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สารจากประธาน 

 

 เร่ืองจกัรยานกบัการเดิน โดยเฉพาะในระยะทางใกล้ๆ และเป็นวิถีชีวิตของคน

เมือง ในต่างประเทศถือวา่เป็นเร่ืองใหญ่ เพราะไปเก่ียวขอ้งกบัทุกๆ คน ไม่วา่คนน้ันมีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่มีก็

ตาม เพราะรถยนตน้ั์นถึงจะออกแบบใหดี้อยา่งไรก็ไม่สามารถน าพาผูข้บัและผูโ้ดยสารไปถึงจุดท่ีจะไปได ้ยงัตอ้ง

มีการเดินต่อไปยงัจุดหมายปลายทางอยูดี่ 

 เขาถือวา่เป็นเร่ืองใหญ่และใหค้วามส าคญักบัคนเดินและคนใชจ้กัรยาน อนัรวมไปถึงคนพิการ มากกวา่

คนท่ีใชร้ถยนต์ ในการออกแบบและก่อสรา้งท่ีจอดรถจกัรยานบางเมืองถึงกบัท าท่ีจอดอยา่งดี มีรั้วรอบขอบชิด 

แมก้ระทัง่มีหลายชั้น มีรปภ.และกลอ้ง CCTV ตรวจดูแลตลอด 24 ชัว่โมง รวมทั้งท าไวท่ี้หน้าประตูหรือหน้า

บนัไดเขา้อาคาร ในขณะท่ีท่ีจอดรถยนตจ์ะตอ้งอยูไ่กลออกไป 

 เขาถือวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่และมีความส าคญั ถึงขนาดมีการจดัประชุมนานาชาติวา่ดว้ยการเดินและ

จกัรยาน โดยเน้นท่ีจกัรยานเป็นหลกั ในช่ือการประชุมวา่ Velo-City ซ่ึงหมายถึงเมืองจกัรยาน มานานกวา่ 20 

ปี 

 ผมเคยไปร่วมประชุมกบัเขามา 5-6 ครั้งในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา ไดไ้ปเรียนรูม้ากมาย บางส่ิงก็ยืนยนั

วา่ส่ิงท่ีผมคิดมาไม่ผิด แต่บางส่ิงก็ยนืยนัวา่ส่ิงท่ีผมคิดน้ันอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีควรท า และผมก็ยอมรบัส่ิงน้ันและน ามา

ปรบัใหเ้ขา้กบับริบทของไทยต่อไป 

 ผูเ้ขา้ประชุม Velo-City มาจากหลากหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ นักวิชาการมหาวิทยาลยั นักวิจยั นักวางแผน 

ขา้ราชการ นักการเมืองระดับทอ้งถ่ิน ส่วนกลาง ไปจนถึงระดับประเทศ มีทั้งองคก์รพฒันาเอกชนหรือเอ็นจีโอ 

และภาคประชาสงัคม ต่างก็มารว่มประชุมเพ่ือผลกัดันใหโ้ลกใบน้ีเย็นลงดว้ยพาหนะและวิธีการเดินทางท่ียัง่ยืน 

แบบจกัรยานและการเดินน้ี 

 ผมไปเห็นแลว้ และเคยฝันอยากใหมี้การประชุมแบบน้ีขึ้ นในประเทศไทย วนัน้ีความฝันของผมเป็นจริง

แลว้ แมม้ันจะยงักระท่อนกระแท่น เพราะอยู่ในระยะเร่ิมตน้และเป็นการประชุมครั้งแรก แต่ผมก็มัน่ใจวา่จะมี

ครั้งต่อไปเพ่ือหามติหรือขอ้สรุปท่ีน าไปใชส้รา้งชุมชนน่าอยูใ่หเ้กิดขึ้ นในสงัคมไทยเราไดส้กัวนั  

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณธงชยั พรรณสวสัด์ิ 

ผูก้่อตั้งและประธาน ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 
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บทน าจากประธานคณะท างานจดัการสมัมนาทางวิชาการ 

 

ไบค ์แอนด ์วอลค์ ฟอรั่ม ครัง้ท่ี 1 ไอไบค ์ไอวอลค์ :  

เวทีเสวนาวิชาการว่าดว้ยการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ  าวนัครั้งท่ี 1 “เดิน

ไป – ปัน่ไป” 

กา้วยา่ง “เดินไป-ป่ันไป” อย่างสง่างาม ดว้ยฐานความรู.้..... 

ไบค ์แอนด ์วอล์ค ฟอรั่ม ครัง้ท่ี 1 ไอไบค ์ไอวอล์ค เป็นการสมัมนาทางวิชาการ ไดร้ับการออกแบบ

และจัดใหม้ีขึ้ น เป็นส่วนหน่ึงของโครงการผลักดันการเดินและการใชจ้ักรยานในชีวิตประจ าวันสู่นโยบาย

สาธารณะประเทศไทย ในช่วงปลายของการด าเนินโครงการฯปีท่ี 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ศึกษาวิจยัและพฒันา

องคค์วามรู ท่ี้เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันในทุกมิติ ไดแ้ก่ดา้นสุขภาพสุขภาวะ 

ส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน เศรษฐกิจ-สังคม ดา้นกฎหมายและการบงัคับใช ้การมีส่วนร่วมการสรา้งเสริมและ

ธ ารงรักษาทัศนคติการเดินทางดว้ยกิจกรรมทางกาย (ในระยะท่ีเหมาะสมของบุคคล) ทั้งระดับบุคคล 

ครอบครวั ชุมชน ทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และในระดับประเทศ โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดแรงกระตุน้เพื่อเสริมสรา้งความ

มัน่ใจต่อทางเลือกในการเดินทางดว้ยแรงกายของบุคคลทั้งสองประเภทน้ี ว่าจะเป็นค าตอบท่ีส าคัญในการ

ร่วมกันก าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อสรา้งสังคมสุขภาวะท่ียั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผล

กระทบอยา่งรุนแรงต่อชนทุกชาติในโลก 

การจดัสมัมนาครั้งแรกน้ี ย่อมมีปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัขดัขอ้งบางประการท่ีควรไดร้ับการปรับปรุง จึงขอ

ความกรุณาท่านไดใ้หค้วามคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งขอ้เสนอการใหค้วามสนับสนุนการจดัในครั้งต่อไป ซ่ึงจะ

เป็นช่วงเดือนมกราคม 2557 จะขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารยก์ิตติคุณคุณธงชยั พรรณสวสัด์ิ ท่ีกรุณาเป็นประธานในการจดัเลือกผลงานท่ี

น าเสนอ ขอขอบคุณท่านอาจารย ์นักวิจยั และผูด้ าเนินโครงการท่ีไดน้ าผลงานเขา้ร่วมน าเสนออยา่งน่าสนใจในการ

จดัสมัมนาทางวิชาการในครั้งน้ี ขอขอบคุณผูน้ าและสมาชิกชุมชนจกัรยานทุกแห่ง เครือข่ายผูใ้ชจ้กัรยานและรกัการ

เดินทุกภมูิภาค และท่านผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกท่านท่ีใหค้วามสนใจเกินความคาดหมาย ทุกท่านไดม้ีส่วนร่วม ในการ

จารึกรอยประวติัศาสตรท่ี์ส าคญั ดว้ยการสรา้ง-สานระบบการเดินทางดว้ยจกัรยานและการเดินใหเ้ป็นรูปธรรม 

ดว้ยสนใจจากชุมชนและทอ้งถ่ินทัว่ประเทศอยูใ่นขณะน้ี 

ทา้ยท่ีสุดขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการกองทุนสรา้งเสริมสุขภาพ(สสส.) ท่ีเห็นความส าคัญของ

โครงการ และคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา คณะท างาน และสมาชิกชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยท่ีร่วม

แรงร่วมใจอยา่งเขม้แข็งมาโดยตลอด 

 

 

ทนัตแพทยอ์นุศกัด์ิ คงมาลยั 

ประธานคณะกรรมการก ากบัทิศโครงการฯ 

รองประธานชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประทศไทย 

ประธานคณะท างานจดัการสมัมนาทางวิชาการ ไบคแ์อนดว์อลค์ ฟอรัม่ ครั้งท่ี 1 
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รายนามคณะกรรมการคดัเลือกผลงาน 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. ธงชยั  พรรณสวสัด์ิ ท่ีปรึกษา โครงการผลกัดนัการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่

นโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เกษม  นครเขตต ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 

ทนัตแพทยอ์นุศกัด์ิ  คงมาลยั ประธานกรรมการก ากบัทิศ โครงการการผลกัดนัการเดิน

และการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พนิต ภู่จินดา อาจารย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

ดร.ประพทัธพ์งษ์ อุปลา อาจารย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั  

นายกิติศกัด์ิ  อินทรวศิิษฎ ์ รองประธานกรรมการก ากบัทิศ โครงการผลกัดนัการเดิน

และการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย 
 

รายนามอาจารย ์นักวิจยั และผูด้  าเนินโครงการท่ีส่งผลงานวิชาการน าเสนอ 

ดร.จกัรพิพฒัน์ อศัวบุญญาเลิศ  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (วทิยาเขตบางขุนเทียน) 

ดร.วติิยา  ปิดตงันาโพธ์ิ     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

รศ.ดร.ธวชัชยั  เหล่าศิริหงษ์ทอง คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้ธนบุรี
 

อาจารยช์าตรี ควบพิมาย คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ดร.วนารตัน์ กรอิสรานุกลู คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ผศ.ดร. พนกฤษณ คลงับุญครอง คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

รศ.ดร.พงษ์ศกัด์ิ สุริยวนากุล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

สกลนคร 

ดร.วริชั หิรญั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

สกลนคร 

อาจารยว์ราลกัษณ์ คงอว้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

ดร.สาธิดา สกุลรตันกุลชยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

นายนันทิวตั ธรรมหทัย    บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาจารยพ์ลเดช เชาวรตัน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

อาจารยเ์มธี พิริยการนนท ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ผศ.นิคม  บุญญานุสิทธ์ิ คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

นายชยุต  รตันพงษ์ บริษัท เอส อาร ์ซี อินดสัตรีส ์จ ากดั และ บริษัท สยาม

เอเชียเมททอล จ ากดั 
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ดร.นวลวรรณ  ทวยเจริญ    คณะสถาปัตยกรรมศาตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

รศ.สมพล ด ารงเสถียร   คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

รศ.ดร.ศิริมา  ปัญญาเมธีกุล   คณะวศิวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อาจารยก์ญัตลกัษณ์  ฤทธ์ิแดง   โรงเรียนวฒันานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  

รศ.ดร.วโิรจน์ ศรีสุรภานนท์   คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้ธนบุรี 

ดร. พรพล พิมพาพร   คณะวทิยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.รว ีหาญเผชิญ    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

รายนามคณะกรรมการชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย  

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.ธงชยั  พรรณสวสัด์ิ ประธาน ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย  

ทนัตแพทยอ์นุศกัด์ิ  คงมาลยั   รองประธาน ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

นายกิติศกัด์ิ  อินทรวศิิษฏ ์ รกัษาการเลขาธิการ ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่

ประเทศไทย 

รองศาสตราจารย ์ดร.เจษฎ ์ โทณะวณิก กรรมการวชิาการ ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พนิต  ภู่จินดา กรรมการวชิาการ ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรเมศวร ์พิริยะวฒัน์ กรรมการวชิาการ ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

นายแพทยช์ยัณรงค ์ สมชาติ   กรรมการ ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

นายณัฎฐ ์ นีลวชัระ    กรรมการ ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

นายฤทธ์ิ  เกษตรสุวรรณ    กรรมการ ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

นางอมัพร  ลีอ านวยโชค     กรรมการ ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

นางสาวชุติมา  พิบลูยบุ์ญ    กรรมการ ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 
 

รายนามคณะท างานจดัสมัมนาทางวิชาการ 

ทนัตแพทยอ์นุศกัด์ิ  คงมาลยั ประธานคณะท างานจดัการสมัมนาทางวชิาการฯ 

ดร.ประพทัธพ์งษ์  อุปลา คณะท างานฝ่ายวชิาการ 

นางสาวอจัจิมา  มีพริ้ ง  คณะท างาน  

นางสาวจินตนา  เจือต๋ี คณะท างาน  

นางสาววลัลียา  วชัราภรณ์ คณะท างาน  

นางสาวอภิรดี  สุนงาม คณะท างาน  

นายอิทธิพล  บารมีเกรียงไกร คณะท างาน  
 

รายนามคณะกรรมการก ากบัทิศ 

โครงการผลกัดนัการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.ธงชยั พรรณสวสัด์ิ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากบัทิศ 

ผูช้่วยศาสตราจารยสุ์รเมศวร ์พิริยะวฒัน์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากบัทิศ 

ทนัตแพทยอ์นุศกัด์ิ  คงมาลยั   ประธานคณะกรรมการก ากบัทิศโครงการฯ 

นายกิติศกัด์ิ  อินทรวศิิษฎ ์ รองประธานกรรมการก ากบัทิศโครงการฯ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พนิต  ภู่จินดา กรรมการก ากบัทิศโครงการฯ 

นายแพทยช์ยัณรงค ์ สมชาติ กรรมการก ากบัทิศโครงการฯ 

นางอมัพร  ลีอ านวยโชค  กรรมการก ากบัทิศโครงการฯ 

นายกวนิ  ชุติมา     ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม  
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ก าหนดการ การประชุมวิชาการ 

วนัศุกรท่ี์ 29 มีนาคม 2556 :  

08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียน/รบัเอกสาร 

09:00 - 09:10 น. พิธีเปิด  

กล่าวตอ้นรบัและช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารจดัประชุมฯ โดย ผูแ้ทน สสส.  

09:10 – 09:30 น. บรรยายพิเศษ โดย ทพ.อนุศกัด์ิ คงมาลยั ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการเสวนาฯ 

และประธานคณะกรรมการก ากบัทิศโครงการผลกัดนัการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบาย

สาธารณะของประเทศไทย  

09:30 – 10:15 น. ท าไมคนไทยใชแ้ละไม่ใชจ้กัรยาน...ตอบค าถามสงัคมไทยดว้ยงานวิจยัความคิดเห็นชุมชน  

  แรงจงูใจ-อุปสรรคของการใชจ้กัรยานในการเดินทางของผูใ้ชจ้กัรยาน  

โดย ดร.จกัรพิพฒัน์ อศัวบญุญาเลิศ  และ ดร.วติิยา  ปิดตงันาโพธ์ิ  

ผูด้ าเนินการอภิปราย: คุณกิติศกัด์ิ  อินทรวิศิษฏ ์  

10:15 - 10:45 น. รบัประทานอาหารวา่ง / แบ่งหอ้งยอ่ย 

 หอ้ง ทอ้งถิ่น...กบัการจดัระบบเดิน-

จกัรยาน 

ผูด้ าเนินการอภิปราย: ดร.ประพทัธพ์งษ์ อุปลา  

หอ้ง มหาวิทยาลัย เดิน-จกัรยาน แนวทาง

จดัการใหย้ั่งยืน  

ผูด้ าเนินการอภิปราย: อ.กฤษณะพล วฒันวนัยู  

10: 45 – 11:10น. ระบบสญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉริยะ

กรณีศึกษา: ทางขา้มบริเวณปากซอย ประชา

อุทิศ 40/1  

โดย รศ.ดร.ธวชัชยั เหลา่ศิรหิงษ์ทอง  

โครงการจกัรยานสีขาว

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  

โดย รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สรุยิวนากลุ และ 

      ดร.วริชั หิรญั  

11:10 – 11:35 น. รปูแบบทางเทา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัพื้ นท่ีในเขต

เมืองหลกัของภมูิภาค: กรณีศึกษาเทศบาลนคร

นครราชสีมา 

โดย อาจารยช์าตร ีควบพิมาย  

แนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยานภายใน

มหาวิทยาลยั  

โดย อาจารยว์ราลกัษณ ์คงอว้น และ 

     ดร.สาธิดา สกลุรตันกลุชยั 

11:35 – 12:00 น. อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองต่อ

พฤติกรรมการเดินและการใชท้างเทา้ในเขต

ชุมชนชานเมือง 

โดย ดร.วนารตัน์ กรอิสรานุกลู 

การสรา้งวฒันธรรมการใชจ้กัรยานท่ียัง่ยนืใน

มหาวิทยาลยั: ประสบการณจ์ากโครงการ Active 

Campus ของ บริษัท โคคา-โคล่า  

(ประเทศไทย) จ ากดั 

โดย คณุนันทิวตั ธรรมหทยั  

12:00 – 12:25 น. การประเมินผลการประยุกตใ์ชห้ลกัการดดัแปลง

ดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัถนนสายรองใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

โดย ผศ.ดร. พนกฤษณ คลงับญุครอง 

การส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยาน 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง  

โดย อาจารยพ์ลเดช เชาวรตัน์ และ 

     อาจารยเ์มธี พิรยิการนนท ์

12:25 – 13:25 น. รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั ณ ลานสาละ  
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13:25 – 14:25 น. เวทีเสวนา โอกาสหรือวิกฤต: สิทธิและความปลอดภยัของคนข่ีจกัรยานและเดินเทา้ 

รว่มวงเสวนา: (1) ผศ.ดร.ปรญิญา เทวานฤมิตรกลุ นักวชิาการกฎหมาย 

     (2) ครอบครวันักป่ันจกัรยานท่องทัว่โลก คณุเจรญิ และคณุอรวรรณ โอทอง  

(3) คณุสรุสิทธ์ิ  ศิลปงาม  ผูจ้ดัการ มลูนิธิเมาไม่ขบั  

ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.พนิต ภู่จินดา กรรมการวชิาการ ชมรมฯ  

14:25 – 14:45 น. รบัประทานอาหารวา่ง/แบ่งหอ้งยอ่ย 

 หอ้ง เดิน-จกัรยาน...สู่วิถเีมืองน่าอยู่  

ผูด้ าเนินการอภิปราย: ดร.ประพทัธพ์งษ์ อุปลา 

หอ้ง เดิน-จกัรยาน ทางเลือกของการเดินทาง 

ผูด้ าเนินการอภิปราย: คุณกิติศกัด์ิ  อินทรวิศิษฏ ์ 

14:45 – 15:10 น. “วฒันธรรมจกัรยาน” กบัการสรา้งสรรค ์“เมือง

จกัรยาน”  กรณีศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

โดย ผศ.นิคม  บญุญานุสิทธ์ิ  

อุโมงค ์ทางเลือก ทางลอดขา้มถนนส าหรบัคนเดินเทา้

ในกทม.  

โดย  รศ.ดร.ศิรมิา  ปัญญาเมธีกลุ   

15:10 – 15:35 น. ปัญหาและความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรบัจกัรยานของผูใ้ชจ้กัรยานท่ี

อาศยัอยู่ในชุมชนริมคลองบางบวั เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนรอ้ยกรอง  

โดย คณุชยตุ  รตันพงษ ์

การส ารวจความตอ้งการของเยาวชนท่ีอาศยัอยู่ในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคมในการขี่จกัรยานมาโรงเรียน  

โดย อาจารยก์ัญตลกัษณ ์ ฤทธ์ิแดง 

15:35 – 16:00 น. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชท้างเทา้ของผูสู้งอายุใน

เขตเมือง: ภมูิทศัน์ถนน คุณภาพทางเทา้ และ

พฤติกรรมการเดินของผูสู้งอายุ  

โดย ดร.นวลวรรณ  ทวยเจรญิ 

วธีิส่งเสริมการขี่จกัรยานในกรุงเทพมหานคร  

โดย รศ.ดร.วโิรจน์ ศรสีรุภานนท ์

16:00 – 16:25 น. การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการวางผงัแมบ่ทพ้ืนท่ี

ชุ่มน ้าบางกระสอบ เพ่ือการเรียนรูท้างวิทยาศาสตร ์ 

โดย รศ.สมพล ด  ารงเสถียร   

ผลของการเดิน วิง่ และป่ันจกัรยานสะสมต่อดชันีมวล

กายมวลกลา้มเน้ือ และรอ้ยละของไขมนัในร่างกายของ

นิสิต คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ม.เกษตรศาสตร ์

โดย  ดร.พรพล พิมพาพร   

16:25 – 17:00 น. -ผูเ้ขา้รว่มประชุมรบัคู่มือการออกแบบระบบกายภาพเพ่ือสนบัสนุนการใชจ้กัรยาน ฟรี- 

แต่ละหอ้งสรุปและปิดการประชุมเสวนา/นัดหมายกิจกรรมวนัถดัไป/เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

วนัเสารท่ี์ 30 มีนาคม 2556:   

06:30-08:00 น. พรอ้มกนัท่ีจุดนัดพบและเดินทางไปยงัชุมชนบางกระเจา้  จ.สมทุรปราการ  

08:00-09:00 น. คณะชุมชนบางกระเจา้กล่าวตอ้นรบั/รบัประทานอาหารเชา้ร่วมกนั ณ สวนป่าของชุมชน  

09:00-12:00 น. ป่ันชมวดั เลาะชมสวน ชอ้ปป้ิงตลาดน ้า  

แนะน าวดั: วดัจากแดง สกัการะพระสถปูเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุและหลวงพอ่หิน  

ปชูนียวตัถสุมยัโบราณ และวดับางกระสอบ สกัการะหลวงพอ่เชย และชมสถาปัตยกรรมสมยั ร.3  

แนะน าสวน: สวนเฉลิมพระเกียรติ ปอดของชมุชน ภายใตก้ารดแูลของกรมป่าไม-้ชมุชน 

แนะน าตลาด: ตลาดน า้บางน า้ผึ้ง ชอ้ปป้ิงซ้ือผกัพ้ืนบา้น ชิมอาหาร-ขนมหวานพ้ืนถิ่ น  

12:00-13:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

13:00-15:00 น. ป่ันเท่ียวชุมชนบางกระเจา้ แลกเปล่ียนเรียนรูว้ิถีความเป็นอยู่ของชุมชนฯ  

15:00-15:30 น. เสร็จส้ินกิจกรรม Bike trip /เดินทางกลบักทม.โดยสวสัดิภาพ  
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สารบญั  
 

 หนา้ 

สารจากประธาน  

บทน าจากประธานคณะท างานจดัการสมัมนาทางวิชาการ  

ก าหนดการ การประชุมวิชาการ  

  

สารบญั  

1. บทความ  

1.1  ยุทธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของ

ประเทศไทย 

1 

1.2 การผลกัดนันโยบายส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนัผ่าน

กระบวนการสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2555  

3 

1.3 ทริปสะอาด  ตน้แบบการท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน 5 

1.4 ส ารวจยงัไงใหเ้ห็นความจริง (ของทางเทา้)  7 

  

2. บทคดัยอ่และผลงานวิชาการ  

2.1 บทคดัยอ่และผลงานวิชาการดา้นกายภาพ (Physical)  

(1) การประเมินผลระบบสญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉริยะในการช่วยคนเดินขา้ม

ถนน (กรณีศึกษา ทางขา้มบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 40/1) 

9 

(2) รปูแบบทางเทา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัพ้ืนท่ีในเขตเมืองหลกัของภมิูภาค: กรณีศึกษา

เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

13 

(3) อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองต่อพฤติกรรมการเดินและการใชท้างเทา้

ในเขตชุมชนชานเมือง 

19 

(4) การประเมินผลการประยุกตใ์ชห้ลกัการดดัแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัถนนสายรอง 

ในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

25 

(5) “วฒันธรรมจกัรยาน” กบัการสรา้งสรรค ์“เมืองจกัรยาน” กรณีศึกษาเทศบาล

นครนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  

31 

(6) อุโมงค ์ทางเลือก ทางลอดขา้มถนนส าหรบัคนเดินเทา้ในกทม. 37 

2.2 บทคดัยอ่และผลงานวิชาการดา้นนโยบายสาธารณะ (Public Policy)  

(1) โครงการจกัรยานสีขาว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสกลนคร 

43 

(2) แนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวทิยาลยั 47 

(3) การสรา้งวฒันธรรมการใชจ้กัรยานท่ียัง่ยนืในมหาวทิยาลยั: ประสบการณ์จาก

โครงการ Active Campus ของบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ ากดั 

51 

(4) การส่งเสริมการเดินเทา้และการใชจ้กัรยาน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม วทิยาเขต

ขามเรียง  

55 

(5) แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเท่ียวโดยการเดินเทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลย 61 
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สารบญั (ตอ่) 
 

(6) การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการวางผงัแม่บทพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบางกระสอบ เพ่ือการ

เรียนรูท้างวทิยาศาสตร ์

67 

(7) วธีิส่งเสริมการขี่จกัรยานในกรุงเทพมหานคร  73 

2.3  บทคดัยอ่และผลงานวิชาการดา้นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  

(Perception survey) 

 

(1) ท าไมคนไทยจึงไม่นิยมใชจ้กัรยาน 77 

(2) แรงจงูใจและอุปสรรคในการใชจ้กัรยานส าหรบัคนท่ีเดินทางดว้ยจกัรยานใน

ประเทศไทย 

83 

(3) ปัญหาและความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัจกัรยานของ

ผูใ้ช ้จกัรยานท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนริมคลองบางบวั เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร: 

กรณีศึกษา ชุมชนรอ้ยกรอง 

89 

(4) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชท้างเทา้ของผูส้งูอายุในเขตเมือง: ภมิูทศัน์ถนน 

คุณภาพทางเทา้ และพฤติกรรมการเดินของผูส้งูอายุ  

95 

(5) การส ารวจความตอ้งการของเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมใน

การขี่จกัรยานมาโรงเรียน 

101 

2.4  บทคดัยอ่และผลงานวิชาการดา้นกิจกรรมทางกาย (Physical activity)  

(1) ผลของการเดิน วิง่ และป่ันจกัรยานสะสมต่อดชันีมวลกาย มวลกลา้มเน้ือ และ 

รอ้ยละของไขมนัในรา่งการของนิสิตคณะวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

105 
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บทความ 
 

1. ยุทธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะ

ของประเทศไทย 

2. การผลกัดนันโยบายส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ  าวนัผ่าน

กระบวนการสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ  

3. ทริปสะอาด ตน้แบบการทอ่งเที่ยวดว้ยจกัรยาน  

4. ส ารวจยงัไงใหเ้ห็นความจริง (ของทางเทา้)  
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ยุทธศาสตรก์ารขบัเคลื่อนการเดินและการใชจ้กัรยานไปสูน่โยบาย

สาธารณะของประเทศไทย 

Strategy for Advocating of the Walking & Cycling to Thailand’s Public 

Policy 
 

กิติศกัดิ์ อินทรวิศิษฎ ์

รกัษาการเลขาธิการ ชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการก ากบัทิศ โครงการผลกัดนัการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

 

การรณรงค์ใหป้ระชาชนเดินและใชจ้กัรยานในการเดินทางระยะใกลใ้นประเทศไทย ไดด้ าเนินการมาอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาท่ียาวนานกว่า 20 ปี ผลจากการรณรงค์ท่ีผ่านมาท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีเห็น

ดว้ยกบัแนวคิดดงักล่าวอยา่งมากมายกระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จนอาจกล่าวไดว้า่ในปัจจุบนัมีผูค้นให้

ความสนใจกบัการส่งเสริมใหเ้กิดการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัอยา่งมากมาย ดังจะเห็นวา่ในปัจจุบนัมี

หลายกลุ่ม หลายองคก์ร ออกมาเคล่ือนไหวเพ่ือรณรงคใ์หเ้กิดปริมาณผูใ้ชท่ี้เพ่ิมขึ้ น  

อย่างไรก็ตาม การท่ีจะท าใหเ้กิดปริมาณของผูเ้ดินและใชจ้กัรยานท่ีมากขึ้ นจนถึงระดับท่ีเรียกไดว้่าเกิดเป็น

สงัคมของผูเ้ดินและใชจ้กัรยาน เช่นตัวอยา่ง จากหลายๆประเทศน้ัน จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการขบัเคล่ือนใหเ้กิดนโยบาย

สาธารณะท่ีออกมาสนับสนุนใหเ้กิดกระบวนการพฒันาและกระตุน้ใหเ้กิดแรงจงูใจใหป้ระชาชนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในการเดินทางระยะสั้นใหไ้ด ้และการท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดแรงเหน่ียวน าใหเ้กิดนโยบายสาธารณะเร่ืองการเดินและ

จกัรยานขึ้ นมาได ้จ าเป็นจะตอ้งมียุทธศาสตรใ์นการขบัเคล่ือนใหเ้กิดแรงกดดันสามประการ คือ แรงกดดันทางสงัคม 

แรงกดดันทางดา้นองค์ความรู ้และ แรงกดดันทางดา้นนโยบาย ซ่ึงจะตอ้งมีการด าเนินงานควบคู่กันไปทั้งในระดับ

ทอ้งถ่ินและระดบัประเทศผ่านเครือขา่ยของผูท่ี้รกัการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนั 

ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย (จสท.) ไดร้บัการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนเพ่ือสนับสนุน

การสรา้เสริมสุขภาพ (สสส) ในโครงการผลกัดันการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย

อย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2554   จากผลการด าเนินงานของชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทยในระยะ

สองปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2554-2555) พบว่า การสรา้งแรงกดดันหลักทั้งสามประการ และกระบวนการทางภาคี

เครือขา่ยในระดบัทอ้งถ่ินท าใหเ้กิดกระบวนการบริหารและจดัการตนเองของผูน้ าทอ้งถ่ินและภาคประชาชน เพ่ือเขา้สู่

สังคมของผู้เดินและใชจ้ักรยานในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย ในระดับประเทศมีผลใหเ้ กิดการผลักดันนโยบาย

สาธารณะเร่ืองการเดินและการใชจ้กัรยานเขา้สู่วาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงส่งผลใหว้าระ

ดังกล่าวจะถูกขบัเคล่ือนในระดับประเทศผ่านกระบวนการทางรฐัสภาต่อไป โดยมีแนวทางหลกัในการขบัเคล่ือนในปี 

พ.ศ.2556 คือ การจดัท าแผนยุทธศาสตรใ์นระดบัประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทั้งหมด ทั้งน้ี

ใหแ้ลว้เสร็จในปี พ.ศ.2557 
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ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัของการด าเนินงาน พบวา่ ในการสรา้งพลงัทางนโยบายยงัมีอุปสรรคเร่ืองความ

เขา้ใจในการพัฒนาระบบท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเดินและการใชจ้ักรยานในชีวิตประจ าวนัของผู้บริหารงานในระดับ

ทอ้งถ่ิน การสรา้งพลงัทางองคค์วามรูย้งัขาดนักวิจยัท่ีสนใจในการพฒันางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ องค์

ความรู ้ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเดินและการใชจ้กัรยาน และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง 

เป็นตน้ การสรา้งพลงัทางสงัคมยงัเกิดปัญหาเร่ืองความเขา้ใจของประชาชนท่ีคลาดเคล่ือนระหวา่งการใชจ้กัรยานใน

ชีวติประจ าวนัและการใชจ้กัรยานเพ่ือออกก าลงักายและการแขง่ขนั โดยมีแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข คือ การใชอ้งค์

ความรูท่ี้มีอยูข่องชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทยไปกระตุน้ใหเ้กิดการสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจในการ

ส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนัผ่านผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประชาชนทัว่ไป นักวิชาการ และ ส่ือมวลชน 

ทุกแขนง ซ่ึงเป็นพนัธกิจท่ีตอ้งขบัเคล่ือนต่อไปของชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 
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การผลกัดนันโยบายสง่เสรมิการเดินและการใชจ้กัรยานใน

ชีวิตประจ าวนัผ่านกระบวนการสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิ

 
กวิน ชุติมา   

ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม  โครงการผลกัดนัการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย 
 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกระบวนการท่ีใหป้ระชาชนและหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งไดร้่วมแลกเปล่ียนองค์

ความรู ้และเรียนรูอ้ยา่งสมานฉันท์เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพของประชาชน ดว้ยจดัใหมี้

การประชุมอย่างเป็นระบบและอยา่งมีส่วนร่วมตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยเร่ิมมีครั้งแรกในปี 2551 

มติสมชัชาสุขภาพท่ีขอใหห้น่วยงานรฐัด าเนินงานใดๆจะถกูน าเสนอใหค้ณะรฐัมนตรีพิจารณา ซ่ึงหากคณะรฐัมนตรีมีมติ

เห็นชอบ หน่วยงานรฐัก็จะสามารถด าเนินงานในประเด็นน้ันรว่มกบัภาคส่วนอ่ืนไดอ้ยา่งเต็มก าลงั 

ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย (จสท.) เห็นว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสามารถท่ีจะเป็น

กระบวนการหน่ึงท่ีจะเร่งใหก้ารผลกัดันนโยบายสาธารณะในเร่ืองการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัเร็วขึ้ น

และเป็นระบบ สามารถท างานกบัหน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไปไดพ้รอ้มๆกนัแทนการท่ีตอ้งท าความเขา้ใจและ

หาทางท างานรว่มกนัเป็นหน่วยๆไป นอกจากน้ันยงัไดข้ยายความร่วมมือและเครือข่ายการส่งเสริมการเดินและการใช้

จกัรยานออกไปยงักลุ่มองค์กรท่ีท างานดา้นสุขภาพทัว่ประเทศ จากเดิมท่ีชมรมฯมีอยู่จ ากัดเฉพาะกับกลุ่มองค์กรท่ี

เก่ียวขอ้งในเร่ืองจกัรยาน จึงไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของสมชัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 5 ปี 2555 ดว้ยการเสนอ

เร่ือง “การจดัระบบและโครงสรา้งเพ่ือส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ  าวนั” ในเดือนกุมภาพนัธ์

ใหค้ณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ (คสช.) พิจารณาจดัเป็นระเบียบวาระหน่ึงในสมชัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งน้ี ซ่ึงต่อมา

ก็ไดร้บัเลือกในเดือนพฤษภาคมเป็นหน่ึงใน 11 ประเด็นจากท่ีมีผูเ้สนอไปทั้งหมด 50 ประเด็น  

กระบวนการจดัท าร่างเอกสารหลัก(หลักการและเหตุผล)และร่างมติท่ีจะใหส้มัชชาสุขภาพแห่งชาติรบัรอง 

โดยใชรู้ปแบบเดียวกบัเอกสารท่ีพิจารณากนัในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาติ จึงไดเ้ร่ิมขึ้ นในเดือน

มิถุนายน  คสช.ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานวิชาการเฉพาะประเด็นขึ้ นมาจดัท าร่างเอกสาร ประกอบดว้ยตัวแทนของภาค

ส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหน่วยงานรฐั(รวมทั้งองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน) สถาบนัวชิาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ตามขอ้เสนอของชมรมฯ โดยมีประธานชมรมฯเป็นประธาน และเลขาธิการชมรมฯ เป็นเลขานุการ ร่างเอกสารท่ีฝ่าย

เลขานุการท าขึ้ นผ่านการพิจารณาของคณะท างานฯ และอนุกรรมการวชิาการของคณะกรรมการจดังานสมชัชาสุขภาพ

(คจสช.) ในการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุงออกมารา่ง

ท่ี ๒ ซ่ึงเม่ือผ่านความเห็นชอบของ คจสช. ในเดือนกันยายนแลว้ ก็ไดน้ าไปเขา้กระบวนการรบัฟั งความเห็นจากผูมี้

ส่วนไดเ้สียและภาคีของ คสช. ทัว่ประเทศในเวทีระดับภาคท่ี คจสช.จดัทั้งหมด 6 ครั้ง ร่วมกบัประเด็นอ่ืนๆท่ีจะเป็น

ระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพครั้งท่ี 5 แต่ละครั้งมีผูเ้ขา้ร่วมไม่ต า่กว่า 300 คน และในเวทีเฉพาะประเด็นการ

จัดระบบและโครงสรา้งเพ่ือส่งเสริมการเดินและการใชจ้ักรยานในชีวิตประจ าวันท่ีคณะท างานฯจัดอีกหน่ึงครั้ง

ความเห็นทั้งหมดถูกน ามาประมวลไปปรับปรุงร่างเอกสาร โดยมี คจสช.เป็นผูพิ้จารณาขั้นสุดทา้ยแลว้น าเขา้เป็น

ระเบียบวาระในการพิจารณาของสมชัชาสุขภาพครั้งท่ี 5  
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ท่ีประชุมสมชัชาสุขภาพครั้งท่ี 5 ซ่ึงมีภาคีสุขภาพจากทัว่ประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วนเขา้

รว่มกวา่สองพนัคน ไดพิ้จารณาระเบียบวาระเร่ืองการจดัระบบและโครงสรา้งเพ่ือส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยาน

ในชีวิตประจ าวนัอยา่งราบร่ืนและรวดเร็วอีกสองรอบในช่วงวนัท่ี 18-19 ธันวาคม 2555 โดยมีขอ้เสนอใหป้รบัปรุง

เพียงเล็กน้อย และในท่ีสุดก็ไดผ่้านออกมาเป็นมติแรกของสมชัชาสุขภาพครั้งท่ี 5 ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 

การด าเนินการในขั้นต่อไปคือการขบัเคล่ือนใหมี้การด าเนินงานตามมติของสมชัชาสุขภาพครั้งท่ี 5 โดย คสช. 

ไดต้ั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนและติดตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ขึ้ นมาด าเนินการ แนวทางท่ีใชคื้อการ

หารือกับหน่วยงานราชการท่ีมติขอใหด้ าเนินการต่างๆ ก่อนว่าจะแปรมติไปสู่การปฏิบัติไดห้รือไม่ อย่างไร เม่ือได้

ความเห็นชอบร่วมกนัแลว้จึงจะเสนอใหค้ณะรฐัมนตรีพิจารณา ซ่ึงวิธีน้ีเป็นการสรา้งความเขา้ใจ การมีส่วนร่วม และ

ความเป็นเจา้ของของหน่วยงานเหล่าน้ัน และท าใหแ้น่ใจวา่มติจะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี 

ส าหรบัมติในเร่ืองการจดัระบบและโครงสรา้งเพ่ือส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั คมส.

ไดจ้ดัการประชุมหารือครั้งท่ี 1 ไปเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2556 โดยมีผูแ้ทนทุกหน่วยงานท่ีถูกระบุในมติเขา้ร่วม การ

ประชุมได้ท าใหห้น่วยงานเหล่าน้ีเขา้ใจสาระของมติอย่างถูกต้องชัดเจน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสามารถน าไป

ด าเนินการได้ แต่บางหน่วยงานช้ีแจงว่าไม่มีอ านาจด าเนินการเพราะไม่ใช่ภารกิจโดยตรงและได้เสนอใหติ้ดต่อ

หน่วยงานท่ีเหมาะสมในกระทรวงของตน ซ่ึง คมส.จะไดป้ระสานงานต่อไป ทาง คสช.คาดวา่จะสามารถน ามติสมชัชา

สุขภาพแหง่ชาติเสนอเขา้สู่ท่ีประชุมคณะรฐัมนตรีในเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 2556  

ในขณะเดียวกันชมรมฯ ไดห้ารือกับส านักงาน คสช. ถึงกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดระบบและ

โครงสรา้งเพ่ือส่งเสริมการเดินและการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมีร่างขอ้เสนอเป็นภาคผนวกทา้ยเอกสารหลัก

แลว้ และสมัชชาสุขภาพครั้งท่ี 5 มีมติใหจ้ดักระบวนการจดัท ายุทธศาสตรด์ว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน

ต่างๆ และจัดกระบวนการรับฟังความเห็นต่อยุทธศาสตรด์ังกล่าวและเสนอต่อสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพ่ือ

รบัรองใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2557 โดยชมรมฯและส านักงาน คสช. ไดเ้ห็นชอบรว่มกนัถึงแนวทางการด าเนินงานใหต้ั้ง

กลไกในการท างานขึ้ นมาประกอบดว้ยคณะกรรมการอ านวยการ คณะท างานวิชาการ คณะท างานจดักลุ่มเครือข่าย

และรบัฟังความคิดเห็นและคณะท างานจดัสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติเฉพาะประเด็น ในขั้นตน้ไดต้ั้งเป้าใหจ้ดักระบวนการ

ทั้งหมดใหเ้สร็จส้ินและจดัสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรก์ารจดัระบบและโครงสรา้งเพ่ือส่งเสริมการเดิน

และการใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนัไดใ้นช่วงการจดัสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติครั้งท่ี 6 ในเดือนธนัวาคม 2556 น้ี 
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ทรปิสะอาด...ตน้แบบการท่องเที่ยวดว้ยจกัรยาน 

 

อมัพร  ลีอ านวยโชค        ชุติมา  พิบลูยบ์ุญ   

นางอมัพร  ลีอ านวยโชค
1
, นางสาวชุติมา  พบูิลยบุ์ญ

2 
  

1
กรรมการก ากบัทิศ โครงการผลกัดนัการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย, กรรมการ ชมรม

จกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  
2
กรรมการ ชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

 

การท่ีประเทศไทยจะเป็นเมืองจกัรยาน ท่ีผูค้นลดพฤติกรรมการใชร้ถยนต์ เปล่ียนมาใชก้ารเดินและจกัรยาน

เพ่ือเดินทางในระยะสั้น หรือระบบขนส่งมวลชนแทนไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งอาศัยการขับเคล่ือนไปพรอ้มๆกัน ทั้งการ

ส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐท่ีจะก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ และการผลักดันจากภาคประชาชนท่ีแสดงความ

ตอ้งการในการใชก้ารเดินทางแบบ “ทางเลือก” มากขึ้ น เน่ืองจากปัญหาการจราจรท่ีคับคัง่ในปัจจุบนั และแนวโน้ม

วกิฤตทางพลงังานในอนาคต จึงเป็นท่ีมาของ “โครงการผลกัดนัการเดินและการใชจ้กัรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของ

ประเทศไทย” ท่ีชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย (จสท.) ด าเนินการโดยไดร้บัการสนับสนุนจากส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กิจกรรมท่องเท่ียวดว้ยจกัรยานในรปูแบบ “ทริปสะอาด”  เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ของแผนงานการผลกัดัน โดยมี

กติกาส าหรบัผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งงดเวน้การสบูบุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ไม่เล่นการพนันในช่วงเวลาท่ีร่วมท ากิจกรรมซ่ึง

จะจดัประมาณ  2-4 วนัต่อครั้ง  สถานท่ีท่องเท่ียวมีทั้งท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร ์และชุมชน 

รวมไปถึงแหล่งการเรียนรูต่้างๆโดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ชมรมฯไดจ้ดัทริป

สะอาดไปแลว้รวมทั้งหมด 8 ครั้ง  

วธีิด าเนินการ 

1. เร่ิมจากการส ารวจและพิจารณาเลือกสถานท่ี หาขอ้มลูแหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจ หรือประสานกบัภาคีเครือข่าย

จกัรยานท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัต่างๆทัว่ประเทศ ส ารวจเสน้ทาง และวางแผนกิจกรรมท่ีจะท าในแต่ละทริป 

2. ประชาสมัพนัธร์บัผูส้นใจรว่มกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ(เว็ปไซต์, ส่ิงพิมพข์องชมรมฯ) โดยก าหนดจ านวนผู้

ร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งประมาณ 30-50 คน ตามความเหมาะสมและความสามารถในการรองรบัของ

สถานท่ีน้ัน 

3. ก าหนดจุดนัดหมายสมาชิกในวนัเดินทาง ส่วนใหญ่จะนัดพบท่ีท่ีท าการชมรมฯสมาชิกขึ้ นรถร่วมเดินทาง

พรอ้มกนั และจดัรถเฉพาะส าหรบับรรทุกจกัรยานน าไปส่งท่ีจุดหมายปลายทาง 

ส่ิงท่ีไดร้บัจากการรว่มทริปสะอาด นอกจากการไดท่้องเท่ียวพกัผ่อนหยอ่นใจในวนัหยุด ความรูเ้ร่ืองของแหล่ง

ทรพัยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม การอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม เรียนรูว้ิถีชีวิตชุมชน กิจกรรมท่ีสอดแทรกในทริป เช่น การ

ร่วมกนัปลูกตน้ไม ้เก็บขยะบริเวณโดยรอบท่ีพัก ปล่อยปลา ฯลฯ ยงัเป็นการปลูกจิตส านึกและวินัยพลเมืองใหมี้ส่วน

รว่มในการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ไม่สรา้งความสกปรก หรือท้ิงภาระไวก้บัสถานท่ีท่ีไดไ้ปเยือน และดว้ยกติกาของทริป

สะอาดดงัขา้งตน้  
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อาจจะถือเป็นจุดเร่ิมต้นส าหรับผู้ท่ีชอบด่ืมสุรา สูบบุหร่ี ในการลด ละ เลิกเสพส่ิงท่ีบัน่ทอนต่อสุขภาพ

เหล่าน้ันและหนัมาใส่ใจการออกก าลงัเพ่ือดแูลสุขภาพของตนเองมากขึ้ น นอกเหนือไปจากน้ันยงัเป็นโอกาสส าหรบัผูท่ี้

ลงัเลเร่ืองการใชจ้กัรยาน ไดล้องมาสมัผัสประสบการณ์การขี่จกัรยานท่องเท่ียว  ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่จะช่ืนชอบและมี

ความเป็นไปไดท่ี้จะเปล่ียนมาเป็นกลุ่มผูใ้ชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนัไดม้ากขึ้ น 

ในอีกมิติหน่ึง  ทริปสะอาด ยงัเป็นการสรา้งภาคีเครือข่ายชมรมจกัรยานในจงัหวดัต่างๆ  เป็นกิจกรรมตน้แบบ

ใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ินไดน้ าไปปรบัใช ้ เพ่ือพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการท่องเท่ียว  ส่งเสริมอาชีพในทอ้งถ่ิน  

หรือการท่ีจะเป็นชุมชนจักรยานอย่างยัง่ยืนได ้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการผลักดันนโยบายการเดินและการใช้

จกัรยานสู่นโยบายสาธารณะ  เพ่ือเมืองไทยท่ีน่าอยูต่่อไป 
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ส ารวจยงัไงใหเ้ห็นความจรงิ  

(ของทางเทา้) 

 
 

  กรินทร ์กล่ินขจร,           ธิติพนัธุ์ ตริตระการ,      ธีร ์องัคะสุวพลา 

 

ผศ.กรินทร ์กล่ินขจร, ผศ.ธิติพนัธุ ์ตริตระการ และ อ.ธีร ์องัคะสุวพลา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

มีใครสงสัยบา้งว่าการส ารวจความพึงพอใจและความตอ้งการของประชาชนที่ท  าๆกันนั้นมัน

สะทอ้นความจริงมากนอ้ยแค่ไหน...? 

การส ารวจความพึงพอใจและความตอ้งการของชาวบา้นเพ่ือก าหนดทิศทางการพฒันาทางเทา้ท่ีเป็นมิตรกับ

คนเดินเทา้ จึงไดศึ้กษาเปรียบเทียบโดยรอบแรก ประเมินความพงึพอใจและความตอ้งการของชาวบา้น โดยทั่วไป

ในพ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง บนถนนฉลองกรุง บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั , ซอยฉลองกรุง 1 เลียบทาง

รถไฟ ขา้งสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบงัและถนนอ่อนนุช ผลปรากฏวา่ผูใ้ชท้างเทา้ทั้ง 3 แห่งซ่ึงส่วน

ใหญ่ใชท้างเทา้เพ่ือไปโรงเรียนหรือไปท างาน มีความเห็นเหมือนกนัวา่มีความรูสึ้กไม่พึงพอใจเล็กน้อยต่อทางเทา้ท่ีใช้

อยู ่และรูสึ้กว่าหาบเรแ่ผงลอยเป็นส่ิงกีดขวางหลกั โดยคนเดินเทา้มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี  

จากผลส ารวจดังกล่าวส่งผลใหที้มวิจยัตอ้งการทราบสภาพทางกายภาพของทางเทา้ท่ีเป็นอยู่จริงเพ่ือจะได้

ด าเนินการตรวจสอบผลการส ารวจรอบแรกท่ีได้มาดว้ย จึงได้ท าการส ารวจรอบสอง  โดยใชแ้บบส ารวจประเมิน

สภาพแวดลอ้ม ท่ีเรียกวา่ ดชันีช้ีวัดความสามารถในการเดินระดบัโลก (Global Walkability Index: GWI) ซ่ึงเป็น

มาตรฐานสากลรวบยอดทางกายภาพ ไดผ้ลการส ารวจวา่ ในพ้ืนท่ีถนนอ่อนนุชน้ัน ทางเทา้มีลกัษณะทางกายภาพท่ีต า่

กว่ามาตรฐานสากลแทบทุกดา้น และไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมไปถึงการไม่อ านวยความสะดวกต่อผู้

พิการดว้ย แต่พบส่ิงท่ีขัดแยง้กับผลการส ารวจความพึงพอใจในรอบแรกว่า ส่ิงกีดขวางท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดกลับ

กลายเป็น อุปกรณป์ระกอบทางเทา้ และโครงสรา้งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น เสาไฟฟ้า ตูโ้ทรศัพท์ ป้อมต ารวจ 

ถนน และสะพานลอยคนเดินขา้ม เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การตดัทางเทา้ส าหรบัคนเดินท้ิงเพ่ือขยายผิวจราจร

ใหร้ถยนตว่ิ์งแทน (ส่งผลใหท้างเทา้ท่ีแคบท่ีสุดท่ีส ารวจพบมีความกวา้งเหลือเพียง 19 ซม. เท่าน้ัน) ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี

แทจ้ริง ทีมวจิยัจึงมีขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้วา่ 

 

1. ควรสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วม หรือ เวิรค์ชอป ระหวา่งผูบ้ริหารจดัการทางเทา้ ผูใ้ชท้างเทา้ นักออกแบบ 

ผูร้ับเหมา ช่างก่อสรา้ง นักกฎหมาย ผูว้างนโยบาย เพ่ือท าความเขา้ใจในความหลากหลายของบทบาท 

กิจกรรมและความตอ้งการ ใชง้านทางเทา้ เพ่ือน าไปสู่การแกปั้ญหา การวางแผน การออกแบบ และการ

ก่อสรา้ง ทางเทา้ท่ีสามารถเดินไดดี้ 
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2. กรณีของแผงลอย รา้นคา้ริมทาง และเน้ือท่ีสาธารณะ ควรจะมีการศึกษาอย่างจริงจงั เพ่ือเป็นการส่งเสริม

กิจกรรมท่ีมีชีวติชีวาและความปลอดภยัในการใชพ้ื้นท่ีทางเทา้ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีใชก้นัอยูท่ัว่โลก เพ่ือส่งเสริม  

ความสามารถในการเดิน (walkability) 

3. ท าทางเทา้ใหเ้รียบ ไม่ล่ืน และต่อเน่ือง ไม่น้อยไปกวา่ผิวจราจรของถนน 

4. ท าใหค้วามสามารถในการเดิน (walkability) เป็นประเด็นหลกัในการพฒันาเมือง  

5. ถา้เราสามารถท าให ้คนท่ีเปราะบางท่ีสุดบนทางเทา้ (เด็ก ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ ผูใ้ชไ้มเ้ทา้และผูใ้ชร้ถเข็น ) 

สามารถสญัจรบนทางเทา้ไดดี้ ต่อเน่ืองและปลอดภยั น่าจะเป็นเป้าหมายในการท างานเร่ืองทางเทา้ท่ีดีท่ีสุด 

 

...เร่ืองน้ีสรุปสั้นๆ ไดว้า่ถา้ใครคิดจะส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชท้างเทา้เพ่ือก าหนดทิศทางการพฒันาทาง

เทา้ใหเ้หมาะสมต่อการเดินอยา่งแทจ้ริงแลว้ ควรส ารวจความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของผูใ้ชท้างเทา้ในบรเิวณนัน้ควบคู่

กบัการส ารวจความสามารถในการเดินของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และการออกแบบรายละเอียดของทาง

เทา้ท่ีสามารถบริหารจัดการสาธารณูปโภคได้ (ต้องงดใชแ้บบมาตรฐานท่ีเป็นแบบเดียวท าทั้งถนน ซ่ึงละเลย

รายละเอียด และก่อปัญหา) จึงจะไดเ้ห็นความจริงท่ีจะพฒันาไปสู่ทางเทา้ท่ีเป็นมิตรกบัคนเดินเทา้จริงๆ 
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บทคดัยอ่และผลงานวิชาการ 

 

1. บทคดัยอ่และผลงานวิชาการดา้นกายภาพ (Physical) 

2. บทคดัยอ่และผลงานวิชาการดา้นนโยบายสาธารณะ (Public policy) 

3. บทคดัย่อและผลงานวิชาการดา้นการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน 

(Perception survey) 

4. บทคดัยอ่และผลงานวิชาการดา้นกิจกรรมทางกาย (Physical activity) 
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1. บทคดัยอ่และผลงานวิชาการ 

ดา้นกายภาพ (Physical) 
(1) การประเมินผลระบบสญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉริยะในการชว่ยคนเดินขา้ม

ถนน (กรณีศึกษา ทางขา้มบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 40/1) 

(2) รปูแบบทางเทา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัพื้ นท่ีในเขตเมืองหลกัของภมิูภาค: กรณีศึกษา

เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

(3) อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองต่อพฤติกรรมการเดินและการใชท้างเทา้

ในเขตชุมชนชานเมือง 

(4) การประเมินผลการประยุกตใ์ชห้ลกัการดดัแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัถนนสายรอง 

ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น   

(5) “วฒันธรรมจกัรยาน” กบัการสรา้งสรรค ์“เมืองจกัรยาน” กรณีศึกษาเทศบาล

นครนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  

(6) อุโมงค ์ทางเลือก ทางลอดขา้มถนนส าหรบัคนเดินเทา้ในกทม. 
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2. บทคดัยอ่และผลงานวิชาการ 

ดา้นนโยบายสาธารณะ (Public policy) 
(1) โครงการจกัรยานสีขาว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสกลนคร 

(2) แนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวทิยาลยั 

(3) การสรา้งวฒันธรรมการใชจ้กัรยานท่ียัง่ยนืในมหาวทิยาลยั: ประสบการณจ์าก

โครงการ Active Campus ของบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ ากดั 

(4) การส่งเสริมการเดินเทา้และการใชจ้กัรยาน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม วทิยา

เขตขามเรียง 

(5) แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเท่ียวโดยการเดินเทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลย 

(6) การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการวางผงัแมบ่ทพื้ นท่ีชุ่มน ้าบางกระสอบ เพื่อการ

เรียนรูท้างวทิยาศาสตร ์

(7) วธีิส่งเสริมการขี่จกัรยานในกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บทคดัยอ่และผลงานวิชาการ 

ดา้นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

(Perception survey) 
(1) ท ำไมคนไทยจึงไมนิ่ยมใชจ้กัรยำน 

(2) แรงจงูใจและอุปสรรคในกำรใชจ้กัรยำนส ำหรบัคนท่ีเดินทำงดว้ยจกัรยำนใน

ประเทศไทย 

(3) ปัญหำและควำมตอ้งกำรเสน้ทำงและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัจกัรยำน

ของผูใ้ช ้จกัรยำนท่ีอำศยัอยูใ่นชุมชนริมคลองบำงบวั เขตบำงเขน 

กรุงเทพมหำนคร: กรณีศึกษำ ชุมชนรอ้ยกรอง 

(4) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรใชท้ำงเทำ้ของผูส้งูอำยุในเขตเมือง: ภมูิทศัน์ถนน 

คุณภำพทำงเทำ้ และพฤติกรรมกำรเดินของผูส้งูอำยุ  

(5) กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของเยำวชนท่ีอำศยัอยูใ่นเขตเทศบำลเมืองพนัสนิคม

ในกำรขี่จกัรยำนมำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บทคดัยอ่และผลงานวิชาการ 

ดา้นกิจกรรมทางกาย (Physical activity) 
 

(1) ผลของการเดิน วิง่ และป่ันจกัรยานสะสมต่อดชันีมวลกาย มวลกลา้มเน้ือ และ 

 รอ้ยละของไขมนัในร่างการของนิสิตคณะวทิยาศาสตรก์ารกีฬา  

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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การประเมินผลระบบสญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉรยิะในการช่วยคนเดิน

ขา้มถนน (กรณีศึกษา ทางขา้มบริเวณปากซอยประชาอทิุศ 40/1) 

 

Evaluation of Intelligent Crosswalk System in Helping Pedestrian Crossing 

Street (A Case Study of Crosswalk at Soi Pracha-U-Thit 40/1)  
ธวชัชยั เหล่าศิริหงษ์ทอง 

รศ.ดร.ธวชัชยั เหล่าศิริหงษท์อง
1
, นางสาวชิดชนก แจง้จบ

1
, นายจตพุงษ ์จารุศิริสมบตัิ

1 

1
ศนูยว์ิจยัและพฒันาการจราจรและขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้ธนบุรี
 
 

 

บทคดัยอ่: การศึกษาน้ีจดัท าขึ้ นเพ่ือประเมินผลระบบสญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉริยะในการช่วยคนเดินขา้ม

ถนนโดยใชร้ะบบสัญญาณไฟคนเดินขา้มถนนอัจฉริยะบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 40/1 เขตทุ่งครุ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษา การศึกษาน้ีเร่ิมจากการศึกษาคุณลกัษณะทัว่ไปของกรณีศึกษา จากน้ันผูว้ิจยั

จึงท าการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบสัญญาณไฟคนเดินขา้มถนนอัจฉริยะดว้ยตัวช้ี วดัความ 

พึงพอใจ 3 ตวั ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ (1) คนเดินขา้มถนน 56%  รูสึ้กวา่ ระบบไม่ไดช้่วยใหมี้ความปลอดภยั

จากการถกูรถชนขณะเดินขา้มถนน  (2) คนเดินขา้มถนน 63% รูสึ้กวา่ ระบบไม่ไดช้่วยใหมี้ความสะดวกสบาย

ในการเดินขา้มถนน และ (3) คนเดินขา้มถนน 74% รูสึ้กวา่ระบบไม่ไดช้่วยลดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการรอขา้มถนน 

นอกจากน้ีแลว้ ผูว้จิยัยงัไดป้ระเมินประสิทธิภาพของระบบในการช่วยคนเดินขา้มถนน ดว้ยตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ 

8 ตวั ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ (1) มีการใชง้านระบบอยา่งเต็มรปูแบบวนัละ 1,050 นาที (คิดเป็น 73%  ของ

เวลาทั้งหมดในแต่ละวนั) (2) ช่วงเวลาท่ีเปิดใชง้านระบบอย่างเต็มรูปแบบไม่สอดคลอ้งกับช่วงเวลาท่ีมีคน

ตอ้งการเดินขา้มถนนมาก  (3) มีคนเดินขา้มถนนนอกบริเวณทางขา้มท่ีออกแบบไวม้าก คือ  27.7% ของกรณี

เปิดใชร้ะบบอยา่งเต็มรปูแบบ และ 72.5% ของกรณีเปิดใชร้ะบบบางส่วน (4) ระยะเวลาในการรอขา้มถนน

ของกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบอยา่งเต็มรปูแบบ (คือ 9.3 วนิาที) มีค่ามากกวา่ของกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน 

(คือ 6.7 วินาที) (5) ระยะเวลาในการขา้มถนนของกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบอย่างเต็มรูปแบบ (คือ 13.0 

วินาที) มากกวา่ในกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน (คือ 10.7 วินาที) (6) คนขา้มถนน 59% ไม่ไดใ้ชง้าน

ระบบตามท่ีออกแบบ (7) ในกลุ่มของคนท่ีใชร้ะบบในการช่วยขา้มถนน มีเพียง 7 % ท่ีใชร้ะบบในการช่วยขา้ม

ถนนทุกครั้ง และ (8)  เม่ือเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ พบวา่ 47.7%  ของจ านวนรอบการขา้มทั้งหมด มีผู ้

ขบัขี่ไม่หยุดรถเม่ือไดร้บัสญัญาณไฟแดงใหห้ยุดรถเพ่ือใหค้นเดินขา้มถนน 

 

ค าส าคญั: คนเดินขา้มถนน, ระบบสญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉริยะ, การประเมินผล 
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1. บทน า 

 

การเดินขา้มถนนของคนเดินเทา้ เป็นการ 

จราจรประเภทหน่ึงในเขตเมืองท่ีมีความส าคัญ

อยา่งยิง่ เน่ืองจากการเดินขา้มถนนของคนเดินเทา้ 

ท าใหเ้กิดจุดตัดของกระแสจราจรระหว่างคนเดิน

ขา้มถนนและผูข้บัขี่รถยนต์ท่ีขบัขี่ผ่านทางขา้มถนน 

การตัดกนัของกระแสจราจรดังกล่าว ท าใหบ้ริเวณ

ทางขา้มถนนมักจะเป็นจุดท่ีเกิดปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรและปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยเหตุน้ี 

กรุงเทพมหานครจึงไดน้ าระบบสญัญาณไฟคนเดิน

ขา้มถนนอัจฉริยะเขา้มาติดตั้งในจุดต่างๆ ท่ีพบว่า 

มีคนเดินข้ามถนนเป็นจ านวนมากทัว่พ้ืนท่ีของ 

กรุงเทพมหานคร   

การศึกษาน้ีจดัท าขึ้ นเพ่ือประเมินผลระบบ

สญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉริยะในการช่วยคน

เดินขา้มถนน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการพัฒนา

ระบบฯ ดงักล่าว ใหส้ามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ช่วยคนเดินขา้มถนนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 

2. วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการศึกษา 

   

การศึกษาน้ีใชร้ะบบสญัญาณไฟคนเดินขา้ม

ถนนอัจฉริยะบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 40/1 

เขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษา 

(ดูรูปท่ี 1 ประกอบ) โดยผู้วิจัยได้ท าการ

ประเมินผลระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน

อจัฉริยะ 2 ส่วน คือ (1) ประเมินความพึงพอใจใน

การใชง้านระบบในการช่วยคนเดินขา้มถนน และ 

(2) ประเมินประสิทธิภาพในการใชง้านระบบใน

การช่วยคนเดินขา้มถนน 
 

 
 

รูปท่ี 1: ลกัษณะทัว่ไปของกรณีศึกษา 
 

 
 

 

 

3. ผลการศึกษา 

3.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของทางขา้มท่ีศึกษา 

จากการศึกษา พบวา่รปูแบบการท างานของ

ระบบมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

(1) เปิดใช้งานระบบเต็มรูปแบบ 

(Mode1) หมายถึง ใชส้ัญญาณไฟเขียวและไฟแดง

เพ่ือก าหนดสิทธ์ิในการใช้ทางของผู้ขับ ข่ีและ

ก าหนดสิทธ์ิในการข้ามของคนเดินข้ามถนน 

รว่มกบัการแสดงเวลานับถอยหลงั รปูแบบน้ีเปิดใช้

งานในช่วงเวลา 9.00-15.30 น. และ 19.00-

6.00 น. 

(2) เปิดใชง้านระบบบางส่วน (Mode 

2) หมายถึง ใชส้ญัญาณไฟเหลืองกระพริบส าหรบั

ผู้ขับขี่ เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ใหร้ะวังทางขา้มขา้งหน้า  

แต่ไม่มีการแสดงผลใดๆ ส าหรบัคนเดินขา้มถนน 

ซ่ึงการท างานของระบบในรูปแบบน้ี คนเดินขา้ม

ถนนไม่สามารถกดปุ่มเพ่ือรอสญัญาณเวลานับถอย

หลงัใหข้า้มถนนได ้รปูแบบน้ีเปิดใชง้านในช่วงเวลา 

6.00-9.00 น. และ 15.30-19.00 น. 

(3) ปิดการใชง้านระบบ (Mode 3) 

หมายถึง ระบบไม่มีการท างานและแสดงผลใดๆ 

ทั้งต่อผู้ขับขี่และคนเดินขา้มถนนเน่ืองจากระบบ

ขดัขอ้งหรือไฟฟ้าดบั 

3.2 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจใน

การใชง้าน 

ความพึงพอใจท่ีคนเดินขา้มถนนมีต่อระบบฯ 

ในประเด็นของการช่วยคนเดินขา้มถนนสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระดบั คือ 

-  ระดบั 0 คือ ไมไ่ดช้่วยอะไรเลย 

-  ระดบั 1 คือ ช่วยน้อยมาก 

-  ระดบั 2 คือ ช่วยน้อย 

-  ระดบั 3 คือ ช่วยมาก 

-  ระดบั 4 คือ ช่วยมากท่ีสุด และ  

-  ระดบั 5 คือ ช่วยไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 
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ตารางท่ี 1: ความพึงพอใจในการใชง้านระบบ 

ประเด็น 
สดัส่วนของระดบัคะแนน (%) 

0 1 2 3 4 5 

กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ (Mode 1) 

1. ความปลอดภยั  6 4 38 22 26 4 

2. ความสะดวก  14 18 24 20 22 2 

3. เวลาในการ 

รอขา้ม 
28 26 14 16 16 0 

กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน (Mode 2)   

1. ความปลอดภยั  22 10 32 28 8 0 

2. ความสะดวก  20 22 28 26 4 0 

3. เวลาในการ 

รอขา้ม 
26 22 32 14 6 0 

 

ผลการวเิคราะหค์วามพึงพอใจ พบวา่ 

1) ประเด็นท่ี 1: ความปลอดภยัของการใช้

งานระบบ 

1.1) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ 

พบว่ามีเพียง 52% ของคนเดินขา้มถนนรูสึ้กว่า 

ระบบช่วยใหมี้ความปลอดภยัจากการถกูรถชนขณะ

เดินขา้มถนน 

1.2) กรณีท่ีเปิดใช้งานระบบบางส่วน 

พบวา่มีเพียง 36% ของคนเดินขา้มถนนรูสึ้กวา่ระบบ

ช่วยใหมี้ความปลอดภยัจากการถูกรถชนขณะเดิน

ขา้มถนน 

2) ประเด็นท่ี 2: ความสะดวกสบายขณะ

เดินขา้มถนน 

2.1) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ 

พบว่ามีจ านวนมากถึง 56% ของคนเดินขา้มถนน

รูสึ้กว่าระบบไม่ไดช้่วยใหมี้ความสะดวกสบายขณะ

เดินขา้มถนน  

2.2) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน 

พบวา่ มีจ านวนมากถึง 70% ของคนเดินขา้มถนน

รูสึ้กว่าระบบไม่ไดช้่วยใหมี้ความสะดวกสบายขณะ

เดินขา้มถนน 

  3) ประเด็นท่ี 3: เวลาท่ีตอ้งใชใ้นการรอ

ขา้มถนน 

3.1) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ 

พบวา่ มีจ านวนมากถึง 68% ของคนเดินขา้มถนน

รูสึ้กว่าระบบไม่ไดช้่วยลดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการรอ

ขา้มถนน  

3.2) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน 

พบวา่ มีจ านวนมากถึง 68% ของคนเดินขา้มถนน

รูสึ้กว่าระบบไม่ไดช้่วยลดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการรอ

ขา้มถนน  

3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบใน

การช่วยคนเดินขา้มถนน พบวา่  

1) ประเด็นท่ี 1: เวลาท่ีระบบเปิดใชง้าน

ระบบเต็มรูปแบบ พบว่า มีการเปิดใชง้านระบบ

เต็มรูปแบบ เพียงวันละ 1,050 นาที หรือ คิดเป็น 

72.9% ของเวลาทั้งหมด  

2) ประเด็นท่ี 2: ปริมาณคนเดินขา้ม

ถนนและปริมาณรถยนต์ในช่วงเวลาต่างๆ พบว่า 

ช่วงเวลาท่ีก าหนดใหเ้ปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ 

ยังไม่สอด คลอ้งกับช่วงเวลาท่ีมีคนต้องการเดิน

ขา้มถนนมาก แสดงดงัรูปท่ี 2 โดยพ้ืนท่ีท่ีไม่ไดแ้รเงา 

แสดงถึงช่วงเวลา ท่ีระบบมีการท างานแบบเปิดใช้

ระบบเต็มรูปแบบ (mode 1) ส่วนพ้ืนท่ีท่ีแรเงา 

แสดงถึงช่วงเวลาท่ีระบบ มีการท างานแบบเปิดใช้

ระบบบางส่วน (mode 2) 
 

 

รูปท่ี 2: ปริมาณรถและคนเดินขา้มถนนของ

กรณีศึกษา 

3) ประเด็นท่ี 3: การขา้มถนนนอกทาง

ขา้ม พบว่ามีคนขา้มถนนมากถึง 27.7% ท่ีขา้ม

ถนนนอกทางขา้มในช่วงท่ีเปิดใช้งานระบบเต็ม

รูปแบบ (Mode 1) และมีคนขา้มถนนมากถึง 

72.5% ท่ีขา้มถนนนอกทางขา้มในช่วงท่ีเปิดใชง้าน

ระบบบางส่วน (Mode 2)   

4) ประเด็นท่ี 4: เวลาท่ีใชใ้นการรอขา้ม

ขา้มถนน พบว่าระยะเวลาในการรอขา้มถนนใน

กรณีของการเปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ (9.3 

วนิาที) มากกวา่ในกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน 

(6.7 วนิาที) อยา่งชดัเจนดงัแสดงในตารางท่ี 3 

5) ประเด็นท่ี 5: เวลาท่ีใชใ้นการขา้ม

ถนน  พบวา่ระยะเวลาในการขา้มถนนในกรณีของ
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การเปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ (13.0 วินาที) 

มากกวา่ในกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน (10.7 

วนิาที) อยา่งชดัเจน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

6) ประเด็นท่ี 6 : การใชง้านระบบตามท่ี

ออกแบบไว ้พบว่า ปริมาณคนเดินขา้มถนนในช่วง

ท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ (Mode 1) พบวา่มี

คนขา้มถนนมากถึง 59% ท่ีไม่ได้ใชร้ะบบตามท่ี

ออกแบบในการขา้มถนน  
 

ตารางท่ี 2: เวลาท่ีใชใ้นการขา้มถนน 

 

รูปแบบการ 

ท างาน ของระบบ 

เปิดใชง้านระบบ 

เตม็รูปแบบ 

(Mode 1) 

เปิดใชง้าน

ระบบบางส่วน 

(Mode 2) 

เวลารอขา้ม 

(วินาที) 
9.3 6.7 

เวลาขา้ม (วินาที) 13.0 10.7 

เวลารวม (วินาที) 22.3 17.3 
 

7) ประเด็นท่ี 7: ในกลุ่มของผูท่ี้ใชร้ะบบ

ในการช่วยขา้มถนน พบว่า จ านวนผู้ใชร้ะบบขา้ม

ถนนโดยใชร้ะบบทุกครั้ง คิดเป็น 7 % และใชร้ะบบ

เป็นบางครั้ง คิดเป็น 93 % 

8) ประเด็นท่ี 8: การใชง้านระบบอย่าง

ถูกตอ้ง พบว่า เม่ือเปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ 

พบวา่ 47.7% ของจ านวนรอบการขา้มทั้งหมดมีผู้

ขบัขี่ไม่หยุดรถเม่ือไดร้บัสญัญาณไฟแดง รวมทั้งพบ

ดว้ยว่า 98.5% ของจ านวนรอบการขา้มทั้งหมดมี

การปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งของคนเดินขา้มถนนหรือผู้

ขบัขี่รถยนต์ท่ีขบัผ่านทางขา้ม ดังแสดงในตารางท่ี 

3 โดยท่ี 

8.1) กรณีท่ี 1 หมายถึง ทั้งผูข้บัขี่

และคนเดินขา้มถนนปฏิบติัตนถกูตอ้ง 

8.2) กรณีท่ี 2 หมายถึง คนเดินขา้ม

ถนนปฏิบติัตนถกูตอ้งแต่ผูข้บัขี่ปฏิบติัตนไม่ถกูตอ้ง 

8.3) กรณีท่ี 3 หมายถึง คนเดินขา้ม

ถนนปฏิบติัตนไม่ ถกูตอ้ง แต่ผูข้บัขี่ปฏิบติัตนถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

8.4) กรณีท่ี 4 หมายถึง คนไม่ได้

ขา้มถนน แต่กดปุ่มใหร้ะบบเร่ิมท างาน 

8.5) กรณีท่ี 5 หมายถึง คนเดินขา้ม

ถนนขา้มนอกทางขา้ม  

ตารางท่ี 3: สัดส่วนของจ านวนรอบการขา้มถนน

จ าแนกตามการปฏิบัติตนของผู้ขับขี่และคนเดิน

ขา้ม 

รูปแบบการ

ท างาน 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 1

 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 2

 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 3

 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 4

 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 5

 

รวม 

เปิดใชง้านระบบ

เต็มรปูแบบ 
1.5 47.7 26.2 1.5 23.1 100 

 เปิดใชง้าน

ระบบบางส่วน 
N/A 25.9 N/A N/A 74.1 100 

 

4. สรุปผลการศึกษา 

  จากการประเมินผลกรณีศึกษาระบบสัญ 

ญาณไฟคนเดินขา้มถนนอัจฉริยะในการช่วยคน

เดินขา้มถนน  พบว่าระบบฯ มีปัญหาด้านความ

ปลอดภยัในการใชง้าน คือ พบวา่ คนเดินขา้มถนน 

56% รูสึ้กว่า ระบบไม่ได้ช่วยใหมี้ความปลอดภัย

จากการถูกรถชนขณะเดินขา้มถนนรวมทั้งพบว่า 

คนเดินขา้มถนน 63% รูสึ้กวา่ ระบบไม่ไดช้่วยใหมี้

ความสะดวกสบายในการเดินขา้มถนน และ คน

เดินขา้มถนน 74% รูสึ้กวา่ ระบบไม่ไดช้่วยลดเวลา

ท่ีตอ้งใชใ้นการรอขา้มถนน นอกจากน้ีแลว้ยงัพบ

ดว้ยว่าระบบฯ  ถูกใชง้านอย่างเต็มรปูแบบคิดเป็น 

73% ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวนั แต่ช่วงเวลาท่ี

เปิดใชง้านระบบฯ อย่างเต็มรูปแบบไม่สอดคลอ้ง

กบัช่วงเวลาท่ีมีคนตอ้งการเดินขา้มถนนมาก  และ 

47.7%  ของจ านวนรอบการขา้มทั้งหมด  มีผูข้บัขี่

ไม่หยุดรถเม่ือได้รับสัญญาณไฟแดงให้หยุดรถ

เพ่ือใหค้นเดินขา้มถนน 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม: 

ศนูยว์ิจยัและพฒันาการจราจรและขนส่ง ภาควชิาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

ท่ีอยู:่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท:์ 0 2470 9683 โทรสาร: 0 2470 9684  

Email: tawatchai.lao@kmutt.ac.th 
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รูปแบบทางเทา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัพ้ืนท่ีในเขตเมืองหลกัของภูมิภาค:  

กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา  

 

Design Guideline for Footpath in Main City of Region: Case Study 

Nakhonratchasima Municipality 
 

อาจารยช์าตรี ควบพิมาย 

สาขาวชิาการจดัการผงัเมือง คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

บทคัดย่อ: งานวิจยัน้ีเก่ียวขอ้งกบัการหาแนวทางในการพฒันารปูแบบทางเทา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัพ้ืนท่ีเมืองหลกั

ของภูมิภาคโดยใชพ้ื้นท่ีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นกรณีศึกษา โดยการอาศัยขอ้มลูจากงานวิจยัและ

เอกสารทางวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางเทา้ และการส ารวจขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเทา้ ปัญหา

ท่ีพบในปัจจุบันของการใช้ทางเท้าและได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ทางเท้าในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมาโดยการ แจกแบบสอบถาม ซ่ึงพบวา่ประชาชนท่ีใชท้างเทา้ส่วนใหญ่อยากใหท้างเทา้มีความสะดวก

และปลอดภัยเป็นอันดับแรก และอยากใหท้างเท้าไม่มีส่ิงกีดขวางในการสัญจร มีความสวยงามร่มร่ืน เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการสญัจรโดยการใชท้างเทา้ในเขตเมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคญั: ทางเทา้, เมืองหลกั, ภมิูภาค 
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1.  บทน า 

 

 ในปัจจุบนัชุมชนเมืองต่างๆ ในประเทศไทย

ไดเ้กิดการพัฒนาในดา้นต่างๆ โดยมีความเป็น

เมืองมากขึ้ นมีคนอยู่อาศัยในเมืองมากขึ้ น เกิด

ปัญหาต่างๆ ตามมามากมายซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

การใชชี้วติและความเป็นอยูข่องผูค้นในชุมชนเมือง

น้ันๆ ปัญหาหน่ึงท่ีเกิด ขึ้ นในปัจจุบนัคือเม่ือเมืองมี

คนเพ่ิมมากขึ้ นยอ่มมีเด็ก คนพิการ คนชรา ท่ีเพ่ิม

จ านวนมากขึ้ นตามไปดว้ย แต่โครงข่ายการสญัจร

ในเขตเมืองอย่างเช่นทางเทา้กลับไม่อ านวยความ

สะดวกแก่ผูค้นท่ีจ าเป็นตอ้งใชท้างเทา้ในการสญัจร

ในเขตเมือง ซ่ึงถา้หากแนวทางในการพฒันาเมือง มี

แนวทางในการพัฒนาใหเ้มืองเอ้ือต่อคนท่ีสัญจร

ดว้ยเทา้มากขึ้ น โดยการมีทางเทา้ท่ีดี ทางขา้มท่ี

ปลอดภัย มีเส้นทางในการเดินเท้าท่ีสะดวก

เพลิดเพลิน เมืองก็จะเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศัยของผูค้น

ท่ีมีความสมบรูณ์มากขึ้ นต่อไปในอนาคต 

เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นชุมชนเมือง  

เมืองหน่ึงท่ีประสบปัญหาดังกล่าวคือ การพัฒนา

เมืองซ่ึงส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ และส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อระบบทางเดินเทา้ เช่น การขยายตัวทาง

การคา้และเศรษฐกิจ เกิดการลุกล ้าทางเดินเทา้ท าให้

ผูส้ัญจรดว้ยเทา้ไม่ไดร้บัความสะดวก ปัญหาการ

ติดตั้งป้ายโฆษณาบดบังทัศนะ วิสัยของทางเดิน 

ทางเดินเท้าไม่สามารถให้บริการแก่ผู ้พิการได้ 

ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการ

พฒันาเมืองในดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย หากสามารถ

พฒันาทางเดินเทา้ใหมี้รปูแบบท่ีเหมาะสม จะท า

ใหก้ารพฒันาในดา้นอ่ืนๆ สามารถพัฒนาไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

โครงการวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายในการหาแนวทาง 

ในการ ออกแบบทางเทา้ท่ีเหมาะสม ส าหรบัพ้ืนท่ี

ในเขตเทศบาลนคร โดยใชก้รณีศึกษาคือพ้ืนท่ีใน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือหารูปแบบทาง

เทา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัประชาชนในเขตเมืองท่ีสญัจร

ด้วยเท้าเพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาระบบทางเดินเท้าท่ี

เหมาะสมส าหรบัชุมชนเมืองต่อไปในอนาคต 

 
 

 

 

2. วิธีการวิจยั 

 

งานวจิยัครั้งน้ีเน้นการส ารวจขอ้มลูกายภาพ

และการ ส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชท้างเทา้เป็น

หลัก โดยมีลักษณะการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังน้ี 

ขอ้มูลดา้นกายภาพของพ้ืนท่ี เป็นการรวบรวม

ข้อมูล  สภาพทางเท้าในปัจ จุบันในเขต พ้ืน ท่ี

เทศบาลนครนครราชสีมา โดยเน้นบริเวณจุดจอด

รถขนส่งสาธารณะท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากในเขต

เมืองนครราชสีมา ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชท้างเท้า 

ผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชท้างเทา้

โดยการจัดนิทรรศการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับทางเทา้ 

ในงานฉลองชยัชนะท่านทา้วสุรนารี และไดท้ าการ

แจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
 

 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

รูปท่ี 2: ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 
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3. ผลการวิจยั 

 

3.1 ขอ้มูลทางเทา้ยา่นคูเมืองเก่า  

1) การคมนาคมและการจราจรภายใน

พ้ืนท่ีย่านคูเมืองเก่าบริเวณรอบอนุสาวรียท์า้วสุร

นารีมีระบบการสญัจรหลายประเภท ทั้งโครงข่ายการ

สัญจรทางบกท่ีรองรับการสัญจรส่วนบุคคลด้วย

ยานพาหนะและการเดินเทา้ การขนส่งมวลชน

สาธารณะและการขนส่งก่ึงสาธารณะ เช่น รถจกัรยาน 

ยนตร์บัจา้งรถสามลอ้เป็นตน้ 

2) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อทางเดินเทา้

ยา่นบริเวณรอบอนุสาวรียท์า้วสุรนารี เป็นบริเวณท่ี

มีการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ีหลากหลายซ่ึงท าให้

เกิดผลกระทบต่อทางเดินเทา้ เช่น การตั้งแผงลอย

หาบเร่ขายสินคา้ ลุกล ้าทางเดินเทา้ การวางสินคา้

ของรา้นคา้ลุกล ้าทางเดินเท้า การจอดรถบน

ทางเดินเทา้ ซ่ึงปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีท าใหเ้กิดปัญหา

ต่อผูค้นท่ีใชท้างเดินเทา้ในบริเวณน้ีท าใหไ้ม่ไดร้บั

ความสะดวกและความปลอดภัยในการใชท้างเดิน

เทา้ 

 

รูปท่ี 3: ยา่นบริเวณรอบอนุสาวรียท์า้วสุรนารี 

 

3.2 ขอ้คิดเห็นจากผูใ้ชท้างเทา้ 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชท้าง

เทา้ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพบวา่เร่ืองของ

ปัญหาและอุปสรรคในการใชท้างเทา้คนส่วนใหญ่

เห็นวา่ ปัญหาหาบเร ่แผงลอย มีการลุกล ้าทางเดิน

เทา้ท าใหเ้กิดปัญหาไม่ไดร้บัความสะดวกและไม่มี

ความปลอดภัย โดยปัจจัยท่ีท าใหค้นเดินเท้า

ตัดสินใจใช้ทางเท้าท่ีส าคัญท่ีสุดคือต้องมีความ

สะอาด สะดวก ปลอดภยั และมีระยะทางไม่ไกล

จนเกินไป และไดส้อบถามความคิดเห็นของผูใ้ช ้

ทางเทา้เก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณทาง

เทา้ ผูใ้ชท้างเทา้ส่วนใหญ่คิดว่า ควรมีส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรบัคนเดินทาง  เช่นมีระบบไฟฟ้า

แสงสวา่งและควรมีการอ านวยความสะดวกส าหรบั

คนพิการ ดา้นความพึงพอใจในการใชท้างเทา้ใน

ปัจจุบนั ผูใ้ชท้างเทา้มีความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง 

3.3 แนวทางในการพฒันาทางเทา้ในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา 

1)  แนวทางการพฒันาทางเทา้โดยการ

แบ่งเป็น 3 รปูแบบหลกั (Harvay M. Rubenstein, 

1992) 

1.1) ย่านเดินเทา้ชนิดเต็มรูปแบบ 

(Full Mall) คือการพฒันายา่นเดินเทา้โดยไม่มีการ

ขนส่งรปูแบบอ่ืนภายในยา่น ท าไดโ้ดยการปิดเสน้ 

ทางสัญจรหรือถนนเดิมปรับปรุงใหเ้ป็นย่านเดิน

เทา้โดยเฉพาะ ไดแ้ก่การปรบัปรุงเสน้ทางการเลือก 

ใชว้สัดุ จดัส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงประดับตกแต่ง 

ในการออกแบบปรับปรุงเส้นทางจะต้องมีการ 

ศึกษาขอ้มูล ลกัษณะเด่นของย่านและชุมชนเพ่ือ

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของยา่นหรือชุมชนน้ัน 

1.2) ยา่นเดินเทา้ก่ึงระบบการขนส่ง

สาธารณะ (The Transit mall) คือการพฒันาทางเดิน

เทา้โดยไม่ใหมี้การขนส่งส่วนบุคคลโดยเคร่ืองยนต์

ในพ้ืนท่ี คงไวแ้ต่ระบบขนส่งมวลชน และการขนส่ง

สาธารณะเฉพาะในเสน้ทางท่ีจดัไว  ้ เพ่ือเป็นจุด

รับส่งประชาชนเขา้สู่พ้ืนท่ี เช่น รถโดยสาร

สาธารณะ รถรางไฟฟ้ารถแท็กซ่ี ใชเ้สน้ทางเทา้

เป็นเสน้ทางสัญจรหลัก ประกอบดว้ยมาตรการ

ต่างๆ ไดแ้ก่ หา้มจอดรถริมทางเทา้ การออกแบบ

ความกวา้งของทาง เดินเทา้ การออกแบบสภาพ 

แวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพ่ือเช่ือมโยงกิจกรรมประเภท

ต่างๆท่ีอยูใ่นยา่น เช่น รา้นคา้ ส านักงาน โรงแรม 

สถานบริการประเภทต่างๆ รวมทั้งท่ีพกัอาศัยของ

ยา่น 
 

รูปที่ 4: แนวทางการเช่ือมโยงโครงข่ายการสญัจรดว้ย

เทา้และทางจกัรยานในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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1.3) ยา่นเดินเทา้ก่ึงการสญัจรแบบ

ปกติ (Semi Mall) การพฒันาทางเดินเทา้รปูแบบ

น้ีขึ้ นอยู่กับการลดปริมาณการจราจร และพ้ืนท่ี

ส าหรบัจอดรถ การออกแบบและปรบัปรุงทางเดิน

เท้าให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมและดึงดูดให้

ประชาชนเลือกใชก้ารสัญจรแบบเดินเทา้ดว้ยการ

จดัส่ิงอ านวยสะดวกในเสน้ทาง สามารถเช่ือมโยง

ระหว่างถนนสายหลักและถนนสายย่อยภายใน

เมือง เพ่ือใหเ้กิดการเช่ือมโยงของกิจกรรมต่างๆ 

2) แนวทางการพฒันาโดยการก าหนด

รปูแบบทางเดินเทา้ (Michale J. Badner,1989:10 -

11) 

2.1) ทางเทา้ขนานไปกับแนวถนน 

(Side walk ) คือทางเทา้ท่ีอยูข่นานสองขา้งของ

ถนนของเมือง มักมีการสัญจรหนาแน่น ทั้งทาง

ถนนและเลียบแม่น ้า คูคลองทะเลสาบ (Roadway: 

Waterway) 

2.2) ทางเทา้ชนิดท่ีเป็นทางลดั คือ

ทางเทา้ท่ีมักเป็นท่ีรูก้ันเฉพาะกลุ่มลัดไปตามซอย 

ดา้นหลังของอาคารทางลัดเหล่าน้ีหากไดร้ับการ

ส่งเสริมใหอ้ยู่ในระบบทางเท้าของเมือง และ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสองข้างทางก็อาจเพ่ิม

ความคล่องตวัใหก้บัระบบการสญัจรของเมืองได ้

2.3) ย่านทางเดินเทา้ (Pedestrian 

Zone) ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมหรือออกแบบไวเ้พ่ือการเดิน

เทา้โดยเฉพาะเช่นทางเทา้ระหว่างอาคารพาณิชย์

หรือยา่นทางเดินเทา้ (Pedestrian Mall) คือบริเวณท่ี

คนสามารถเดินติดต่อกนัไดท้ั้งบริเวณ โดยไม่มีการ

สัญจรโดยไม่มีการสัญจรประเภทอ่ืน บริเวณ

ดังกล่าวมักเป็นบริเวณพาณิชยกรรมมีบรรยากาศ

ในเชิงนันทนาการ และยงัอาจใชเ้ป็นทางลัดจาก

การเดินตามแนวถนนในเมืองไดด้ว้ย  

2.4) ทางเทา้ชัว่คราว ไดแ้ก่การปิด

ถนนบางสายในวันพิเศษเพ่ือใชเ้ป็นทางเดินทาง

เทา้ หรือเพ่ือกิจกรรมนันทนาการ เช่น ในช่วงท่ีมี

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี  

เป็นตน้  

2.5) ทางเดินเทา้ท่ีอยูใ่นแนวขวาง

เสน้ทาง (Cross Walk) ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัทางเดิน

เทา้ในแนวขนาน ทางเดินเทา้ประเภทน้ีจะช่วยให้

การเช่ือม ต่อทางเดินเท้าเป็นระบบท่ีมีความ

ต่อเน่ืองในบริเวณสวนเมืองทอง 

3) แนวทางการพัฒนาโดยการจัด

องคป์ระกอบบนทางเดินเทา้(K.Unterman, 1984:3) 

3.1) การจัดระนาบพ้ืน (Floor 

Configuration) ทั้งท่ีเป็นทางราบ บนัได ทางลาด 

หรือทั้งสองอย่างประกอบกัน ทางลาดเหมาะ

ส าหรบัรถเข็นของคนพิการรถเข็นขนส่งสินคา้ ซ่ึง

ตอ้งไดร้บัการพิจารณาประกอบกนักับทางเดินเทา้

ทัว่ไป  

3.2) องค์ประกอบบนทางเดินเท้า 

(Pedestrian Furniture) องคป์ระกอบบนทางเดิน

เทา้จะเป็นทั้งเคร่ืองป้องกันอันตราย ส่ิงอ านวย

สะดวก ใหข้อ้มลูข่าวสาร ซ่ึงมีส่วนในการดึงดูดให้

ใชก้ารเดินเทา้ ไดแก่ พ้ืนผิวของทางเดินเทา้ เกาะ

กลางถนน สะพาน บนัได ทางขา้ม ทางลาด ทาง

มา้ลาย หอ้งสว้มสาธารณะเสาไฟฟ้าสัญญาณไฟ

จราจร ตูไ้ปรษณีย ์ตูโ้ทรศพัท ์จุดด่ืมน ้า มา้นัง่ท่ีพกั

ผู้โดยสารรถประจ าทาง ต้นไม  ้ สวนหย่อม

ประติมากรรม ป้อมจราจร ทางจกัรยาน ถังขยะ ท่ี

จอดรถท่อดบัเพลิง ป้ายโฆษณา ป้ายรถประจ าทาง 
 

4. สรุปผล  

 

การพัฒนารูปแบบทางเท้าในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมาค านึงถึงการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้ นใน

ปัจจุบนัในการใชท้างเทา้ของประชาชนในเขตเมือง

นครราชสีมาเป็นหลกั เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น

ใหก้บัประชาชนในเขตยา่นเมืองเก่า และผูค้นท่ีเขา้

มาใชพ้ื้นท่ียา่นเมืองเก่าในการท ากิจกรรมต่างๆ โดย

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารบทความเก่ียวกับ

ทางเดินเทา้ และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดท้ า

การวเคราะหร์่วมกับขอ้มูลปัจจยัทางกายภาพของ

พ้ืนท่ี ประกอบกบัขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชท้างเทา้ ซ่ึง

ท าใหไ้ด้ขอ้สรุปว่า ทางเดินเท้าในเขตเมือง

นครราชสีมาบริเวณรอบอนุสาวรียท์า้วสุรนารี เป็น

ย่านท่ีมีความส าคัญและมีผูค้นเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเป็น

จ านวนมากการท่ีจะพัฒนาทางเดินเทา้ใหส้ามารถ

ใชง้านไดดี้และตอบสนองกบัการใชง้านของคนเดิน

เทา้น้ัน อาจตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนา

พ้ืนท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เช่น ลานกิจกรรมสาธารณะ
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บริเวณสวนเมืองทองและลานอนุสาวรียท์า้วสุรนารี 

ซ่ึงมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับเสน้ทางเดินเทา้ท่ี

เช่ือมไปยังจุดจอดรถขนส่งสาธารณะ เป็นองค ์

ประกอบท่ีจะช่วยเสริมใหเ้กิดทัศนียภาพท่ีดีในการ

เดินเทา้ นอกจากน้ีควรมีการออกมาตรการในการ

ควบคุมรา้นคา้ หาบเร่ แผงลอย ไม่ใหมี้การลุกล ้า

ทางเทา้ อยา่งเขม้งวด อีกดว้ย การจดัองคป์ระกอบ

เสริมอ่ืนๆใหก้ับทางเดินเทา้เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง 

และการอ านวยความสะดวกใหก้ับคนพิการ ให้

สมบรูณ์จะช่วยเสริมใหท้างเดินเทา้มีความสมบรูณ์

และสามารถรองรบัการใชง้านของผูใ้ชทุ้กเพศ ทุก

วยั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

รูปท่ี 5: แนวทางการพัฒนาทางเดินเทา้และทาง 

จกัรยาน Before & After 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. อภิปรายผล  

 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นเพียงการศึกษาในเชิง

กวา้งเท่าน้ันเน่ืองจากมีขอ้จ ากัดในดา้นทรพัยากร

และเวลาในการศึกษาและวิจัย  ดังน้ันจึงมี

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดงัน้ี 

5.1 ควรมีการศึกษาเร่ืองโครงข่ายการ

สญัจรของทางเทา้ในเขตเมืองนครราชสีมา เพ่ือให้

เกิดความต่อเน่ืองของระบบโครงข่ายทางเดินเทา้

ในเขตเมือง 

5.2 ควรมีการศึกษาค้นควา้เพ่ิมเติม

เก่ียวกับรูปแบบขององค์ประกอบประดับถนน 

(Street Furniture) เพ่ือสรา้งเอกลกัษณ์และรปูแบบท่ี

สวยงามใหเ้กิดขึ้ นกบัทางเดินเทา้ของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม:  

สาขาวชิาการจดัการผงัเมือง คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

ท่ีอยู:่ 744 ถนนสุรนารายณ ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

โทรศพัท:์ 044-233-000  

Email: archtree@gmail.com 

mailto:archtree@gmail.com


 1st
 Bike and Walk Forum 

18 
 

 

 

 

 



 1st
 Bike and Walk Forum 

19 
 

 

อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองตอ่พฤติกรรมการเดินและการใชท้าง

เทา้ในเขตชุมชนชานเมือง 

 

Effects of Urban Environment on Walking Behaviors in Suburban Communities 

 
ดร.วนารตัน ์กรอิสรานุกลู 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

บทคัดย่อ: สภาพแวดลอ้มของเมืองและผังเมืองโดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการคมนาคม มีความ  

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในเมืองและยงัมีอิทธิพลต่อการประกอบกิจกรรมภายนอก

อาคารของประชาชนท่ีอาศัยพ้ืนท่ีชุมชนน้ันๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการเดินและการใชจ้ักรยาน  

(Badland et al., 2008; Frank and Kavage, 2009; Giles-Corti & Donovan, 2002) บทความน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองต่อพฤติกรรมการเดินและการใชท้างเทา้ในเขต

ชุมชนชานเมือง ประกอบดว้ยวตัถุประสงคย์อ่ย 2 ประการคือ 1) ศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นการใช้

ท่ีดินต่อพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกเสน้ทางเดินเทา้ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการออกแบบ

ชุมชนเมืองต่อผูใ้ชท้างเทา้ มีการคดัเลือกพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนยา่นท่ีอยูอ่าศัยในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดั

นนทบุรีจ านวน 4 บริเวณเป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาในแต่ละบริเวณภายในรศัมี 1 กม. 

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ความหนาแน่นของประชากร (Residential density) ระดับของการใชท่ี้ดินแบบ

ผสมผสาน (Mixed use) จ านวนจุดตดัถนน (Intersection density) และบริการรถประจ าทาง (bus service) มี

ความสมัพนัธ์กบัการใชเ้วลาในการเดินเทา้ของคนในชุมชน และพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

เสน้ทางเดินเทา้ของผูใ้ชท้างเทา้สูงสุด 3 อันดับแรกคือ เป็นเสน้ทางท่ีเคยชิน รองลงมาคือเป็นเสน้ทางท่ี

ปลอดภยั และมีความต่อเน่ืองกบับริการขนส่งสาธารณะตามล าดบั ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการ

ออกแบบชุมชนเมืองต่อผูใ้ชท้างเทา้พบว่าผูใ้ชท้างเทา้ใหค้วามส าคัญต่อปัจจยัดา้นความต่อเน่ืองของทางเทา้

สูงสุด รองลงมาคือด้านความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า ด้านคุณภาพของเส้นทางเท้า และด้านความ

หลากหลายของกิจกรรมและการใชท่ี้ดิน ในขณะท่ีกลุ่มปัจจยัดา้นภูมิทัศน์และสภาพแวดลอ้มถนนเป็นปัจจยั

ดา้นท่ีผูใ้ชท้างเทา้ใหค้วามส าคัญน้อยท่ีสุด โดยสรุปผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่าสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองเป็น

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใชว้ิธีการเดินทาง ดังน้ันการพัฒนาสภาพแวดลอ้มชุมชนใหมี้ความ

เหมาะสมจึงเป็นแนวทางท่ีสามารถช่วยส่งเสริมให้มีการเดินและการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางใน

ชีวติประจ าวนัไดม้ากขึ้ น 

 

ค าส าคญั ทางเทา้, ชุมชนเมือง, การวางผงัเมือง 
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1.  บทน า 

 

 การเดินเทา้เป็นกิจวตัรสามารถช่วยส่งเสริม

สุขภาพอนามัยของประชาชน ถือได้ว่าเป็นแนว

ทางการป้องกันการเกิดโรคท่ีประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ การเดินเท้ายังสามารถช่วยลด

ปริมาณการใช้รถและการใช้พลังงานในการ

เดินทาง รวมทั้งช่วยลดปริมาณคารบ์อนไดออกไซด์

และบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ การศึกษาวิจยั

จ านวนมากช้ีใหเ้ห็นว่าสภาพแวดลอ้มชุมชนเมือง

ทั้งในดา้นการใชท่ี้ดิน การคมนาคมและการออก 

แบบชุมชนเมือง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

เดินทางของประชาชนในเมืองและยงัมีอิทธิพลต่อ

การประกอบกิจกรรมภายนอกอาคารของประชาชน 

ท่ีอาศัยพ้ืนท่ีชุมชนน้ันๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเดินและการใชจ้กัรยาน (Badland 

et al., 2008; Frank and Kavage, 2009; Giles 

Corti & Donovan, 2002) การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การเดินยงัแสดงใหเ้ห็นว่าใหก้ารเดินทางโดยการ

เดินเทา้ในเขตใจกลางเมืองท่ีเป็นยา่นธุรกิจการคา้

ท่ีกิจกรรมการใชท่ี้ดินหนาแน่นและมีการเช่ือมโยง

ของโครงข่ายการจราจรสูงส่วนใหญ่จะเป็นการเดิน

เพ่ือประกอบกิจวตัรประจ าวนั ในขณะท่ีการเดินใน

เขตชุมชนชานเมืองหรือย่านท่ีอยู่อาศัยจะมีอัตรา

การเดินท่ีต า่กว่าในเขตชุมชนเมืองหนาแน่น ใน

ขณะเดียวกันอัตราการเดินเพ่ือการพักผ่อนหย่อน

ใจหรือเ พ่ือการออกก าลังกายจะเ พ่ิมมากขึ้ น 

(Naderi, J. R.,2002, Loukaitou-Sideris, A., 2003) 

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งการเดินและอิทธิพลของปัจจยั

ท่ีมีผลกระทบต่อการเดินในประเทศไทยยงัคงมีอยู่

ค่อนขา้งจ ากัดและส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในเขต

ชุมชนเมืองหนาแน่น การศึกษาของวนารตัน์ กรอิส

รานุกูลและคณะ (2552) พบว่าลักษณะทาง

กายภาพของทางเทา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใช้ทางเท้าของประชาชนในระดับสูง และยัง

พบว่าปัญหาและอุปสรรคส าคัญต่อการการเดิน 

ทางบนทางเทา้ของประชาชนเกิดจากการออกแบบ

ทางเท้าท่ีไม่เหมาะสมและทางเท้าไม่มีคุณภาพ 

รวมทั้งการขาดการพิจารณาความ ส าคญัของปัจจยั

ดา้นการรบัรูแ้ละมองเห็น  ปัญหาความไม่เหมาะสม

ของการออกแบบทางเทา้ยังท าใหป้ระชาชนขาด

แรงจูงใจการเดินเทา้และหนัไปใชก้ารเดินทางดว้ย

รถแทน เพ่ือสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัญหาการ

ขยายตวัของชุมชนชานเมืองท่ีส่วนใหญ่ขาดการวาง

แผนการใช้ท่ี ดินและระบบขนส่ งมวลชนท่ี มี

ประสิทธิภาพ (ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 

2554, สุนันทา สุวรรณโดม, 2526) ท่ีนอกจาก

จะท าใหป้ระชาชนชาดทางเลือกในการเดินทางแลว้ 

ยังน าไปสู่ ปัญหาด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมอีก

ดว้ย การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพล

ของสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองต่อพฤติกรรมการ

เดินและการใช้ทางเท้าในเขตชุมชนชานเมือง 

ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ย่อย 2 ประการคือ  

1) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการใชท่ี้ดินต่อ

พฤติกรรมการเดินทางและการเลือกเส้นทาง 

เดินเทา้ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการ

ออกแบบชุมชนเมืองต่อผูใ้ชท้างเทา้ ผลการศึกษาท่ี

ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มชุมชนเพ่ือการส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในเขตชานเมืองหนัมาใชก้ารเดินเทา้แทนการใชร้ถ

มากขึ้ น สามารถช่วยลดปัญหาสภาพแวดล้อม

ชุมชนและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีดีขึ้ น 
 

2. วิธีการวิจยั 

 

2.1 พ้ืนท่ีศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีไดท้ าการเก็บขอ้มูลชุมชน

ชานเมืองในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดั

นนทบุรี 4 บริเวณ โดยแบ่งตามลักษณะการใช้

ท่ีดินออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) การใชท่ี้ 

ดินแบบผสมผสานยา่นพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย

ได้แก่บริเวณย่านถนนนาวง กรุงเทพมหานครและ

ชุมชนยา่นตลาดปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และ 2) 

การใชท่ี้ดินประเภทท่ีอยูอ่าศัยไดแ้ก่ บริเวณชุมชน

ย่านถนนติวานนท์-ศรีสมาน จงัหวดันนทบุรีและ

ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัยา่นถนนสายไหม กรุงเทพมหานคร  
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รูปท่ี 1: พ้ืนท่ีศึกษา 

2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1) ศึกษา ส ารวจลกัษณะการใชท่ี้ดินและ

สภาพกายภาพพ้ืนท่ีชุมชนและโครงขา่ยถนน โดยมี

ขอ้มลูท่ีจดัเก็บคือความหนาแน่นของอาคาร ระดับ

ของการใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน (Mixed use) จ านวน

จุดตัดถนน บริการรถประจ าทาง และการมีสวน 

สาธารณะ 

2) การเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือผูใ้ชท้างเทา้ท่ีอยู่อาศัยในเขตพ้ืน 

ท่ีศึกษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุ ประสงค์

การศึกษาและตัวแปรท่ีตอ้งการศึกษา จึงจัดแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนประกอบดว้ย 1) 

ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม  2) ขอ้มูลการ

เดินทางเป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการเดินทาง

ของผูใ้ชท้างเทา้ เช่น จุดตั้งตน้และจุดหมายปลายทาง  

ระยะทางในการเดินและความถ่ีในการเดินเท้า  

3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเสน้ทางเดินเทา้ เป็น

การสอบถามความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกเสน้ทาง 4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การใชท้างเดินเท้าด้านการออกแบบชุมชนเมือง 

ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นความต่อเน่ืองของทางเดิน 

ดา้นความปลอดภัยในการเดิน ดา้นคุณภาพของ

เสน้ทางเดิน ดา้นภูมิทัศน์และสภาพแวดลอ้มถนน 

และดา้นความหลากหลายของกิจกรรม 

ลกัษณะของแบบสอบถามจะประกอบดว้ย

ค าถามท่ีเป็นลักษณะปลายปิด ปลายเปิด แบบ

ประเมิน Likert scale และการจดัล าดับ (Ranking) 

โดยมีประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 440 คน 

2.3. การวิเคราะหข์อ้มูล  

1) ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม

และขอ้มลูการเดินทางและระยะทางในการเดินจะมี

การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี เป็นตน้ 

2) การจดัเลือกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกเสน้ทางเดินเทา้จะถูกน ามาจดัอนัดับและ

วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชค้่ารอ้ยละ 

ความถ่ี และความถ่ีสะสม และมีการทดสอบความ 

สมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีถูกเลือกในอันดับต่างๆกับเพศ

ดว้ย Chi-square 

3) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท้างเดิน

เท้าดา้นการออกแบบชุมชนเมืองจะถูกวิเคราะห์

โดยสถิติเชิงพรรณนาท่ีแสดงในรปูของค่าเฉล่ียและ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแตกต่าง

ของปัจจยัองคป์ระกอบจะใชส้ถิติ ANOVA  
 

3. ผลการวิจยั 

 

3.1 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมและ

ขอ้มูลการเดินทางของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากการส ารวจคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ

และสังคมของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ดินเทา้ในเขตพ้ืนท่ี

ศึกษาจ านวน 400 คน พบวา่ผูใ้ชท้างเทา้เป็นเพศ

หญิงมากกวา่เพศชายโดยคิดเป็นรอ้ยละ 61 ของ

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง อายุเฉล่ียผูเ้ดินเทา้คือ 29.7 

ปี รอ้ยละ 47.3 มีรายไดต้ า่กวา่ 15,000 บาทต่อ

เดือน และส่วนใหญ่รอ้ยละ 44 จบการศึกษาระดับ

ปวส.หรือปริญญาตรี ผู้เดินเท้าส่วนใหญ่รอ้ยละ 

41.4 สามารถขบัรถยนต์ได ้เป็นผูท่ี้มีรถยนต์ใน

ครอบครองรอ้ยละ 38.1 และมีรถจกัรยานยนต์

รอ้ยละ 32.7 

การเดินทางเพ่ือมาซ้ือของเป็นวตัถุประสงค์

หลกัของผูเ้ดินทางคิดเป็นรอ้ยละ 38 รองลงมาคือ

การไปท างานและการออกก าลังกายตามล าดับ ผู้

เดินเทา้ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเดินไม่เกิน15 นาที 

ส่วนการเดินเพ่ือออกก าลงัหรือพกัผ่อนส่วนใหญ่อยู่

ระหว่าง 30-60 นาที ผลการศึกษายงัแสดงให้

เห็นว่าพฤติกรรมการเดินมีสัมพันธ์กับเพศ อายุ

และรายได ้

3.2 อิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการใช้

ท่ีดินต่อพฤติกรรมการเดินทางและการเลือก

เสน้ทางเดินเทา้ 

24 
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ผลการศึกษาพบว่าความหนาแน่นของ

ประชากร (Residential density) ระดับของการใช้

ท่ีดินแบบผสมผสาน (Mixed use) บริการรถ

ประจ าทาง (bus service) และจ านวนจุดตัดถนน 

(Intersection density) มีอิทธิพลกับการความถ่ี

และระยะเวลาในการเดินเทา้ของคนในชุมชนอยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิติและพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกเสน้ทางเดินเท้าของผู้เดินเท้า

สูงสุด 3 อันดับแรกคือ เป็นเสน้ทางท่ีเคยชินคิด

เป็นรอ้ยละ 50.2 รองลงมาคือเป็นเสน้ทางท่ีปลอดภยั

จากอาญชากรรมคิดเป็นรอ้ยละ 26.5 และมีความ

ต่อเน่ืองกับบริการขนส่งสาธารณะคิดเป็นรอ้ยละ 

20.4 ตาม ล าดบั  

ผลการศึกษายังแสดงใหเ้ห็นว่าการเลือก

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญอันดับ 1 ของผู้เดินเท้า

จ าแนกตามเพศไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 

ความแตกต่างของความคิดเห็นระหวา่งเพศมีความ

ชัดเจนมากท่ีสุดในประเด็นด้านความปลอดภัย 

เพศหญิงมีแนวโน้มให้ความส าคัญต่อความ

ปลอดภัยด้านอาชญากรรมมากกว่าเพศชาย

ค่อนขา้งมาก คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 ของผูใ้ชท้างเทา้

ท่ีเป็นหญิงเทียบกับรอ้ยละ 2.5 ของผูใ้ชท้างเทา้

เพศชาย (รูปท่ี 2) และในขณะท่ีผูเ้ดินเทา้เพศชาย

มีแนวโน้มให้ความส าคัญกับความเร็วในการ

เดินทาง เดินเทา้ท่ีเป็นเพศหญิงใหค้วามส าคัญใน

ประเด็นของความสะดวกในการต่อรถหรือยานพาหนะ

อ่ืนๆ มากกวา่ และยงัเป็นปัจจยัท่ีถกูเลือกมากท่ีสุด

เป็น เป็นอนัดบั 3 ดงัรูปท่ี 2  
 

 

 
หมายเหต:ุ 

1=เป็นเสน้ทางท่ีเคยชินใชป้ระจ า   2=ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ 

3=ปลอดภยัจากอาชญากรรม       4= ต่อเน่ืองกบัเสน้ทางเทา้อื่นๆ 

5=เป็นเสน้ทางท่ีใกลท่ี้สุด/เร็วสุด   6=มีความสวยงามของภมูิทศัน์ถนน 

7=ขา้มถนนไดง่้าย/ไม่ตอ้งขา้มถนนบ่อย 8=ทางเทา้มีสภาพดี                                              

9=ต่อรถหรือพาหนะอ่ืนๆ ไดง่้าย   10=เดินสะดวก ไม่มีส่ิงกีดขวาง  

11= มีร่มเงา/หลงัคา                  12=มีรา้นคา้/อาหาร 13=อ่ืนๆ 

 

รูปท่ี 2: ปัจจยัท่ีถูกเลือกใหมี้ความส าคญัอนัดับ 1 

และอันดับ 3 ในการเลือกเสน้ทางเดินเทา้จ าแนก

ตามเพศ 

3.3 อิทธิพลของปัจจยัดา้นการออกแบบ

ชุมชนเมืองตอ่การใชท้างเดินเทา้ 

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านการ

ออกแบบชุมชนเมืองต่อผูใ้ชท้างเทา้พบว่าผูใ้ชท้าง

เทา้ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นความปลอดภัยใน

การเดินมากกว่าด้านอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติอย่างสูง รองลงมาคือดา้นความต่อเน่ืองของ

เสน้ทาง ดา้นคุณภาพของเสน้ทาง และดา้นความ

หลากหลายของกิจกรรม  ในขณะท่ีกลุ่มปัจจยัดา้น

ภูมิทัศน์และสภาพแวดลอ้มถนนเป็นปัจจัยด้านท่ี

ผู้ใช้ทางเท้าใหค้วามส าคัญน้อยท่ีสุดดังแสดงใน

ตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1: การวิเคราะห ์ANOVA ค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีมีความส าคัญใน

การใชท้างเทา้  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเดิน 

ความส าคญัต่อการตดัสินใจใช้

ทางเทา้ 

Mean SD 

ความปลอดภยัในการเดิน 4.13 1.11 

ความต่อเน่ืองของเสน้ทาง  3.94 0.56 

คุณภาพของทางเดิน 3.88 0.86 

ภมูิทศัน์และสภาพแวดลอ้มถนน 3.40 0.99 

ความหลากหลายของกิจกรรม  3.48 0.84 

p-value 0.000**  

* การวเิคราะห ์ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมนัียส าคญัทางสถิติ (prob<0.01)  

* การวเิคราะห ์ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมนัียส าคญัทางสถิติ (prob<0.05)  
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4. สรุปผล  

 

โดยสรุปผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่าสภาพแวด 

ลอ้มชุมชนเมืองทั้งการใชท่ี้ดินและการออกแบบ

ชุมชนเมืองเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้วิธีการเดินทาง และยังแสดงให้เห็นถึง

ระดับความส าคัญของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเดิน 

ในดา้นการใชท่ี้ดินพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด

คือความหนาแน่นของประชากร และการใชท่ี้ดิน

แบบผสม ผสาน ในดา้นการเลือกเสน้ทางพบว่า

ปัจจยัท่ีผูเ้ดินทางใหค้วามส าคญัเป็นอนัดับหน่ึงคือ

เสน้ทางท่ีเคยชิน รองลงมาคือความปลอดภัยจาก

อาชญากรรม ในด้านการออกแบบชุมชนเมือง

พบว่ากลุ่มปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดด้านความ

ปลอดภยั รองลงมาคือความต่อเน่ือง เสน้ทาง กลุ่ม

ปัจจัยด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมถนนเป็น

ปัจจัยท่ีผู้ใชท้างเท้าใหค้วามส าคัญน้อยท่ีสุด ผล

การศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นว่าลักษณะทางเศรษฐกิจ

และสังคมของผู้เดินทางมีอิทธิพลต่อการเลือก

วธีิการเดินทางและเสน้ทาง 
 

5. อภิปรายผล  

 

ผลการศึกษาท่ีได้แสดงใหเ้ห็นว่าการวาง

แผนการใชท่ี้ดินและการออกแบบชุมชนเมืองเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการใช้การเดินเป็น

กิจวตัรของประชาชน แนวโน้มการเดินท่ีเพ่ิมมาก

ขึ้ นเม่ือความหนาแน่นของประชากรและระดับของ

การใชท่ี้ดินแบบผสมผสานเพ่ิมมากขึ้ นซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ Saelens และคณะ (2003) ท่ี

พบว่าการเดินของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

ปัจจยัการใชท่ี้ดิน 2 ปัจจยัคือระยะทางหรือความ

ใกลไ้กล (Proximity) และการเช่ือมโยง (Connectivity) 

ท่ีเกิดขึ้ นจากความหนาแน่นของการใชท่ี้ดินและ

การผสมผสานของการใชท่ี้ดิน โดยองคป์ระกอบทั้ง

สองน้ีจะมีผลกระทบโดยต่อความสะดวกในการ 

 

 

 

 

 

เขา้ถึงส่ิงต่างและความรูสึ้กปลอดภยั เช่นเดียวกัน

กบัการศึกษาของ Frank และคณะท่ีพบวา่ระดับของ

การใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน การเช่ือมโยงของถนน

และความหนาแน่นของประชากรมีความสัมพันธ์

กบัการเดินเพ่ือออกก าลงักายและพกัผ่อนหยอ่นใจ

ส่งผลกระทบท าใหสุ้ขภาพของประชาชนในชุมชนมี

แนวโน้มดีขึ้ น 

ผลการศึกษาการเลือกเสน้ทางแสดงใหเ้ห็น

วา่ผูใ้ชท้างเทา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปลอดภยั

ในการเดินทางทั้งท่ีเช่ือมโยงกับความรูสึ้กเคยชิน

กบัเสน้ทางและความรูสึ้กปลอดภัยจากอาชญากรรม 

นอกจากน้ีปัจจัยดา้นความปลอดภัยยงัเป็นปัจจัย

ดา้นการออกแบบชุมชนเมืองท่ีมีต่อการใชท้างเดิน

เทา้สูงท่ีสุดอีกดว้ย ผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบั

งานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น การศึกษาปัจจยั

ของการเลือกใชเ้สน้ทางโดย Agrawal และคณะ 

(2008) พบว่าปัจจยัดา้นความปลอดภัยมีความ 

ส าคญัต่อการเลือกเสน้ทางเป็นอนัดับท่ี 2 รองจาก

ปัจจยัความใกลข้องเสน้ทาง Powell และคณะ (2003) 

พบวา่เลือกใชก้ารเดินเทา้มีความสัมพนัธ์กับความ 

รูสึ้กปลอดภัย โดยการสัญจรทางเทา้จะสูงมากขึ้ น

หากประชาชนรูว้่าเส้นทางน้ันมีความปลอดภัย 

Kallus (2001) ศึกษาความสมัพนัธ์ของการรบัรู ้

และการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในเขตเมืองของผูห้ญิง 

พบวา่ผูห้ญิงมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงการใชท้างเทา้

ท่ีตนเองรูสึ้กไม่ปลอดภยัจากอาชญากรรม นอกจากน้ี

ผลการศึกษาของKallus (2001) แสดงใหเ้ห็นว่า

ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้ห้ญิงหลีกเล่ียงการใชเ้สน้ทาง

บางเสน้ทางคือมีแสงไฟไม่สว่างเพียงพอในเวลา

กลางคืน รองลงมาคือโอกาสของการเกิดอาชญากรรม

ท่ีไดร้บัทราบ/ไดย้นิมาหรือประสบดว้ยตนเอง และ

อันดับ 3 คือลักษณะทางสังคมของประชากรใน

ยา่นน้ัน   
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การประเมินผลการประยุกตใ์ชห้ลกัการดดัแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัถนนสาย

รองในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

THE PERFORMANCE EVALUATION OF THE APPLICATION OF  

THE ENVIRONMENTAL ADAPTATION CONCEPT ON A COLLECTOR ROAD IN 

KKU, THAILAND 

 
พนกฤษณ คลงับุญครอง 

ผศ.ดร.พนกฤษณ คลงับุญครอง
1
, ผศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์

2
, นายณฐัพจน ์ฝ่ายบุญ

1
 

1
ศนูยว์ิจยัและพฒันาโครงสรา้งมลูฐานอยา่งยัง่ยนื ภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2
คณะสถาปัตยกรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

บทคดัยอ่: ถนนสายหลกัท่ีผ่านยา่นการศึกษาและยา่นบริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นถนนสายรอง

ขนาด 4 ช่องจราจร มีขนาดเกาะกลางกวา้งประมาณ 1.5 เมตร และมีขนาดทางเทา้ท่ีคบัแคบ ถนนสายน้ีใหบ้ริการทั้ง

การรองรบัการเคล่ือนตวัของยวดยานและการเขา้-ออกพื้ นท่ีริมถนนในขณะท่ีถนนเสน้น้ีมีปริมาณการสญัจรของคนเดิน

ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะบริเวณพื้ นท่ีดา้นหน้าอาคารศูนยร์วมกิจกรรม (Complex Building) มีจ านวนคนขา้มถนน และ

คนเดินบนทางเทา้จ านวนมาก ถนนสายน้ีก าลงัเผชิญกบัสภาพปัญหาดา้นความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุของคนเดิน

เทา้สงู เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและความผาสุกของชุมชน ยวดยานท่ีวิ่งผ่านบริเวณถนนดงักล่าวใชค้วามเร็วสูง 

และไม่ไดช้ะลอความเร็วหรือหยุดใหค้นขา้มถนนดว้ยความปลอดภยั ดงัน้ัน มหาวิทยาลยัขอนแก่นไดน้ าแนวหลกัการ

การดดัแปลงดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environmental Adaptation) มาประยุกตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างการ

สญัจรของคนเดินเทา้และยวดยานบนถนนสายน้ี  ถนนบริเวณดา้นหน้าอาคารศูนยร์วมกิจกรรมรวมถึงสภาพภูมิทศัน์

โดยรอบไดถู้กออกแบบปรับเปล่ียนลกัษณะทางกายภาพใหม่โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งระหว่างจ านวนคนเดินขา้ม

ถนนในระยะทาง 100 เมตรในช่วงระยะเวลา 1 ชัว่โมง กบัความเร็วของรถท่ีจะวิ่งผ่านบริเวณดงักล่าว มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่นไดเ้น้นการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มบริเวณถนนดงักล่าวสองครั้ง และการปรบัปรุงทั้งสองครั้งสามารถบรรเทา

ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนเดินเทา้และรถยนต ์ไดอ้ย่างดี รวมถึงการท าใหถ้นนสายดงักล่าวสามารถท าหน้าท่ีตาม

บทบาทของการเป็นถนนสายรองไดอ้ยา่งเหมาะสม จากการวิเคราะหก์ารปรบัปรุงสภาพถนนในครั้งท่ีสองพบวา่ในขณะท่ี

ปริมาณการสญัจรของคนเดินขา้มถนนและจ านวนรถท่ีวิ่งผ่านเพิ่มสงูขึ้ นอย่างมาก การลดความเร็วของยวดยานกลบัประสบ

ผลส าเร็จน้อยกว่าท่ีคาดไวเ้มื่อเปรียบเทียบกับการปรับสภาพแวดลอ้มของถนนในครั้งแรก อย่างไรก็ตามผลจาก

การศึกษาท าใหส้ามารถสรุปไดว้่าหลักการดดัแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มของถนนเสน้น้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบัถนน

สายรองหรือถนนอื่นๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพใกลเ้คียงกนัได ้แต่ลกัษณะทางกายภาพของถนนรวมถึงสภาพแวดลอ้ม

โดยรอบของถนนน้ันๆ จะตอ้งไดร้บัการออกแบบและก่อสรา้งอยา่งเหมาะสม 

ค าส าคญั  การยบัยัง้การจราจร, การดดัแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม, การใชถ้นนร่วมกนั, ถนนสายรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
st
 Bike and Walk Forum  

26 
 

 

1.  บทน า 

 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของเขตผังเมืองรวมขอนแก่นซ่ึงเป็นเมือง

ศูนยก์ลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นมีพื้ นท่ีประมาณ 5,500 ไร่ และในแต่ละวนั

จะมีประชากรมากกว่า 50,000 คน ซ่ึงรวมถึงนิสิต

นักศึกษา นักเรียน อาจารย ์บุคลากรทุกระดับ และ

บุคคลภายนอกผูม้าติดต่อท ากิจธุระภายในมหา วิทยาลยั  

ถนนท่ีตัดผ่านบริเวณด้านหน้าของอาคารศูนย์รวม

กิจกรรมของมหาวิทยาลยั หรือ อาคารคอมเพล็กซ ์(รูป

ที่ 1) เป็นถนนรองสายส าคญัของมหาวิทยาลยั ไดถู้ก

ใชเ้ป็นเสน้ทางลัด เพื่อเช่ือมโยงการเดินทางระหว่าง

ถนนสายหลักสองเสน้คือ ถนนมิตรภาพ  (ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2) และถนนมะลิวัลย ์(ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 12) ความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้ นระหว่าง

คนเดินเทา้และกระแสจราจรท่ีเกิดขึ้ นบนถนนสายรอง

เสน้น้ีจ าเป็น ตอ้งไดร้ับการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน หลักการ

การดดัแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Adaptation) 

ไดถู้กน ามาประยุกต์ ใชก้บัถนนสายน้ีในพื้ นท่ีบริเวณ

หน้าอาคารศูนยร์วมกิจกรรมของมหา-วิทยาลัย เพื่อ

บรรเทาปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าว (RTA, 2000) จึง

มีการประยุกตใ์ชห้ลกัการการดดัแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม

กบัถนนช่วงน้ีถึง 2 ครั้ง  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั

ท่ีส าคญัคือ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหค์วามรุนแรง

ของความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนเดินเทา้ใน

พื้ นท่ีท่ีมีคนเดินเทา้ขา้มถนนจ านวนมากตามแนวถนน

สายหลักของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้แก่พื้ นท่ีบริเวณหน้า

อาคารศูนยร์วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ (2) 

เพื่อประเมินผลการประยุกต์ใช้การดัดแปลงทาง

ส่ิงแวดล้อมกับถนนในการจัดการกับความขัดแย้ง

ระหว่างคนเดินเทา้และกระแสจราจรของยวดยานใน

บริเวณพื้ นท่ีศึกษา 

 

รูปที่ 1 ถนนสายหลักบริเวณพื้ นท่ีศึกษา ดา้นหน้า

อาคารศนูยร์วมกิจกรรม ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 

2. วิธีการศึกษา 

 

ปฏิกิริยาระหว่างคนเดินเทา้และกระแสจราจร

บนถนนสายรองบริเวณดา้นหน้าของอาคารศูนยร์วม

กิจกรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น สามารถแสดงใหเ้ห็น

ไดอ้ย่างชัดเจนจากสภาพปัญหาท่ีเกิดคือ ความเส่ียง

จากการเกิดอุบัติเหตุกับคนเดินถนน ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มการจราจร และ ความผาสุกภายในพื้ นท่ี

ศึกษา จากวิ ธีการความอ่อนไหวทางส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Sensitivity Method, ESM) และจาก

แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์อง Song และคณะ พบว่า

ความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุกบัคนเดินเทา้ บนถนน

ดังกล่าวอยู่ในระดับค่อนข้างวิกฤต หลักการการ

ดัดแปลงทางส่ิงแวดล้อมไดถู้กน ามาประยุกต์ใชเ้พื่อ

บรรเทาปัญหาดังกล่าว ขั้นตอนของการะบวนการ

ประยุกต์ใชห้ลักการดัดแปลงทางส่ิงแวดลอ้มไดแ้สดง

ไวใ้นรูปที่ 2 

  

3. หลกัการการดดัแปลงทางสิง่แวดลอ้ม  

 

หลกัการการดดัแปลงทางส่ิงแวดลอ้มไดร้บัการ

พฒันาขึ้ นโดยศาสตราจารย ์Hans Westerman (RTA, 

2000) เป็นวิธีการปรบัเปล่ียนสภาพทางกายภาพและ

ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของถนนเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชร้ถใชถ้นน โดยผ่านกระบวนการวาง

แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และนโยบายด้านการ

คมนาคมขนส่ง เป้าหมายคือ การจดัการใหเ้กิดความ

ปลอดภัย  การจัดการการจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ  

ความสะดวกสบาย ความผาสุก ความสวยงาม และ

ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ ใหบ้ังเกิดผลแก่กลุ่มผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนทุกกลุ่ม  การดดัแปลงทางส่ิงแวดลอ้มเน้นการ
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จดัการความขดัแยง้ระหว่างกระแสจราจรและกิจกรรม

ของคนเดินเทา้ตามแนวถนนทั้งสองขา้ง  การดดัแปลง

ทางส่ิงแวดล้อมจะต้องด าเนินการอย่างบูรณาการ

พรอ้มทั้งการปรับเปล่ียนหน้าท่ีของถนน และรูปแบบ

ของกิจกรรมตามแนวถนน  แนวทางน้ีจะด าเนินการ

โดย การปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีของถนน การ

ออกแบบและการจดัการพื้ นท่ีถนนใหม้ีความสอดคลอ้ง

กับการจราจร รวมถึงการออกแบบและการจัดการ

สภาพภูมิทัศน์ของพื้ นท่ีสองขา้งถนน กระบวนการท่ี

เป็นหัวใจส าคัญของแนวคิดการปรับสภาพแวดลอ้ม

ของถนน ได้แก่ (1) จัดกิจกรรมคนเดินเท้าใหร้วม

ศนูย ์ณ บริเวณพื้ นท่ีย่านแกนกลาง (Core Zone) และ

ก าหนดให้กิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับยวดยาน เกิดขึ้ น

เฉพาะในพื้ น ท่ีย่านการเปล่ียนแปลง (Transition 

Zone) (2) บูรณาการมาตรการการควบคุมต่างๆเพื่อ

ลดความเร็วของกระแสจราจรและลดปริมาณการ 

จราจรในพื้ นท่ีย่านแกนกลาง (Core Zone) ใหม้ีค่า

น้อยท่ีสุด โดยมีเป้าหมายใหม้ีความเร็วท่ี  85 เปอร์

เซ็นไทลม์ีค่าประมาณ 25-35 กม./ชม. ในพื้ นท่ีย่าน

แกนกลาง และ 40 กม./ชม. ในพื้ นท่ีย่านการ

เปล่ียนแปลง (3) ปรับปรุงคุณภาพของถนนและภูมิ

ทศัน์ของถนนในพื้ นท่ีศึกษาโดยการปรบัสภาพภมูิทศัน์ 

พื้ นผิวจราจร และพื้ นท่ีริมถนน (RTA, 2000) 

 

 
 

รูปที่ 2: แผนภาพแสดงกระบวนการประยุกต ์

ใชห้ลกัการการดดัแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม 

 

4. การประยกุตใ์ชห้ลกัการการดดัแปลงทาง

สิ่งแวดลอ้ม 

 

ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ความเส่ียงใน

การเกิดอุบัติเหตุของคนเดินเท้า การวิเคราะห์ความ

ปลอดภัยของคนเดินเท้าและการส ารวจภาคสนาม 

ช้ีใหเ้ห็นว่ามีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุกบัคนเดินเทา้

ในระหว่างเดินขา้มถนนหลักการการดัดแปลงทาง

ส่ิงแวดล้อมได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการกับ

ปัญหาความปลอดภยัของคนเดินเทา้  ตัวช้ีวดัจ านวน

คนเดินเทา้ต่อชัว่โมงในระยะทาง 100 เมตร ไดถู้กจดัการ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับระดับความเร็วของกระแสจราจร 

โดยการปรบัเปล่ียนลกัษณะทางกายภาพของถนนและ

ภูมิทัศน์ การปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมได้มีการ

ด าเนินการรวม 2 ครั้ง ดงัแสดงในรูปที่ 3 บทสรุปโดย

ย่อของรายละเอียดลกัษณะทางกายภาพของถนนและ

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินก่อนและหลงัการปรบัปรุง ครั้งท่ี 

1 และครั้งท่ี 2 ไดน้ าเสนอไวใ้นตารางที่ 1 

 

 

(ก) ก่อนการปรบัปรุง 

 

 

(ข) การปรบัปรุงครั้งท่ี 1 

(ค) การปรับปรุงครัง้ที่ 2 
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(ค) การปรบัปรุงครั้งท่ี 2 

 

รูปที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของถนนและการใช้

ประโยชน์ท่ีดินถนนในพื้ นท่ีศึกษา ก่อนและหลังการ

ประยุกตใ์ชห้ลกัการการดดัแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม 

ตารางที่ 1: สภาพทางกายภาพของถนน ก่อนและหลงั

การปรบัปรุง  
ลกัษณะทางกายภาพ 

ของถนนและการใช้

ประโยชนท์ี่ดิน 

ก่อนการ

ปรบัปรุง 

หลงัการปรบัปรุง 

ครั้งที่ 1 

หลงัการปรบัปรุง 

ครั้งที่ 2 

พ้ืนท่ีย่านแกนกลางและ

พ้ืนท่ีย่านการเปล่ียนแปลง 

ไม่มีพ้ืนท่ีย่าน

แกนกลางและ

พ้ืนท่ีย่านการ

เปล่ียนแปลง 

ความยาวของพ้ืนท่ีย่าน

แกนกลาง 40 ม. 

ความยาวของพ้ืนท่ีย่าน

การเปล่ียนแปลง 80 ม. 

(ทั้งสองดา้นของพ้ืนท่ี

ย่านแกนกลาง) 

เหมือนการปรบัปรุง 

ครั้งท่ี 1 

เนินชะลอความเร็ว บริเวณ

พ้ืนท่ีย่านแกนกลาง 

ถนนแอสฟัล- 

ติกคอนกรีตราบ

และไม่มีเนิน

ชะลอความเร็ว 

บริเวณพ้ืนท่ีแกนกลาง 

เนินชะลอความเร็ว 

(Speed hump) ปูผิว

ดว้ยแผ่นอิฐ ระยะทาง 

40 ม. ความลาดชนั 

7% ยกระดบัสูง  

15 ซม. 

 

ดา้นทิศตะวนัออก ติดตั้ง

เนินชะลอความเร็วแอส

ฟัลติกคอนกรีต 2 ช่วง 

มีความยาวช่วงละ 82 

ม. และ 15 ม. ใน

บริเวณพ้ืนท่ีย่านแกน 

กลางและพ้ืนท่ีย่านการ

เปล่ียนแปลงตามล าดบั 

ดา้นทิศตะวนัตกมีเนิน

ชะลอความเร็วแอสฟัลติ

กคอนกรีต ช่วงเดียวใน

บริเวณพ้ืนท่ีแกนกลาง

ระยะทางยาว 82 ม. 

เนินชะลอความเร็ว

ทั้งหมด มีความลาดชนั 

7% และยกระดบั  

10 ซม. 

ความกวา้งของถนน   

เกาะกลาง และทางเทา้ 

 

เกาะกลางกวา้ง 

1.5 ม. 

ทางเทา้กวา้ง  

2.5 ม. 

ถนนกวา้ง 9 ม. 

ขยายความกวา้งของ

เกาะกลางเป็น 2 ม. 

ขยายทางเทา้อย่างน้อย

ท่ีสุดกวา้ง 3 ม. และลด

ความกวา้งของถนนลง

เหลือ 6 ม.  

(ทั้งสองทิศทาง) 

เหมือนการปรบัปรุง 

ครั้งท่ี 1 

จุดจอดรถประจ าทาง ทางดา้นทิศ

ตะวนัตก จุด

จอดรถประจ า

ทางตั้งอยู่ ณ 

บริเวณพ้ืนท่ี

ก่อนทางขา้ม 

ทางดา้นทิศตะวนัตก 

ยา้ยต าแหน่งจุดจอดรถ

โดยสารประจ าทางไป

ยงัจุดใหม่บริเวณ ปลาย

สุดเขตเนินชะลอ

ความเร็ว  

(หลังทางขา้ม) 

เหมือนการปรบัปรุง 

ครั้งท่ี 1 

การควบคุมการเดินขา้ม

ถนน บริเวณช่วงกลาง

ถนน (Mid-block) 

 

เกาะกลางกวา้ง 

1.5 ม. 

ปลูกตน้เฟ้ืองฟ้า ตาม

แนวเกาะกลางในพ้ืนท่ี

ย่านการเปล่ียนแปลง 

ยกเวน้ ในพ้ืนท่ีย่าน

แกนกลาง  

เหมือนการปรบัปรุง 

ครั้งท่ี 1 

การเตือนคนขับรถให ้

ชะลอความเร็วลง 

ไม่มีการเตือน ติดตั้งลูกระนาด 

(Rumble strips) และ

เปล่ียนผิวจราจรใหเ้ป็น

อิฐบล็อกปถูนน ณ 

บริเวณทางแยกก่อนเขา้

สู่พ้ืนท่ีศึกษาทั้งทาง 

ดา้นทิศตะวนัออก 

และตะวนัตก 

ไม่มีลูกระนาดและปรบั

ผิวจราจรเป็นแอสฟัลติก 

คอนกรีต ณ บริเวณทาง

แยกก่อนเขา้สู่พ้ืนท่ี

ศึกษาทั้งสองทิศทาง 

 

5. การวิเคราะหผ์ลการศึกษา  

 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าในพื้ นท่ีย่านแกน 

กลาง เมื่อพิจารณาจากค่าความเร็วท่ี 85 เปอร์เซ็น

ไทล์ พบว่าการดัดแปลงทางส่ิงแวดล้อมทั้งสองครั้ง

สามารถลดความเร็วของกระแสจราจรไดอ้ย่างชดัเจน 

นอกจากน้ีการติดตั้งเนินชะลอความเร็ว (ในการปรับ 

ปรุงครั้งท่ี1) สามารถลดความเร็วของกระแสจราจรไดจ้าก

ระดับท่ีเป็นอันตราย (ก่อนปรับปรุง) เป็นระดับท่ี

ปลอดภยัมากขึ้ น (หลังการปรับปรุง) ผลการศึกษาช้ี

ชดัว่าการประยุกตใ์ชห้ลกัการการดดัแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม

ของถนนโดยเน้นใหม้ีการเดินขา้มถนนในบริเวณพื้ นท่ี

ย่านแกนกลาง (ณ บริเวณท่ีกระแสจราจรมีความเร็ว

ต า่) ประกอบกบัการลดจ านวนคนเดินเทา้ขา้มถนนใน

พื้ นท่ีย่านการเปล่ียนแปลง (กระแสจราจรมีความเร็ว

สูงขึ้ น) ประสบผลส าเร็จในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้ นใน

พื้ นท่ีศึกษาอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

(ก) ถนนฝ่ังทิศตะวนัออก 

 สภาพการขา้มถนนของคนเดนิเทา้ 

(Activity Profile) 

 

 สภาพความเรว็ของกระแสจราจร (Speed 

Profile) 
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(ข) ถนนฝ่ังทิศตะวนัตก 

 สภาพการขา้มถนนของคนเดนิเทา้ 

(Activity Profile)  

 
 

 สภาพความเรว็ของกระแสจราจร (Speed 

Profile) 

 
 

หมายเหตุ:  

                      ก่อนการปรบัปรุง           

                      หลงัการปรบัปรุงครั้งท่ี 1 

                      หลงัการปรบัปรุงครั้งท่ี 2  

 

รูปที่ 4: เปรียบเทียบการใชถ้นนและความเร็วของ

กระแสจราจรบนถนนหน้าอาคารศูนย์รวมกิจกรรม 

ก่อน และหลัง การปรับสภาพแวดลอ้มของถนน ทั้ง

สองครั้ง 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมิน จากการปรับ 

สภาพแวดลอ้มถนน  ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2  

 

จุดประสงค ์ ประสทิธิผลและตวัชี้ วดั 

ระดบัความส  าเร็จของโครงการ 

ก่อน

ปรบัปรุง 

ปรบั

ครั้งที่

1 

ปรบั

ครั้งที่

1 

ขอ้คิดเห็น 

การลดความ

ขดัแยง้ระหว่าง

คนเดินเทา้

และกระแส

จราจร 

 ปริมาณการจราจรใน

พ้ืนท่ีย่านแกนกลาง 

(คนั/ชม.) 

 ความเร็วของยวดยาน 

(85
th
 เปอรเ์ซ็นไทล์ ใน

พ้ืนท่ีย่านแกนกลาง, 

กม./ชม.) 

 จ านวนคนเดินขา้ม

ถนนบริเวณพ้ืนท่ีย่าน

แกนกลาง  (จ านวน

คน/ชม./ระยะทาง

100 ม.) 

 จ านวนคนวิ่งขา้มถนน

บริเวณพ้ืนท่ีย่าน

แกนกลาง (%) 

 ES ส าหรบัความ

ปลอดภยัของคนเดิน

1,187 

 

 

50 

 

 

 

625 

 

 

 

 

28.0 

 

 

สูง 

1,602 

 

 

31 

 

 

 

696 

 

 

 

 

25.6 

 

 

ปาน

1,754 

 

 

42.1 

 

 

 

695 

 

 

 

 

24.0 

 

 

ปาน

โดยเฉล่ียทั้ง

สองทิศทาง 

 

โดยเฉล่ียทั้ง

สองทิศทาง 

 

 

โดยเฉล่ียทั้ง

สองทิศทาง 

 

 

 

โดยเฉล่ียทั้ง

สองทิศทาง 

 

ตามแนวคิด

จุดประสงค ์ ประสทิธิผลและตวัชี้ วดั 

ระดบัความส  าเร็จของโครงการ 

ก่อน

ปรบัปรุง 

ปรบั

ครั้งที่

1 

ปรบั

ครั้งที่

1 

ขอ้คิดเห็น 

เทา้ 

 ความเส่ียงในการเกิด

อุบตัิเหตุของคนเดิน

เทา้ 

 ความปลอดภยัท่ีผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนรูสึ้กได ้

 

2.18 x 

10
-5

 

 

- 

กลาง 

1.51 

x 10
-5

 

 

- 

กลาง 

2.04 

x 10
-5

 

 

- 

ของ  ESM  

 

ตามแบบ 

จ าลองของ 

Song ดีขึ้ น 

การปรบัปรุง

คุณภาพ

สภาพแวดลอ้ม 

 ความกวา้งทางเทา้ 

(ม.) 

 ความกวา้งเกาะกลาง 

(ม.) 

 ระยะทางในการเดิน

ขา้มถนน (ม.) 

 ความสวยงามและภมูิ

ทศัน์ 

2.0 

 

1.5 

 

18.0 

 

- 

3.5 

 

2.0 

 

12.0 

 

- 

3.5 

 

2.0 

 

12.0 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ดีขึ้ นอย่าง

มาก 

 

6. บทสรุป 

 

ปัญหาความขัดแยง้ระหว่างคนเดินเท้าและ

ยวดยานบนถนนสายรองหน้าอาคารศูนยร์วมกิจกรรม

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นไดร้ับการแกไ้ขโดยการ

ประยุกต์ใช้หลักการการยับยั้งการจราจร (Traffic 

Calming) ส าหรบัถนนสายรอง (Sub-arterial road) 

จากการวิเคราะหโ์ดยใชแ้บบจ าลองของ Songและคณะ 

และจากวิธีการ ESM ความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุ

กบัคนเดินเทา้ในพื้ นท่ีศึกษาอยู่ในระดบัอนัตราย และ

การประยุกต์ใชห้ลักการการดัดแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม

ของถนนสามารถบรรเทาความเส่ียงของการเกิด

อุบติัเหตุจราจรได ้อีกทั้งยงัสามารถคงสภาพแวดลอ้ม

ของพื้ นท่ีให้มี คุณภาพท่ีดี และความผาสุกเป็นท่ี

ยอมรบัของคนทัว่ไปในแง่ของความสวยงามและการจดั

ภูมิทัศน์ของพื้ นท่ี หลักการน้ีสามารถประยุกต์ใชก้ับ

พื้ นท่ีอื่นท่ีมีลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้ ในเชิงเทคนิค

การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนเดินเท้ากับ

กระแสจราจรดว้ยการปรับปรุงสภาพถนนและการใช้

ประโยชน์ท่ีดินภายในมหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จ

ค่อนขา้งมาก หลักการการดัดแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม

เป็นนวตักรรมและมาตรการท่ีทรงประสิทธิผลท่ีช่วย

จดัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนเดินเทา้กบัยวดยานบน

ถนน เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าการปรบัปรุงสภาพของถนนใน

ปัจจุบนั (การปรบัปรุงครั้งท่ี 2) ประสบความส าเร็จต า่

กว่าการปรบัปรุงครั้งท่ี 1 โดยพิจารณาจากระดบัของ

ประสิทธิผลในการประยุกต์ใช้การยับยั้งการจราจร 

ในขณะท่ีปัจจุบนักระแสจราจรและจ านวนคนเดินขา้ม

ถนนในบริเวณพื้ น ท่ีศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ือง 
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สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม:  

ศนูยว์ิจยัและพฒันาโครงสรา้งมลูฐานอยา่งยัง่ยนื ภาควชิาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ท่ีอยู:่ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

โทรศพัท:์ 0 4320 2355 โทรสาร: 0 4320 2355 

Email: kku.sirdc.17@gmail.com 

 

http://civil.kku.ac.th/
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‘วฒันธรรมจกัรยาน’ กบัการสรา้งสรรค ์‘เมืองจกัรยาน’”กรณีศึกษา: เทศบาลนคร

นครราชสีมา 

 

Bicycle Culture Ideal that Created Bicycle Cities Case: Nakhon Ratchasima 

Municipality 
 

ผศ.นิคม บุญญานุสิทธ์ิ 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

บทคดัยอ่: ในสถานการณ์วกิฤติของความตอ้งการพลงังานราคาถกูและการรณรงคเ์พ่ือการรกัษาส่ิงแวดลอ้มใน

ปัจจุบัน การส่งเสริมใหใ้ชจ้กัรยานในพ้ืนท่ีเมืองเป็นทางออกท่ีก าลังไดร้บัความนิยมจากเมืองต่างๆทัว่ทั้งโลก

โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ทั้งหลาย แต่ส าหรบักลุ่มประเทศก าลงัพัฒนาโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ

อาเซ่ียนน้ันยงัไม่มีเมืองใดในกลุ่มประเทศน้ีท่ีประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในพ้ืนท่ีเมืองให้

เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  บทความน้ีมุ่งแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการประยุกต์ใชแ้นวคิดการสรา้งวฒันธรรม

จกัรยานผ่านการปรบัปรุงกายภาพเมือง  โดยการศึกษาขอ้มลูจากเอกสารและประสบการณ์ของประเทศพฒันา

แลว้ท่ีประสบความส าเร็จในการเป็นเมืองจกัรยาน ศึกษาถึงสภาพกายภาพและขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีกรณีศึกษา

น าเสนอเป็นตวัอยา่งการพฒันาทางกายภาพพรอ้มขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและสงัคม เพ่ือสรา้งใหพ้ื้นท่ีศึกษา

เป็นเมืองจกัรยานตน้แบบของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป 

 

ค าส าคญั: วฒันธรรมจกัรยาน, เมืองจกัรยาน, การพฒันาอยา่งยัง่ยนื, การมีส่วนรว่มในการวางแผน 
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1.  บทน า 

 

การส่งเสริมการใชจ้กัรยานไดร้บัความนิยม

มากขึ้ นโดยนักออกแบบชุมชนเมืองและผูก้ าหนด

นโยบายของเมือง ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยความตอ้งการท่ีจะ

แกปั้ญหาต่างๆเช่น การจราจร  ส่ิงแวดลอ้ม  สุขภาพ 

และความน่าอยู่ของเมือง ท่ีจกัรยานดูจะเป็นค าตอบ

ท่ีครอบคลุมในการแกปั้ญหาเหล่าน้ีมากท่ีสุด ส่วน

หน่ึงของงานออกแบบชุมชนเมืองคือการสร้าง 

ประสิทธิภาพในการเดินทางใหก้ับประชาชนให้

สอดคล้องกับความต้องการและมีรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับเมือง  การเปล่ียนจากการเดินทางท่ี

พ่ึ งพารถยนต์มาเ ป็นการใช้จักรยานในชีวิต 

ประจ าวันเป็นการลดมลภาวะจากไอเสียรถยนต์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ วิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาการเดินทาง

ดว้ยจักรยานจึงเป็นวิถีท่ีสรา้งผลกระทบต่อส่ิงแวด- 

ลอ้มน้อยท่ีสุด (Lifestyles of low-carbon intensity) 

การก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออ านวย

ต่อการใชจ้กัรยานไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นโครงการ

ก่อ สรา้งเพ่ือสาธารณะชนท่ีใชง้บประมาณน้อยท่ี

สุดแต่สามารถได้ผลตอบแทนด้านสุขภาพของ

ประชากรกลับคืนมามากท่ีสุด ปรากฏการณ์ของ

นโยบายการส่งเสริมใหใ้ชจ้กัรยานมากกวา่รถยนต์

ท าใหเ้กิดผลดีต่อพ้ืนท่ีว่างของเมืองและคุณภาพ

ชีวิตของประชากรสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยหลักฐาน

อยา่งเป็นรปูธรรมคือท่ีเมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศ

เดนมารก์ นโยบายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชจักัรยาน

เกิดจากความตอ้ง การของประชากรในพ้ืนท่ีเอง  

ชุมชนช่วยกนัสรา้ง “วฒันธรรมจกัรยาน” ใหเ้กิดขึ้ น

ในพ้ืนท่ีด้วยโครงการก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ส าหรบัจกัรยาน  ส่งเสริมการสรา้งกลุ่มผูใ้ชจ้กัรยาน

กลุ่มต่างๆในชุมชน มีการสรา้งสรรค์นโยบายและ

ก าหนดองคก์รท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการใชจ้กัรยาน

อยา่งชดัเจน การลงทุนสรา้งวฒันธรรมจกัรยานให้

เกิดขึ้ นในพ้ืนท่ีเมืองจึงเป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีจะน าไป 

สู่การปรับปรุงคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ส่งเสริมความ

หลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนท่ีเมืองเพ่ือสนับสนุน

ความสามารถดา้นการแข่งขันและระบบเศรษฐกิจ

ของเมือง และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการท าใหป้ระชากร

มีสุขภาพแข็งแรงช่วยลดอัตราผูเ้จ็บป่วยดว้ยโรคท่ี

เกิดจากวิถีชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีนัยส าคัญ ดว้ย

ความดีดงักล่าวน้ีในปัจจุบนัเมืองทั้งหลายทัว่โลกจึง

หนัมาส่งเสริมนโยบายการใชจ้กัรยานในพ้ืนท่ีเมือง

เพ่ิมขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง 
 

2. วิธีการศึกษา 

 

ท าการศึกษาดว้ยวิธีการวิจัยเอกสารเก่ียวกับ

วฒันธรรมจกัรยานและแนวคิดการออกแบบเมืองท่ี

ส่งเสริมการใชจ้ักรยานของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนา

แลว้เพ่ือหาแนวคิดการออกแบบเมืองท่ีเหมาะสม

กบัการน ามาปรบัใชก้บัพ้ืนท่ีศึกษา  ศึกษาเก่ียวกบั

ประวติั ศาสตร์การพัฒนาเมืองผ่านตัวอย่างของ

เมืองท่ีประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลง

กายภาพเมืองใหเ้ป็น “เมืองจักรยาน” ศึกษา

แนวคิดของผูบ้ริหารเมืองดังกล่าวในการก าหนด

แผนและนโยบายท่ีสนับสนุนการใช้จักรยานจน

สามารถสรา้ง “วฒันธรรมจกัรยาน” ใหเ้กิดขึ้ นมา

ในเมืองเหล่าน้ันได ้ รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับพ้ืนท่ี

ศึกษาในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมให้

เกิดการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั  ส ารวจปัญหา

เก่ียวกับการใชจ้กัรยานในพ้ืนท่ีดว้ยการทดลองใช้

จริงและระดมความเห็นของกลุ่มผูใ้ชจ้กัรยานหลายๆ 

กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับการใชจ้กัรยาน

ในพ้ืนท่ีศึกษา  สรา้งรูปแบบการพัฒนากายภาพ

เมืองโดยอยู่บนขอ้จ ากัดท่ีต้องไม่รบกวนรูปแบบ

การเดินทางดั้งเดิมของพ้ืนท่ีเมืองน ารปูแบบท่ีไดม้า

ประมวลความคิดเห็นในกลุ่มประชาชนท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้ง น าความเห็นต่างๆ มาสรุปเป็นขอ้เสนอ 

แนะแนวทางการปรับปรุงกายภาพเมืองเพ่ือสรา้ง

องค์ประกอบเมือง ท่ีสนับสนุนให้เ กิดการใช้

จักรยานในชีวิตประจ าวันของประชากรในพ้ืนท่ี

เมือง และสรา้งขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืนๆ เพ่ือกระตุน้

ใหเ้กิดการรวมกลุ่มกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้

จกัรยานในชีวิตประจ าวนั เพ่ือใหก้ารเดินทางโดย

จกัรยานเป็นวฒันธรรมหลกัในพ้ืนท่ีต่อไป      
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รูปท่ี 1: แนวความคิด Liveable Neighbourhoods 

ท่ีมา: Walkable towns: The liveable 

Neighbourhoods strategy 
 

3. ผลการศึกษา 

 

แนวความคิดในการออกแบบเมืองท่ีเหมาะสม

ในการน ามาประยุกตใ์ชก้บัพ้ืนท่ีศึกษาคือ Liveable 

Neighbourhoods ท่ีเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์

โครงสรา้งของเมืองอยู่บนการใหค้วามส าคัญกับ

การเดินเทา้และความหลากหลายของกิจกรรมใน

พ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานความเพียงพอของการจา้งงานและ

ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานของชุมชนท้องถ่ิน โดย

ชุมชนต่างๆ ท่ีลอ้มรอบศูนย์กลางเมืองมีจ านวน

ประชากรท่ีเหมาะสมกับขีดความสามารถของ

โครงสรา้งพ้ืนฐานในแต่ชุมชนเท่าท่ีจะรองรับได ้

ศูนยก์ลางชุมชนและศูนยก์ลางเมืองจะอยู่ในจุดท่ี

เป็นต าแหน่งของสถานีขนส่งหลักหรือแหล่งรวม

กิจกรรมบนถนนสายส าคัญของพ้ืนท่ี ศูนย์กลาง

เมืองจะท าหน้าท่ีเป็นแหล่งรวมสินคา้และกิจกรรม

ส าคัญท่ีไม่มีในท้องถ่ิน เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง

เมืองกับเมืองอ่ืนๆ ดว้ยการใชข้นส่งระบบรางและ

ถนนสายส าคญัระดบัเมือง 

ในการส ารวจปัญหาพ้ืนท่ีและระดมความเห็น

จากผู้มีประสบการณ์ในการใช้จักรยานในพ้ืนท่ี

พบว่า ผู้ใชจ้ักรยานส่วนใหญ่เน้นในเร่ืองของการ

ออกก าลงักายมากกวา่การใชง้านในชีวิตประจ าวนั 

และยงัไม่มีการรวมกลุ่มกันสรา้งกิจกรรมส่งเสริม

การใชจ้กัรยานอยา่งเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการ

รวมกลุ่มเพ่ือขี่จักรยานออกก าลังกายหรือจัดการ

แข่งขันเป็นครั้งคราวเท่าน้ัน ยงัไม่มีกลุ่มอาสาใน

การพัฒนาระบบสนับสนุนการใชจ้ักรยานใหก้ับ

พ้ืนท่ีเมืองดังเช่นประเทศกลุ่มท่ี มีวัฒนธรรม

จกัรยานท่ีเป็นตน้แบบ  ส าหรบัแนวความ คิดใน

การพัฒนาพ้ืนท่ีกายภาพเมืองเพ่ือส่งเสริมการใช้

จักรยาน ผู้ให ้ข ้อมูลส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ

พฒันาพ้ืนท่ีท่ีไม่มีผลกระทบต่อระบบการจราจรใน

ปัจจุบนั เน่ืองจากผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่ใชร้ถยนตแ์ละ

มอเตอร์ไซด์ในชีวิตประจ าวันมากกว่าการ ใช้

จักรยาน  ประเด็นส าคัญในการเสนอแนะการ

ปรับปรุงกายภาพเมืองก็คือต้องเหมาะสมกับงบ 

ประมาณของทอ้งถ่ิน  สามารถก่อสรา้งไดจ้ริงและ

เม่ือปรับปรุงแล้วต้องมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของคนในเมืองใหห้ันมาใชจ้ักรยานกัน

มากขึ้ นหรืออย่างน้อยต้องมีส่วนท าใหท้ัศนคติท่ี

เป็นลบของประชากรเมืองเก่ียวกับการใชจ้กัรยาน

ในพ้ืนท่ีเมืองลดลง 
 

4. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 

จากขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการระดมความคิดเห็น

ของผู้ใช้จักรยานจึงน ามาเป็นเ ง่ือนไขในการ

ออกแบบก าหนดพ้ืนท่ีเพ่ือปรบัปรุงกายภาพเมือง 

เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การสรา้งวัฒนธรรม

จกัรยานใหก้บัพ้ืนท่ีศึกษา ดงัน้ี 

4.1 การพัฒนาเส้นทางจักรยานใน

พ้ืนท่ีพกัอาศยั 

ในพ้ืนท่ีตน้แบบ เสนอแนะใหจ้ัดท าในสอง

เสน้ทางคือ พ้ืนท่ีท่ี 1 ถนนสืบสิริตั้งแต่ทางรถไฟ

หน้าวดัอัมพวนัไปจนถึงแยกถนนร่วมเริงไชย โดย

ใช้พ้ืนท่ีท่ี เป็นทางรถไฟในกิจการของทหารใน

สภาพปัจจุบันท่ีมีลักษณะรกรา้ง มีการใชง้านน้อย

ครั้งมากในแต่ละปี เสนอแนะใหป้รับปรุงพ้ืนท่ีให้

เป็นทางจกัรยานโดยท่ีเสน้ทางรถไฟก็ยงัสามารถใช้

ประโยชน์ไดด้ังเดิม  พ้ืนท่ีท่ี 2 คือพ้ืนท่ีถนนสุร

นารายณ์ ท่ีมีเกาะกลางขนาดใหญ่ตลอดแนวตั้งแต่

หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ต่อเน่ืองไปจนถึงทางแยกชุมชนจอหอ เสนอแนะให้

ใชป้ระโยชน์จากเกาะกลางด้วยการท าผิวพ้ืนเป็น

ทางจักรยาน จัดสรา้งองค์ ประกอบอ านวยความ

ปลอดภยัในบริเวณท่ีเป็นทางเช่ือมต่อระหวา่งเกาะ

ท่ีเดิมใชป้ระโยชน์เป็นท่ีกลบัรถ เช่น การท าสญัลกัษณ์
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เสน้ทางจกัรยานบนทางเช่ือมต่อระหว่างเกาะเป็น

เสน้ประหรือใส่วสัดุสะทอ้นแสงเพ่ือใหผู้ใ้ชร้ถยนต์

หรือพาหนะอ่ืนระมดัระวงัผูใ้ชจ้กัรยานท่ีจะตอ้งขา้ม

ไปมาระหว่างเกาะกลาง  การจดัสรา้งสัญญาณไฟ

จราจรในบริเวณท่ีเป็นทางแยกทางร่วมกับถนน

ซอยท่ีมีรถเขา้ออกพลุกพล่าน เพ่ือ ใหผู้ใ้ชจ้กัรยาน

สามารถขา้มถนนเขา้มาสู่ทางจกัรยาน บนเกาะกลาง

ได้ง่ายขึ้ น อีกทั้งยังเป็นการจัดระเบียบจราจรใน

พ้ืนท่ีเพ่ือลดอุบติัเหตุอีกดว้ย  
 

  

รูปท่ี 2: สภาพปัจจุบนั(ซา้ย) และแนวคิดในการ

พฒันา(ขวา) ทางจกัรยานริมถนนสืบสิริ 

 

  
 

รูปท่ี 3: แนวคิดการปรบัปรุงเกาะกลางบนถนนสุร

นารายณ์เป็นทางจกัรยาน 
 

4.2 การจดัระเบียบการใชง้านถนนเดิม

เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู ้ใช้

จกัรยาน 

เลือกถนนร่วมเริงไชยเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบ 

โดยถนนน้ีเป็นถนนท่ีปรับปรุงใหม่ มีความกวา้ง

ทั้งหมดส่ีช่องทางจราจรแต่ยงัไม่มีการจดัการและ

การควบคุมท่ีเขม้งวดท าใหมี้การใชป้ระโยชน์ถนน

ท่ีผิดวตัถุ ประสงค์เช่น การจอดรถริมถนนเป็น

ประจ า ท าให้พ้ืนท่ีถนนเสียไปอย่างน้อยหน่ึง

ช่องทางจราจร เสนอ แนะการปรับปรุงโดยการ

ติดตั้งเสาเต้ียก าหนดช่อง ทางท่ีชัดเจนระหว่าง

รถยนต์กับรถมอเตอร์ไซด์และจักรยาน เพ่ือจัด

ระเบียบ ช่วยลดอุบัติเหตุ และยังเป็นการช่วยให้

เกิดการเช่ือมต่อของทางจักรยานจากถนนสืบสิริ

ต่อเน่ืองมาถึงสวนสาธารณะบุ่งตาหลัวไดอี้กดว้ย 

ท าให้ผู ้ใช้จักรยานท่ีอาศัยอยู่ในย่านพักอาศัย

บริเวณถนนสืบสิริ สามารถเดินทางมายงับุ่งตาหลวั

ท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพกัผ่อนหยอ่นใจหลกัของ

เมืองไดด้ว้ยการใชจ้กัรยาน เป็นการส่งเสริมใหเ้กิด

การใชจ้ักรยานเพ่ือการออกก าลังกายท่ีสนับสนุน

การใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนัไดโ้ดยออ้มอีกดว้ย 
 

 
 

รูปท่ี 4: สภาพก่อนและหลังการปรับปรุงการจัด

ระเบียบถนนรว่มเริงไชยเพ่ือส่งเสริมการใชจ้กัรยาน

ในพ้ืนท่ีเมืองและเป็นโครงการน าร่องการจัดการ

พ้ืนท่ีถนนเพ่ือจดัระเบียบจราจร 

4.3 การจัดท าเสน้ทางจักรยานลอยฟ้า

บริเวณเกาะกลางถนนมิตรภาพเพื่อ

เพ่ิมทาง เลือกในการเดินทาง 

เป็นขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการเพ่ิมทางเลือกใน

การเดินทางใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการเดินทางในระยะสั้นๆ

ไม่เกิน 6 กิโลเมตรในเขตถนนมิตรภาพช่วงตั้งแต่

บริเวณโรงแรมสีมาธานีจนถึงแยกวดัทุ่งสวา่ง ซ่ึงถือ

เป็นบริเวณท่ีมีกิจกรรมการคา้หนาแน่นท่ีสุดของ

เมืองประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้และรา้นคา้

และการบริการจ านวนมาก สภาพพ้ืนท่ีบริเวณน้ีใน

ปัจจุบันในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเชา้และเย็นมักจะมี

ปัญหาจราจรติดขดัอยูเ่ป็นประจ า โดยเฉพาะเม่ือมี

อุบัติเหตุหรือมีฝนตกหนักการเดินทางบนถนน

จะย่ิงใชเ้วลามากกว่าปกติ  เสนอแนะใหส้รา้งทาง

จกัรยานขนาดความกวา้ง 6.00 เมตร ลอยอยูบ่น

เกาะกลางถนนมิตรภาพระดับความสูงเท่ากับ

สะพานลอยคนขา้ม มีเสน้ทางไปและกลับดา้นละ 

3.00 เมตร การเขา้สู่เสน้ทางท าไดด้ว้ยการขึ้ นไป

บนสะพานลอยคนขา้มเดิมท่ีปรับปรุงเป็นสถานี

เขา้-ออกเสน้ทางจักรยาน มีหลังคาคลุมกันแดด

ฝนตลอดแนวเส้นทาง มีระบบดูแลรักษาความ

ปลอดภยัและอ านวยความสะดวกตลอด 24 ชัว่โมง 

นอกจากน้ียังมี จุดให้ยืมจักรยาน ท่ีจัดเตรียม

จกัรยานไฟฟ้าจ านวน 50 คันต่อหน่ึงสถานี เพ่ือ

บริการผู้ ท่ี ไม่ มีจักรยานส่วนตัวหรือไม่ ได้น า

จกัรยานมาระหวา่งเดินทางประจ าอยู่ทุกสถานีอีก

ดว้ย  เสน้ทางรูปแบบน้ีจะหารายไดด้้วยการเก็บ
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เงินค่าเขา้ใชเ้สน้ทาง โดยเก็บเงินในช่วงท่ีผ่านเขา้

สถานีคนละ 5 บาทแลว้สามารถท่ีจะเดินทางไป

ออกท่ีสถานีใดในเสน้ทางก็ไดโ้ดยไม่มีการเก็บเงิน

เพ่ิมอีก ผูใ้ชบ้ริการสามารถน าจกัรยานมาเองหรือ

ยืมจักรยานในจุดท่่ีจดัไวบ้ริการใหก็้ได ้ นอกจาก

รายไดจ้ากการเขา้ใชเ้สน้ทางยงัสามารถหารายได้

จากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์สินคา้และการ

บริการบริเวณสถานีอีกด้วย รายได้เหล่าน้ีจะถูก

น ามาใช้เพ่ือการบริหารจัดการเส้นทางและจา้ง

บุคลากรดูแลความปลอดภัยในเสน้ทาง  จากการ

ประมาณการณ์ทางการเงินอย่างคร่าวๆ พบว่า 

หากมีผูใ้ชเ้สน้ทางวนัละ 10,000 คนจะมีรายได้

อยา่งน้อยปีละ 20-30 ลา้นบาท  
 

 
 

รูปท่ี 5: แสดงแนวเสน้ทางจกัรยานลอยฟ้าท่ีเร่ิม

จากแยกอมัพวนัไปส้ินสุดท่ีแยกวดัทุ่ง สวา่ง และมี

เสน้ทางเช่ือมจากตลาดสุรนคร และเสน้ทางเช่ือม

จากมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 

 
 

รูปท่ี 6: ทางเขา้สถานีและพ้ืนท่ีภายในเสน้ทาง

จกัรยานลอยฟ้าแสดงการจดัภมิูทศัน์ และพ้ืนท่ีเก็บ

เงินก่อนเขา้ใชเ้สน้ทาง 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 7: การปรบัปรุงสะพานลอยคนเดินขา้มเดิม 

เป็นสถานีเขา้ ออก ของระบบเสน้ทางจกัรยานลอย

ฟ้า 
 

5. อภิปรายผล 

 

วัฒนธรรมจักรยานคือการท่ีประชาชนใน

พ้ืนท่ีใชจ้กัรยานเพ่ือกิจกรรมต่างๆในชีวติประจ าวนั

อย่างแพร่หลายจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของ

ชุมชนตนเอง  การส่งเสริมการใช้จักรยานใน

ประเทศไทย ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกิจกรรม

ชัว่คราวเฉพาะเทศกาลมากกว่าท่ีจะเป็นการ

ปลูกฝังใหเ้กิดการใช้งานจนเกิดเป็นวัฒนธรรม 

เป็นวิถีชีวิตจริง   เคร่ืองมือท่ีจะสรา้งใหเ้กิดการใช้

จกัรยานจนเป็นวฒันธรรมก็คือการสรา้งส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆใหจ้กัรยานอยา่งสมบูรณ์โดยไม่

มี เ ง่ือนไขใดๆมารบกวนความสะดวกในการ

เดินทางดังท่ีไดน้ าเสนอในบทความน้ีโดยใชพ้ื้นท่ี

ของ เทศบาลนครนครราช สีมาเ ป็นต้นแบบ 

นอกจากน้ันยงัตอ้งมีการกระตุน้ใหผู้ใ้ชจ้กัรยานเกิด

การรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆเพ่ือใหค้วามคิดเห็น 

เสนอแนะ ดูแลรักษา องค์ประกอบอ านวยความ

สะดวกใหก้ับผูใ้ชจ้กัรยานท่ีสรา้งขึ้ นมาแลว้ใหเ้กิด

การใช้งานอย่าง ต่อ เ น่ืองน า ไปสู่ ก ารพัฒนา

โครงการอ่ืนต่อไป โดยวงจรต่างๆการปฏิบัติน้ีถือ

เป็นการเรียนรูร้่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิด 

ชอบกับประชาชนท่ีจะสรา้งวัฒนธรรมจักรยาน

ขึ้ นมา เพ่ือน ามาสู่การฒนาพ้ืนท่ีอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม: 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ท่ีอยู:่ 283 ถนนมหาดไทย อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 

โทรศพัท:์ 044-267844 โทรสาร: 044-267-844 

Email: nikhomb@gmail.com, nikhom_boon@hotmail.com 

mailto:nikhomb@gmail.com
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อุโมงค ์ทางเลือก ทางลอดขา้มถนนส าหรบัคนเดินเทา้ในกทม.  

 

Tunnel: alternative or preferred choice of street-crossing for  

pedestrian in Bangkok 

 
รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล 

ภาควชิาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

บทคัดย่อ: ดัชนีวดัความเป็นเมืองน่าอยู่คงไม่เพียงแต่การมีอยูข่องสาธารณูปโภค และ/หรือส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่างๆ แต่การเขา้ถึงและความเท่าเทียมในการใชป้ระโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ัน เป็นปัจจยัท่ีส าคญักวา่ ดังเช่น

ทางเทา้ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอยู่ใหเ้ห็นมากมาย แต่คนเดินเทา้กลบัไดร้บัประโยชน์จากหน้าท่ีของทางเทา้

น้อยมาก เน่ืองจากความเป็นหลุมเป็นบ่อของทางเทา้ ความหนาแน่นของแผงลอยบนทางเทา้ ความไม่ต่อเน่ือง

และความไม่สม า่เสมอของทางเทา้ รวมทั้งการปรากฏของสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีกีดขวางบนทางเทา้ เป็นตน้ 

นอกจากความไม่สะดวกสบายของการเดินบนทางเทา้แลว้ ส่ิงท่ีคนเดินเทา้ตอ้งเผชิญคือการขา้มถนน ซ่ึงทาง

ขา้มท่ีคุน้เคย ไดแ้ก่ ทางมา้ลาย สะพานลอย และอุโมงคล์อดขา้มถนน  

ทางมา้ลายท่ีมีอยู่หลายแห่งบนทอ้งถนนในกทม. ไม่ไดห้มายรวมถึงความปลอดภัยท่ีมากขึ้ น หรือ

สะพานลอยขา้มถนนในบริเวณท่ีการจราจรหนาแน่น ก็ไม่ไดร้บัความนิยมจากคนเดินเทา้เพราะความสูงหรือ

ความชนัของสะพานลอย คนเดินเทา้ในกทม. จึงเลือกท่ีจะเส่ียงกบัอุบติัเหตุดว้ยการใชท้างมา้ลายมากกวา่การ

ไต่ขึ้ นสะพานลอยขา้มถนน ในขณะท่ีทางเลือกท่ีเป็นอุโมงคล์อดถนนมีเพียงสองแห่งในกทม. ซ่ึงอาจเน่ืองจาก

การลงทุนสรา้งอุโมงคมี์ค่าใชจ้่ายท่ีสูงกว่าการท าทางมา้ลาย หรือสะพานลอยขา้มถนน อีกทั้งภาพลกัษณ์ของ

การเกิดอาชญากรรมภายในอุโมงคเ์ม่ือกวา่ 40 ปีท่ีผ่านมา 

การศึกษาน้ีท าการสัมภาษณ์คนกทม. ท่ีมีประสบการณ์การใชท้างขา้มทั้งสามประเภท พบว่าอุโมงค์

เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีเห็นไดช้ัดในดา้นระยะทางตามกลุ่มอายุต่างๆ ดว้ยคะแนน 2.52 จาก 3.0 ในขณะท่ี

สะพานลอยและทางมา้ลายไดค้ะแนน 1.79 และ 1.70 ตามล าดับ ส าหรบัผลคะแนนท่ีส่งผลทางลบสูงสุด ใน

แง่ของความเม่ือยลา้น้ัน คือสะพานลอยขา้มถนน (2.89) ตามมาดว้ยอุโมงค ์(1.96) และทางมา้ลาย (1.15) 

ขอ้มลูเหล่าน้ีสามารถใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะกบันักวางผงัเมืองและผูว้า่กรุงเทพมหานคร ส าหรบัการพฒันาเมืองใน

อนาคต  

 

ค าส าคญั: โครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นเสน้ทางสญัจร, ทางเดินสาธารณะ 
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1.  บทน า 

 

 การสญัจรทางเทา้ในกทม. อาจไม่เป็นประเด็น

ส าหรับผูเ้ดินทางดว้ยรถยนต์ เพราะชีวิตเร่ิมจาก

การขึ้ นรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต์หน้าบา้น ลงรถ

ท่ีท่ีจอดรถในท่ีท างาน หรือหา้งสรรพ สินคา้ และ

ลงจากรถอีกครั้งเม่ือกลับถึงท่ีพักอาศัย แต่ส าหรบั

คนเดินเท้า คงคุน้ชินกับส่ิงกีดขวางมากมายบน

ทางเทา้ รวมทั้งสภาพทางกายภาพของบาทวถีิ ก็ไม่

เอ้ือใหเ้กิดความสะดวกสบายในการเดินเทา้ ยงัไม่

รวมถึงผู้พิการทางสายตา และ/หรือผู้ท่ีต้องการ

ทางเดินจกัรยานเพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทาง 

ถัดจากภาพรวมทางกายภาพในเสน้ทางเดินเทา้ก็

เป็นการขา้มถนน คนเดินเท้าต้องเส่ียงอันตราย

ขา้มถนนท่ีมีมากขึ้ นทุกวนั ทุกวนัในขณะท่ีทางเทา้

และทางขา้มก็ลดลง หรือไม่ได้เตรียมใหค้นสอง

ฝากถนนเช่ือมต่อกันอีกต่อไป ซ่ึงสะพานลอยเป็น

หน่ึงในทางเลือกส าหรบัการขา้มถนนในเมืองใหญ่

ดังเช่นกทม. แต่ทางเลือกน้ีสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผูใ้ชเ้พียงใด 

ส าหรบัความนิยมของการใชท้างมา้ลายอาจ

มีมากกวา่สะพานลอย เพราะผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเหน่ือยขึ้ น

บันได อีกทั้งทางมา้ลายก็เป็นการลงทุนท่ีถูกท่ีสุด 

หากไม่นับรวมอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้ นจากการวิ่งขา้ม

ถนนตามอ าเภอใจของผูใ้ช ้แลว้การใชอุ้โมงค์เพ่ือ

เป็นตัวเช่ือมระหว่างสองฝัง่ถนนน้ัน ควรถูกน ามา

พิจารณาหรือไม่ อย่างไร แน่นอนค่าลงทุนในการ

สรา้งอุโมงค์ย่อมสูงกว่าการสรา้งสะพานลอยและ

ทางมา้ลาย จึงเป็นท่ีมาของโครงการส ารวจความ

คิดเห็นของผูใ้ชส้ะพานลอย ทางมา้ลาย และอุโมงค ์

เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานผลักดันนโยบายเพ่ือการ

ลงทุนโครงสรา้ง พ้ืนฐานดา้นเสน้ทางสญัจร เพ่ือ

รองรับการเดินและการใช้จักรยานในเส้นทาง

สาธารณะต่อไป 

อยา่งไรก็ตามการวิเคราะหค์วามคุม้ทุนโดย

ใชม้าตรการทางตรงทางเศรษฐศาสตร์อย่าง ROI 

(Return on Investment) จะไม่สามารถแสดงถึง

ความคุม้ทุนไดจ้ริงเพราะผลประโยชน์ของโครงการ

ลักษณะน้ีจะมีทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

เช่น ท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีขึ้ น สงัคมน่าอยูข่ึ้ น 

มลพิษน้อยลง ความเครียดน้อยลง คุณภาพชีวิตดี

ขึ้ น ฯลฯ ดงัน้ัน การวเิคราะหค์วามคุม้ทุนจึงอาจใช้

วิธีการท่ีเรียกวา่ SROI หรือ Social ROI ซ่ึงครอบคลุม

หลากมิติมากกว่า และสมบรูณ์ รวมทั้งถูกตอ้งกว่า 

อย่างไรก็ตามในโครงการน้ีจะยังไม่ได้วิเคราะห ์

SROI เพราะเป็นเพียงการ ศึกษาขั้นตน้เพ่ือทราบ

ทัศนคติของประชาชนกทม. ผูท่ี้มีประสบการณ์ตรง

กับการใช้อุโมงค์ในการลอดถนนโดยอุโมงค์ ใน

รายงานวิจยัน้ีหมายถึงอุโมงคท่ี์มีความลึกไม่มากนัก  

และใชส้ าหรบัเดินลอดถนนเท่าน้ัน เช่น อุโมงคบ์น

ถนนพญาไท หรืออุโมงค์หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา 

ในงานวิจยัน้ีไม่นับรวมอุโมงคเ์ดินลอดถนนของ MRT 

เน่ืองจากอุโมงคด์งักล่าวจะมีบนัไดเล่ือน ซ่ึงไม่สามารถ 

น ามาเทียบกบัทางมา้ลาย หรือสะพานลอย เช่นเดียว 

กบับนัไดเล่ือนเพ่ือขา้มถนนของ BTS ก็ไม่นับรวม

ในงานวจิยัน้ี 

1.1 วตัถุประสงค ์ 

ส ารวจความคิดเห็นของคนเดินเท้าท่ีมีต่อ

การใช ้ทางมา้ลาย อุโมงคห์รือ สะพานลอย เพ่ือใช้

เป็นขอ้มลูในการก าหนดนโยบาย และวางแผนเพ่ือ

การลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นเสน้ทางสญัจร เพ่ือ

รอง รับการเดินและการใชจ้ักรยานในเสน้ทาง

สาธารณะต่อไป 
 

2. การด าเนินงานวิจยั 

 

2.1  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 5 

กลุ่มอายุไดแ้ก่   

(1) 15-17 ปี (วยันักเรียนมธัยมปลาย) 

(2) 18-25 ปี  (วยันิสิต นักศึกษา) 

(3) 26-45 ปี (วยัท างาน) 

(4) 46-60 ปี (วยัอาวุโส) 

และ(5) >60 ปี (วยัเกษียณ)* 
 

หมายเหตุ: *วยัเกษียณในท่ีน้ีหมายถึงผูท่ี้อายุมากกว่า 60 ปี 

ไม่รวมกรณีท่ีเกษียณจากการท างาน หรือเกษียณก่อนอายุ 60 

ปี (early retirement) 

 

ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างตอ้งเป็นผู ้ท่ีมีประสบ- 

การณ์ตรงกับการใช้อุโมงค์ ทางม้าลาย และ

สะพานลอยมาก่อน ดังน้ันจึงได้ท าการศึกษา
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เฉพาะในบริเวณใกลอุ้โมงคล์อดถนนท่ีถนนพญาไท 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2.2 การสรา้งแบบสอบถาม  

2.3 สมัภาษณ์และกรอกแบบสอบถาม โดย

สัมภาษณ์แต่ละกลุ่มอายุ กลุ่มละ 100 คน (จ านวน

ไม่ต า่กว่า 40 คน) รวมแบบสอบถาม 500 ชุด 

(เตรียมแบบสอบถามทั้งหมด 600 ชุด ในกรณี

ขอ้มูลสูญหายหรือไม่ครบถ้วน หรือสัมภาษณ์

เพ่ิมเติม) 

2.4 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย SPSS และสรุป

ขอ้มลูเพ่ือท ารายงาน 
 

หมายเหตุ: การศึกษาครั้งน้ีมิไดเ้ป็นการวัดทัศนคติของคน

กทม. ในภาพรวม ซ่ึงกรณีน้ีตอ้งใชส้ัดส่วนของกลุ่มอายุตัวอย่าง

ใหส้ะทอ้นตามส่ิงท่ีเป็นจริง แต่ในโครงการน้ีตอ้งการทราบถึง

ทัศนคติของคนต่างอายุ จึงไดก้ าหนดใหใ้ชจ้ านวนตัวอย่าง (n) 

ในแต่ละกลุ่มเท่ากนั ซ่ึงในท่ีน้ีไดก้ าหนดใหเ้ท่ากบั 100 อย่างไร

ก็ตามในสภาพสนามอาจไม่สามารถหาจ านวนตัวอย่างไดค้รบ 

100 ส าหรับบางกลุ่มอายุ เช่น กลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัย

เกษียณ จึงไดก้ าหนดไวอ้ย่างต า่ไม่น้อยกว่า 40 ทั้งน้ีในการ

ค านวณทางสถิติของแต่ละกลุ่มจะใช ้SPSS ปกติ แต่ในกรณีหา

ค่าทางสถิติในภาพรวม ผูศึ้กษาจะท าการ normalize ขอ้มูลเพื่อ

ขจดัความเบข้องขอ้มูลกรณีมีค่า n ใดมากไปหรือน้อยไป ออก

เสียก่อน โดยการหาค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มย่อยมารวมกนั และ

หารดว้ยขนาดจ านวนกลุ่มย่อยน้ันๆ  

 

3. ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

  

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตามแบบสอบ 

ถามขา้งต้น ได้ถูกแปลงเป็นตัวเลข เพ่ือการ

วเิคราะหท์างสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ค่าท่ีบนัทึกเพ่ือจ าแนกกลุ่มตามหวัขอ้

ในแบบสอบถาม และจ านวนและรอ้ยละของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
 

หวัขอ้ กลุ่ม ค่าท่ีบนัทึกเพ่ือ 

การวิเคราะห ์ทางสถติ*ิ 

จ  านวน 

(n) 

รอ้ยละ 

อาย ุ

 

 

 

15-17 ปี 1 100 16.7 

18-25 ปี 2 241 40.3 

26-45 ปี 3 116 19.4 

46-60 ปี 4 101 16.9 

>60 ปี 5 40 6.7 

 รวม 598 100 

เพศ 

 

ชาย 1 270 45.2 

หญิง 2 328 54.8 

 รวม 598 100 

อาชีพ คา้ขายสว่นตวั 1 46 7.7 

หวัขอ้ กลุ่ม ค่าท่ีบนัทึกเพ่ือ 

การวิเคราะห ์ทางสถติ*ิ 

จ  านวน 

(n) 

รอ้ยละ 

 

 

 

ขา้ราชการ 

รฐัวิสาหกิจ 

2 100 16.7 

บริษัทเอกชน 3 40 6.7 

นักเรียน 

นักศึกษา 

4 352 58.9 

เกษียณ 5 16** 2.7 

อ่ืนๆ ระบุ 6 44 7.4 

 รวม 598 100 

รายได/้เดอืน <10,000 

บาท 

1 363 60.7 

10,000 - 

20,000 บาท 

2 156 26.1 

20,000 – 

40,000 บาท 

3 60 10.0 

>40,000 

บาท 

4 19** 3.2 

 รวม 598 100 

ประเด็นสมัภาษณ ์          

(ขอ้ 8) ถา้ท่านเลือกได ้ 

ท่านอยากใหส้รา้งทางเลือกใด  

(เลือกเพียงขอ้เดียว) 

สะพานลอย 1 

อุโมงค ์2 

ทางมา้ลาย 3 

  

 

*หมายเหตุ: ค่าเหล่าน้ีเป็นเพียงการจ าแนกกลุ่มของผู ้ถูก

สมัภาษณต์ามระบบSPSS แต่ไม่ไดใ้ชส้ าหรบัการค านวณ 

**หมายเหตุ: ค่า n  น้ีต า่กว่า 40 ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นการ

ออกแบบงานวิจัย แต่เน่ืองจากสมมุติฐานของงานวิจัย คือ 

“อายุ” เป็นปัจจยัหลัก (ซ่ึงค่า n ตอ้งเท่ากบัหรือมากกว่า 40) 

ส่วน “อาชีพ” และ “รายได”้ เป็นปัจจยัรอง การวิเคราะหผ์ลจึง

ยงัท าได ้แต่โดยการใหข้อ้สงัเกตประกอบไวด้ว้ย 

 

ตารางท่ี 2: ค่าคะแนนเรียงตามล าดบัความส าคญั

ของแต่ละประเด็น 

ประเด็นสมัภาษณ์ (ขอ้1-7) ตามปัจจยัต่างๆ 

เช่น ระยะทาง ความสะดวก เป็นตน้ 

มาก 3 

ปานกลาง 2 

น้อย 1 

  

 3.1 สถิติเชิงวิเคราะห ์(Analytical 

statistics) 

ขอ้มูลจากตารางท่ี 2 ในประเด็นสัมภาษณ์

ขอ้ท่ี 1-7 ตามปัจจยัต่างๆ อนัไดแ้ก่ (ก) ระยะทาง 

(ข) ความสะดวกสบาย (ค) ความปลอดภยั (ง) 

ความเหน่ือยลา้ในการใชท้างเลือกน้ัน (จ)ความ 

สามารถในการกันแดดฝน (ฉ) ความสูงต า่ของ

ทางเลือกน้ัน และ (ช) งบประมาณในการก่อสรา้ง 

หากน ามาวิเคราะหท์างสถิติตอ้งใชจ้ านวนตัวอยา่ง 

(n) ในแต่ละกลุ่มเท่ากนั แต่ในความเป็นจริงยอ่ม
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เป็นไปไม่ได ้ทั้งน้ีจากการลงพ้ืนท่ีสอบถามขอ้มลูได้

กลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากนัโดยมีรอ้ยละของแต่ละกลุ่ม

แสดงในตารางท่ี 1 โดยจ านวน n ท่ีน้อยท่ีสุดควร

เท่ากับ 40 ในกลุ่มย่อยของหัวขอ้ต่างๆ เช่น 

“อายุ” 

อน่ึงเพ่ือขจดัความเบข้องขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงได้

ท าการ normalize ขอ้มลูตามจ านวนตัวอยา่งในแต่

ละหวัขอ้ เช่น หวัขอ้อายุ และไดค้ะแนนถ่วงน ้าหนัก

ของแต่ละทางเลือกตามปัจจัยต่างๆ โดยในแต่ละ

ทางเลือกน้ัน ค่า      และ     ค านวณได้ตาม

สมการท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 
 

      = [(จ านวนคนท่ีใหค้วามส าคญัมากกบัทางเลือกน้ัน x 3 

คะแนน) + (จ านวนคนใหค้วามส าคญัปานกลางกบัทางเลือก

น้ัน x 2 คะแนน) + (จ านวนคนท่ีใหค้วามส าคัญน้อยกับ

ทางเลือกน้ัน x 1 คะแนน)] /n
j                                                 

(1) 

     = [(   ) + (   ) + ………….…+. (   )] / n (2) 
 

 

หมายเหตุ: สมการ (2) เป็นวิธีการ normalize ส าหรับกรณี n 

ของแต่ละกลุ่มย่อยมีขนาดไม่เท่ากนั 

 

ตัวอยา่งการค านวณตามสมการท่ี (1) และ 

(2) แสดงดังตารางท่ี 3-4 รูปท่ี 1-2 และตารางท่ี 

5 โดยตารางท่ี 3 เป็นคะแนนถ่วงน ้าหนักตามกลุ่ม

อายุในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้น

ระยะทาง และตารางท่ี 4 แสดงคะแนนถ่วงน ้าหนัก

ตามกลุ่มอายุในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจาก

ปัจจยัดา้นความเหน่ือยลา้ 

จากตารางท่ี 3 แสดงว่าทุกช่วงกลุ่มอายุ

เลือกท่ีจะลอดถนนด้วยอุโมงค์มากกว่าอีกสอง

ทางเลือก และสะพานลอยได้รับความส าคัญ

มากกว่าทางมา้ลายเล็กน้อย ทั้งน้ีในภาพรวมของ

ทั้งกลุ่มอายุ ก็ไดข้อ้สรุปท านองเดียวกนั 
  

ตารางท่ี 3: คะแนนถ่วงน ้าหนักตามกลุ่มอายุใน

แต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยด้าน

ระยะทาง 

 

 

   คะแนนถว่งน ้าหนักท่ีไดข้องแต่ละทางเลือก 

ทางมา้ลาย สะพานลอย อุโมงค ์

อาย ุ

15-17 ปี n1=100 
  1 

1.87 1.90 2.22 

18-25 ปี n2=241 
  2 

1.66 1.68 2.66 

26-45 ปี n3=116   3 1.68 1.84 2.49 

46-60 ปี n4=101   4 1.69 1.75 2.55 

 

 

   คะแนนถว่งน ้าหนักท่ีไดข้องแต่ละทางเลือก 

ทางมา้ลาย สะพานลอย อุโมงค ์

มากกวา่ 

60 ปี 

n5=40   5 

1.58 1.78 2.65 

 
 n=5   T 1.70 1.79 2.52 

 

ตารางท่ี 4: คะแนนถ่วงน ้าหนักตามกลุ่มอายุใน

แต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นความ

สะดวก สบาย 
 

    คะแนนถ่วงน ้าหนักที่ไดข้องแต่ละ

ทางเลือก 

ทางมา้

ลาย 

สะพานลอย อุโมงค์ 

อาย ุ

15-17 ปี n1=100 
  1 

2.04 1.83 2.12 

18-25 ปี n2=241 
  2 

1.91 1.56 2.52 

26-45 ปี n3=116   3 2.02 1.61 2.34 

46-60 ปี n4=101   4 1.89 1.63 2.48 

มากกวา่ 

60 ปี 

n5=40   5 

2.00 1.65 2.35 

  n=5   T 1.97 1.66 2.36 

 

เม่ือพิจารณาปัจจัยดา้นความสะดวกสบาย 

ทางมา้ลายไดร้บัความส าคัญมากกว่าสะพานลอย 

ซ่ึงตรงขา้มกับผลดา้นปัจจยัดา้นระยะทาง อยา่งไร

ก็ตามอุโมงคก็์ยงัเป็นทางเลือกท่ีไดร้บัความส าคัญ

มาก ท่ี สุ ด ใน ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย 

เช่นเดียวกับปัจจยัดา้นระยะทาง แต่ดว้ยคะแนนท่ี

น้อยลงเล็กน้อย (2.36 เทียบกบั 2.52) 
 

 
 

รูปท่ี 1: คะแนนถ่วงน ้าหนักตามกลุ่มอายุในแต่ละ

ทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นความ

ปลอดภยั 
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จากรูปท่ี 1 ทางเลือกท่ีไดร้ับความส าคัญ

น้อยท่ีสุด คือ ทางมา้ลายและในแต่ละกลุ่มอายุก็ให้

ความส าคัญกับอุโมงค์ในดา้นความปลอดภัยมาก

ท่ีสุด ยกเว ้น กลุ่มอายุ 15-17 ปี ซ่ึงให้ความ 

ส าคัญกับสะพานลอยมากกว่าอุโมงค์เล็กน้อย แต่

ในภาพรวมอุโมงคก็์เป็นทางเลือกท่ีไดร้บัความส าคญั

มากกว่า แต่ความแตกต่างของคะแนนของอุโมงค์

กับสะพานลอยในกรณีน้ีต่างกันไม่มาก แสดงว่า

กลุ่มตัวอย่างเห็นประเด็นความปลอดภัยของสอง

ทางเลือกน้ีไม่ต่างกนั 
 

 

รูปท่ี 2: คะแนนถ่วงน ้าหนักตามกลุ่มอายุในแต่ละ

ทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความ

เหน่ือยลา้ 

ส าหรบัการพิจารณาปัจจยัดา้นความเหน่ือย

ลา้ในการใชท้างเลือกน้ัน ทางเลือกท่ีไดร้บัคะแนน

มาก แสดงว่าก่อใหเ้กิดความเหน่ือยลา้มากท่ีสุด 

ซ่ึงทุกกลุ่มอายุใหค้วามเห็นตรงกนัวา่ สะพานลอย

เป็นทางเลือกท่ีเหน่ือยมากท่ีสุด ดว้ยคะแนนรวมสูง

ถึง 2.89 (ซ่ึงมากกวา่กรณีอ่ืนๆ) ดว้ย และเห็นวา่

ทางมา้ลายเหน่ือยน้อยกวา่อุโมงค ์ 

การค านวณคะแนนถ่วงน ้าหนักตามสมการ

ท่ี (1) และ (2) ในหวัขอ้อ่ืนๆ ของแต่ละทางเลือก

โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นต่างๆ สรุปไดด้ังตาราง

ท่ี 5 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5: ทางเลือกท่ีไดร้บัคะแนนถ่วงน ้าหนัก 

    มาก โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นต่างๆ  
 

หวัขอ้ ทางเลือกท่ีไดร้บัคะแนนถ่วงน ้าหนัก   T  มาก ในปัจจยัดา้นต่างๆ 

 ระยะ 

ทาง 

ความ

สะดวก 

ความ

ปลอด 

ภยั 

ความ

เหน่ือย

ลา้ 

ความ

สงู 

กนัแดด

กนัฝน 

งบประ

มาณ 

อาย ุ

  T 

อุโมงค ์ 

(2.52) 

อุโมงค ์ 

(2.36) 

อุโมงค ์ 

(2.56) 

สะพาน

ลอย 

(2.89) 

สะพาน 

ลอย 

(2.94) 

อุโมงค ์ 

(2.89) 

อุโมงค ์ 

(2.85) 

เพศ 

  T 

อุโมงค ์ 

(2.53) 

อุโมงค ์ 

(2.39) 

อุโมงค ์ 

(2.57) 

สะพาน

ลอย 

(2.91) 

สะพาน 

ลอย  

(2.95) 

อุโมงค ์ 

(2.92) 

อุโมงค ์ 

(2.85) 

อาชีพ 

  T 

อุโมงค ์ 

(2.55) 

อุโมงค ์ 

(2.37) 

อุโมงค ์ 

(2.56) 

สะพาน

ลอย 

(2.87) 

สะพาน 

ลอย 

(2.90) 

อุโมงค ์ 

(2.87) 

อุโมงค ์ 

(2.84) 

รายได ้

  T 

อุโมงค ์ 

(2.53) 

อุโมงค ์

(2.35) 

อุโมงค ์ 

(2.49) 

สะพาน

ลอย 

(2.90) 

สะพาน

ลอย  

(2.92) 

อุโมงค ์ 

 

(2.89) 

อุโมงค ์ 

(2.86) 

 

จากทางเลือกและคะแนนถ่วงน ้ าหนักดัง

แสดงในตารางท่ี 5 สรุปไดว้า่ไม่วา่จะพิจารณาจาก 

อายุ เพศ อาชีพ หรือรายได้ ก็ได้ข ้อสรุปแบบ

เดียวกัน คืออุโมงค์ ดีท่ีสุด ปลอดภัยท่ีสุด แต่แพง

ท่ีสุด 
 

4. สรุปผลการวิจยั 

 

การส ารวจความคิดเห็นของคนเดินเทา้ท่ีมี

ต่อการใช ้ทางมา้ลาย สะพานลอย หรืออุโมงค ์เพ่ือ

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบาย และวางแผน

เพ่ือการลงทุนโครงสรา้ง พ้ืนฐานดา้นเสน้ทาง

สญัจร เพ่ือรองรบัการเดินและการใชจ้กัรยานใน

เสน้ทางสาธารณะ ดว้ยการสัมภาษณ์ (โดยผูถู้ก

สัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ท่ีเคยใช้อุโมงค์ในการขา้ม/

ลอดถนนมาก่อน) โดยพิจารณาในหวัขอ้เร่ือง (ก) 

อายุ (ข) เพศ (ค) อาชีพ และ(ง) รายไดต่้อเดือน 

และในแต่ละหวัขอ้มีการพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ (ก) ระยะทาง (ข) ความสะดวกสบาย (ค) 

ความปลอดภัย (ง) ความเหน่ือยล้าในการใช้

ทางเลือกน้ัน (จ) การกนัแดดกนัฝน (ฉ) ความสูง

ของทางเลือกน้ัน และ (ช) งบประมาณในการสรา้ง

ทางเลือกน้ัน  

จากกลุ่มตัวอย่าง 598 คน เม่ือกล่าวใน

ภาพ รวมของทุกกลุ่มอายุ เพศ อาชีพ และรายได ้

ให้ความส าคัญ หรือเห็นข้อดีมากกับอุโมงค์

เหมือนกนัในทุกปัจจยั แต่เม่ือพิจารณาเร่ืองปัจจยั

ด้านต่างๆ ล าดับความส าคัญเปล่ียนแปลงตาม

ทาง เ ลือกเช่น  ถ้า พิจารณาปัจจัยด้านความ
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สะดวกสบาย ทางม้าลายก็ได้รับความส าคัญ

มากกว่าสะพานลอย ในทางกลับกันถ้าพิจารณา

ปัจจัยด้านความปลอดภัย สะพานลอยจะได้รับ

ความส าคญัมากกวา่ทางมา้ลอย ส าหรบัปัจจยัเร่ือง

ความสูง และความเหน่ือยลา้ของการใชท้างเลือก

น้ัน ทางเลือกท่ีได้คะแนนมาก หรือมีผลทางลบ

มาก คือ สะพานลอย  

โดยสรุปอุโมงค์ได้รับความส าคัญมากใน

การสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามครั้งน้ี ผูว้ิจัยมี

ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม

เพ่ิมเติมดงัน้ี 

(ก) ทุกทางเลือกมีความส าคญัขึ้ นกบัปัจจยั

แวดล้อม รวมทั้ งการสร้างทางเลือกน้ันๆ ให้

เหมาะสมกบัคนเดินเทา้ โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ เช่น คนพิการ คนสูงอายุ เป็นต้น 

จึงควรมีการศึกษาแบบเดียวกันน้ีกับผู้พิการทาง

สายตา ทางห ูเป็นตน้ 

(ข) การลอดถนนด้วยอุโมงค์น้ัน เป็น

ทางเลือกท่ีใช้กันมากทั้ งในยุโรป และอเมริกา

รวมทั้ งเมืองใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่นและจีน หาก

ประเทศไทยจะน ามาใชก็้คงตอ้งสรา้งใหเ้หมาะกับ

พฤติกรรม และธรรมชาติของความเป็นอยู่อย่าง

ไทย คงไม่ใช่เพียงการสรา้งอุโมงค์เลียนแบบ

ต่างชาติเท่าน้ัน 

(ค) ดว้ยราคาค่าก่อสรา้งท่ีสูงกวา่ทางเลือก

อ่ืนๆ การสรา้งอุโมงค์จึงเหมาะท่ีจะเป็นทางเลือก

ในเมืองใหญ่เท่าน้ัน ถึงกระน้ันก็ตามการเลือก

สถานท่ีตั้งของอุโมงคใ์นเมืองก็มีความจ าเพาะตาม

ความจ าเป็นท่ีผู้สัญจรต้องการ เช่นอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย ราชประสงค ์สยามสแควร ์หรือพระ

โขนง เป็นต้น และส่ิงส าคัญท่ีต้องค านึงด้วยคือ

ปัจจยัดา้นความปลอดภยัของผูส้ญัจร  

 

 

 

 

 

 

 

(ง)  นอกจากการพิจารณาเร่ืองสถานท่ีตั้ง

อุโมงคแ์ลว้ เวลาในการเปิดอุโมงค์ก็เป็นขอ้พิจารณา

หลกัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ เพราะตอ้งค านึง เร่ืองความ

ปลอดภยัและความสะดวกสบายของผูส้ญัจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ท่ีอยู:่ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท:์ 0 2218 6667 โทรสาร: 0 2218 6666  

Email: sirima.p@chula.ac.th 
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โครงการจกัรยานสีขาว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสกลนคร 
 

White bicycle project at Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon 

Nakhon Province Campus.  
พงษ์ศกัด์ิ สุริยวนากุล 

รศ.ดร.พงษศ์กัด์ิ สุริยวนากุล
1
, ดร.วิรชั หิรญั

1
 และอาจารยเ์กรียงไกร พรอ้มนฤฤทธ์ิ

1
 

1
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

 

บทคดัย่อ: การใชร้ถจกัรยานยนตข์องนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

สกลนคร ในการเดินทางท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติเหตุ ส้ินเปลืองพลังงาน รวมทั้งสรา้งมลภาวะท่ี

เป็นพิษ ดงัน้ันการส่งเสริมใหนิ้สิตใชจ้กัรยานในการเดินทางทดแทนการใชร้ถจกัรยานยนตย์อ่มส่งผลดีในหลาย

ดา้น สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของวิทยาเขตฯ และรูปแบบการพกัอาศยัของนิสิตท่ีเหมาะสมส าหรบัการใช้

จกัรยานในการเดินทางสญัจร ดงัน้ันวทิยาเขตฯ จึงไดด้ าเนินโครงการจกัรยานสีขาวขึ้ น โดยก าหนดใหนิ้สิตขั้นท่ี

ปี 1 ซ่ึงพกัอาศยัในหอพกัของวทิยาเขตฯเดินทางสญัจรภายในดว้ยจกัรยาน โครงการไดเ้ร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2543 และปัจจุบันมีจ านวนนิสิตเขา้ร่วมโครงการจกัรยานสีขาวแลว้มากกว่า 16,000 คน ทั้งน้ีผล

ความส าเร็จของโครงการประเมินใน 3 ลกัษณะคือ 1) การประหยดัพลงังานเช้ือเพลิงจากการใชจ้กัรยานแทน

การใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการเดินทางคิดเป็นปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดท้ั้ งส้ิน 15,762 ลิตรต่อปี  2) 

จ านวนมลภาวะทางอากาศท่ีลดลงเน่ืองจากการใชจ้ักรยานแทนจักรยานยนต์ในรูปของการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดจ์ านวน 61,472 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซดต่์อปี  3) อตัราการใชพ้ลงังานของนิสิตในรปู

ของการเผาผลาญแคลอร่ีซ่ึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของนิสิตซ่ึงนิสิตแต่ละคนสามารถเผาผลาญแคลอร่ีไดจ้ านวน  

600 กิโลแคลอร่ีต่อวนั ท าใหล้ดความเส่ียงต่อการภาวะเร้ือรงัต่างๆผลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่การ

ด าเนินโครงการจกัรยานสีขาวของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนครส่งผล

ดีในหลายดา้นและสามารถส่งเสริมใหม้ีการใชจ้กัรยานเดินทางไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

ค าส าคญั: เสน้ทางจกัรยาน, ประหยดัเช้ือเพลิง, การใชจ้กัรยานเดินทางอยา่งยัง่ยนื 
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1.  บทน า 

 

การใชร้ถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติเหตุ และ

ส้ินเปลืองพลังงาน รวมทั้งสรา้งมลภาวะท่ีเป็นพิษ ดว้ย

สภาพแวดลอ้มของวทิยาเขต และรปูแบบการพกัอาศยัท า

ใหเ้หมาะสมท่ีจะใชจ้กัรยานในการเดินทางสญัจร ดงัน้ัน

วิทยาเขตฯ จึงไดด้ าเนินโครงการจกัรยานสีขาวขึ้ น โดย

ก าหนดใหนิ้สิตขั้นท่ีปี 1 ของวิทยาเขตซ่ึงพักอาศัยใน

หอพกัของวิทยาเขต เดินทางสญัจรภายในวิทยาเขตดว้ย

จักรยาน โครงการไดเ้ร่ิมด าเนินมาตั้งแต่ปีการศึกษา  

2543 ในชว่งเริ่มตน้เป็นการใหบ้ริการจกัรยาน  โดยการ

เช่าเหมาจ่ายเป็นรายวนั  รายเดือน  และรายปี ในราคา

ประหยดั  เพื่อใหนิ้สิตและบุคลากร ไดใ้ชจ้ักรยานเป็น

พาหนะสัญจรภายในและโดยรอบวิทยาเขต  และเมื่อปี

การศึกษา 2554 ไดเ้ปล่ียนรูปแบบเป็นการใหบ้ริการ

จกัรยานแบบไมเ่ก็บค่าธรรมเนียมการเชา่เหมา 
 

 

 
 

รูปที ่1:  การใชจ้กัรยานของนิสิต 

โครงการจักรยานสีขาวในช่วงเ ร่ิมก่อตั้ งในปี

การศึกษา 2543 ไดร้ับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร 

ผู้ริ เ ร่ิมโครงการกองทุนจักรยานสีขาว คณาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสกลนคร รวมถึงผูม้ีอุปการคุณในการบริจาคเงิน

สมทบเขา้กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัซ้ือและซ่อม

บ ารุง หลงัจากน้ันไดร้บัการบริจาคจกัรยานตามโครงการ 

KU.CSC. Green Campus Healthy Community จ านวน 

1,000 คนั รวมทั้งไดร้บัการสนับสนุนจากมลูนิธินิสิต

เก่า มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และไดร้ับความ

อนุเคราะหจ์ากวิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตบางเขน 

เพื่อรองรบัต่อการใหบ้ริการนิสิต ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้ น 
 

 

 
 

รูปที่ 2: การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

นอกจากการใหบ้ริการจกัรยานแก่นิสิตแลว้ วิทยา

เขตฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานท่ี

เกี่ยวขอ้ง โดยในปีการศึกษา 2547  ไดม้ีงบประมาณใน

การก่อสรา้งสถานท่ีบริการซ่อมบ ารุงรถจกัรยาน ตั้งอยู ่

ณ บริเวณโรงสูบน ้าหน้าเยื้ องหอพกันิสิตหญิง โดยมีการ

บริหารจัดการแบบให้บริการรวม โดยมีนิ สิตชมรม

จกัรยานมามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ตรวจสอบการ

ท างานของช่างซ่อมบ ารุง และช่วยเหลือในการปฏิบติังาน

ของช่ า งซ่ อมบ า รุ งด้ว ย ซ่ึ ง เ ป็นส่ วนห น่ึ งตามแ ต่

ความสามารถของนิสิต และในปีการศึกษา 2552   ไดม้ี

งบประมาณก่อสรา้งทางจักรยานเพื่อสุขภาพ  บริเวณ

หนา้หอพกันิสิต  ผ่านเสน้ทางรอบสนามกีฬา (ฝัง่อาคาร

สถานพยาบาล) และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโคมไฟ 

เพื่อความปลอดภยัและเป็นเสน้ทางสญัจรท่ีมีทศันียภาพ

ท่ีผ่อนคลาย จากน้ันปีการศึกษา 2553 ไดม้ีงบประมาณ

ในการก่อสรา้งโรงจอดจกัรยานแบบถาวรหนา้หอพกันิสิต

ชายอินทนิล  หอพกันิสิตหญิงนนทรี  และจดัการพื้ นท่ีใต้

ถุนอาคารหอพกันิสิตหญิงตาลฟ้าซ่ึงเป็นหอพกัใหม่ใหเ้ป็น

พื้ นท่ีจอดจักรยาน โดยสามารถจัดเก็บจักรยานได้

ประมาณหอพกัละ 500 คนั นอกจากน้ียงัไดม้ีการขยาย
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เสน้ทางจกัรยานบริเวณรอบอ่างสกลนคร เพื่อเป็น

เสน้ทางจกัรยานเพื่อสุขภาพดว้ย 

 การใหบ้ริการจกัรยานภายใตโ้ครงการจกัรยานสี

ขาว ปัจจุบันอยู่ภายในความรับผิดชอบของหน่วย

สวัสดิการนิสิต  งานบริการนิ สิต  ฝ่ายกิจการนิสิต

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

และใหอ้งคก์รนิสิตไดม้ามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  

ไดแ้ก่นิสิตชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพ ในดา้นการรณรงค์

ส่งเสริมและจดักิจกรรมเกี่ยวกับการใหบ้ริการจกัรยาน

และซ่อมบ ารุงจักรยานให้พร้อมใช้งาน พร้อมนิสิต

ชว่ยงานซ่อมจกัรยาน  จ านวน 4 คน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังาน

ประจ า รวมทั้งมีการประสานภารกิจกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอาคารสถานท่ี และฝ่าย

ทะเบียนและประมวลผล โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ี

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. วิธีการวิจยั 

 

การวิเคราะห์ด าเนินการโดยการศึกษารูปแบบ

การเดินทางของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงเดินทางออกจากหอพกั

ของมหาวิทยาเขต ไปยงัอาคารเรียน โรงอาหาร หอ้งสมุด 

สนามกีฬา โดยการสอบถามรูปแบบการเดินทางของ

นิสิต จากน้ันท าการวิเคราะหก์ารกระจายช่วงระยะการ

เดินทาง (Trip length distribution)  เพื่อวิเคราะหห์า

ระยะทางการเดินทางเฉล่ียในแต่ละวนัของนิสิต จากน้ันจึง

น าขอ้มลูท่ีระยะทางการเดินทางเฉล่ียไดไ้ปใชว้เิคราะหก์าร

ใชเ้ชื้ อเพลิงในการเดินทาง การวิเคราะห์มลภาวะท่ี

เกิดขึ้ น เพื่อเปรียบเทียบในกรณีท่ีนิสิตใชจ้กัยานยนตใ์น

การเดินทาง นอกจากน้ียงัไดท้ าการวิเคราะห์ค่าพลงังาน

ต่อหน่ึงหน่วยเวลา (Metabolic Equivalent) เพื่อหา

พลงังานท่ีนิสิตใชใ้นแต่ละวนัในกรณีท่ีใชจ้กัรยานในการ

เดินทาง 

 

3. ผลการวิจยั 

 

ผลการวิเคราะห์พบว่าในแต่ละวันนิสิตมีระยะ

ทางการเดินทางเฉล่ียคนละ 2,995 เมตร จากตัวเลข

ดงักล่าวสามารถน ามาประเมินในกรณีท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 1 ใช้

รถจกัรยานยนตใ์นการเดินทางแทนจกัรยาน โดยพบว่า 

ในแต่ละปีจะมีการใชเ้ชื้ อเพลิงในการเดินทางของนิสิตชั้น

ปีท่ี 1 ถึง 15,762 ลิตร ดงัน้ันการด าเนินโครงการ

จกัรยานสีขาวจึงชว่ยลดการใชเ้ชื้ อเพลิงลงไดปี้ละประมาณ  

16,000 ลิตร หากราคาน ้ามนัอยูท่ี่ลิตรละ 38 บาท จะ

คิดเป็นเงิน 598,961 บาทต่อปี ความประหยดัดงักล่าว

เป็นการประเมินเพียงการใชเ้ชื้ อเพลิงเท่าน้ัน ยังไม่ได้

รวมถึงการประหยดัท่ีเกิดจากการการใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืน 

ค่ายาง และค่าบ ารุงรักษาของรถจักรยานยนต์ ซ่ึงหาก

รวมตวัเลขดังกล่าวย่อมจะท าใหค้วามประหยดัมีค่าเพิ่ม

มากขึ้ น ส าหรบัการวิเคราะหม์ลภาวะท่ีลดลง จากการใช้

จกัรยาน ท าการวิเคราะหเ์ช่นเดียวกบัการวิเคราะหก์าร

ใชเ้ชื้ อเพลิง โดยวิเคราะหถึ์งปริมาณคารบ์อนไดออกไซค์

ท่ีเกิดขึ้ นหากนิสิตชั้นปีท่ี 1 เลือกใชจ้กัรยานยนตใ์นการ

เดินทาง โดยพบว่า ในแต่ละปีจะมีการปลดปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซค ์61,472 กิโลกรมั ซ่ึงเมื่อด าเนิน

โครงการจักรยานสีขาวจะท าให้ลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซคล์งไดแ้ละจากการท่ีในแต่ละวนันิสิต

จะตอ้งป่ันจกัรยานระหวา่งหอพกันิสิต  ไปยงัอาคารเรียน  

อาคารโรงอาหาร หรือสนามกีฬา มีระยะทางโดยรวม

ประมาณ 3 กิโลเมตรต่อวนัและใชเ้วลาโดยรวมต่อวนั

มากกว่า 60 นาที ซ่ึงสามารถสะทอ้นประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การป่ันจกัรยานในมิติดา้นพฒันาสุขภาพ ไดแ้ก่   

1) เป็นวธีิออกก าลงัท่ีแสนงา่ย  

2) ท าใหร้ะบบไหลเวยีนของเลือด และการท างาน

ของหวัใจดีขึ้ น  

3) เพิ่มความแข็งแกร่งใหก้บัร่างกาย  

4) ชว่ยใหก้ลา้มเน้ือกระชบั  

5) เป็นพาหนะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

6) ชว่ยใหสุ้ขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้ น  

7) ชว่ยในการลดน ้าหนัก  

จากการประเมินโดยใชห้น่วยแสดงค่าพลงังานต่อ

หน่ึงหน่วยเวลาท่ีเรียกวา่ Metabolic Equivalent ยอ่ว่า 

ฝ่าย

กิจการ 

นิสิต 

ฝ่าย

บริหาร 

ฝ่าย

อาคาร 

สถานท่ี 

 

ฝ่ายทะเบียน 

และ

ประมวลผล 

ภารกิจ 

- รกัษาความปลอด 

ภยัและระมดัระวงั 

การสญูหาย 

- ควบคุมการจราจร 
- พฒันาทางกายภาพ  
เช่น เสน้ทางจกัรยาน  

โรงซ่อมจกัรยาน   

โรงจอดจกัรยาน 

 

ภารกิจ 

- บริหารจดัการ 
- ใหบ้ริการยมื-คืน 

- ตรวจเช็ค-ซ่อมแซม 

- ติดตามจกัรยานสญู 

หาย 

- ตรวจสอบหน้ีสิน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ก าหนดสิทธ์ิการลง 
ทะเบียนของ

ผูก้ระท าผิด 

วนัิยเก่ียวกบั

จกัรยาน 

- พิจารณาโทษทาง
วนัิย 

ภารกิจ 

- ควบคุมราย 

รบั-รายจา่ย 

- จดัซ้ือ จดัจา้ง 
 

 

ภารกิจ 

- ควบคุมระบบก าหนด
สิทธ์ิการลงทะเบียน

ของผูก้ระท าผิดวนัิย

เก่ียวกบัจกัรยาน 
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MET ซ่ึงเป็นหน่วยบอกจ านวนเท่าของการใชพ้ลงังานใน

กิจกรรมใดๆ เทียบกบัขณะนัง่พกั ซ่ึงเท่ากบั 1 MET 

พบว่าในแต่ละวันนิสิตท่ีป่ันจักรยานเพื่อไปประกอบ

กิจกรรมสามารถเผาพลาญแคลลอร่ีไดถึ้ง 600 กิโล

แคลลอร่ี ทั้งน้ีจากขอ้มูลทางการแพทยพ์บว่าการใช้

พลังงานในการเคล่ือนไหววันละอย่างน้อย 150 กิโล

แคลอรีต่อวัน หรือประมาณ 1,000 กิโลแคลอรีต่อ

สปัดาห ์จะช่วยป้องกนัภาวะเร้ือรงัต่างๆ เช่น เบาหวาน 

ความดนัเลือดสงู กระดกูบาง พลงังาน 150 กิโลแคลอรี 

จะมีผลท าใหสุ้ขภาพดี ดังน้ันจึงกล่าวไดว้่าการด าเนิน

โครงการจกัรยานสีขาวไดม้ีส่วนช่วยในการรกัษาสุขภาพ

ของนิสิต 
 

4. สรุปผล  

 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร เดินทางสัญจรภายในด้วยจักรยานภายใต้

โครงการจักรยานสีขาว ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2543 มีจ านวนนิสิตเขา้ร่วมโครงการจกัรยานสีขาว

แลว้จ านวนมากกว่า 16,000 คน มีขอ้ดีในดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่  

1) การประหยัดพลังงานเชื้ อเพลิงจากการใช้

จกัรยานแทนการใชร้ถจักรยานยนต์ในการเดินทางคิด

เป็นปริมาณเชื้ อเพลิงท่ีประหยดัไดท้ั้งส้ิน  15,762 ลิตร

ต่อปี 

2) จ านวนมลภาวะทางอากาศท่ีลดลงเน่ือง 

จากการใชจ้กัรยานแทนจกัรยานยนตใ์นรปูของการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวน 61,472 กิโลกรัม

คารบ์อนไดออกไซดต่์อปี  

3) อตัราการใชพ้ลงังานของนิสิตในรูปของการ

เผาผลาญแคลอร่ีซ่ึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของนิสิต ทั้งน้ี

นิสิตแต่ละคนสามารถเผาผลาญแคลอร่ีไดจ้ านวน 600 

กิโลแคลอร่ีต่อวนั ท าใหล้ดความเส่ียงต่อการภาวะเร้ือรงั

ต่างๆ ผลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าการด าเนิน

โครงการจกัรยานสีขาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครส่งผลดีใน

หลายด้านและสามารถส่งเสริมให้มีการใช้จักรยาน

เดินทางไดอ้ย่างยัง่ยืนอย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการ

ยงัครอบคลุมเพียงนิสิตชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงมีหอพกัอยู่ในวิทยา

เขต ในขณะท่ีหอพกัของนิสิตชั้นปีท่ี 2-4 ท่ีอยู่ภายนอก

มหาวิทยาลัย และไม่มีเส้นทางจักรยาน ท าให้เป็น

อุปสรรคต่อการเดินทางสญัจรดว้ยจกัรยานของนิสิต ซ่ึง

หากได้มีการด าเนินการพัฒนาเส้นทางจักรยานให้

ครอบคลุมการเดินทางของนิสิตคาดว่าจะท าใหนิ้สิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสกลนคร หนัมาใชจ้กัรยานในการเดินทางสญัจร

มากขึ้ น ซ่ึงจะผลใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังาน ประหยดั

ค่าใชจ้่าย และส่งผลดีต่อสุขภาพของนิสิตไดเ้ป็นอย่าง

มาก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ: 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

ท่ีอยู:่ 59 หมู ่1 ต.เชียงเครือ อ. เมือง  

จ. สกลนคร 

โทรศพัท:์ 0 4272 5007 โทรสาร: 0 4272 5008 

Email: www.csc.ku.ac.th 
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แนวทางการสง่เสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลยั 

Guidelines for Encouraging the Use of Bicycles in the University 

 

วราลกัษณ ์คงอว้น 

อาจารย ์วราลกัษณ ์คงอว้น
1
 และ ดร.สาธิดา สกุลรตันกุลชยั

1
 

1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

 

บทคดัยอ่: โครงการวิจยัเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลยั” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ลักษณะการเดินทางและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเดินทางดว้ยจักรยานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางดว้ยจักรยานภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อเสนอแนะแนวทางการ

ส่งเสริมการใชจ้ักรยานภายในมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ การวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวงัสนามจนัทร ์และมหาวิทยาลยับรูพา โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มลูความคิดเห็นจากกลุ่ม

ตวัอยา่งนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งท่ีใชจ้กัรยานและไมใ่ชจ้กัรยาน  

 ผลการวิจยั พบวา่รปูแบบการเดินทางท่ีเกิดขึ้ นในมหาวิทยาลยัทั้ง 5 แห่ง มีทั้งการขี่จกัรยาน การขบั

รถยนต์ การขบัรถจกัรยานยนต์ การเดินเทา้ และการใชบ้ริการรถบริการสาธารณะ ในส่วนของการใชจ้กัรยาน 

พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใชจ้กัรยานเพื่อการสญัจรในมหาวิทยาลัยค่อนขา้งมาก อีกทั้ง

นักศึกษายงัตระหนักในผลดีของการใชจ้กัรยาน อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลกัของการไม่ใชจ้กัรยานของนักศึกษาทุก

มหาวทิยาลยั คือ สภาพภมูิอากาศรอ้น/เปียกฝน การกลวัเป็นภาระและการไมม่ีจกัรยาน  

 เมื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการไม่ใชจ้ักรยานในมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม การ

สมัภาษณ์ และการส ารวจภาคสนาม พบว่าปัญหาและอุปสรรคหลักของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ คือ 1) ความไม่

ปลอดภัยของการใชจ้กัรยานในการสัญจร 2) โครงข่ายเสน้ทางจกัรยานไม่มีความเชื่อมโยงและต่อเน่ือง 3) 

เสน้ทางจักรยานมีลักษณะไม่สนับสนุนใหเ้กิดการใชง้าน 4) การขาดความตระหนักในความส าคัญของการใช้

จกัรยาน 5) การขาดการสนับสนุนจากกบัหน่วยงาน และ 6) การขาดแคลนจุดจอดรถจกัรยานท่ีมีประสิทธิภาพ มี

เพียงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาท่ีมีประเด็นปัญหาเพียงเร่ืองจุดจอดรถจักรยานบางพื้ นท่ีขาดร่มเงา ยงัไม่มี

ระเบียบเท่าท่ีควร และการขาดแคลนการปรบัปรุงระบบการใหบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะใหเ้พียงพอกบัความ

ตอ้งการ 

 แนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักศึกษา

และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพจึงมุ่งเน้นแนวทางการส่งเสริมทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัท าทางจกัรยานใหม้ี

ความครอบคลุมและชดัเจนมากขึ้ น การปรบัปรุงจุดจอดรถจกัรยานและเสน้ทางจกัรยานท่ีมีอยู่แลว้ และแนวทาง

การส่งเสริมทางดา้นนโยบาย ไดแ้ก่ การเร่งประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคก์ารใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยั การก าหนด

แผนและนโยบายในการส่งเสริมการใชจ้กัรยานอย่างต่อเน่ืองและเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแล

รบัผิดชอบ การวางมาตรการควบคุมจอดรถท่ีเขม้งวด การพฒันาระบบการใหบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะ 

 

ค าส าคญั: แนวทางการส่งเสริม, จกัรยาน, มหาวทิยาลยั 
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1.  บทน า 

 

การใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลยัในปัจจุบนัยงั

ไม่เป็นท่ีได้รับความนิยมเท่าท่ีควร แมว้่าจะเป็นการ

เดินทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมาย เมื่อพิจารณาแนว

ทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยัโดยส่วน

ใหญ่ พบว่ายังขาดการศึกษาลักษณะการเดินทางใน

ภาพรวม และความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งในเรื่องปัญหา 

อุปสรรคและความตอ้งการต่อการจดัการในมหาวิทยาลยั 

เพื่อรองรับกับการเดินทางด้วยจักรยาน ส่งผลให้

พฤติกรรมในการเดินทางของนักศึกษายงัคงใชร้ถยนต์

ส่วนตัวหรือพาหนะท่ีใชน้ ้ ามันเช่นเดิม ปริมาณการใช้

จกัรยานในชีวติประจ าวนัของนักศึกษาจึงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

จากปัญหาดงักล่าวจึงน ามาสู่การวิจยั เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการส่งเสริมการใชจ้ักรยานภายในมหาวิทยาลัยท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักศึกษาและเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 

2. วิธีการวิจยั  

 

 
 

รูปที่ 1: วิธีการวิจยั 

 

3. ผลการวิจยั 

 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

ลักษณะการเดินทางท่ีเกิดขึ้ นภายในมหาวิทยาลัยและ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเดินทางด้วยจักรยานภายใน

มหาวทิยาลยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ลกัษณะการเดินทางภายในมหาวิทยาลยั 

ลักษณะการเดินทางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ส่วนใหญ่มีการแบ่งระบบถนนออกเป็น 5 ล าดับชั้น คือ 

ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนบริการหรือถนนสาย

ย่ อ ย  ทา งจัก รย านและทา ง เ ดิน เท้า  ย ก เ ว ้น ใน

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ท่ีระบบถนนแบ่ง

ออกเป็น 4 ล าดับชั้น มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่งมีรูปแบบ

เส้นทางจักรยานท่ีแตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยท่ีมี

รปูแบบจกัรยานครบทั้งลกัษณะแบบ Bicycle path แบบ 

Bicycle lane และแบบ Shared Roadway ไดแ้ก่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและมหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อย่าง ไร ก็ตาม 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายาเป็นมหาวิทยาลยัเพียงแห่ง

เดียวท่ีเสน้ทางจกัรยานมีความเชื่อมต่อชดัเจน ในส่วน

ของการให้บ ริกา รรถจักรยานสาธารณะ  พบว่ า 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

แ ล ะมหาวิ ท ย าลั ยบู ร พ า  จั ง ห วัด ชล บุ รี  เ ป็ น  2 

มหาวทิยาลยัท่ียงัไมม่ีการจดัหาและใหบ้ริการรถจกัรยาน

สาธารณะแต่อยา่งใด  

3.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการเดินทางดว้ย

จกัรยานภายในมหาวิทยาลยั 

1)  ความ คิด เ ห็นของกลุ่ มตัวอย่ า ง

นกัศึกษาท่ีใชจ้กัรยาน 

เมื่อพิจารณาสาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่งนักศึกษา

ใชจ้ักรยานในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย พบว่า 

นักศึกษามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์ธรรมศาสตร ์

ศิลปากร และบรูพา มีความคิดเห็นวา่ ประหยดัค่าใชจ้่าย

ในการเดินทาง ขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมี

ความคิดเห็นว่าเป็นการออกก าลังกายและรวดเร็วใน

สดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกัน วตัถุประสงค์ในการเดินทางดว้ย

จกัรยานภายในมหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา

ใชจ้กัรยาน ไดแ้ก่ การใชจ้กัรยานในการเดินทางไปเรียน 

ในส่วนของความคิดเห็นต่อขอ้ดีของการใชจ้กัรยานเป็น

พาหนะหลักภายในมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากและมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลยั มหิดลมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดถึงรอ้ยละ 52 

ความตอ้งการต่อการเดินทางดว้ยจกัรยานของ

กลุ่มตวัอยา่งนักศึกษาท่ีใชจ้กัรยานท่ีน่าสนใจ มีดงัน้ี 
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1.1) ดา้นเสน้ทางจกัรยาน นักศึกษา

มหาวิทยาลยัมหิดล เกษตรศาสตร ์ธรรมศาสตร ์มีความ

ตอ้งการต่อการมีเสน้ทางจกัรยานท่ีมีลกัษณะเฉพาะแยก

ออกจากเสน้ทางจราจรอ่ืนๆ เป็นอันดับแรก (ค่าเฉล่ีย 

4.53, 4.27, 4.15 ตามล าดับ) ขณะท่ีนักศึกษา

มหาวทิยาลยับรูพาและศิลปากรมีความตอ้งการต่อการมี

เสน้ทางจกัรยานท่ีมีร่มเงาจากตน้ไม ้ไม่รอ้น เป็นอนัดบั

แรก (ค่าเฉล่ีย 4.10, 3.77 ตามล าดบั)  

1.2) ดา้นที่จอดจักรยาน นักศึกษา

มหาวทิยาลยัมหิดลและศิลปากรมีความตอ้งการต่อการมี

ท่ีจอดจกัรยานอยูใ่กลก้บัอาคารเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 

4.52, 4.31 ตามล าดบั) นักศึกษามหาวทิาลยับรูพาและ

ธรรมศาสตรม์ีความตอ้งการต่อการมีท่ีจอดจกัรยานท่ีมี

ความปลอดภยั ไม่มีปัญหาการขโมยจกัรยานเป็นอนัดบั

แรก (ค่าเฉล่ีย 3.99, 3.96) ขณะท่ีนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์ีความตอ้งการต่อการมีพื้ นท่ี

จอดจกัรยานท่ีมีความเพียงพอกับปริมาณจกัรยานเป็น

อนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.21) 

1 .3 )  ด้านการส่ ง เ สริ มก าร ใช้

จกัรยาน นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยมีความตอ้งการให้

มหาวิทยาลัยมีแผน/นโยบายส่งเสริมการใชจ้ักรยาน

อย่างเป็นรูปธรรมเป็นอันดับแรก (ค่าเฉล่ีย 3.41-

4.18) 

2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

นกัศึกษาท่ีไม่ใชจ้กัรยาน 

ผลการวิจัยสาเหตุท่ีไม่ใชจ้ักรยานภายใน

มหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาท่ีไม่ใชจ้กัรยาน 

พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละมหิดลมี

ความคิดเห็นว่าเป็นภาระ (รอ้ยละ 22.95 และ 22.93 

ตามล าดับ) ขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

บรูพา และศิลปากร ไม่ใชจ้กัรยานเพราะรอ้น/เปียกฝน 

(รอ้ยละ 25.41, 20.99 และ 20.35 ตามล าดับ) 

รูปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยจึงแตกต่างกัน 

ในส่วนความคิดเห็นต่อผลดีของการใชจ้ักรยานเป็น

พาหนะหลักภายในมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลยัมหิดลมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (รอ้ย

ละ 45.10) ขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ธรรมศาสตร ์เกษตรศาสตร ์และบูรพา มีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 48.98, 47, 43 และ 

41.84 ตามล าดับ) ส าหรับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนว

ทางการสนับสนุนใหม้ีการใชจ้กัรยาน นักศึกษาท่ีไม่ใช ้

จักรยานมหาวิทยาลัยมหิดล บูรพา ศิลปากร และ

เกษตรศาสตร์มีความคิดเห็นว่า ควรจัดใหม้ีจักรยาน

สาธารณะใหเ้ช่ายืม (รอ้ยละ 33.78, 28.57, 25.00 

แ ล ะ  2 2 . 3 7  ต า ม ล า ดั บ )  ข ณ ะ ท่ี นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความคิดเห็นว่าควรมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาเสน้ทางจักรยานเดิมใหดี้ (รอ้ยละ 

25.85) 

 

4. สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า มหาวิทยาลัย 

มหิดล ศาลายาเป็นมหาวิทยาลัยท่ีประสบความ ส าเร็จ

เป็นอย่างสูงในการใชจ้ักรยานในมหาวิทยาลัย ปัญหา

และอุปสรรคของการเดินทางด้วยจักรยานภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาจึงมีเพียงแค่ 2 ประเด็น 

ได้แก่ 1) การขาดร่มเงาและความไม่เป็นระเบียบ

เท่าท่ีควรของจุดจอดรถจกัรยาน และ 2) การขาดแคลน

การปรบัปรุงระบบการใหบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะให้

เ พี ย ง พ อ กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ส่ ว น ข อ ง

มหาวิ ทย าลั ย ธ ร รมศาสตร์  ศู น ย์รั ง สิ ต  ซ่ึ ง เ ป็ น

มหาวิทยาลยัท่ีในช่วงระยะเวลาหลงัมีการส่งเสริมใหเ้กิด

การใชจ้กัรยาน ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางดว้ย

จักรยานจึงมีทั้ ง ส้ิน 4 ประเด็น ได้แก่  1) เส้นทาง

จกัรยานมีลกัษณะไม่สนับสนุนใหเ้กิดการใชง้าน 2) การ

ขาดความตระหนักในความส าคญัของการใชจ้กัรยาน 3) 

การขาดการสนับสนุนจากกับหน่วยงาน และ 4) การ

ขาดแคลนจุดจอดรถจักรยานท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิ ทยา เ ขตบาง เ ขน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีมี ปัญหาและ

อุปสรรคในการเดินทางดว้ยจกัรยานคลา้ยๆ กนั ไดแ้ก่ 

1) ความไมป่ลอดภยัของการใชจ้กัรยานในการสญัจร 2) 

โครงข่ายเสน้ทางจกัรยานไมม่ีความเชื่อมโยงและต่อเน่ือง 

3) เสน้ทางจกัรยานมีลกัษณะไม่สนับสนุนใหเ้กิดการใช้

งาน 4) การขาดความตระหนักในความส าคญัของการใช้

จักรยาน 5) การขาดการสนับสนุนจากกับหน่วยงาน 

และ  6 )  กา รขาดแคลนจุ ดจอดรถจัก รยาน ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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รูปที ่2: ตวัอยา่งปัญหาและอุปสรรคการใชจ้กัรยาน 

ในการเดินทางในมหาวทิยาลยั 
 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยาน

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จึงแบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ 1) แนวทางการส่งเสริมทางดา้นกายภาพ 

ไดแ้ก่ การจัดท าทางจักรยานใหม้ีความครอบคลุมและ

ชัดเจนมากขึ้ น การปรับปรุงเส้นทางถนนและทาง

จักรยานท่ีมีอยู่แล้ว การปรับปรุงและพัฒนาจุดจอด

รถจักรยานท่ีมีอยู่แล้ว และ 2) แนวทางการส่งเสริม

ทางดา้นนโยบาย ไดแ้ก่  

การเร่งประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคก์ารใชจ้กัรยาน

ในมหาวิทยาลัย การก าหนดแผนและนโยบายในการ

ส่งเสริมการใชจ้กัรยานอย่างต่อเน่ืองและเป็นการร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน การวางมาตรการควบคุมจอดรถท่ี

เข ้มงวด การพัฒนาระบบการให้บริการรถจักรยาน

สาธารณะ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็น

มหาวิทยาลยัท่ีมีแนวทางการส่งเสริมทางดา้นนโยบายท่ี

สมัฤทธ์ิผลอยู่แลว้ แนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยาน

ภายในมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นทางด้านกายภาพเป็น

ส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3: ตวัอยา่งขอ้เสนอแนะแนวทางกายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

ท่ีอยู:่ 99 หมูท่ี่ 18 ต าบลคลองหน่ึง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12121 

โทรศพัท:์ 0-2986-9605-6 ต่อ 4007  

โทรสาร: 02-986-8067 

Email: mumuryoi@yahoo.com 
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มหาวทิยาลยับรูพา 
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การสรา้งวฒันธรรมการใชจ้กัรยานท่ียงัยนืในมหาวิทยาลยั: 

ประสบการณจ์ากโครงการ Active Campus ของบรษิทั โคคา-โคลา่ 

(ประเทศไทย) จ  ากดั  

 

Building Sustainable On-Campus Cycling Culture: practical experience 

from Coca-Cola (Thailand)’s Active Campus program 
 

นายนันทิวตั ธรรมหทยั 

บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

บทคดัยอ่: คนจ านวนมากอาจรูสึ้กราวกบัว่า เมื่อไม่นานมาน้ีเอง จกัรยานเป็นเพียงทางเลือกในการเดินทาง

ส าหรบัผูม้ีรายไดน้้อยซ่ึงไม่มีทางเลือก หรือคิดว่าการขี่จกัรยานเป็นเพียงกิจกรรมยามว่างของเด็กและเยาวชน

เท่าน้ัน แต่หลงัจากท่ีราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงขยบัสงูขึ้ นเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัเร่ิมมีความต่ืนตวัในเร่ือง

ของการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและการรกัษาสุขภาพ การใชจ้กัรยานก็ไดพ้ลิกโฉมกลายเป็นทางเลือกของการสญัจร

ในเมืองท่ีชนทุกชั้นหนัมาใหค้วามสนใจกนัทัว่โลก และหลายคนถึงกบัมองว่าการใชจ้กัรยานเป็นเร่ืองของความ

เท่หห์รือความทนัสมยัเสียดว้ยซ ้า 

ส าหรบัประเทศไทย การใชจ้กัรยานมีมานานมากแลว้ แต่อาจกล่าวไดว้่าคนทัว่ไปก็มิไดใ้หค้วามสนใจ

เท่าใดนัก จนกระทัง่เร่ิมมีการผลิตจกัรยานเสือภูเขาท่ีราคาไม่แพงและจกัรยานฟิกซ์เกียร์ท่ีออกแบบไดอ้ย่าง

สวยงามมาขาย การขี่จกัรยานจึงกลายมาเป็นกิจกรรมท่ีมีสีสันและเป็นท่ีนิยมมากขึ้ นเร่ือยๆ เมื่อยิ่งมีกระแส 

“Copenhagenization” หรือการพฒันาระบบคมนาคมภายในเมืองใหเ้อ้ือต่อการใชจ้กัรยานตามแบบอยา่งกรุง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค และแนวคิด “ปาฎิหาริยแ์ห่งโบโกตา้” หรือการพฒันาระบบจกัรยานท่ีช่วย

คล่ีคลายปัญหาสงัคมต่างๆ ในกรุงโบโกตา้ ประเทศโคลมัเบียดว้ยแลว้ ก็ยิ่งท าใหก้ารใชจ้กัรยานกลายเป็นวาระ

ทางดา้นนโยบายสาธารณะเต็มรปูแบบ  กลุ่มผูส้นับสนุนการใชจ้กัรยานในเขตเมืองเช่ือกนัวา่ การใชจ้กัรยานจะ

ช่วยบรรเทาปัญหาทางสังคมหลายๆ อย่างท่ีมหานครอย่างกรุงเทพฯ ก าลังประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ

เส่ือมโทรมของสภาวะแวดลอ้ม การจราจรติดขดั การมัว่สุมและความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน การ

ล่มสลายของธุรกิจและชุมชนขนาดเล็ก ไปจนถึงวิถีชีวิตของผูค้นในเขตเมืองซ่ึงขาดการมีกิจกรรมทางกายท่ี

พอเพียง  เหล่าผูน้ าทางความคิด หรือแมแ้ต่ศิลปิน ดารา ก็ยงัออกมาสนับสนุนใหม้ีการวางโครงข่ายคมนาคม

ใหเ้อ้ือต่อการใชจ้กัรยานมากขึ้ นจนในท่ีสุดการส่งเสริมการใชจ้กัรยานไดก้ลายเป็นวาระหน่ึงในการประชุม

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 5 เมื่อเดือนธนัวาคม 2555 ท่ีผ่านมา ซ่ึงนัน่หมายความวา่การใชจ้กัรยานไดร้บั

การยอมรบัแลว้วา่เป็นวาระเร่งด่วนทางดา้นสุขภาพของประชากรไทย 

 บทความช้ินน้ืน าเสนอวา่หวัใจของงานการส่งเสริมการใชจ้กัรยานคือการบริหารความเปล่ียนแปลง ยิ่ง

เปล่ียนแปลงมากเท่าไหร่ แรงต้านการเปล่ียนแปลงก็จะมากขึ้ นไปเท่าน้ัน  ซ่ึงมิได้หมายความว่าการ

เปล่ียนแปลงครั้งใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นเร่ืองท่ีจะต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง การ

ปรบัเปล่ียนทางดา้นกายภาพจ าเป็นจะตอ้งมีการลงทุนระดบัหน่ึง และนัน่อาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงในดา้น

การจดัล าดับความส าคัญทางนโยบายและแนวทางการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด แต่การปรับเปล่ียนแต่

เฉพาะดา้นกายภาพอย่างเดียวเป็นเร่ืองท่ีไม่เพียงพอ การปรับความรูสึ้กนึกคิด ทัศนคติและบรรทัดฐานทาง

สงัคมก็เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบัการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และอาจเป็นเร่ืองท่ียาก

ท่ีสุดในการท างานเร่ืองน้ี หรืออาจกล่าวไดถึ้งกับว่าจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนปัจจัยเหล่าน้ีก่อน ท่ีการ

ปรบัเปล่ียนและการลงทุนทางกายภาพต่างๆ จะสามารถเกิดข้ึนไดเ้สียดว้ยซ ้า 
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บทความช้ินน้ี มิใช่งานวิจยัท่ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัในการหาค าตอบว่า  ปัจจยัใดเป็นปัจจยัความส าเร็จท่ี

ส าคญัในการสรรคส์รา้งวฒันธรรมการใชจ้กัรยานท่ียัง่ยืนในประเทศไทย และมิไดเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรม

หรือขอ้มูลต่างๆอย่างเป็นระบบ เพื่อน าเสนอว่าปัจจัยใดบา้งเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมการใชจ้ักรยานใน

มหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  บทความช้ินน้ีเป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์ของผูเ้ขียนจากการไดม้ี

โอกาสร่วมงานกบัมหาวิทยาลยัสามแห่ง คือ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยั

ราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง เพื่อส่งเสริมการใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยัอย่างยัง่ยืน บทความน้ีเป็นการกล่าวถึงการ

บริหารจดัการความเปล่ียนแปลงในโครงการเหล่าน้ีและปัจจยัต่างๆ ท่ีท าใหค้วามเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเกิดขึ้ นได ้

และแม ้ณ ขณะน้ี ยงัเร็วเกินไปท่ีจะสรุปไดว้่าโครงการต่างๆ มีความยัง่ยืนมากน้อยเพียงใด แต่ผูเ้ขียนหวงัว่า

เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการด าเนินโครงการเหล่าน้ีจะมีแง่มุมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจงานดา้นน้ี

และจะเป็นประโยชน์ แมแ้ต่กบัผูท่ี้มุ่งมัน่และพากเพียรพยายามในการสรา้งความเปล่ียนแปลงเชิงบวกดา้นอ่ืนๆ 

ใหก้บัสงัคมเราในปัจจุบนั  
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1.  บทน า 

คนจ านวนมากอาจรู ้สึกราวกับว่า เมื่อไม่

นานมาน้ีเอง จักรยานเป็นเพียงทางเลือกในการ

เดินทางส าหรับผู ้มีรายได้น้อยซ่ึงไม่มีทางเลือก 

หรือคิดว่าการขี่จกัรยานเป็นเพียงกิจกรรมยามว่าง

ของเด็กและเยาวชนเท่าน้ัน  แต่หลังจากท่ีราคา

น ้ ามันเช้ือเพลิงขยับสูงขึ้ นเร่ือยๆ อย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกับเ ร่ิมมีความต่ืนตัวในเร่ืองของการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการรักษาสุขภาพ การใช้

จกัรยานก็ไดพ้ลิกโฉมกลายเป็นทางเลือกของการ

สัญจรในเมืองท่ีชนทุกชั้นหันมาใหค้วามสนใจกัน

ทัว่โลก  

ท่ามกลางการเติบโตของกระแสการใช้

จกัรยาน ความเคล่ือนไหวประเด็นการส่งเสริมการ

ใชจ้กัรยานในแวดวงสถาบนัอุดมศึกษาก็เป็นอีกมุม

ของประเด็นน้ีท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะส าหรับ

ประเทศไทยแลว้สถาบนัอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยั

ต่างๆ มีพลังในการช้ีน าสังคมได้ ยิ่งไปกว่าน้ัน 

การศึกษาในระดบั อุดมศึกษายงัมีผลส าคญัในการ

หล่อหลอมตวัตน ความคิดและความเช่ือของเหล่า

นิสิต นักศึกษา ซ่ึงจะติดตัวเขาไปเมื่อเขาเติบโต

เป็นผูใ้หญ่ หรืออาจตลอดทั้งชีวิต  ฉะน้ัน การ

ส่งเสริมใหนิ้สิต นักศึกษา หนัมาใชจ้กัรยานในการ

สัญจรไปมาภายในเขตมหาวิทยาลัยและบริเวณ

ใกลเ้คียง ดว้ยตระหนักถึงประโยชน์ทั้งหลายท่ีจะ

เกิดขึ้ นตั้งแต่สุขภาพของตนเอง ไปจนถึงคุณภาพ

ของสงัคมรอบขา้งน้ัน จึงอาจส่งผลบวกต่อการสรา้ง

สังคมจักรยานในกรอบท่ีใหญ่ขึ้ นไปไม่ว่าจะเป็น

ชุมชนใกล้เ คียง ครอบครัว หรือแม้แต่สังคม

โดยรวมในอนาคตได ้ นอกจากน้ี หากการส่งเสริม

การใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยประสบ

ความส าเร็จ จะเป็นทางออกของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิด

จากการขยายตัวของมหาวิทยาลัยภายใตพ้ื้ นท่ีท่ีมี

จ ากดั เช่น การจราจร ท่ีจอดรถ และส่ิงแวดลอ้มได ้

ดว้ยเหตุน้ีเอง ในช่วง 4 – 5 ปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยั

ต่างๆ จึงเร่ิมหันมาสนใจส่งเสริมการใชจ้ักรยาน

ภายในมหาวิทยาลยักนัอยา่งจริงจงัมากขึ้ น 

 

 
 

 

 

2. วิธีการวิจยั  

บทความช้ินน้ีมิใช่งานวิจัยท่ีใชร้ะเบียบวิธี

วิ จัย ในการหาค าตอบว่า ปัจจัยใดเ ป็นปัจจัย

ความส าเร็จท่ีส าคัญในการสรรค์สรา้งวฒันธรรม

การใชจ้กัรยานท่ียัง่ยนืในประเทศไทย และมิไดเ้ป็น

การทบทวนวรรณกรรมหรือขอ้มลูต่างๆ อย่างเป็น

ระบบเพื่อน าเสนอว่าปัจจัยใดบา้งเป็นปัจจัยท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมการใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ บทความช้ินน้ีเป็นเพียงการแบ่งปัน

ประสบการณข์องผูเ้ขียนจากการไดม้ีโอกาสด าเนิน

โครงการ Active Campus ของบริษัท โคคา-โคล่า 

(ประเทศไทย) จ ากัด กับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้นจอมบึง ในการ

ส่งเสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลัย และ

ตอ้งการน าเสนอเร่ืองราวของการบริหารจัดการ

ความเปล่ียนแปลงในโครงการเหล่าน้ี ตลอดจน

ปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี

เกิดขึ้ นได ้เพื่อถอดบทเรียนใหก้ับผูท่ี้สนใจจัดท า

โครงการจักรยานในสถาบันอุดมศึกษาหรือใน

ระดบัชุมชนต่อไป 
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3. ผลการวิจยั  

 ผูเ้ขียนน าเสนอความคิดเห็นจากประสบ 

การณด์ าเนินโครงการวา่หวัใจของงานการส่งเสริม

การใชจ้กัรยานคือการบริหารความเปล่ียนแปลงท่ี

ไม่มีสตูรส าเร็จตายตวั แต่ผูด้ าเนินโครงการจะตอ้ง

เสริมสรา้งองคป์ระกอบท่ีส าคญัทั้งสาม คือ  

1. โครงสร้างพื้ นฐานและวัสดุอุปกรณ ์

(hardware)  

2. การจดัวางระบบและเสริมสรา้งทศันคติ 

ทักษะ ค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือ

ต่อการใชจ้กัรยาน (software)  

3. กลุ่มบุคลากรท่ีจะเป็นผู้ขับเคล่ือน 

บริหาร และใหบ้ริการงานดา้นจกัรยาน 

(people ware) 

ให้ท างานสอดรับกันอย่างเป็นระบบและ

สมดุลการท่ีองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงขาด

หายไป หรือไม่สมดุลสอดรบักบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

อาจท าใหเ้กิดปัญหาความติดขัด และท าใหก้าร

ส่งเสริมการใชจ้กัรยานไม่เดินหน้าไปอย่างราบร่ืน 

ซ่ึงโดยส่วนตัว ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า peopleware 

หรือบุคลากรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด และ

น่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของทุกโครงการส่งเสริมงาน

จกัรยาน 
 

4. สรุปและอภิปรายผล  

 

การสรา้งวฒันธรรมการใชจ้กัรยานท่ียัง่ยืน 

ผูด้ าเนินการตอ้งส ารวจ ศึกษา หรือแมแ้ต่วิจยั โดย

มีเป้าหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของ

ผู้ใช้งานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วจึงน าผล

การศึกษาท่ีไดม้าวางระบบท่ีสอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ช ้และจงูใจใหค้นหนั

มาใช้จักรยานให้มากขึ้ น ระบบใดๆ ก็ตามท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ช ้

ย่อมไม่สามารถอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยืน  นอกจากน้ี การ

จัดกิจกรรมและด าเนินโครงการต่างๆ ยังต้อง

ค านึงถึงสมดุลท่ีเหมาะสมระหว่างสีสันและสาระ 

(style vs substance) ผูเ้ขียนเห็นว่าการท างานเพื่อ

ความยัง่ยืนไม่จ าเป็นต้องปฏิเสธเร่ืองของสีสัน 

เพราะเราสามารถใชสี้สนัหรือแฟชัน่เป็นเคร่ืองมือ

หรือวิธีการในการสรา้งความสนใจและการทดลอง 

 

ใชจ้ักรยานได ้แต่สีสันไม่ใช่เร่ืองท่ียัง่ยืนทา้ยท่ีสุด

ผูเ้ขียนเห็นวา่ภาคธุรกิจสามารถมีบทบาทเก้ือหนุน

โครงการส่งเสริมการใชจ้ักรยานไดม้ากกว่าเพียง

การใหทุ้นสนับสนุน เพราะแนวทางการท างาน

ขา้งตน้สอดคลอ้ง หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นหวัใจของ

การท างานในภาคธุรกิจท่ีมี “ลูกคา้” หรือ “ผูใ้ช ้

บริการ” เป็นศูนย์กลาง และต้องค านึงถึงความ

ยัง่ยืนทางการเงิน (financial sustainability) ของ

องคก์ร และแมง้านส่งเสริมการใชจ้กัรยานไม่น่าจะ

เป็นงานท่ีแสวงหาก าไรเหมือนงานในภาคธุรกิจ 

แต่หลายครั้งก็จ าเป็นตอ้งค านึงถึงประเด็นน้ีอยูบ่า้ง 

เพื่อใหร้ะบบสามารถพึ่งตัวเองได ้และเป็นภาระ

ทางงบประมาณให้น้อยท่ีสุด ยิ่งระบบสามารถ

พึ่งพิงตัวเองไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาสท่ีจะอยู่

รอดและพฒันาไดใ้นระยะยาวต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีอยู:่ ชั้น 4 อาคารไทยน ้าทิพย ์214 ถ.วิภาวดี-รงัสิต  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท:์ 0 2835 1466 โทรสาร 0 2835 1021 

Email: tnuntivate@coca-cola.com 
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การสง่เสริมการเดินเทา้และการใชจ้กัรยาน  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง 
 

Walking and Bicycling Promotion, Mahasarakham 

University, Kamriang Campus 

    พลเดช เชาวรตัน์                 เมธี พิริยการนนท ์

อาจารยพ์ลเดช เชาวรตัน์
1
, อาจารยเ์มธี พิริยการนนท์

1
 

1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

บทคดัยอ่: งานวิจยัเร่ือง “การส่งเสริมการเดินเทา้และการใชจ้กัรยาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม วิทยาเขต

ขามเรียง” เป็นการศึกษานโยบายของมหาวิทยาลยั ทัศนคติ พฤติกรรมการสญัจร และลักษณะทางกายภาพ 

เพื่อน าไปสู่การจดัท านโยบายของมหาวิทยาลยัในรปูของแผน/ผังการเดินเทา้และระบบการสญัจรทางจกัรยาน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย การส ารวจทางสายตา การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใชแ้บบสอบถาม 

การวิเคราะหข์อ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อน ามาสู่การสรุป อภิปรายผลและ

ขอ้เสนอแนะของงานวิจยั จากการศึกษาพบว่า 1) ในดา้นนโยบาย มหาวิทยาลยัมหาสารคามไดม้ีแนวคิดใน

การส่งเสริมการเดินเทา้และการใชจ้กัรยาน โดยปรากฏในการออกแบบผงัแม่บทมหาวิทยาลยั กิจกรรมรณรงค์

และประชาสมัพนัธ ์และการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อยา่งไรก็ตามยงัจ าเป็นจะตอ้งมีโครงการเพิ่มเติม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยงัขาดการใชม้าตรการลดปริมาณรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตภ์ายในมหาวิทยาลยั 

2) ในดา้นทศันคติและพฤติกรรมการสญัจร พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการเขา้ถึงจกัรยานในปริมาณท่ีน้อย กลุ่มท่ี

เขา้ถึงจกัรยานแลว้ใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัหรือการใชจ้กัรยานมายงัมหาวิทยาลยัในปริมาณน้อย ประชากร

ส่วนใหญ่ใหก้ารสนับสนุนการพฒันาระบบการสัญจรทางจักรยานและทางเดินเทา้ แต่ในรูปแบบการสัญจร

ทางเลือก จึงไม่สนับสนุนใหใ้ชม้าตรการลดการใชร้ถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ในดา้นเสน้ทางพบว่าจุดหมาย

ปลายทางท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งมีทางเดินเทา้และทางจกัรยานคืออาคารส่วนกลางท่ีนิสิตแต่ละคณะตอ้ง เขา้ไปใช ้

รปูแบบเสน้ทางเดินเทา้และทางจกัรยานท่ีตอ้งการ คือจะตอ้งมีความปลอดภยัและสะดวกสงูสุด ดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกจะตอ้งค านึงถึงการกนัแดด ฝน และแสงสวา่งในยามค า่คืน ดา้นการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์จะตอ้ง

ส่ือใหเ้ห็นประโยชน์ของการเดินเทา้และการใชจ้กัรยานในดา้นการประหยดัน ้ามนั การมีหุ่นดี สุภาพดี และท า

ใหป้ระชากรรูสึ้กถึงความสะดวกสบาย และปลอดภยัในการเดินเทา้และการใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยั 3) ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพของพื้ นท่ี พบวา่ถนนทุกเสน้ภายในมหาวิทยาลยัจะตอ้งสามารถใชจ้กัรยานและเดินเทา้ได้

อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย รูปแบบทางจกัรยานท่ีเหมาะสมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ เลน

จกัรยาน ทางเดินเทา้และทางจกัรยานโดยเฉพาะ และแบบผสมผสานท่ีควบคุมความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจะตอ้งจดัท าเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนเสน้ทางท่ีมีการใชจ้กัรยาน

และการเดินเทา้ ท่ีจอดจกัรยาน ป้ายบอกทาง และการตกแต่งปรบัปรุงภมูิทศัน์ใหส้วยงาม ในระยะท่ีสองจะเป็น

การปรบัปรุงท่ีนัง่ริมทาง รา้นจกัรยาน ลานกิจกรรมจกัรยาน และแผนท่ีเสน้ทาง 
 

 

ค าส าคญั: ระบบการสญัจร, การเดินเทา้, การขี่จกัรยาน, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

 

 

 
55 



1
st
 Bike and Walk Forum 

1.  บทน า 

 

มหาวิทยาลยัมหาสารคามเป็นสถาบนัอุดม 

ศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้ นท่ีเมืองมหาสารคาม 

ซ่ึงเป็นเมืองขนาดกลาง พ้ืนท่ีเมืองมีความกระชบั มี

กลุ่มประชากรท่ีเป็นนิสิตนักศึกษาจ านวนมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอ่ืนๆ มีลักษณะ

ภมูิศาสตรเ์ป็นพื้ นท่ีราบ ลกัษณะของเมืองดงักล่าว

มีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาใหม้ีการใช้

จกัรยานและการเดินเทา้ซ่ึงเป็นการเดินทางท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นทางเลือกหน่ึงในการ

เดินทางในเมือง ท่ีมีความสะดวกสบาย และ

ปลอดภัย บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพฒันา

เมืองมหาสาร คามนอกจากดา้นการศึกษาแลว้ 

มหาวิทยาลัยยังมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการพัฒนา

เมืองมหาสารคามโดยเป็นองคก์รท่ีบุกเบิกและช้ีน า

ในการพัฒนาของเมือง ซ่ึงรวมถึงงานระบบการ

เดินทางดังกล่าว ดังน้ันจึงไดเ้กิดโครงการส่งเสริม

การเดินเท้าและการใช้จักรยาน มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง เพื่อให้เป็น

โครงการน าร่องในพื้ นท่ีมหาวิทยาลัย และการ

ขยายพื้ นท่ีโครงข่ายการเดินเทา้และการใชจ้กัรยาน

ใหค้รอบคลุมพื้ นท่ีเมืองต่อไป  

เพื่อใหน้โยบายดงักล่าวเกิดขึ้ นไดจ้ริงในพื้ นท่ี

มหา วิทยาลยัจึงไดเ้กิดงานวิจยั “การส่งเสริมการ

เ ดิน เท้าและการ ใช้จัก รยาน มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง” ขึ้ น โดยเป็น

การศึกษาด้านนโยบายของมหาวิทยาลัย  ท่ี

เก่ียวขอ้งกับระบบการเดินเทา้และการสัญจรทาง

จกัรยาน ทศันคติและพฤติกรรมการสญัจรของนิสิต 

บุคลากร และผูใ้ชพ้ื้ นท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พรอ้มทั้งลกัษณะทางกายภาพของพื้ นท่ี เพื่อน าไปสู่

การก าหนดนโยบายส่งเสริมการเดินเทา้และการใช้

จกัรยานของมหาวิทยาลยั  
 

2. วิธีการวิจยั 

 

2.1 ระเบียบวิธีวิจยั 

 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อใช้

ในการพัฒนาพื้ นท่ี ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 3 

รูปแบบ ได้แก่ การส ารวจทางสายตา (Visual 

survey) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

และการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

การวิเคราะห์ข ้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ซ่ึงประกอบดว้ย

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่ารอ้ยละ และน าเสนอขอ้มูล

ในตารางและแผนภูมิ ใชก้ารแจกแจงแบบตาราง

ไขว ้(Cross Tabs) และสถิติทดสอบเอฟ (F-test 

Statistic) ร่วมในการวิเคราะหต์ามความเหมาะสม

ของขอ้มูล เพื่อน ามาสู่การสรุป อภิปรายผลและ

ขอ้เสนอแนะของงานวจิยั 
 

2.2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1: ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

3. ผลการวิจยั  

3.1 นโยบายของมหาวิทยาลยัที่เก่ียวขอ้ง

กบัระบบการเดินเทา้และการสญัจรทางจกัรยาน 

1) ส่งเสริมนโยบายในการส่งเสริมการ

เดินเทา้และการใชจ้กัรยานโดยพฒันาผังแม่บทท่ีมี

การจัดท าแกนเส้นทางหลัก 3 แกน ส าหรับ

ทางเดินเทา้และการใชจ้ักรยานโดยเฉพาะ แยก

ออกจากการสัญจรรูปแบบอ่ืน ช่วยสร้างความ

ปลอดภัยและความสะดวกในการเดินเทา้และการ

ใชจ้กัรยาน และนโยบายการส่งเสริมการเดินเทา้

Master Plan 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

วทิยาเขตขามเรียง 

 

การวเิคราะหห์าพื้ นท่ี

ศึกษา 

 

- การส ารวจทางสายตา 

(Visual Survey) 

- การส ารวจความ

ตอ้งการของคนในพ้ืนท่ี

การเก็บแบบสอบถาม  

(Questionnaire) 

การจดัท ารายงานการออกแบบ  และขอ้เสนอแนะ 

การส ารวจพ้ืนท่ีและศึกษาเอกสารขอ้มลู

ทัว่ไปของพื้ นท่ีศึกษาและการสงัเกตการณ ์

 

การสนทนากลุ่ม   

 

การก าหนดประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่งประชากรในการวจิยัครั้ง

น้ีคือ พนักงาน นิสิต และบุคคล

ทัว่ไปจ านวน  400 กลุ่มตวัอยา่ง 

 
วเิคราะหข์อ้มลูเพ่ือสรา้งองค์

ความรูท้ี่สนับสนุนการพฒันา  

ขอ้เสนอแนะ รูปแบบ ของ

เสน้ทางจกัรยาน ที่เหมาะสม 

 

การด าเนินการวจิยั 

 

รวบรวมขอ้มูลเอกสาร เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง และลกัษณะขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีศึกษา 
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และการใชจ้ักรยานอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงข่าย

ทางเดินเทา้และทางจกัรยานท่ีครอบคลุม สะดวก 

ปลอดภัย ขาดส่ิงอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะ

การป้องกนัแดดและฝน  

2) ส่งเสริมนโยบายในดา้นการรณรงค ์

ประชา สมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัมีการจดักิจกรรมท่ี

หลากหลาย เช่น กิจกรรม จกัรยานเพื่อสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม  โครงการจกัรยานผูกโบว ์โครงการวิ่ง

มินิฮาลฟ์มาราธอน เป็นตน้ 

3) ส่งเสริมนโยบายในดา้นการลดการ

ใชร้ถจกัร ยานยนต์และรถยนต ์เน่ืองจากท าให้

รูปแบบการเดินเทา้และการใชจ้ักรยาน มีความ

สะดวกสบาย และปลอดภัยมากกว่า การเดินทาง

โดยรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 

3.2 พฤตกิรรมการสญัจร 

1) ดา้นการเขา้ถึงรถจกัรยาน ส่งเสริม

ใหก้ลุ่มเป้าหมายมีการครอบครองรถจกัรยานมาก

ท่ีสุด 

2) ดา้นการสนับสนุนของประชาชน 

ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 75.40) เห็น

ดว้ยกับรูปแบบการสัญจร แสดงใหเ้ห็นว่าจ าเป็น

จะตอ้งเพิ่มมาตรการดา้นการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์

เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติของกลุ่มตวัอย่างก่อนท่ีจะ

ใชม้าตรการลดจ านวนรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

3) ดา้นโครงข่ายเสน้ทางเดินเทา้และ

ทางจกัรยาน จุดหมายปลายทางท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งมี

ทางเดินเทา้และทางจกัรยานคืออาคารส่วนกลางท่ี

นิสิตแต่ละคณะตอ้งเขา้ไปใช ้และส าหรับการเดิน

เทา้และทางจกัรยานท่ีมีการจดัท าเสน้ทางจกัรยาน

และทางเดินเทา้เพิ่มเติมเพื่อใหเ้กิดความสะดวก 

สบายและปลอดภยั อาจจะอยู่ในรูปแบบทางลดั ท่ี

ไม่อนุญาตให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่าน  

เสน้ทางท่ีมีผูใ้ชส้ัญจรเป็นประจ า ซ่ึงจะตอ้งมีการ

จัดท าทางเดินเท้าและทางจักรยานท่ีเหมาะสม 

เสน้ทางเดินเทา้ควรมีระยะเดินเทา้ไม่เกิน 200 

เมตรจากอาคารเรียนหรือส านักงานรูปแบบเสน้ 

ทางเดินเทา้และทางจกัรยานท่ีตอ้งการ คือ ทางท่ีมี

แนวกั้นออกจากรถยนต์ ท่ี มุ่ ง เน้นด้านความ

ปลอดภยัและสะดวก สบายเป็นหลกั 

4)ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มหา 

วิทยาลยัควรตอ้งมีการจดัท าส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีช่วยป้องกันแสงแดด และป้องกันฝนซ่ึงเป็น

อุปสรรคท่ีส าคญัอนัดับสอง เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย

เลือกใชจ้ักรยานและเดินเทา้ภายในมหาวิทยาลัย 

และต้องค านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ 

ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อท าใหเ้กิดความปลอดภัย ซ่ึง

ประเด็นเร่ืองแสงสวา่งสะทอ้นออกมาในเร่ืองปัญหา

และอุปสรรคเช่นกนั 

5) ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ ์

จะตอ้งส่ือใหเ้ห็นประโยชน์ของการเดินเทา้และการ

ใชจ้กัรยานในดา้นการประหยดัน ้ามัน การมีหุ่นดี 

สุ ภ าพ ดี  และท า ให้ป ร ะชากรรู ้ สึ ก ถึ งความ

สะดวกสบาย และปลอดภยัในการเดินเทา้และการ

ใชจ้กัรยานในมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

3.3 ลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนที ่

 ลกัษณะและรปูแบบของเสน้ทางจกัรยานท่ี

เหมาะสมในการพัฒนาเส้นทางจักรยานใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 3 รูปแบบ คือ 1) 

Bicycle Path (เสน้ทางจกัรยานโดยเฉพาะ) 2) 

Bicycle Lane (เสน้ทางจกัรยานท่ีใช่ร่วมกับ

ยานพาหนะอ่ืนโดยมีเสน้จราจรก ากบั) และ 3) 

Zone 30 (โซนควบคุมความเร็วไม่เกิน 30 กม./

ชม.)  โดยการพฒันาตอ้งมีการปรับใหส้อดคลอ้ง

กบัการใชง้านของเสน้ทางในปัจจุบนัมากท่ีสุด  โดย

ปรับปรุงพื้ นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไดแ้ก่ 

บริเวณทางแยกต่างๆ ในการพัฒนาควรมีการ

ปรับปรุงทางขา้มต่างๆใหเ้กิดความปลอดภัยของ

จักรยานเพิ่มเติมดว้ยเช่นกัน  ส่งเสริมการจัดส่ิง

อ านวยความความสะดวกและพื้ นผิวทางจักรยาน  

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยในการใช้จักรยานทั้ง

ทางด้านทรัพย์สินและทางด้านร่างกาย และจัด

ท าทางลัดเฉพาะส าหรับการเดินเท้าและการใช้

จกัรยาน เพื่อใหท้ั้งสองรปูแบบการเดินทางมีความ

สะดวกสบาย และปลอดภยัมากกว่าการใชร้ถยนต์

และรถจกัรยานยนต ์

3.4  ข้อ เสนอแนะแนวทางในการ

ส่งเสริมระบบการเดินเทา้และการสัญจรทาง

จกัรยาน 

ข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น 

ประกอบ ดว้ย 1) มาตรการดา้นเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวก 2) มาตรการดา้นการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ 3) มาตรการด้านการพัฒนา
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หน่วยงานและองคก์ร และ 4) มาตรการดา้นการ

ลดการใชร้ถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

1) มาตรการดา้นเสน้ทางและสิ่ง

อ  านวยความสะดวก   โดยใช้มาตรการต่างๆ 

ประกอบดว้ย 1) ควบคุมความเร็วของการสัญจร

ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ไม่เกิน 30 กม./ชม. 

2) จัดท าเลนจักรยานและทางเท้าบนถนนสาย

หลกั ผ่านอาคารหรือสถานท่ีท่ีมีการใชง้านร่วมกนั

ของนิสิตหลากหลายคณะ และมีขนาดหน้าตดัถนน

เพียงพอในการท าเลนจักรยานและทางเท้า  3) 

ปรบัปรุงพื้ นท่ีแกนหลกั 3 แกน ใหเ้ป็นทางเดินเทา้

และทางจักรยาน โดยออกแบบให้มี ร่มเงา มี

กิจกรรมท่ีหลากหลาย ทางเดินเทา้มีลักษณะเป็น

ทางลดั ไม่ออ้ม มีการปรบัภมูิทศัน์ใหส้วยงาม และ 

4) ถนนท่ีมีหน้าตัดแคบ ไม่สามารถแบ่งเป็นเลน

จกัรยานและทางเทา้ได ้จะก าหนดใหม้ีรูปแบบการ

สัญจรแบบผสม แต่ก าหนดความเร็วไวไ้ม่เกิน 30 

กม./ชม. ดว้ยสญัลกัษณจ์ราจรบนผิวถนน  

รวมถึงการจดัท าทางลดัเฉพาะส าหรบัการ

เดินเทา้และการใชจ้กัรยาน  ปรบัปรุงพื้ นท่ีเส่ียงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุ  จดัท าส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี

จ าเป็น  

2) มาตรการดา้นการรณรงคป์ระชา 

สมัพนัธ ์ 

2.1) ส่ ง เสริมให้มีการเข้า ถึง

จักรยานเพิ่มมากขึ้ น เช่น โครงการจ าหน่าย

จกัรยานราคาถูก การใหร้างวลัเป็นจกัรยาน และ

จกัรยานใหย้มืภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

2.2) ส่งเสริมใหผู้ท่ี้มีจกัรยานใน

ครอบครอง ใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน เช่น 

ปรบัปรุงชมรมจกัรยานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ใหม้ีความเขม้แข็งยิ่งขึ้ น โดยมีการลงทะเบียนผูม้ี

จกัรยาน และท ากิจกรรมร่วมกนั 

2.3) ใหค้วามรูใ้นเร่ืองประโยชน์

ของการเดินเทา้และการใชจ้ักรยาน และการป่ัน

จกัรยานอยา่งถูกวิธี  

3 )  ม า ต ร ก า ร ด้า น ก า รพัฒน า

หน่วยงานและองคก์ร  

3.1) จัดตั้งคณะกรรมการระบบ

การเดินเท้าและการสัญจรทางจักรยาน ให้มี

บทบาท อ านาจ และ งบประมาณท่ีเพียงพอ  

3.2) จัดตั้ ง และพัฒนาชมรม

จักรยานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อ

เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ใ น ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง

คณะกรรมการจักรยานและการเดินเทา้ กับกลุ่ม

ผูใ้ชจ้กัรยาน  

3.3) จัดท า เค ร่ื อ งมื อจัด เ ก็บ

ขอ้มูลทางสถิติ และรวบรวมอุปสรรค ปัญหาของ

การเดินเทา้และการใชจ้ักรยานภายในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เคร่ืองมือดังกล่าวจะช่วยในการ

ประเมินแผน และน าไปสู่การปรบัปรุงในอนาคต 

4) มาตรการดา้นการลดการใชร้ถ

จกัร ยานยนตแ์ละรถยนต ์

4.1) ใชม้าตรการทางออ้ม ท่ีลด

ความสะดวกของการใชร้ถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์

ภายในพื้ นท่ี เช่น การจ ากดัความเร็วของการสญัจร

ภายในมหาวิทยาลัยไม่เกิน 30 กม./ชม. การ

เขม้งวดกบัการสวมใส่หมวกกนักระแทก 

4.2) ใชม้าตรการทางตรงเพื่อลด

ปริมาณ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายใน

มหาวิทยาลัย มาตรการน้ีจะช่วยใหม้ีผูใ้ชร้ถจกัร- 

ยานและการเดินเท้าเพิ่มมากขึ้ น แต่จะมีการ

ต่อตา้นจากผู้ท่ีคุน้เคยกับการสัญจรรูปแบบเดิม 

ดังน้ันจึงต้องเ ร่ิมใช้มาตรการน้ีภายหลังจากมี

มาตรการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์แลว้ ตัวอย่างของ

โครงการ เช่น การลดพื้ นท่ีจอดรถยนตแ์ละรถจกัร -

ยานยนต์ ภายในเขตวงแหวนชั้นใน และการ

ก าหนดจุดจอดรถยนต์และจักรยานยนต์บริเวณ

ประตทูางเขา้มหาวทิยาลยั 
 

 
รูปที่ 1: ผงัโครงข่ายเสน้ทางจกัรยานและเดินเทา้ 
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รูปที่ 2: ตวัอยา่งการปรบัปรุงพื้ นท่ีทางแยก 

ก่อนปรบัปรุง 

หลงัการปรบัปรุง 

รูปที่ 3: แสดงภาพตวัอยา่งก่อนและหลงัการ

ปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สรุปผล  

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเดินเทา้และ

การสัญจรทางจักรยาน ควรมีการศึกษาความ

ตอ้งการของผู้ใช ้ปัญหา และอุปสรรคในการใช้

จักรยาน เพื่อศึกษาสภาพทางกายภาพของพื้ นท่ี

น าไปสู่การก าหนดนโยบาย และการออกแบบทาง

กายภาพ รวมถึงแผนงานสนับสนุนการเดินเทา้และ

การ ใช้จัก รย านส าห รั บพื้ น ท่ี มหาวิ ทย าลั ย

มหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง น้ีเป็นการสรุป

ผลการวิจัยและน าเสนอขอ้เสนอแนะ ท่ีควรมีการ

ปรบัปรุงและส่งเสริมไดแ้ก่   

1) นโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระบบการเดินเทา้และการสญัจรทางจกัรยาน  

2) พฤติกรรมการสญัจร  

3) ลกัษณะทางกายภาพของพื้ นท่ี  

4) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม

ระบบการเดินเทา้และการสญัจรทางจกัรยาน และ  

5) ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
 

5. อภิปรายผล  

 

ในงานแผนน้ัน ควรมีการประเมินแผนเพื่อ

น าไปสู่การปรับปรุงแผนซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ 

เพื่อท่ีจะท าใหแ้ผนมีความเหมาะสมกบับริบทอยา่ง

แทจ้ริง ดังน้ันคณะวิจัยจึงเสนอแนะใหม้ีการวิจัย

เร่ืองการเก็บขอ้มูลทางสถิติของการเดินเทา้และ

การใช้จักรยานอย่างเ ป็นระบบ ลักษณะของ

งานวิจยัจะมุ่งไปท่ีกระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลทาง

สถิติอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรทั้ง

งบประมาณ และบุคลากร มีความต่อเน่ือง และ

สามารถน าไปใชใ้นการประเมินแผนและน าไปใชใ้น

การเผยแพร่ประชา สมัพนัธภ์ายในมหาวิทยาลยั  
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แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเที่ยวโดยการเดินเทา้ใน

เขตเทศบาลเมืองเลย จงัหวดัเลย  

 

Development Guideline for Walking Promoted Tourism in  

LOEI Municipality 
     รว ีหาญเผชิญ

      
         สณัทิฏฐ ์ดว้งแพง 

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
1
, นายสณัทิฏฐ ์ดว้งแพง

2
 

1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2
ฝ่ายแบบแผนและกอ่สรา้ง ส านักงานเทศบาลเมืองเลย 

 
บทคดัยอ่: การวิจยัครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีเป็นศกัยภาพและขอ้จ ากดัของพื้ นท่ีเพื่อใชใ้นการพฒันา

เสน้ทางท่องเท่ียวโดยการเดินเทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลยและวิธีการจดัการเสน้ทางเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวโดย

การเ ดินเท้าและเสนอแนะเส้นทางท่องเ ท่ียวโดยการเ ดินเท้า ท่ี เห มาะสมในเขตเทศบาลเมืองเลย 

ผลจากการวิจยัพบว่าในเทศบาลเมืองเลยประกอบดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีส าคญัท่ีน่าสนใจหลายประเภท

ไดแ้ก่  แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร ์โบราณสถาน  สถาปัตยกรรม  แหล่งท่องเท่ียวสวนสาธารณ ะ ประเพณี

วฒันธรรม วิถีชีวิตของผูค้นและศนูยร์วมของท่ีระลึก สถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีส าคญัแต่ละแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลกนันัก  

สามารถเดินเชื่อมถึงกนัไดส้ะดวก  ซ่ึงปัจจุบนัการท่องเท่ียวโดยการเดินเทา้เป็นวิธีการท่องเท่ียวแบบหน่ึงในเมือง

เลย  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักท่องเท่ียวในประเทศและชาวต่างชาติ  เน่ืองจากมีส่ิ งอ านวยความสะดวกและใกล้

แหล่งท่ีพกัในเมือง  จากการศึกษาองศป์ระกอบของแนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเท่ียวโดยการเดินเทา้ในเขต

เทศบาลเมืองเลย พบว่านอกจากองค์ประกอบดา้นแหล่งท่องเท่ียว  สถานท่ีส าคัญท่ีน่าสนใจ  ส่ิงอ านวยความ

สะดวก  กิจกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองแลว้  องคป์ระกอบท่ีควรใหค้วามส าคญัเพื่อสรา้งเมืองเลย ใหม้ีสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมต่อการพัฒนาเสน้ทางท่องเที่ยวโดยการเดินเทา้  ซ่ึงประกอบดว้ย  ทางเทา้  แหล่งท่องเที่ยว  

สถานที่ที่น่าสนใจตามเสน้ทาง  การใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน  กิจกรรมบริการ  ระเบียบการจราจรในตัวเมือง  

ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงสงัคมชุมชนต่างๆซ่ึงตอ้งมีมาตรการพฒันาและควบคุมใหเ้หมาะสม  เพื่อรกัษาเอกลกัษณอ์นัดี

งามของเมืองไว ้ การวิจยัครั้งน้ีไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเท่ียวโดยการเดินเทา้ในเขตเทศบาล

เมืองเลย  3  เสน้ทาง  โดยเน้นการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองเลย ไดแ้ก่ เสน้ทาง

เท่ียวชมสถานท่ีส าคัญและโบราณสถานในตัวเมือง  เสน้ทางเท่ียวชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมืองและ

เสน้ทางท่องเท่ียวประเภทจบัจ่ายใชส้อยสินคา้พื้ นเมืองและสถานท่ีบนัเทิงยามค า่คืน  แนวถนนสายหลกัดา้นการ

ท่องเท่ียวของเมืองคือ  แนวถนนเสริฐศรี  ซ่ึงมีสถานท่ีส าคญัและโบราณสถาน สวนสาธารณะท่ีเป็นสถานท่ีเก่าแก่

ในเมือง  เสน้ทางเท่ียวชมวถีิชีวิตของชาวเมือง ตามแนวถนนเจริญรฐัซ่ึงเป็นศนูยก์ลางกิจกรรมเป็นยา่นการคา้ยา่น

เศรษฐกิจมีกิจกรรมหลากหลาย  มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีน่าสนใจ และถนนนกแกว้ถนนชุมสาย ซ่ึงเป็นยา่นบริการ

และจบัจ่ายซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียว  ซ่ึงแนวถนนทั้ง 3 เสน้ทางดงักล่าวมีศกัยภาพในการจดัเสน้ทาง

ท่องเท่ียวโดยการเดินเทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลยและส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ประชาชนในเมือง โดยควรมีการปรบัปรุงทางเทา้ใหม้ีความสะดวก ปลอดภยั และสวยงามเหมาะสมกบัการสญัจร

ในเมือง ควรจดัระบบการจราจรจ ากดัการใชย้านพาหนะในเมืองเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

ทั้งน้ีในการด าเนินการจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งและประชาชนในเมืองเลย 

 

ค าส าคญั: การพฒันาเสน้ทาง, การท่องเท่ียว 
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1.  บทน า 

 

จงัหวดัเลยถือว่าเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นเมือง

ท่อง เ ท่ียวทางธรรมชาติ ท่ี โอบล้อมด้วยภู เ ขา

สลับซบัซอ้นตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขามากมาย ท่ามกลาง 

สายหมอกปกคลุมและยังมีความสมบูรณ์ไปด้วย

ทรัพยากรหลายประเภท เช่น ทางธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดึงดูด

ความสนใจของนักท่องเท่ียวใหม้าเยือนจังหวดัเลย 

จงัหวดัเลยไดร้บัสมญานามวา่เป็น “เมืองแห่งทะเล

ภูเขา สุดหนาวในสยาม” และเป็นเมืองท่ีอุดม

สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางการท่องเท่ียวโบราณ 

สถาน โบราณวัตถุ และขนบธรรมเนียมประเพณี

ดั้งเดิมแบบไทเลย มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินหลากหลาย ตลอดจนน ้าใจไมตรีของ

ชาวเลย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดึงดดูใจใหนั้กท่อง เท่ียวมาเยือน

จงัหวดัเลย 

รูปที่ 1: แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยและ

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัในเขตเทศบาลเมืองเลย 
 

เทศบาลเมืองเลย มีบทบาทเป็นศูนย์กลาง

บริหารราชการบริการทุกดา้นและเป็นศูนย์กลาง

บริการด้านการท่องเ ท่ียวมีแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีมี

ความส าคญัของจงัหวดัเลย ประกอบดว้ยทรพัยากร

ท่องเ ท่ียวหลายประเภท เช่น ทรัพยากรทาง

ธรรมชา ติ  มรดกวัฒนธรรม ประวั ติ ศาสตร ์

โบราณสถาน สถาปัตยกรรม ประเพณีและ

วฒันธรรม ศนูยร์วมสินคา้พื้ นเมือง รปูแบบกิจกรรม

การด า เ นิ นชี วิ ต ขอ งผู ้คน  เ ห ตุ ผล ท่ี ส า คัญ ท่ี

นักท่องเท่ียวนิยมมาเยี่ยมเยือนตวัเมืองเลยเน่ืองจาก

เป็นศูนย์กลางบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก

ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีพกั รา้นคา้ รา้น อาหาร การ

คมนาคมขนส่งท่ีสะสะดวก สบาย โดยกิจกรรมส่วน

ใหญ่ของนักท่องเท่ียวในตวัเมืองคือ การพกัแรม การ

เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก เท่ียวชมเมืองภมูิประเทศท่ี

งดงามโอบลอ้มดว้ยภูเขาท่ามกลางสายหมอกท่ีปก

คลุมเหนือยอดภู พักผ่อนหย่อนใจในสถานบันเทิง 

และแหล่งบริการประเภทต่างๆในเมือง จากศกัยภาพ

ของเมืองเลยท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาการสญัจรโดยไม่

ต้องพึ่งพายานพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองยนต์ ซ่ึงจะช่วย

พฒันาเมืองเลยใหน่้าอยูแ่ละประชาชนภายในเมืองมี

คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้ นระบบโครงข่ายการสญัจรทาง

เทา้ท่ีดีมีส่ิงอ านวยความสะดวก มีกิจกรรมการใชง้าน

ท่ีส่งเสริมกบัการเดินเทา้ และรปูแบบการใชช้ีวิตของ

คนเมืองระบบสัญจรท่ีไม่ใช ้เคร่ืองยนต์จะท าให้

รูปแบบของเมืองมีความกะทัดรัดและมีชีวิตชีวาขึ้ น 

การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการเดินเท้ามี การ

แนะน าเส้นทางการเดินชมเมือง ประกอบด้วย

เสน้ทางเดินเทา้ท่ีสามารถเดินชมได ้และประวติัสั้นๆ 

ของสถานท่ี ท่ี เ ดินผ่าน จะช่วยให้นักท่องเ ท่ียว

สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ย่างใกลช้ิดแลว้ยงั

ช่วยส่งเสริมให้เกิดจินตภาพของเมืองท่ีสวยงาม

ส่งเสริมใหเ้กิดการอนุรักษ์สงวนรักษาย่านไม่เพิ่ม

มลภาวะท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต ์

ประชาชนไดร้ับประโยชน์จากการเดินเทา้ท่ีสะดวก 

ปลอดภยัในตวัเมืองเลยท าใหเ้มืองเลยเหมาะสมกบั

การท่องเท่ียวโดยวิธีการเดินเทา้ซ่ึงเป็นรูปแบบการ

พัฒนาการท่องเท่ียวประเภทหน่ึง ซ่ึงมีส่วนช่วย

พัฒนาเมืองเลยใหน่้าอยู่อันเป็นการพัฒนา การ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนแก่เมืองเลยซ่ึงสอดคลอ้งกับ

วิสัยทัศน์การพฒันาจังหวดัเลย “เมืองน่าอยู่ เมือง

แห่งการท่องเท่ียวและการลงทุนภายใตก้ารพฒันาท่ี

ยัง่ยนื” 
 

2. วิธีการวิจยั  

การวิจยัแนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเท่ียว

โดยการเดินเทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลย เลือกพื้ นท่ี

ศึกษายา่นพาณิชยกรรม ยา่นศนูยร์าชการและยา่นท่ี

พกัอาศยัปานกลาง หนาแน่น ภายในเขตเทศบาล

เมืองเลยซ่ึงเป็นย่านศูนยก์ลางการคา้ของเมืองเลย

(CDB) ซ่ึงมีการกระจุกตวัของแหล่งท่องเท่ียว สถาน

บริการ รวมถึงกิจกรรมการด าเนินชีวิตของผูค้นใน

เมือง เป็นปัจจยัต่อการพฒันาเสน้ทางการท่องเท่ียว

โดยการเดินเท้าในเมืองเลย โดยมีขอบเขตพื้ นท่ี

ศึกษาประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร 
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รูปที่ 2: เขตพื้ นท่ีศึกษาและการแบ่งชุมชนของ

เทศบาลเมืองเลยใชพ้ื้ นท่ีในการแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง   

  

การวิจัยเป็นแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ (Mixed methodology) 

โดยผูว้จิยัไดข้อ้มลูเพื่อมาท าการวจิยัจากแหล่ง ขอ้มลู

คือ 1) เอกสารจากหน่วยงานราชการท าการศึกษา

เอกสารถึงพื้ นท่ี เสน้ทาง ลักษณะทางกายภาพใน

ดา้นต่างๆ ของเทศบาลเมืองเลย  2) แบบสอบถาม

และแบบสมัภาษณ์การประเมินทัศนียภาพ ทศันคติ

และการรบัรูต่้อการพฒันาเสน้ทางท่องเท่ียวโดยการ

เดินเทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อรวบรวมขอ้มูล

ดา้นการรบัรูท้ศันคติของประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายใน

เขตเทศบาลเมืองเลยต่อสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ี

ส าคญั น ามาวิเคราะหข์อ้มลูโดยวิธีการทางสถิติ จะ

แสดงใหเ้ห็นถึงปัจจัยท่ีเป็นศักยภาพและขอ้จ ากัด

ต่างๆ ของพื้ นท่ี รูปแบบ และลักษณะการท่องเท่ียว

โดยการเดินเทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลเบ้ืองต้นส าหรับการหาแนวทางการพัฒนา

เสน้ทางการเดินเทา้เพื่อการท่องเท่ียวในเทศบาล

เมืองเลย 3) แบบทดลองการประเมินความพึงพอใจ

และขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาเสน้ทางท่องเท่ียวโดย

การเดินเทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลยโดยการสรา้ง

แผนท่ีเสน้ทางท่องเท่ียวในแบบทดลอง  จากผลการ

พฒันาเสน้ทางการท่องเท่ียวโดยการเดินเทา้ในเขต

เทศบาลเมืองเลย  ไดเ้สน้ทาง 3 รูปแบบคือ  

เส้นทางท่ี1 เส้นทางเท่ียวชมสถานท่ีส าคัญและ

โบราณสถานในเขต เสน้ทางท่ี 2 เสน้ทางเท่ียวชมวิถี

ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมืองและเสน้ทางท่ี 3 

เส้นทางท่องเท่ียวประเภทจับจ่ ายใช้สอยสินค้า

พื้ นเมืองและสถานบันเทิงยามค า่คืนแลว้ใหก้ลุ่ม

ตวัอย่างทดลองเดินตามเสน้ทางดังกล่าวเพื่อตอบ

แบบสอบถามประ เมิ นความพึ งพอ ใ จและ

ขอ้เสนอแนะต่อการพัฒนาเสน้ทางท่องเท่ียวโดย

การเดินเทา้ในเทศบาลเมืองเลยสรุปเป็นแนวทาง

และขอ้เสนอแนะการพฒันาเสน้ทางการท่องเท่ียว

โดยกา ร เ ดิน เท้า ใน เ ขต เทศบาล เมื อ ง เ ลย  
 

3. ผลการวิจยั 

รปูแบบของเสน้ทางท่องเท่ียวโดยการเดินเทา้

ในเขตเทศบาลเมืองเลย 

3.1 เส้นทางเ ท่ียวชมสถานท่ีส าคัญและ

โบราณ สถานในเขตเมือง ความยาวของเสน้ทาง 1.25  

กิโลเมตร ลกัษณะของเสน้ทางเป็นแบบวงจรบรรจบ 

ประกอบดว้ยสถานท่ีส าคัญ โบราณสถานตามแนว

ถนนสายหลกัท่ีส าคญัคือ ถนนเสริฐศรี ถนนเจริญรฐั 

สถานท่ีท่องเท่ียวในเสน้ทางประกอบดว้ย สถานท่ี

ส าคญั โบราณสถาน ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑเ์มืองเลย 

(ท่ีว่าการอ าเภอหลังเดิม), ศาลหลักเมือง-ศาลเจา้

พ่อกุดป่อง, ศาลาเทศบาลเมืองเลย แหล่งท่องเท่ียว

ประเภทสวนสาธารณะพื้ นท่ีเปิดโล่งและนันทนาการ

ไดแ้ก่ สวนสาธารณะกุดป่อง, สวนสาธารณะป่าเลิง

ใหญ่,สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระบรมราชินีนาถ 

74 พรรษา, วงเวียนน ้ าพุ, ศูนย์เยาวชนและแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ ตลาดสินคา้เกษตรหน้า

เทศบาลเมืองเลย, ตลาดคลองถม, รา้นอาหารบา้น

ยาย, รา้นค าหลวง (รูปที่ 3) 

รูปที่ 3: เสน้ทางเท่ียวชมสถานท่ีส าคัญและ

โบราณสถานในเขตเมือง 
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3.2 เสน้ทางท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตและความ

เป็นอยู่ของชาวเมือง เป็นเสน้ทางพื้ นท่ีในย่าน

ศูนย์กลางธุรกิจการค้าของเมืองความยาวของ

เสน้ทางประมาณ 1.2  กิโลเมตร  ลักษณะการจัด

เสน้ทางเป็นแบบทางเดียวประกอบดว้ยถนนสาย

หลักคือ ถนนเจริญรัฐ แหล่งท่องเท่ียวประเภท

สถาน ท่ี ส า คัญสถาน ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใน เ ส้นทา ง

ประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียวประเภทสถานท่ีส าคญั

ไดแ้ก่ ตลาดสดเชา้เทศบาล, ตลาดเย็นหรือตลาด

แลง, สุขศาลาจงัหวดัเลย,อาคารพาณิชยกรรมเก่า, 

ตลาดนัดผลไมสิ้นค้าพื้ นเมือง , จวนผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเลย  แหล่งท่องเท่ียวประเภทสวนสาธารณะ

พื้ นท่ีเปิดโล่งและนันทนาการ ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ

ป่าเลิงใหญ่,สวนสาธารณะกุดป่อง, สนามกีฬากลาง

จงัหวดัเลย, สวนเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษามหา

ราชินี, ศูนยเ์ยาวชนเทศบาลเมืองเลย  สถานท่ี

ส าคัญ ท่ี น่ าสนใจ อ่ืนๆ และหน่วยงาน  ได้แก่ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเลย , วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเลย, สถานีวทิยุกระจายเสียงแหง่ประเทศ

ไทย, ศาลาเทศบาลเมืองเลย, ส านักงานวฒันธรรม

จงัหวดัเลย, ไปรษณียเ์ลย (รูปที่ 4) 

รูปที่ 4: เสน้ทางท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตและความ

เป็นอยูข่องชาวเมือง 
 

3.3 เสน้ทางท่องเท่ียวประเภทจบัจ่ายใชส้อย

ชมสินคา้พื้ นเมืองและเท่ียวชมสถานบันเทิงยามค า่

คืน เสน้ทางในย่านจบัจ่ายใชส้อยซ้ือสินคา้ของท่ี

ระลึก ชิมอาหารพื้ นเมือง เท่ียวชมสถานบนัเทิงยาม

ค ่า คืนของเมืองเลย  มีความยาวของเส้นทาง

ประมาณ  900 เมตร  ลักษณะเสน้ทางแบบทาง

เดียว ประกอบดว้ยแนวเสน้ทางถนนสายหลักคือ 

ถนนนกแกว้และถนนชุมสาย สถานท่ีท่องเท่ียวใน

เสน้ทางประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียวสถานท่ีส าคัญ 

ไดแ้ก่ พระบรมรูปทรงมา้จ าลอง, สวนหย่อมหน้า

โรงพยาบาลเลย, รา้นเมืองเลย OTOP, วงเวียนน ้าพุ, 

ถนนอาหาร, ส าหนักงานทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัเลย (รูปที่ 5) 

รูปที่ 5: เสน้ทางท่องเท่ียวประเภทจบัจ่ายใชส้อยชม

สินคา้พื้ นเมืองและเท่ียวชมสถานบนัเทิงยามค า่คืน 

 

4. สรุปผล  

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเสน้ทางท่อง 

เท่ียวโดยการเดินเทา้ในเทศบาลเมืองเลยมีพื้ นท่ี

การศึกษาประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองเลยมากมาย โดย

สามารถแบ่งพื้ น ท่ี ศึกษาออกเป็นพื้ น ท่ีบ ริ เวณ

สวนสาธารณะกุดป่องและพื้ นท่ียา่นการคา้ส าคญัของ

เมืองปัจจุบนัเป็นท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ คือ 

สวนสาธารณะ กุด ป่อ ง  พิ พิ ธภัณฑ์ เ มื อ ง เ ลย 

ศาลหลกัเมือง ศาลเจา้พ่อกุดป่องและตลาดเทศบาล

เมืองเลย ทั้งตลาดเชา้และตลาดเย็น 

เน่ืองจากเมืองเลยมีประวติัศาสตรท่ี์ยาวนาน

และมีวิวฒันาการของเมืองมาตลอดจนปัจจุบนั ส่ิงท่ี

น่าสนใจในเมืองเลยจึงไม่มีเพียงท่ีกล่าวมาแล้ว  

ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอ่ืนๆได้แก่ ประวัติ 

ศาสตร์ ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน อาคารและสถานท่ี

ส าคัญ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินชุมชนเมือง 

ลักษณะทางประเพณี วิถีชีวิตวฒันธรรม ภาษาและ

เทศกาลของเมืองเลยก็ยังมีรูปแบบท่ีแตกต่างจาก

72 
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ภาคอ่ืนๆของประเทศ ถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง หากน าทรัพยากรเหล่าน้ีมาพัฒนา 

ปรบัปรุงหรืออนุรกัษ์โดยมีการบริหารจดัการท่ีดีก็จะ

ช่วยเพิ่มศกัยภาพทางการท่องเท่ียวของเมืองเลยโดย

ไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนสรา้งสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม ่

นอกจากน้ันแลว้การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การให้

ขอ้มูลท่ีเพียงพอและเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ก็จะช่วย

ใหนั้กท่องเท่ียวรูจ้กัเมืองเลยมากยิ่งขึ้ นและใชเ้วลา

ท่องเท่ียวในเมืองเลยนานยิ่งขึ้ นอนัจะเป็นประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจภายในชุมชนท่ีอยู่ในพื้ นท่ีในเมืองเลย 

ท าใหเ้มืองเลยเป็นมากกวา่ศนูยก์ารการบริการ   

 

ตารางที่ 1: ความพึงพอใจต่อเสน้ทางท่องเท่ียวโดย

การเดินเทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลย 3 เสน้ทาง 

 

5. อภิปรายผล  

การศึกษาและอภิปรายผลขอ้มูลในแบบสอบ 

ถามครั้งท่ี 1 ทัศนคติการรบัรูต่้อการพฒันาการ

ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองเลยพบว่า เทศบาล

เมืองเลยมีศกัยภาพท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวอยู่ในระดบั

มาก ส่วนใหญ่เห็นว่าย่านชุมชนเก่าแก่ของเทศบาล

เมืองเลยมีศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวและ

เ ห็ น ว่ า เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง เ ล ย ค ว ร มี พื้ น ท่ี ท า ง

ประวติัศาสตร์ของเมืองไวแ้ละพื้ นท่ีเกษตรกรรมใน

เทศบาลเมืองเลยมีศักยภาพในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียว ชาวเมืองเลยส่วนใหญ่เห็นว่าเมืองเลยมี

ความโดดเด่นดา้นศาสนาและศาสนาสถานพิธีกรรม

ทางศาสนาและความเชื่อต่างๆ  ในเทศบาลเมืองเลย

มีศกัยภาพท่ีจะเป็นเมืองท่องเท่ียว ในเทศบาลเมือง

เลยมีต้นไม้และพื้ น ท่ี ท่ี เ ป็น สี เขียวเพียงพอ ซ่ึง

สวนสาธารณะของเทศบาลเมืองเลยมีความสวยงาม 

เหมาะสมต่อการเป็นสวนสาธารณะประจ าจังหวัด 

ส่ วนด้านทัศนียภาพและสภาพแวด ล้อมทาง

ธรรมชาติของเทศบาลเมืองเลยส่วนใหญ่เห็นว่า

สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวไดแ้ละเทศบาล

เมืองเลยควรมีการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ

และสภาพส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของเมือง  หากมี

การพัฒนาการท่องเท่ียวในเขตเทศบาลจะส่งผล

กระทบต่อวิถีชีวิต ทั้งน้ียงัพบว่าในเขตเทศบาลเมือง

เลยยังมี ปัญหาอุปสรรคในด้านของระบบการ

คมนาคมขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอและยังไม่ให้

ความส าคัญกับระบบการขนส่งภายในเขตเทศบาล

เมือง 

การศึกษาและอภิปรายผลข้อมูลจากแบบ

ทดลองประเมินเสน้ทางการท่องเท่ียวโดยการเดิน

เทา้ในเขตเทศบาลเมืองเลย ครั้งท่ี 2  ชาวเมืองเลยมี

ความพึงพอใจต่อเสน้ทางการเดินเท้าอันดับท่ี 1 

เสน้ทางเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัและโบราณสถาน ซ่ึง

ชาวเมืองเลยเห็นว่าเสน้ทางดงักล่าวมีความโดดเด่น 

คือดา้นภูมิทัศน์ท่ีสวยงามสอดคลอ้งกับธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มในพื้ นท่ี  ความมีชีวิตชีวามีตน้ไมใ้หร้่มเงา

หรือความร่มร่ืนของทางเทา้ สามารถเชื่อมโยงไปยงั

เส้นทางท่องเท่ียวอ่ืนๆได้ อีกทั้ งยังมีจุดบริการ 

รา้นคา้ เคร่ืองด่ืม อาหาร หนังสือ ฯลฯ และผูค้นมี

ความสมัพนัธภาพ ระบบสญัจรทางเดินเทา้มีความ

สะดวกปลอดภยั อนัดบัท่ี 2 เสน้ทางท่องเท่ียวชมวิถี

ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมือง พบว่าชาวเมือง

เลยมีความพึงพอใจต่อเส้นทางดังกล่าวด้านการ

เชื่อมโยงไปยังเสน้ทางท่องเท่ียวอ่ืนๆและดา้นจุด

บริการ ร้านค้าเคร่ืองด่ืม อาหาร หนังสือ ฯลฯ  

ความมีสมัพนัธภาพของผูค้นในเสน้ทางเดิน อนัดบัท่ี 

3 เสน้ทางท่องเท่ียวชมประเภทจบัจ่ายใชส้อบสินคา้

พื้ นเมืองและสถานบันเทิงยามค า่คืน ชาวเมืองเลย

เห็นว่าเสน้ทางมีความโดดเด่น คือบริการรา้นคา้ 

เคร่ืองด่ืม อาหาร หนังสือ ฯลฯ และการเชื่อมโยงไป

ยงัเสน้ทางอ่ืนๆ ประเด็นผลการทดลองช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมส าหรบัการเดินเทา้ท่องเท่ียวโดยการเดิน

เทา้ เสน้ทางท่ี 1 เสน้ทางเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัและ

โบราณสถานในเขตเมืองและเสน้ทางท่ี 2 เสน้ทาง

ท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมือง 

ชว่งเวลาท่ีเหมาะสมส าหรบัการเดินเทา้ท่องเท่ียว คือ 

ขอ้ ขอ้ก าหนด 

เสน้ทางท่ี 1 เสน้ทางท่ี 2 เสน้ทางท่ี 3 

ค่า 

เฉล่ีย 

ระ 

ดบั 

ค่า 

เฉล่ีย 

ระ 

ดบั 

ค่า 

เฉล่ีย 

ระ 

ดบั 

1 

ส่ิงอ านวย

ความ

สะดวก  

3.20 
ปาน

กลาง 
2.90 

ปาน

กลาง 
3.00 

ปาน

กลาง 

2 
ระบบสญัจร

ทางเทา้ 
3.36 มาก 3.27 

ปาน

กลาง 
3.40 

ปาน

กลาง 

3 

สะอาดและ

เป็น

ระเบียบ 

3.17 
ปาน

กลาง 
2.87 

ปาน

กลาง 
3.07 

ปาน

กลาง 

4 
ภมูิทศัน์ 

สวยงาม 
4.10 มาก 3.30 

ปาน

กลาง 
3.10 

ปาน

กลาง 

5 

เช่ือมโยงไป

เสน้ทาง

ท่องเท่ียว 

3.83 มาก 3.83 มาก 3.83 มาก 

6 
มีตน้ไมใ้ห้

ร่มเงา 
3.93 มาก 2.80 

ปาน

กลาง 
2.70 

ปาน

กลาง 

7 
จุดบริการ 

รา้นคา้ 
3.70 มาก 3.80 มาก 3.97 มาก 

8 
สมัพนัธ 

ภาพของคน 
3.70 มาก 3.40 

ปาน

กลาง 
3.27 

ปาน

กลาง 

9 
ความมี

ชีวิตชีวา 
4.00 มาก 3.40 

ปาน

กลาง 
3.23 

ปาน

กลาง 

 
ค่าเฉล่ีย

รวม 
3.69 มาก 3.28 

ปาน

กลาง 
3.28 

ปาน

กลาง 
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เวลาเชา้ เสน้ทางท่ี 3 เสน้ทางท่องเท่ียวประเภท

จบัจา่ยใชส้อยสินคา้พื้ นเมืองและสถานบนัเทิงยามค า่

คืน ช่วง เวลา ท่ี เหมาะสมส าหรับการเ ดินเท้า

ท่องเท่ียว คือ เวลากลางคืนส่วนประเด็นผลการ

ทดลองฤดูท่ีเหมาะสมส าหรบัการเดินทางท่องเท่ียว

โดยการเดินเทา้ในเทศบาลเมืองเลยทั้ง 3 เสน้ทาง

พบว่า ช่วงฤดู ท่ี เหมาะสมส าหรับการเดินเท้า

ท่องเท่ียวคือ ฤดหูนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ: 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ที่อยู:่ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  

โทรศพัท:์ 0 4336 2046 โทรสาร: 0 4336 2047 

Email: satit.ton@gmail.com, raweeharn@gmail.com 
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การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการวางผงัแม่บทพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบางกระสอบ เพ่ือการ

เรียนรูท้างวิทยาศาสตร ์

 

FEASIBILITY STUDY OF BANGKRASORB WETLAND  MASTERPLAN FOR SCIENCE 

LEARNING  
สมพล  ด ำรงเสถียร 

รศ.สมพล ด ารงเสถียร
1
 , นางสาวธิดาวนัทน ์ ตนัตมิาลา

1
     

1
สำขำวิชำครุศำสตรส์ถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ คณะครุศำสตรอุ์ตสำหกรรม สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 

เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

 

บทคดัยอ่: กำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรวำงผังแม่บทพื้ นท่ีชุ่มน ้ำบำงกระสอบ เพื่อกำรเรียนรูท้ำงวิทยำศำสตรม์ี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมเป็นไปไดด้ำ้นตลำด เทคนิค กำรเงิน และกำรบริหำรจดักำร อันน ำไปสู่กำรจดัท ำผัง

แม่บทพื้ นท่ีชุ่มน ้ำบำงกระสอบ ต.บำงกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูท้ำงวิทยำศำสตร ์

ปัจจุบันด ำเนินงำนโดยกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม "ล ำพบูำงกระสอบ" โดยไดร้ับอนุญำตจำกกรมป่ำไม ้ผลกำรศึกษำ

กลุ่มเป้ำหมำยไดแ้ก่ นักเรียนระดบัประถมศึกษำช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สงักดัส ำนักงำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำสมุทรปรำกำรเขต 1 เฉพำะอ ำเภอพระประแดง จ ำนวน 53 แห่ง ซ่ึงใชห้ลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น

พื้ นฐำน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยจดักิจกรรมในผังแม่บทใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

วิทยำศำสตร ์สำระท่ี 2: ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ตำมำตรฐำน ว 2.1และ ว 2.2 จ ำนวน 4 ชัว่โมง/หลกัสตูร ซ่ึงเน้นกำร

เขำ้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงมีชีวิตในรูปโซ่อำหำรและ

สำยใยอำหำร กำรส ำรวจและอภิปรำย กำรสรำ้งกำรมีส่วนร่วมในกำรดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน และสำระท่ี 7: 

ดำรำศำสตรแ์ละอวกำศ ในเร่ืองขำ้งขึ้ น ขำ้งแรม และกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม จ ำนวน 1 ชัว่โมง/หลกัสตูร 

กำรวำงผงัแม่บทพื้ นท่ีชุ่มน ้ำบำงกระสอบ แบ่งเป็นฐำนต่ำงๆจ ำนวน 16 ฐำนควำมรู ้ครอบคลุมพื้ นท่ี 42 ไร่ แบ่ง

นักเรียนเป็นกลุ่ม ใชจ้กัรยำนเป็นพำหนะในกำรเขำ้สู่กำรเรียนรูข้องแต่ละฐำน งบประมำณท่ีใชค้รอบคลุมค่ำตอบแทน

ครูผูส้อน อำสำสมคัร ค่ำครุภณัฑ ์ค่ำปรบัปรุงส่ิงก่อสรำ้ง และค่ำพำหนะ ใชช้่วงบ่ำยของวนัจนัทร์-ศุกร ์เป็นเวลำจดั

กิจกรรม โดยนักเรียนแต่ละแห่งจะหมุนเวียนเพื่อมำเรียนรูบ้ทเรียนวิทยำศำสตร ์หวัขอ้ชีวิตและส่ิงแวดลอ้มทั้งในภำค

ทฤษฏีและภำคปฏิบติั ส่วนในวนัเสำร ์และอำทิตยจ์ดักิจกรรมเสริมส ำหรบัผูส้นใจทัว่ไป ผงัแม่บทน้ีจะท ำใหพ้ื้ นท่ีชุ่มน ้ำ

บำงกระสอบเป็นเสมือนหอ้งเรียนวทิยำศำสตรท่ี์ส่งเสริมใหผู้เ้ขำ้ร่วมกิจกรรมไดเ้กิดควำมเขำ้ใจเกิดกำรเรียนรู ้มีทกัษะ 

สำมำรถเช่ือมโยงควำมรูก้บักระบวนกำรต่ำงๆผ่ำนกำรท ำกิจกรรมดว้ยกำรลงมือปฎิบติัจริง ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ

ในธรรมชำติ สำมำรถน ำควำมรูไ้ปใชอ้ยำ่งมีเหตุผล สรำ้งสรรค ์และมีคุณธรรมต่อไป 

 

ค าส าคญั: พื้ นท่ีชุ่มน ้ำบำงกระสอบ 
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1.  บทน า 

บางกระสอบ เป็นช่ือของต ำบลใน อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปรำกำร ตั้ งอยู่ ในเขตพื้ นท่ี ท่ีถูกเ รียกว่ำ 

"กระเพำะหมู " หรือเรียกติดปำกว่ำ "บำงกระเจำ้ " 

พ.ศ.2544 ส ำนักงำนส่ิงแวดลอ้มจดัซ้ือท่ีดินในพื้ นท่ี

บำงกระเจ้ำเพื่อจัดท ำเป็นพื้ นท่ีสีเขียว ภำยใต้ช่ือ

โครงกำรสวนกลำงมหำนคร รวม 1,276 ไร่ โดยศนูย์

จดักำรพื้ นท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขนัธ ์สงักดัส ำนัก

โครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ   กรมป่ำไม ้

ดูแลพื้ นท่ีดังกล่ำว พื้ นท่ีชุ่มน ้ ำบำงกระสอบภำยใต้

โครงกำรสวนกลำงมหำนครมีพื้ นท่ีประมำณ 42 ไร่ 

สภำพเป็นพื้ นท่ีชุ่มน ้ำ มีตน้ไมท่ี้ขึ้ นไดดี้กบัพื้ นท่ีชุ่มน ้ำ

อยูเ่ป็นจ ำนวนมำก เช่น ตน้ล ำพ ูล ำแพน โกงกำง จำก 

ปอทะเล และตีนเป็ดน ้ำ พื้ นท่ีชุ่มน ้ำบำงกระสอบกรม

ป่ำไมอ้นุญำตใหก้ลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม "ล ำพูบำง

กระสอบ "  เ ป็นผู้ดู แลและ ฟ้ืนฟูพื้ น ท่ีดั งก ล่ ำว 

เ ป้ ำ ห ม ำ ย คื อ  ก ำ ร ส ร้ ำ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ พื้ น ท่ี 

ชุ่มน ้ำบำงกระสอบใหม้ีควำมสมบูรณ์ สำมำรถเป็นท่ี

อยู่อำศัย และขยำยพันธุ์ของหิ่งห้อย รวมถึงเป็น

สถำนท่ีเรียนรูร้ะบบนิเวศพื้ นท่ีชุ่มน ้ ำท่ีสมบูรณ์แบบ 

โดยได้ด ำเนินกำรถำกถำงวัชพืช ขุดลอกร่องสวน 

รักษำต้นไมพ้ื้ นถ่ินเดิมท่ีมีอยู่ จัดซ้ือกลำ้ไมม้ำปลูก

เสริมแทน จัดสร้ำงลำนล ำพู ศำลำต้นไทร ศำลำ

หิ่ งห้อย ระเ บียงชำยคลอง เส้นทำงเ ดินศึกษำ

ธรรมชำติ หอ้งน ้ำ และจดักิจกรรมต่ำงๆเพื่อรองรับผู ้

มำเยี่ยมเยือน แผนงำนในอนำคตก ำหนดใหม้ีสะพำน

ขำ้มคลองลัดบำงยอ อำคำรนิทรรศกำร และหอดูนก 

โดยมุ่งหวังจะใหเ้ป็นพื้ นท่ีชุ่มน ้ ำปลำยเจำ้พระยำท่ีมี

ควำมสมบูรณ์สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรูธ้รรมชำติและ

ระบบนิเวศเป็นสถำนท่ีพกัผ่อน เรียนรูแ้ละชมหิ่งหอ้ย

ยำมค ำ่คืน 

 กำรรักษำสภำพแวดลอ้มของพื้ นท่ีชุ่มน ้ ำบำง

กระสอบ ดว้ยกำรก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆจ ำเป็นตอ้งมี

กำรจดัท ำผงัแม่บท เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำและ

สำมำรถตอบสนองต่อประโยชน์ใชส้อยไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง

เหมำะสมซ่ึงงำนวิจยัน้ีศึกษำควำมเป็นไปไดเ้พื่อน ำไป

เป็นขอ้มูลตัดสินใจและวำงผังแม่บทพื้ นท่ีชุ่มน ้ ำบำง

กระสอบต่อไป 

 

2. วิธีการวิจยั  

1. ศึกษำควำมเป็นไดด้ำ้นตลำด ศึกษำถึง

หลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง กลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะเข้ำมำใช้

โครงกำร ทั้งในดำ้นจ ำนวน ลกัษณะ และพฤติกรรม 

เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดฐำนควำมรูต่้ำงๆ  

 2. ศึกษำควำมเป็นไดด้ำ้นเทคนิค ศึกษำถึง

ลักษณะพื้ นท่ี ขอ้จ ำกัดในด้ำนระบบนิเวศ เพื่อกำร

ก ำหนดคุณสมบติัของผูถ่้ำยทอดควำมรู ้ครุภณัฑ ์กำร

ปรับปรุงสถำนท่ี และอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีจะน ำมำใชใ้น

โครงกำร  

3. ศึกษำควำมเป็นไดด้ำ้นกำรเงิน รำยกำรของ

งบประมำณท่ีใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู ้แหล่งท่ีมำ กำร

จดัสรร และกำรบริหำรจดักำรงบประมำณต่ำงๆ  

4. ศึกษำควำมเป็นไดด้ำ้นกำรบริหำรโครงกำร 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร กำรก ำหนดแผนกำร

ถ่ำยทอดควำมรู ้ กำรวัดประเมินผล และกำรฟ้ืนฟู

สภำพพ้ืนท่ี 
 

 

 

รูปที่ 1: กำรใชท่ี้ดินโครงกำรสวนกลำงมหำนครและท่ีตั้ง

ของพ้ืนท่ีชุม่น ้ำบำงกระสอบ 

 

 

 

 

พื้ นท่ีชุ่มน ้ำบำงกระสอบ 
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3. ผลการวิจยั 

  

 ก ำหนดพื้ นท่ีชุ่มน ้ำบำงกระสอบ เป็นหอ้งเรียน

ทำงวิทยำศำสตร์ในด้ำนชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ตำม

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน พ.ศ.2551

ของกระทรวงศึกษำธิกำร ในกลุ่มสำระกำรเรียนรูท้ำง

วิ ทยำศำสตร์  ก ลุ่ม เ ป้ ำหมำย เ ป็น นัก เ รี ยนชั้ น

ประถมศึกษำปีท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนใน อ.พระ

ประแดง  โดยแบ่งเป็นฐำนจ ำนวน 16 ฐำนควำมรู ้

ดงัน้ี 

 ฐำนควำมรูท่ี้ 1:   ปฐมบทแห่งป่ำชุม่น ้ำ  

 ฐำนควำมรูท่ี้ 2:   นำมน้ีของ " บำงกระสอบ "  

 ฐำนควำมรูท่ี้ 3:   ลีลำล ำพ ู 

 ฐำนควำมรูท่ี้ 4:  ต ำนำนรกัหิ่งหอ้ยกบัล ำพู

 ฐำนควำมรูท่ี้ 5:  โกงกำง ล ำแพน เพื่อนล ำพ ู 

 ฐำนควำมรูท่ี้ 6:  ไมไ่ดเ้ล้ียงเป็ดแต่มีตีนเป็ด 

 ฐำนควำมรูท่ึ้ 7:   ดอกเอ๋ย เจำ้ดอกจำก 

 ฐำนควำมรูท่ี้ 8:  น ้ำเอ๋ย น ้ำตำล  

 ฐำนควำมรูท่ี้ 9:  หิ่งหอ้ยกบัดวงดำว 

 ฐำนควำมรูท่ี้10:  เมื่อมีขึ้ นก็ตอ้งมีลง 

 ฐำนควำมรูท่ี้11:  กระทงสำยท่ีปลำยสวน 

 ฐำนควำมรูท่ี้12:  ไทร_นักบุญแหง่ป่ำ 

                                 นักฆ่ำแห่งพงไพร   

 ฐำนควำมรูท่ี้13:  ลีลำพริ้ วไหวในป่ำ 

 ฐำนควำมรูท่ี้14:  สนุกสนำนกบัธรรมชำติ 

 ฐำนควำมรูท่ี้15: อ่ิมหมีพีมนั  

 ฐำนควำมรูท่ี้16:  ปัจฉิมบทแหง่ป่ำชุม่น ้ำ  
  

 ทั้ง 16 ฐำนควำมรูเ้ช่ือมต่อโดยใชจ้กัรยำนเป็น

พำหนะในกำรเดินทำง กำรติดตำมและประเมินผล

พิจำรณำจำกกำรสอบภำคทฤษฎี  และภำคปฏิบัติ 

นักเรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์ จะได้รับวุฒิบัตรยุวอนุรักษ์ 

นักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีขึ้ นไปจะไดเ้ขำ้

ร่วมเป็นสมำชิก "กลุ่มต้นกล้ำล ำพู" เพื่อเข้ำร่วม

กิจกรรมต่ำงๆของกลุ่ม กำรบริหำรโครงกำร ภำยใต้

ควำมร่วมมือของ 4 หน่วยงำนไดแ้ก่ ส ำนักงำน

ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 องคก์ำรบริหำร

ส่วนจงัหวดัสมุทรปรำกำร ศูนยจ์ดักำรพื้ นท่ีสีเขียวเชิง

นิเวศนครเขื่อนขันธ์  และ กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม " 

ล ำพบูำงกระสอบ "  

 

4. สรุปผล  

  

 กำรอนุรักษ์พื้ นท่ีชุ่มน ้ ำบำงกระสอบ จ ำเป็น 

ตอ้งมีกำรวำงผังแม่บท เพื่อก ำหนดแนวทำงของกำร

พฒันำ ผลกำรศึกษำควำมเป็นไปไดเ้พื่อวำงผังแม่บท

พื้ น ท่ี ชุ่มน ้ ำบำงกระสอบ ในด้ำนตลำด เทคนิค 

กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำร คือก ำหนดเป้ำหมำยผัง

แม่บทใหเ้ป็นเสมือนหอ้งเรียนวิทยำศำสตร ์ท่ีสะทอ้น

เน้ือหำชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม และดำรำศำสตรแ์ละอวกำศ 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน พ.ศ.

2551 ของกระทรวงศึกษำธิกำร กลุ่มเป้ำหมำยคือ 

นักเรียนสังกัดส ำนักงำนประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 

เขต 1 เฉพำะในพื้ นท่ี อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 

ในระดบัประถมศึกษำป่ีท่ี 3 และ 6 แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 

16 ฐำนควำมรู ้ตำมลกัษณะกลุ่มผูเ้รียนและสอดคลอ้ง

กับระบบนิเวศของพื้ นท่ี กำรจัดกิจกรรมในแต่ละ

ฐำนควำมรูก้ ำหนดใหม้ีครูผูส้อน อำสำสมัครทอ้งถ่ิน

เป็นวิทยำกรใหค้วำมรูก้บัผูเ้รียน รูปแบบกิจกรรมเน้น

กำรจัดรูปแบบกำรเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกับพัฒนำกำร

ของผู้เรียนท่ีมีควำมสนุก ท้ำทำยควำมคิด ทดลอง

ปฏิบัติ ใชจ้กัรยำนเป็นส่ิงดึงดูดควำมสนใจใหเ้ขำ้ร่วม

กิจกรรม และเป็นยำนพำหนะส ำหรับเดินทำงไปยัง

ฐำนควำมรูต่้ำงๆ  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจดัในช่วง

บ่ำยของวันจันทร์-ศุกร์ โดยนักเรียนแต่ละแห่งจะ

หมุนเวียนเพื่อมำเรียนรูบ้ทเรียนวิทยำศำสตร์ หัวขอ้

ชีวิตและส่ิงแวดล้อมทั้งในภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ 

ส่วนในวันเสำร์ และอำทิตย์จัดกิจกรรมเสริมส ำหรับ

ผูส้นใจทัว่ไป  
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5. อภิปรายผล  

 

 กำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรวำงผังแม่บท

พื้ น ท่ี ชุ่ มน ้ ำ บำ งกระสอบ  เพื่ อ กำร เ รี ยนรู ้ท ำ ง

วิทยำศำสตร์ ในดำ้นตลำด เทคนิค กำรเงิน และกำร

บริหำรจดักำร ผลของกำรศึกษำน ำไปจดัท ำผังแม่บท

พื้ นท่ี ชุ่มน ้ ำบำงกระสอบ ต.บำงกระสอบ อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปรำกำร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูท้ำง

วิ ทย ำศำสตร์  ก ลุ่ ม เ ป้ ำหมำย ได้แก่  นั ก เ รี ยน

ระดบัประถมศึกษำช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สงักดั

ส ำนักงำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ สมุทร 

ปรำกำรเขต 1 เฉพำะ อ.พระประแดง จ ำนวน 53 แห่ง 

ซ่ึงใชห้ลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน พ.ศ.

2551 ของกระทรวงศึกษำธิกำร จดักิจกรรมในผัง

แม่บทใหส้อดคล้องกับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้วิทยำ 

ศำสตร ์สำระท่ี 2: ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ตำมำตรฐำน ว 

2.1และ ว 2.2 จ ำนวน 4 ชัว่โมง/หลกัสตูร ซ่ึงเน้นกำร

เขำ้ใจส่ิงแวดลอ้มในท้องถ่ิน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในรูปโซ่

อำหำรและสำยใยอำหำร กำรส ำรวจและอภิปรำย กำร

สรำ้งกำรมีส่วนร่วม ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มใน

ทอ้งถ่ิน และสำระท่ี 7: ดำรำศำสตร์และอวกำศ ใน

เร่ืองขำ้งขึ้ น ขำ้งแรม และกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม จ ำนวน 1 ชัว่โมง/หลกัสูตร กำรวำงผัง

แม่บทพื้ นท่ีชุ่มน ้ ำบำงกระสอบ แบ่งเป็นฐำนต่ำงๆ

จ ำนวน 16 ฐำนควำมรู ้ครอบคลุมพื้ นท่ี 42 ไร่ แบ่ง

นักเรียนเป็นกลุ่ม ใชจ้กัรยำนเป็นพำหนะในกำรเขำ้สู่

กำรเรียนรูข้องแต่ละฐำน  งบประมำณท่ีใชค้รอบคลุม

ค่ำตอบแทนครูผู ้สอน อำสำสมัคร ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำ

ปรับปรุงส่ิงก่อสรำ้ง และค่ำพำหนะ ผังแม่บทน้ีจะท ำ

ให้พื้ นท่ี ชุ่มน ้ ำบำงกระสอบ เป็นเสมือนห้องเรียน

วิทยำศำสตร์ท่ีส่งเสริมใหผู้ ้เขำ้ร่วมกิจกรรม ไดเ้กิด

ควำมเขำ้ใจ เกิดกำรเรียนรู ้มีทกัษะ สำมำรถเช่ือมโยง

ควำมรูก้บักระบวนกำรต่ำงๆผ่ำนกำรท ำกิจกรรมดว้ย

กำรลงมือปฎิบัติจริง ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจใน

ธรรมชำติ สำมำรถน ำควำมรู ้ไปใช้อย่ำงมีเหตุผล 

สรำ้งสรรค ์และมีคุณธรรมต่อไป 
 

 

 

 

 

6. ภาคผนวก 

 

สภำพพื้ นท่ีชุ่มน ้ำบำงกระสอบและกิจกรรมของ 

กลุ่มอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม "ล ำพบูำงกระสอบ "  
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ป้ายสื่อความหมายธรรมชาต ิ"ล าพูบางกระสอบ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

สำขำวิชำครุศำสตรส์ถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ คณะครุศำสตรอุ์ตสำหกรรม   

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

ท่ีอยู:่ เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์ 081-807-0485 โทรสำร 02-329-8435 

Email: kdsompol@hotmail.com 

กลุ่มล ำพูบำงกระสอบ 
10/1 หมู ่7  ต.บางกระสอบ  อ.พระประแดง  
จ.สมทุรปราการ 10130 
โทร 089-169-3698  Email: lumpoo.b@gmail.com 

 www.facebook.com/lumpoo.b 
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วิธีส่งเสริมการข่ีจกัรยานในกรุงเทพมหานคร 

Ways to promote bicycling in Bangkok 

 
รศ.ดร. วิโรจน ์ศรีสรุภานนท ์

สาขาวชิาวิศวกรรมขนส่ง ภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
บทคดัยอ่: เน้ือหาในบทความน้ีมุ่งเน้นช้ีใหท้ราบถึงส่ิงท่ีผูใ้ชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนัตอ้งการใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรว่ม กนั

ท า เพ่ือการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มสมัภาษณ์ประชาชนท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีบริเวณถนน

ประชาอุทิศ บางมด จ านวน 543 คน พบผูใ้ชจ้กัรยานอยูร่อ้ยละ 32 ผูว้จิยัไดส้อบถามผูใ้ชจ้กัรยานกลุ่มน้ีในประเด็นท่ี

เก่ียวกบัปัญหาการใชจ้กัรยานและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชจ้กัรยานรวม 37 ประเด็น จากการวเิคราะหข์อ้มลูโดย

ใชว้ธีิวเิคราะหปั์จจยั (Factor Analysis) สามารถจดัรวมกลุ่มประเด็นไดเ้ป็น 7 กลุ่ม กลุ่มประเด็นท่ีผูใ้ชจ้กัรยานให้

ความส าคญัมากท่ีสุด คือกลุ่มนโยบายและแผนสนับสนุนการใชจ้กัรยาน กลุ่มประเด็นท่ีผูใ้ชจ้กัรยานใหค้วามส าคญั

รองลงมา คือกลุ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุบนถนน และกลุ่มส่ิงกีดขวางบนทางเทา้ ในกลุ่มแรกมีประเด็นส าคญั

ท่ีผูใ้ชจ้กัรยานตอ้งการใหด้ าเนินการ ไดแ้ก่ การสรา้งโครงขา่ยเสน้ทางจกัรยานท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองพรอ้มป้ายแสดง

เสน้ทาง การสรา้งทศันคติท่ีดีใหก้บัประชาชน การใหสิ้ทธิพิเศษแก่ผูท่ี้ขี่จกัรยานมาท างาน การสรา้งจุดจอดจกัรยานท่ี

ปลอดภยั  การจดัช่องทางจกัรยานแยกต่างหากจากรถยนตแ์ละคนเดินเทา้ เป็นตน้ 

 

ค าส าคญั:  การส่งเสริมการใชจ้กัรยาน, การใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนั, การวเิคราะหปั์จจยั 
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1.  บทน า 

 ในแต่ละเมืองจะมีความพรอ้มของลักษณะกาย 

ภาพและลกัษณะผูใ้ชจ้กัรยานท่ีแตกต่างกนั แต่ละเมือง

จึงมีแนววิธีของการส่งเสริมการใช้จักรยานท่ีแตก 

ต่างกนั การศึกษาน้ีไดมุ้่งเน้นเพ่ือคน้หาวิธีส่งเสริมการ

ใชจ้ักรยานท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการของผูใ้ช ้

จกัรยานในกรุงเทพมหานคร 
 

2. วิธีการวิจยั  

 การศึกษาน้ี ได้เลือกบริเวณถนนประชาอุทิศ 

บางมดเป็นพ้ืนท่ีศึกษา  ดังรูปท่ี 1 เน่ืองจากในพ้ืนท่ีน้ี

มีการใช้จักรยานอยู่ค่อนข้างมาก ทั้ งๆ ท่ีสภาพ

กายภาพของเสน้ทางจักรยานยังคงมีอุปสรรคและมี

ปัญหาการใชง้านอยูม่าก ดังท่ีชุมชนอ่ืนๆ ประสบอยูใ่น

ปัจจุบัน อีกทั้ งผู ้ใช้จักรยานในชุมชนน้ียังสามารถ

เดินทางจากท่ีพกั ในระยะ 1-3 กิโลเมตร เขา้ถึงแหล่ง

กิจกรรมได้หลากหลาย เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย 

ตลาดสด สนามกีฬา สวนสาธารณะ หอ้งสมุด สถานี

อนามยั ฯลฯ 

 

 

รูปท่ี 1: พ้ืนท่ีศึกษา บริเวณถนนประชาอุทิศ บางมด 

 

จ านวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณถนน

ประชาอุทิศมีทั้งส้ิน 13,698 คน แบ่งเป็นเพศชาย 

6,558 คน (รอ้ยละ 48) และเพศหญิง 7,140 คน 

(รอ้ยละ 52) การสุ่มตัวอย่างไดใ้ชว้ิธีการสุ่มกระจาย

ในแต่ละโซนย่อยตามท่ีส านักงานสถิติแห่งชาติได้

จดัแบ่งไว ้มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 543 คน 

(รอ้ยละ 4) รอ้ยละ 32 ของตัวอย่างท่ีสุ่มทั้งหมดเป็น

ผูใ้ชจ้กัรยานในปัจจุบนั 

ขอ้มูลหลักท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือความเห็น

ของผูใ้ชจ้กัรยานต่ออุปสรรคปัญหาการใชจ้กัรยานบน

ทางเทา้ 12 ประเด็น ขอ้มลูความเห็นของผูใ้ชจ้กัรยาน

ต่ออุปสรรคปัญหาการใชจ้กัรยานบนถนน 9 ประเด็น 

และความเห็นของผูใ้ชจ้กัรยานต่อนโยบายและแผนงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้จักรยานอีก 16 ประเด็น รวม

ทั้งส้ิน 37 ประเด็นมาท าการวิเคราะหร์่วมกนัดว้ยวิธี 

factor analysis 

  ตัวอย่างประเด็นนโยบายการสร้างจุดจอด

จกัรยานท่ีปลอดภัยไวต้ามสถานีรถไฟฟ้า ป้ายหยุดรถ

ประจ าทางหรือในย่านชุมชนท่ีส าคัญ จะสังเกตไดว้่า

ความปลอดภัยในการจอดจะแตกต่างกันตามสถานท่ี

และอุปกรณ์ท่ีใชท้ าจุดจอดจกัรยาน ดังตัวอยา่งท่ีสถานี

รถไฟฟ้าในรูปท่ี 2 ถึง 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2: ท่ีจอดจกัรยานท่ีสถานีสีลม แมจ้ะมีกลอ้งวงจร

ปิดท่ีสถานี แต่ก็ยงัมีการลกัขโมยรถจกัรยาน 
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รูปท่ี 3: ท่ีจอดจักรยานบนทางเท้าท่ีสถานี Sendai  

มีเครื่องล็อค รบัฝากจกัรยานอตัโนมติั 
 

 
 

รูปท่ี 4: ท่ีจอดจกัรยานและรถจกัรยานยนต์ท่ีสถานี 

Kyoto มีเครื่องล็อค รบัฝากอตัโนมติั 
 

3. ผลการวิจยั  
 

จากผลการวิ เคราะห์สามารถจัดรวมกลุ่ม

ประเด็นต่างๆ ไดเ้ป็น 7 กลุ่ม ดังแสดงในตารางท่ี 1 

กลุ่มประเด็นท่ีผูใ้ชจ้กัรยานใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ

กลุ่มนโยบายและแผนสนับสนุนการใชจ้ักรยาน กลุ่ม

ประเด็นท่ีผูใ้ชจ้กัรยานใหค้วามส าคญัรองลงมา คือกลุ่ม

ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุบนถนน กลุ่มส่ิงกีดขวาง

บนทางเท้า กลุ่มความเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 

กลุ่มความไม่สะดวกในการขี่จกัรยานบนทางเทา้ กลุ่ม

นโยบายเส ริม  และก ลุ่ม เ ร่ือ งราคารถจักรยาน 

ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 1:  รอ้ยละความแปรปรวนของกลุ่มประเด็น

หลกั 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1. นโยบายและแผน

สนับสนุนการใชจ้กัรยาน 
8.838 23.886 23.886 

2. ความเส่ียงต่อการเกิด

อุบติัเหตุบนถนน 
4.077 11.020 34.906 

3. ส่ิงกีดขวางบนทางเทา้ 3.735 10.094 44.999 

4. ความเส่ียงต่อการเกิด

อาชญากรรม 
2.615 7.068 52.067 

5. ความไม่สะดวกในการขี่

จกัรยานบนทางเทา้ 
2.156 5.827 57.894 

6. นโยบายเสริม 1.544 4.173 62.068 

7. ราคาจกัรยาน 1.442 3.897 65.964 

Remark: KMO = 0.898 

 

แต่ละนโยบายย่อยในกลุ่มแรกสามารถน าไปใช้

เป็นวธีิในการส่งเสริมการขี่จกัรยานในกรุงเทพฯได ้  

9 นโยบายแรกท่ีผูใ้ชจ้กัรยานใหค้วามส าคญั มี

ดงัน้ี 

1. การสรา้งโครงขา่ยเสน้ทางจกัรยานท่ี

เช่ือมโยงต่อเน่ือง 

2. การติดตั้งป้ายสญัลกัษณ์บอกเสน้ทางหรือ

แสดงช่องทางจกัรยาน 

3. การสรา้งทศันคติท่ีดีใหก้บัประชาชน 

4. การจดัเตรียมหอ้งอาบน ้าและท่ีเก็บของ 

5. การใหสิ้ทธิพิเศษแก่ผูท่ี้ขี่จกัรยานมาท างาน 

6. การออกขอ้บงัคบัท่ีเอ้ือต่อการขี่จกัรยาน 

7. การสรา้งจุดจอดจกัรยานท่ีปลอดภยั 

8. การจัดตั้ งห น่วยงาน ท่ีดูแลและพัฒนา

เสน้ทางเฉพาะ 

9. การจัดช่องทางจักรยานแยกต่างหากจาก

รถยนตแ์ละคนเดินเทา้ 
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4. สรุปผล  

ผูว้ิจยัไดส้อบถามผูใ้ชจ้กัรยานกลุ่มน้ีในประเด็น

ท่ีเก่ียวกับปัญหาการใช้จักรยานและนโยบายท่ีเก่ียว 

ข้องกับการใช้จักรยานรวม 37 ประเด็น จากการ

วิ เคราะห์ข ้อมูลโดยใช้วิ ธี วิ เคราะห์ ปัจจัย (Factor 

Analysis) สามารถจดัรวมกลุ่มประเด็นไดเ้ป็น 7 กลุ่ม 

กลุ่มประเด็นท่ีผูใ้ชจ้กัรยานใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ

กลุ่มนโยบายและแผนสนับสนุนการใช้จักรยาน 

นโยบายท่ีส าคัญท่ีสุดในกลุ่มน้ี  คือ การสร้างทาง

จกัรยานใหเ้ป็นโครงขา่ยท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. อภิปรายผล  

 

ปัญหาท่ีส าคัญในการขี่จักรยานบนถนน คือ

ปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดจากการจราจรบนทอ้ง

ถนน แต่เน่ืองจากในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรบน

ทอ้งถนนจ านวนมาก ถนนมีความกวา้งท่ีจ ากดั และยงั

มีรถยนต์จอดกีดขวางในช่องทางซา้ย จึงไม่ปลอดภัย

ส าหรับผูใ้ชจ้ักรยานบนถนน ดังน้ันจึงควรเปล่ียนให้

ผู ้ใช้จักรยานบนถนนมาใช้ร่วมกับคนเดินเท้าแทน 

อย่างไรก็ดี สภาพทางเท้าในปัจจุบันสามารถใช้ขี่

จกัรยานไดเ้ป็นบางช่วงเท่าน้ัน เน่ืองจากผูใ้ชจ้กัรยาน

ประสบปัญหาส่ิงกีดขวางบนทางเทา้ อันเน่ืองมาจาก

หาบเร ่แผงลอย จุดผ่อนผนั พาหนะท่ีจอดท้ิงไวบ้นทาง

เท้า ป้ายรถโดยสาร และความไม่เป็นระเบียบของ 

Street furnitureปัญหาอุปสรรคส่ิงกีดขวางบนทางเทา้

เป็นปัญหาท่ีควรไดร้บัการปรบัปรุง อยา่งเร่งด่วน จึงจะ

ช่วยใหก้ารเดินทางดว้ยจกัรยานในชุมชนต่อเน่ืองตลอด

เสน้ทางการเดินทางได ้

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

สาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ท่ีอยู:่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท:์ 0 2470 9147 โทรสาร: 0 2427 9063 

Email: viroat_s@yahoo.com 
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ท ำไมคนไทยจงึไม่นิยมใชจ้กัรยำน 

 
จกัรพิพฒัน์ อศัวบุญญาเลิศ 

ธงชยั พรรณสวสัดิ์
1
, พรทิพย ์หนกัแน่น

2
  และบุญจงรกัษ ์จิ้ วตัน้

3
, วฒันำ ณ นคร

4
  และสุรศกัดิ์ ชูทอง

5
, ธนภร ทวีวุฒิ

6
 สุภำวดี 

ส  ำรำญ
7
 วิติยำ ปิดตงันำโพธ์ิ

8
, อนุวรรตน ์ศรีสวสัดิ์

9
 , สุรเมศวร ์พิริยะวฒัน์

10
, จกัรพิพฒัน ์อศัวบุญญำเลิศ

11
 , ศิริกอ้ย ชุตำทวี

สวสัดิ์
12

, ธเนศ พลูปัญญำวงศ์
13
 , วิยดำ ทรงกิตติภกัดี

14
 

1
ชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

2,3
 สาขาส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรงั  

4,5
 สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

6 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

7 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย  

8 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

9
 สถาบนัยุทธศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

10 
สาขาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

11,12
 คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (วทิยาเขตบางขุนเทียน)  

13,14
 กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

บทคัดย่อ: เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการใชจ้กัรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวนัใหม้ากขึ้ น การศึกษา

ครั้งน้ีจึงมุ่งคน้หาปัจจยัท่ีช่วยสรา้งแรงจงูใจใหค้นใชจ้กัรยาน และอุปสรรคต่อการใชจ้กัรยาน เพ่ือน าขอ้เท็จจริง

ดังกล่าวไปประยุกต์ใชส้ าหรบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการสรา้งสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ ใหเ้ก้ือหนุนต่อการใช้

จักรยาน และขจัดอุปสรรคส าคัญในการขี่จักรยานต่อไป จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ไดใ้ชจ้ักรยานใน

ชีวิตประจ าวนั จ านวน 1,671 คน ใน 9 จงัหวดั ซ่ึงอนุมานว่าเป็นตัวแทนชาวบา้นไทย โดยก าหนดช่วงชั้น

คะแนนออกเป็น 1 - 5 และใชว้ธีิค านวณค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก  

พบวา่อุปสรรคท่ีส ำคัญ 3 อนัดบัแรก ท่ีท ำใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยำนในกำรเดินทำงรูสึ้กไม่อยำกใช้

จกัรยำน คือ (1) ไปไดไ้ม่ถึงจุดหมายปลายทางซ่ึงอยู่ไกลไป ตอ้งไปต่อการเดินทางประเภทอ่ืนอีก เช่น รถ เรือ (คะแนน 

3.59) (2) ใชม้อเตอรไ์ซค์สะดวกกว่า ทั้งมอเตอร์ไซค์ของตนเองและมอเตอรไ์ซค์รบัจา้ง (คะแนน 3.51) และ (3) 

รอ้น/แดด (คะแนน 3.49) และ อุปสรรคท่ีส ำคญันอ้ยท่ีสุด คือ (1) จกัรยานราคาแพง (คะแนน 1.95) และ (2) 

ไม่เท่,  ไม่เก๋, เชย, ไม่ทันสมยั (คะแนน 2.02)  ส าหรบั อิทธิพลท่ีส ำคัญ 3 อนัดบัแรกท่ีมีผลท ำใหผู้ท่ี้ยงัไม่ได้

ใชจ้กัรยำนฯ หนัมำสนใจใชจ้กัรยำนในกำรเดินทำง คือ (1)  ไดอ้อกก าลงักาย ร่างกายแข็งแรง (คะแนน 3.94)  

(2) เสน้ทางร่มร่ืน (คะแนน 3.58) และ (3) อากาศไม่มีมลพิษหรือมีน้อย (คะแนน 3.46) โดยอิทธิพลท่ีมี

ควำมส ำคัญนอ้ยท่ีสุด คือ มีดารา คนดัง นักการเมือง ใชจ้กัรยานเป็นตัวอยา่ง (คะแนน 1.85) และมีคนขี่

จกัรยานเก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ (คะแนน 2.03)   

จากผลการศึกษาดังกล่าว ไดเ้สนอแนวทางส าคัญเพ่ือส่งเสริมและจูงใจใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยาน หันมา

สนใจท่ีจะใชจ้ักรยาน ดังน้ี การจัดเตรียมโครงสรา้งพ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชจ้ักรยาน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรบัปรุงระบบโครงข่ายเสน้ทางจกัรยานเพ่ือเช่ือมระหวา่งสถานท่ีส าคญัๆ แหล่งงานกบั

ยา่นท่ีอยู่อาศัยเพ่ือลดรอยต่อการเดินทาง การใชม้าตรการทางการเงินเพ่ือส่งเสริมใหก้ารใชจ้กัรยานเกิดขอ้

ไดเ้ปรียบมากกวา่การใชม้อเตอรไ์ซค ์อาทิ การก าหนดภาษี ราคาสินคา้ ทั้งน้ีอาจรวมถึงส่งเสริมใหมี้การเตรียม

บริเวณจอดจกัรยานในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือในอาคาร สถานท่ีท่ีใหค้วามสะดวกมากกว่ายานพาหนะประเภท

อ่ืนๆ การปลูกตน้ไมใ้หร้่มเงาหรือติดตั้งหลังคาคลุมฝนในเสน้ทางจักรยานหลักๆ ตลอดจนการรณรงค์ถึง

ประโยชน์ของการใชจ้กัรยานโดยเน้นประเด็นดา้นสุขภาพท่ีไดม้ากกวา่การใชม้อเตอรไ์ซค ์และเป็นการเดินทาง

ท่ีช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
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1.  บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรศึกษำ 

รายงานการศึกษาฉบับน้ีเป็นการน าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลบางส่วนของ “โครงการ

ศึกษาปัจจัยเ อ้ือและปัจจัยจ ากัดส าหรับการใช้

จกัรยาน” จากชุมชนทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองใน 

9 จังหวัด รวม 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ และภาคใต ้ซ่ึงอนุมาน

ไดว้า่เป็นตัวแทนของชาวบา้นไทย โดยไดจ้ดัท าขึ้ น

เพ่ือสรา้งพลังดา้นขอ้มูลและองค์ความรูใ้นอันท่ีจะ

ผลักดันส่งเสริมการใช้จักรยานใหเ้ป็นนโยบาย

สาธารณะ และท าให้การใช้จักรยานในชีวิต 

ประจ าวันเกิดขึ้ นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความ

ต่อเน่ือง โดยโครงการฯ ดังกล่าวมุ่งศึกษาประเด็นท่ี

เก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคใน

การเดินทางด้วยจักรยานในด้านต่างๆ เพ่ือน า

ขอ้เท็จจริงจากการศึกษาไปวิเคราะห์เสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ ตลอดจนเป็นขอ้มูล

ในการจัดท านโยบายสาธารณะของภาครัฐ ท่ี

เก่ียวเน่ือง เพ่ือใหภ้าคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได้ร่วมกัน

สรา้งสภาพ แวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนต่อการใชจ้กัรยาน

ของชุมชน และขจัดอุปสรรคส าคัญของการใช้

จกัรยานในชีวติ ประจ าวนัต่อไป 

1.2 วตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำ 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคใน

การตดัสินใจเลือกใชจ้กัรยานของกลุ่มคนท่ียงัไม่ได้

ใชจ้กัรยานเดินทางในชีวติประจ าวนั 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท าให้

ก ลุ่มคนท่ียังไม่ได้ใช้จักรยานเดินทางในชีวิต 

ประจ าวนั หนัมาสนใจเลือกใชจ้กัรยาน  

3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้ใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใชจ้กัรยาน 

และส่ง เสริมให้ก ลุ่มคนท่ียังไม่ ได้ใช้จักรยาน

เดินทางในชีวติประจ าวนั สนใจท่ีจะใชจ้กัรยานมาก

ขึ้ น 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอบเขตของการศึกษาในครั้งน้ีประกอบดว้ย 

การศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้ใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ าวัน  ในเขตเมืองและเขตชนบทใน

สดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกัน จ านวนรวม 1,671 คน ใน 

4 ภาคและ 9 จังหวดั ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัเลย 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี 

กรุงเทพมหานคร  (พ้ืนท่ีฝั่งธนบุรี) และจังหวัด

ชุมพร ซ่ึงอาจอนุมานเป็นตัวแทนของผูท่ี้ไม่ไดใ้ช้

จกัรยานในชีวติประจ าวนัของไทยได ้  
  

2. วิธีด  ำเนินกำรศึกษำ 

 

1) เลือกตวัอยา่งจงัหวดัใหก้ระจายไปทั้ง 

4 ภาค 

2) วางแผนการเก็บตัวอยา่ง โดยพยายาม

ใหมี้การกระจายตัวเท่ากันในกลุ่มต่างอาชีพ และ

รายได ้  

3) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้

แบบสอบ ถาม เพ่ือประเมินทัศนคติท่ีมีต่อปัจจยัท่ี

คาดว่าจะเป็นอุปสรรคซ่ึงคาดวา่จะมีผลกระทบต่อ

การใชจ้ักรยาน และปัจจัยท่ีเป็นอิทธิพลต่อความ

สนใจในการเลือกใชจ้ักรยาน โดยแบ่ง ค่าคะแนน 

(  ) ออกเป็น 5 ช่วง (คะแนน 1 – 5) ซ่ึงปัจจยัท่ี

ส าคัญมากท่ีสุดมีคะแนนเท่ากับ 5 และปัจจัยท่ี

ส าคญัน้อยท่ีสุดมีคะแนนเท่ากบั 1  

4) ค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) ตาม

ความรบัรูห้รือเขา้ใจของตัวอย่างซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่ไดใ้ช้

จักรยานฯ  ในแต่ละอาชีพ ส าหรับประเด็นหน่ึงๆ 

จ าแนกตามอาชีพ 10 กลุ่ม 

โดยท่ี  X = คะแนนเฉล่ียจากการใหค้ะแนนของ

กลุ่มคนในแต่ละอาชีพ ในประเด็นหน่ึงๆ 

       = 
       

 

   

   
 

โดยท่ี     =  จ านวนตัวอย่าง  (คน ) ท่ี ให้

คะแนน     ในประเด็นหน่ึงๆ 

          = ค่าคะแนน 1 ถึง 5 

ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ตอบหรือเลือกตอบ “ไม่

มีผล” จะไม่น ามารวมในการคิดค่าคะแนน   

5) จากน้ันค านวณหาคะแนนเฉล่ียทั้งหมด 

(X) ของทุกอาชีพซึ่งมีอยู ่10 อาชีพ โดยใชส้มการ 

X  =  คะแนนเฉล่ียทั้งหมดของทุกอาชีพใน

ประเด็นหน่ึงๆ 
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              = 
     

  

   

  
   

6) วเิคราะหผ์ลและเสนอแนะแนวทางแกไ้ข

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางดว้ยจกัรยาน

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมใหค้น

ท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยานสนใจท่ีจะใชจ้กัรยานเพ่ิมขึ้ น 
 

3. ผลกำรวิจยั 

 

จากผลการศึกษาในแต่ละปัจจยั พบวา่  

1)  อุปสรรคท่ีส ำคัญต่อกำรตัดสินใจ

เลือกใช้จักรยำนของผู ้ท่ีไม่ไดใ้ช้จักรยำนใน

ชีวิตประจ  ำวัน ซ่ึงประกอบดว้ยอุปสรรคจ านวน 33 

ขอ้ ได้แก่  (1) กลัวรถชน อุบัติเหตุจากรถยนต ์ 

(2) รอ้น แดด (3) ฝนเป็นอุปสรรค (4) อากาศ

เป็นพิษ (5) กลัวสุนัขไล่ (6) ไปไดไ้ม่ถึงจุดหมาย

ปลายทางซ่ึงอยูไ่กลไป  (เช่น ตอ้งไปต่อรถ ต่อเรือ 

ฯลฯ อีก) (7) ถนนแคบ ซอยแคบ (8) เสน้ทาง

ขรุขระ ไม่เรียบ ช ารุด (9) ไม่มีทางจกัรยานใน

ละแวกบา้น (10) ไม่มีป้ายบอกทางจกัรยาน (11)  

ไม่มีป้ายเตือนอันตราย เช่น ทางแคบ ทางลาด ส่ี

แยก ทางรถเดินทางเดียว ฯลฯ (12) ไม่มีทางเทา้ท่ี

กว ้างพอท่ีจะขี่จักรยานได้ (13) มีฝาตะแกรง

ระบายน ้ าบนถนน (ท าใหจ้ักรยานลม้ได้) (14) 

เสน้ทางท่ีจะขี่จักรยานไม่ต่อเน่ืองและไม่ล่ืนไหล 

เช่น ตอ้งขึ้ น/ลงทางเทา้ซ่ึงอาจสูงกว่าระดับถนน 

(15) ทางชนั  มีเนินมาก (ตอ้งออกแรงเยอะ) (16) 

ทางท่ีจะขี่จักรยานน้ันต้องออ้มไปตรงไม่ได้ (17) 

กลางคืนไม่มีไฟส่องสวา่ง (18) ไม่มีท่ีจอดจกัรยาน

ท่ีจุดปลายทาง กลัวหาย (19) ท่ีบา้นหรือท่ีพัก

อาศัยไม่มี  ท่ีเก็บจกัรยาน (20) คนขบัรถอ่ืน เช่น 

รถยนต์และจักรยานยนต์ไม่มีวินัยจราจร (21) 

ท างานต่อท่ีท่ีท างานล าบาก เพราะเหง่ือออก (22) 

จักรยานขนของไม่ได้มาก (23) ไม่มีร ้านซ่อม

จกัรยาน ไม่รูจ้ะไปซ่อมท่ีไหน (24) จกัรยานราคา

แพง (25) ใชก้าร‘เดิน’ในระยะทางใกล้ๆ  (26) ใช้

เรือในการเดินทาง (27) ขี่จกัรยานไม่คล่อง ไม่มี

ความช านาญ ไม่กลา้ออกถนน (28) หาบเร่/แผง

ลอย/รา้นคา้วางส่ิงของ ล ้าเขา้มาในทางเทา้ หรือ

ถนน (29) รถยนตจ์อดขวางทางท่ีจะขี่จกัรยานบน

ถนน (30) ขี้ เกียจออกแรง (31) ไม่เท่ ไม่เก๋ เชย

ไม่ทันสมัย (32) สถานะทางสังคม (ภาพลักษณ์

ของตวัท่าน) ไม่อ านวยใหใ้ชจ้กัรยาน และ (33) ใช้

มอเตอรไ์ซค์สะดวกกว่า (ทั้งมอเตอรไ์ซค์ของตัวเอง 

และมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง) 

จากการวิเคราะห์ พบว่าพบว่าอุปสรรคท่ี

ส ำคัญ 5 อันดับแรก ท่ีท ำให้ผู ้ท่ียังไม่ได้ใช้

จกัรยำนในกำรเดินทำงรูสึ้กไม่อยำกใชจ้กัรยำน 

คือ (1) ไปไดไ้ม่ถึงจุดหมายปลายทางซ่ึงอยูไ่กลไป 

ตอ้งไปต่อการเดินทางประเภทอ่ืนอีก เช่น รถ เรือ 

(คะแนน 3.59) (2) ใชม้อเตอร์ไซค์สะดวกกว่า 

ทั้งมอเตอรไ์ซค์ของตนเองและมอเตอรไ์ซค์รบัจา้ง 

(คะแนน 3.51) (3) รอ้น/ แดด (คะแนน 3.49) 

(4) ฝนเป็นอุปสรรค (คะแนน 3.48) และ (5) 

กลัวรถชน/อุบัติเหตุจากรถยนต์ (คะแนน 3.39)

และอุปสรรคท่ีส ำคัญนอ้ยท่ีสุด คือ (1) จกัรยาน

ราคาแพง (คะแนน 1.95) และ (2) ไม่เท่,  ไม่เก๋, 

เชย, ไม่ทนัสมยั (คะแนน 2.02)   
 

 
 

2) อิทธิพลท่ีมีผลท ำใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ช้

จกัรยำนในกำรเดินทำงในชีวิตประจ  ำวันของไทย 

หันมำสนใจใช้จักรยำนในกำรเดินทำง  ซ่ึ ง

ประกอบดว้ยอิทธิพลจ านวน 16 ขอ้ ไดแ้ก่  (1) มี

คนในบา้นของท่านใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน   

(2) มีคนในชุมชนของท่านใช้จักรยานในชีวิต 

ประจ าวนั  (3) มีดารา คนดัง นักการเมือง ใช้

จกัรยานในชีวติประจ าวนัเป็นตวัอยา่ง (4) ไดเ้พ่ือน

มากขึ้ นตอนไปขี่จกัรยานในชีวิตประจ าวนั (5) ถา้

พิสูจน์ไดว้่าการใชจ้กัรยานประหยดัค่าใชจ้่ายกว่า

การเดินทางแบบอ่ืน (6)  ถ้าการจราจรติดขัด

เลวรา้ยไปกว่าปัจจุบัน (7) มีทางเทา้กวา้งพอใชข้ี่

จกัรยานได ้(8) ไม่มีหาบเร่ แผงลอย แผงรา้นคา้

16 
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เกะกะบนทางเท้า (9) ไม่มีรถยนต์จอดขวางบน

ถนน (10) มีระบบทางจักรยาน (รวมท่ีจอดท่ี

ปลอดภัยและสะดวก)  (11) คนขับรถอ่ืนๆ เช่น 

รถยนต์ รถเมล์ มีวินัยจราจร และเห็นใจคนใช้

จกัรยาน (12) มีคนขี่จกัรยานเก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียง   

พาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ (13) เสน้ทางร่มรื่น 

(14) อากาศไม่มีมลพิษหรือมีน้อย (15) ไดอ้อก

ก าลงั ร่างกายแข็งแรง และ   (16) ใชจ้กัรยานไป

เท่ียวและพกัผ่อนในชีวติประจ าวนัได ้

จากการวิเคราะห์ พบว่าอิทธิพลท่ีส ำคัญ 5 

อันดับแรกท่ีมีผลท ำใหผู้ท่ี้ยังไม่ไดใ้ชจ้กัรยำนฯ 

หนัมำสนใจใชจ้กัรยำนในกำรเดินทำง คือ (1) ได้

ออกก าลงักาย ร่างกายแข็งแรง (คะแนน 3.94)  (2) 

เสน้ ทางร่มรื่น (คะแนน 3.58) (3) อากาศไม่มี

มลพิษหรือมีน้อย (คะแนน 3.46) (4) ใชจ้กัรยาน

ไปเท่ียวและพักผ่อนในชีวิตประจ าวนัได้ (คะแนน 

3.38) และ(5) มีระบบทางจกัรยาน (รวมท่ีจอด) ท่ี

ปลอดภัยและสะดวก และ คนขับรถอ่ืนๆ เช่น 

รถยนต์ รถเมล์ มีวินัยจราจร และเห็นใจคนใช้

จัก รยาน  (คะแนน 3.32) โดย อิท ธิพล ท่ี มี

ควำมส ำคัญน้อยท่ีสุด คือ มีดารา คนดัง 

นักการเมือง ใช้จักรยานเป็นตัวอย่าง (คะแนน 

1.85) และมีคนขี่จกัรยานเก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพา

ออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ (คะแนน 2.03) 
   

 
 

4. บทสรุป  

 

จากผลการศึกษาดั งกล่ า ว  ส รุปได้ว่ า 

อุปสรรคท่ีส ำคัญท่ีท ำใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยำน

ในกำรเดิน ทำงรูสึ้กไม่อยำกใชจ้กัรยำน คือ ความ

ไม่สะดวกในการเดินทางเพราะไปไดไ้ม่ถึงจุดหมาย

ปลายทางซ่ึงอยู่ไกลไป ต้องไปต่อการเดินทาง

ประเภทอ่ืนๆ ความนิยมในการใช้มอเตอร์ไซค์

เพราะสะดวกกวา่ ความไม่สะดวกสบายอนัเน่ืองจาก

โดนฝน แดด ความร้อน และรวมถึงความไม่

ปลอดภัยในการใชจ้กัรยานเน่ืองจากกลัวอันตราย

จากยาน พาหนะประเภทอ่ืนๆโดยอุปสรรคท่ีแทบจะ

ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใชวิ้ธีกำรเดินทำง

ดว้ยจักรยำนเลย คือ (1) ราคาของจักรยาน และ 

(2) ค่านิยมในเร่ืองความเท่ เก๋ หรือเชย ไม่

ทนัสมยั 

อิทธิพลท่ีส ำคัญท่ีมีผลท ำให้ผูท่ี้ยังไม่ได้

ใช้จักรยำนฯ หันมำสนใจใช้จักรยำนในกำร

เดินทำง เ ป็นปัจจัยส่ วนบุคคลเ ป็นหลัก  ซ่ึ ง

ประกอบดว้ย (1) ประโยชน์ต่อสุขภาพ (2) เป็น

การนันทนาการ พกัผ่อนหยอ่นใจ และ (3) หากมี

ระบบทางจกัรยานท่ีก่อใหเ้กิดความรูสึ้กปลอดภัย 

และสะดวกในการเดินทางด้วยจักรยานได้ ใน

ขณะเดียวกัน ปัจจัยท่ีแทบจะไม่มีผลต่อกำร

เลือกใชจ้กัรยำนของกลุ่มผูท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยำน

ฯ เลย ไดแ้ก่ (1) การมีดารา คนดัง นักการเมือง 

ใชจ้กัรยานเป็นตัวอยา่ง (2) มีคนขี่จกัรยานเก่งมา

ช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ   

จากผลการศึกษาดังกล่าว อาจสรุปแนวทาง

ส าคญัเพ่ือส่งเสริมและจงูใจใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยาน 

หันมาสนใจท่ีจะใช้จักรยาน ดังน้ี การจัดเตรียม

โครงสรา้งพ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูใ้ชจ้กัรยาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปรบัปรุงระบบ

โครงขา่ยเสน้ทางจกัรยานเพ่ือเช่ือมระหวา่งสถานท่ี

ส าคญัๆ แหล่งงานกบัยา่นท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือลดรอยต่อ

การเดินทาง ทั้ ง น้ีอาจรวมถึงส่งเสริมให้มีการ

เตรียมบริเวณจอดจกัรยานในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือ

ในอาคาร สถานท่ีท่ีให้ความสะดวกมากกว่า

ยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ การปลกูตน้ไมใ้หร้่มเงา

หรือติดตั้งหลงัคาคลุมฝนในเสน้ทางจกัรยานหลกัๆ 

การใชม้าตรการทางการเงินเพ่ือส่งเสริมใหก้ารใช้

จัก ร ย าน เ กิ ด ข้อ ไ ด้ เ ป รี ยบมากก ว่ า ก า ร ใ ช้

มอเตอร์ไซค์ อาทิ การก าหนดภาษี ราคาสินค้า 

ตลอดจนการรณรงค์ถึงประโยชน์ของการใช้

จกัรยานโดยเน้นประเด็นดา้นสุขภาพท่ีไดม้ากกว่า

การใช้มอเตอร์ไซค์ และเป็นการเดินทางท่ีช่วย

รกัษาสภาพแวดลอ้ม     
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เ พ่ือให้แนวทางเบ้ืองต้นท่ีได้เสนอแนะ

ดังกล่าวเ กิดผลอย่าง เ ป็นรูปธรรม จึ งควรมี

การศึกษาราย ละเอียดในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ิมเติม ดังน้ี (1) การสรา้งความเช่ือมัน่ในเร่ือง

ของความสะดวกและความปลอดภัยของการ

เดินทางด้วยจักรยานท่ีมีมากกว่ายานพาหนะ

ประเภทอ่ืน โดยการศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบ

เช่ือมโยงโครงข่ายเสน้ทางจักรยานท่ีสัมพันธ์กับ

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและพฤติกรรมการใชจ้กัรยาน 

การจัดท าเสน้ทางจักรยานในเขตทางขนาดต่างๆ 

ท่ีมีการติดตั้ง จดัวางอุปกรณ์ประกอบถนน (street 

furniture) ท่ีสามารถกนัฝน ใหร้่มเงา และสามารถ

ป้องกันอันตรายจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได ้

(2) การศึกษามาตรการทางการเงินเพ่ือส่งเสริม

ใหก้ารใชจ้กัรยานเกิดขอ้ไดเ้ปรียบมากกว่าการใช้

มอเตอร์ไซค์ และ (3) การศึกษาเพ่ือน าเสนอ

ประโยชน์ของการขี่จักรยานท่ีชัดเจน วดั และจับ

ต้องได้ เช่น รอ้ยละของอัตราเส่ียงการเป็นโรค

ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางสุขภาพจิตท่ีลดลง 

งบประมาณเพ่ือใชใ้นการรกัษาโรคท่ีลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

(วทิยาเขตบางขุนเทียน) 

ท่ีอยู:่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ10150 

โทรศพัท:์ 0-2452-3456  โทรสาร: 0-2452-3455 

Email: chakrapipat@yahoo.com 
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แรงจูงใจและอุปสรรคในการใชจ้กัรยานส าหรบัคนท่ีเดินทางดว้ยจกัรยาน 

ในประเทศไทย 

 

Factors Affecting The Decision on Bicycle Daily Uses in Thailand for Bike Users 

 
วิติยา ปิดตงันาโพธ์ิ 

ธงชยั พรรณสวสัดิ์
1
, พรทิพย ์หนักแน่น

2
  และบุญจงรกัษ ์จิ้ วตั้น

3
, วฒันา ณ นคร

4
  และสุรศกัดิ์ ชูทอง

5
,  

ธนภร ทวีวุฒิ
6
 สุภาวดี ส  าราญ

7
 วิติยา ปิดตงันาโพธิ์

8
, อนุวรรตน ์ศรีสวสัดิ์

9
 , สุรเมศวร ์พิริยะวฒัน์

10
,  

จกัรพิพฒัน ์อศัวบุญญาเลิศ
11
 ,ศิริกอ้ย ชุตาทวีสวสัดิ์

12
, ธเนศ พูลปัญญาวงศ์

13
 , วิยดา ทรงกิตติภกัดี

14
 

1
ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

2,3
 สาขาส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรงั  

4,5
 สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

6 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

7 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย  

8 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

9
 สถาบนัยุทธศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

10 
สาขาวศิวกรรมขนส่งและการจราจร ภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

11,12
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  (วทิยาเขตบางขุนเทียน)  

13,14
 กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

บทคัดย่อ: เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการใชจ้กัรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวนัใหม้ากขึ้ น การศึกษา

ครั้งน้ีจึงมุ่งคน้หาปัจจยัท่ีช่วยสรา้งแรงจงูใจใหค้นใชจ้กัรยาน และอุปสรรคต่อการใชจ้กัรยาน เพ่ือน าขอ้เท็จจริง

ดังกล่าวไปประยุกต์ใชส้ าหรบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการสรา้งสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ ใหเ้ก้ือหนุนต่อการใช้

จักรยาน และขจัดอุปสรรคส าคัญในการขี่จักรยานต่อไป จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ าวนัอยูแ่ลว้จ านวน 2,024 คน ใน 9 จงัหวดั โดยก าหนดช่วงชั้นคะแนนออกเป็น 1 - 5 และใชว้ิธี

ค านวณค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก พบว่าเหตุผลจูงใจท่ีส าคัญ 3 อันดบัแรกท่ีท าใหป้ระชาชนท่ีใชจ้กัรยานใน

ชีวิตประจ  าวนัอยู่แลว้ไดใ้ชจ้กัรยาน คือ (1) ไดอ้อกก าลงักาย ร่างกายแข็งแรง (คะแนน 4.16)  (2) ลดมลพิษ 

ลดโลกรอ้น (คะแนน3.97) และ (3) ประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (คะแนน 3.95) โดยเหตุผลท่ีส าคัญ

นอ้ยท่ีสุด คือ สะดวกดี (คะแนน 1.87) และเท่, เก๋, เขา้กบักระแสสงัคม (คะแนน 2.34) ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

ปัจจยัในเร่ืองอิทธิพลท่ีส าคัญ 3 อันดบัแรกท่ีมีผลต่อการเลือกใชวิ้ธีการเดินทางดว้ยจกัรยาน คือ (1) ได้

ออกก าลงักาย ร่างกายแข็งแรง (คะแนน 4.03) (2) ใชจ้กัรยานไปเท่ียวและพกัผ่อนในชีวิตประจ าวนัได ้(คะแนน 

3.67) และ (3) ถา้พิสูจน์ไดว้่าการ ใชจ้กัรยานประหยดัค่าใชจ้่ายกว่าการเดินทางแบบอ่ืน (คะแนน 3.40) 

โดยอิทธิพลท่ีส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ มีดารา คนดงั นักการเมือง ใชจ้กัรยานเป็นตัวอยา่ง (คะแนน 1.73) และมี

คนขี่จกัรยานเก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ (คะแนน 2.01)  ส าหรบัอุปสรรคท่ีส าคัญ 3 

อนัดบัแรก ในการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ  าวัน คือ (1) ฝนเป็นอุปสรรค  (คะแนน 3.39)  (2) กลวัรถชน 

อุบัติเหตุจากรถยนต์ (คะแนน 3.34) และ (3) คนขบัรถประเภทอ่ืนไม่มีวินัยจราจร (คะแนน 3.27) และ

อุปสรรคท่ีส าคญัน้อยท่ีสุด คือ 1) ไม่เท่,  ไม่เก๋, เชย, ไม่ทันสมยั (คะแนน 1.91) และ 2) ขี่จกัรยานไม่คล่อง 

ไม่กลา้ออกถนน (คะแนน 1.98)  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในรายละเอียดของอุปสรรคท่ีผูใ้ชจ้ักรยานกังวลเป็นอันดับแรกๆ เช่น กลัว

อุบติัเหตุ กลวัถกูสุนัขกดั เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูแลว้พบวา่ สถิติการเกิดอุบติัเหตุและการถูกสุนัขกดักลบัมีสดัส่วน

ไม่มากนัก โดยรอ้ยละ 1 ของคนใชจ้กัรยานเท่าน้ันท่ีเคยประสบอุบติัเหตุรุนแรงและตอ้งไปพบแพทย ์รอ้ยละ 

27 เคยประสบอุบติัเหตุแต่ไม่รุนแรง และรอ้ยละ 72 ยงัไม่เคยประสบอุบติัเหตุ ซ่ึงในกลุ่มผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุมี
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สาเหตุจากปัจจยัภายนอกรอ้ยละ 41 ซ่ึงประกอบดว้ยทางไม่ดี รอ้ยละ 26 และเกิดจากความผิดผูอ่ื้นรอ้ยละ 15 

ส าหรบัคนใชจ้กัรยานท่ีเคยถกูสุนัขกดัมีประมาณรอ้ยละ 14 เท่าน้ัน 

จากผลการศึกษาดงักล่าว อาจสรุปแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดการใชจ้กัรยานในเบ้ืองตน้ ไดด้งัน้ี การรณรงค์

ถึงประโยชน์ของการใชจ้ักรยานโดยเน้นประเด็นดา้นสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจของประชาชนเป็น

เหตุผลหลัก ในขณะเดียวกนัก็จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชจ้กัรยาน เช่น 

การเพ่ิมเสน้ทางจกัรยานเพ่ือเช่ือมระหวา่งสถานท่ีส าคญัๆ แหล่งงานกบัยา่นท่ีอยูอ่าศยั การปลกูตน้ไมใ้หร้่มเงา

หรือติดตั้งหลงัคาคลุมฝนในเสน้ทางจกัรยานท่ีผูค้นนิยมใช ้และการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอนัตรายใหแ้ก่

ผูใ้ชจ้กัรยานจากยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ 
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1. บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาของการศึกษา 

เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นผลการวิเคราะหข์อ้มลู

บางส่วนของ “โครงการศึกษาปัจจยัเอ้ือและปัจจยั

จ ากดัส าหรบัการใชจ้กัรยาน” จากชุมชนทั้งในเขต

เมืองและนอกเมืองใน 9 จงัหวดั รวม 4 ภาค ไดแ้ก่ 

จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด

อุบลราชธานี จงัหวดัเลย จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดั

ขอนแก่น จงัหวดัชลบุรี กรุงเทพมหานคร (พ้ืนท่ีฝั่ง

ธนบุรี) และจังหวัดชุมพร ซ่ึงอนุมานได้ว่าเป็น

ตวัแทนของชาวบา้นไทย ทั้งน้ีกลุ่มตัวอยา่งท่ีศึกษา 

คือ ประชาชนท่ีใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัเท่าน้ัน 

ไม่รวมถึงนักจักรยาน นักแข่ง นักท่องเท่ียวด้วย

จกัรยาน  

1.2 วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจท า

ใหก้ลุ่มคนท่ีใชจ้ักรยานเดินทางในชีวิตประจ าวัน

น้ัน ใชจ้กัรยาน 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้จักรยานของกลุ่มคนท่ีใช้จักรยาน

เดินทางในชีวติประจ าวนั 

3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคใน

การใชจ้กัรยานของกลุ่มคนท่ีใชจ้กัรยานเดินทางใน

ชีวติประจ าวนัอยูแ่ลว้ 

4) เพ่ือศึกษาขอ้เท็จจริงถึงความถ่ี

และสาเหตุในการเกิดอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนั 

5) เพ่ือเสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้ใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางดว้ย

จักรยาน และแนวทางส่ง เสริมให้เ กิดการใช้

จกัรยานในชีวติประจ าวนัมากขึ้ น 
 

2. วิธีด  าเนินการศึกษา 

 

1) เลือกตัวอย่างจังหวดัใหก้ระจาย

ไปทั้ง 4 ภาค 

2) วางแผนการเก็บตัวอย่าง โดย

พยายามใหมี้การกระจายตัวเท่ากันในกลุ่มต่าง

อาชีพ และรายได ้  

3) เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดย

ใชแ้บบสอบถาม เพ่ือประเมินทัศนคติท่ีมีต่อปัจจยั

ท่ีคาดว่าจะเป็นแรงจูงใจ อิทธิพลต่อการเลือกใช้

จักรยาน และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคซ่ึงคาดว่าจะมี

ผลกระทบต่อการใช้จักรยาน โดยแบ่งค่าคะแนน 

(  ) ออกเป็น 5 ช่วง (คะแนน 1 – 5) ซ่ึงปัจจยัท่ี

ส าคัญมากท่ีสุดมีคะแนนเท่ากับ 5 และปัจจัยท่ี

ส าคญัน้อยท่ีสุดมีคะแนนเท่ากบั 1  

4) ค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) 

ตามความรับรูห้รือเขา้ใจของตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้ใช้

จักรยานฯอยู่แลว้ ในแต่ละอาชีพ ส าหรับประเด็น

หน่ึงๆ จ าแนกตามอาชีพ 10 กลุ่ม 

โดยท่ี X = คะแนนเฉ ล่ียจากการให้

คะแนนของกลุ่มคนในแต่ละอาชีพ ในประเด็น

หน่ึงๆ 

     = 
       

 

   

   
 

โดยท่ี      = จ านวนตวัอยา่ง (คน) ท่ีให้

คะแนน     ในประเด็นหน่ึงๆ 

           = ค่าคะแนน 1 ถึง 5 

 ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ตอบหรือเลือกตอบ 

“ไม่มีผล” จะไมน่ ามารวมในการคิดค่าคะแนน  

5) จากน้ัน ค านวณหาคะแนนเฉล่ีย

ทั้งหมดของทุกอาชีพซ่ึงมีอยู่ 10 อาชีพ โดยใช้

สมการ 

X   =   คะแนนเฉล่ียทั้งหมดของทุก   

            อาชีพในประเด็นหน่ึงๆ 

       =     
     

  

   

  
   

6) วิเคราะห์ผลและเสนอแนะแนว

ทางแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางดว้ย

จกัรยานในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริม

ใหเ้กิดการใชจ้กัรยานในพ้ืนท่ี  
 

3. ผลการศึกษา   

 

จากผลการศึกษาในแต่ละปัจจยั พบวา่  

1) แรงจูงใจส าคัญท่ีท าใหใ้ช้จกัรยาน 3 

อันดับแรก ท่ีท าใหป้ระชาชนท่ีใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ  าวันอยู่แลว้นั้นไดใ้ชจ้กัรยาน คือ (1) 
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ไดอ้อกก าลังกาย ร่างกายแข็งแรง (คะแนน 4.20)  

(2) ลดมลพิษ ลดโลกรอ้น (คะแนน3.99) และ 

(3) ประหยัดค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (คะแนน 

3.95) โดยแรงจูงใจท่ีมีความส าคัญน้อยท่ีสุด 

คือ เท่ เก๋ เขา้กับกระแสสงัคม (คะแนน 2.28) 

และกะรูไ้ดว้า่จะใชเ้วลาประมาณก่ีนาที (โดยเฉพาะ

ในเขตจราจรหนาแน่น (คะแนน 2.81)  
 

 

 
 

 2) อิทธิพลท่ีมีผลต่อการเลือกใช้วิธี 

การเดินทางดว้ยจกัรยานของผูใ้ชจ้กัรยานในชีวิต 

ประจ  าวันของไทย  3 อันดับแรก คือ (1) ไดอ้อก

ก าลังกาย ร่างกายแข็งแรง (คะแนน 4.07) (2) ใช้

จักรยานไปเท่ียวและพักผ่อนในชีวิตประจ าวันได้ 

(คะแนน 3.66) และ (3) ถา้พิสูจน์ได้ว่าการใช้

จกัรยานประหยดัค่าใชจ้า่ยกวา่การเดินทางแบบอ่ืน 

(คะแนน 3.36) โดยอิทธิพลท่ีมีความส าคัญนอ้ย

ท่ีสุด คือ มีดารา คนดัง นักการเมือง ใชจ้กัรยาน

เป็นตัวอย่าง (คะแนน 1.68) และมีคนขี่จกัรยาน

เก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ 

(คะแนน 1.99)   

 3) อุปสรรคท่ีส าคญัในการใชจ้กัรยาน

ของผูใ้ชจ้กัรยานในชีวิตประจ  าวัน 3 อนัดบัแรก 

คือ (1) ฝนเป็นอุปสรรค (คะแนน 3.41) (2) 

กลัวรถชน อุบัติเหตุจากรถยนต์ และคนขับรถอ่ืน 

เช่น รถยนต์และจักรยานยนต์ไม่มีวินัยจราจร 

(คะแนน 3.32) และ (3) กลางคืนไม่มีไฟส่อง

ส ว่ า ง  ( ค ะแนน  3 . 25 )  และอุ ปสรรค ท่ี มี

ความส าคัญนอ้ยท่ีสุด คือ 1) ไม่เท่,  ไม่เก๋, เชย, 

ไม่ทันสมัย (คะแนน 1.85) และ 2) สถานะทาง

สังคม (ภาพลักษณ์ของตัวท่าน) ไม่อ านวยใหใ้ช ้

(คะแนน 1.94)  
 

 
 

นอกจากน้ี ไดมี้การศึกษาในรายละเอียดถึง

อุปสรรคท่ีผูใ้ชจ้กัรยานฯ กงัวลเป็นอนัดับแรกๆ ใน

บางเร่ือง ไดแ้ก่ กลัวอุบัติเหตุ กลัวถูกสุนัขไล่ เม่ือ

วเิคราะหข์อ้มลูแลว้พบวา่ สถิติการเกิดอุบติัเหตุและ

การถูกสุนัขไล่กลับมีสัดส่วนไม่มากนัก โดยพบว่า 

รอ้ยละ 1 ของคนใชจ้ักรยานเท่าน้ันท่ีเคยประสบ

อุบัติเหตุรุนแรงและต้องไปพบแพทย ์รอ้ยละ 27 

เคยประสบอุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรง และรอ้ยละ 72 

ยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุ ซ่ึงในกลุ่มผู้ท่ีประสบ

อุบัติเหตุมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกรอ้ยละ 41 

ไดแ้ก่ (1) ทางไม่ดี รอ้ยละ 26 และ (2) เกิดจาก

ความผิดผูอ่ื้นรอ้ยละ 15 แต่เป็นสาเหตุจากตัวเอง

ถึงรอ้ยละ 56 ไดแ้ก่ (1) เกิดจากอุปกรณ์จักรยาน

ช ารุดรอ้ยละ 25 (2) พลาดพลั้งลม้เองรอ้ยละ 26 

และ (3) เกิดจากความผิดตัวเองรอ้ยละ 5  ทั้งน้ี 

ส าหรับคนใช้จักรยานท่ีเคยถูกสุนัขไล่ มี เพียง

ประมาณรอ้ยละ 14 เท่าน้ัน 
 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษาดั งกล่ า ว  ส รุปได้ว่ า 

แรงจูงใจและอิทธิพลท่ีส าคัญท่ีมีผลท าใหค้นท่ี
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ใชจ้กัรยานในชีวิต ประจ  าวัน ไดใ้ชจ้กัรยานใน

การเดินทาง เป็นปัจจัยส่วนบุคคลเป็นหลัก ซ่ึง

ประกอบดว้ย (1) ประโยชน์ต่อสุขภาพ  (2) เป็น

การนันทนาการพัก ผ่อนหย่อนใจ (3) ประโยชน์

ทางเศรษฐกิจซ่ึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง โดยปัจจัยท่ีเป็นส าหรับส่วนรวม ได้แก่ 

ช่วยลดมลพิษ ลดภาวะโลกรอ้น  ในขณะเดียวกัน 

ปัจจัยท่ีแทบจะไม่มีผลต่อการเลือกใชจ้ักรยาน

เลย ไดแ้ก่ (1) การมีดารา คนดัง นักการเมือง ใช้

จกัรยานเป็นตัวอยา่ง (2) เห็นวา่การใชจ้กัรยาน

สะดวกดี (3) ค่านิยมในเร่ืองความเท่ เก๋ เขา้กับ

กระแสสังคม ส าหรบัอุปสรรคท่ีส าคัญในการใช้

จกัรยานของคนท่ีใชจ้กัรยานในชีวิตประจ  าวัน

อยู่แลว้ คือ ความไม่สะดวก ไม่ปลอดภยัในการใช้

จักรยาน ไม่ ว่าจะเ ป็น ฝน แดด ความร้อน 

อนัตรายจากยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ รวมทั้ง   ไฟ

ส่องสว่างในเวลากลางคืน และอุปสรรคท่ีแทบจะ

ไม่มีผลต่อการเลือกใช้วิ ธีการเดินทางด้วย

จกัรยานเลย ไดแ้ก่ (1) ค่านิยมในเร่ืองความเท่ 

เก๋ หรือเชย ไม่ทันสมยั และ (2) การขี่จกัรยานไม่

คล่อง ไม่กลา้ออกถนน   

อน่ึง เป็นท่ีสงัเกตวา่ ขอ้สรุปเหล่าน้ีไม่ตรง

กับภาพ ลักษณ์และความรับรูข้องสังคมในเร่ือง

จกัรยานเท่าใดนัก สาเหตุเพราะผูต้อบแบบสอบ 

ถามเป็นผูท่ี้ใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนัจริง ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูมี้รายไดไ้ม่สูงนัก ดังน้ันหากไปสอบถาม

คนอีกกลุ่มท่ีใช้จักรยานในรูปแบบอ่ืนก็อาจได้

ขอ้สรุปท่ีแตกต่างไปจากน้ี ดังน้ันในเบ้ืองต้นจึง

เสนอแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดการใชจ้ักรยานโดย

ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการใช้

จักรยานโดยเน้นความส าคัญในประเด็นด้าน

สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจของประชาชน 

เป็นหลกั (ทั้งน้ี ในการรณรงค ์อาจไม่จ าเป็นตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

ใชง้บประมาณจ านวนมากในการว่าจา้งดารา คน

ดังมาเป็นตัวอยา่งหรือพรีเซนเตอรก์ารใชจ้กัรยาน

แต่อย่างใด เพราะพบว่าปัจจยัดังกล่าวท่ีมีอิทธิพล

น้อยมาก ท่ีท าให้คนเ ลือกใช้จักรยานในการ

เดินทาง)  

นอกจากการรณรงค์ดังกล่าวแลว้ ก็จ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูใ้ชจ้กัรยาน เช่น การเพ่ิมโครงข่ายเสน้ทาง

จักรยานเพ่ือเช่ือมระหว่างสถานท่ีส าคัญๆ แหล่ง

งาน กับย่านท่ีอยู่อาศัย การปลูกต้นไมใ้หร้่มเงา

หรือติดตั้งหลังคาคลุมฝนในเส้นทางจักรยานท่ี

ผูค้นนิยมใช ้และการติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง และ

อุปกรณ์เพ่ือป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ผูใ้ชจ้กัรยานจาก

ยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ   

 เ พ่ือให้แนวทางเบ้ืองต้นท่ีได้เสนอแนะ

ดังกล่าวเ กิดผลอย่าง เ ป็นรูปธรรม จึ งควรมี

การศึกษารายละเอียดในประเด็นท่ีเ ก่ียวข้อง

เ พ่ิมเ ติม  ดั ง น้ี  (1) การศึกษาเ พ่ือน า เสนอ

ประโยชน์ของการขี่จักรยานท่ีชัดเจน วดั และจับ

ต้องได้ เช่น รอ้ยละของอัตราเส่ียงการเป็นโรค

ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางสุขภาพจิตท่ีลดลง 

งบประมาณเพ่ือใชใ้นการรกัษาโรคท่ีลดลง ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง การใชจ้ักรยานสามารถ

ประหยดัเงินค่าเดินทางไดเ้ป็นจ านวนเท่าไร (2) 

การออกแบบวางผังเพ่ือเช่ือมโยงโครงข่ายเสน้ทาง

จักรยานท่ีสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

พฤติกรรมการใชจ้ักรยาน การออกแบบถนนและ

เสน้ทางจักรยานซ่ึงมีเขตทางขนาดต่างๆ รวมทั้ง

การติดตั้ง จัดวางอุปกรณ์ประกอบถนน (street 

furniture) ท่ีสามารถกันฝน ให้ร่มเงา ให้ความ

สว่าง และสามารถป้องกันอันตรายจากรถยนต ์

รถจกัรยานยนตไ์ด ้  
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ปัญหาและความตอ้งการเสน้ทางและสิ่งอ  านวยความสะดวกส าหรบัจกัรยาน

ของผูใ้ชจ้กัรยานท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนริมคลองบางบวั เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา ชุมชนรอ้ยกรอง 

Bicycle Users’ Problems and Needs of Bike Lanes and Facilities in Communities 

along Khlong Bang Bua in Bang Khen District, Bangkok Metropolis: A Case 

Study of Roykrong Community 

 

นายชยุต รตันพงษ์ 

นายชยตุ รตันพงษ์
1
, รองศาสตราจารย ์ดร.ทิวตัถ ์มณีโชติ

2
, ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ดร.ธงชยั พรรณสวสัดิ์

3
  

1
บริษัท เอส อาร ์ซี อินดสัตรีส ์จ ากดั และ บริษัท สยามเอเชียเมททอล จ ากดั 

2
สาขาวิชาสงัคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

3
ชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

 

บทคดัยอ่: การวิจยัครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับปัญหาและความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรบัจกัรยาน 2) เปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบั

จกัรยาน 3) ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชจ้กัรยาน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากร ไดแ้ก่ ผูใ้ชจ้กัรยานท่ี

อาศยัอยูใ่นชุมชนรอ้ยกรอง จ านวน 169 คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชจ้กัรยานท่ีมีอายุ 10 ปีขึ้ นไป จ านวน 118 

คน ท าการสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย ลกัษณะการสุ่มแบบแทนท่ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ี

ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยมีค่าความเช่ือมัน่ .97 วิเคราะหข์อ้มลูโดยแจกแจงความถ่ี หาค่า

รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบทีและการทดสอบเอฟ เม่ือ

พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดท้ าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มมากท่ีสุดของผูใ้ชจ้กัรยาน คือ กลุ่มท่ีมีอายุ 40 - 49 ปี ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา อาชีพรบัจา้งทัว่ไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือไป

ท างาน ระยะทางการเดินทางขาไปไม่เกิน 1 กิโลเมตร ช่วงเวลาการเดินทางขาไปคือตอนเชา้ มีจกัรยานเป็น

ของตนเอง และมีความถ่ีในการใชจ้กัรยานทุกวนั ผูใ้ชจ้กัรยานมีปัญหาเก่ียวกับเสน้ทางและส่ิงอ านวยความ

สะดวกอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความไม่ปลอดภยั นอกน้ัน อยูใ่นระดับปานกลาง และมีความตอ้งการเสน้ทาง

และส่ิงอ านวยความสะดวกอยูใ่นระดับมากทุกดา้น ผูใ้ชจ้กัรยานท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้จุดประสงค์

การเดินทาง ช่วงเวลาการเดินทางทั้งขาไปขากลบั และความถ่ีในการใชจ้กัรยาน ท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาเก่ียวกบั

เสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูใ้ชจ้กัรยานท่ีมีอายุ 

จุดประสงคก์ารเดินทาง และการครอบครองจกัรยาน ท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวยความ

สะดวก แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ปัญหาผิวทางไม่เรียบ 

รถยนต์แล่นเร็วท าใหร้อขึ้ นถนนนาน และรถใหญ่ไม่มีน ้าใจชอบกดแตรไล่ กับตอ้งการใหป้รับปรุงผิวทางให้

เรียบ ใหข้ยายทางใหข้ี่สวนกันได ้และทางเฉพาะจักรยานท่ีปลอดภัย อีกทั้งเสนอแนะใหมี้ส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีใชไ้ดจ้ริง รา้นท่ีซ่อมจกัรยานไดท้ั้งคนั และฝึกอบรมการซ่อมจกัรยานในชุมชน 

 

ค าส าคญั: ปัญหาของผูใ้ชจ้กัรยาน, ความตอ้งการทางจกัรยาน, ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัจกัรยาน,  

   ผูใ้ชจ้กัรยาน 
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1.  บทน า 

 

ในแต่ละวนัมนุษยจ์ าเป็นตอ้งเดินทางจากท่ี

พักอาศัยไปท ากิจธุระท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

การเดินทางของแต่ละคนมีทั้งระยะใกลท่ี้เดินเทา้

หรือขี่จกัรยานได ้และระยะไกลท่ีจ าตอ้งอาศัยยาน

ยนต์หรือระบบขนส่งสาธารณะ การขยายตัวของ

กรุงเทพมหา นครส่งผลใหป้ระชาชนหลายกลุ่ม

ตอ้งเดินทางไกลข้ึน ส่งผลใหผู้มี้ฐานะทางเศรษฐกิจ

เลือกรูปแบบการเดินทางดว้ยรถยนต์ส่วนตัวมาก

ขึ้ น อนิรุธ สาเลยยกานนท์ (2536: 59, 83) 

วิเคราะห์พฤติกรรมลูกโซ่การเดินทางในกรุงเทพ 

มหานคร พบว่า เป็นการเดินทางภายในเขตพ้ืนท่ี

เดียวกัน 69.63% ส่วนโสภณ มหากาญจนกุล 

(2543: 112) วิจยัความ สามารถในการเดินทาง

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในปี 2549 ระบบ

โครงข่ายถนนจะไม่สามารถรองรับความตอ้งการ

เดินทางท่ีเพ่ิมขึ้ นได ้นัน่คือประชากรจะตอ้งใชเ้วลา

ในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้ น แมว้่าจะใชจ้่ายในการ

เดินทางสงูขึ้ นแลว้ก็ตาม 

การใช้จักรยานของชุมชนร้อยกรองต้อง

ประสบอุปสรรคมากจากการขยายถนนแจง้วฒันะ

และถนนพหลโยธินเพ่ือการสร้างอุโมงค์และ

สะพานลอยขา้มวงเวียนอนุสาวรียห์ลักส่ี ส่งผลให้

รถยนต์แล่นเร็วมากขึ้ น กระแสจราจรหนาแน่นจน

ไม่อาจจูงจักรยานข้ามถนนได้ อีกทั้ งไม่มีการ

พฒันาทางเดินเลียบคลองบางบวัใหส้ะดวกปลอดภยั

ต่อการใชจ้กัรยาน 

ปริมาณการใชจ้ักรยานลดลงเน่ืองจากการ

พัฒนาระบบถนนอย่างไม่ค านึง สิทธิของผู้ใช้

จกัรยาน โดยไม่สรา้งทางขา้มถนนส าหรบัจกัรยาน 

พรรณนิภา จ่างวิทยา (2540: 23) ศึกษาพบว่า 

กรุงเทพมหา นครเคยตีเสน้แบ่งส่วนทางเทา้เป็น

ทางจกัรยานท่ีถนนรามค าแหงในปี 2522 และท่ี

ถนนประชาช่ืนในปี 2537 แต่เป็นการใชผิ้วจราจร

ซ ้าสิทธิคนเดินเท้า การไม่ปาดขอบทางเทา้ และ

การไม่ ย ้ายระบบสาธารณูปโภค ส่ วนการ ท่ี

กรุงเทพมหานครทาสีตีเสน้ในเลนซา้ยของถนนใน

ยา่นเศรษฐกิจใจกลางเมืองน้ัน หา่งไกลจากยา่นพกั

อาศยัท่ีมีผูใ้ชจ้กัรยานเป็นจ านวนมาก จึงไม่ตรงกบั

ปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชจ้กัรยาน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูมี้รายไดน้้อยท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด 

ทั้งน้ี การเดินทางต้องเร่ิมจากบา้นไปยังสถานท่ี

ตามจุดประสงค์ในวิถีชีวิตประจ าวัน ถ้าเป็นผู้ใช้

จกัรยานก็ยอ่มตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีเหมาะส าหรับจักรยาน อน่ึง ชินันนัท คี

มนู (Chinannat Keemun. 1999: 33-35 อา้งถึง

ใน ทรรศนะ บุญอยู่. 2548: 5) ศึกษาพบว่า 

สาเหตุท่ีการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นท่ี

นิยมในกรุงเทพมหานคร เพราะผู้ใช้จักรยานมี

ความรูสึ้กไม่ปลอดภยัในการขบัขี่ 

ธงชัย พรรณสวสัด์ิ (2540, กุมภาพันธ์: 

143) ใหแ้นวความคิดวา่ จากการท่ีรฐัพยายาม

แกปั้ญหารถติดโดยจดัใหมี้ระบบโรงเรียนใกลบ้า้น 

ใหนั้กเรียนสามารถไปโรงเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งเดิน

ทางไกลๆ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระแก่ผิวจราจรน้ัน 

สอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบจกัรยาน เพราะหาก

มีทางจกัรยานแมก้ระทัง่สั้นๆ เพียงแค่ 4 กิโลเมตร 

แบบถนนประชาช่ืน แต่ใหมี้อยู่ทัว่ไปหมด เด็กจะ

สามารถขี่ไปโรงเรียนได้โดยไม่ต้องลงถนนใหญ่ 

และผูป้กครองก็ไม่ตอ้งน ารถยนต์ไปติดในชัว่โมง

เร่งด่วน จากการศึกษาของ วิโรจน์ ศรีสุรภานนท ์

และคณะ (2546: 7, 13) พบวา่ รฐับาลประเทศ

เนเธอร์แลนด์ และเดนมารก์ ซ่ึงมีการใชจ้กัรยาน

มากถึงรอ้ยละ 30 และรอ้ยละ 20 น้ัน ได้ใหง้บ

สนับสนุนสหพันธ์ผูใ้ชจ้กัรยาน ท าใหท้ราบปัญหา

และความตอ้งการของผูใ้ชจ้ักรยาน รวมทั้งขอ้มูล

ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชจ้กัรยาน ส่วนพ้ืนท่ี

ท่ีเหมาะจะพัฒนาระบบจักรยาน คือ บริเวณเมือง

มหาวิทยาลัยหรือย่านสถานศึกษา ยา่นท่ีอยู่อาศัย 

และสถานีขนส่งมวลชน 

ชุมชนรอ้ยกรอง เขตบางเขoกรุงเทพมหานคร 

มีสมาชิกชุมชน 577 คน มีผูใ้ชจ้กัรยาน 169 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 29.29 ส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดต้ า่ 

อยู่ดา้นตะวนัตกของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

จึงมีลกัษณะเป็นชุมชนพ้ืนท่ีเมืองมหาวิทยาลยั ซ่ึง

ตรงกับหลักการการเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาระบบ

จกัรยานขอ้แรก และยงัมีมหาวิทยาลัยในรศัมี 3.5 

กิโลเมตร 3 แห่ง โรงเรียน 15 โรง รฐัวิสาหกิจ

ขนาดใหญ่ 3 แห่ง หน่วยทหาร 4 แห่ง หา้งสรรพ 

สินคา้ 8 แห่ง ตลาดสดขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาด
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กลาง 1 แห่ง ตลาดนัด 3 แห่ง อีกทั้งห่างจากศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพียง 3 กิโลเมตร จึงมี

ศกัยภาพในการพฒันาระบบจกัรยาน 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชจ้กัรยานในชุมชน

ริมคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร: 

กรณีศึกษา ชุมชนรอ้ยกรอง เพ่ือตอ้งการทราบว่า 

มีปัญหาและความตอ้งการอยา่งไรบา้ง 

2. วิธีการวิจยั 

 

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลเชิง

ปริมาณ แลว้น ามาวเิคราะหท์างสถิติ 

ประชากร ได้แก่ ผู ้ใชจ้ักรยานท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชนร้อยกรอง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 169 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชจ้กัรยาน อายุ 10 ปี

ขึ้ นไป จ านวน 118 คน ก าหนดขนาดจากตาราง

ของเคร็ซซี่และมอรแ์กน 

เคร่ืองมือวิจยั ใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้ง

ขึ้ นเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั 

แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (rating scales) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1: สอบถามลั กษณะส่ วน บุ คคล  กั บ

พฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2: สอบถามปัญหาเก่ียวกับเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับจักรยาน 6 

ดา้น 

ส่วนท่ี 3: สอบถามความตอ้งการเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับจักรยาน 6 

ดา้น 

ส่วนท่ี 4: สอบถามขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะใน

การพัฒนาระบบจกัรยาน ซ่ึงเป็นค าถาม

ปลายเปิด 

วเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการ

ใชจ้กัรยาน โดยแจกแจงความถ่ี และหาค่ารอ้ยละ 

วิเคราะห์ค่าปัญหา และความตอ้งการของ

ผูใ้ชจ้กัรยานเก่ียวกับเสน้ทางและส่ิงอ านวยความ

สะดวกส าหรับจักรยานโดยหาค่าเฉล่ีย (X) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปล

ความหมาย 

วิเคราะห์ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดย

วิเคราะหเ์น้ือหา สรุปเรียงล าดับเป็นรายดา้น แลว้

น าเสนอในรปูแบบความเรียง 

3. ผลการวิจยั  

 

3.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้จักรยาน 

พบว่า เป็นเพศหญิงเท่ากับเพศชาย กลุ่มอายุมาก

ท่ีสุด คือ 40-49 ปี 23.7% ระดับการศึกษาส่วน

ใหญ่ คือ ประถมศึกษา 53.4% อาชีพมากท่ีสุด คือ 

รบัจา้งทัว่ไป 33.9% และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมาก

ท่ีสุด คือ 5,001-10,000 บาท 37.3% 

3.2 พฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ใช้

จกัรยาน พบวา่ จุดประสงคก์ารเดินทาง มากท่ีสุด 

คือ ไปท างาน 39.8% ระยะทางการเดินทางขาไป 

ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1.00 กิโลเมตร 54.2% ระยะเวลา

การเดินทางขาไป ส่วนใหญ่ ไม่ เกิน 15 นาที 

80.5% ช่วงเวลาการเดินทางขาไป มากท่ีสุด คือ 

เดินทางในตอนเชา้ (05.31 - 09.00 น.) 46.6% 

ช่วงเวลาการเดินทางขากลบั มากท่ีสุด คือ เดินทาง

ในตอนเย็น (15.01 - 18.30 น.) 43.2% ความถ่ี

ในการเดินทาง ส่วนใหญ่ ใชทุ้กวนั 58.5% และการ

ครอบครองจักรยาน ส่วนใหญ่ เป็นของตนเอง 

94.1% 

3.3 ปัญหาเก่ียวกับเสน้ทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรบัจกัรยาน พบวา่ ในภาพรวม อยู่

ในระดบัปานกลาง ส่วนรายดา้น อยูใ่นระดับมาก 1 

ด้าน คือ ด้านความไม่ปลอดภัย นอกน้ัน อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

3.4 ความต้องการเส้นทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรบัจกัรยาน พบวา่ ในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก ส่วนรายดา้น อยูใ่นระดับมากทุกดา้น 

โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

3.5 กลุ่มตัวอย่างมีข้อคิดเห็นเ ก่ียวกับ

อุปสรรค ความต้องการ และขอ้เสนอแนะในการ

พฒันาระบบจกัรยาน พบวา่ 

1) อุปสรรคเก่ียวกับเส้นทางและส่ิง

อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ผิวทางเป็นหลุมและลกู
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ระนาด รถใหญ่แล่นเร็วท าใหจ้ักรยานต้องรอขึ้ น

ถนนนาน และรถใหญ่ชอบกดแตรไล่ไม่ค่อยมีน ้าใจ

ใหจ้กัรยานไปก่อน 

2) ความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวก ได้แก่  อยากให้ปรับปรุงผิวทาง

จักรยานให้เรียบไม่มีลูกระนาด อยากให้มีทาง

จกัรยานกวา้งพอท่ีจะข่ีสวนกนัไดส้ะดวก และอยาก

ใหมี้ทางเฉพาะจกัรยานท่ีปลอดภยัแก่ผูใ้ชจ้กัรยาน 

3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

จกัรยาน ไดแ้ก่ ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบั

จกัรยานใชไ้ดจ้ริง ควรมีรา้นซ่อมจกัรยานท่ีซ่อมได้

ทุกอย่างอยู่ในชุมชน และควรมีการฝึกอบรมการ

ซ่อมจกัรยานในชุมชน 

4. สรุปผล  

 

ชุมชนร้อยกรองมีผู้ใช้จักรยาน 29.29% 

ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีการศึกษาต า่ 1 

ใน 3 มีอาชีพรบัจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

โดย 2 ใน 5 มีรายไดน้้อยกวา่ 5,000 บาท/เดือน 

อีก 1 ใน 3 มีรายได ้5,001-10,000 บาท/เดือน 

ผูใ้ชจ้กัรยานประมาณ 2 ใน 5 ขี่จกัรยานไป

ท างาน กับอีก 1 ใน 3 ท่ีขี่ไปซ้ือของ/จ่ายตลาด 

ส่วนใหญ่ ใช้จักรยานในระยะใกล้ชุมชน โดย

มากกวา่คร่ึงขี่ไม่เกิน 1 กิโลเมตร กบัอีก 2 ใน 5 ท่ี

ขี่ระยะทาง 1-3 กิโลเมตร ประมาณ 4 ใน 5 ใช้

เวลาขี่จกัรยานไม่เกิน 15 นาที เกือบคร่ึงเดินทาง

ออกจากบา้นช่วงเชา้ มากกวา่ 2 ใน 5 เดินทาง

กลบับา้นช่วงเย็น ประมาณ 3 ใน 5 ใชจ้กัรยานทุก

วนั และมากกวา่ 9 ใน 10 มีจกัรยานเป็นของ

ตนเอง 

ผูใ้ชจ้กัรยานมีปัญหาเก่ียวกบัเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับจักรยาน ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง และมีเพียงดา้นความไม่

ปลอดภยัท่ีอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงรูสึ้กไม่ปลอดภยัมาก

ท่ีสุดกบัการขี่จกัรยานร่วมทางกบัรถอ่ืนๆ บนถนน 

และการขี่จกัรยานร่วมทางกบัจกัรยานยนต์บนทาง

เทา้ 

ผูใ้ชจ้กัรยานมีความตอ้งการเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรบัจกัรยาน ในระดับมาก

ทุกดา้น โดยต้องการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก

มากท่ีสุด เรียงล าดับจากขอ้ท่ีมีความตอ้งการมาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ ใหมี้รา้นซ่อมจกัรยานท่ีซ่อมไดท้ั้งคัน

อยู่ ใกล้ชุมชน ให้ปาดขอบทางเท้า ท่ีช่วยให้ขี่

จักรยานได้อย่างราบร่ืน และใหมี้ท่ีจอดจักรยาน

อย่างเพียงพอท่ีจุดปลายทาง/จุดต่อรถ/โรงเรียน/

ท่ีท างาน/ร้านค้า กับให้สร้างทางจักรยานท่ี

สามารถขี่ไป-กลบัทางเดิมไดท้ั้งสองฝัง่ถนนดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรค ไดแ้ก่ ผิวทางไม่

เรียบ รถใหญ่แล่นเร็วตอ้งรอขึ้ นถนนนาน และรถ

ใหญ่ชอบกดแตรไล่  ข ้อคิดเห็นเก่ียวกับความ

ตอ้งการ ไดแ้ก่ ใหป้รบัปรุงผิวทางใหเ้รียบ ใหมี้ทาง

จักรยานกวา้งพอท่ีจะขี่สวนกันได้ และให้มีทาง

จักรยานท่ีปลอดภัย และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ไดแ้ก่ ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัจกัรยาน 

ควรมีรา้นซ่อมจกัรยานท่ีซ่อมไดทุ้กอย่าง และควร

มีการฝึกอบรมการซ่อมจกัรยาน 

5. อภิปรายผล  

 

ผูว้ิจัยน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผล 

ดงัน้ี 

5.1 ปัญหาของผูใ้ชจ้กัรยานชุมชนรอ้ยกรอง

เก่ียวกบัเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบั

จักรยาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ดา้น คือ 

ดา้นความไม่ปลอดภัย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า การขี่จกัรยานร่วมทางกับรถอ่ืนๆ บนถนน 

ท าใหรู้สึ้กไม่ปลอดภัย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิ เชษฐ์ เ รือนสอน 

(2546: 222-237) ท่ีศึกษาแนวทางการจดัท า

เส้นทางจักรยานภายในชุมชนโดยรอบสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง ซ่ึงพบว่า 

ปัญหาหลกัของผูใ้ชจ้กัรยานในพ้ืนท่ีศึกษา มากท่ีสุด

คือ ความไม่ปลอดภัยจากสภาพการจราจรท่ีตอ้งขี่

จกัรยานร่วมทางกบัยานยนต์ 46.1% รองลงมาคือ 

ความไม่ปลอดภัยจากสภาพผิวถนนและส่ิงอ านวย

ความสะดวก 16.1% ซ่ึงผู้ใช้จักรยานเคยล่ืนล้ม

ขณะขี่จกัรยาน 20.6% 

5.2 ความต้องการเสน้ทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับจักรยานของผู้ใช้จักรยาน

ชุมชนรอ้ยกรอง พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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โดยด้านส่ิงอ านวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

และพบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรียงล าดับตาม

ค่าเฉล่ีย 3 ขอ้แรก ไดแ้ก่ ตอ้งการใหมี้รา้นซ่อม

จกัรยานท่ีซ่อมไดท้ั้งคนั อยูใ่กลชุ้มชน ตอ้งการให้

ปาดขอบทางเท้า ท่ีจะช่วยใหข้ี่จักรยานได้อย่าง

ราบร่ืนหรือไม่ล าบาก และตอ้งการใหมี้ท่ีจอด

จักรยานอย่างเพียงพอท่ีจุดปลายทาง/จุดต่อรถ/

โรงเรียน/ท่ีท างาน/รา้นค้า ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ พรรณนิภา จ่างวิทยา (2540: 136-

138) ท่ีศึกษาการพฒันาโครงข่ายทางจกัรยานใน

เทศบาลเมืองนครปฐม พบว่า มีความต้องการท่ี

จอดจกัรยานบริเวณตลาด รอ้ยละ 36 บริเวณ

สวนสาธารณะ 23.9% และบริเวณโรงเรียน/

มหาวิทยาลยั 19.4% และงานวิจยัของ นิตยา พดั

เกาะ (2546: 84-87) ท่ีศึกษาเสน้ทางและการ

ใช้จักรยานในเขตเทศบาลนครราชสีมา พบว่า 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษามีความตอ้งการ

ท่ีจอดจักรยานบริเวณป้ายรถเมล์ 47.0% กับ

ต้องการให้จัดท าท่ีจอดจักรยานตามเส้นทาง

จักรยานเป็นระยะๆ ส่วนขอ้เสนอแนะเพ่ือใหใ้ช้

จักรยานไดส้ะดวกปลอดภัย คือ ปรับบริเวณทาง

ขึ้ น-ลงบาทวิถีใหมี้ความลาดเอียง 48% ส่วน

งานวิจยัของ ทรรศนะ บุญอยู่ (2548: 59) ท่ี

ศึกษาการวางแผนพัฒนาระบบจักรยานในเมือง

ภมิูภาค พบวา่ ผูใ้ชจ้กัรยานตอ้งการท่ีจอดจกัรยาน 

14.56% 

 5.3 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอเพ่ิมเติม 

พบว่า อุปสรรค ไดแ้ก่ ผิวทางเป็นหลุมและลูก

ระนาด รถใหญ่แล่นเร็วท าใหจ้ักรยานต้องรอขึ้ น

ถนนนานเกินไป และรถใหญ่ชอบกดแตรไล่ไม่ค่อย

มีน ้ าใจใหจ้ักรยานไปก่อน ความต้องการระบบ

จกัรยาน ไดแ้ก่ อยากใหป้รบัปรุงผิวทางจกัรยานให้

เรียบไม่มีลูกระนาด อยากใหมี้ทางจักรยานกวา้ง

พอท่ีจะขี่สวนกันได้สะดวก และอยากให้มีทาง

เฉพาะจักรยานท่ีปลอดภัยแก่ผู ้ใช้จักรยาน และ

ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาระบบจักรยาน ได้แก่ 

ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชไ้ดจ้ริง ควรมีรา้น

ซ่อมจักรยานท่ีซ่อมไดทุ้กอย่างอยู่ใกลชุ้มชน และ

ควรมีการฝึกอบรมการซ่อมจกัรยานในชุมชน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศนะ บุญอยู ่

(2548: 59) ท่ีศึกษาการวางแผนพฒันาระบบ

จกัรยานในเกาะเมืองอยุธยา พบวา่ ผูใ้ชจ้กัรยาน

ต้องการช่องจราจรท่ีขี่จักรยานได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย 31.72% และงานวิจยัของ เอกชัย รัต

นโอภา (2547: 57) ท่ีศึกษาการใชจ้ักรยาน

ร่วมกับกระแสจราจร พบว่า ผูใ้ชจ้กัรยานตอ้งการ

ทางจักรยานบนถนน 64% และต้องการทาง

จกัรยานบนทางเทา้ 36% 
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สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

ท่ีอยู:่ 743 ถนนสามคัคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี 11000  

โทรศพัท:์ 0-2573-3532, 08-1811-3288 

E-mail: chayutr@gmail.com;  

Website: www.thaibikepath.net, www.facebook.com/chayutr 

mailto:chayutr@gmail.com
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ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การใชท้างเทา้ของผูสู้งอายุในเขตเมือง:  

ภูมิทศันถ์นน คุณภาพทางเทา้และพฤติกรรมการเดินของผูสู้งอายุ 

 

Factors Affecting Walkway Utilization of Elderly Pedestrian in Urban 

Area: Streetscape, Walkway Quality and Walking Behavior 
 

นวลวรรณ ทวยเจริญ 

ดร. นวลวรรณ ทวยเจรญิ
1
 

1
คณะสถาปัตยกรรมศาตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งน้ีประกอบไปดว้ยวตัถุประสงคห์ลกั 3  ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก คือ ศึกษา

ลกัษณะและพฤติกรรมการใชท้างเทา้ของผูสู้งอายุในเขตเมือง ประการท่ีสอง คือ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

การใชท้างเทา้ของผูส้งูอายุในเขตเมือง โดยประกอบดว้ยวตัถุประสงคย์อ่ยดังน้ี คือ 1) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยั

ดา้นภูมิทัศน์ต่อความพึงพอใจในการเดินบนทางเทา้ และ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการส่องสว่างต่อ

พฤติกรรมการเดินบนทางเทา้ 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัคุณลักษณะป้ายต่อการมองเห็น โดยวตัถุประสงค์

หลักประการสุดทา้ย คือ เพ่ือเสนอรูปแบบทางเทา้และมาตรฐานการออกแบบภูมิทัศน์ถนนและคุณภาพทาง

เทา้ใหมี้ความเหมาะสมต่อความตอ้งการผูสู้งอายุ ในการศึกษาครั้งน้ีมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้ นไปท่ีพักอาศัยอยู่ในชุมชน/ย่านท่ีอยู่อาศัยในเขตชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี  โดยในส่วนการศึกษา

พฤติกรรมและทัศนคติของผูสู้งอายุน้ันไดมี้การเก็บขอ้มูลผูสู้งอายุในเขตชุมชนเมืองในจงัหวดันนทบุรีโดยใช้

แบบสอบถามถามผูสู้งอายุและมีการวิเคราะหด์ว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ส าหรบัการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชท้างเทา้ของผูส้งูอายุในเขตเมืองทั้งในแง่ของปัจจยัดา้นภมิูทศัน์ ปัจจยัดา้นการส่อง

สวา่ง และปัจจยัดา้นคุณลกัษณะป้าย ไดท้ าการทดลองในหอ้งทดลองโดยจ าลองทางเทา้และภาพภูมิทัศน์และ

ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชว้ธีิวเิคราะหท์างสถิติ ANOVA  

 ผลการศึกษาในเร่ืองของลกัษณะการเดินทางพบว่าของผูสู้งอายุมีวตัถุประสงคส์ าคญัของการเดิน คือ 

การเดินทางเพ่ือไปซ้ือของ รองลงมาคือการเดินเพ่ือออกก าลงักาย ผลการศึกษาในเร่ืองของภูมิทัศน์ทางเทา้น้ัน

แสดงใหเ้ห็นวา่ววิท่ีควรใชคื้อววิประเภทสวน ผลการศึกษาในดา้นของการส่องสวา่งพบวา่การส่องสวา่งท่ีมากขึ้ น

มีผลต่อพฤติกรรมการเดินเท้าของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาทิเช่น การรับรู ้หน้าคน (Face 

recognition) โดยค่าการส่องสวา่งขั้นต า่ของทางเทา้ส าหรบัผูสู้งอายุน้ันควรมีค่าการส่องสวา่งต า่ท่ีสุดไม่ต า่กวา่ 

11.5 lux และควรมีค่าการส่องสว่างเฉล่ียไม่ต า่กว่า 18.0 lux  ส าหรบัในแง่ของคุณลักษณะของป้ายน้ัน

การศึกษาครั้งน้ีพบวา่ตวัอกัษรบนป้ายควรเป็นสีขาวบนพ้ืนหลงัเขียวและตัวอกัษรน้ันควรจะมีขนาดเพ่ิมขึ้ นจาก

ขอ้มูลท่ีใชก้ันในปัจจุบัน ผลการศึกษาในครั้งน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบทางเท้าและ

มาตรฐานการออกแบบภมิูทศัน์ถนนและทางเทา้ใหมี้ความเหมาะสมต่อความตอ้งการผูส้งูอายุชาวไทย 

 

ค าส าคญั: ทางเทา้, ผูส้งูอายุ, การส่องสวา่งทางเทา้, ป้าย 
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1.  บทน า 

 

การเดินนับเป็นกิจกรรมส าคัญของการใช้

ชีวิตภายนอกอาคารของผูสู้งอายุ ไม่ว่าจะเป็นการ

เดินเพ่ือสุขภาพ เดินเพ่ือพักผ่อนหยอ่นใจหรือเป็น

การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างเป็นมี

ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุทั้งส้ิน 

การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จ านวนมากแสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินชีวิตหรือการ

ประกอบกิจกรรมท่ีมีโอกาสสัมผัสกับสภาพแวด 

ลอ้มกลางแจง้ (Outdoor Environment) ก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อผูสู้งอายุทั้งในดา้นร่างกาย สงัคมและ

จิตใจ (Garaj, Newton, and Ormerod, 2003) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นสุขภาพ ในขณะท่ีการ

เดินได้รับการยอมรับมากขึ้ นว่าเป็นส่ิงท่ีความ 

สมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมือง

ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะนอกจากจะช่วย

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยัง

สามารถช่วยลดปริมาณการใช้รถและปริมาณ

คารบ์อนไดออกไซด ์ช่วยบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

อ่ืนๆ และลดการใช้พลังงาน ส่ งผลให้มีการ

ศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมการเดินมาก

ขึ้ น อย่างไรตามการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่

ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีข ้อจ ากัดในการ

เดินทางและการเดินเทา้มากกว่าคนทัว่ไป ท าให้

การออกแบบทางเทา้ส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถตอบ 

สนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่าง

เหมาะสม  เพ่ือใหต้อบรบักับแนวโน้มการเพ่ิมขึ้ น

ของผู้สูงอายุในประเทศไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพฒันาผูส้งูอายุไทย, 2550) โครงการวิจยัน้ีจึง

มีเป้าหมายท่ีจะสรา้งองคค์วามรูท่ี้เป็นประโยชน์ต่อ

แนวทางการพัฒนาทางเท้าท่ีใหค้วามส าคัญกับ

พฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายุ โดย

มุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชท้างเทา้ของ

ผูสู้งอายุในเขตเมือง ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาสภาพแวดลอ้มถนนและ

ทางเทา้ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเดินทางของกลุ่มผูสู้ง 

อายุมากขึ้ น น าไปสู่การพัฒนาทั้งสุขภาพกายและ

จิตใจช่วยใหผู้สู้งอายุสามารถด ารงชีวิตดว้ยตนเอง

ไดย้าวนาน   

การ ศึกษาครั้ ง น้ีประกอบไปด้วยวัต ถุ 

ประสงค์หลกั 3  ประการ คือ ประการแรก คือ 

ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการใชท้างเท้าของ

ผูสู้งอายุในเขตเมือง ประการท่ีสอง คือ ศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชท้างเทา้ของผูสู้งอายุ

ในเขตเมือง โดยประกอบดว้ยวตัถุประสงคย์อ่ยดังน้ี 

คือ 1) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นภูมิทัศน์ต่อ

ความพึงพอใจในการเดินบนทางเท้า และ 2) 

ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการส่องสว่างต่อ

พฤติกรรมการเดินบนทางเทา้ 3) ศึกษาอิทธิพล

ของปัจจัยคุณลักษณะป้ายต่อการมองเห็น โดย

วตัถุประสงค์หลักประการสุดท้าย คือ เพ่ือเสนอ

รูปแบบทางเท้าและมาตรฐานการออกแบบภูมิ

ทัศน์ถนนและคุณภาพทางเทา้ใหมี้ความเหมาะสม

ต่อความตอ้งการผูส้งูอายุ 
 

2. วิธีการวิจยั 

 

  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีกลุ่มเป้าหมายคือผูท่ี้มี

อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้ นไปท่ีพกัอาศัยอยูใ่นชุมชน/ยา่น

ท่ีอยูอ่าศยัในเขตชุมชนเมืองในจงัหวดันนทบุรี  

  การศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการ

เดินทางของผูส้งูอายุในเขตเมือง  

ในส่วนน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมและ

ทัศนคติของผู้สูงอายุต่อการประกอบกิจกรรม

ภายนอกอาคารของผูสู้งอายุในเขตชุมชนเมืองใน

จังหวัดนนทบุรีโดยใชแ้บบสอบถามถามผู้สูงอายุ

จ านวนมากกวา่ 400 คน โดยมีการวิเคราะห์ดว้ย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  

 การศึกษาปัจจัยทางภูมิ ทัศน์ ท่ี มีผล 

กระทบต่อการใชท้างเทา้ของผูส้งูอายุ 

ในการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางภูมิทัศน์

ต่อความพึงพอใจน้ันเป็นการทดสอบภาพทิวทัศน์

ทั้งหมด 4 บริบท ไดแ้ก่ วิวตึกสูง วิวหมู่บา้น วิว

สวน วิว พ้ืนท่ีการค้า โดยได้ท าการทดลองใน

หอ้งทดลองในคณะสถาปัตยกรรมศาตร ์มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์ซ่ึงไดจ้ าลอง platform พ้ืนทางเทา้

และมีโคมไฟหลอดฟลอูอเรสเซนท์จ านวน 5 โคม

ติดตั้ ง โดยการศึกษาครั้ ง น้ีได้มีผู ้เข ้าร่วมการ

ทดลองเป็นผูสู้งอายุจ านวน  32 คน และท าการ



1
st
 Bike and Walk Forum 

97 
 

ประเมินความพึงพอใจโดยแบบสอบ ถามและท า

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ 

ANOVA 

 
 

รูปท่ี1: ผงัของหอ้งทดลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

 การศึกษาปัจจัยทางด้านแสงสว่างต่อ

การเดินบนทางเทา้ของผูส้งูอายุ 

ในการศึกษาอิทธิพลชองปัจจยัทางดา้นแสง

สวา่งน้ันไดท้ าการทดลองในสถานท่ีเดิม โดยปัจจยั

ท่ีศึกษา คือค่าการส่องสว่าง (Illuminance) ซ่ึง

ศึกษาอิทธิพลต่อการหลีกเล่ียงต่อการชนระหว่าง

ผูใ้ชท้างเทา้ (Collision avoidance behaviour 

between pairs) การหลีกเล่ียงต่อการชนของผูใ้ชท้าง

เทา้ต่อส่ิงกีดขวาง (Obstacle avoidance behaviour 

of pedestrians) และระยะทางในการรบัรูห้น้าคน 

(Facial recognition distance) และระยะทางท่ีคนยงั

รูสึ้กสบาย (Minimum comfortable distance) ใน

ส่วนต่อมาไดท้ าการทดลองศึกษาอิทธิพลของค่า

การส่องสวา่งต่อระยะ ทางในการรบัรูห้น้าคน (facial 

recognition distance) เพ่ือท่ีจะหาระดับการส่อง

สวา่งท่ีเหมาะสมต่อการใชท้างเทา้ของผูสู้งอายุชาว

ไทย โดยการศึกษาครั้งน้ีไดมี้ผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง

เป็นผูสู้งอายุจ านวน  32  คน การวดัค่าการส่อง

สว่างท าโดยเคร่ือง Minolta T-10 illuminance 

meter  

 การศึกษาคุณลักษณะของป้ายบอกทาง

ต่อการมองเห็นของผูส้งูอายุ 

ในการศึกษาคุณลักษณะของป้ายบอกทาง

ต่อการมองเห็นของผูสู้งอายุน้ัน  ในการทดลองน้ี

จะใชป้้ายขอ้ความแบบไม่เรืองแสงซ่ึงเป็นป้ายท่ีใช้

ทัว่ไปบนทางเทา้ในปัจจุบนั เช่น ป้ายช่ือซอยต่างๆ 

ในการทดลองน้ีจะเป็นการศึกษาอิทธิพลของปัจจยั

ต่างๆ ในป้ายต่อศักยภาพในการอ่านป้ายของ

ผูส้งูอายุชาวไทย โดยวตัถุประสงคย์อ่ย คือ 1) เพ่ือ

ศึกษาอิทธิพลของคู่สีระหว่างตัวอักษรและพ้ืนหลัง

ต่อศักยภาพในการมองเห็นป้ายของผูสู้งอายุ 2) 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของขนาดตัวอักษรต่อศักยภาพ

ในการอ่านป้ายของผู้สูงอายุ การศึกษาครั้งน้ีได้

ทดสอบ 8 คู่สี ไดแ้ก่ อกัษรด าบนพ้ืนเหลือง อกัษร

ด าบนพ้ืนขาว อกัษรเหลืองบนพ้ืนด า อกัษรขาวบน

พ้ืนน ้าเงิน อักษรเหลืองบนพ้ืนน ้ าเงิน อักษรเขียว

บนพ้ืนขาว อักษรน ้ าเงินบนพ้ืนเหลือง และอักษร

ขาวบน พ้ืนเขียว  ในการศึกษาขนาดของตัว

อกัษรบนป้ายน้ันไดท้ดสอบท่ีระยะ 75ซม. 150

ซม. 230ซม. 250ซม. 460ซม. และ600ซม. โดย

ใชต้ัวอกัษรบนป้ายคือ Bold Cordia UPC  ภาพของ

ป้ายจะถูกฉายโดยโปรเจคเตอร ์โดยมีผูสู้งอายุเขา้

ร่วมทดลอง 32 คน และมีการวิเคราะหโ์ดยสถิติ 

ANOVA และการเปรียบเทียบรายคู่โดย Sidak test 
 

3. ผลการวิจยั 

 

ตารางท่ี 1: รอ้ยละของวตัถุประสงคใ์นการเดินบน

ทางเทา้ของผูส้งูอายุ 

วตัถุประสงคใ์นการเดินทางเทา้ รอ้ยละ 

การเดินทางเพื่อไปท างาน 7.55 

การเดินทางเพื่อติดต่อธุระ 12.45 

การเดินทางเพื่อซ้ือของ 33.50 

การเดินทางเพื่อออกก าลงักาย 46.50 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่าวตัถุประสงค์ส าคัญ

ของการเดินของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีใชท้างเทา้ส่วนใหญ่ 

คือ การเดินทางเพ่ือไปซ้ือของ (รอ้ยละ 46.50) 

รองลงมาคือการเดินเพ่ือออกก าลังกาย (รอ้ยละ 

33.50) 
 

ตารางท่ี 2:  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของความพึงพอใจของภมิูทศัน์ทางเทา้ 
 

บริบท 
ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

วิวตึกสงู  

(High-rise building view) 

2.63 0.81 

วิวย่านการคา้  

(Residential view) 

2.81 0.40 

วิวหมู่บา้น  

(Commercial view) 

3.50 1.26 

วิวสวน (Garden view) 4.18 1.17 

p-value <0.01** 

* มีนัยส าคญัทางสถิติโดย One-way ANOVA (p-value<0.05)  

*มีนัยส าคญัทางสถิติอย่างสงูโดย One-way ANOVA  

(p-value<0.01) 
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ตารางท่ี 3: ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ภมิูทศัน์ทางเทา้โดย Sidak test 
 

บริบท วิวตึกสงู 
วิวย่าน

การคา้ 

วิว

หมู่บา้น 
วิวสวน 

วิวตึกสงู  0.000    

วิวย่าน

การคา้ 

0.187 0.000   

วิวหมู่บา้น 0.875 0.688 0.000  

วิวสวน 1.563** 1.375** 0.688 0.000 

*มีนัยส าคญัทางสถิติโดย Sidak test (p-value<0.05)  

*มีนัยส าคญัทางสถิติอย่างสงูโดย Sidak test (p-value<0.01) 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ภูมิทัศน์ทาง

เทา้ท่ีท าใหผู้สู้งอายุชาวไทยมีความพึงพอใจสูงสุด

ในการเดินคือ วิวสวน (ค่าเฉล่ีย=4.18) รองลงมา

คือววิหมู่บา้น (ค่าเฉล่ีย=3.50) และวิวยา่นการคา้ 

(ค่าเฉล่ีย=2.81) ตามล าดับ  ผลการทดสอบโดย 

One-way ANOVA แสดงใหเ้ห็นวา่มีความแตกต่าง

ในเร่ืองของความพึงพอใจของผูสู้งอายุระหว่างภูมิ

ทัศน์ทางเทา้ท่ีมีบริบทแตกต่างกัน โดยวิวสวนน้ัน

ท าใหผู้ ้สูงอายุพึงพอใจมากกว่าวิวตึกสูงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) และท าให้

ผูสู้งอายุไทยพึงพอใจมากกวา่วิวยา่นการคา้อยา่งมี

นัยส าคญัทางสถิติอยา่งสงูเช่นกนั (p<0.01)  
 

ตารางท่ี 4: ผลการเปรียบเทียบระยะห่างต่างๆ ใน

สภาพการส่องสว่าง 627lux กับสภาพการส่อง

สวา่งท่ีมืดกวา่โดย Sidak test 
 

ปัจจยั 0.67 และ 

627(lux) 

2.8 และ 

627(lux) 

5.5 และ 

627(lux) 

12.3 และ 

627(lux) 

การหลีกเล่ียง

ต่อการชน

ระหว่างผูใ้ช ้

ทางเทา้ 

Not 

Significant 

Not 

Significant 

Not 

Significant 

Not 

Significant 

การหลีกเล่ียง

ส่ิงกีดขวาง 

p<0.05 Not 

Significant 

Not 

Significant 

Not 

Significant 

ระยะทางในการ

รบัรูห้น้าคน 

p<0.01 p<0.01 p<0.05 p<0.05 

ระยะทางท่ีคน

ยงัรูสึ้กสบาย 

p<0.05 Not 

Significant 

Not 

Significant 

Not 

Significant 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5: ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของค่าการส่องสวา่งท่ีท าใหผู้ส้งูอายุรบัรูห้น้าคน 
 

การรบัรูห้นา้คน 
ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

การรบัรูห้นา้คนในขณะแรก

(Facial Recognition, first) 

11.5 1.24 

รบัรูห้นา้คนโดยแน่ใจ  

(Facial Recognition, sure) 

18.0 0.98 

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างจาก 

Sidak test จากตารางท่ี 4 พบวา่ไม่พบอิทธิพล

ของค่าการส่องสว่างต่อการหลีกเล่ียงต่อการชน

ระหว่างผูใ้ชท้างเทา้ โดยพบอิทธิพลท่ีมีนัยส าคัญ

ทางสถิติของการส่องสวา่งต่อการหลีกเล่ียงต่อการ

ชนของผูใ้ชท้างเทา้ต่อส่ิงกีดขวาง ระยะทางในการ

รับรู ้หน้าคน ระยะทางท่ีคนยังรู ้สึกสบาย ผล

การศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่าเม่ือการส่องสวา่งเพ่ิมมากขึ้ น

ระยะทางส าหรบัการหลีกเล่ียงส่ิงกีดขวางจะลดลง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยระยะทางเ พ่ือ

หลีกเล่ียงต่อการชนส่ิงกีดขวางท่ีการส่องสว่าง 

627lux น้ันน้อยกว่าท่ีการส่องสว่าง 0.67 lux 

อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ผลการศึกษา

ยัง ช้ี ให้เ ห็นว่า เ ม่ือการส่องสว่าง เ พ่ิมมากขึ้ น

ระยะทางในการรับรู ้หน้าคนจะมากขึ้ นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยระยะทางในการรับรูห้น้า

คนท่ีการส่องสวา่ง 627lux น้ันมากกวา่ท่ีการส่อง

สวา่ง 12.3 lux และ 5.5 lux อยา่งมีนัยส าคญัทาง

สถิติ (p<0.05) และระยะทางในการรบัรูห้น้าคนท่ี

การส่องสวา่ง 627lux น้ันมากกวา่ท่ีการส่องสวา่ง 

2.8 lux และ 0.67 lux อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ

อยา่งสงู (p<0.01) ผลการศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นวา่

เม่ือการส่องสวา่งเพ่ิมมากขึ้ นระยะทางท่ีคนยงัรูสึ้ก

สบายจะน้อยลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน 

โดยระยะทางท่ีคนยังรู ้สึกสบายท่ีการส่องสว่าง 

627lux น้ันน้อยกว่าท่ีการส่องสว่าง 0.67 lux 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากน้ี

จากตารางท่ี 5 พบวา่ค่าส่องสว่างท่ีท าใหผู้สู้งอายุ

รบัรูห้น้าในขณะแรก (Facial Recognition, first) 

น้ันพบว่ามีค่า 11.5 lux และค่าส่องสว่างท่ีท าให้

ผูสู้งอายุรบัรูห้น้าคนโดยแน่ใจ (Facial Recognition, 

sure) มีค่า 18.0 lux 
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ตารางท่ี 6: ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของการมองเห็นของภมิูทศัน์ทางเทา้ 

คู่สี 
ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ด าบนเหลือง 2.81 0.40 

น ้าเงินบนเหลือง 3.00 0.63 

ด าบนขาว 3.13 1.20 

เหลืองบนน ้าเงิน 3.38 1.02 

เขียวบนขาว 3.50 1.41 

เหลืองบนด า 3.63 1.02 

ขาวบนน ้าเงิน 4.44 0.81 

ขาวบนเขียว 4.63 0.50 

p-value <0.01** 

*มีนัยส าคญัทางสถิติโดย One-way ANOVA (p-value<0.05)  

*มีนัยส าคญัทางสถิติอย่างสงูโดย One-way ANOVA  

(p-value<0.01) 

 

ตารางท่ี 7: อิทธิพลของคู่สีของสีของตวัอกัษร 

และสีพ้ืนหลงั  
 ด าบน

เหลือง 

น ้าเงิน

บน

เหลือง 

ด าบน

ขาว 

เหลือง

บนน ้า

เงิน 

เขียว

บนขาว 

เหลือง

บนด า 

ขาว

บนน ้า

เงิน 

ขาว

บน

เขียว 

ด าบน

เหลือง 

0.000        

น ้าเงิน

บน

เหลือง 

0.188 0.000       

ด าบน

ขาว 

0.312 0.125 0.00

0 

     

เหลือง

บนน ้า

เงิน 

0.563 0.375 0.25

0 

0.000     

เขียวบน

ขาว 

0.688 0.500 0.37

5 

0.125 0.000    

เหลือง

บนด า 

0.813 0.625 0.50

0 

0.250 0.125 0.00

0 

  

ขาวบน

น ้าเงิน 

1.625*

* 

1.438*

* 

1.31

6** 

1.062* 0.938 0.81

3 

0.00

0 

 

ขาวบน

เขียว 

1.813*

* 

1.625*

* 

1.50

0** 

1.250*

* 

1.125

* 

1.00

0 

0.18

8 

0.00

0 

*มีนัยส าคญัทางสถิติโดย One-way ANOVA (p-value<0.05)  

*มีนัยส าคญัทางสถิติอย่างสงูโดย One-way ANOVA (p-

value<0.01) 

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นว่าคู่สีของสี

ตัวอักษรและพ้ืนหลังท่ีท าใหผู้ ้สูงอายุมองเห็นได้

สูงสุดคือ ตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนสีเขียว(ค่าเฉล่ีย 

=4.63) รองลงมาคือตัวอกัษรสีขาวบนพ้ืนสีน ้าเงิน 

(ค่าเฉล่ีย=4.44) และตัวอกัษรสีเหลืองบนพ้ืนสีด า 

(ค่าเฉล่ีย=3.63) ตามล าดับ  ผลการทดสอบโดย 

One-way ANOVA แสดงใหเ้ห็นวา่มีความแตกต่าง

ในเร่ืองของการมองเห็นของผูส้งูอายุระหวา่งคู่สีของ

ตัวอักษรและพ้ืนหลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

อยา่งสงู (p<0.01) โดยตวัอกัษรสีขาวบนพ้ืนหลงัสี

เขียวน้ันท าใหผู้ ้สุงอายุไทยมองเห็นชัดมากกว่า

ตัวอักษรด าบนพ้ืนสีเหลือง ตัวอักษรสีน ้ าเงินบน

พ้ืนสี เหลือง ตัวอักษรสีด าบนพ้ืนสีขาว และ

ตัวอักษรสีเหลืองบนพ้ืนสีน ้าเงิน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติอยา่งสูง (p<0.01) โดยตัวอกัษรสีขาวบน

พ้ืนสี เขียว น้ันท าให้ผู ้ สุ งอายุไทยมองเห็นชัด

มากกว่าตัวอักษรสี เขียวบนพ้ืนสีขาวอย่าง มี

นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการศึกษายัง

แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัอกัษรสีขาวบนพ้ืนสีน ้าเงินน้ันท า

ใหผู้สุ้งอายุมองเห็นชดัมากกวา่ตวัอกัษรสีด าบนพ้ืน

สีเหลือง ตัวอักษรสีน ้ าเงินบนพ้ืนสีเหลือง และ

ตวัอกัษรสีด าบนพ้ืนสีขาวอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ

อย่างสูง (p<0.01) โดยตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนสีน ้ า

เงินน้ันท าใหผู้สุ้งอายุมองเห็นชัดมากกว่าตัวอกัษร

สีเหลืองบนพ้ืนสีน ้ าเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) 
 

ตารางท่ี 8: ความสูงของตัวอักษรบนป้ายและ

ระยะหา่งจากป้าย  

ระยะการมองสูง

ท่ีสุด (มม..) 

ความสูงของ

ตัวอักษรต า่ท่ีสุด 

(มม..)* 

ความสูงของ

ตัวอักษรต า่

ท่ีสุด (มม..) 

** 6,000 200 370 

4,600 150 275 

2,500 100 155 

2,300 75 100 

1,500 50 70 

750 25 38 

*ท่ีมา: สมาคมสถาปนิกสยาม, 2552 

** ผลจากการศึกษาผูส้งูอายุในครั้งน้ี 

จากผลในตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีระยะ 

75 ซม. ความสงูของตวัอกัษรต า่ท่ีสุดท่ีผูส้งูอายุ

สามารถมองเห็นคือ 38 มม. โดยท่ีระยะ 150 ซม. 

ความสูงของตัวอกัษรต า่ท่ีสุดท่ีผูสู้งอายุมองเห็น

คือ 70 มม. และท่ีระยะ 230 ซม. ความสูงของ

ตัวอกัษรต า่ท่ีสุดท่ีผูสู้งอายุมองเห็นคือ 100 มม. 

โดยท่ีระยะ 250ซม. ความสูงของตัวอกัษรต า่ท่ีสุด

ท่ีผูสู้งอายุมองเห็นคือ 155 มม. โดยท่ีระยะ 460 

ซม. ความสูงของตัวอักษรต า่ท่ีสุดท่ีผูสู้งอายุมอง 

เห็นคือ 275 มม. และท่ีระยะ 600 ซม. ความสูง

ของตัวอักษรต า่ท่ีสุดท่ีผูสู้งอายุมองเห็นคือ 370 

มม. 
 

 

 

 

 

 



1
st
 Bike and Walk Forum 

100 
 

4. สรุปผลและอภิปรายผล 

  

 ผลการศึกษาในเ ร่ืองของลักษณะการ

เดินทางโดยทางเทา้ของผูส้งูอายุพบวา่วตัถุประสงค์

ส าคัญของการเดินของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีใชท้างเท้า

ส่วนใหญ่ คือ การเดินทางเพ่ือไปซ้ือของ รองลงมา

คือการเดินเพ่ือออกก าลงักาย ในการศึกษาอิทธิพล

ของปัจจยัดา้นภมิูทศัน์ต่อความพึงพอใจในการเดิน

บนทางเท้าน้ันพบว่าภู มิทัศน์ทางเท้า ท่ีท าให้

ผูส้งูอายุมีความพึงพอใจสงูสุดในการเดินคือวิวสวน 

รอ งลงมา คื อวิ วหมู่ บ้านและวิ ว ย่ านการค้า

ตามล าดับ  ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นแสงสวา่ง

ต่อการเดินบนทางเทา้ของผูสู้งอายุแสดงใหเ้ห็นว่า

ในการหาค่าการส่องสว่างท่ีท าใหผู้สู้งอายุชาวไทย

รับรูห้น้าคนในขณะแรก (Facial Recognition, 

first) มีค่า 11.5 lux และรบัรูห้น้าคนโดยแน่ใจ 

(Facial Recognition, sure) มีค่า 18.0 lux  โดย

ค่าดงักล่าวสามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นมาตรฐาน

ค่าการส่องสว่างขั้นต า่ของทางเทา้ส าหรบัผูสู้งอายุ

ซ่ึงควรมีค่าการส่องสวา่งต า่ท่ีสุดไม่ต า่กวา่ค่า 11.5 

lux และควรมีค่าการส่องสวา่งเฉล่ียไม่ต า่กวา่ 18.0 

lux  ส าหรับการศึกษาคุณลักษณะของป้ายน้ัน

พบวา่คู่สีของสีตวัอกัษรและพ้ืนหลงัท่ีท าใหผู้สู้งอายุ

ชาวไทยสามารถมองเห็นไดดี้ท่ีสุดคือ ตัวอักษรสี

ขาวบนพ้ืนสีเขียว รองลงมาคือตัวอักษรสีขาวบน

พ้ืนสีน ้ าเงิน และตัวอักษรสีเหลืองบนพ้ืนสีด า

ตามล าดับ และผลการศึกษาครั้งน้ียงัแสดงใหเ้ห็น

ว่าความสูงของตัวอ ักษรที่ต า่ที่สุดบนป้ายและท่ี

ระยะห่างจากป้ายต่างๆ น้ันควรมีค่าสูงกว่าความ

สูงของตัวอักษรต า่ท่ีสุดท่ีใชใ้นปัจจุบัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม:  

ภาควชิาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

ท่ีอยู:่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค ์ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมืองพิษณุโลก  

จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

โทรศพัท:์ 055-962-464 โทรสาร: 055-962-554 

Email: nuanwan@gmail.com 
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การส ารวจความตอ้งการของเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม

ในการข่ีจกัรยานมาโรงเรียน 

 

Exploring the needs of young people living  in the municipality Panusnikhom  

in cycling to school  
 

กญัตลกัษณ ์ ฤทธ์ิแดง 

นางกญัตลกัษณ ์ ฤทธ์ิแดง
1
, บาทหลวงยอแซฟ สุดเจน ฝ่นเรือง

1
, นายประยทุธ  กาญจนางกูรพนัธุ์

2
 

1
โรงเรียนวฒันานุศาสน์  24 ถนนวดัโรมนัคาทอลิก อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 

2
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 

 

บทคัดย่อ: การวิจยัครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาส ารวจความตอ้งการของเยาวชนในเขตอ าเภอพนัสนิคมใน

การขี่จักรยานมาโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาและระดับ

มธัยมศึกษาโรงเรียนวฒันานุศาสน์จ านวน 296 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู คือ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอรด์ว้ย

โปรแกรมส าเร็จรปู ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนส่วนใหญ่เห็นดว้ย ประเด็นท่ีส าคญั เรียงตามอนัดับมากไปหา

น้อย 5 อันดับ  ดังน้ี 1. การป่ันจกัรยานจะช่วยลดโลกรอ้น 2. ควรส่งเสริมใหเ้ยาวชนพนัสนิคมขี่จกัรยานไป

โรงเรียน ซ่ึงจะเป็นอัตลักษณ์ของอ าเภอพนัสนิคมต่อไป  3. สถานศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การใชจ้กัรยานใน

โรงเรียน 4. เห็นดว้ยหากเทศบาลเมืองพนัสนิคมจะมีการส่งเสริมใหมี้การขี่จกัรยานไปโรงเรียนทุกวนั  5. ควร

รณรงค์ใหเ้ยาวชนพนัสนิคมหันมาใชจ้ักรยาน และนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดว่าควรรณรงค์ขี่จักรยานไป

โรงเรียนเดือนละหน่ึงครั้ง ในประเด็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการท าใหเ้ยาวชนพนัสนิคมสามารถขี่จกัรยานไป

โรงเรียน เรียงตามอนัดับมากไปหาน้อย 5 อนัดับ คือ 1. พ่อ-แม่ 2. เพ่ือน 3. คุณคร ู4. ต ารวจ 5. คนท า

เสน้ทางจกัรยาน ปัญหาท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้ยาวชนพนัสนิคมไม่สามารถขี่จกัรยานไปโรงเรียนได ้เรียงตามอนัดับ

มากไปหาน้อย คือ 1. ไม่ปลอดภัย 2.ไม่มีทางส าหรับขี่จักรยาน 3.เสียเวลา 4. ไม่มีเพ่ือนขี่จักรยาน 5. 

บรรยากาศรอบขา้งไม่ดี ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมใหอ้ าเภอพนัสนิคมสามารถใหนั้กเรียนขี่จกัรยานไป

โรงเรียนไดป้ลอดภัยในอนาคต เรียงตามอันดับมากไปหาน้อย 5 อันดับ 1.หากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ใหค้วาม

รว่มมือโครงการน้ีก็ไม่ส าเร็จ 2.หน่วยงานภาครฐั/โรงเรียนควรผลกัดันใหมี้เสน้ ทางจกัรยานส าหรบัขี่จกัรยาน 

3. คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยใหล้กูสามารถขี่จกัรยานไปโรงเรียนหากบา้นอยูใ่กลโ้รงเรียน 4. คุณครคูวรมีวชิาการ

สอนขี่จกัรยานไปโรงเรียน 5. ควรมีการจดัทศันศึกษาแบบขี่จกัรยานในระยะทางใกล ้ๆ  

 

ค าส าคญั: เยาวชนพนัสนิคม, การส ารวจความตอ้งการขี่จกัรยานไปโรงเรียน  
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1.  บทน า 

 

 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้รับการประกาศ

เกียรติคุณจากสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา (LDI 

AWARDs) ใหเ้ป็นเทศบาลเมืองท่ีมีค่าดชันีความน่า

อยูสู่งสุด อนัดับท่ี 1 ของประเทศ โดยมีดัชนีความ

น่าอยู่ของเมือง 5 มิติ เป็นตัวช้ีวดั ไดแ้ก่ มิติเมือง

ปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคุณภาพชีวิต 

มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติเมืองวฒันธรรม โดย

นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัส

นิคม ตัวแทนผูบ้ริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็น

เกียรติรับมอบรางวัล “เกียรติคุณสถาบันชุมชน

ทอ้งถ่ินพฒันา” the Live Design International 

(LDI AWARDs) จาก ศาสตราจารย ์นายแพทย ์

ประเวศวะสี เม่ือวนัพุธท่ี 8 ตุลาคม 2551 ณ 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์กรุงเทพ มหานคร 

ในปี 2556 โรงเรียนวฒันานุศาสน์ไดร้บัทุน

สนับสนุนจาก ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่ง

ประเทศไทย(Thai Cycling Club :TCC) ช่ือ

โครงการเครือข่ายเยาวชนพนัสนิคมร่วมขี่จกัรยาน

ไปโรงเรียนเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการพัฒนาแนวคิด

เร่ืองการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในการเดินทางไป

โรงเรียน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหเ้ยาวชนท่ีอาศัย

อยู่ ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมเ กิดความ

ภาคภมิูใจกบัรางวลัเมืองน่าอยูท่ี่สุดในประเทศไทย

ท่ีไดร้ับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 คณะผูบ้ริหาร 

คุณครแูละบุคลากรสายสนับสนุนโรงเรียนวฒันานุ

ศาสน์ร่วมกับชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพเทศบาล

เมืองพนัสนิคม (พนัสไบค์) ชลบุรี โดยคุณประ

ยุทธ กาญจนางกูรพันธ์  ประธานท่านประธาน

ชมรมฯ ได้ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู ้การให้

ความส าคัญท่ีจะส่งเสริมใหเ้ยาวชนพนัสนิคมให้

ความส าคญักบัการป่ันจกัรยานมาโรงเรียน 

 ดงัน้ันโครงการวจิยัการส ารวจความตอ้งการ

ของเยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัส

นิคมในการขี่จกัรยานมาโรงเรียน จึงมีความส าคญั

อย่างยิ่งท่ีจะได้ทราบความคิดเห็นของเยาวชน

เก่ียวกับการขี่จักรยานไปโรงเรียนอย่างแท้จริง 

รวมทั้งจะเป็นขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ส าหรบัเทศบาล

เมืองพนัสนิคมท่ีจะส่งเสริมเสน้ทางการขี่จกัรยาน

ในอนาคตตลอดจนจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคัญในระดับ 

ประเทศเพ่ือเป็นการพัฒนาแนวคิดเร่ืองการส่งเสริม

การใชจ้กัรยานในชุมชน สงัคมและประเทศใหเ้พ่ิม

มากขึ้ นโดยเร่ิมต้นท่ีกลุ่มเยาวชนซ่ึงเป็นก าลัง

ส าคญัในการพฒันาประเทศใหม้ัน่คงและยัง่ยืนสืบ

ต่อไป 
 

 วตัถุประสงค ์

วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 

1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของเยาวชน

เก่ียวกบัการขี่จกัรยานมาโรงเรียน 

2. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของเยาวชน

เก่ียวกับบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญในการขี่จักรยานมา

โรงเรียน 

3. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของเยาวชน

เ ก่ียวกับ ปัญหาท่ีส าคัญท่ีท า ให้ไม่สามารถขี่

จกัรยานมาโรงเรียนได ้

4. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของเยาวชน

เก่ียวกับขอ้เสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการส่งเสริมให้

เทศเมืองพนัสนิคมสามารถส่งเสริมใหเ้ยาวชนขี่

จกัรยานมาโรงเรียนไดอ้ยา่งปลอดภยัในอนาคต 
 

2. ระเบียบวิธีวิจยั 

 

2.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรในวิจัยน้ี คือ นักเรียนท่ีก าลัง

ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวฒันานุ

ศาสน์ จ านวน 1,035 คน จ าแนกตามระดับชั้น

ดงัน้ี 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 3 – 6  

- นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1–3   

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชสู้ตร

ของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ก าหนดความคลาด

เคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 5  

การเก็บรวบรวมขอ้มลูครั้งน้ี ก าหนดวิธีการ

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-

Stage Sampling) โดยเร่ิมตน้ดว้ยการวิธีสุ่ม

ตัวอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 

296 ฉบบั 
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2.2 เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบ

สอบ ถามซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ค าถาม

เก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ และระดับชั้น และค าถามเก่ียวกับความ

ตอ้งการของเยาว ชนพนัสนิคมท่ีอาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคมเก่ียวกับการขี่จักรยานมา

โรงเรียน การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา

โดยการปรึกษาผู้เช่ียวชาญทางกีฬาและทางวิจัย

ทางการศึกษาและสงัคมศาสตร ์

2.3 การวิเคราะหท์างสถิติ 

การวิจัยน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Openstat 

เป็นโปรแกรมท่ีเป็น Open source 

 2.4 จริยธรรมการวิจยัในคน 

 คณะผูว้จิยัใหค้วามส าคญัเร่ืองของจริยธรรม

การวิจยัในคนโดยคณะผูว้ิจยัมีใบยินยอนตอบแบบ

สอบ ถามซ่ึงขออนุญาตผูป้กครองนักเรียนท่ีตอบ

แบบสอบถาม โดยคณะผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามและ

ขอใหนั้กเรียนส่งกลับคืนทั้งแบบสอบถามและใบ

ยนิยอมในการตอบแบบสอบถามภายใน 1 สปัดาห์

ระหวา่งวนัท่ี 24 – 31 มกราคม 2556 

  2.5 ขอ้จ  ากัดในการวิจยั ผูว้ิจยัใหนั้กเรียน

น าแบบสอบถามไปตอบท่ีบา้นค าตอบจะเป็นของ

เด็กและผูป้กครองรว่มกนั หรือเด็กเป็นมิติการตอบ

แบบสอบ ถามท่ีค าตอบไดจ้ากเด็กและผูป้กครอง

รว่มกนัแสดงความคิดเห็น 
 

3. ผลการวิจยั 

 

การวิจัยครั้ง น้ี มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา

ส ารวจความตอ้งการของเยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคมในการขี่ จักรยานมา

โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครั้งน้ีเป็น

นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยม 

ศึกษาโรงเรียนวฒันานุศาสตร์ จ านวน 296 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ การวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติโดย

ใชค้อมพิวเตอรด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Openstat 

เป็นโปรแกรมท่ีเป็น Open source 

 ผลการวจิยัสรุปเป็นประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี  

3.1 การวิเคราะห์ข ้อมูลส่วนบุคคลของ

เยาวชนท่ีตอบแบบสัมภาษณ์จานวน 296 คน  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 157 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 53.00 เพศชาย จ านวน 139 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 47.00  เยาวชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

11 - 13 ปี จ านวน  147 คน คิดเป็นร้อยละ  

49.60 รองลงมามีอายุระหวา่ง 8 - 10 ปี จ านวน  

87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.4  และอายุ 14 ปีขึ้ นไป 

จ านวน 62 คน คิดเป็น รอ้ยละ 20.90  เยาวชนท่ี

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 -6 จ านวน  150 คน  คิดเป็น

รอ้ยละ  51.00  และศึกษาอยู่ในระดับจ านวน

มัธยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1 - 3 จ านวน 146 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 

3.2 การวิเคราะหค์วามตอ้งความตอ้งการขี่

จกัร ยานมาโรงเรียน 

  ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนท่ีอาศัยอยู่ใน

เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมส่วนใหญ่เห็นด้วย

เก่ียวกบัการขี่จกัรยานมาโรงเรียน อธิบายไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 1 ความตอ้งการขี่จกัรยานมาโรงเรียน 
 

รายการ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย รวม 

จ  านวน รอ้ย

ละ 

จ  านวน รอ้ย

ละ 

จ  านวน รอ้ยละ 

1.การป่ันจกัรยาน

จะชว่ยลดโลกรอ้น 

286 96.60 10 3.40 296 100.00 

2.การสง่เสริมให้

เยาวชนพนัสนิคมข่ี

จกัรยานไปโรงเรียน

ซ่ึงจะเป็นอตัลกัษณ์

ของอ าเภอพนัส

นิคมต่อไป 

274 96.60 22 7.40 296 100.00 

3.สถานศึกษาควร

สง่เสริมใหมี้การใช ้

จกัรยานในโรงเรียน 

266 89.90 30 10.10 

 

296 100.00 

4.การสง่เสริมการข่ี

จกัรยานไปโรงเรียน

ทุกวนัโดยเทศบาล

เมืองพนัสนิคม 

264 89.20 32 10.80 296 100.00 

5.ควรรณรงคใ์ห้

เยาวชนพนัสนิคม

หนัมาใชจ้กัรยานใน

อ าเภอพนัสนิคม 

260 87.80 36 12.20 296 100.00 

6.ควรมีจกัรยาน

สาธารณะในเขต

อ าเภอพนัสนิคม 

255 86.10 41 13.90 296 100.00 

7.ควรลดความเร็ว

รถยนต ์

รถจกัรยานยนตท่ี์

เขา้มาในพ้ืนท่ี

อ าเภอพนัสนิคม 

250 84.50 46 15.50 296  

8.ควรปรบัปรุง

เครือขา่ยเสน้ทาง

จกัรยานในอ าเภอ

พนัสนิคม 

247 83.40 49 16.60 296 100.00 

9.ควรเพ่ิมเติมและ

ปรบัปรุงจ านวนท่ี

จอดรถจกัรยานใน

เขตอ าเภอพนัสนิคม 

226 76.40 70 23.60 296 100.00 
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รายการ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย รวม 

จ  านวน รอ้ย

ละ 

จ  านวน รอ้ย

ละ 

จ  านวน รอ้ยละ 

10.ควรจ ากดั

ปริมาณรถยนตท่ี์

เขา้มาใชใ้นพ้ืนท่ี

อ าเภอพนัสนิคม 

197 66.60 99 33.40 296 100.00 

11.การเดินทางโดย

จกัรยานน้ันชา้

เสียเวลาในการ

เดินทาง 

156 52.70 140 47.30 296 100.00 

12.จกัรยานเพ่ิม

อนัตรายให้

การจราจรบนทอ้ง

ถนน 

150 50.70 146 49.30 296 100.00 

13.จกัรยานเป็น

ปัญหาจราจรเป็นตวั

หน่วงของผูใ้ชถ้นน

อ่ืน ๆ 

107 36.10 189 63.90 296 100.00 

14.การข่ีหรือป่ัน

จกัรยานเป็นการ

สญัจรท่ีลา้สมยัใน

ยุคปัจจุบนั 

88 29.70 208 70.30 296 100.00 

 

ตารางท่ี2: บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการท่ีท าใหเ้ยาวชน 

สามารถขี่จกัรยานมาโรงเรียน 
 

บุคคลที่มีส่วนส าคญัในการท าให้

เยาวชนสามารถขี่จกัรยานมาโรงเรยีน 
จ  านวน รอ้ยละ 

พ่อแม่ /ผูป้กครอง 220 74.30 

เพื่อน ๆ  184 62.00 

คุณคร ู 172 58.10 

ต ารวจ  อพปร 95 32.00 

คนท าเสน้ทางจกัรยาน 80 27.00 

เจา้หน้าท่ีเทศบาล 52 17.60 

นายกเทศมนตรี 39 13.20 

อ่ืนๆ ประชาชน เพื่อนบา้น พวก

อาสาสมคัร  
24 8.10 

*** เป็นค าถามปลาย 

 

ตารางท่ี 3: ปัญหาท่ีส าคัญท่ีท าใหเ้ยาวชนท่ีอาศัย

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่สามารถขี่

จกัรยานไปโรงเรียนได ้

ปัญหาที่ส  าคญั จ  านวน รอ้ยละ 

1.ไม่ปลอดภยั 193 65.20 

2.ไม่มีทางส าหรบัขี่จกัรยาน 146 49.30 

3.เสียเวลา 89 30.00 

4.ไม่มีเพื่อนขี่จกัรยาน 65 22.00 

5.บรรยากาศรอบขา้งไม่ดี 45 15.00 

6.ขี้ เกียจต่ืนเชา้ 37 12.50 

7.ไม่มีจกัรยาน 22 7.40 

8.การจราจรหนาแน่น 10 3.40 

9.อ่ืนๆ   8 2.70 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4: ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมให้

อ าเภอพนัสนิคมสามารถใหนั้กเรียนขี่จักรยานไป

โรงเรียนไดป้ลอดภยัในอนาคต 
 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ จ  านวน 

1.ควรไดร้บัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 92 

2.หน่วยงานภาครฐั/โรงเรียนควรผลกัดนัใหม้ีเสน้ทาง

จกัรยานส าหรบัขี่จกัรยาน 

89 

3.คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยใหล้กูสามารถขี่จกัรยานไป

โรงเรียนหากบา้นอยู่ใกลโ้รงเรียน 

61 

4.คุณครคูวรมีวิชาการสอนขี่จกัรยานไปโรงเรียน 21 

5.ควรมีการจดัทศันศึกษาแบบขี่จกัรยานในระยะทางใกล ้

ๆ 

13 

6.ท าเสน้ทางจกัรยานใหป้ลอดภยัก่อน 12 

7.หากนายกฯใหค้วามส าคญัก็คงดี 11 

8.ช่วยลดน ้ามนัลดโลกรอ้น 11 

9.การขี่จกัรยานท าใหร่้างกายแข็งแรง 9 

10ไม่มีน ้ามนัก็มาขี่จกัรยานกนัเถอะ 7 

 

 

4. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 

จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ เยาวชนท่ีอาศัยอยู่

ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมส่วนใหญ่มีความ

ตอ้งการขี่จกัรยานไปโรงเรียน บุคคลท่ีมีส่วนส าคญั

ท่ีสุดในการท าให้เยาวชนพนัสนิคมสามารถขี่

จกัรยานไปโรงเรียน พ่อ-แม่ ปัญหาท่ีส าคัญท่ีท า

ให้เยาวชนพนัสนิคมไม่สามารถขี่จักรยานไป

โรงเรียนได ้คือ ความปลอดภยั  ขอ้เสนอแนะ 

1) เทศบาลเมืองพนัสนิคมควรมีนโยบาย

และการวางแผนการจัดท าเสน้ทางการขี่จักรยาน

เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนพนัสนิคมขี่

จกัรยานในชีวติประจ าวนัในอนาคต 

2) ควรต่อยอดการศึกษาครั้งน้ีในเร่ือง

แนวทางการส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมมาใช้

จกัรยานในชีวติประจ าวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

โรงเรียนวฒันานุศาสน์   

ท่ีอยู:่ 24 ถนนวดัโรมนัคาทอลิก อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 

โทรศพัท ์038-473987  โทรสาร 038-461998 

Email: wattananusas_school@hotmail.com  
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ผลของการเดิน ว่ิง และปัน่จกัรยานสะสมตอ่ดชันีมวลกาย มวลกลา้มเน้ือ และ  

รอ้ยละของไขมนัในรา่งกายของนิสิตคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

Effects of Accumulated Walking Jogging and Biking on Body Mass Index, 

Skeletal Muscle Mass and Body Fat Percentage in Students of Faculty of   

Sports Science, Kasetsart University  
พรพล พิมพาพร 

ดร.พรพล พิมพาพร
1
 และนางสาวอาภสัรา อคัรพนัธุ์

1
 

1
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลงักาย คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ: การวิจยัครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงดัชนีมวลกาย มวล

กลา้มเน้ือ และรอ้ยละของไขมนัในร่างกายของนิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการ 30 ไมล ์ของคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา 2555 ผูเ้ขา้ร่วมวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะ

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จ านวน 77 คน แบ่งเป็นชาย 41 คน หญิง 36 คน มีอายุ

ระหวา่ง 18-20 ปี โดยนิสิตท่ีเขา้รว่มโครงการ 30 ไมล ์จะมีการบนัทึกน ้าหนักตวั ส่วนสงู และวดัองคป์ระกอบ

ของร่างกาย ไดแ้ก่ มวลกลา้มเน้ือและรอ้ยละของไขมันในร่างกายทั้งก่อนและหลังเขา้โครงการ กิจกรรมของ

โครงการประกอบดว้ยการเดิน วิ่ง และป่ันจักรยานสะสมระยะทางไม่น้อยกว่า 30 ไมล์หรือ 48 กิโลเมตร 

สปัดาหล์ะ 2 วนั เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลงัจากน้ันท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบ t-test โดยก าหนดความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการเขา้ร่วมโครงการ นิสิตชาย มีดัชนีมวลกายและรอ้ยละของไขมันใน

ร่างกายเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนมวลกล้ามเน้ือไม่

เปล่ียนแปลง ในทางกลบักนั นิสิตหญิงมีมวลกลา้มเน้ือเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ดัชนี

มวลกายและรอ้ยละของไขมนัในรา่งกายไม่เปล่ียนแปลง  

ดังน้ัน จะเห็นไดว้่าภายหลังเขา้ร่วมโครงการนิสิตชายและหญิงมีความสมบูรณ์ของร่างกายมากขึ้ น 

ส าหรบันิสิตหญิงมีการเพ่ิมของมวลกลา้มเน้ือเพ่ิมขึ้ น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากก่อนหน้าน้ีนิสิตหญิงไม่ค่อยไดอ้อก

ก าลงักายหรือมีกิจกรรมการเคล่ือนไหวน้อย ดงัน้ันจึงท าใหเ้กิดการพฒันาไดเ้ร็วกวา่นิสิตชาย 

 

ค าส าคญั: การเดิน, วิง่, ป่ันจกัรยาน, ดชันีมวลกาย, มวลกลา้มเน้ือ, รอ้ยละของไขมนัในรา่งกาย 
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1.  บทน า 

 

ปัจจุบนัมีคนไทยมีภาวะอว้นเพ่ิมมากขึ้ น อนั

เน่ืองมาจากกิจวตัรประจ าวนัท่ีขาดการออกก าลัง

กาย เน่ืองจากการนั่งท างานเป็นเวลานานๆ ไม่

ค่อยไดอ้อกก าลงักายอย่างสม า่เสมอ โดยเฉพาะมี

การรบัประทานอาหารท่ีมากกวา่พลงังานท่ีใชไ้ปใน

แต่ละวัน ท าใหมี้การสะสมปริมาณของไขมันใน

ร่างกายมากเกินไป   (นฤมล, 2553) ซ่ึงท าใหมี้

โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคหลอด

เลือดสมอง ซ่ึงโรคต่างๆ ดังกล่าวเป็นท่ีทราบกัน

โดยทัว่ไปในปัจจุบนัแลว้ว่ามีความเก่ียวโยงกบัการ

มีน ้าหนักตวั ดชันีมวลกาย และรอ้ยละของไขมนัใน

ร่างกายมากเกินเกณฑ์ (Dugdale, 2012) ซ่ึง

สอดคล้องกับ Mo-suwan (2008) ท่ีกล่าวว่า

ภาวะอว้นส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพใน

ระยะยาว ท าใหมี้ความเส่ียงต่อโรคต่างๆ สูงขึ้ น 

นอกจากน้ัน Likitmaskul et al. (2003) ยงัได้

รายงานถึงปรากฏการณ์ การเพ่ิมขึ้ นของภาวะอว้น

ในเด็ก ท่ีพบวา่เกิดควบคู่ไปกบัการพบเบาหวานใน

เด็กท่ีเพ่ิมขึ้ นดว้ย 

การประเมินองค์ประกอบของร่างกาย จะ

บอกถึงการสะสมไขมนัในรา่งกาย โดยการประเมิน

ท่ีวดัไดง้่าย สะดวกและน่าเช่ือถือ ก็คือ การหาค่า

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เป็นวิธีการ

ค านวณอตัราส่วน ระหวา่ง น ้าหนักตัวเป็นกิโลกรมั 

(kg) กบัส่วนสูงเป็นเมตรยกก าลงัสอง (m
2
) มีค่า

ปกติอยูร่ะหวา่ง 18.5-22.9 กิโลกรมั/เมตร
2
 หาก

ดชันีมวลกายอยูร่ะหวา่ง 23-24.9 กิโลกรมั/เมตร
2
 ถือวา่ อว้นระดับ 1 (น ้าหนักตัวเกิน) หากดัชนี

มวลกายอยูร่ะหวา่ง 25 -29.9 กิโลกรมั/เมตร
2
 

ถือวา่ อว้นระดบั 2 แต่หากมากกวา่หรือเท่ากบั 30 

กิโลกรมั/เมตร
2
 ถือวา่อว้นระดบั 3 (กองออกก าลงั

กายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข

, 2556) แต่การหาค่าดชันีมวลกายน้ันไม่สามารถ

วเิคราะหน์ ้าหนักของไขมนัและกลา้มเน้ือได ้จึงอาจ

ใช้เทคโนโลยีเข ้ามาช่วย วิ ธีหน่ึงก็คือ การ ใช้

กระแสไฟฟ้าต า่ๆ ไหลผ่านเขา้สู่ร่างกายแล้ววัด

ความต้านทานต่อการไหลของกระแสในเน้ือเยื่อ

ต่างๆ ของร่างกาย (McArdle, Katch & Katch, 

2010) ซ่ึงสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของ

ร่างกายอยา่งละเอียดทั้งในส่วนของมวลกลา้มเน้ือ 

และปริมาณไขมันในร่างกาย ดังน้ัน การควบคุม

เพ่ือไม่ใหน้ ้ าหนักตัวมากเกินไป ควรมีการออก

ก าลังกายอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม และควบคุม

พฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงถือวา่มีความส าคัญอย่าง

มากต่อการป้องกนัและรกัษาฟ้ืนฟสุูขภาพรา่งกาย  

ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไดต้ระหนักถึงความ 

ส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ จึงสนับสนุนให้

สโมสรนิสิตคณะ วิทยาศาสตรก์ารกีฬาด าเนินการ

จดัโครงการ 30 ไมล์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ใหนิ้สิตไดอ้อกก าลังกาย ดว้ยการเดิน วิ่งและป่ัน

จกัรยานสะสมระยะทางไม่น้อยกว่า 30 ไมล์ (48 

กิโลเมตร) ในระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือเป็นการ

ปลูกฝังและเป็นตัวอยา่งท่ีดีแก่นิสิต บุคลากร และ

บุคคลทัว่ไป และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับเอกลักษณ์

ของคณะท่ีเป็น “องค์กรแห่งศาสตร์ด้านสุขภาพ

และความเป็นเลิศทางการกีฬา” ด้วยเหตุน้ีนิสิต

ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จึงควรมีพฤติกรรมสุขภาพและ

ภาพลกัษณ์ดา้นสุขภาพท่ีดีเป็นแบบอยา่งแก่บุคคล

ทั ่ว ไ ป  เ ช่ น  ก า รอ อกก า ลั ง ก ายสม ่า เ สม อ 

รบัประทานอาหารท่ีมีพลงังานและคุณค่าพอเหมาะ

กับความต้องการของร่างกาย เพ่ือท่ีจะสามารถ

ควบคุมน ้าหนักใหเ้หมาะสมกบัส่วนสงูและมีรอ้ยละ

ของไขมันในร่างกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อันจะ

เป็นการลดความเ ส่ียงต่อการเ กิดโรคต่างๆ 

ดั ง กล่ า ว ข้า งต้น  ดั ง น้ั น การ วิ จัย ค รั้ ง น้ี จึ ง มี

วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการ

เปล่ียนแปลงดชันีมวลกาย มวลกลา้มเน้ือ และรอ้ย

ละของไขมันในร่างกายของนิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

30 ไมล ์ของคณะวทิยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์ในช่วงปีการศึกษา 2555 เพ่ือจะได้

น าผลมาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการวางแผน

ปรบัปรุงแกไ้ขและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหแ้ก่

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ และเป็นแนวทางตัวอย่างให้แก่

องคก์รหรือชุมชนอ่ืนท่ีสนใจน าไปปฏิบติัต่อไป 
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2. วิธีการวิจยั  

 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงปี

การศึกษา 2555 ท่ีมีอายุระหว่าง 18-20 ปี 

จ านวน 77 คน โดยแบ่งเป็นชาย 41 คน และหญิง 

36 คน ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 30 ไมล์ และสมัครใจ

เขา้รบัการตรวจวดั และไดท้ าการลงช่ือในหนังสือ

ยินยอมและเต็มใจเขา้ร่วมการวิจยัโดยไดร้บัทราบ

รายละเอียดของโครงการอยา่งชดัเจน  

กลุ่มตัวอย่างไม่มีการออกก าลังกายอย่าง

หนักก่อนวนัท่ีมาตรวจวดัอยา่งน้อย 1 วนั ในวนัท่ี

เขา้รับการตรวจวัด จะท าการตรวจวัดภายหลัง

รับประทานอาหารไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงและถ่าย

ปัสสาวะก่อนท าการตรวจวดั ในขณะตรวจวดัสวม

ชุดนิสิต และถอดเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับท่ี

ท าจากโลหะหรือมีน ้ าหนักมากออก รวมถึงถอด

รองเท้าและถุงเท้า ท าการวัดส่วนสูงด้วยไม้วัด

ส่วนสูง (สถาบันวิจยัโภชนาการ ประเทศไทย) ชัง่

น ้าหนัก ตรวจวดัรอ้ยละของไขมันในร่างกาย และ

มวลของกล้ามเน้ือ ด้วยเคร่ือง Bioelectrical 

impedance analyzer รุ่น INBODY 720 (BIOSPACE 

ประเทศสหรฐัอเมริกา) โดยท าการตรวจวดั ครั้งท่ี 

1 ก่อนเขา้ร่วมโครงการและครั้งท่ี 2 หลังจากเขา้

ร่วมโครงการแลว้ เพ่ือน ามาผลท่ีได้มาวิเคราะห์

การเปล่ียนแปลง 

การวิเคราะหข์อ้มลู ค านวณหาค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของน ้ าหนัก ส่วนสูง ค่า

ดัชนีมวลกาย มวลของกลา้มเน้ือ และร้อยละของ

ไขมันในร่างกาย ก่อนและหลังเขา้ร่วมโครงการ 

แลว้ท าการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงโดยใชส้ถิติ 

paired t-test โดยก าหนดความมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลการวิจยัและอภิปรายผล  

 

ตารางท่ี 1: ลกัษณะทางกายภาพและองคป์ระกอบ

ของรา่งกายของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

  Male Female 

  Pre Post Pre Post 

Weight (kg) 

64.3± 

10.0 

65.5*± 

10.4 

58.4± 

11.8 

59.4± 

12.0 

Height (cm) 

171.2±

6.0 

171.2±

6.0 

161.0±

4.1 

161.0±

4.1 

Body Mass Index 

(kg/m
2
) 

21.9± 

3.4 

22.3*±

3.6 

22.5± 

4.2 

22.9± 

4.4 

Body Fat (%) 

16.5± 

5.9 

17.5*±

6.2 

30.2± 

7.7 

30.3± 

7.4 

Skeletal Muscle 

Mass (kg) 

29.9± 

3.3 

30.1± 

3.5 

21.7± 

2.6 

22.1*±

2.7 

* Post test was significantly different from Pre test. (P<.05) 
 

จากผลการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างนิสิตชาย 

พบว่า ภายหลังการเขา้ร่วมโครงการ มีน ้ าหนักตัว 

ดัชนีมวลกาย และร้อยละของไขมันในร่างกาย

เพ่ิมขึ้ นอยา่งมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน

มวลของกลา้มเน้ือ ไม่เปล่ียน แปลง ดังน้ัน จะเห็น

ได้ว่าภายหลังการเข้าร่วมโครงการ นิสิตชายมี

ความสมบูรณ์ของร่างกายมากขึ้ น แสดงถึงการ

ไดร้บัพลังงานจากอาหารมากกว่าพลังงานท่ีใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ถึงอย่างไรก็ตาม 

ค่าดัชนีมวลกายและรอ้ยละของไขมันในร่างกายท่ี

เพ่ิมขึ้ นน้ัน ค่ายงัไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน (ดชันีมวล

กายอยูร่ะหวา่ง 18.5-22.9 และรอ้ยละของไขมนั

ในรา่งกายไม่เกิน 20)  

จากผลการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างนิสิตหญิง 

พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ มวลของ

กลา้มเน้ือเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ส่วนน ้าหนักตัว ดัชนีมวลกาย และรอ้ยละของ

ไขมันในร่างกายไม่เปล่ียนแปลง ดังน้ัน จะเห็นได้

วา่ภายหลังการเขา้ร่วมโครงการ นิสิตหญิงมีความ

สมบูรณ์ของร่างกายมากขึ้ น ส าหรับนิสิตหญิงท่ีมี

การเพ่ิมขึ้ นของมวลกลา้มเน้ือน้ัน อาจเน่ืองมาจาก

ก่อนหน้าน้ีนิสิตหญิงไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักายหรือมี

กิจกรรมการเคล่ือนไหวน้อย ดังน้ัน การปฏิบัติ

กิจกรรมจึงท าใหเ้กิดการพฒันาไดเ้ร็วกวา่นิสิตชาย 

โดยค่าดัชนีมวลกาย และร้อยละของไขมันใน
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รา่งกายของนิสิตหญิงไม่มีการเปล่ียนแปลง และค่า

ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 

18.5-22.9 และรอ้ยละของไขมันในร่างกายไม่

เกิน 32) (Kraemer, Fleck & Deschenes, 2012)  

จากผลการวิจัย พบว่า การเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้ นมีทิศทางไม่สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีนิสิตเขา้

ร่วมท่ีควรจะมีการใชพ้ลงังานมากขึ้ น และส่งผลให้

มีการน าไขมนัสะสมมาใชม้ากขึ้ น ปริมาณไขมนัใน

ร่างกายท่ีไม่ลดลงน้ัน (รูปท่ี 1) อาจเน่ืองมาจาก

การวิจัยครั้งน้ีไม่ได้ควบคุมเร่ืองการรับประทาน

อาหาร และกิจกรรมท่ีปฏิบัติอาจจะมีความหนัก

และระยะเวลาไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญพลงังาน 

ท่ีจะส่งผลต่อการลดลงของไขมันในร่างกาย และ

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีท่ี 1 

ซ่ึงอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของภาคการศึกษาแรก ท่ีการ

ด าเนินชีวิตและกิจวตัรประจ าวนัเปล่ียนแปลงจาก

เดิม  ได้แก่  การได้รับ สิทธิอยู่หอพักภายใน

มหาวิทยาลัย การเดินทาง เวลาต่ืนนอน จ านวน

ชัว่โมงท่ีอยู่ในชั้นเรียน อาหารท่ีรับประทาน เป็น

ตน้ ซ่ึงอาจส่งผลต่อองค์ประกอบของร่างกาย จาก

การศึกษาของ Centers for disease control and 

prevention (2013) พบวา่ ค่าดัชนีมวลกายของ

เด็กท่ีมีอายุ 6-20 ปี จะมีค่าสูงขึ้ นเป็นล าดับ ซ่ึง

กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งน้ีมีอายุระหว่าง 

18-20 ปี ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัท่ีพบวา่ ค่าดัชนีมวลกาย

มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้ นตามปกติ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัการศึกษาก่อนหน้าน้ีท่ีพบวา่ นิสิตชั้นปีท่ี 1 ทั้ง

ชายและหญิง มีแนวโน้มท่ีจะมีค่าดัชนีมวลกาย

สูงขึ้ น (อาภัสรา และคณะ, 2555) ดังน้ัน 

นอกเหนือจาก โครงการ 30 ไมล ์ท่ีนิสิตเขา้ร่วมท่ี

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหมี้กิจกรรม

การออกก าลังกาย ท่ีคาดว่าจะช่ วยให้นิ สิตมี

องคป์ระกอบของรา่งกายท่ีสะทอ้นการมีพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

สุขภาพท่ีดีขึ้ นแลว้ ควรวางแนวทาง แกไ้ข โดยการ 

ส่งเสริมใหอ้อกก าลงักายอย่างสม า่เสมอดว้ยความ

หนักและระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิด

การเผาผลาญและใชพ้ลังงานมากขึ้ น ซ่ึงจะช่วยให้

สามารถน าไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงาน และ

ควบคุมการรบัประทานอาหาร เพ่ือไม่ใหพ้ลงังานท่ี

ไดร้บัมากกวา่พลงังานท่ีใชไ้ปในแต่ละวนั เป็นการ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะน ้าหนักตัวเกินหรือภาวะโรค

อว้น ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้ น 

 
 

รูปท่ี 1: รอ้ยละของการเปล่ียนแปลงของดชันีมวล

กาย มวลกลา้มเน้ือและรอ้ยละของไขมนัในรา่งกาย

ระหวา่งก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ 
 

4. สรุปผล  

 

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการเข้าร่วม

โครงการ นิสิตชาย มีดัชนีมวลกายและรอ้ยละของ

ไขมนัในรา่งกาย เพ่ิมขึ้ นอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับ .05 แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนมวล

กล้ามเน้ือไม่เปล่ียนแปลง ในทางกลับกัน นิสิต

หญิงมีมวลกลา้มเน้ือเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 แต่ดัชนีมวลกายและรอ้ยละของ

ไขมนัในรา่งกายไม่เปล่ียนแปลง  

ดงัน้ัน จะเห็นไดว้า่ภายหลงัเขา้รว่มโครงการ

นิสิตชายและหญิงมีความสมบรูณ์ของร่างกายมาก

ขึ้ น ส าหรบันิสิตหญิงมีการเพ่ิมของมวลกลา้มเน้ือ

เพ่ิมขึ้ น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากก่อนหน้าน้ีนิสิตหญิง

ไม่ค่อยได้ออกก าลังกายหรือมี กิจกรรมการ

เคล่ือนไหวน้อย ดังน้ันจึงท าใหเ้กิดการพัฒนาได้

เร็วกวา่นิสิตชาย 
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