นทางที่ศึกษา โดยน าผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของการใช้งานในประเด็นต่างๆมา
ประกอบกับผลที่ได้จากการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานใน
ปัจจุบัน และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดท าเส้นทางจักรยาน มาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ผ่าน
กระบวนการทางความคิดภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จนน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน และสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และสามารถดึงดูดให้
คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางกันมากขึ้น โดยผู้วิจัยสามารถจ าแนกแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขเส้นทางจักรยานออกมาเป็น 5 ด้าน อันได้แก่ แนวทางการปรับปรุงทางด้านกายภาพของ
เส้นทางจักรยาน แนวทางการปรับปรุงทางด้านความปลอดภัย แนวทางการปรับปรุงการบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวก แนวทางการวางแผนจัดท าโครงการเส้นทางจักรยาน และแนวทางการให้
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 แนวทำงกำรปรับปรุงทำงด้ำนกำยภำพของเส้นทำงจักรยำน 
4.1.1 ลักษณะทำงกำยภำพของเส้นทำงจักรยำน 

จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีรูปแบบลักษณะ
เส้นทางจักรยานแบบจัดเป็นช่องทางจักรยานโดยเฉพาะด้วยการตีเส้นแบ่งช่องทางจักรยานเป็นสีเขียว 
Cycle Lane หรือ Bicycle Lane ซึ่งเป็นการดัดแปลงลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานจาก
รูปแบบเดิมที่เป็นแบบมีอุปกรณ์กั้น Multi Use Path หรือ Buffer ด้วยการเอาอุปกรณ์แบ่งช่องทาง
จราจรออกเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ได้ ซึ่งได้รับการประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับน้อยรองลงมาคือปานกลาง แสดงว่าเส้นทางจักรยานในปัจจุบันยังไม่มีความเหมาะสมสอดคล้อง
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กับผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ี จนคนในพ้ืนที่ไม่เห็นคุณค่าและความส าคัญของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ ดังนั้น
ควรต้องปรับปรุงรูปแบบลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานโดยเสนอแนะให้เป็นเส้นทาง
จักรยานแบบ (Share Lane) ทั่วทั้งบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานที่สามารถใช้
ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ให้เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่มีป้ายหรือ
สัญลักษณ์เพ่ือบอกผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทอ่ืนๆว่าจักรยานสามารถใช้งานร่วมกันบนถนนได้ 
ลักษณะเส้นทางจักรยานประเภทนี่เหมาะเป็นทางจักรยานที่ใช้ในบริเวณพ้ืนที่มีเขตทางแคบอย่างเช่น
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ที่ไม่สามารถขยายขนาดเขตทางถนนเพ่ิมได้อีก ประกอบกับความเร็วและ
ปริมาณการจราจรบริเวณเส้นทางจักรยานเกาะรัตนโกสินทร์ไม่มากซึ่งท าให้สามารถปรับเปลี่ยน
เส้นทางจักรยานที่มีอยู่แบบเดิมที่เป็นแบบมีอุปกรณ์แบ่งกั้นหรือการตีเส้นทางแบ่งช่องทางจราจรมา
เป็นแบบใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์บนพ้ืนผิวถนนและเพ่ิมป้ายสัญลักษณ์บริเวณข้างทางซึ่งเป็นรูปแบบ
ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่มากกว่า ทั้งนี้หากเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมด
สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นลักษณะทางจักรยานแบบนี้ได้จะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้อยู่
อาศัยและวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณโดยรอบเส้นทางจักรยานที่มีความคิดเห็นว่าเส้นทางจักรยานไปกีด
ขวางการท ามาหากินหรือสร้างปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมต่างในพ้ืนที่ของตน 

 
ภาพที่ 72 ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ (Share Lane) 
ที่มา: (กรมทางหลวงชนบท,2558) 

  
ภาพที่ 73 ทางจักรยานที่ใช้ช่องทางจราจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ (Share Lane) 
ที่มา : เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/route-planning/ 
 

https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/route-planning/
https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/route-planning/
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4.1.2 เส้นทำงจักรยำนเชื่อมโยงทั่วถึงกัน 
จากการศึกษาผลที่ได้จากเกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพประกอบ

กับผลที่ได้รับจากการศึกษาความพึงพอใจท าให้ทราบว่าเส้นทางจักรยานในบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ขาดการเชื่อมโยงทั่วถึงกันอย่างเป็นระบบเส้นทางจักรยานขาดหายไปในหลายพ้ืนที่
เชื่อมต่อกัน ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจการใช้จักรยานทั้งจากคนในพ้ืนที่และผู้ใช้จักรยานภายนอกพ้ืนที่ 
ดังนั้นเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ควรมีลักษณะเส้นทางจักรยานของแต่ละเส้นทาง
เชื่อมโยงทั่วถึงกัน ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้เสนอแนะลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานให้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบ (Share Lane) ซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานที่สามารถใช้ช่องทางจราจรร่วมกับ
ยานพาหนะอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลให้สามารถเพ่ิมเส้นทางจักรยานในพื้นที่ได้มากกว่าแบบเดิมอีกทั้งยังสามารถ
เพ่ิมเส้นทางจักรยานในบริเวณตรอกซอกซอยที่รูปแบบเส้นทางจักรยานแบบเดิมไม่สามารถท าได้ ทั้งนี้
การจัดท าเส้นทางจักรยานให้เชื่อมโยงทั่วถึงกันนั้น คือการมีเส้นทางจักรยานสายหลักที่อยู่บนเส้นทาง
ถนนสายหลักและเชื่อมโยงระหว่างกันด้วยเส้นทางจักรยานสายรองบนเส้นทางถนนสายรองและถนน
ตามตรอกซอกซอย จนมีลักษณะโครงข่ายเป็นใยแมงมุมท าให้การเดินทางด้วยจักรยานมีความ
น่าสนใจและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงนั้นจะมีศูนย์กลางหลักของพ้ืนที่ที่เป็นเหมือนสถานที่
ส าคัญอันดับหนึ่งของพ้ืนที่โดยในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือ พระบรมมหาราชวัง และศูนย์กลาง
รองล าดับที่ 1 คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของพ้ืนที่ หรือย่านการค้าขายที่ส าคัญของพ้ืนที่ และ
บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางประเภทอ่ืนเช่น สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน และท่าเรือ เป็นต้น 
กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณ โดยถูกเชื่อมโยงให้ทั่วถึงกันอีกทีด้วยศูนย์กลางรองล าดับที่ 2 ท าให้การ
เดินทางด้วยเส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมโยงทั่วถึงกันเป็นโครงข่ายใยแมงมุมมีความน่าสนใจ
สามารถเข้าถึงสานที่ส าคัญต่างๆ และมีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทางจักรยานที่เพ่ิม
มากขึ้น 
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ภาพที่ 74 แนวคิดการจัดท าเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 
ที่มา : ผู้วิจัย  



  265 

 
ภาพที่ 75 แสดงแนวทางการปรับปรุงเส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 

4.1.3 เส้นทำงจักรยำนเชื่อมโยงกับสถำนที่ส ำคัญในพื้นที่ 
จากการศึกษาข้อมูลการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้

เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยในบริเวณเส้นทางจักรยานพบว่าส่วนใหญ่เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว
พักผ่อน และจับจ่ายใช้สอย ตามสวนสาธารณะและร้านค้า/ตลาด ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบว่า
หากการจัดท าเส้นทางจักรยานสามารถเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว และย่านตลาดการค้าที่ส าคัญ
ภายในพ้ืนที่ได้แล้วจะยิ่งสามารถดึงดูดให้คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะผู้อยู่
อาศัยภายในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นคนส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ ที่มีความต้องการใช้จักรยานในการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวันมากกว่ากลุ่มนักปั่นประเภทอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการที่จะให้
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คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องกับกลุ่มผู้ใช้งานจริง  โดยสถานที่
ส าคัญในพ้ืนที่นั้นได้แก่ วัด สวนสาธารณะ ย่านการค้า และตลาด ทั้งนี้จุ ดเชื่อมต่อกับการเดินทาง
ประเภทอ่ืนเช่น สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน ท่าเรือ และสถานีรถประจ าทาง ก็ถือเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อการดึงดูดให้คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางกันมากข้ึน 

 

 
ภาพที่ 76 แสดงแนวทางการปรับปรุงเส้นทางจักรยานเชื่อมโยงกับสถานที่ส าคัญและระบบการ
คมนาคมอ่ืนๆ 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
 



  267 

4.2 แนวทำงกำรปรับปรุงทำงด้ำนควำมปลอดภัย 
การเพ่ิมเครื่องหมายสัญลักษณ์และสัญญาณเพ่ือความปลอดภัยส าหรับจักรยานเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อยากให้มีการปรับปรุงมากที่สุดประกอบกับจากเกณฑ์การ
ประเมินโครงสร้างทางกายภาพในปัจจุบันพบว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์และสัญญาณเพ่ือความ
ปลอดภัยในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอต่อการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทั่วถึงจึงเสนอแนะให้มีการเพิ่มป้ายสัญลักษณ์ให้ระวังผู้ใช้เส้นทางจักรยานหรือป้ายจ ากัดความเร็วหาก
บริเวณเส้นทางถนนนั้นมีกฎหมายควบคุมความเร็วเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้
ความเร็วได้อย่างไม่มีขีดจ ากัดอีกทั้งในบริเวณที่มีจุดตัดหรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนควรใช้
สัญญาณไฟจราจรที่ค านึงถึงผู้ใช้จักรยานด้วยการติดตั้งสัญญาณไฟให้อยู่ในระดับสายตาที่ผู้ใช้จักรยาน
สามารถมองเห็นได้หรือควรมีจุดรอคอยบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร (bike box) เพ่ือเว้น
ระยะห่างระหว่างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กับผู้ใช้จักรยานเพ่ือความปลอดภัยขณะรอสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณทางแยก 

  
ภาพที่ 77 เครื่องหมายและสัญลักษณ์เตือนให้ผู้ขับข่ียานพาหนะอ่ืนระวังจักรยาน 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/signs-and-pavement-markings/ 

  
ภาพที่ 78 แสดงเครื่องหมายและสัญลักษณ์จ ากัดความเร็ว 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/speed-management/ 

https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/signs-and-pavement-markings/
https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/signs-and-pavement-markings/
https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/speed-management/
https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/speed-management/
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ภาพที่ 79 การจัดการความปลอดภัยบริเวณทางแยก 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://nacto.org/publication/urban-
bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/major-street-crossing/ 
 

   
ภาพที่ 80 ระบบสัญญาณไฟจราจรที่ค านึงผู้ใช้จักรยาน 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก, 
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-
route/ 
 

https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/major-street-crossing/
https://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/bicycle-boulevards/major-street-crossing/
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-route/
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/10/09/dynamic-sign-to-indicate-the-fastest-cycle-route/
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ภาพที่ 81 แสดงต าแหน่งเพ่ิมเครื่องหมายสัญลักษณ์และสัญญาณเพ่ือความปลอดภัยส าหรับจักรยาน 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
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4.3 แนวทำงกำรปรับปรุงกำรบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4.3.1 การจัดให้มีบริการจักรยานสาธารณะพร้อมจุดจอดตลอดระยะเส้นทาง

จักรยานให้กับผู้ขับขี่จักรยานได้ใช้บริการนั้นเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้เส้นทางจักรยาน
เพ่ิมขึ้นอีกระดับ โดยจุดจอดจักรยานจะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นหากอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
เชื่อมต่อกับการคมนาคมประเภทอ่ืนเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเดินเพ่ิมมากขึ้น  เช่น บริเวณท่าเรือ 
สถานีจอดรถประจ าทาง สถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นต้น 

   
ภาพที่ 82 จุดบริการที่จอดจักรยานและระบบการเช่าจักรยานสาธารณะ 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://i.youbike.com.tw/about/youbike 

 
4.3.2 การจัดระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะที่จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวย

ประโยชน์แก่ประชาชนโดยค านึงถึงการส่งเสริมให้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นควบคู่ไปด้วย เช่น มี
ไฟฟ้าไว้ให้ผู้ใช้บริการเส้นทางจักรยานสามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือหรือระบบส่องสว่างจักรยาน ตู้
บริการน้ าดื่ม และอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คนหันมาใช้จักรยานในการ
เดินทางกันมากขึ้นมากกว่ายานพาหนะอ่ืนๆ 

  
ภาพที่ 83 จุดบริการที่จอดจักรยานและระบบสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก, https://i.youbike.com.tw/about/youbike 

https://i.youbike.com.tw/about/youbike
https://i.youbike.com.tw/about/youbike
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ภาพที่ 84 แสดงต าแหน่งจุดให้บริการที่จอดจักรยานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจักรยาน 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ ส านักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] (กรุงเทพ: ส านัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร). 
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4.4 แนวทำงกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรเส้นทำงจักรยำน 
การวางแผนจัดท าเส้นทางจักรยานที่ดีควรมีกระบวนการและข้ันตอนการจัดท าอย่าง

มีแบบแผนเพ่ือให้โครงการเส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน สภาพการจราจร และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนให้ด าเนินการดังนี้ (ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร,2558:23-25) 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และ
วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยาน เป็น
การก าหนดทิศทางหลักในการปฏิบัติงานในขั้นตอนอ่ืนๆในล าดับต่อๆไป 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดมาตรฐาน และข้อตกลงต่างเบื้อต้น ก่อนการด าเนินการ
ออกแบบและพิจารณาทางเลือกด้านต่างๆ จ าเป็นต้องก าหนดบรรทัดฐาน เพ่ือใช้ส าหรับการพิจารณา 
เช่น มาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างและก่อสร้างเส้นทางจักรยาน 
ข้อจ ากัด และข้อตกลงต่างๆเบื้องต้น 

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและประเมินความต้องการในการ
เดินทาง คือการวางแผนพัฒนาทางจักรยาน ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางจักรยานหรือ
โครงข่ายทางจักรยานที่มีอยู่ โครงข่ายเส้นทางถนน โครงข่ายและเส้นทางระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ และความเป็นไปได้ในการเดินทางโดยเส้นทางจักรยาน ปริมาณการจราจรและความเร็วบน
ถนนมีส่วนส าคัญอย่างมากกับความปลอดภัยในการเดินทางโดยจักรยาน  จึงต้องมีการเก็บข้อมูล
ปริมาณจราจรและความเร็วบนถนนที่เกี่ยวข้องด้วย และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทาง
จักรยาน เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง ของผู้ใช้จักรยานจ าเป็นต้อง
ถูกระบุในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือที่จะรับทราบความคิดเห็นหรือความต้องการต่างๆ ของประชาชนนอกจากนี้พ้ืนที่จอด
รถจักรยานก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องรวบรวมข้อมูลและประเมินในขั้นตอนนี้ด้วย 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความต้องการในการเดินทางและก าหนดเส้นทางจักรยาน
ที่เป็นทางเลือกต่างๆ การเลือกเส้นทางเพ่ือพัฒนาเป็นทางจักรยานนั้นไม่ใช่การเลือกเส้นทางที่ผู้ใช้
จักรยานใช้กันอยู่ในปัจจุบันแต่เส้นทางจักรยานที่จะพัฒนานั้นต้องพิจารณาตามความต้องการ  
(Desire Lines) ในการเดินทางที่เชื่อมต่อแหล่งชุมชนที่มีศักยภาพของการเดินทางโดยใช้จักรยาน 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้เป็นการการ
ประเมินและคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ งบประมาณ และข้อจ ากัดต่างๆ การรับข้อมูลและความคิดเห็นจาก
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กลุ่มผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเป็นสิ่งส าคัญ โดยผ่านทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ การคัดเลือกเส้นทางและทางเลือกต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบรายละเอียด ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบทางวิศวกรรม
เพ่ือท าการก่อสร้างโดยน าเอาแนวทางท่ีได้รับจากข้อสรุปในการวางแผนขั้นต้นมาด าเนินการ ได้แก่ 1) 
การออกแบบทางเรขาคณิต 2) การจัดการจราจร ป้าย สัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัย ต่างๆ 3) การออกแบบโครงสร้างชั้นทางของทางจักรยาน 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผลโครงการ ในแผนการด าเนินงานจ าเป็นต้อง
ก าหนดแนวทางการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย การประเมินด้านอุบัติเหตุ
ต้องมีการระบุจุดต่างๆที่อาจเกิดอันตราย การปรับแบบด้านกายภาพของถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เป็นต้น การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก็เป็นแนวทางในการรับข้อมูลในการประเมินการ
ด าเนินงานได้เป็นอย่างดี โดยน าทั้งความคิดเห็นที่เป็นบวกและลบต่อโครงการ รวมถึงค าแนะน าต่างๆ 
สามารถน ามาระบุปัญหาต่างๆเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป การนับปริมาณการใช้รถจักรยานบนเส้นทาง
จักรยานหรือการนับจ านวนจักรยานที่ที่จอดรถจักรยานเป็นระยะๆ ก็สามารถช่วยในการสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในพฤติกรรมการใช้รถจักรยานและสามารถช่วยในการประเมินผลการด าเนินงาน
ได้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงไร 

4.5 แนวทำงกำรให้ควำมรู้และกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรใช้จักรยำน 
4.5.1 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญเกี่ยวกับการ

เดินทางด้วยจักรยาน เช่น มีป้ายบอกว่าการขี่จักรยานตลอดระยะเส้นทางสามารถเผาผลาญพลังงาน
ได้กี่กิโลแคลอรี่ หรือตลอดระยะเส้นทางจักรยานมีจุดบริการที่จอดจักรยาน หรือเช่าจักรยานบริเวณ
ใดบ้าง ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์มีได้ทั้งการแจกใบปลิวตามสถานที่ท่องเที่ยว ท าป้ายบริเวณที่จอด
จักรยาน ริมทางจักรยาน หรือทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชาชนทั้งในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารถึง
คนใช้จักรยานซึ่งเป็นวิธีที่เร็วและถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานจริง 

4.5.2 จัดให้มีกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการใช้จักรยานในพ้ืนที่อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานได้รู้ถึงความส าคัญของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่และรู้จักสถานที่
ส าคัญต่างๆที่เส้นทางจักรยานสามารถเข้าไปถึง รวมทั้งการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์
ด้วยจักรยาน รวมถึงการสอนวิธีการใช้จักรยานที่ถูกวิธี กฎหมายการจราจรเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ใช้
จักรยานสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุและยังสามารถดึงดูดให้คนในพ้ืนที่ตระหนักถึง
ประโยชน์ของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ของตนและสามารถลดปัญหาที่เกิดจากทัศนคติไม่ดีที่มีต่อ
เส้นทางจักรยานได้อีกด้วย 
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5. สรุป 
การศึกษาการประเมินโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผลการ

ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ผู้อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยาน และจาก
การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่
อาศัยในบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และจากกเกณฑ์การ
ประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานในปัจจุบันโดยรวมยังต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขด้านความเหมาะสมของประเภทเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัย และความ
สะดวกสบายในการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาแสดงให้เห็นว่าเส้นทางจักรยานบริเวณ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่ผู้วิจัยท าการศึกษาอยู่นั้นควรมีการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ
ของเส้นทางจักรยาน สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยให้กับเส้นทางจักรยาน โดย
การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางจักรยานนั้นจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่
อันมีเอกลักษณ์เฉพาะของเกาะรัตนโกสินทร์ อีกทั้งควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ถึงข้อดีและข้อเสียในการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานเพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าโครงการเส้นทาง
จักรยานในพ้ืนที่ของตนเพ่ือให้โครงการเส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ สภาพการจราจร และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
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บทที่ 7 
บทสรุป 

 

การวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์” มี
กระบวนการศึกษาเริ่มจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการ และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ น ามา
เป็นกรอบแนวคิดในการลงพื้นเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินสภาพของเส้นทางจักรยานในปัจจุบัน อีกทั้งยังสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั้งจากผู้ใช้เส้นทางจักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ น าข้อมูลที่ได้ท าการประมวลและวิเคราะห์ผลข้อมูล น าไปสู่การอภิปรายผลที่ได้ และ
เสนอแนะแนวทางส าหรับการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในด่านต่างๆ ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลตาม
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากบทที่ 1 โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย สรุปสาระส าคัญของการ
วิจัย ข้อจ ากัดในการวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัยในขั้นตอนไป โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

สรุปสำระส ำคัญของกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและผลที่คาดว่าจะได้รับจาก

การวิจัยในบทที่ 1 และได้ด าเนินการวิจัยตามกระบวรการตั้งแต่การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แนวคิด ทฤษฎี และมาตรการ การส ารวจภาคสนาม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานและผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน การวิเคราะห์ข้อมูล จนน าไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ที่
ได้วางไว้ ดังนี้ 

1.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนและผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำง
จักรยำนที่มีต่อโครงกำรเส้นทำงจักรยำนบริเวณเกำะรัตนโกสินทร์  

จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง บริเวณพ้ืนที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการยกเลิก ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยาน
ถนนพระสุเมรุ เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนน
ตะนาว และเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่มี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยสามารถสรุปรายละเอียดในรายประเด็นที่
ส าคัญได้ดังนี ้

1.1.1 กลุ่มผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 
1) ควำมพึงพอใจในด้ำนควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่

ศึกษำ จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจภาคสนามท าให้ทราบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการมี



 
 276 

เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว พักผ่อน หรือเพ่ือการเดินทาง เนื่องจากว่าบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานและเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญอยู่หลายแห่งกระจายตามเส้นทาง
จักรยานต่างๆ ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกว่าเส้นทางจักรยานนั้นท าให้การท่องเที่ยว พักผ่อนหรือเพ่ือ
การเดินทาง มีความสะดวกมากขึ้นกว่าการที่ไม่มีเส้นทางจักรยานรูปแบบใดๆภายในพ้ืนที่เลย 

2) ควำมพึงพอใจจุดบริกำรที่จอดจักรยำน จากการศึกษาพบว่าเส้นทาง
จักรยานทั้ง 6 เส้นทางมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบริเวณเส้นทางจักรยาน
อยู่ใกล้แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆได้เช่นบริเวณถนน
บวรนิเวศอยู่ใกล้กับสถานีรถโดยสารสาธารณะ และบริเวณถนนมหาไชยอยู่ใกล้กับท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ 
ซึ่งท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังความสะดวกสบายจากจุดบริการที่จอดจักรยานในพ้ืนที่ 

3) ควำมพึงพอใจควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน จากการศึกษาพบว่า
เส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง มีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับปานลาง จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ
เส้นทางจักรยานท าให้ทราบว่า มาจากการจ ากัดขอบเขตของเส้นทางจักรยานโดยการตีเส้นและมี
อุปกรณ์แบ่งกันหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้เส้นทางจักรยานมีลักษณะที่ไม่มีการตีเส้นทางจักรยานจ ากัด
ขอบเขตหรือมีอุปกรณ์แบ่งช่องทางจราจร แต่ใช้วิธีการมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนพ้ืนผิว
ถนนให้ผู้ใช้ยานพาหนะรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่จักรยานใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้จักรยาน ซึ่งสามารถท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมได้ 

4) ควำมพึงพอใจสภำพพื้นผิวเส้นทำงจักรยำน จากการศึกษาเส้นทาง
จักรยานทั้ง 6 เส้นทางพบว่ามีระดับความพึงพอใจปานกลาง จากการลงพ้ืนที่ท าให้ทราบว่าเส้นทาง
จักรยานมีสภาพเก่าเกิดความช ารุดเสียหายเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการจราจรอยู่ตลอดทั้งวันทั้งจาก
รถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารประจ าทางซ่ึงส่งผลให้เกิดการช ารุดเสียหายประกอบกับไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษาจึงท าให้สภาพพ้ืนผิวจราจรเกิดความเสื่อมโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขังตลอดแนว
เส้นทางท่ีศึกษา ซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจสภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานตามไปด้วย 

5) ควำมพึงพอใจควำมต่อเนื่องของเส้นทำงจักรยำน  จากการศึกษา
เส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง จากการลงพ้ืนที่ท าให้
ทราบว่าเส้นทางจักรยานมีจุดตัดกับถนนจราจรสายหลักหลายแห่ง ท า ให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานไม่
สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเส้นทางจักรยานขาดช่วงอยู่หลายบริเวณท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดความรู้สึกไม่ต่อเนื่องในการขับข่ีจักรยาน ซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจตามไปด้วย 

6) ควำมพึงพอใจควำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบนเส้นทำงจักรยำน จาก
การศึกษา เส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง จากการลงพ้ืนที่
ส ารวจท าให้ทราบว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเก่าและทรุดโทรมเป็นอันมาก หากมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ประกอบกับเพ่ิมเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือสัญญาณ
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ความปลอดภัยบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงสูง เช่นบริเวณทางแยกหรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น จะส่งผล
ให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเกิดความเชื่อมั่น ในความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจตามไปด้วย 

7) ควำมพึงพอใจแสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคืน จากการศึกษาเส้นทาง
จักรยานทั้ง 6 เส้นทาง พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย เนื่องจากอุปกรณ์แสงไฟส่องสว่างในเวลา
กลางคืนมีความเสียหายและทรุดโทรมเป็นอย่างมากบางเส้นทางพบว่ามีการสูญหายไปบ้างซึ่งมีสาเหตุมา
จากขาดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้อุปกรณ์ส่องสว่างอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานและเพ่ิมอุปกรณ์ให้แสงสว่างบริเวณที่มีความเสี่ยงเกิดอันตราย จะส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทาง
จักรยานเกิดความเชื่อมั่นน าไปสู่ระดับความเชื่อมั่นที่เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

8) ควำมพึงพอใจควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน 
จากการศึกษา เส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง พบว่ามีระดับความพึงพอใจปานกลาง จากการลงพ้ืนที่
ศึกษาท าให้ทราบว่าอุปกรณ์ต่างๆเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้  พ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน
อยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรม มีรอยแตก รอยร้าว และเป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นทางจักรยานบางเส้นทางมี
ทางโค้งหักศอกหรือมีจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเกิดความไม่
สะดวกสบายในการเดินทางด้วยจักรยาน  
ตารางที่ 75 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง 

 
 
 

S.D. ระดับ
Mean Standard Deviation
3.82 0.850

Mean Standard Deviation
2.67 0.908

Mean Standard Deviation
3.11 0.958

Mean Standard Deviation
2.82 0.931

Mean Standard Deviation
2.71 0.821

Mean Standard Deviation
2.67 0.729

Mean Standard Deviation
2.51 0.653

Mean Standard Deviation
2.70 0.608

1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

ค วำมต่อเน่ืองข องเส้นทำง

จักรยำน
ปำนกลำง

ค วำมปลอดภัยจำกกำรสัญจรบน

เส้นทำงจักรยำน
ปำนกลำง

แสงไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคื น น้อย

ค วำมสะดวกสบำยในกำร

เดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน
ปำนกลำง

หมำยเหต ุ

รวมผู้ใช้เส้นทำงจักรยำน 6 เส้นทำง

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับ
ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำง

จักรยำนในพ้ืนที่ศึ กษำ
มำก

จุดบริ กำรที่จอดจักรยำน ปำนกลำง

ค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน ปำนกลำง

สภำพพ้ืนผิวเส้นทำงจักรยำน ปำนกลำง
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1.1.2 กลุ่มผู้อยู่อำศัยบริเวณเส้นทำงจักรยำน 
1) ควำมพึงพอใจในด้ำนควำมเหมำะสมของเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ จาก

การศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง มีระดับความพึงพอใจปานลาง เนื่องจากส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่ประกอบกิจการร้านค้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ซึ่งจะต้องมีการรับส่งสินค้า รับส่งผู้โดยสาร และ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆอยู่ตลอดทั้งวัน หากมีเส้นทางจักรยานแบบมีอุปกรณ์กั้นหรืออุปกรณ์แบ่งกั้นช่อง
จราจรจะส่งผลให้การด าเนินกิจการ การเดินทาง เกิดความอยากล าบากขึ้นจนน าไปสู่ระดับความพึง
พอใจที่ลดน้อยลงไปด้วย 

2) ควำมพึงพอใจด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงบนท้องถนนที่มี
เส้นทำงจักรยำน จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ซึ่งจากการลงพ้ืนพบว่าผู้อยู่อาศัยเห็นว่าเส้นทางจักรยานที่จัดท าขึ้นนั้นท าให้การเดินทางบนท้องถนน
นั้นเกิดความยากล าบาก จากการศึกษาท าให้ทราบว่าโดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเดินทางภายในพ้ืนที่
ด้วยรถจักรยานยนต์และรถรับจ้างทั่วไป แต่มีบ้างบางส่วนที่ใช้จักรยานในการเดินทาง เพ่ือจับจ่ายใช้
สอยในสัดส่วนที่ไม่น้อยจนเกินไปซึ่งสามารถท าให้เข้าใจได้ว่ากลุ่มตัวอย่างยังเล็งเห็นถึงความส าคัญ
และมีทัศนคติที่ดีต่อเส้นทางจักรยานอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งออกมาให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจระดับ
ปานกลางไม่ใช่ความพึงพอใจระดับน้อย 

3) ควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ จากการศึกษาพบว่าเส้นทาง
จักรยานทั้ง 6 เส้นทางภาพรวมมีระดับความพึงพอใจน้อย ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ท าให้ทราบว่าบริเวณ
พ้ืนที่เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่ประกอบกิจการร้านค้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ซึ่งจะต้องมีการรับส่ง
สินค้าและรับส่งผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลา หากมีเส้นทางจักรยานแบบมีอุปกรณ์กั้นหรือตีเส้นทาง
จักรยานแบ่งกั้นจะส่งผลให้การด าเนินกิจการ และการเดินทาง เกิดความอยากล าบากขึ้นอันน าไปสู่
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างให้น้อยลงตามไปด้วย 

4) ควำมพึงพอใจด้ำนควำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน  จาก
การศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง มีระดับความพึงพอใจน้อย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าการมีอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางจราจรหรือการตีเส้นทางจักรยานแบ่งช่องทางจราจรนั้นท าให้ใน
บางครั้งรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ทางจักรยานในการสัญจรอยู่ด้วยเนื่องจากเป็นช่องทางว่างรถยนต์
ทั่วไปไม่สามารถวิ่งได้ท าให้ผู้ใช้จักรยานยนต์ลักรอบเข้ามาใช้เส้นทางจักรยานซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ ประกอบกับเส้นทางจักรยานโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานท าให้เกิดความเสียหายขึ้นพ้ืนผิวมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขังอุปกรณ์ส่องสว่างเสียหาย
หากผู้ใช้เส้นทางจักรยานไม่มีความช านาญอาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ 

5) ควำมพึงพอใจด้ำนขนำดควำมกว้ำงของเส้นทำงจักรยำน  จาก
การศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง มีระดับความพึงพอใจน้อย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเห็น
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ว่าเส้นทางจักรยานแบบมีอุปกรณ์ก้ันแบ่งช่องทางจราจรหรือการตีเส้นทางจักรยานแบ่งช่องทางจราจร
นั้นท าให้เส้นทางจราจรในพ้ืนที่ถูกลดขนาดลงท าให้การเดินทางไม่สะดวกสบายซึ่งส่งผลต่อความรู้สึก
ที่มีต่อเส้นทางจักรยานว่าเป็นการเพ่ิมปัญหาการจราจรในพ้ืนที่อันน าไปสู่ทัศนคติต่อระดับความพึง
พอใจด้านขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยานน้อยลงตามไปด้วย 

6) ควำมพึงพอใจด้ำนอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทำงเส้นทำงจักรยำน  จาก
การศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทางมีระดับความพึงพอใจน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่บริเวณ
เส้นทางจักรยานมีการค้าขายอยู่ตลอดทั่งช่วงกลางวัน และกลางคืนจึงท าให้มีการรับและส่งสินค้าอยู่
ตลอดเวลาบริเวณหน้าร้านค้าทั้งสองฝั่งถนนจึงท าให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานมองว่าเส้นทาง
จักรยานที่ถูกจัดท าขึ้นนั้นสร้างสร้างปัญหาต่อการด าเนินกิจการค้าขายในพ้ืนที่ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้
บริการไม่กล้าจอดรถบริเวณหน้าร้านเพราะกลัวจะมีปัญหาจากการจอดรถทับเส้นทางจักรยาน  จาก
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อระดับความพึงพอใจด้านอุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทาง
เส้นทางจักรยานน้อยลงตามไปด้วย 

7) ควำมพึงพอใจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆ จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทางมีระดับความพึงพอใจน้อย ซึ่งจากการลง
พ้ืนที่ท าให้ทราบว่าผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
เส้นทางจักรยานหรือประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ถึงข้อดีและข้อเสียในการจัดท าโครงการเส้นทาง
จักรยานเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าโครงการ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ของตน เพ่ือให้โครงการเส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน 
สภาพการจราจรมากกว่าที่เป็นอยูใ่นปัจจุบัน 

8) ควำมพึงพอใจด้ำนเส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษในพื้นที่ 
จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทางมีระดับความพึงพอใจน้อย  ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ท า
ให้ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงข้อดี ข้อเสีย 
และประโยชน์ที่จะได้รับกับคนในพ้ืนที่ท าให้คนในพ้ืนมองไม่เห็นประโยชน์จากการมีเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนที่ของตน ทั้งนี้หากมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้อย่างจริงจัง ประโยชน์ของเส้นทาง
จักรยานก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นสอดคล้องกับปริมาณคนใช้เพ่ิมขึ้นจนน าไปสู่ทัศนคติที่ดีและความพึง
พอใจที่ดีข้ึนของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ 
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9) ควำมพึงพอใจด้ำนเส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำกำรจรำจรใน
พื้นที่ จากการศึกษาพบว่าเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทางมีระดับความพึงพอใจน้อย ซึ่งจากการลง
พ้ืนที่ท าให้ทราบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนนั้นมาจากเส้นทางจักรยานที่จัดท าขึ้นมีอุปกรณ์แบ่งช่องทางจราจร
หรือมีการตีเส้นทางจักรยานแบ่งออกจากช่องทางจราจรเดิมท าให้ช่องทางจราจรคับแคบลงส่งผลให้
เกิดปัญหาการจราจรตามมา อันน าไปสู่ทัศนคติในแง่ลบที่มีต่อเส้นทางจักรยาน ท าให้เส้นทางจักรยาน
กลายเป็นตัวสร้างปัญหาการจราจรของคนในพ้ืนที่แทน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ว่าจะให้ช่วย
แก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพ้ืนที่ลงได้ 
ตารางที่ 76 แสดงสรุปผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางจักรยานทางด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัยบริเวณทั้ง 6 เส้นทาง 

 
 
 
 
 
 

S.D. ระดับ
Mean Standard Deviation
3.29 0.722

Mean Standard Deviation
2.89 0.671

Mean Standard Deviation
2.51 0.629

Mean Standard Deviation
2.54 0.542

Mean Standard Deviation
2.50 0.534

Mean Standard Deviation
2.10 0.655

Mean Standard Deviation
2.05 0.496

Mean Standard Deviation
2.17 0.603

Mean Standard Deviation
2.20 0.662

1.00-1.80 น้อยทีสุ่ด 1.81-2.60 น้อย 2.61-3.40 ปำนกลำง

3.41-4.20  มำก 4.21-5.00 มำกทีสุ่ด

รวมผู้อยู่อำศัย 6 เส้นทำงจักรยำน

ข้อมูลสอบถำมเ ก่ียวกับทัศนคติ

ค วำมเหมำะสมข องเส้นทำงจักรยำนในพ้ืนที่ ปำนกลำง

ค วำมสะดวกสบำยในกำร เดินทำงบนท้อง

ถนนที่มีเส้นทำงจักรยำน
ปำนกลำง

ค วำมสะดวกในกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆ น้อย

ค วำมปลอดภัยในกำรสัญจรบนท้องถนน น้อย

หมำยเหต ุ

ข นำดค วำมกว้ำงข องเส้นทำงจักรยำน น้อย

อุปกรณ์ ก้ันแบ่งช่ องทำงเส้นทำงจักรยำน น้อย

กำรประช ำสัมพันธ์ ให้ค นในพ้ืนที่รั บรู้

ข้ อมูลข่ ำวสำรต่ำงๆ
น้อย

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำมลพิษใน

พ้ืนที่
น้อย

เส้นทำงจักรยำนสำมำรถลดปัญหำ

กำรจรำจรในพ้ืนที่
น้อย
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1.2 ผลกำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและองค์ประกอบของเส้นทำงจักรยำน
บริเวณเกำะรัตนโกสินทร์ 

ผลการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานบริเวณ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน โดยประเมินจากสภาพปัจจุบันของโครงสร้างทางกายภาพและ
องค์ประกอบของเส้นทางจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ในแต่ละด้านมีดังนี้ 

 

 
แผนภูมิที ่5 เกณฑ์การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยาน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
1.2.1 ด้ำนควำมเหมำะสมของประเภทเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่  คือความ

เหมาะสมของประเภทเส้นทางจักรยานที่อยู่ในพ้ืนที่ ที่มีรายละเอียดของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของเส้นทางจักรยานที่แตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะทางโครงสร้างกายภาพ ขนาดความกว้าง อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบของเส้นทางจักรยานต่างๆ ปริมาณการจราจรและความเร็วการจราจรบนถนนที่มี
เส้นทางจักรยาน เพ่ือน าไปสู่เส้นทางจักรยานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบของคนในพ้ืนที่และผู้ใช้เส้นทางจักรยาน โดยผลที่ได้
จากเกณฑ์การประเมินด้านความเหมาะสมของประเภทเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่โดยมีรายละเอียดการ
พิจารณาได้แก่ปริมาณการจราจรในพ้ืนที่ ความเร็วการจราจรในพ้ืนที่ และลักษณะโครงสร้างทาง
กายภาพของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ท าให้พบว่าเส้นทางจักรยานในปัจจุบันทั้ง6เส้นทางนั้น ยังไม่มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานในปัจจุบันเป็น
แบบ Cycle Lane หรือ Bicycle Lane ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการจราจรที่มีความเร็วเฉลี่ยสูง 
และปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมากที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน แต่เนื่องด้วย
สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษามีปริมาณการจราจรและความเร็วเฉลี่ยไม่มากประกอบกับพ้ืนที่ที่ศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหารและที่พักอาศัยท าให้ส่งผลต่อ
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วิถีการด าเนินชีวิตของคนในพ้ืนที่และส่งผลต่อการด าเนินกิจการต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ที่
นักท่องเที่ยวต่างต้องการเข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสชีวิตอันมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่สามารถหาที่อ่ืนใดได้ใน
โลกได้เหมือนที่เกาะรัตนโกสินทร์ 

1.2.2 ด้ำนควำมปลอดภัยของเส้นทำงจักรยำน คือการพิจารณาสภาพปัจจุบันของ
เส้นทางจักรยานจากจ านวนจุดตัดหรือจุดขัดแย้งทางจราจรระหว่างจักรยานกับยานพาหนะอ่ืนๆให้มี
ปริมาณน้อยที่สุดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเพ่ิมเครื่องหมายและสัญญาณจราจรที่เกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้จักรยานหรือการใช้สัญลักษณ์บนพ้ืนถนนตลอดแนวเส้นทางจักรยาน และการให้แสง
สว่างที่เพียงพอเพ่ือให้สามารถใช้เส้นทางจักรยานได้ในเวลาค่ าคืน โดยผลที่ได้จากเกณฑ์การประเมินด้าน
ความปลอดภัยของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่โครงการโดยมีรายละเอียดการพิจารณาได้แก่ จุดขัดแย้ง
กับยานพาหนะอ่ืน เครื่องหมายและสัญญาณความปลอดภัย และแสงไฟส่องสว่างยามค่ าคืนภายใน
พ้ืนที่ ท าให้พบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานที่ศึกษาทั้ง6เส้นทางไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความ
ปลอดภัยเนื่องจากตลอดระยะเส้นทางจักรยานเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยมีไม่เพียงพอ
ต่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนสัญลักษณ์บนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานก็อยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรม 
ช ารุดเสียหาย ส่วนในเวลายามค่ าคืนพบว่าหมุดถนนสะท้อนแสงบนพ้ืนผิวเส้นทางจักรยานเสียหาย
จากการใช้งานและขาดการดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆควรมี
ความพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลาอีกท้ังการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรควรอยู่ในระดับสายตาของ
ผู้ขับขี่จักรยาน หรือระบบป้องกันอันตรายต่างๆควรออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานสามารถ
มองเห็นได้โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดหรือขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการออกแบบที่ค านึงถึงผู้
ขับขี่จักรยานเป็นหลัก และสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานได้อย่างเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด และหากเป็นไปได้ตลอดระยะเส้นทางจักรยานไม่ควรมีจุดขัดแย้งกับยานพาหน
อ่ืนๆเช่น บริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาวตัดกับถนนราชด าเนินกลาง หากแต่มีเหตุจ าเป็นต้องมี
เส้นทางจักรยานจริงๆวิธีการแก้ปัญหาคือการสร้างทางรอด หรือสะพานข้ามแยก แต่ด้วยข้อจ ากัดของ
เกาะรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ท าให้ทางออกที่ดีที่สุดคือการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรและ
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบริเวณจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนอย่างเพียงพอ และให้อยู่ในระดับ
สายตาของผู้ขับขี่จักรยานซึ่งเป็นการค านึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานเป็นหลัก ทั้งนี้การติดตั้ง
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆควรมีผู้ดูแลและรับผิดชอบคอยตรวจสอบให้อุปกรณ์ต่างๆอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ และการให้แสงไฟในเวลายามค่ าคืนพบว่าเส้นทางจักรยานเกือบทั้งหมดมีเพียง
การติดอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือหมุดสะท้อนแสงบนพ้ืนถนน ซึ่งการให้แสงไฟส่องสว่างที่ดีและมี
ประสิทธิภาพต้องมาจากการติดตั้งไฟส่องถนนประกอบควบคู่ไปด้วยเนื่องจากบางช่วงอย่างเช่น 
บริเวณเส้นทางจักรยานถนนตะนาวช่วงบริเวณหน้าวัดมหรรณพารามในเวลาค่ าคืนมืดมากจนอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ขับข่ีจักรยานที่ไม่ชินกับเส้นทางได้  
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1.2.3 ด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงด้วยเส้นทำงจักรยำน  คือการ
พิจารณาสภาพทางกายภาพในปัจจุบันของเส้นทางจักรยานที่ต้องมีพ้ืนผิวทางจักรยานที่เรียบ ไม่ลื่น 
และได้รับการดูแลรักษาอย่างดีไม่ให้มีเศษวัสดุที่เป็นอันตรายบนผิวทางจักรยาน การออกแบบควรมี
ลักษณะเส้นทางที่มีความลาดชันน้อยสามารถขับขี่ได้ง่ายและสามารถป้องกันลม แดด และฝนที่เป็น
อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดความยากล าบากในการขับขี่  สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางจักรยานเส้น
อ่ืนได้อย่างทั่วถึงกัน และมีจุดให้บริการส าหรับจอดหรือฝากจักรยานในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย โดยผลที่ได้จากเกณฑ์การประเมินด้านความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทาง
จักรยานในพื้นทีโ่ดยมีรายละเอียดการพิจารณาได้แก่ สภาพพ้ืนผิวเส้นทางจักรยาน ความลาดชัน การ
เชื่อมโยงทั่วถึงกัน และจุดบริการที่จอดจักรยาน ท าให้พบว่าบริเวณเส้นทางจักรยานที่ศึกษาทั้ง6
เส้นทางไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสะดวกสบายในการเดินทางเนื่องจากเส้นทางจักรยานที่
ศึกษามีสภาพพ้ืนผิวเก่าทรุดโทรมหลายจุดอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานและไม่มีลักษณะเชื่อมต่อกันเป็น
โครงข่ายเชื่อมโยงทั่วถึงกัน ทั้งนี้การจัดท าเส้นทางจักรยานควรต้องมีลักษณะเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย
กับพื้นที่อยู่อาศัย โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใจกลางของเมือง เช่น ย่านการค้า การท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือ
ศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของพ้ืน ซ่ึงการพัฒนาเส้นทางจักรยานควรเริ่มจากการพัฒนาในพ้ืนที่ระดับ
เล็ก  ซึ่งในพ้ืนที่ระดับเล็กในแต่ละหน่วยนั้นก็จะมีความเชื่อมโยงกันกลายเป็นการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับกลาง และจากการพัฒนาพ้ืนที่ระดับกลางในแต่ละหน่วยก็จะขยายตัวออกเป็นการพัฒนาระดับ
ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นระบบเป็นโครงข่ายของเส้นทางจักรยาน ซึ่งหากการจัดท าเส้นทาง
จักรยานมีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกับย่านการค้า การท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือศูนย์กลางทางด้านการ
ขนส่งของพ้ืน จะยิ่งเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เส้นทางจักรยานในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็น
คนส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ ที่มีความต้องการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวันมากกว่ากลุ่มนักปั่น
ประเภทอ่ืนๆ เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการที่จะให้คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องกับกลุ่มผู้ใช้งานจริง การเพ่ิมจุดจอดจักรยานให้กับผู้ขับขี่จักรยานได้
ใช้บริการนั้นเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานเพ่ิมขึ้นอีกระดับ โดยการเพ่ิม
จุดจอดหรือฝากจักรยานนั้นควรค านึงถึงความง่ายในการใช้งาน ความสะดวก ความปลอดภัย และ
ควรเชื่อมต่อกับการคมนาคมประเภทอ่ืน ได้แก่ รถไฟ รถราง และเรือ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
เดินทาง  
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1.3 ปัญหำที่พบและแนวทำงกำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำให้สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพและเหมำะสมกับพื้นที่มำกที่สุด 

จากการศึกษาเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง บริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ 
เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ 
เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และเส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี 
จากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานในประเด็นด้านต่างๆ ประกอบกับผล
จากการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน จนค้นพบปัญหาและน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงเส้นทางจักรยานให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่มากท่ีสุดมีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 ปัญหำที่พบเจอ จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ แจกแบบสอบถาม และผลที่ได้จาก
การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ในปัจจุบัน จนได้ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในประเด็นด้านต่างๆที่ส าคัญดังนี้ 

1) เส้นทำงจักรยำนไม่สอดคล้องกับพื้นที่ กล่าวคือโครงสร้างทางกายภาพ
ของเส้นทางจักรยานในปัจจุบันกีดขวางการจราจรและสร้างปัญหาต่อการด าเนินกิจกรรมของคนใน
พ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมและที่พัก ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจการ
ได้อย่างสะดวกกลายเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมของคนในพ้ืนที่ 

2) เส้นทำงจักรยำนขำดกำรเชื่อมต่อกัน กล่าวคือเส้นทางจักรยานในบริเวณ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ขาดการเชื่อมโยงทั่วถึงกันอย่างเป็นระบบเส้นทางจักรยานขาดหายไปในหลาย
พ้ืนที่เชื่อมต่อกัน อีกทั้งเส้นทางจักรยานขาดการเชื่อมโยงกับสถานที่ส าคัญต่างๆเช่นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ สวนสาธารณะ ย่านการค้าของพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจการใช้จักรยานทั้งจากคนในพ้ืนที่และ
ผู้ใช้จักรยานภายนอกพ้ืนที่ดังนั้นเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ควรมีลักษณะเส้นทาง
จักรยานของแต่ละเส้นทางเชื่อมโยงทั่วถึงกันเป็นโครงข่ายและสามารถเข้าถึงสถานที่ส าคัญต่างของ
เกาะรัตนโกสินทร์ได้อย่างทั่วถึง 

3) ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ กล่าวคือการจัดท าโครงการ
ต่างๆนั้นควรต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ว่ามีความคิดเห็นหรือมีทัศนคติต่อ
โครงการที่จัดท าไปในทิศทางใด โดยการสอบถามความคิดเห็นนั้นจะต้องควบคู่ไปกับการให้ความรู้ถึง
ประโยชน์และผลกระทบของการมีเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการจัดท าโครงการต่างๆในพ้ืนที่ควรต้อง
มีการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนครอบคลุมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพและประวัติความ
เป็นมาของเกาะรัตนโกสินทร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ และประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของชุมชนต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการจัดท าโครงการขึ้นในอนาคต โดยต้องยึด
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เอาตามความต้องการของคนในพ้ืนที่เป็นหลัก เพราะเนื่องจากเมื่อโครงการเส้นทางจักรยาน
ด าเนินการแล้วเสร็จ ผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ และได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทาง
จักรยานที่จัดท าขึ้น  

4) เส้นทำงจักรยำนขำดควำมเชื่อม่ันด้ำนควำมปลอดภัย กล่าวคือเส้นทาง
จักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่พบว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์และสัญญาณเพ่ือความ
ปลอดภัยในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอต่อการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นผู้ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทั่วถึงโดยบริเวณที่มีจุดตัดหรือจุดขัดแย้งกับยานพาหนะอ่ืนควรใช้สัญญาณไฟจราจรที่ค านึงถึงผู้ใช้
จักรยานด้วยการติดตั้งสัญญาณไฟให้อยู่ในระดับสายตาที่ผู้ใช้จักรยานสามารถมองเห็นได้หรือควรมีจุด
รอคอยบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร (bike box) เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ กับผู้ใช้จักรยานเพื่อความปลอดภัยขณะรอสัญญาณไฟและควรมีอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
ที่เพียงพอต่อความปลอดภัยต่อการใช้เส้นทางจักรยานในเวลากลางคืน  

5) ขำดกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน คือปัญหาการไม่ดูแล
รักษาอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จากการลงพ้ืนที่พบว่าตลอดระยะเส้นทางจักรยานที่
ศึกษา อุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรมเป็นอย่างมากบางแห่งพบว่าสูญหายไป ไม่มีการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้จากการใช้งานเส้นทาง
จักรยานที่ขาดการบ ารุงรักษาและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1.3.2 แนวทำงกำรปรับปรุง จากการศึกษาเส้นทางจักรยานทั้ง 6 เส้นทาง บริเวณ
พ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ เส้นทางจักรยานถนนพระอาทิตย์ เส้นทางจักรยานถนนพระสุเมรุ 
เส้นทางจักรยานถนนบวรนิเวศ เส้นทางจักรยานถนนมหาไชย เส้นทางจักรยานถนนตะนาว และ
เส้นทางจักรยานถนนกัลยาณไมตรี จากผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยาน
ในประเด็นด้านต่างๆ ประกอบกับผลจากการประเมินโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบของ
เส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันจนค้นพบแนวทางการปรับปรุงเส้นทาง
จักรยานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่มากที่สุด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้เส้นทางจักรยานอยากให้มีการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ด้านความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย และสามารถเชื่อมต่อได้ทั่วถึงกันเป็นโครงข่ายทั้งเกาะรัตนโกสินทร์ ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้
อยู่อาศัยบริเวณเส้นทางจักรยานอยากให้มีการปรับปรุง ลักษณะทางกายภาพของเส้นทางที่ควรมี
ลักษณะแบบใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยานเพ่ือลดผลกระทบที่ท า
ให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการเดินทางและการประกอบกิจกรรมต่างๆภายในพ้ืนที่ตลอดจนควรมี
กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าอย่างมีแบบแผนเพ่ือให้โครงการเส้นทางจักรยานมีความสอดคล้อง
กับพ้ืนที่ ชุมชน สภาพการจราจร และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ และควรประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานใน
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พ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางจักรยานได้รู้ถึงความส าคัญของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่และ
รู้จักสถานที่ส าคัญๆที่เส้นทางจักรยานสามารถเข้าไปถึง รวมทั้งจัดกิจกรรมสอนวิธีการใช้จักรยานที่ถูก
วิธี และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ใช้จักรยานสามารถขับขี่ได้อย่าง
ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุและยังสามารถดึงดูดให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงประโยชน์ของเส้นทางจักรยาน
ในพ้ืนที่ของตนและสามารถลดปัญหาที่เกิดจากทัศนคติไม่ดีที่มีต่อเส้นทางจักรยาน 

1.3.3 กล่ำวโดยสรุป การจัดท าเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็น
โครงการที่ดีมีประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งลดปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และ
ลดปัญหามลพิษภายในพ้ืนได้ แต่ทั้งนี้การจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานควรมีการท าการส ารวจและ
คัดเลือกลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์
เพ่ือให้เส้นทางจักรยานมีความสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่อันมีเอกลักษณ์เฉพาะ อีก
ทั้งควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ถึงข้อดีและข้อเสียใน
การจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการจัดท าโครงการเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ของตน 

1.4 ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางจักรยานและ

จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เส้นทางจักรยาน มีระยะทางทั้งสิ้น  8 กิโลเมตร จ านวน 12 
เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนน
หน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนสนามไชย ถนนตะนาว และถนนพระอาทิตย์ 
ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลท าให้พบเจอข้อจ ากัดในการวิจัยซึ่งส่งผลให้การศึกษาในครั้งนี้
อาจไม่สมบูรณ์ครบถ้วน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.1 ข้อจ ำกัดด้ำนพื้นที่เก็บข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการส ารวจพ้ืนที่จริง
จ านวนทั้งสิ้น 12 เส้นทางได้แก่ ถนนมหาไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้า
พระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนนสนามไชย ถนนตะนาว 
และถนนพระอาทิตย์ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการยกเลิกเส้นทางจักรยานไปแล้วบางส่วนท าให้เหลือ
เส้นทางจักรยานที่ยังไม่ได้ยกเลิกจ านวนทั้งสิ้น 6 เส้นทางได้แก่ ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนน
บวรนิเวศ ถนนมหาไชย ถนนตะนาว และถนนกัลยาณไมตรี ท าให้ผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เส้นทางจักรยานที่ปัจจุบันยังคงมีการใช้อยู่ ซึ่งผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอาจยังไม่
สมบูรณ์ครบถ้วนเท่ากับผลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามเส้นทางจักรยานทั้ง 12 เส้นทาง เพ่ือให้ผล
การประเมินความพึงพอใจมีความครบถ้วนสมบูรณ์และน่าเชื่อถือมากขึ้น 

1.4.2 ข้อจ ากัดด้านข้อมูลเส้นทางจักรยาน จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและศึกษาข้อมูล
เส้นทางจักรยานในเกาะรัตนโกสินทร์พบว่า นอกจากเส้นทางจักรยาน 12 เส้นทางที่มีลักษณะแบบมี
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อุปกรณ์ก้ันและแบ่งช่องทางจราจรแล้ว ยังมีเส้นทางจักรยานอีกสองรูปแบบในเกาะรัตนโกสินทร์ คือ 
เส้นทางจักรยานที่ใช้ร่วมกับทางเท้าบริเวณถนนราชด าเนินนอก และเส้นทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับ
ยานพาหนะอ่ืนได้และไม่มีอุปกรณ์กั้นแต่มีสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนพ้ืนผิวถนนเป็นรูปจักรยานคือ
บริเวณถนนดินสอ ท าให้ผลที่ได้จากการศึกษาเส้นทางจักรยานในเกาะรัตนโกสินทร์อาจไม่คบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.5 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยในขั้นต่อไป 
1.5.1 ควรเพิ่มเติมการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างบริเวณเส้นทางจักรยานที่

ได้ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยได้แก่ ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนน
ราชินี และถนนสนามไชย เพ่ือให้ผลการประเมินความพึงพอใจมีความครบถ้วนสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ
มากขึ้น 

1.5.2 ควรเพ่ิมเติมการศึกษาเส้นทางจักรยานที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์อีกสอง
เส้นทาง คือ เส้นทางจักรยานบริเวณถนนราชด าเนินนอกที่มีลักษณะใช้ร่วมกับทางเท้า และแบบใช้
ร่วมกับยานพาหนะอ่ืนได้ไม่มีอุปกรณ์กั้นแต่มีสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนพ้ืนผิวถนนบริเวณถนน
ดินสอ เพื่อท าให้ผลการศึกษาครอบคลุมเส้นทางจักรยานบนพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์มากยิ่งข้ึน 

1.5.3 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
ความรู้หรือประชุมรับฟังความคิดเห็นกับคนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเส้นทางจักรยานที่จัดท าขึ้นว่ามีการ
ด าเนินการก่อนลงมือก่อนหรือไม่ 

1.5.4 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมกลุ่มตัวอย่างที่มาจากผู้ใช้ถนนที่มีเส้นทางจักรยานอยู่ 
เช่น ผู้ขับขี่รถโดยสารประจ าทาง ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ และผู้ใช้รถยนต์โดยสารทั่วไปบริเวณที่มีเส้นทาง
จักรยาน เพ่ือให้ผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายมากและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

วิทยำนิพนธ์เรื่อง “การประเมินโครงการเส้นทางจักรยานบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์” นี้เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดท้ายของหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
ได้ผลที่คาดว่าจะได้รับทั้ง 3 ข้อ อย่างไรก็ตาม การวิจัยยังมีข้อจ ากัด เช่น ผู้วิจัยไม่ได้แจก
แบบสอบถามเส้นทางจักรยานครบทั้ง 12 เส้นทาง และยังมิได้ศึกษาข้อมูลเส้นทางจักรยานอีก 2 
เส้นทางคือ เส้นทางจักรยานบนทางเท้าริมถนนราชด าเนินกลาง กับเส้นทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับ
ยานพาหนะบริเวณถนนดินสอ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะหัวข้อการวิจัยส าหรับผู้ที่สนใจจะท าการวิจัย
ต่อไปอีก ได้แก่ การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างบริเวณเส้นทางจักรยานที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
ด้วยได้แก่ ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี และถนนสนาม
ไชย และการศึกษาเส้นทางจักรยานที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์อีกสองเส้นทาง คือ เส้นทางจักรยาน
บริเวณถนนราชด าเนินนอกที่มีลักษณะใช้ร่วมกับทางเท้า และแบบใช้ร่วมกับยานพาหนะอ่ืนได้ไม่มี
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อุปกรณ์กั้นแต่มีสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนพ้ืนผิวถนนบริเวณถนนดินสอ ซึ่งจะท าให้การวิจัยใน
หัวข้อนี้ได้ผลที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
  
 

 
 

 



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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 แบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้เส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำเพื่อประเมินควำมพึงพอใจ
ทำงด้ำนกำยภำพที่มีต่อเส้นทำงจักรยำน……………………….. 
ข้อชี้แจง ท าเครื่องหมาย ข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
1.  เพศ      ชาย        หญิง 
 
2.  อำยุ      ต่ ากว่า 15 ปี    15 - 29 ปี        30 – 59 ปี       60 ปีขึ้นไป 
 
3.  ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
      ประถมศึกษา       มัธยมศึกษา 

    อนุปริญญาหรือปวส.      ปริญญาตรี 
      สูงกว่าปริญญาตรี       อ่ืนๆโปรดระบุ.......................... 
  
4.  อำชีพ 
     นักเรียน/นักศึกษา      รับราชการ 
     รัฐวิสาหกิจ       พนักงานเอกชน 
     ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ     เกษียณอายุ 

   อ่ืนๆโปรดระบุ………………… 
 

5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    ไม่เกิน 15,000      15,000-25,000             25,000-35,000  
    มากกว่า 3,5000 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับกำรใช้จักรยำนในเส้นทำงท่ีศึกษำ 
1. วัตถุประสงค์ของกำรใช้จักรยำน 
        ออกก าลังกาย      ท่องเที่ยว/พักผ่อน              จับจ่ายใชส้อย 
        ไปท างาน       ประเภทอ่ืนๆโปรดระบุ…………… 
 
2. ประเภทจักรยำนที่ใช้ 
        จักรยานแม่บ้าน      จักรยานพับ                        จักรยานเสือหมอบ 
        จักรยานเสือภูเขา      ประเภทอ่ืนๆโปรดระบุ………………              
 
3. ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้บ่อยแค่ไหน 

    น้อยกว่า1วัน/สัปดาห์    1-2วัน/สัปดาห์            3-5วัน/สัปดาห์  
    มากกว่า5วัน/สัปดาห์    
  

4. ช่วงระยะเวลำที่ใช้จักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ 
    6.00-9.00 น.      9.00-12.00 น.              12.00-13.00 น.       
    13.00-16.00 น.       16.00-19.00 น.         เดินทางตลอดท้ังวัน 

 
5. ท่ำนเดินทำงด้วยจักรยำนไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

      พระราชวัง     วัด/ศาสนสถาน              โบราณสถาน      
      พิพิธภัณสถาน     สถานศึกษา          สวนสาธารณะ 
      ร้านค้า/ตลาด     อ่ืนๆโปรดระบุ………………………….. 
 

6. ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรใช้งำนเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำนี้ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
    พ้ืนผิวขรุขระไม่สม่ าเสมอ     เส้นทางจักรยานถูกรุกล้ าโดยยานพาหนะอ่ืน          
    ทางจักรยานขาดความต่อเนื่อง        ขาดเครื่องหมายสัญลักษณ์/อุปกรณ์กั้น 
    อันตรายจากอุบัติเหตุ     ปริมาณการจราจรที่หนาแน่น 
    ความเร็วของการจราจร     อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
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7. ท่ำนอยำกให้มีกำรปรับปรุงเรื่องใดในพืน้ที่เส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำนี ้(เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
    พ้ืนทีส่ าหรับจอดจักรยาน     ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน 
    ภูมิทัศน์และความสวยงาม    ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่ 
    อุปกรณ์ความปลอดภัย         อ่ืนๆโปรดระบุ............................................. 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำ : เส้นทำง
จักรยำน................. 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อควำม 

ควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

 
มำก 

ปำน
กลำง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนท่ี
ศึกษา 

     

จุดบริการที่จอดจักรยาน      
ความกว้างเส้นทางจักรยาน      
สภาพพื้นผิวเส้นทางจักรยาน      
ความต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน      
ความปลอดภัยจากการสญัจรบนเส้นทางจักรยาน      
แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน      
ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเส้นทาง
จักรยาน 
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  แบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงผู้อยู่อำศัยในพื้นที่ศึกษำที่มีเส้นทำงจักรยำนเพื่อประเมินควำม
พึงพอใจทำงด้ำนกำยภำพที่มีต่อเส้นทำงจักรยำน………………………………………. 
ข้อชี้แจง ท าเครื่องหมาย ข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
1.  เพศ      ชาย        หญิง 
 
2.  อำยุ      ต่ ากว่า 15 ปี    15 - 29 ปี        30 – 59 ปี       60 ปีขึ้นไป 
 
3.  ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
      ประถมศึกษา       มัธยมศึกษา 

    อนุปริญญาหรือปวส.      ปริญญาตรี 
      สูงกว่าปริญญาตรี       อ่ืนๆโปรดระบุ.......................... 
  
4.  อำชีพ 
     นักเรียน/นักศึกษา      รับราชการ 
     รัฐวิสาหกิจ       พนักงานเอกชน 
     ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ     เกษียณอายุ 

   อ่ืนๆโปรดระบุ………………… 
 

5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    ไม่เกิน 15,000     15,000-25,000          25,000-35,000  
    มากกว่า 3,5000 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับกำรเดินทำงในพื้นที่ศึกษำ 
1. รูปแบบกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ 
        เดินเท้า       จักรยาน                จักรยานยนต์ 
        รถยนต์       รถรับจ้าง               อ่ืนๆโปรดระบุ......... 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงของท่ำนในพื้นที่ศึกษำ 

     ออกก าลังกาย      ท่องเที่ยว/พักผ่อน               จับจ่ายใช้สอย 
     ไปท างาน       ประเภทอ่ืนๆโปรดระบุ…………… 

 
3. ท่ำนเดินทำงในเส้นทำงที่ศึกษำบ่อยแค่ไหน 

    น้อยกว่า1วัน/สัปดาห์    1-2วัน/สัปดาห์    3-5วัน/สัปดาห์  
    มากกว่า5วัน/สัปดาห์    

4. ช่วงระยะเวลำที่เดินทำง 
  6.00-9.00 น.    9.00-12.00 น.           12.00-13.00 น.       
  13.00-16.00 น.   16.00-19.00 น.     เดินทางตลอดทั้งวัน 

5. ท่ำนเดินทำงไปสถำนที่ใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
      พระราชวัง     วัด/ศาสนสถาน              โบราณสถาน     
      พิพิธภัณสถาน     สถานศึกษา  สวนสาธารณะ 
      ร้านค้า/ตลาด     อ่ืนๆโปรดระบุ…………………………………… 

6. ปัญหำที่ท่ำนพบเจอจำกกำรมีเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ศึกษำ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
      กีดขวางการจราจร     ความแออัดของพ้ืนที่  
    ปัญหาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ    ความไม่ปลอดภัยจากเส้นทางจักรยาน 
      อ่ืนๆโปรดระบุ……………………  

7. หำกมีกำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่ของท่ำน ท่ำนอยำกได้เส้นทำงจักรยำนลักษณะ
รูปแบบใด 

   ทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ได้ ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่เฉพาะส าหรับ
จักรยาน แต่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บนพื้นถนนเพ่ือบอกผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังจักรยาน  
     ทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยานบน
พ้ืนผิวทางจราจรโดยการใช้สีทาบนพ้ืนถนนบริเวณริมทางถนน    
     ทางจักรยานแบบจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยานโดยมีอุปกรณ์กั้นแยกพ้ืนที่
เฉพาะส าหรับจักรยานด้วยเสาหรือหลักก้ันแบ่งช่องจราจร 

   ทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับทางเท้าคนเดิน 
   อ่ืนๆโปรดระบุ………………… 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติควำมพึงพอใจเส้นทำงจักรยำนที่ศึกษำ : เส้นทำง
จักรยำน................. 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกมากท่ีสุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อควำม 

ควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

 
มำก 

ปำน
กลำง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในพ้ืนท่ี      
ความสะดวกสบายในการเดินทางบนท้องถนนท่ีมี
เส้นทางจักรยาน 

     

ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ      
ความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน      
ขนาดความกว้างของเส้นทางจักรยาน      
อุปกรณ์กั้นแบ่งช่องทางเส้นทางจักรยาน      
การประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่รบัรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ      
สามารถลดปญัหามลพิษในพื้นที่      
สามารถลดปญัหาการจราจรในพืน้ท่ี      
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................... .................................... 
ต าแหน่ง............................................สถานที่ท างาน....................................................... ........................ 
 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหำและกำรปรับปรุงเส้นทำงจักรยำนในพื้นที่เกำะ
รัตนโกสินทร์ 

1. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในพ้ืนที่หรือไม่ 
....................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................... .................................................................................. ..................... 

2. ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับเส้นทางจักรยาน และการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่
เกาะรัตนโกสินทร์ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... ..........................................................................
.  

3. แนวทางการปรับปรุงเสน้ทางจกัรยานในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสนิทร์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
.......................................................................................................................................................... ...... 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ปุณยกร ข าเขียว 
วัน เดือน ปี เกิด 1 กรกฎาคม 2527 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าเเหง  
พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขา
วิชาเอกรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2558 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวางเเผนชุมชนเมือง
เเละสภาพเเวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 161/174 อยู่เจริญ ซอย7 อินทามาระ 41 ถนนรัชดา เขตดินเเดง เเขวงดิน
เเดง กรุงเทพ 10400   
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