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!
สารจากประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย!!!!

มีคนชอบถามผมว่าผ่านไป 24 ปีแล้วที่ทำเรื่องจักรยานกับเดินมาได้ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ผมมักตอบตอบว่าได้
น้อยกว่าที่หวัง แต่ได้มากกว่าที่คาด ที่บอกได้น้อยกว่าเพราะเคยหวังไว้ตอนช่วงแรก ๆ ว่า บ้านเราจะมีระบบจักรยานและ
การเดินเหมือนในเนเธอร์แลนด์ ในเดนมาร์ก ในเยอรมนี แต่เราไปได้ไม่ถึงหนึ่งในสิบของเขาเลย แม้จะทั้งผลักทั้งดันมา
เป็นเวลา 24 ปีแล้วก็ตาม!!

แต่ที่ตอบว่าได้มากกว่าที่คาด คือผมไม่เคยคาดว่าประเทศไทยจะมีการประชุมเรื่องเดิน-จักรยานในระดับชาติ ที่มี
ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการ นักการเมือง นักเคลื่อนไหว เอ็นจีโอ เทศบาล นักธุรกิจ ภาคประชาชน กลุ่ม ชมรม มา
ร่วมประชุมกันมากขึ้นทุกปีอย่างนี้ อย่างปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่เราริเริ่มจัดทำขึ้น จากปีแรกตั้งใจรับ 100 คน มีมาประชุม 150 
ปีที่ 2 คาดหวังไว้ 150 คน มา 200 คน ปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 3 ตั้งเป้าเพิ่มให้เป็น 200 ซึ่ง ณ ขณะเขียนยังไม่รู้ว่าจะมากี่คน แต่จาก
กระแสตอบรับก็คงเดาว่าน่าจะเกินเป้าอีกเช่นเคย!!

การประชุมเดิน-จักรยานของเรานี้ ผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่นำเรื่องภาษาซึ่งเป็นภาษาไทยเท่านั้นแล้ว (ไม่มีคนต่าง
ชาติเพราะเขามาร่วมไม่ได้) การประชุมของเราถือได้ว่าเป็นรูปแบบ World Class เลยทีเดียว เพราะมีทั้งงานวิจัย            
งานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความรู้ประสบการณ์ตรงในพื้นที่ ไม่ได้ผิดแผกไปจากหรือด้อยไปกว่าการประชุม  
Velo-City หรือเมืองจักรยานที่เป็นการประชุมนานาชาติของ ECF แต่อย่างใด!!

ผมเชื่อว่าด้วยการหาข้อมูล หาความรู้ มาแลกเปลี่ยนกัน เอาประสบการณ์มาแบ่งกันแบบนี้ จะทำให้พวกเราทุก
ภาคีเข้มแข็งขึ้น มีพลังต่อรอง; "เสียงดัง" มากขึ้น และจะเสียงดังมากพอที่ทำให้ภาครัฐและภาคการเมืองต้องหันมาเงี่ยหูฟัง
เราและขอคำปรึกษาจากเรามากขึ้น ๆ!!

ซึ่งผลงานที่ผ่านมานี้ไม่ใช่ของใครคนเดียวเลย แต่เป็นของพวกเราทุกคน!
! ! ! ! !!!!!!!

  !! !
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ !

 !
ผู้ก่อตั้งและประธาน  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย!

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย!
3  เมษายน 2558!!!!!!!!!!!

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                                                      หน้าที่ �1
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!
สารจากประธานคณะกรรมการกำกับทิศ!

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย!!!
! ในปีที่สี่ของการดำเนินโครงการผลักดัน”เดิน-จักรยาน” (ในชีวิตประจำวัน) ได้บรรลุผลขั้นเริ่มต้นของการนำเข้าสู่ 
”นโยบายสาธารณะ”ในระดับประเทศภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (มติที่ 1 ครั้งที่ 5/2555) ซึ่งมีพระราช
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ(2550) รองรับเสมือนเป็นการบุกเบิกหรือการตรา “ระเบียบ-กฎหมาย” ที่จะกำหนดให้ “ทุกภาค
ส่วน” ให้การสนับสนุน การใช้แรงกายเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันด้วยการ “เดิน-ใช้จักรยาน” เป็นไปอย่าง  
ปลอดภัย-ได้สุขภาพ-สร้างสุขภาวะ-เกิดประโยชน์-แก่ชุมชนและสังคมประเทศชาติอย่างยั่งยืน!

! แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของนโยบายสาธารณะไทยเราเท่านั้น ท่ามกลางสังคมยานยนต์ที่ต้องการความเร็ว        
เพื่อการแข่งขันกันทางธุรกิจ ทำให้พื้นที่ของ “คนเดินเท้า” และ “ผู้ใช้จักรยาน”ในชีวิตประจำวันถูกจำกัดลงโดยปริยาย การ
สร้างชุมชนสุขภาวะ-เมืองน่าอยู่ แม้จะเป็นยอดปรารถนาของคนทุกคน แต่ก็ยังให้คุณค่ากับ “เดิน-จักรยาน” ในฐานะเครื่อง
มือ – กระบวนการ –และเป้าหมายขั้นต้น ไม่เท่ากัน ยังคงมีปัญหา อุปสรรค และแรงคุกคาม อยู่เช่นเดียวกับการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทางสังคมอื่นๆ!

! ในปีต่อ ๆ ไปโครงการส่งเสริมการจัดระบบและโครงสร้าง เพื่อการ “เดิน-จักรยาน” นี้ยังคงต้องดำเนินต่อไป
เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนี้ให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น มีกระบวนการและตัวชี้วัด-ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องประสานสอดคล้องกับการส่งเสริมการสร้างชุมชนเดิน-จักรยาน การประสานเครือข่ายผู้ใช้จักรยาน
และรักการเดินเพื่อผนึกกำลังกันเป็นสมาพันธ์ การศึกษาค้นคว้าวิจัย และการสื่อสารสาธารณะที่ขยายวงกว้างให้ “เดิน-
จักรยาน”เป็นที่ยอมรับสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างจริงจัง!

! การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเสริมฐานความรู้ เป็นหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ มีประเด็นที่หลากหลาย      
ทั้งในแนวกว้าง และลงลึก ไปในแต่ละมิติ  ดังที่ ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการฯ และประธานอนุกรรมการด้านวิจัยฯ ได้ชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริม “เดิน-จักรยาน” นั้น         
มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในแทบจะทุกมิติของสังคมมนุษย์ ตั้งแต่ มิติทาง ชีวภาพ กายภาพ สุขภาพ สุขภาวะ-สิ่งแวดล้อม        
ซึ่งล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งยังมีมิติทาง วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ พฤติกรรมศาสตร์ แม้ในสี่ปีที่ผ่าน
มา เราจะได้งานศึกษาวิจัยใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยเรื่อง ที่ยังไม่รวมงานวิจัยอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน     
แต่เวทีที่จะทำให้ผู้สนใจจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยน-รับฟังความคิดเห็นกันและกัน ก็ยังเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้น้อยมาก เพิ่งจะ
เริ่มมาตื่นตัวเด่นชัดเมื่อสองปีที่ผ่านมานี้เอง!

! จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่ Bike&Walk Forum III เวทีวิชาการ”เดิน-จักรยาน”ครั้งที่ 3 ในระดับประเทศได้รับการจัดขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง ท่ามกลางความสนใจที่หนาแน่น-กว้างขวางมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งจากภาคประชาชน ภาคชุมชน ภาควิชาการ 
ภาครัฐและ ภาคเอกชน ที่มีความสนใจติดตาม-ต่อยอดกันในทุกมิติ ซึ่งเชื่อได้ว่าในไม่ช้า เราจะมี”เนื้อนาแห่งภูมิปัญญา” ที่
เป็นของสังคมไทยเราเองเพื่อใช้เป็นฐานแห่งการสังเคราะห์ความรู้แนวทางใหม่ให้แก่ภารกิจ”เดิน-จักรยาน”ให้ประสบ
ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายยิ่งขึ้นต่อไป!

! ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการวิจัยฯทุกท่านที่ให้ความกรุณามาโดยตลอด ขอขอบคุณนักวิจัย-นักวิชาการ-
ปราชญ์ชุมชน–ภาคีสมัชชาสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
กระผมเชื่อมั่นว่า Bike&Walk Forum III นี้จะเป็นบันไดขั้นสำคัญอีกขั้นหนึ่ง ที่จะหนุนนำพาชุมชนคนไทยของเราทั้งในเมือง
และชนบท สู่ความเป็นชุมชนสุขภาวะ-เมืองน่าอยู่ โดยมีการ “เดิน-จักรยาน” เป็นบริบทหลักเพื่อการเคลื่อนไหวเดินทางที่มี
พลังและมีความหมายต่อชีวิตมนุษยชาติในทุกภูมิภาคทั่วโลก!

!

� !

ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย!!
ประธานคณะกรรมการกำกับทิศ !

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสู่นโยบายสาธารณะประเทศไทย 2554 - 2558!
3  เมษายน 2558 

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                                                      หน้าที่ �2
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!
บทบรรณาธิการ!!!

! การประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นในปี
นี้เป็นครั้งที่ 3 มีนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความทางวิชาการ เข้าร่วม 25 
บทความ โดยทางคณะกรรมการฝ่ายวิชาการได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มงานวิจัยด้าน     
กฏหมายและนโยบาย (Law & Policy) (2) กลุ่มงานวิจัยด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Instracture) (3) กลุ่ม
งานวิจัยด้านระบบขนส่งและการเชื่อมต่อ (Network) (4) กลุ่มงานวิจัยด้านทัศนคติและพฤติกรม (Behavior)          
และ (5) กลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพและสังคม (SROI)!

!
! การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน หมายถึง การเดินหรือการใช้จักรยานเป็นปกติตามวิถีชีวิต
ของแต่ละบุคคล (ซึ่งประกอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทาง การประกอบอาชีพและนันทนาการ) ซึ่งมี
ความหลากหลายขององค์ความรู้เป็นสหวิทยาการ ที่ต้องใช้ความรู้ความร่วมมือของ นักการเมือง นักวิชาการ 
อาจารย์ วิศวกร สถาปนิก นักผังเมือง นักสิ่งแวดล้อม แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข นักรัฐศาสตร์               
นักกฎหมาย นักสังคมศาสตร์ รวมไปถึงประชาชนผู้ใช้จักรยานและการเดินเท้า มาร่วมคิดและร่วมกันแก้ไข
ปัญหา !

!
! “ความปลอดภัย” เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนในบริบทของสังคมไทย
อย่างไรก็ตามเราสามารถพัฒนาและสร้างความปลอดภัยจากตัวผู้ใช้ (User) ยานพาหนะ (Mode & Vehicle) 
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Infrastructure & Facility) พฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ 
(Driver Behavior) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Law & Regulation) และเทคโนโลยี (Technology)         
ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการฯ ต้องการส่งผ่านองค์ความรู้ทางวิชาการจากนักวิจัยไปยังประชาชนทั่วไป บทความ
ทั้งหมดในการประชุมนี้ ได้ผ่านการสรุป การพัฒนาแนวคิด การพัฒนาพื้นที่ การทดลอง การวิจัย การวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค การเรียนรู้พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียด          
รอบครอบ เป็นระบบจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา เพื่อทำให้เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฉบับนี้ 
ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล!
!
! ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เอื้อเฟื้อ แบ่งปั่น รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และ 15 องค์กรความร่วมมือที่ทำให้การ
ประชุมวิชาการ The 3rd Thailand Bike & Walk Forum สำเร็จและจัดได้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี !

!
Safety TODAY is Safety TOMORROW!

� !!
ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา!!

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ และ บรรณาธิการ!
กรรมการกำกับทิศโครงการฯ และกรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย!

3  เมษายน 2558 !
โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                                                      หน้าที่ �3
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!
สารบัญ!!
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์

1
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ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย

2
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ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

3

กำหนดการประชุมวิชาการ 7
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Appropriate Sidewalks in Urban Areas, Thailand!
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กลุ่มงานวิจัยด้านระบบขนส่งและการเชื่อมต่อ (Network)
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!!
กำหนดการประชุมวิชาการ!!

� !
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 : ความปลอดภัย ต่อ เดิน-จักรยาน !

The 3rd Thailand Bike & Walk Forum: Safety Today is Safety Tomorrow !!
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี  กทม.!!!!

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 :  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.!
นำเสนอผลงานวิชาการ เดิน-จักรยาน/นิทรรศการชุมชน เดิน-จักรยาน /โรงเรียนจัดการหลักสูตรเดิน-จักรยาน ฯลฯ !!

▪ !
▪ ภายในห้องประชุม: นำเสนอบทความวิชาการและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ !

08:00 - 08:45 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร/ชมนิทรรศการจากองค์กรร่วมจัด/ชุมชน โรงเรียน และภาคีเครือข่ายฯ

08:45 - 09:10 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ : !
▪ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โดย ทพ.อนุศักดิ์  คงมาลัย ประธานกรรมการกำกับทิศโครงการผลักดันการเดิน
และการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย!

▪ กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ โดย ดร.ประพัทธ์พงษ์  อุปลา ประธานจัดการประชุมฯ!
▪ กล่าวเปิด โดย ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.)

09:10 – 09:15 น. ผู้แทนองค์กรร่วมจัด 15 องค์กรถ่ายภาพร่วมกัน 

09:15 – 09:45 น. ปาฐกถาพิเศษ : บทเรียนรู้จากต่างประเทศ!
▪ บทเรียนรู้จากต่างประเทศด้านความปลอดภัยทำอย่างไร(ไม่)ปลอดภัย !

โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งและประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

09:45 – 09:50 น.! มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายที่สะท้อนความปลอดภัย "คนเดินและผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน”

09:50 - 10:00 น. ----------รับประทานอาหารว่าง ชมผลงานวิชาการเดิน-จักรยานและนิทรรศการ / แบ่งห้องย่อย-----
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!
!
!

10:00 - 12:00 น. ห้องย่อยที่ 1 :!
กฏหมายและนโยบาย !

(Law & Policy) !
ผู้ดำเนินรายการ: !

ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา !
(ห้อง 201)!

• ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ทางจักรยาน กรณีศึกษา ทาง
จักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์!

• บทบาทของกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้จักรยานใน
ประเทศไทย!

• โปรแกรมฝึกการเดินและขับขี่
จักรยานอย่างปลอดภัยของ
เด็กวัยเรียน!

• สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทาง
สัญจร

ห้องย่อยที่ 2 : "
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน"

(Infrastructure)"
ผู้ดำเนินรายการ: !

ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ !
(ห้อง 413)!

• การศึกษารูปแบบและมาตรฐาน
เพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะ
สมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย!

• ปัญหาการใช้สะพานลอยหน้า
โรงเรียนและแนวทางแก้ไข กรณี
ศึกษา โรงเรียนนาหลวง          
เขตทุ่งครุ  กทม. !

• ระบบจักรยานสาธารณะใน
กรุงเทพฯ โครงการจักรยาน      
ปันปั่น

ห้องย่อยที่ 3 : "
ระบบขนส่งและการเชื่อม

ต่อ(Network)"
ผู้ดำเนินรายการ: !

ดร.พลเดช เชาวรัตน์ !
(ห้อง 414)!

• การจัดจำแนกเส้นทางที่
ปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยานด้วยวิธี
การแบ่งระดับความกดดันของ
กระแสจราจร!

• การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของประชากรใน
การใช้จักรยานและการเดินเพื่อ
การเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า!

• ศึกษาเส้นทางและจุดเสี่ยงพื้นที่
โดยรอบพุทธมณฑล และ
นโยบายในการจัดการความ
ปลอดภัยในพุทธมณฑล!

• อุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานี
รถประจำทางด่วนพิเศษ
กรุงเทพมหานคร 

12:00 – 13:00 น. -----รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานสาละ / แบ่งห้องย่อย--

13:00 – 16:00 น.! ห้องย่อยที่ 4: "
ทัศนคติและพฤติกรรม"

(Behavior)"
ผู้ดำเนินรายการ: !
ดร. อมร  บุญต่อ !

(ห้อง 414)"
• การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้
จักรยานในชีวิตประจำวันของ
ประชาชนไทย!

• การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการออกแบบเส้น
ทางจักรยาน กรณีศึกษา: 
เทศบาลนครนครสวรรค์!

• ความนิยมใช้จักรยานเพื่อการ
สัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาค
เหนือ!

• การศึกษาพฤติกรรมและรูป
แบบการใช้จักรยานในชีวิต
ประจำวัน กรณีศึกษา: จังหวัด
นครพนม!

• ภาพลักษณ์ของการเดินเท้าและ
การขับขี่จักรยานไปทำงานใน
มุมมองสาธารณชน

ห้องย่อยที่ 5 : "
สุขภาพและสังคม "

(SROI)"
ผู้ดำเนินรายการ: !
ดร. ศิวะพร ภู่พันธ์ !

(ห้อง 413)"
•การศึกษาผลการออกำลังกาย
ด้วยการขี่จักรยานต่อดัชนีมวล
กายของบุคลากรทางการ
พยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี!

•ความคาดหวังของคนเดินเท้า
ต่อความปลอดภัยในการใช้
ทางเท้าสาธารณะ!

•หมวกไฟจักรยาน (Bicycle’s 
Helmet on) !

•การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความปลอดภัยบนทางเท้าใน
เขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี!

•สภาพโภชนาการของผู้ออก
กำลังกายโดยการปั่นจักรยาน
หลังวัยเกษียณ

ห้องย่อยที่ 6 : "
บทเรียนรู้แลผลงาน ชุมชน/เครือ

ข่าย/โรงเรียน"
ผู้ดำเนินรายการ: !

(1) คุณกชกร วิสุทธิวสุธาร !
(2) คุณอารดินทร์  รัตนภูมิ!

(3) คุณพีระ  เนตรวีระ !
(ห้อง 201)"

•แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยว
กับชุมชน/เครือข่ายผู้ใช้
จักรยานและรักการเดินฯ/
โรงเรียน "

• รายงานความก้าวหน้าชุมชน
จักรยาน/เครือข่ายเดิน-จักรยาน 
/โรงเรียน ฯลฯ "

•สร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเดิน
และการใช้จักรยานไปสู่
นโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทย "

16:00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                                                      หน้าที่ �8



 Safety Today is Safety Tomorrow                                                         The 3rd Thailand Bike and Walk Forum

▪ ภายในบริเวณงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ"

!

  
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 : Bike trip ปั่นชม เดินชิม @ บางกอกน้อย กทม. (ระยะทางประมาณ 20 กม.)  !

!!!!

▪ การนำเสนอบทความวิชาการเดิน-จักรยาน !
(1) บทความวิชาการเดิน-จักรยาน (Poster) !

• เสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมการจราจรให้เอื้อของคนเดินและผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม!
• ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง!
• ผลของดนตรีคัดสรรที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกาย!
• สนาม จักรยาน ทางเดิน ทำไม ?!

(2) การนำเสนอผลการพัฒนาแอฟลิเคชั่นเส้นทางจักรยานบนมือถือ โดยกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

▪ การนำเสนอนิทรรศการของภาคี อาทิ!
(1) ชุมชนจักรยาน เมืองที่ใช้จักรยาน...สร้างได้  พบผู้บริหารท้องถิ่นที่ลงมือทำ ชุมชน/ผู้นำที่พร้อมขานรับภารกิจเพื่อชุมชน !
(2) เปิดตัว...สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประเทศไทย !
(3) โรงเรียนตัวอย่างที่ใช้หลักสูตร เดิน-จักรยาน ...บูรณาการในการเรียนการสอน 

▪ การนำเสนอนิทรรศการขององค์กรร่วมจัดมากกว่า 10 องค์กร อาทิ !
(1) กรมควบคุมมลพิษ                                    (2) กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย !
(3) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                 (4) ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)!
(5) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ               (6) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง !
(7) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   (8) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

▪ นิทรรศการผลงานภาพถ่ายด้านความปลอดภัยสะท้อนเรื่องราวและประสบการณ์ของการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

06:30 - 07:00 น. พร้อมกันที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ซอยจรัญ 17 เขตบางกอกน้อย กทม. (รับจักรยานได้ที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง) 
/รองท้องด้วยข้าวต้ม ปาท่องโก๋ ชา-กาแฟ  

07:00 - 12:00 น. กิจกรรมปั่นชม เดินชิม  @ บางกอกน้อย เพลิดเพลินกับสถานที่ต่าง ๆ !
▪ ฟังเรื่องเล่าจากคุณตัน (นายสุรนาถ  แป้นประเสริฐ) เลขานุการคณะทำงานชุมชนจักรยานวัดโพธิ์เรียง 
การจัดระบบจักรยานในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน... ก่อนปั่นเยี่ยมชุมชน!

▪ ปั่นเข้าทาง(ชุมชน)ตรอกข้าวเม่า ชุมชนเก่าแก่ที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา ชิมและทำข้าวเม่า ออกทาง
ประตู ปั่นมาชมพิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน แหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช /หรือใครจะไม่
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ แต่จะรื่นรมย์กับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ว่ากัน !

▪ จากนั้น ปั่นต่อไปที่โรงรถจักรธนบุรี (โรงซ่อมรถไฟโบราณ) สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2!
▪ แวะบ้านบุขัน ลงหิน ดูการสาธิตทำการบุขันลงหิน และแวะชิมนำสมุนไพร-ขนมอร่อย ๆ ที่ตลาดไร้คาน 

(ตลาดที่มีอายุกว่า 200 ปี) !
▪ พักขาแล้วไปต่อยังวัดสุวรรณาราม (วัดทอง) ที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย วัดนี้สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา 
สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระอุโบสถสร้างตามแบบแผนศิลปกรรมสมัย ร.1 มีเสาทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม
ไม้สิบสอง ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงาม ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย พระ
วิหารมีมุขขวางทั้งหน้าและหลัง เก่าแก่และงดงามมาก ชวนให้ชม 

12:00 – 13:30 น. ▪ ปั่นต่อมาที่ตลาดน้ำตลิ่งชัน /รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

13:30 – 14:30 น. ▪ แล้วมาต่อกันที่วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร (เขตบางกอกใหญ่) ชมความงามของวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานสำคัญ เช่น พระอุโบสถที่มีเสาสองข้างสวยงามวิจิตร มีสระน้ำมนต์
ศักดิ์สิทธิ์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ลึก 1.50 อยู่ท้ายวัด ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน หอพระไตรปิฎก กุฏิไม้สักเก่า 

14:30 – 15:00 น. ▪ กลับโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง /ดื่มน้ำผลไม้ เรียกความสดชื่น/คืนจักรยาน/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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!!!!!!!!!!!
กลุ่มงานวิจัยด้าน"!

!
!

� "

!!!
กฏหมายและนโยบาย "

(Law & Policy)!!!!!!!!!!!!!!!
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ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน กรณีศึกษา: ทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์  "
Problems of the Enforcement of Laws and Regulations for Bike Lanes in Practice: "

A Case Study of the bike lanes within the Rattanakosin Island"!
ปิยธิดา พิชชโยธิน!

นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"!
บทคัดย่อ"!
ในปัจจุบันการปั่นจักรยานกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีทั้งผู้ที่ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน ผู้ใช้
จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย และเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญโดยการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนให้คนหันมาใช้
จักรยานมากขึ้น ซึ่งนโยบายที่สำคัญประการแรกคือการจัดทำทางเฉพาะสำหรับรถจักรยาน (bike lane) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยาน ที่ผ่านมาแม้จะมีการขีดสีตีเส้นเป็นรูปจักรยานบนพื้นผิวถนน
หรือบนทางเท้า แต่การขีดสีตีเส้นนั้นไม่ได้มีผลบังคับให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันมีเพียง       
5 เส้นทางเท่านั้นที่ได้รับการรับรองให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมาย โดยบัญญัติไว้ในข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขต
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน พ.ศ. 2553 ได้แก่ ทางจักรยานบนถนนหน้าพระลาน 
ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระอาทิตย์ และทางจักรยานบนทางเท้าถนนราชดำเนินกลาง แม้ว่าทั้ง 5 เส้นทางนี้จะมี
การกำหนดให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมายแล้ว แต่ปัญหาที่พบก็คือการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานเพราะคนส่วน
ใหญ่ยังคงละเมิดกฎหมาย ดังนั้นแม้ภาครัฐจะจัดทำทางจักรยานเพิ่มมากขึ้น หากในทางปฏิบัติยังคงไม่มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดก็ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้จักรยานแต่อย่างใด บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหา
ในการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน และศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น เพื่อหาแนวทางในการใช้มาตรการทาง
กฎหมายเข้าไปแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การลงสำรวจพื้นที่ทางจักรยานรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ทั้งเส้นทางที่มีการรับรองให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมายแล้ว และเส้นทางที่ยังไม่ได้มีการรับรองให้เป็นทาง
จักรยานตามกฎหมาย และศึกษาจากรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อจำกัดในการ
จัดทำทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่จัดขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำมาวิเคราะห์ สรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
โดยจากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานคือ 1) คนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายทางจักรยานและยังไม่ทราบว่ามีบทลงโทษหากฝ่าฝืนกฎหมาย 2) ระวางโทษในการฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานมี
อัตราโทษต่ำทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และ 3) ไม่มีการกั้นทางเฉพาะสำหรับรถจักรยาน มีเพียงถนนพระอาทิตย์
เท่านั้นที่มีการใช้เสาล้มลุกกั้นทางจักรยาน จึงทำให้ไม่สามารถใช้ทางจักรยานได้จริงในทางปฏิบัติ และจากผลการศึกษา
ดังกล่าว จึงมีบทสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ดังนี้ 1) ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายทางจักรยานและบทลงโทษเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายให้คนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง 2) ต้องกำหนดอัตราโทษในการ
ฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานให้เหมาะสม และ 3) ต้องมีการกั้นทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานเพื่อให้ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ!!
คำสำคัญ: กฎหมายจักรยาน, ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายจักรยาน, ทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ !!
Abstract"!
Nowadays, biking, both for everyday uses and for exercise or tourists’ excursion purposes, is increasingly 
popular in Bangkok. The Prime Minister has recently ordered all related governmental offices to launch their 
practical policies and actions for encouraging people to ride bicycles rather than using cars or other kinds of 
motor vehicles. One of the major actions is to create legal bike lanes for bikers’ safety. Although there have 
been “bike lanes” with lines and bicycle signs on certain roads, most of them are not supported by laws.  
Only five bike lanes in the Rattanakosin Island are legal as stated in a regulation for traffic polices in 
Bangkok for legal bike lanes, launched in 2010. These legal lanes are on Na Phra Larn, Na Phra That, Rajini 
and Phra Athit Roads and on the pedestrian of Rajdamnern Road.  Despite being supported by the law, the 
enforcement of such law on the lanes has yet been successful. People have been breaking the laws with 
illegal vehicle parking and vending stalls over the bike lanes. Regardless of the number of bike lanes 
officially created with or without legal support, if the polices cannot practically enforce the laws and 
regulations, such lanes are unsafe and useless. The aim of this study is to list problems that make the 
practical enforcement of laws for bike lanes fail and to investigate the causes of the problems.  In addition, 
the other objective is to propose whether or not and how legal actions could solve such problems. The 
methodology of the study includes: reviewing related laws and regulations; conducting physical surveys of 
the bike lanes, both legally and non-legally supported around the Rattanakosin Island; arranging a 
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stakeholders’ workshop, hosted by the Faculty of Laws, Thammasat University, for altogether considering the 
criteria and restrictions of Bangkok’s bike lanes; and analyzing and summarizing the study in order to 
propose the practical solutions. The study shows that the causes of the failure of bike lanes’ law enforcement 
resulting in vehicles parking over or blocking the lanes are: 1) people’s lack of understanding of the bike 
lanes’ regulation and its sanctions; 2) the light penalties of the regulation leading to the ease of people’s law 
breaking; and 3) except the lanes on Phra Athit Road, the lack of bike lanes’ poles, curbs or other kinds of 
obstacle to prevent people or vehicles to encroach the lanes. Thus, publicizing the laws and regulations of 
bike lanes and their sanctions nationwide; legislating sufficient penalties to make people rethink before 
breaking the bike lanes’ laws and regulations; and enforcing by laws to have any kind of bike lanes’ boundary 
could effectively solve the problems of the enforcement of bike lanes’ laws and regulations at their roots and 
are recommended. !!
Keywords: Laws and regulations for bikes, Law enforcement problems, Rattanakosin Island!!
1. บทนำ วัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินการ"!
กรุงเทพมหานครนอกจากจะเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่
สำคัญติดอันดับโลกอีกด้วย ปัญหาที่ตามมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครก็คือปัญหา
การจราจรติดขัด เนื่องจากในปัจจุบันโครงสร้างระบบขนส่งสาธารณะของไทยอาจยังให้บริการได้ไม่ทั่วถึง ทำให้คนเมือง
ส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นยานพาหนะในการเดินทาง เนื่องจากเห็นว่ามีความสะดวกสบายมากกว่าการเดิน
ทางด้วยยานพาหนะอื่น โดยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกที่ได้เก็บสถิติจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่าในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสมจำนวน 7,523,381 คัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 
เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 8,216,859 คัน และสถิติเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 8,476,272 คัน (กรมการ
ขนส่งทางบก, 2557 อ้างถึงในปิยธิดา พิชชโยธินและคณะ, 2557) ซึ่งจากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำนวนรถยนต์ยังคง
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น หากต้องการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดก็ต้องลดจำนวนรถยนต์ลง และ
สนับสนุนให้คนหันมาเดินทางโดยขนส่งสาธารณะหรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่ารถยนต์!!
จักรยานจึงนับว่าเป็นพาหนะทางเลือกที่ดีที่สุดในเมืองใหญ่ เพราะนอกจากจะสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัวในยามที่
การจราจรติดขัดแล้ว ยังช่วยชาติประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากจักรยานใช้เพียงพลังงาน
คนในการขับเคลื่อนโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเหมือนเช่นรถยนต์จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ แต่การขับขี่จักรยานบนท้อง
ถนนร่วมกับยานพาหนะประเภทอื่นที่มีความเร็วมากกว่าก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้จักรยานได้ ดังนั้นความ
ปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนตัดสินใจเลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง ซึ่งในการสำรวจความ
ต้องการใช้จักรยานของคนกรุงเทพมหานครโดยมูลนิธิโลกสีเขียว (2554) ที่ได้ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 
4,333 คน ผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวนร้อยละ 86 บอกว่าจะออกมาขี่จักรยานบนท้องถนนหากรู้สึกว่าสามารถขี่ได้
อย่างปลอดภัย และร้อยละ 93 ยินยอมให้จัดสรรแบ่งปันพื้นที่จราจรบนถนนมากั้นเป็นเลนให้จักรยาน!!
ประเด็นที่มีการตั้งคำถามในสังคมก็คือทำอย่างไรการใช้จักรยานในการเดินทางจึงจะมีความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งทาง
จักรยาน (bike lane) คือคำตอบ เพราะในหลายประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นิยมใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักในการเดิน
ทางนั้น ต่างก็เริ่มต้นจากการที่ภาครัฐสนับสนุนให้คนหันมาใช้จักรยานด้วยการจัดทำทางจักรยานที่สามารถอำนวยความ
สะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้จักรยาน เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงจักรยานของ
โลกก็มีทางจักรยานทั่วทั้งประเทศรวมเป็นระยะทางกว่า 35,000 กิโลเมตร (มติชนออนไลน์, 2557) โดยเฉพาะในกรุง
อัมสเตอร์ดัมที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้ใช้จักรยานมากที่สุดในโลกทั้งในปี พ.ศ. 2555 และ 2556 
(Tagliabue, 2013; สสส., 2555) หรือในกรุงโบโกตาเมืองหลวงของประเทศโคลอมเบียที่ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร
ออนไลน์ AskMen ให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้ใช้จักรยานเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี พ.ศ. 2555 (สสส., 2555) ทั้งที่เมื่อ
ก่อนโบโกตาก็เคยประสบปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหามลพิษทางอากาศเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเมืองโบโกตาเกิดขึ้นในช่วงที่นายเอนริเก้ เปญาโลซา (Enrique Peñalosa) ดำรงตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีในช่วงปี ค.ศ. 1998-2001 โดยนายเปญาโลซามีแนวคิดว่า ต้องมีการสร้างทางจักรยานก่อนวัฒนธรรม
การขี่จักรยานจึงจะตามมา ซึ่งช่องทางจักรยานนั้นจะต้องปลอดภัยและสามารถใช้เดินทางจากย่านพักอาศัยไปยังจุดหมาย
ได้อย่างแท้จริงด้วย (ภัควดี วีระภาสพงษ์, 8 พฤศจิกายน 2555)!!
สำหรับในประเทศไทย แม้จะมีการจัดทำทางจักรยานโดยการขีดสีตีเส้นเป็นรูปจักรยานบนพื้นผิวถนนหรือบนทางเท้า แต่ก็
ไม่ได้มีผลบังคับให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมายแต่อย่างใด เป็นแค่เพียงเครื่องหมายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้
จักรยานเท่านั้น โดยในปัจจุบันมีเส้นทางที่ได้รับการรับรองให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมายเพียง 5 เส้นทาง ซึ่งบัญญัติไว้
ในข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน พ.ศ. 2553 
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ได้แก่ ทางจักรยานบนถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระอาทิตย์ และทางจักรยานบนทางเท้าถนน
ราชดำเนินกลาง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการกำหนดให้ทั้ง 5 เส้นทางนี้เป็นทางจักรยานตามกฎหมายแล้ว แต่ก็ยังคงมีปัญหา
ในการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานเพราะยังมีคนฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งกรณีที่มีการจอดรถกีดขวางทางจักรยาน หรือกรณี   
ที่มียานพาหนะประเภทอื่นเข้าไปใช้ทางจักรยาน ดังนั้นแม้ภาครัฐจะสนับสนุนให้มีการจัดทำทางจักรยานเพิ่มมากขึ้น แต่ใน
ทางปฏิบัติหากยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดก็ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้จักรยานแต่อย่างใด !!
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน และศึกษาถึงสาเหตุของ
ปัญหาเหล่านี้ เพื่อหาแนวทางในการใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปแก้ไขปัญหา การดำเนินการวิจัยจะเป็นในรูปแบบของ
การวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาจากกฎหมาย เอกสารวิชาการ และเอกสารรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง           
“การพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อจำกัดในการจัดทำทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่จัดขึ้นโดยคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ประกอบกับการลงสำรวจ
พื้นที่ทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้งในเส้นทางที่มีการรับรองให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมายแล้ว และเส้นทาง       
ที่ยังไม่ได้มีการรับรองให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ สรุปปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์!!
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางจักรยาน"!
ในส่วนนี้จะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางจักรยาน ได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และข้อบังคับ      
เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน พ.ศ. 2553 โดยจะแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกคือความรับผิดของผู้ใช้จักรยานเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยาน และส่วนที่สองคือความรับ
ผิดของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้จักรยานเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยาน!!
2.1 ความรับผิดของผู้ใช้จักรยานเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยาน !
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการใช้ “รถจักรยาน” ไว้ในลักษณะ 10 ตั้งแต่มาตรา 79 
ถึงมาตรา 84 โดยมีสาระสำคัญได้แก่ ทางใดที่ได้จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับในทางนั้น (มาตรา 
79) แต่ถ้าหากไม่มีทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานให้ขับขี่ในทางเดินรถหรือไหล่ทาง (มาตรา 80) และผู้ขับขี่รถจักรยาน
ต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้       
แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องขับขี่รถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจำทางนั้น 
(มาตรา 82) หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 82 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
(มาตรา 147) กล่าวโดยสรุปก็คือ ในเส้นทางใดที่มีทางจักรยานตามกฎหมายผู้ใช้จักรยานต้องขับขี่ในทางจักรยานเท่านั้น 
หากฝ่าฝืนโดยการออกไปขับขี่บนถนนซึ่งมิใช่ทางจักรยานจะถูกลงโทษปรับไม่เกิน 200 บาท แต่ถ้าในเส้นทางใดไม่มีทาง
จักรยานตามกฎหมาย หรือมีสัญลักษณ์รูปจักรยานแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรับรองให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมาย ผู้ใช้
จักรยานจะต้องขับขี่ให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของถนนหรือไหล่ทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้!!
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน พ.ศ. 2553        
ได้บัญญัติเกี่ยวกับ “ทางจักรยาน” โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้มีช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยานเป็นการเฉพาะ โดย
มีความกว้างของช่องทาง 1 เมตร 20 เซนติเมตร นับจากขอบทางเดินรถด้านซ้ายของถนนดังต่อไปนี้ 1) ถนนหน้าพระลาน 
เฉพาะฝั่งด้านถนนมหาราชมุ่งหน้าถนนหน้าพระธาตุ 2) ถนนหน้าพระธาตุ เฉพาะฝั่งด้านถนนหน้าพระลานมุ่งหน้าถนนราชินี 
3) ถนนราชินี เฉพาะฝั่งด้านถนนหน้าพระธาตุมุ่งหน้าถนนพระอาทิตย์ 4) ถนนพระอาทิตย์ เฉพาะฝั่งด้านถนนราชินีมุ่งหน้า
ถนนพระสุเมรุ และ 5) ทางเท้าถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่หน้าลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ถึงแยกคอกวัวทั้งสองฝั่ง 
ดังนั้น หากผู้ใช้จักรยานขับขี่ผ่านเส้นทางทั้ง 5 เส้นทางนี้ จะต้องขับขี่จักรยานในทางจักรยานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะถูก
ลงโทษตามกฎหมายโดยมีระวางโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 200 บาท ซึ่งในทางปฏิบัติจะพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการที่ทำให้ผู้ใช้จักรยานไม่สามารถขับขี่ในทางจักรยานได้ เช่น ปัญหาการจอดรถกีดขวางทางจักรยาน ปัญหาร้านค้า
หรือหาบเร่แผงลอยตั้งขายสินค้ารุกล้ำลงมาบนทางจักรยาน หรือปัญหาที่มียานพาหนะประเภทอื่นเข้ามาใช้ทางจักรยาน 
เป็นต้น !!
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อมาก็ คือ หากผู้ใช้จักรยานไม่สามารถขับขี่ในทางจักรยานได้เนื่องจากอุปสรรคต่าง ๆ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ใช้จักรยานต้องออกไปขับขี่บนถนนที่มิใช่ทางจักรยาน การกระทำนี้จะเป็นความผิดตามกฎหมาย
หรือไม่ ซึ่งถ้าหากตีความตามตัวอักษรก็ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
200 บาท ตามมาตรา 147 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แต่ถ้าหากผู้บังคับใช้กฎหมายตีความเช่นนี้       
ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้จักรยาน เนื่องจากสาเหตุที่ผู้ใช้จักรยานต้องออกมาขับขี่นอกทางจักรยานก็เพราะ           
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ไม่สามารถขับขี่ในทางจักรยานได้ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายทางจักรยานแต่ก็ยังคง        
ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม!!
2.2 ความรับผิดของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้จักรยานเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยาน"
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลักษณะ 18 ได้บัญญัติถึงอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
โดยมาตรา 139 บัญญัติว่า “ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่า ถ้าได้ออกประกาศ ข้อบังคับ 
หรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออก
ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปนี้ ... (10) กำหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสำหรับรถบางประเภท” และ
มาตรา 154 (2) ประกอบวรรคสองบัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา 
139 ถ้าไม่เป็นความผิดที่กำหนดโทษไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินหนึ่งพันบาท” กล่าวโดย
สรุปก็คือ หากเส้นทางใดมีการประกาศให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมายแล้วมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกรณี         
การจอดรถกีดขวางทางจักรยาน หรือกรณีที่ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่นเข้ามาใช้ทางจักรยาน หรือกรณีอื่นใดที่เป็นการ
ฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทางจักรยานตามมาตรา 139 (10) ผู้ฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท !!
3. ทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์"!
การจัดทำทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีที่มาจากโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ (Green Bangkok Bike) ซึ่ง
จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถยืมจักรยานเพื่อใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการนี้จัดทำขึ้นในสมัยที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เริ่มเปิด
ตัวโครงการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
เนื่องจากในบริเวณนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวตั้งอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเรื่อยมา จนกระทั่งในปี       
พ.ศ. 2553 จึงได้มีการออกข้อบังคับรับรองทางจักรยานใน 5 เส้นทางให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในข้อ
บังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน พ.ศ. 2553!!
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการออกข้อบังคับกำหนดให้ทางจักรยานทั้ง 5 เส้นทางเป็นทางจักรยานตามกฎหมายแล้ว แต่ในทาง
ปฏิบัติกลับพบว่าผู้ใช้จักรยานยังคงไม่สามารถขับขี่ในทางจักรยานได้ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว คำถามที่ตามมาก็คือ ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
จักรยานซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายทางจักรยาน แล้วอะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
ทางจักรยานในบริเวณทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์!

� !
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4. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน"!
จะเห็นได้ว่าการฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานนั้น กฎหมายได้กำหนดโทษไว้เป็นโทษปรับเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีโทษทาง
อาญาอื่น ๆ เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายทางจักรยานนั้นต้องการให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน โดยไม่ได้
ต้องการลงโทษทางอาญาต่อผู้กระทำความผิด ดังนั้นบทกำหนดโทษจึงมีเพียงโทษปรับเท่านั้น ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่
ทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน โดยแยกเป็นแต่ละพื้นที่ ดังต่อไปนี้!!
4.1 ถนนหน้าพระลาน"
ถนนหน้าพระลานบริเวณฝั่งด้านถนนมหาราชมุ่งหน้าถนนหน้าพระธาตุ เป็นเส้นทางที่มีการออกข้อบังคับให้เป็นทาง
จักรยานตามกฎหมายแล้ว โดยจากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวและนักศึกษาสัญจรผ่านบริเวณนี้
เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญคือ พระบรมมหาราชวัง และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปัญหาที่ทำให้
ผู้ใช้จักรยานไม่สามารถขับขี่ในทางจักรยานได้ก็คือ มีรถโดยสารสาธารณะทั้งรถแท็กซี่ รถตู้ รถสามล้อเครื่อง จอดรอรับส่ง
นักท่องเที่ยวโดยจอดกีดขวางบนทางจักรยาน ทำให้แม้ว่าถนนหน้าพระลานจะมีทางจักรยานที่ได้รับการรับรองตาม
กฎหมายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ!!
4.2 ถนนหน้าพระธาตุ"
ถนนหน้าพระธาตุบริเวณฝั่งด้านถนนหน้าพระลานมุ่งหน้าถนนราชินี เป็นเส้นทางที่มีการออกข้อบังคับให้เป็นทางจักรยาน
ตามกฎหมายแล้ว จากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า ในแต่ละวันจะมีรถบัสนำเที่ยวมาจอดรอรับส่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม
พระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก โดยรถบัสนำเที่ยวจะจอดชิดด้านซ้ายของถนนซึ่งเป็นการจอดทับบนทางจักรยาน 
ทำให้ผู้ใช้จักรยานไม่สามารถขับขี่ในทางจักรยานได้ ซึ่งปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานบนถนนหน้าพระธาตุ
ก็คือ รถบัสนำเที่ยวเข้ามาจอดในบริเวณนี้โดยได้รับการผ่อนผันให้จอดได้ ทั้งนี้ มีการให้เหตุผลว่าเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย!!

� !
4.3 ถนนราชินี!
ถนนราชินีบริเวณฝั่งด้านถนนหน้าพระธาตุมุ่งหน้าถนนพระอาทิตย์ เป็นเส้นทางที่มีการออกข้อบังคับให้เป็นทางจักรยาน
ตามกฎหมายแล้ว โดยจากการลงสำรวจพื้นที่ พบว่า ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานบนถนนราชินีก็มีปัญหา
คล้ายกับถนนหน้าพระธาตุ คือมีรถตู้และรถบัสนำเที่ยวมาจอดรอรับส่งนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน โดยจอดกีดขวางบนทาง
จักรยาน ทำให้ผู้ใช้จักรยานไม่สามารถขับขี่ในทางจักรยานได้เช่นเดียวกับถนนหน้าพระธาตุ!!
4.4 ถนนพระอาทิตย์"
ถนนพระอาทิตย์บริเวณฝั่งด้านถนนราชินีมุ่งหน้าถนนพระสุเมรุ เป็นเส้นทางที่มีการออกข้อบังคับให้เป็นทางจักรยานตาม
กฎหมายแล้ว แต่ที่แตกต่างไปจากเส้นทางอื่นก็คือ เป็นเพียงเส้นทางเดียวที่มีการใช้เสาล้มลุกกั้นทางจักรยานแยกออกมา
โดยเฉพาะ ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า ทางจักรยานบนถนนพระอาทิตย์ไม่ค่อยมีรถมาจอดกีดขวาง เนื่องจากมีการกั้น
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เสาล้มลุกค่อนข้างถี่ทำให้รถยนต์ไม่สามารถแทรกเข้าไปจอดบนทางจักรยานได้ แต่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องที่มีรถประเภท
อื่น เช่น รถจักรยานยนต์ หรือรถสามล้อเครื่องเข้าไปใช้ทางจักรยาน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน ซึ่งกรณีนี้
ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด!!
4.5 ถนนพระสุเมรุ-ถนนบวรนิเวศ-ถนนตะนาว-ถนนบำรุงเมือง-ถนนกัลยาณไมตรี"
ถนนทั้ง 5 สายนี้มีการขีดสีตีเส้นเป็นรูปจักรยานบนพื้นผิวถนนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการออกข้อบังคับกำหนดให้เป็นทาง
จักรยานตามกฎหมาย ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า มีการจอดรถยนต์กีดขวางทางจักรยานและมีรถประเภทอื่นเข้ามาใช้
ทางจักรยานอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ใช้จักรยานต้องออกมาขับขี่บนถนนร่วมกับรถประเภทอื่น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามแม้ว่าถนนทั้ง 5 สายนี้จะมีการจัดทำทางจักรยานแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มีการออกข้อบังคับกำหนด
ให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมาย ดังนั้นแม้จะมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานบนถนนทั้ง 5 สายนี้ ก็ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายทางจักรยานกับผู้ที่ฝ่าฝืนได้ เนื่องจากทั้ง 5 เส้นทางนี้ไม่ใช่ทางจักรยานตามกฎหมาย!!
4.6 ถนนสนามไชย-ถนนมหาราช "
ถนนสนามไชยและถนนมหาราชมีการขีดสีตีเส้นเป็นรูปจักรยานบนทางเท้าแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการออกข้อบังคับกำหนดให้
เป็นทางจักรยานตามกฎหมาย ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่พบว่ามีปัญหาอยู่ 2 ประการ คือ มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตั้งขาย
สินค้าบนทางเท้ากีดขวางทางจักรยานและมีผู้ใช้จักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า แต่เนื่องจากทั้ง 2 เส้นทางนี้ยังไม่ได้มี
การออกข้อบังคับกำหนดให้เป็นทางจักรยานตามกฎหมาย ดังนั้นแม้จะมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานบนถนนทั้ง 2 สายนี้ 
ก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานกับผู้ที่ฝ่าฝืนได้ เนื่องจากทั้ง 2 เส้นทางนี้ไม่ใช่ทางจักรยานตามกฎหมาย !!
อย่างไรก็ตาม แม้กรณีที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตั้งขายสินค้าบนทางเท้า หรือกรณีที่ผู้ใช้จักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าใน
ถนนทั้ง 2 สายนี้ จะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายจักรยาน แต่การกระทำดังกล่าวก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยมาตรา 17 (2) กำหนดว่า ผู้ใดจอดหรือขับขี่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และมาตรา 20 (1) กำหนดว่า      
ผู้ใดจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะนอกบริเวณประกาศผ่อนผัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าบทกำหนดโทษดังกล่าวมีอัตราโทษสูงกว่าการฝ่าฝืนกฎหมายจักรยาน แต่ทั้งนี้การสั่งลงโทษปรับก็ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่!!
สรุปปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน! !
เมื่อได้ทำการลงสำรวจพื้นที่ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถสรุปและวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานในบริเวณทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสาเหตุหลัก 3 ประการ ดังนี้!
1) คนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางจักรยาน และไม่ทราบว่ามีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย    
จึงทำให้ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานโดยอ้างความไม่รู้กฎหมาย และยังคงมีความเข้าใจผิดว่าถนนมีไว้เพื่อการสัญจร
ของรถยนต์เท่านั้น จักรยานไม่มีสิทธิขับขี่บนถนนหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
เพราะถึงแม้ไม่มีทางจักรยานตามกฎหมายผู้ใช้จักรยานก็ยังสามารถขับขี่จักรยานบนถนนได้ โดยมีกฎหมายบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังนั้น ผู้ใช้จักรยานจึงมีสิทธิที่จะขับขี่บนท้องถนน โดยต้องขับขี่ให้ชิดขอบทาง
ด้านซ้ายของถนนหรือไหล่ทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ !
2) ระวางโทษในการฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานยังมีอัตราโทษต่ำทำให้คนที่กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดย   
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้ว่า หากผู้ใช้จักรยานฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่ขับขี่ในทางจักรยาน ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นกรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้จักรยานฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นการ
จอดรถกีดขวางทางจักรยาน หรือการที่ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่นเข้าไปใช้ทางจักรยาน หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
การฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานยังคงมีบทกำหนดโทษต่ำ ทำให้ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ดังนั้นจึงควรจะ
มีบทกำหนดโทษที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย    !
3) ไม่มีการกั้นทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานแยกออกมาจากทางเดินรถยนต์ มีเพียงถนนพระอาทิตย์เท่านั้นที่มีการใช้      
เสาล้มลุกกั้นทางจักรยาน จึงทำให้ไม่สามารถใช้ทางจักรยานได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างถนนที่มี
การกั้นทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานกับถนนที่ไม่มีการกั้นทางจักรยาน พบว่า ถนนที่มีการกั้นทางเฉพาะสำหรับรถจักรยาน 
(ถนนพระอาทิตย์) มีการฝ่าฝืนกฎหมายน้อยกว่าถนนที่ไม่มีการกั้นทางจักรยาน!!!!!!
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5. แนวทางแก้ไขปัญหา"!
เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยแล้ว จึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ทางจักรยาน ดังต่อไปนี้!!
5.1 ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางจักรยาน และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการ
ให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน เพื่อแก้ไขปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และจะนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่น ให้มีความเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจต่อผู้ใช้จักรยานมากยิ่งขึ้น โดยการ
ดำเนินการของภาครัฐหากต้องการให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, 2550) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมและนำไปสู่การร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน  !!
5.2 ต้องมีการกำหนดอัตราโทษในการฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานให้เหมาะสม เนื่องจากในปัจจุบันการฝ่าฝืนกฎหมาย
ทางจักรยานมีระวางโทษค่อนข้างต่ำโดยมีโทษปรับเพียงอย่างเดียว และบทกำหนดโทษนั้นกำหนดอัตราค่าปรับอย่างสูง
ที่สุดไว้ แต่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งจะลงโทษปรับขั้นต่ำ
เพียงใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วคนมักจะไม่เกรงกลัวต่อโทษปรับที่มีอัตรา
โทษต่ำ โดยประเทศที่ควรจะนำมาเป็นกรณีศึกษาในเรื่องนี้ก็ คือ ประเทศอังกฤษ และเมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย 
โดยทั้งสองประเทศนี้มีบทกำหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานไว้อย่าง
ชัดเจน และมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด จนทำให้ทั้งสองประเทศนี้สามารถแก้ไขปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายจักรยานได้อย่างเป็นรูปธรรม!!
ดังนั้น หากต้องการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน ก็ควรจะมีการกำหนดอัตราโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย
ให้สูงขึ้น รวมทั้งอาจกำหนดให้มีการลงโทษโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากค่าปรับร่วมด้วย เช่น กำหนดให้ต้องบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์โดยการเป็นอาสาสมัครจราจร เป็นต้น โดยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ก็ได้มีการกำหนดบท
ลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรไว้เป็นโทษปรับโดยมีอัตราค่าปรับที่สูงมาก นอกจากนั้นยังกำหนดให้ผู้กระทำ
ความผิดต้องไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย ซึ่งวิธีการเช่นนี้ทำให้ผู้ที่เคยฝ่าฝืนกฎหมายไม่กล้ากระทำความผิดซ้ำอีก
เนื่องจากไม่ต้องการถูกลงโทษ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การกำหนดบทลงโทษที่มีอัตราโทษสูงย่อมทำให้คนไม่กล้าฝ่าฝืน
กฎหมาย และทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น !!
5.3 ต้องมีการกั้นทางเฉพาะสำหรับรถจักรยาน ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การกั้นทางจักรยานแยกออกจากทางเดินรถ
ยนต์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบได้จาก
ถนนพระอาทิตย์ที่มีการกั้นทางจักรยานแล้วกับถนนสายอื่น ๆ ที่ยังไม่มีการกั้นทางจักรยาน ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า 
ถนนพระอาทิตย์มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายทางจักรยานน้อยกว่าถนนสายอื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยเมืองที่เป็นต้นแบบในการจัดทำ
ทางจักรยานแยกออกจากทางเดินรถยนต์โดยเฉพาะ (Cycle Tracks) คือ เมืองอัมสเตอร์ดัม และเมืองโบโกตา โดยเฉพาะ
ในเมืองโบโกตามีการใช้เสา (bollard) กั้นเพื่อไม่ให้รถยนต์เข้ามาขับขี่ในทางจักรยานด้วย ซึ่งวิธีการนี้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเมืองโบโกตา โดยทำให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงถึง 50% และเมื่อมีทาง
จักรยานที่ปลอดภัยก็ทำให้ชาวเมืองโบโกตาหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง โดยมีสถิติผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 
เท่าภายในระยะเวลาไม่กี่ปี นอกจากนี้ยังช่วยให้ปัญหาการจราจรติดขัดลดลงถึง 22% เนื่องจากชาวเมืองโบโกตาเลือกที่
จะใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง (ภัควดี วีระภาสพงษ์, 8 พฤศจิกายน 2555) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการกั้นทาง
จักรยานแยกออกจากทางเดินรถยนต์ จะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยานมากขึ้น และเมื่อการขับขี่เป็นไปอย่าง
ปลอดภัย จักรยานก็จะกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทาง !!
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ"!
จากการศึกษาถึงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน ซึ่งจะทำให้ผู้คนหันมาเลือกใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทาง และนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างยั่งยืน ดังนั้นภาครัฐจึงควรสนับสนุนให้มีการจัดทำทางจักรยานเพิ่มขึ้น โดยต้องคำนึงถึง
ความสะดวกในการใช้งาน และความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ต้องมีการออกข้อบังคับรับรองให้
เป็นทางจักรยานตามกฎหมายด้วย และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอ
ภาค ซึ่งตามแนวคิดปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคม (The Philosophy of Enforcing Laws and 
Social Control) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีสาระสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) รัฐจะต้องบังคับใช้
กฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก 2) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด และ 3) การบังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้กับสมาชิกในสังคมโดยเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม     
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(กองบังคับการปราบปราม, 2546) กล่าวโดยสรุปก็คือ การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จะต้องบังคับใช้
กฎหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องบังคับใช้กับทุกคนโดยเสมอภาค และคำนึงถึงประโยชน์
สาธารณะเป็นสำคัญ  !!
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังมีความคิดเห็นว่า การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ยานพาหนะประเภท
ใดก็ตาม ย่อมมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการบังคับใช้กฎหมาย เพราะถ้าหากคนเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจให้
กันบนท้องถนน การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายก็อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไป!!
หมายเหตุ: ภายหลังจากที่ผู้เขียนได้เขียนบทความนี้แล้ว ได้มีการออก “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขต
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดตลอดเวลา และกําหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสําหรับรถ
จักรยานสองล้อบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๗” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  !!
“ตามที่คณะรัฐบาล ได้มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถจักรยานสําหรับการเดินทางในชีวิตประจําวัน การออก        
กําลังกาย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีเส้นทางรถจักรยานที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่มากขึ้น ตามกลยุทธ์ใน
การลดปัญหาการจราจรและการใช้พลังงานโดยส่งเสริมการใช้รถจักรยานนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการ
จราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในถนนบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์!!
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๒) (๔) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และตาม
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็น           
เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้!!
ข้อ ๔. กําหนดให้ระยะหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตร จากขอบทางหรือไหล่ทางเข้ามาในช่องทางเดินรถ เป็นทางที่จัดไว้สําหรับ
รถจักรยานสองล้อ และให้รถจักรยานสองล้อเดินได้ทางเดียวในถนน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสําราญราษฎร์ ไปจนถึงแยกมหากาฬ  
(๒) ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่แยกกัลยาณไมตรีถึงแยกสะพานช้างโรงสี  
(๓) ถนนท้ายวังตลอดสาย 
(๔) ถนนมหาราช ตั้งแต่แยกท้ายวัง ถึงถนนมหาราชตัดถนนหน้าพระลาน  
(๕) ถนนหน้าพระลาน ฝั่งด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หน้าพระลานตัดถนนมหาราช ถึงแยกหน้าพระธาตุตัดถนนหน้าพระลาน  
(๖) ถนนหน้าพระธาตุ ฝั่งด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนหน้าพระลานถึงถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินี 
(๗) ถนนราชินี ฝั่งทิศใต้ ตั้งแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินีถึงถนนราชินีตัดถนนพระอาทิตย์   ! ! !    
(๘) ถนนพระสุเมรุ ฝั่งด้านทิศเหนือ ตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์ถึงถนนบวรนิเวศตัดถนนพระสุเมรุ ! ! !    
(๙) ถนนบวรนิเวศ ฝั่งด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่ถนนบวรนิเวศตัดถนนพระสุเมรุถึงถนนตะนาว  
(๑๐) ถนนสนามไชย ตั้งแต่ป้อมเผด็จถึงวงเวียนรักษาดินแดน  
(๑๑) ถนนตะนาว ฝั่งด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่ถนนบวรนิเวศถึงตรอกสาเกตัดถนนตะนาว  
(๑๒) ถนนพระอาทิตย์ ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่ถนนราชินีตัดถนนพระอาทิตย์ต่อเนื่องถึงถนนพระสุเมรุ”!
! !
จากข้อบังคับฯ นี้ ทำให้ปัจจุบันมีทางจักรยานตามกฎหมายในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์จำนวนทั้งสิ้น 12 เส้นทาง     
(จากเดิมที่มี 5 เส้นทาง) นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีการจัดทำเสาล้มลุกเพื่อกั้นทางจักรยานแยกออกจากทางเดิน 
รถยนต์ ซึ่งน่าจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามคงจะต้องมี
การติดตามและประเมินผลต่อไปว่า การบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานบนถนนทั้ง 12 เส้นทางนี้ จะประสบผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมากน้อยเพียงใด!!
7. กิตติกรรมประกาศ"!
ผู้เขียนขอขอบคุณคณะทำงานโครงงานกฎหมายบริการสังคม เรื่อง “ทางจักรยานปลอดภัย Safe Bikes, Safe Lanes”    
ซึ่งเป็นเพื่อน ๆ ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของผู้เขียน ที่ได้ช่วยกันผลักดันโครงการจนสำเร็จลุล่วงไป   
ด้วยดี ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอย่างสูง ที่กรุณา
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและคำสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนตลอดมา งานวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงลงได้หาก
ขาดการสนับสนุนจากทุกท่านที่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้!!!
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บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทย"
The Role of the Town and Country Planning Law to "

Promote and Support for the Bicycle Usage in Thailand"!
ดวงเด่น นาคสีหราช และ ชาคริต ขันนาโพธิ์!
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม!!

บทคัดย่อ" "!
การกำหนดมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยผังเมืองให้เอื้ออำนวยต่อการใช้รถจักรยานเป็นอีกกลไกในการทำให้การใช้     
จักรยานเป็นนโยบายสาธารณะของประเทศไทย ชุมชนที่เป็นมิตรกับจักรยานนั้น จำเป็นต้องมีการวางผังเมืองเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้จักรยานด้วย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาถนนและโครงข่ายเส้นทางจักรยาน ผิวถนนที่ดี การจำกัด
ความเร็วของรถที่ใช้เครื่องยนต์ และความปลอดภัย เพื่อผลักดันให้ประชากรของตนใช้จักรยานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยังเป็นการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม และระบบนิเวศ  
เข้าด้วยกัน เมื่อมีความปลอดภัยประกอบกับมีเส้นทางที่ดี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักยานแล้ว ประชาชนย่อม
ใช้จักรยานกันมากขึ้นตามมาด้วยและกฎหมายภายในของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการวางผังเมืองของ
ประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากส่วนกลางของรัฐแล้ว       
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ควรกำหนดกฎหมายและนโยบายท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
จักรยาน ด้วยการจัดให้มีผังเมืองเฉพาะเพื่อสร้างทางจักรยาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดจักรยานและที่ร่มจอด
พักจักรยาน เป็นต้น ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพด้วย โดยเริ่มต้นกำหนดเป็นกฎหมายและนโยบายหลักจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เนื่องจากส่วนท้องถิ่นมีบทบาทโดยตรงในกำหนด
นโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชนของตนตามผังเมืองเฉพาะ เพื่อเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาไปสู่นโยบายสาธารณะระดับประเทศต่อไป การศึกษาโครงการวิจัยนี้จึงศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
ซึ่งได้แก่ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เยอรมนีและสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายว่าด้วยผังเมืองเฉพาะให้
สอดคล้องกับการส่งเสริมการใช้จักรยานในประเทศของตนในทิศทางใด และเพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยผังเมืองของไทย รวมถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองเฉพาะ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่าปัจจุบัน ยังไม่มีบทบัญญัติมาตราใดของพระราช
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยเฉพาะเรื่องผังเมืองเฉพาะ เกี่ยวกับการออกแบบหรืองการวางผังชุมชนเมืองที่ดีที่ส่ง
เสริมและสนับสนุนการการใช้จักรยาน ดังนั้น ผลของการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ เช่นว่านั้น ย่อมเป็นตัวอย่างที่
ดีในการกำหนดตัวบทกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับการ
ใช้จักรยานในประเทศได้!!
คำสำคัญ: กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง, การใช้จักรยาน, ทางจักรยาน, ส่งเสริม, สนับสนุน !!
Abstract"!
To impose legal measure on town and country planning promoting and supporting the bicycle usage is one of 
cycling mechanism of Thailand’s public policy. A Bicycle friendly community needs to create town and 
country planning to promote such usage as well. For example, infrastructure, bicycle route network, road’s 
surface development, speed limit of other motor vehicle and safety should be well designed and established 
to encourage effectively cycling. Moreover, it can be developed to be friendly urban city and environment by 
applying the town and country planning law harmonized with for its own culture, society and eco-system. 
According to safe and convenient road, including necessary facilities, people will increasingly use their 
bicycles. Therefore, Thailand’s domestic law that plays an important role for town and country planning is the 
City Planning Act B.E. 2518. Besides, central authority of the government, the governor, mayor and local 
officer should also effectively and physically impose the specific local law and policy to promote and support 
their own cycling, especially establishment of the specific plan for bicycle usage and comfortable facility such 
as bike parking or shelter. The law, regulation and policy should be primary established by the local 
organization and educational institution such as a university as a role model to develop the public service in 
conformity with the needs of local community and people under the specific plan or area. The comparative 
study with the developed countries is applied in the research, for example the Netherlands, England, 
Germany and the United States of America and compare with the law and policy on town and country 
planning including the role of local organization and officer who has a duty to move such law and policy 
under specific plan as the guideline and practice to modify and improve City Planning law in Thailand. 
However, the study finds that currently there is no provision of the City Planning Act B.E. 2518, especially 
specific plan to be well-design and planning to promote and support the bicycle usage. Thus the comparative 
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study of such countries will be a good example to create the suitable and effective town and country planning 
law and policy for cycling in Thailand.!!
Keywords: town and country planning Law, bicycle usage, bicycle lane, promote, support!!
1. บทนำ"!
จักรยานถือเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่ใช้ขับขี่กันมาอย่างช้านานแล้ว นอกจากจะสร้างความสะดวกสบายต่อการสัญจร
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งมีการจราจรคับคั่งแล้ว การปั่นจักรยานยังช่วยให้ผู้ขับขี่มีสุขภาพแข็งแรง     
อีกทั้งยังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยในขณะเดียวกัน เนื่องจากขับเคลื่อนจากกำลังของผู้ปั่นจักรยาน
เอง ดังนั้น ความนิยมของการจักรยานและการใช้งานจักรยานสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองการปั่นจักรยานใน
เมืองหลวงของหลายๆ ประเทศ  เช่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นต้น จึงเป็นยานพาหนะ
ที่ได้รับความนิยม และมีพัฒนาการทางกฎหมายและนโยบายที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนของตนปั่นจักรยาน เช่น การสร้างทางสำหรับจักรยาน เป็นต้น รวมถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ขึ้น
เพื่อให้นักปั่นจักรยานสามารถใช้จักยานได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การจัดที่จอดสำหรับจักรยานโดยเฉพาะในเขตชุมชน
เมือง หรือระบบการรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรม เป็นต้น เพื่อให้การใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการสัญจรของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง และเมืองที่ต้องการผลักดันให้ประชากรของตนใช้จักรยานในการสัญจร จำเป็น
ต้องสร้างถนนและโครงข่ายเส้นทาง ผิวถนนที่ดีและจำกัดความเร็วของรถยนต์ โดยอาจเริ่มต้นในย่านชุมชน เช่น 
มหาวิทยาลัย ขยายไปสู่เทศบาล เป็นต้น และเมื่อมีความปลอดภัยประกอบกับมีเส้นทางที่ดีรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้จักยาน ประชากรย่อมใช้จักรยานกันมากขึ้นตามมาด้วย!!
ทั้งนี้ เหตุผลของการสนับสนุนให้เกิดการเดินทางด้วยจักรยานอันเป็นประโยชน์ด้านต่างๆ มีพื้นฐานมาจาก “การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” (sustainable development) โดยเฉพาะการคมนาคมและขนส่งอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาการขนส่งที่
หลีกเลี่ยงการทำลายสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในระยะยาว และส่งผลกระทบทางด้านลบต่อสุขภาพมนุษย์น้อยที่สุด 
การขนส่งแบบยั่งยืนเป็นการวางแผนการขนส่งที่ให้ความสำคัญต่อคนมากกว่ารถยนต์ภายในเมือง และแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทยนั้น มีข้อพิจาณา 
4 ข้อ (พลชัย ศิริอินทร์: thaicyclingclub.org) ได้แก่ !!

1) เกณฑ์ของการเข้าถึง เช่น การสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการเข้าถึงพื้นที่เมืองโดยการจัดการอุปสงค์ของ
การเดินทาง !

2) เกณฑ์ของคนและชุมชน เช่น การเน้นการกระจุกตัวของเมือง การจัดให้มีทางเท้า และทางจักรยานเพื่อเป็นทาง
เลือกแทนการใช้รถยนต์ การส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมือง เป็นต้น!

3) เกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณของเสียที่ปล่อยสู่สภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขนส่งให้
น้อยที่สุด การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการใช้พลังงานรูปแบบอื่นๆ หรือพลังงานที่ทดแทนได้ 
เป็นต้น !

4) เกณฑ์ของระบบเศรษฐกิจ เช่น การคิดต้นทุนในการขนส่งที่สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์และสังคม และการจัดการค่าใช้จ่ายรวมของการเดินทางอย่างเท่าเทียมกันภายในเมือง!!
สำหรับประเทศไทย เริ่มรู้จักจักรยานเป็นครั้งแรกในการประชุมจักรยาน ที่วังบูรพาภิรมย์ เนื่องในโอกาสที่ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถ เสด็จกลับจากยุโรป และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชเสด็จพระราชดำเนินฯ    
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 ต่อมาได้มีการใช้จักรยานกันอย่างแพร่หลาย และในช่วงสงครามอินโดจีน กองทัพบก
ของไทยได้นำจักรยานมาใช้เป็นยานพาหนะด้วยส่วนหนึ่งในปี พ.ศ. 2453-2468 ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 ได้มีระเบียบให้     
ผู้ใช้รถจักรยานต้องจดทะเบียนจักรยานเป็นพาหนะประเภทล้อเลื่อน โดยกำหนดให้ไปจดทะเบียนที่กรมทางหลวงแผ่นดิน 
(ไชยยศ รัตนพงษ์ และณัฏฐ์ นีลวัชร, 2546: 40) และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. 2478 ซึ่งต่อมาได้
ถูกยกเลิกแล้ว (ต่อมาถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2546 
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ข้อที่ 24-29) แม้พัฒนาการการใช้จักรยานของประเทศไทยมีช่วงถดถอย แต่ก็กลับมาเป็น
ที่นิยมอีกครั้ง เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง คนไทยส่วนหนึ่งจึงหันมาขับขี่
จักรยานกันมากขึ้น (ไชยยศ รัตนพงษ์ และณัฏฐ์ นีลวัชร, 2546: 40) รวมถึงการปั่นเพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นยานพาหนะใน
เขตชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเมือง !!
สำหรับการวางแผนหลัก เสนอแนวนโยบาย กำหนดมาตรฐานการจัดระบบและมาตรการแก้ปัญหาการจราจร ตลอดจน
กำกับดูแล เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ นโยบาย และแผนแม่บทที่กำหนด 
อีกทั้งเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมายที่มีผลต่อการจัดระบบการจราจรนั้น จำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับงานในความรับผิดชอบ
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ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ไชยยศ รัตนพงษ์ และณัฏฐ์ นีลวัชร, 2546: 83) และกฎหมายภายในของประเทศที่มี
บทบาทสำคัญในการวางผังเมืองของประเทศไทย ได้แก่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 !!
ทั้งนี้ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ได้ให้นิยามศัพท์ถ้อยคำต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากบทนิยามศัพท์ของบทบัญญัติดัง
กล่าวแล้ว จะเห็นว่า การกำหนดมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยผังเมืองให้เอื้ออำนวยต่อการใช้รถจักรยานเป็นพาหนะเป็น
อีกกลไกหนึ่งในการผลักดันให้การใช้จักยานได้รับความส่งเสริมและสนับสนุน สู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย 
นอกจากกฎหมายว่าด้วยจราจรที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการปั่นจักรยานแล้ว นอกจากภาครัฐแล้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการในระดับท้องถิ่น ควรกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้จักรยานด้วยการจัดให้มีผังเมืองเฉพาะเพื่อสร้างทางจักรยาน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นกำหนดเป็นกฎหมายและนโยบายหลักจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีบทบาทโดยตรงในกำหนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในชุมชนของตนตามผังเมืองเฉพาะ เพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาไปสู่นโยบายสาธารณะระดับประเทศต่อไป อย่างไรก็ดี      
การจัดหาที่ดินเพื่อใช้สร้างระบบทางจักรยาน ตลอดจนบทบัญญัติที่ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาทางจักรยานให้อยู่ในสภาพดี   
มีความสะดวกต่อการใช้และไม่ถูกรุกล้ำสิทธิโดยยานยนต์หรือการตั้งวางสิ่งของกีดขวางการสัญจรด้วยจักรยาน ดังนั้น 
การจะได้มาซึ่งที่ดินที่จะใช้ทำเป็นทางจักรยานนั้น อาจได้มาได้หลายทาง ซึ่งมีทั้งวิธีที่ต้องใช้และไม่ใช้งบประมาณในการ
จัดหา เช่น รับบริจาค หรือใช้พื้นที่บางส่วนของถนนหนทางที่มีอยู่แล้ว หรือตลิ่งริมคลองที่อยู่ในความดูแลของ
กรมชลประทาน หรือใช้ที่ดินของหน่วยงานทางราชการ หรือจัดงบประมาณซื้อ และออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน (ไชยยศ    
รัตนพงษ์ และณัฏฐ์ นีลวัชร, 2546)!!
ในส่วนการวางผังและแผนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกแบบหรืองการวางผังชุมชนเมืองที่ดีที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้งานจักรยานอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะผังเมืองเฉพาะ จึงควรศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ 
เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ว่านโยบายและกฎหมายว่าด้วยผังเมืองเฉพาะให้สอดคล้องกับ
การส่งเสริมการใช้จักรยานในประเทศของตนในทิศทางใด และเพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่า
ด้วยผังเมืองของไทย อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนชาวไทยในการใช้และขับขี่ จักรยาน เพื่อทดแทน
การใช้งานยวดยานพาหนะประเภทอื่น ๆ หรือเพื่อให้สามารถใช้งานจักรยาน เชื่อมโยงกับบริการสาธารณะด้านคมนาคม
ขนส่งประเภทอื่น ๆ ด้วย รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศและการกำหนดแผนแม่บทต่าง ๆ ที่อาศัย
บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานของประเทศไทย เพื่อผลักดันกลายเป็น
นโยบายสาธารณะต่อไป!!
2. วัตถุประสงค์ "!
2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมา และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
จักรยานในประเทศไทย!
2.2 เพื่อศึกษากฎหมาย และนโยบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้จักรยานของต่างประเทศ!
2.3 เพื่อศึกษานโยบายและทางปฏิบัติของส่วนท้องถิ่น เทศบัญญัติ รวมถึงข้อบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยาน เช่น จังหวัดมหาสารคาม!
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาบทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยาน
ในประเทศไทยและเพื่อผลักดันการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย "!
3. สมมติฐานของการวิจัย"!
นโยบาย และกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทย และระดับท้องถิ่นที่ใช้
บังคับอยู่ยังไม่มีเพียงพอ และยังไม่มีประสิทธิภาพ!!
4. วิธีการศึกษา "!
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยมุ่งศึกษากฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย รวมถึง
เอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอันได้แก่ กฎหมาย หนังสือ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
บทความที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทย 
และมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมายว่าด้วยผังเมืองของ
ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นผู้บังคับใช้
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กฎหมายว่าด้วยผังเมืองโดยตรงและโดยอ้อม อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวิทยาลัยมหาสาคาม นักวิชาการ 
สมาคม ชมรมจักรยาน และประชาชนทั่วไป แล้วถอดบทเรียนจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลที่สัมภาษณ์     
เชิงลึกดังต่อไปนี้"!
กลุ่มที่ 1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำผังเมือง ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 คน !
กลุ่มที่ 2 สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ได้แก่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 คน และ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง 1 คน !
กลุ่มที่ 3 ชมรมจักรยานในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 ชมรม !
กลุ่มที่ 4 ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 คน!!
ส่วนรายละเอียดของคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ !
1. ในมุมมองท่านผังเมืองของประเทศไทย ภาพรวมในปัจจุบัน เอื้อต่อการใช้รถจักรยานหรือไม่!
2. เทศบัญญัติขององค์กรส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในเขตเมืองของจังหวัดมหาสารคาม 
และเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือไม่!
3. พื้นที่ถนนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคนได้ใช้ร่วมกัน แต่ยานพาหนะประเภทจักรยานจะใช้ถนนร่วมกันได้อย่างไร 
เพราะในสภาพปัจจุบันที่ดูเหมือนว่ารถยนต์จะมีสิทธิในพื้นที่ถนนมากกว่ายานพาหนะอื่น ๆ !
4. การขี่จักรยานเป็นสิ่งที่ดี อาจช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหารถติด เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน มีวิธีการ
ออกแบบเมืองให้เหมาะกับการขี่จักรยานหรือส่งเสริมให้คนอยากขี่จักรยานเพิ่มมากขึ้นหรือไม่!
5. การวางผังเมืองและการวางผังการจราจรที่ดีของไทย โดยเฉพาะผังเมืองเฉพาะควรมีลักษณะเป็นอย่างไร!
6. การออกแบบผังเมืองให้มีถนนสำหรับผู้ใช้จักรยานโดยเฉพาะ เป็นไปได้หรือไม่ และจะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร!
7, หากต้องใช้พื้นที่ในการจัดทำทางจักรยาน ควรมีการเวนคืนที่ดินหรือไม่ หากต้องการเวนคืนทำอย่างไรจึงจะเป็นธรรม 
หรือควรดำเนินการอย่างไร ที่รัฐจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน!
8. เทศบัญญัติมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างไร เพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรดำเนินการอย่างไร!
9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ! !

� !
5. ผลการศึกษา"!
การวางผังเมืองตามกฎหมายไทยนั้น อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อกำหนดแผนพัฒนาเชิงพื้นที่       
โดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมขนส่งให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมใน
การคมนาคมขนส่งได้ทุกประเภทอย่างเสมอภาค รวมถึงการใช้จักรยานด้วย กล่าวคือ การจัดทำ พัฒนาสิ่งก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศและท้องถิ่น ให้สอดรับกับการคมนาคมขนส่งประเภทต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยในการเดินทาง
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และการใช้งานจักรยานเป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการเสริมสร้างค่านิยมและพฤติกรรมของประชาชนชาวไทย
ให้เกิดความมั่นใจในการปั่นจักรยานอย่างเท่าเทียมกันด้วย!!
ทั้งนี้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แบ่งผังเมืองเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
โดยผังเมืองรวม (master plan) นั้นจะเป็นแผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน     
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวได้ทราบ แนวทางหลักในการใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้ก่อน 
จะได้ตระเตรียมตัวโดยถูกต้องและสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับผังเมืองเฉพาะ ที่จะใช้บังคับในภายหน้าต่อไป โดย
ผังเมืองรวมนี้จะออกหรือไม่ออกก็ได้ กล่าวคือ ถ้าสามารถจัดทำผังเมืองเฉพาะให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วก็ไม่ต้องมีการออก     
ผังเมืองรวมให้เสียเวลา แต่ถ้าไม่สามารถจัดทำผังเมืองเฉพาะได้เร็ว และสมควรออกผังเมืองรวมไว้เป็นหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่นั้นก่อนเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ก็ให้ดำเนินการออกกฎกระทรวงบังคับใช้
ผังเมืองรวม ซึ่งกฎกระทรวงนี้มีอายุการใช้บังคับไม่เกิน 5 ปี และสามารถขยายการใช้บังคับกฎกระทรวงได้อีก 2 ครั้ง ครั้ง
ละไม่เกิน 1 ปี ส่วน “ผังเมืองเฉพาะ” (specific plan) นั้นเป็นผังเมืองที่จะนำไปใช้บังคับกันจริง ๆ ในท้องที่ที่กำหนด จึง
เป็นเรื่องที่กระทบสิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินของประชาชน การใช้บังคับจึงต้องกระทำโดยพระราชบัญญัติ (หยุด 
แสงอุทัย: 2)!!
สำหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยาน ยังไม่มีไม่มีบทบัญญัติมาตรา
ใดของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยเฉพาะเรื่องผังเมืองเฉพาะ กำหนดเนื้อหาและอำนาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีบทบาทในการกำหนดผังเมืองเฉพาะ เช่น เทศบาล เป็นต้น 
และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองเฉพาะ อันได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือในระดับมหาวิทยาลัยซึ่ง ได้แก่ อธิการบดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
กฎหมายว่าด้วยผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทยว่าอย่างไร เนื่องจากการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้จักรยานอย่างมีประสิทธิภาพจะมีขึ้นไม่ได้ หากส่วนท้องถิ่นไม่มีการจัดให้มีทางจักรยานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับจักรยานให้เกิดขึ้นได้จริง และการเริ่มต้นจากส่วนท้องถิ่นภายใต้เทศบัญญัติซึ่งถือเป็นกฎหมายท้องถิ่น
ที่ให้อำนาจ เช่น เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามซึ่งมีเขตอำนาจในพื้นที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น สามารถผลักดันทางจักรยานให้เกิดผลเพื่อเป็นต้นแบบในการวางผังเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ 
ต่อไป!!
จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับนโยบายและกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการผังเมือง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้จักรยาน  เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐ และแคนาดา พบว่า การดำเนินการจัดทำและวางผังเมืองเฉพาะ
จะจัดทำเป็นผังโครงการพื้นที่เฉพาะหรือปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง โดยกำหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นของแต่ละเมือง
สามารถดำเนินการและมีอำนาจตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและกฎหมายท้องถิ่นได้เองตามหลักกระจายอำนาจ       
แต่ต้องสอดคล้องกับนโยบายหลักและกฎหมายของประเทศ แผนการพัฒนาที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดในระดับชาติ              
ซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศไทย เพียงแต่ในต่างประเทศการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากกว่าโดยอาศัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น!
" "
6. วิจารณ์และสรุป "!
ปัจจุบัน ยังไม่มีบทบัญญัติมาตราใดของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยเฉพาะเรื่องผังเมืองเฉพาะ กำหนด
เกี่ยวกับการวางผังและแผนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกแบบหรืองการวางผังชุมชนเมืองที่ดีที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการในต่อการใช้งานจักรยานอย่างชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น ในการกำหนดผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
จักรยานนั้น ยังมีความเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
หรือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เป็นต้น !!
นอกจากนี้ ในเรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ในการ
ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ แม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะอนุญาตให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
ในการดำเนินการในกรณีพื้นที่มีประกาศบังคับใช้กฎหมายกระทรวงผังเมืองรวมได้ แต่กรณีที่ไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติ เช่น มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 38 และมาตรา 39 จึงถือว่ายังไม่เปิดโอกาส
ในการตัดสินใจอนุมัติและประกาศด้วยตนเองอย่างเต็มที่ตามหลักกระจายอำนาจ กล่าวคือ ต้องส่งให้คณะกรรมการ
ผังเมืองเห็นชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งยังคงเป็นอำนาจตัดสินใจของรัฐบาล
กลางอยู่เช่นเดิม และการวางผังเมืองเฉพาะกำหนดมาตรการเชิงลบซึ่งก่อให้เกิดการกระทบสิทธิของประชาชน เช่น           
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การเวนคืนที่ดิน (มาตรา 43) เป็นต้น ก่อให้เกิดทัศนคติไม่ดีจากการดำเนินงาของภาครัฐมากกว่าจะเป็นการกำหนดแผนผัง
ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน จึงไม่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้
อย่างแท้จิรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานที่ต้องมีการจัดทำเส้นทางจักรยาน!!
จาการสัมภาษณ์เชิงลึกของทุกกลุ่มที่สอดคล้องและตรงกัน พอข้อสรุปคำตอบของคำถามในบทสัมภาษณ์ฯ ดังนี้ !

ประการแรก ผังเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังพอมีถนนที่ถูกจัดทำเป็นทางจักรยานอยู่บ้าง แต่จำกัดเฉพาะ
พื้นที่ เนื่องจากใช้ร่วมกับถนนหลวง หรืออาจแยกส่วนออกมา"

ประการที่สอง ยังไม่มีเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้จักรยานในเขตเมืองของจังหวัดมหาสารคาม กำหนดถึงการใช้จักรยานเลย!

ประการที่สาม ในทางทฤษฎียานพาหนะทุกชนิดมีความเสมอภาคและสิทธิในพื้นที่ถนนของผู้ใช้จักรยานเท่าเทียม
กัน แต่ในทางปฏิบัติรถยนต์จะมีสิทธิมากกว่ารถอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและเป็นหลักใน
การสัญจร การใช้จักรยานจึงเป็นเสมือนทางเลือกในการสัญจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการรักษาสุขภาพของ      
ผู้ใช้จักรยานเท่านั้น!
! ประการที่สี่ การออกแบบเมืองให้เหมาะกับการขี่จักรยาน ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น พื้นผิวการจราจร       
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และยังไม่ตอบสนองแรงจูงใจการขับขี่จักรยานของประชาชน เช่น ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน จึงควรมีที่
กำบังมิให้ถูกแดดหรือที่พักสำหรับจักรยานด้วย หรือเส้นทางในการสัญจรระหว่างบ้านกับที่ทำงานไกลกันมากเกินไป 
เป็นต้น!
! ประการที่ห้า การวางผังเมืองและการวางผังการจราจร รวมถึงป้าย สัญญาณหรือเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ เป็น    
สิ่งจำเป็นในทำให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ และลดอุบัติเหตุด้วยการจำกัดความเร็วของรถยนต์ !
! ประการที่หก การออกแบบผังเมืองให้มีถนนสำหรับผู้ใช้จักรยานโดยเฉพาะ ขี้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารทั้งใน
ระดับประเทศ และท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายในขณะนั้น!
! ประการที่เจ็ด การเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างผังเมืองเกี่ยวกับจักรยานเป็นวิธีการที่สร้างความขัดแย้งและไม่สมควรทำ 
ควรอาศัยความร่วมมือและประนีประนอมอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า!

ประการที่แปด พื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม เช่น เทศบาลตำบาลขามเรียง เป็นต้น ยังไม่มีการกำหนดเทศบัญญัติ
มีในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จักรยาน!

ประการที่เก้า ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เช่น ควรมีการปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ให้สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 
เช่น ที่จอดจักรยานแบบเฉพาะ และระบบการรักษาความปลอดภัย  เป็นต้น!!!

� !!!
ภาพที่ 2 คณะผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์ รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี!

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม!!
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� !!
ภาพที่ 3  นิสิตผู้ช่วยวิจัยสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ อาจารย์คณะสถาปัตย์ฯ !

อาจารย์และนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง!!!

� !!
ภาพที่ 4 ทางจักรยานหน้าคณะสถาปัตยกรรมฯ-คณะศิลปกรรม-คณะการบัญชีฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม !

ที่กำหนดให้เดินรถทางเดียวและห้ามย้อนศร  และเขตจำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง !!!

� !!
ภาพที่ 5 ทางจักรยานบริเวณหน้า MSU Plaza จะมีกรวยกั้น และมีป้ายห้ามจอดตลอดแนว!!!!
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7. ข้อเสนอแนะ"!
7.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้มีความชัดเจน และให้อำนาจในการตัดสินใจหน้าที่             
แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน หรืออาจออกกฎหมายเฉพาะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานและ    
สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้จักยานอย่างแท้จริง!
7.2 ส่งเสริมการใช้จักรยาน ด้วยการรณรงค์การใช้จักรยาน การประกวดเทศบาลหรือมหาวิทยาลัยที่ออกแบบผังเมือง
เฉพาะที่เป็นมิตรกับเมืองจักรยาน ด้านการศึกษา อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เข้าใจประโยชน์ที่แท้จริงของผังเมืองที่จะเป็นประโยชน์แก่จักรยาน การให้ความรู้และทำความเข้าใจหน่วยงานภาครัฐ        
ที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นและประชาชนและจัดบริเวณที่มิใช่ทางเท้าให้เป็นตลาดในการขายสินค้าให้แก่พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่
แผงลอย เพื่อเพิ่มทางจักรยานในกรณีที่กำหนดให้สร้างทางจักรยานร่วมกับทางเท้า และไม่ควรใช้วิธีการเวนคืนที่ดิน       
เพื่อทำทางจักรยาน เพราะการทำทางจักรยานควรเป็นมิตรกับวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนโดยไม่เบียดเบียน
กันด้วย!
7.3  มีการกำหนดโทษและการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายจราจรอย่างแท้จริงต่อผู้ที่ฝ่าฝืนเส้นทางจักรยาน!
7.4 การกำหนดแผนแม่บทสำหรับการวางผังเมืองจักรยานโดยกำหนดเทศบาลนำร่อง!!
8.กิตติกรรมประกาศ"!
ผู้วิจัยขอขอบคุณชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยที่ให้ทุนอุดหนุนในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วย
งานและบุคคลต่างๆ ที่ให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยอันได้แก่ รศ. ดร.ศุภชัย สมัปปิโต 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ศุภวุฒิ โมกเมธากุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ฝ่ายบริหารและแผน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลขามเรียงและปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี 
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและนฤมิต
รศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชมรมจักรยาน Green Bike และขอบคุณ คุณดวงแก้ว ทวี เพื่อนผู้วิจัยที่ให้ข้อมูลจาก
เมือง Munich ประเทศเยอรมัน และขอขอบคุณนิสิตผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูลและเข้าสัมภาษณ์ได้แก่ นาย ปภาวินท์ ยวง
ทอง และนายธัชพล คำทุม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสัญญา ธรรม
ศักดิ์ ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้
บริการผู้วิจัยในการศึกษาค้นคว้าอย่างดียิ่ง!!
9. เอกสารอ้างอิง "!
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โปรแกรมการสอนการเดินเท้าและขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยของเด็กวัยเรียนในเขตจังหวัดนครนายก"
Training Programs for Safety Walking and Biking of Elementary School in Nakhon Nayok Province.!!

อดิชศร  แย้มวงศ์"
กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก!

บทคัดย่อ "!
การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการสอนการเดินเท้าและขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยของ
เด็กวัยเรียนในเขตจังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยเรียน 3 กลุ่มคือ กลุ่มอายุ 6-9 ปี กลุ่มอายุ 10-12 ปี และ    
กลุ่มอายุ 13-15 ปี จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการสอนการเดินเท้าและขับขี่
จักรยานปลอดภัย 3 ชุด 2) แบบประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัย และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมก่อนและหลังใช้โปรแกรมด้วยสถิติ t-test                  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ของเชฟเฟ่ ผลการศึกษา พบว่า 1) โปรแกรมการสอนการเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัยขั้นต้นมีความเหมาะสมระดับ

มาก (� = 4.48) โปรแกรมการสอนขั้นกลางมีความเหมาะสมระดับมาก (� = 4.38) และโปรแกรมการสอนขั้นก้าวหน้ามี

ความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( � = 4.55) 2) ค่าเฉลี่ย ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มที่ 1 ก่อนการทดลองอยู่ใน

ระดับปานกลาง( � =2.55,2.68,2.78) หลังการทดลองความรู้อยู่ใน ระดับปานกลาง( � = 2.75) ทัศนคติและพฤติกรรมอยู่

ในระดับดี( � = 3.48, 3.38) ค่าเฉลี่ย ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มที่ 2 ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง 

( � =3.24,2.79, 2.76) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี( � = 3.54,3.69,3.46) ค่าเฉลี่ย ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ

กลุ่มที่ 3 ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง( � =3.35,2.95, 2.79) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี(� = 3.65,3.45,3.39) 
ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) เปรียบเทียบ ความ
แตกต่างค่าเฉลี่ย ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ระดับความรู้และพฤติกรรมหลังการทดลองของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 
3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอนของกลุ่มที่ 1 อยู่ในระดับมาก 

( � =4.18) กลุ่มที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง ( � =3.40) กลุ่มที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ( � =3.38) ผลจากการศึกษาข้างต้น 
เป็นการโปรแกรมการสอนที่มุ่งฝึกฝนทักษะการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมตามช่วงอายุ   
เป็นสื่อการสอนที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กมีความรู้ที่ถูกต้อง มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในการสอนและฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริงทำให้เด็กมีความสนใจและ สามารถจดจำได้
ดีสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม!!
คำสำคัญ: โปรแกรมการสอน, การเดินเท้า, การขับขี่จักรยาน, ความปลอดภัย!!
Abstract"!
This Quasi-Experimental research was studying the result of training programs for safety walking and biking 
of Elementary School kids in Nakhon Nayok province. The 60 sampling students were classified by age into 
three groups such as 6-9 years old group, 10-12 years old group, and 13-15 years old group. The research 
devices consist of: 1) programs of safety walking and biking training 2) The questionnaires that measure the 
knowledge, attitude, and behavior of walking and biking 3) The satisfaction questionnaires of safety walking 
and biking training programs. The statistical method analyses were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test and Schaeffe’ post hoc comparison. The research results were 1) The  appropriate 

basic of safety walking and biking training program was in good level( � = 4.48), the moderately program was 

in good level( � = 4.38) , and the advance program in very good level ( � = 4.55)  2) The mean score of  

knowledge ,attitude and behavior of the first  group before experimental were in fair level(� =2.55,2.68,2.78), 

And after experimental knowledge was in fair level (� = 2.75), attitude and behavior were in good level (� = 
3.48, 3.38). The mean score of knowledge, attitude and behavior of the second group before experimental 

were in fair level (� =3.24, 2.79, 2.76) and after experimental were in good level (� = 3.54, 3.69, 3.46). The 
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mean score of knowledge, attitude and behavior of the third group before experimental were in fair level l(�

=3.35,2.95, 2.79) and after experimental were in good level(� = 3.65,3.45,3.39).The mean score of  
knowledge ,attitude and behavior of three group after experimental  higher than before experimental at a 
significance level of 0.05  3) The mean difference  of knowledge attitude and behavior  between group  were 
significantly statistical differences at 0.05 level. There was statistical difference at 0.05 between knowledge 
and behavior of first group and third group. 4) The overall satisfaction score of training program of the first 

group was excellent level (� =4.18), the second group was good level (� =3.40) and the third group was 

good level (� =3.38). The study reveal that the created proper walking and biking program with suitable ages 
results the precise knowledge,  attitude, and safety walking and biking behavior of the student. Moreover, the 
studying of all elementary school student groups, with class participating and practical training will encourage 
the student to interest and the lesson with the happiness studying, that produce the good memories learning 
for developed concrete using in daily life.!!
Keywords:  Training program, Walking, Biking, Safety!!
1.บทนำ"!
การเดินและการขี่จักรยานเป็นวิถีการเดินทางของคนไทยที่มีความสำคัญในอดีต แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเศรษฐกิจในระยะเวลาห้าสิบปีที่ผ่านมา การเดินทางโดยอาศัยความเจริญทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในสังคม
ประเทศไทยอย่างมาก ทำให้การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transport) ได้แก่ การเดินเท้า การขับขี่
จักรยานและระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถรางถูกกลืนหายไปกับวัฒนธรรมข้ามชาติ  เป็นเหตุให้คนส่วนใหญ่เลือกการเดิน
ทางโดยรถยนต์แม้จะเป็นระยะทางสั้น ๆ ก็ตาม ในอดีตการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ถือเป็นวิธีการเดินทางหลักใน
ประเทศที่กำลังพัฒนา  เช่น ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย สำหรับประเทศไทยในอดีตการใช้      
รถจักรยานเป็นที่นิยมของคนไทยเป็นอย่างมาก เพราะสามารถตอบสนองความต้องการการเดินทางระยะสั้น เพื่อประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น การเดินทางไปทำงาน การขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปขาย ต่อมาการใช้รถจักรยาน
ได้ลดความนิยมลง หลังจากที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น และเมื่อเกิดวิกฤติการณ์
เรื่องน้ำมัน กระแสสังคมในการใช้จักรยานเริ่มกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของ
เครื่องยนต์บนท้องถนน ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาได้แก่ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากควันของท่อไอเสีย และ
ฝุ่นละอองผง มลพิษทางน้ำที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษและน้ำมันที่แพร่กระจายไปทุกที่ นอกจากนั้นยังทำให้เกิด
มลพิษทางเสียงอีกด้วย (ธงชัย พรรณสวัสดิ์และพรชัย ลีลานุภาพ, 2536)  รัฐบาลจึงมีการส่งเสริมการเดินทางระยะสั้นด้วย
การเดินเท้าและการขี่จักรยาน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนโดยตรง              
ขึ้นนอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งมีการผลักดันการเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจำวันไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศด้วย  ทำให้จำนวนของผู้ใช้จักรยานมีเพิ่มมากขึ้น จึงมีประเด็น
เสนอให้มีการสอดแทรกความรู้การเดินเท้าและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เข้าในหลักสูตรการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีงานวิจัย พบว่า การส่งเสริมการเดินเท้าและการขี่จักรยานในชีวิตประจำวัน 
นั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทัศนคติ ความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ อุปสรรค ปัญหาในการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานอย่าง
ปลอดภัย ขาดการศึกษาอย่างเป็นระบบในเรื่องการจัดการทางจักรยานที่เหมาะสม ขาดการส่งเสริมความรู้ให้ผู้เดินเท้าและ
ใช้จักรยาน การสอนเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ขาดการส่งเสริมหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินและการใช้
จักรยาน ขาดการพัฒนาทักษะการใช้จักรยานอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เดินและการใช้จักรยานในสถานศึกษา เป็นต้น!!
การที่จะสร้างการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานในชีวิตประจำวันให้เป็นวัฒนธรรมได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากระดับปัจเจกบุคคล 
ระดับครอบครัว และระดับสังคม โดยผู้ที่มีอิทธิพลในการถ่ายทอดมากที่สุด คือ พ่อแม่ ที่ฝึกบุตรหลานตั้งแต่วัยเด็กเล็กให้ขี่
จักรยานเป็นโดยไม่ต้องมีหลักสูตรใด ๆ เนื่องจากรถจักรยานเป็นของเล่นชิ้นสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการ
เคลื่อนไหว การทรงตัว และการใช้กล้ามเนื้อมัดต่างๆของร่างกายในวัยเด็ก แต่เป็นการสอนแบบธรรมชาติโดยการเรียนรู้
จากคนในครอบครัว ซึ่งมีจุดอ่อน คือ การสอนกฎจราจร วินัยในการขับขี่ ทักษะในการขับขี่ เพราะแต่ละครอบครัวมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การถ่ายทอดให้รุ่นต่อๆไป จึงมีทั้งถูกและผิดก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเด็กเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่และนำประสบการณ์นั้นไปใช้ในสังคม หากเด็กทุกคนได้เรียนรู้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่เป็นแบบระบบ    
มีการเชื่อมโยงกับวิชาต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการวัดผลที่เป็นกลไกให้ผู้เรียนต้องมีความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ถูกต้อง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงเป็นแนวคิดว่าควรมีการบรรจุเนื้อหาการเดินเท้าและการขับขี่จักรยาน
ปลอดภัย ไว้ในหลักสูตรของการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน  ซึ่งหลายๆประเทศได้ให้ความสำคัญ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย Washington Traffic Safety Commission (1998) ได้จัดทำเป็นโปรแกรมการสอนในเด็กวัยเรียนแต่ละระดับชั้นปี    
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มีทั้งประเภทเรียนในเวลาและนอกเวลา ส่งผลให้เด็กซึ่งอยู่ในวัยเรียนรู้และจดจำ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็น
อย่างดี สำหรับประเทศอังกฤษมีจุดมุ่งหมายระดับชาติในการเพิ่มอัตราการขับขี่จักรยานในชีวิตประจำวัน จึงได้พัฒนา
หลักสูตรที่หลากหลายให้เหมาะกับช่วงวัยและทัศนคติของประชาชน นอกจากนี้ในประเทศออสเตรเลียเองก็มีการพัฒนา
หลักสูตรในการเรียนการสอนการขับขี่จักรยานเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้น (beginner) ระดับกลาง (Intermediated) 
ระดับก้าวหน้า (advance) ระดับเชี่ยวชาญ (specialist) แต่เป็นการจัดโดยองค์กรอิสระ ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนการเข้าร่วมจึง
เป็นสำหรับผู้ที่สมัครใจเท่านั้น (Rissel and Watkins 2013)  !!
สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดทำคู่มือการสอนน้องรู้กฎจราจรซึ่งเป็นสื่อประกอบการอบรมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
(กปถ.) และในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ได้มีการสอนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรที่บรรจุในหนังสือเรียนเสริม สังคม ชั้น
ประถมปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมการจราจรทุกประเภท ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการขับขี่จักรยาน จึงยังเป็นช่องว่างของการเรียนรู้นำสู่การปฏิบัติ ซึ่งตามทฤษฎีของการเรียนรู้ที่ก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรนั้น มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ของตน (Bower and Hilgard, 1981) 
และเรียนรู้การกระทำต่าง ๆ ได้นั้น มีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (ทิศนา แขมณี, 2554) 
หากบุคคลได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตนอย่างแน่นอน            
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับสังคมและระดับ
ประเทศ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการขี่จักรยานในชีวิตประจำวันแล้ว การพัฒนาโปรแกรมการเดินเท้าและการขับขี่
จักรยานปลอดภัยจึงมีความสำคัญ เพื่อสอนให้เด็กมีความรู้ มีการฝึกฝนทักษะการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานอย่าง          
ถูกต้อง ครบถ้วนในวัยเรียน เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ยานพาหนะในการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเดินเท้าและการขับขี่จักรยานก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งของ
การเดินทาง เมื่อเด็กทุกคนในวันนี้ได้รับการสอนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ในอนาคตจำนวนผู้มีความต้องการเดินทางด้วย
เท้าและขับขี่จักรยานจะเพิ่มขึ้นโดยปริยายเนื่องจากทราบถึงประโยชน์ของการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานเป็นอย่างดี 
จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาโปรแกรมการสอน การเดินเท้าและขับขี่จักรยาน
อย่างปลอดภัยของเด็กวัยเรียน เพื่อให้เกิดการนำความรู้และทักษะที่จำเป็นถ่ายทอดให้กับเด็กวัยเรียนโดยมีการจัดทำ
เนื้อหาที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานต่อไป!!
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย"!
เพื่อสร้างและศึกษาผลของโปรแกรมการสอน การเดินเท้าและขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยของเด็กวัยเรียนในเขตจังหวัด
นครนายก !!
3. วิธีการดำเนินการวิจัย"!
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนในเขต
พื้นที่จังหวัดนครนายก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนอายุระหว่าง 6-15 ปี จำนวน 90 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน 
คือ กลุ่มที่ 1 มีอายุระหว่าง 6-9 ปี กลุ่มที่ 2 มีอายุระหว่า 10-12 ปี และกลุ่มที่ 3 มีอายุระหว่าง 13-15 ปี คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือสามารถ
ขับขี่จักรยานได้และผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ !!
3.1 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  !
3.1.1 การสร้างโปรแกรมการสอน คณะผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยพิจารณา
หลักการ โครงสร้างการจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพละศึกษา นอกจากนี้ทบทวน งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ และสร้างโปรแกรมการเดินเท้าและขับขี่จักรยาน
ปลอดภัย ขึ้นโดยประยุกต์จากโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนของ จีราภรณ์ กรรมบุตร (Kummabutr, 2012) 
เป็นการเรียนการสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยสร้างโปรแกรมการสอน 3 ชุด ได้แก่!

ชุดที่ 1 โปรแกรมการสอนขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย  หน่วยที่ 1 การเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัย หน่วยที่ 2 
กฎและวินัยการจราจร หน่วยที่ 3 ทักษะการขี่จักรยานเบื้องต้น หน่วยที่ 4 การบำรุงรักษาจักรยาน  ใช้เวลา 4  ชั่วโมง!

ชุดที่ 2 โปรแกรมการสอนขั้นกลาง ประกอบด้วย หน่วยที่ 1-4 และ หน่วยที่ 5 การขี่จักรยานในสถานการณ์ต่าง ๆ  
หน่วยที่ 6 ทักษะการขี่จักรยานเป็นทีม/กลุ่ม ใช้เวลา 6 ชั่วโมง!

ชุดที่ 3 โปรแกรมการสอนขั้นก้าวหน้า ประกอบด้วย หน่วยที่ 1-6 และ หน่วยที่ 7 การขี่จักรยานในชุมชน หน่วยที่ 
8 การซ่อมจักรยาน ใช้เวลา 10 ชั่วโมง!
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เมื่อสร้างโปรแกรมการสอนเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ประกอบด้วย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
ท่าน อาจารย์ระดับประถมศึกษา 2 ท่าน อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา 2 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80!
3.1.2 คณะผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนในการเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัย 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา ประสบการณ์ในการใช้จักรยาน 
ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร จำนวน 10 ข้อ ลักษณะให้เลือกตอบถูกหรือผิด ส่วนที่ 3 เป็นการ
ประเมินทัศนคติต่อการเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัย จำนวน 15 ข้อ คำถามเป็นลักษณะมาตราส่วน (rating scale) 5 
ระดับ คือ เห็นด้วยกับข้อคำถามน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ส่วนที่ 4  เป็นการประเมินพฤติกรรมการเดิน
เท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัย จำนวน 15 ข้อ คำถามเป็นลักษณะมาตราส่วน (rating scale) 4 ระดับ คือ ไม่เคยปฏิบัติ
ตามข้อความนั้นเลย ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง และปฏิบัติเป็นประจำ และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมการสอนการเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัย โดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ เห็นด้วยน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จำนวน 10 ข้อ แบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัยและแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรง
คุณวุฒิจำนวน 3 ท่านและหาความเที่ยงของเครื่องมือโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.88 และ 
0.86 ตามลำดับ!
3.2  การทดลองใช้โปรแกรมการสอน เมื่อดำเนินการสร้างโปรแกรมการเสร็จแล้วผู้วิจัยได้ประสานงานกับโรงเรียนชุมชน
วัดเชี่ยวโอสถ ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วางแผนการสอนและขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนในการขอใช้
ชั่วโมงพละศึกษาทำการสอนทั้ง 3 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยจะใช้รูปภาพและจักรยานจริงเป็นสื่อโดยตรงใน
การเรียนรู้ของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและสนุกสนานไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ และมีการทดสอบความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินเท้าและขับขี่จักรยาน
ปลอดภัยก่อนและหลังการทดลอง!!
4. ผลการวิจัย  "!
4.1 ผลการสร้างโปรแกรมการสอนการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานปลอดภัยในวัยเรียนโดยผ่านการประเมินจากผู้
เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน มี 3 ระดับ คือ (1) การเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัยขั้นต้น สำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี มีความ

เหมาะสมระดับมาก( � = 4.48) (2) การเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัยขั้นกลางกลางสำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี มีความ

เหมาะสมระดับมาก ( � = 4.38) (3) การเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัยขั้นก้าวหน้า สำหรับเด็กอายุ 13-15 ปี มีความ

เหมาะสมระดับมากที่สุด ( � = 4.55)    !
4.2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการสอน พบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินเท้าและการขับขี่จักรยาน

ปลอดภัย กลุ่มที่ 1 ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับพอใช้( � =2.55) หลังการทดลองค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ      

ปานกลาง ( � =2.75) ค่าเฉลี่ยทัศนคติก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง( � =  2.68) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี( �

=3.48) และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง(2.78) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี(� =3.38) กลุ่มที่ 

2 ค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง( � =3.24) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี( � =3.54) ค่าเฉลี่ย

ทัศนคติก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง( � =2.79) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี( � =3.69) และค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง(2.76) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี( � =3.46) กลุ่มที่ 3 ค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนการ

ทดลองอยู่ในระดับปานกลาง( � =3.35) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี( � =3.65) ค่าเฉลี่ยทัศนคติก่อนการทดลองอยู่ใน

ระดับปานกลาง( � =2.95) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี( � =3.45) และค่าเฉลี่ยพฤติกรรม ก่อนการทดลองอยู่ในระดับ

พอใช้ (2.95) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี( � =3.39) และ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยภายในกลุ่ม พบว่า      
ทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1!!!!!!!!!
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม!
การเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัยภายในกลุ่มก่อนและหลังการทดลอง!!

 !
4.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัยจำแนกตามกลุ่ม 
เป็นดังนี้!
4.3.1 หลังการทดลอง นักเรียนมีความรู้และมีพฤติกรรมการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานปลอดภัยภายหลังการใช้
โปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับทัศนคติไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2"
 !

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม!
ระหว่างกลุ่มภายหลังการทดลองจำแนกรายกลุ่ม!

!
4.3.2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับความรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันภายหลังการทดลองพบว่า
นักเรียนกลุ่มที่ 1 มีระดับความรู้แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3!!

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระดับความรู้ การเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัย!
ภายหลังการทดลองจำแนกรายกลุ่ม ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe’) !

!

กลุ่ม/ตัวแปร ก่อนทดลอง หลังทดลอง t p-value

  S.D. ระดับ S.D. ระดับ

กลุ่มที่ 1!
(n=20) 

ความรู้ 2.55 .85 พอใช้ 2.75 .87 ปานกลาง 4.66 0.000

ทัศนคติ 2.68 .76 ปานกลาง 3.48 .82 ดี 3.95 0.000

พฤติกรรม 2.78 .59 ปานกลาง 3.38 .67 ดี 3.21 0.031

กลุ่มที่ 2!
(n=20)

ความรู้ 3.24 .97 ปานกลาง 3.54 .88 ดี 2.98 0.049

ทัศนคติ 2.79 .86 ปานกลาง 3.69 .78 ดี 3.46 0.025

พฤติกรรม 2.76 .75 ปานกลาง 3.46 .85 ดี 3.67 0.001

กลุ่มที่ 3!
(n=20)

ความรู้ 3.35 .88 ปานกลาง 3.65 .93 ดี 2.78 0.000

ทัศนคติ 2.95 .79 ปานกลาง 3.45 .85 ดี 3.68 0.002

พฤติกรรม 2.79 .68 ปานกลาง 3.39 .72 ดี 3.54 0.035

    � x � x

ตัวแปรตาม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p

ความรู้ ระหว่างกลุ่ม!
ภายในกลุ่ม!
รวม

0.392!
83.625!
84.016

2!
58!
60

0.196!
0.247

0.678! 0.035

ทัศนคติ ระหว่างกลุ่ม!
ภายในกลุ่ม!
รวม

  2.849!
94.822!
97.672

2!
58!
60

1.439!
0.636

2.263 0.106

พฤติกรรม ระหว่างกลุ่ม!
ภายในกลุ่ม!
รวม

0.991!
134.342!
135.333

2!
58!
60

0.496!
0.410

1.210 0.05

ระดับชั้นเรียน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่2 กลุ่มที่3

กลุ่มที่ 1 - 0.210 0.032*

กลุ่มที่ 2 -     - 0.178

กลุ่มที่ 3 -     -    -
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4.3.3  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีภายหลังการทดลองพบว่านักเรียนกลุ่มที่ 1 
มีระดับพฤติกรรมแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4!!

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พฤติกรรมการเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัย!
ภายหลังการทดลองจำแนกรายกลุ่ม ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe’) !

               !

4.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อโปรแกรมการสอนโดยรวม กลุ่มที่ 1 อยู่ในระดับมาก( � =4.18) กลุ่มที่ 2 อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( � =3.40) กลุ่มที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง( � =3.38) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านกิจกรรมสอนอยู่ใน

ระดับดีมาก( � =4.18) ด้านเนื้อหาการสอนอยู่ในระดับมาก( � =4.18) และด้านสื่อที่ใช้ในการสอนอยู่ในระดับมาก( �
=4.18) !!
5. วิจารณ์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ"!
เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้โปรแกรมการเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัยแล้วมีประเด็นที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายผลการ
ศึกษาไว้ดังนี้!!
5.1 การวิจัยครั้งนี้พบว่าโปรแกรมการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผ่านการสร้างอย่างมีระบบและมีวิธีการสอนตามขั้นตอน มีการศึกษาหลักสูตร การคัดเลือกเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา       
การกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียน เวลาในการสอนแต่ละชุดแล้วกำหนดเป็นรายละเอียดของ
ชุดการสอนแต่ละชุด แล้วดำเนินการสอนตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
ควรมีการทดสอบหลังการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ เพราะหากจะบรรจุไว้ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มาตรฐานด้วย เนื่องจากเป็นกระบวนการวัดและ
ประเมินผู้เรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระซึ่งจะได้ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาในชั้นเรียน สำหรับการ
ดำเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมทำให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่างเรียน ช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ทำให้โปรแกรมการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถ
จดจำเนื้อหาจากการเรียนได้มาก และเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ชีวิต
ประจำวันได้มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของเชษฐ์  ศิริสวัสดิ์(2554) ที่เสนอว่าการคิดกิจกรรมที่มีการกระตุ้นความคิดและ
จินตนาการของนักเรียน สามารถแก้ปัญหาได้โดยการให้นักเรียนทำกิจกรรมและจำเหตุการณ์ที่เรียนนำไปสู่ทักษะการใช้
ชีวิต การจัดกิจกรรมนั้นจะทำให้เกิดการเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้         
จะทำให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง ได้รับความรู้ที่คงทนมากกว่าการรับฟังคำสอนจากการบรรยายของผู้สอนเพียงฝ่าย
เดียว และการใช้สื่อการสอนที่เป็นของจริงรวมทั้งการใช้การเพิ่มแรงเสริมตามทฤษฎีแรงเสริมของสกินเนอร์ด้วยคำชมเชย
ตามสมควรทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกและรู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้น!!
5.2 ผลการประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมนักเรียนทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินเท้าและ
ขับขี่จักรยานปลอดภัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (p<.05) ซึ่งอธิบายได้ว่าการพัฒนา
ความรู้ดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างหนึ่งโดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและการเรียนรู้ในสถานการณ์
จริง ทำให้นักเรียนมีความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินเท้าและขับขี่จักรยานที่ปลอดภัยขึ้น และดีกว่าการไม่ได้รับความรู้
ตามโปรแกรมที่สร้างขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากในการเรียนการสอนมีขั้นตอนดำเนินการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อว่าการมีความรู้ที่
ถูกต้อง การมีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมเหมาะสมจะเกิดผลดีกับนักเรียนตามมาหรือหากนักเรียนมีความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมไม่ดี ไม่ถูกต้องก็จะเกิดผลเสียกับนักเรียนตามมา ทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแสดงพฤติกรรมไปในทางที่
ดีถูกต้องและเหมาะสมและทำให้นักเรียนเชื่อว่าสังคมและบุคคลที่มีสำคัญสำหรับนักเรียน เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อนสนิทมีความ
คาดหมายหรือคิดว่านักเรียนควรมีการแสดงพฤติกรรมที่ดีและถูกต้องเหมาะสมออกมา นอกจากนั้นในการฝึกปฏิบัติจริง
เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆโดยกระบวนการกลุ่ม 
และเกิดการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและการแสดงออกที่เหมาะสมได้ โดยมีการชมเชยหรือ
ยอมรับกันในกลุ่มเพื่อน จึงเกิดความพยายามและมีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งดีๆหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น 

ระดับชั้นเรียน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่2 กลุ่มที่3

กลุ่มที่ 1 - 0.123 0.022*

กลุ่มที่ 2 -     - 0.156

กลุ่มที่ 3 -     -    -

x

x x

x x x
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สอดคล้องกับการศึกษาของพิชญากร ศรีปะโค (2556)ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูน
ต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมพัฒนา
ทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและเช่นเดียวกับการศึกษาของอุรัชชา สัจจา
พงศ์ (2553) ที่ศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับกิจกรรมการสอนเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า       
สูงขึ้น การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยมีการฝึกในสนามทดลองและสถานการณ์จริงแล้วให้ผู้เรียนสรุปประสบการณ์ที่ได้รับ 
ทำให้ผู้เรียนทราบถึงผลดีผลเสียของการขาดทักษะด้านต่าง ๆ แล้วชี้ให้ผู้เรียนเห็นถึงผลเสียที่ตามมา เช่น หากข้ามถนน
โดยไม่หยุดมองซ้ายมองขวาอาจถูกเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ หรือหากขี่จักรยานแล้วเลี้ยวโดยไม่ให้สัญญาณมืออาจถูกรถชน 
ฯลฯ ซึ่งบทสรุปจะช่วยสะท้อนแนวคิด มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งการตัดสินใจจากการได้เรียน
รู้ในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะชีวิตต่าง ๆ รับรู้บรรทัดฐานของสังคม 
มีความรับผิดชอบต่องาน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในแต่ละกิจกรรมที่รับมอบหมาย เห็นคุณค่าตนเองและเกิด
ความภาคภูมิใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ นพาภรณ์ เสนา (1551) ที่พบว่าการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมทำให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสูงขึ้นและทำให้นักเรียนสนใจ รู้สึกสนุกสนานกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้!!
5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มพบว่าความรู้และพฤติกรรมภายหลังการทดลองของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของระดับชั้นเรียนและ
หลักสูตรที่นักเรียนได้รับเพราะกลุ่มที่ 3 จะได้รับความรู้ที่มากกว่าในเรื่องของการเดินเท้าและจักรยานในชุมชนมีการปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้พฤติกรรมในการปฏิบัติถูกต้องมากขึ้น มีงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นที่พบว่า โปรแกรมการสอนส่งผล
ต่อความรู้ ทักษะและพฤติกรรมในการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น ดังการศึกษาของ Stuff and Hunter (1990) ที่พบว่าการให้
ความรู้และเพิ่มทักษะในการเดินเท้าและขับขี่จักรยานยานอย่างปลอดภัยในเด็กวัยเรียนควรเป็นหลักสูตรในชั้นเรียนเพราะ
มีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่จำเป็นหลายประการ เช่น การควบคุมจักรยาน การทรงตัว การขับขี่จักรยานร่วมกับยานพาหนะ
อื่น ๆ บนท้องถนน กฎจราจรที่ควรรู้ การใช้สัญญาณต่าง ๆ ที่เด็กจะได้รับการฝึกและสอนอย่างถูกต้องสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Ziviani  et al.(1996) ที่พบว่าการมีหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะในการขับขี่จักรยานของเด็กวัยเรียนช่วยทำให้ผู้ขับขี่มี
ความรู้ มีพฤติกรรมและมีความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น เนื่องจากการตัดสินใจขับขี่จักรยานมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคปัญหา
หลายประการ (Telfer et al.,2006) นอกจากนี้การมีความรู้ที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งนักเรียน
ในกลุ่มที่ 1 ส่วนใหญ่ยังเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นและกลุ่มที่ 3 เป็นนักเรียนในชั้นมัธยมต้น ความสามารถใน
การรับรู้เนื้อหาวิชาและการนำสู่การปฏิบัติย่อมมีมากกว่าทั้งในชั้นเรียนและภายนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน
วัยเด็กตอนปลายมีโอกาสในการเรียนรู้และปฏิบัติที่มากกว่าในชีวิตจริง!!
สรุป ผลการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่า โปรแกรมการสอนเรื่องการเดินเท้าและขับขี่จักรยานปลอดภัย สำหรับ
นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ที่พัฒนาขึ้นมามีความเหมาะสมและทำให้นักเรียนสามารถจดจำนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้และพึงพอใจในโปรแกรมการสอนในระดับดี ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรนำเนื้อหาใน
แต่ละโปรแกรมไปบรรจุในหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะชีวิตในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษา
ต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังตารางที่ 5 ก็จะทำให้นักเรียนทุกคนในแต่ละระดับ
ชั้น ได้มีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดการเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่งในการรณรงค์ให้มีการเดินเท้าและการใช้จักรยานในชีวิตประจำ
วัน       "!

ตารางที่ 5 แผนการบูรณาการโปรแกรมการเดินเท้าและขับขี่ปลอดภัยกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน!
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวข้อในการบูรณาการ

1 สุขศึกษาและพละศึกษา การพัฒนากล้ามเนื้อ การออกกำลังกายด้วยการเดินและการขี่จักรยาน ความปลอดภัยใน
การเดินทาง /ทักษะการขี่จักรยาน

2 คณิตศาสตร์ การเขียนmind map ส่วนประกอบจักรยาน /การวิเคราะห์และแก้ปัญหา

3 วิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานด้วยการเดินและขับขี่จักรยาน!
การข้ามทางม้าลาย เครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟ สัญญาณมือ

4 ภาษาไทย เขียนเรียงความประสบการณ์ขับขี่จักรยานในชุมชน  /เล่าเรื่องจากภาพอุบัติเหตุบนท้องถนน 

5 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติจักรยาน การสร้างวัฒนธรรมจักรยาน การมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน การลดความ
แออัดการจราจรด้วยการขี่จักรยาน การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน
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!
6. กิตติกรรมประกาศ"!
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานโครงการ การผลักดันการ
เดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ทุนวิจัย
และ ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ทำให้โครงการวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี!!
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สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร"
The Right of People To Use A Bike on A Thoroughfare"!

บุญเลิศ โพธิ์ขำ1 และ เจษฎา ไชยตา2!
1อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม !

2อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม!!
บทคัดย่อ "!
งานวิจัยเรื่อง “สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร” เป็นการศึกษาถึงสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรเพื่อนำไปสู่    
การทำความเข้าใจถึงสิทธิ์ มาตรการทางกฎหมาย การจัดหมวดหมู่กฎหมาย การรวบรวมสังเคราะห์รูปแบบของสิทธิ์ 
สังเคราะห์มาตรการทางกฎหมายตลอดจนมีการเผยแพร่สิทธิ์เพื่อนำไปสู่การปรับวัฒนธรรมจักยานเครื่องมือที่ใช้ในงาน
วิจัยประกอบด้วย เอกสาร ตำรา บทความวิชาการ งานวิจัย วารสาร ข้อกฎหมาย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและผู้เชี่ยวชาญการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics)เพื่อนำไปสู่การสรุปผลและได้ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยจากการ
ศึกษา พบว่า 1)สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่
ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 4 ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองและสิทธิใน
ความเสมอภาคซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 2)สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่ง ได้แก่ ความรับผิดใน
การละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งอยู่ในมาตรา 420, 425, 428, 437, 438, 444, 445 และมาตรา 446 
และสิทธิได้รับความคุ้มครองทางอาญาได้แก่ความรับผิดในการละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญาจะอยู่ในมาตรา 59, 
288, 291, 300, 374 และมาตรา 390 โดยประมวลกฎหมายอาญาเป็นจุดเริ่มแรกในการคุ้มครองสิทธิ์คนขี่จักรยานก่อนที่
จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางละเมิด 3)สิทธิตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้าและขี่จักรยานตาม 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อยู่ในมาตรา 79-84 ลักษณะ 10 ว่าด้วยรถจักรยานและ อยู่ในมาตรา 103-110 
ลักษณะ 13 ว่าด้วยคนเดินเท้า 4)สิทธิของคนเดินเท้าและขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบ
ภัยจากรถเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที ได้แก่          
ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 4, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 และมาตรา 32 และสิทธิของคนเดินเท้าและขี่จักรยานที่ว่าด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซึ่ง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทำหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยปรากฏอยู่ในมาตรา 33, 34 และมาตรา 35 5)สิทธิได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมสำหรับสิทธิผู้ขี่จักรยานและคนเดินเท้าในกรณีสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน 
และเงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมอยู่ในมาตรา 33, 
38, 54, 56, 62, 63, 64, 69, 70, 71 และมาตรา 73  !!
คำสำคัญ : สิทธิ์, ทางสัญจร, จักรยาน, มาตรการทางกฎหมาย, วัฒนธรรมจักยาน !!
Abstract"!
Research on "the right of people to use a bicycle on the way," the study of the rights of people to use a 
bicycle on the way to contribute to the understanding of rights. Legal Measures Classification laws The 
synthetic form of the right. Synthesis of legal measures, as well as the right to distribute leads to adjust 
bicycle culture were used in this research include legal documents, journal articles, academic research 
network and expert analysis using descriptive statistics (Descriptive. Statistics) to lead to the conclusions and 
recommendations from the research. The study found that 1) the rights of cyclists on the way by the 
Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) Act 2557, which are protected under Section 4, including 
freedom of the human person. Freedom, citizenship and the right to equality, the right to be protected by the 
Constitution. 2) the protection of civil rights are. Liability in tort under the Civil and Commercial Code, in 
section. 420, 425, 428, 437, 438, 444, 445 and Section 446 and the right to be protected, including criminal 
liability for violations of the Criminal Code is located in Section 59, 288, 291 300 374 and Section 390. By the 
beginning of the Criminal Code to protect the rights of cyclists before a civil claim for damages or 
infringement. 3) the legal traffic of pedestrians and cyclists along. The Road Traffic Act 2522 in section 79-84 
10 style on bicycles and in Section 103-110 on the 13 pedestrians. 4) the rights of pedestrians and cyclists 
who are covered by laws protecting the victims of the car so that victims receive compensation and 
damages, including introductory course and promptly. Compensation under the Victims Protection Act of 
2535 vehicles and amendments which appear in the statute. 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 and Section 32 and 
the rights of pedestrians and cyclists on the Victims Compensation Fund for Victims Compensation Fund, 
which acts primarily by appearing in damages. section 33,34 and Section 35 5) The right to be protected by 
the social security law for the rights of cyclists and pedestrians in the event of the insured benefits. And 
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conditions of the rights that are protected under the Social Security Act. 2533 amendments to the statute. 33, 
38, 54, 56, 62, 63, 64, 69, 70, 71 and Section 73!!
Keywords:  Rights, Walkways, Bike, Legal, Cultural Bicycles.!!
1. บทนำ"!
การคมนาคมย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะนอกจากการคมนาคมจะเป็นส่วนช่วยให้มนุษย์ติดต่อ
สื่อสาร ไปมาหาสู่กันได้แล้ว ยังช่วยให้มนุษย์สามารถประกอบสัมมาอาชีพโดยอาศัยการคมนาคม เช่น การคมนาคมขนส่ง
สินค้าจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง การเลี้ยงชีพด้วยการขับรถแท็กซี่และการอาศัยยานพาหนะเดินทางไปประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ นอกจากนี้ การคมนาคมย่อมต้องอาศัยยวดยานพาหนะประเภทต่าง ๆ บนท้องถนน เพื่อให้เกิดความสะดวกหรือ
ตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชนแต่ละบุคคล คนใดมีกำลังทรัพย์มากหรือมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็
อาจมีทางเลือกอันทำให้สามารถใช้ยวดยานพาหนะที่สะดวกสบาย ปลอดภัย รวมไปถึงมีกำลังทรัพย์ที่จะมาบำรุงรักษา  
ยานพาหนะนั้น ๆ ได้ ในขณะที่ชนชั้นกลางระดับล่างหรือชนชั้นล่างที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่ำหรือมีรายได้น้อย ก็ย่อม      
ต้องอาศัยยานพาหนะที่สะดวกสบายน้อยกว่าการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทอื่น ๆ และอาจพบกับความเสี่ยงจากการ
ใช้งานยานพาหนะเหล่านั้น ทั้งที่เป็นพาหนะที่จัดไว้โดยบริการสาธารณะของภาครัฐ เช่น รถโดยสารประจำทางที่จัดไว้
บริการสาธารณะโดยรัฐหรือเอกชนที่มารับสัมปทานจากรัฐหรือจักรยานที่สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพง !!
การเดินทางด้วยจักรยานถือเป็นทางเลือกของการเดินทางของผู้คนอีกทางเลือกหนึ่ง ไม่ว่าพื้นที่เมืองหรือชนบทนับแต่     
อดีตจนถึงปัจจุบันการเดินทางด้วยจักรยานประเภทต่าง ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ผนวกเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนใน
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็กหรือชุมชนขนาดใหญ่ รวมไปถึงองค์ความรู้หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับ
จักรยานได้เปลี่ยนผ่านมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่น ผู้ที่เดินทางโดยอาศัยจักรยานมักต้องเจอกับประสบการณ์เกี่ยวกับการปั่น
จักรยานเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ (diverse cycling experience) โดยอาจเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับเรื่องราวต่าง ๆ 
หลาย ๆ เรื่องบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ข้างทาง ระบบจราจรในชุมชนเมือง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, 2556) จากความสำคัญในการใช้จักยานในการก่อเกิดประโยชน์ต่าง ๆ ไม่
ว่าในด้านคมนาคม ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนในเรื่องของสิทธิปวงชนชาวไทยที่เขียน
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากการศึกษายังพบปัญหาในการดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมในการส่งเสริม
วัฒนธรรมการขี่จักรยานของประเทศโดยปัญหาที่พบจากการศึกษาได้แก่1)ปัญหาด้านความปลอดภัยของคนใช้จักรยาน
บนทางสัญจร 2)ปัญหาเกี่ยวกับการขาดความเข้าใจถึงสิทธิและการเรียกร้องสิทธิ์เมื่อได้รับผลกระทบกับคนใช้จักรยานบน
ทางสัญจร 3)ขาดการแยกแยะสิทธิ์และการจัดหมวดหมู่กฎหมายที่รองรับสิทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา บทความ งานวิจัย วารสาร กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง(Purposive sampling)เพื่อทำทำให้ทราบหลักการแนวคิดทฤษฎี เกี่ยว
กับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคนใช้จักรยานบนทางสัญจรทำให้ทราบกฎหมายที่รองรับสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรมีการ
จัดหมวดหมู่กฎหมายที่รองรับสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรได้รูปแบบของสิทธิ์และกฎหมายที่รองรับสิทธิ์และการ
เผยแพร่สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรเพื่อนำไปสู่การปรับวัฒนธรรมจักรยานที่รองรับสิทธิ์ต่อไป!!
2.วัตถุประสงค์"!
1. เพื่อศึกษาทำความเข้าใจถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคนใช้จักรยานบนทางสัญจรว่ามีอย่างไรบ้าง!
2. เพื่อศึกษาทำความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรมีองค์ประกอบอย่างไร!
3. เพื่อจัดหมวดหมู่กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร!
4. เพื่อรวบรวมสังเคราะห์แยกแยะรูปแบบของสิทธิ์และมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์และการเผยแพร่สิทธิ์ของ
คนใช้จักรยานบนทางสัญจรแก่ผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศให้ทราบ   !
5. เพื่อนำไปสู่การปรับวัฒนธรรมจักยานที่รองรับสิทธิ์ !
  "
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย(Research Framework)"

ขอบเขตของการศึกษาคือการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนใช้จักรยานบนทางสัญจรจากเอกสาร 
ตำรา บทความวิชาการ งานวิจัย วารสาร กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญโดยนำมาซึ่งการจัด
หมวดหมู่กฎหมายที่รองรับสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรได้รูปแบบของสิทธิ์และกฎหมายที่รองรับสิทธิ์และการ     
เผยแพร่สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรแก่ผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศให้ทราบ!

!
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4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง"

4.1 คมนาคมขนส่ง"

การเดินทางภายในละแวกบ้าน (Neighborhood Center) การเข้าถึงพื้นที่ต่างๆภายในละแวกบ้านส่วนใหญ่จะเดินเท้าหรือ
การใช้จักรยานเพราะพื้นที่แต่ละแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก การเดินเท้าและการใช้จักรยานจึงเป็นการเดินทางรูปแบบที่
ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับระยะทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางติดต่อระหว่างย่านที่พักอาศัยกับสถานที่ต่าง ๆ ที่จำเป็น
ภายในบริเวณชุมชน เช่น ร้านค้าย่อย โรงเรียน ตลาด ฯลฯ ส่วนใหญ่จะมีระยะทางที่เหมาะสมโดยห่างจากที่พักไม่เกิน       
1-1.5 กิโลเมตร หรือใช้เวลาในการเดินทางไปถึงจุดหมายได้ภายในเวลาไม่เกิน 10-20 นาที ซึ่งระยะทางดังกล่าวนั้นมี
ความหมายเหมาะสมสำหรับการใช้จักรยานเดินทางแทนการใช้ยานพานะที่ใช้เครื่องยนต์ โดยระยะทางที่เหมาะสมสำหรับ
การใช้จักรยานเดินทางนั้นจะมีระยะทางอยู่ระหว่าง0.5 -6.5 กิโลเมตร(ไกรอนันต์ สิงสีและคณะ, 2557)!

4.2 กฎหมายสนับสนุนวัฒนธรรมการขี่จักรยานของประเทศอังกฤษ (ปีดิเทพ อยู่ยืนยง,2556) !
รัฐบาลอังกฤษได้พยายามแสวงหามาตรการทางกฎหมายจักรยาน (cycling law) ที่สนับสนุนวัฒนธรรมการขี่จักรยานให้        
ผู้ขับขี่จักรยานสามารถใช้จักรยานเป็น ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยและสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะด้าน
คมนาคมขนส่งของท้องถิ่น ให้มีความเป็นระเบียบและสอดคล้องกับระบบจราจรที่รัฐหรือท้องถิ่นได้จัดให้มีขึ้น แม้ว่า
ประเทศอังกฤษเป็นประเทศคอมมอนลอว์หรือประเทศที่อาศัยระบบกฎหมายจารีต ประเพณี (common law) แต่ในความ
เป็นจริงแล้วรัฐหรือท้องถิ่นอาจใช้อำนาจตามบทบัญญัติที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร (statutory powers) เพื่อกำหนดความรับ
ผิด (liability) ในกรณีต่าง ๆ ของผู้ขี่จักรยานที่ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎจราจรหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง!!
4.3 กฎหมายจราจรที่สนับสนุนวัฒนธรรมการขี่จักรยาน รัฐบาลอังกฤษได้กำหนดให้จักรยานเป็นพาหนะชนิดหนึ่งที่
ประชาชนสามารถใช้งานบนท้อง ถนนหรือทางจักรยานที่รัฐจัดไว้ให้เฉพาะได้ รัฐบาลอังกฤษได้ตรากฎหมายหลายฉบับ 
ได้แก่ กฎหมาย Highways Act 1980 ที่วางหลักเกณฑ์ไว้ให้รัฐ ท้องถิ่นหรือหน่วยงานด้านจราจรของท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
จัดให้มีทางจักรยาน (cycle track) สำหรับประชาชนในท้องถิ่นไว้เพื่อรองรับการจราจรหรือการสัญจรโดยจักรยาน 
นอกจากนี้ ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องจัดงบประมาณสาธารณะเฉพาะ (public expense) สำหรับการบำรุง
รักษาและก่อสร้างทางจักรยานสำหรับเส้นทางในพื้นที่ชุมชนเมือง นอกจากนี้รัฐยังมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางจักรยาน
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน (duty to maintain) ซึ่งหากผู้ขับขี่จักรยานเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการความ
จงใจ หรือประมาทเล่นเล่อของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิกเฉยต่อการบำรุงรักษาทางจักรยาน ย่อมเป็นเหตุให้ประชาชน
สามารถฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากภาครัฐได้!!
4.4 กฎหมายกำหนดมาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ของจักรยานถีบเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับสุขภาพและชีวิตของ   
ผู้ขับขี่จักรยาน รัฐบาลอังกฤษได้บัญญัติกฎหมาย Pedal Bicycles (Safety) Regulations 2010 ขึ้น เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิต 
ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกจักรยานต้องมีความระมัดระวังต่อผู้ซื้อจักรยาน โดยทั้งผู้ผลิต ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกจักรยานต้องจัดหา
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย (safe product) อันเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในตลาดการค้าจักรยานอันเป็นหลัก 
ประกันประการหนึ่งต่อประชาชนที่ต้องการใช้งานจักรยานว่าประชาชนจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
ซื้อมาจากร้านค้า!!
4.5 กฎหมายผังเมืองที่สนับสนุนวัฒนธรรมการใช้จักรยานในพื้นที่ชุมชนเมือง พระราชบัญญัติ Cycle Tracks Act 1984 
กฎหมาย ฉบับนี้ได้กำหนดให้รัฐ ส่วนราชการและหน่วยงานของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งสาธารณะมี 
หน้าที่ให้การจัดทำบริการสาธารณะในการคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการใช้งาน จักรยานของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ประชาชนสามารถใช้จักรยานเป็นยานพาหนะบนทางจักรยานหรือเลนจักรยาน (cycling 
track) อันเป็นการสถาปนาสิทธิในการสัญจรโดยจักรยานถีบในช่องทางจักรยานหรือเลน จักรยานที่รัฐหรือท้องถิ่นได้จัดไว้
ให้ (a right of way on pedal cycles) อนึ่ง ทางจักรยานหรือเลนจักรยานที่รัฐหรือท้องถิ่นได้จัดไว้ให้ประชาชนโดยทั่วไป 
อาจเป็นทางจักรยานหรือเลนจักรยานที่ใช้พื้นที่สัญจรร่วมกับทางเท้าหรือบาทวิถีปกติของประชาชนหรืออาจเป็นทาง
จักรยานหรือเลนจักรยานที่แยกออกมาต่าง หากจากทางเท้าหรือบาทวิถีปกติของประชาชนอีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังได้
กำหนดในเรื่องของค่าสินไหมทดแทน (Compensation) สำหรับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการจงใจหรือประมาทเล่น
เล่อของหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานของท้องถิ่น ที่เป็นเหตุให้ผู้สัญจรช่องทางจักรยานหรือเลนจักรยานได้รับ
ความเสียหายจาก การสัญจร โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานของรัฐ    
ที่จงใจหรือประมาทเล่นเล่อดังกล่าว ก็เพื่อมุ่งในการเยียวยา (recovery) ความเสียหายของผู้สัญจรช่องทางจักรยานหรือ
เลนจักรยานที่ได้รับความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ได้รับการเยียวยาให้กลับเป็นปกติ!!
4.6 กฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการขี่จักรยานประเทศอังกฤษได้กำหนดมาตรการทางภาษีโดยรัฐบาลได้ตรา
กฎหมาย Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 ขึ้น กฎหมายดังกล่าวได้วางมาตรการในการยกเว้นภาษี 
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(tax exemption for bicycles) โดยได้วางหลักเกณฑ์หากนายจ้างหรือผู้ประกอบการรายใดได้จัดหาจักรยานหรืออุปกรณ์
ส่งเสริมความปลอดภัยในการขี่จักรยานมาไว้ให้ลูกจ้างสามารถยืมหรือ เช่าจะได้รับยกเว้นภาษีจากเงินรายได้ หาก
นายจ้างได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ ตัวอย่างเช่น นายจ้างได้จัดหาจักรยานหรืออุปกรณ์
สนับสนุนการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยสำหรับพนักงานทั่วไป โดยอาจจัดให้มีข้อเสนอเป็นลักษณะของทางเลือกที่นายจ้าง
จัดหาไว้ให้ลูกจ้าง (แต่ไม่จำเป็นที่นายจ้างทุกรายต้องทำแบบนี้ กฎหมายเพียงกำหนดเงือนไขในการขอลดหย่อนภาษีของ
นายจ้างเท่านั้น) เป็นต้น อนึ่งมาตรการนี้ถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จูงใจให้นายจ้างสนับสนุนการขับขี่ จักรยานของลูกจ้าง 
ในขณะเดียวกัน ลูกจ้างก็ได้ประโยชน์โดยตรงจากการจูงใจของภาครัฐให้ลูกจ้างปั่นจักรยานมาทำ งาน (cycle to work 
scheme) รวมไปถึงใช้จักรยานเพื่อติดต่อธุรกิจของนายจ้าง!!
4.7 แนวทางการพัฒนากฎหมายจักรยานของสหภาพยุโรป (ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, 2556) "
ข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้งานจักรยานในปัจจุบันสหภาพยุโรปได้มีข้อบังคับกำหนด
มาตรการเสริมทางอ้อมสนับสนุนการใช้งานจักรยานในประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งบางมาตรการในปัจจุบันอาจ
เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายจักรยานสหภาพยุโรปในอนาคตหรืออาจเป็นพื้นฐานที่จะทำให้สหภาพยุโรปได้
ตระหนักถึงประโยชน์ ของการใช้งานจักรยานอย่างยั่งยืนได้ อันสอดคล้องต่อประโยชน์โดยภาพรวมการขี่จักรยาน!!
4.8 ข้อบังคับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองกับการใช้งานจักรยาน สหภาพยุโรปได้ตราข้อบังคับสหภาพ
ยุโรปว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพอากาศและอากาศที่ดีกว่าสำหรับสหภาพยุโรป ค.ศ. 2008 (Directive 2008/50/EC of the 
European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe)   
ที่ได้วางหลักเกณฑ์สำหรับสร้างแนวทางการประเมินมาตรฐาน แนวทางควบคุมคุณภาพอากาศของประเทศสมาชิกในกลุ่ม
สหภาพยุโรปและวางแนวทางให้ ประเทศสมาชิกกำหนดนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อการลดแหล่งกำเนิดมลภาวะทาง 
อากาศประเภทต่างๆ (sources of air pollution) อนึ่ง มาตรการของสหภาพยุโรปดังกล่าวยังมีส่วนช่วยให้แนวทางกับ
ประเทศสมาชิกได้ จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง (urban environment) ให้เอื้อต่อการลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งถือ
เป็นการสนับสนุนให้อากาศในพื้นที่ชุมชนเมืองปลอดจากมลภาวะทางอากาศ อันส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณ
พื้นที่ชุมชนเมืองและท้องถิ่น !!
4.9 ข้อบังคับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ สหภาพยุโรปได้ตราข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยความ
ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทั่วไป ค.ศ. 2001 (Directive 2001/95/EC on general product safety) ที่ได้วางหลักเกณฑ์
กำหนดมาตรการคุ้มครองสุขภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่วางขายใน
ท้องตลาดประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป โดยมุ่งให้ประเทศต่าง ๆ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป (general safety requirements) ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจำต้องมีหน้าที่ผูกพันต่อผู้บริโภค
ในกรณีที่ สินค้าที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่ออันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจากการใช้งานโดยทั่วไป รวมไปถึง
หน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานหรือความปลอดภัยในสินค้าดังกล่าวต่อผู้บริโภค อันเป็นการส่งเสริม
การคุ้มครองผู้บริโภคในตลาดการค้าจักรยานในสหภาพยุโรปว่า ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่ซื้อมาจากร้านค้า!!
4.10 ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยจักรยานไฟฟ้า ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยระบบรับรองเฉพาะแบบสำหรับยานยนต์
สองล้อหรือสามล้อ ค.ศ. 2002 (Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council of 18 
March 2002 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles) ได้กำหนดมาตรฐานสินค้ายาน
ยนต์สองล้อหรือสามล้อในตลาดสหภาพยุโรปสำหรับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปให้มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน (conformity) นอกจากนี้ ข้อบังคับดังกล่าวยังตอบสนองต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในสหภาพยุโรปทำให้ผู้ บริโภค
มั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์สองล้อหรือสามล้อที่ผลิตหรือ วางจำหน่ายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป     
ซึ่งข้อบังคับสหภาพยุโรปฉบับนี้ได้วางหลักเกณฑ์สำหรับการรับรองเฉพาะแบบ สำหรับยานยนต์สองล้อหรือสามล้อ เพื่อให้
สมาชิกประเทศต่างๆ ได้อนุวัตรการข้อบังคับฉบับนี้และตรากฎหมายโดยมาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภคต้อง    
ไม่ต่ำไปกว่าที่ข้อบังคับสหภาพยุโรปฉบับนี้ได้ บัญญัติเอาไว้ !!
4.11 วิเคราะห์ข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้งานจักรยานในปัจจุบันสหภาพยุโรปได้
กำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ ของการใช้งานจักรยานต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
จักรยานทั่วไปและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จักรยานไฟฟ้า แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันไม่มีมาตรการ
สหภาพยุโรปเป็นการเฉพาะในเรื่องอื่น ๆ ที่สนับสนุนการใช้งานจักรยานหรือวัฒนธรรมการใช้งานจักรยานในพื้นที่ชุมชน 
เมืองเช่น ประการแรก สหภาพยุโรปไม่ได้กำหนดมาตรการสนับสนุนสิทธิของประชาชนไว้เป็นการเฉพาะในการ สัญจรโดย
จักรยานถีบในช่องทางจักรยานหรือเลนจักรยานที่รัฐหรือท้องถิ่นได้จัด ไว้ให้ (right of way on pedal cycles) ซึ่งในการ
สนับสนุนสิทธิของประชาชนประการนี้ สหภาพยุโรปขาดการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดการผังเมืองและการพัฒนา

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                                                      หน้าที่ �41



 Safety Today is Safety Tomorrow                                                         The 3rd Thailand Bike and Walk Forum

เมืองที่สอดคล้องกับการสนับสนุนการใช้งานจักรยานเป็นการเฉพาะ โดยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับ
จำนวนเลนจักรยานกับสาธารณูปโภค ที่สนับสนุนการใช้งานจักรยานในพื้นที่ชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร 
และขนาดพื้นที่ชุมชนเมือง ประการที่สอง สหภาพยุโรปไม่ได้กำหนดข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่จักรยาน
เป็นการเฉพาะ ที่กำหนดมาตรการขั้นต่ำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานในทางจักรยานประเภทต่าง ๆ ต้องสวมหมวกนิรภัยในขณะ
ขับขี่ รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อต่อการขับขี่จักรยานให้ปลอดภัย ซึ่งแม้ว่าในหลาย ๆ ประเทศในสหภาพยุโรปได้ออก
มาตรการบังคับให้มีการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ จักรยาน แต่สหภาพยุโรปกลับไม่ได้วางหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะในเรื่องนี้แต่
อย่างใด คงมีเพียงมาตรการตามที่ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนตัว (Directive 
89/686/EEC on personal protective equipment) ที่กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ
หมวกนิรภัยจักรยานอนึ่ง สหภาพยุโรปได้กำหนดนโยบายหลายประการและสถาปนาโครงการหลายโครงการเกี่ยวกับ 
การวางโครงข่ายทางจักรยานสหภาพยุโรปเพื่อการกีฬาและการนันทนาการจักรยาน สหภาพยุโรปจึงควรคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยานตามโครงการต่างๆ ที่สหภาพยุโรปได้เข้าไปสนับสนุน ประการที่สาม สหภาพยุโรปไม่ได้
กำหนดมาตรการอื่นๆ ให้สอดรับกับการรณรงค์ของสหภาพยุโรปให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานอันเป็นยานพาหนะที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมือง เช่น การวางมาตรการให้รัฐสมาชิกสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การ ขี่จักรยานในพื้นที่ชุมชนเมือง (economic instruments) ซึ่งไม่เพียงแค่ส่งผลดีต่อการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้
จักรยานสำหรับการเดินทางในพื้นที่ชุมชนเมืองในระยะสั้นๆเท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างการลดมลภาวะทางอากาศกับ
มลภาวะทางเสียงของชุมชนเมือง ผ่านการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในพื้นที่ชุมชนเมืองด้วย!!
4.12 แนวทางพัฒนากฎหมายจักรยานของสหภาพยุโรปในอนาคตการพัฒนากฎหมายจักรยานในลักษณะที่เป็นข้อบังคับ
เดียว (single directive) ที่รวมเอามาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการใช้งานจักรยาน น่าจะเป็นหนทาง    
ที่ดีสำหรับการสร้างทิศทางของบทบัญญัติของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจักรยานให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยกฎหมายจักรยานของสหภาพยุโรปควรบรรจุหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้งานจักรยาน
หรือโครงการจักรยานอื่นๆ ที่สหภาพยุโรปให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการผังเมืองที่เอื้อต่อการใช้งาน
จักรยานในพื้นที่ชุมชนเมือง มาตรการความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์จักรยาน มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่
จักรยาน และมาตรการจูงใจอื่น ๆ ให้ผู้คนหันมาใช้งานจักรยานในพื้นที่ชุมชนเมือง อนึ่งอาจมีความเห็นโต้แย้งว่าการ
พัฒนากฎหมายจักรยานในลักษณะที่เป็นข้อบังคับเดียวดังที่ได้กล่าวมาอาจเป็นการยากและอาจเผชิญอุปสรรคหลาย 
ประการ เช่น ค่านิยมหรือทัศนคติของประชาชนต่อการใช้จักรยานในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สภาพภูมิประเทศกับภูมิ
อากาศที่เอื้อต่อการใช้งานจักรยานแตกต่างกัน วัฒนธรรมการใช้งานจักรยานในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน และการ   
กระจัดกระจายของบทบัญญัติสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจักรยาน ในพื้นที่ชุมชนเมือง เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนา
กฎหมายจักรยานของสหภาพยุโรปจึงถือเป็นความท้าทายของสหภาพยุโรปและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการจักรยานต่าง ๆ ที่สหภาพยุโรปให้การสนับสนุน รวมไปถึงประเทศสมาชิกที่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้
จักรยานและวัฒนธรรมการใช้จักรยานในชุมชนเมือง ในการร่วมกันสร้างหลักเกณฑ์หรือแนวทางการใช้จักรยานสำหรับ
สหภาพยุโรปในอนาคต!!
5. วิธีการศึกษา"

ลักษณะของการดำเนินการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Documentary research)เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิ์และกฎหมาย
ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา บทความวิชาการ งานวิจัย วารสาร กฎ ระเบียบ        
ข้อบังคับด้านกฎหมายและข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics)!!
6. ผลการศึกษา"!
จากการศึกษาถึงสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร สามารถแบ่งได้ 5 ประเด็นดังนี้ !

6.1 สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557"!
สิทธิ เสรีภาพในความเป็นมนุษย์(บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ,2554) เป็นสิทธิ เสรีภาพ เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความคิด 
จิตใจ และความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งถือเป็นสิทธิที่จะอยู่ จะเป็นหรือเป็นสิทธิที่ติดมากับตัวของประชาชนทั้งหลาย ตั้งแต่
เกิดมาเป็นคน โดยที่รัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นคน และศักดิ์ศรีความเป็นคนของประชาชนด้วยการกระทำที่เป็นการล่วงล้ำ
เกิน คุกคาม หรือละเมิดได้จากการศึกษาพบว่าสิทธิ์คนเดินเท้าและขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญ 50 และ 57      
รัฐควรที่จะให้สิทธิเสรีภาพในการใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรเหมือนกับพาหนะอื่นๆเช่น การกำหนดเส้นทางคนเดินและขี่
จักรยานในเขตเมืองในกรณีเส้นทางระยะสั้นให้ครอบคลุมพื้นที่การจราจร  การดำเนินการจัดสร้างเส้นทางใหม่ต้องจัดให้มี
ไหล่ทางที่ได้มาตรฐานตลอดเส้นทางเพื่ออำนวยต่อคนเดินเท้าและขี่จักรยาน!!
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สิทธิ เสรีภาพในความเป็นพลเมือง(โภคิน พลกุล, 2539) เป็นสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการที่สามารถเรียกร้องความต้องการ
ขั้นพื้นฐานจากรัฐในฐานะ ที่เป็นราษฎรของรัฐ ซึ่งรัฐมีหน้าที่ให้การสนองตอบในรูปของบริการสาธารณะ ในส่วนของคน
เดินเท้าและขี่จักรยาน สิทธิ เสรีภาพความเป็นพลเมืองที่จะได้รับเช่น การมีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพ การมีเส้นทาง
สัญจรที่สนองตอบต่อคนเดินเท้าและขี่จักรยาน สิทธิได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินเท้าและขี่จักรยานในเขต
ชุมชนเมืองและชนบท และสิทธิในการใช้ไหล่ทางเป็นเส้นทางสัญจรในเขตทางหลวง!!
สิทธิในความเสมอภาค(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2538) เป็นสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันจาก            
รัฐหรือการไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิโอกาสเท่าเทียมกับ
คนอื่น ซึ่งถือเป็นสิทธิที่จะมีจะเหมือนหรือเป็นสิทธิ เสรีภาพที่ดำรงอยู่นอกตัวของประชาชน( เดโช  สวนานนท์, 2551) สิทธิ
ในความเสมอภาคของคนเดินเท้าและขี่จักรยานตามรัฐธรรมนูญ 50 และ 57 ได้แก่ความเสมอภาคในการเลือกใช้ยาน
พาหนะในทางสัญจรรัฐจะต้องจัดให้มีเส้นทางสัญจรสำหรับจักรยานให้มีความเสมอภาคกับยานพาหนะประเภทอื่น มี        
เส้นทางคนเดินเท้าบนเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้เดินเท้าและขี่จักยานเฉกเช่นเดียวกับพาหนะ
อื่น ๆ!!
6.2 สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาในกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร"!
ความรับผิดในการละเมิดสิทธิ์คนเดินเท้าและขี่จักรยานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420, 425, 428, 437, 438, 444, 445, 446) การละเมิดสิทธิ์ตามมาตรา 420 เป็นไปได้ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลซึ่งการละเมิดต่อคนเดินเท้าและคนขี่จักรยานกรณีการเกิดอุบัติเหตุ ผลการกระทำละเมิดโดยตรงก็จะเป็น
บุคคลธรรมแต่ถ้ามีนิติบุคคลร่วมละเมิดด้วยก็อาจเข้าตามมาตรา 425 โดยนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่ง
ละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น ความรับผิดชอบในการเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะตามมาตรา 437 
บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบ
เพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิด
ของผู้ต้องเสียหายนั้นเองเมื่อมีการการละเมิดเกิดขึ้นศาลจะเป็นผู้กำหนดค่าสินไหมทดแทนให้เองตามมาตรา 438 ถ้าหาก
มีการละเมิดสิทธิคนเดินเท้าและขี่จักรยานตามมาตรา 444 คนเดินเท้าและขี่จักรยานสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายอันตนต้อง
เสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลา
อนาคตได้ด้วยในมาตรา 445 การใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายใน ภายนอกย่อมคุ้มครองสิทธิของคนเดินเท้าและ
ขี่จักรยานเมื่อมีความผูกพันตามกฎหมาย จะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอก ในครัวเรือนโดยไม่ต้องถูก
บุคคลภายนอกครัวเรือนเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงานให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยให้สิทธิบุคคลภายนอกเรียก
ร้องจากผู้ทำละเมิดแทนและกรณีทำละเมิดให้คนเดินเท้าและขี่จักรยานเสียหายแก่ร่างกายอนามัยเสรีภาพโดยผลแห่ง
ละเมิดทำให้ผู้เสียหายทุพพลภาพตลอดชีวิตมาตรา446กำหนดให้เรียกค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการ
งานตาม มาตรา 444 ได้แล้วความทุพพลภาพยังเป็นที่มาของความทุกข์ ทรมานทางจิตมาตรา 446 กำหนดให้เรียกค่าเสีย
หายที่มิใช่ตัวเงินได้อีกด้วย"!
การกระทำความผิดในทางอาญาที่ต้องรับผิดในการละเมิด(ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 59, 288, 291, 300, 374, 
390) ความรับผิดในทางอาญาในกรณีที่กระทบสิทธิคนเดินเท้าและขี่จักรยานตามมาตรา 59 นั้นเป็นการกระทำทั้งที่มี
เจตนาและไม่มีเจตนาแต่กฎหมายกำหนดความผิดไว้ให้ต้องรับผิดเมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาและกระทบสิทธิคน
เดินเท้าและขี่จักรยานผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิที่จะดำเนินคดีในทางอาญาและเรียกร้องทางแพ่งเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น        
ในกรณี เจตนาฆ่าตามมาตรา 288 เป็นการกระทำความผิดโดยมีเจตนาตามมาตรา59วรรคแรกเป็นเจตนาโดยตรงได้แก่
การประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทำในการกระทำความผิดที่เป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือมีการละเมิดเกิดขึ้นโดยมีเจตนาฆ่า ผู้กระทำผิด ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่
สิบห้าปีถึงยี่สิบปี ประมาทเป็นเหตุถึงแก่ความตายตามมาตรา 291และประมาทเป็นเหตุอันตรายสาหัสตาม มาตรา 300  
การกระทำโดยประมาท ได้แก่ กระทำความผิด มิใช่โดยเจตนา แต่กระทำ โดยปราศจาก ความระมัดระวัง ซึ่ง บุคคล         
ในภาวะเช่นนั้น จักต้องมี ตาม วิสัย และ พฤติการณ์ และ ผู้กระทำ อาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่ หาได้ใช้           
ให้เพียงพอไม่เห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตตามมาตรา 374 ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเอง
หรือผู้อื่น แต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และมาตรา 390 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้น เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายมาตรามาตรา 390 เกี่ยวพันกับมาตรา 
291 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น      
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและ
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มาตรา 300 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสาม
ปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ!!!
6.3 สิทธิตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้าและขี่จักรยาน"!
กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานตามพ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 (ไชยยศ รัตนพงษ์และนายณัฏฐ์ นีลวัชระ, 2546)  
อยู่ในมาตรา 79-84 ลักษณะ 10 ว่าด้วยรถจักรยาน ได้แก่ เส้นทางจักรยานตามมาตรา 79 ทางใดที่ได้จัดไว้สำหรับรถ
จักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยาน ต้องขับในทางนั้นในทางปฏิบัติข้อบังคับพนักงานจราจรเกี่ยวกับทางจักรยานนั้นเห็นจะมีแต่ 
“ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถสำหรับจักรยาน พ.ศ.2553” (สิริ
นาฏ ศิริสุนทร,2557) ซึ่งกำหนดช่องทางเดินรถเฉพาะสำหรับเดินรถจักรยาน โดยมีความกว้างของช่องทาง 1 เมตร 20 
เซนติเมตร ได้แก่คือบริเวณ ถนนหน้าพระลาน เฉพาะฝั่งด้านถนนมหาราชมุ่งหน้าถนนหน้าพระธาตุ ถนนหน้าพระธาตุ 
เฉพาะฝั่งด้านถนนหน้าพระลานมุ่งหน้าถนนราชินี ถนนราชินี เฉพาะฝั่งด้านถนนหน้าพระธาตุมุ่งหน้าถนนพระอาทิตย์และ
ถนนพระอาทิตย์ เฉพาะฝั่งด้านถนนราชินีมุ่งหน้าถนนพระสุเมรุแต่เส้นทางดังกล่าวไม่เชื่อมโยงจนทำให้ผู้ต้องการใช้
จักรยานสามารถใช้งานได้ ซึ่งถึงเวลาที่จะจัดเส้นทางจักรยานเพื่อให้ผู้ต้องการใช้จักรยานสามารถใช้งานได้จริง ส่วนทาง
อื่น ๆ นอกจากนี้ที่กรุงเทพมหานครทำไว้ 30 กว่าเส้นทาง เป็นแค่ทางที่ทำไว้อำนวยความสะดวกให้จักรยาน แต่ไม่ได้มีผล
และสภาพบังคับตามกฎหมายแต่อย่างใดอุปกรณ์หลักสำหรับจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถตามมาตรา 80ในทางปฏิบัติการ
บังคับใช้กฎหมายยังไม่เคร่งครัดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้พาหนะอื่นบนทาง
สัญจรและในส่วนของคุณภาพของอุปกรณ์ก็ยังขาดมาตรฐานเห็นควรผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลมาตรฐานสินค้าจะเข้ามาควบคุม
ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง การเปิดไฟหน้าของจักรยานตามมาตรา 81 การที่กฎหมายบังคับให้เปิดไฟหน้าของรถ
จักรยานเพื่อให้ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้า ซึ่งขับรถหรือเดินสวนสามารถมองเห็นรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน
ในส่วนไฟรถจักรยานมีข้อสังเกตว่าในปัจจุบันจะไม่มีโคมไฟติดหน้ารถดังนั้นในทางปฏิบัติผู้ขี่จักรยานย่อมปฏิบัติผิดกฎ
จราจรเสมอจากผลการศึกษาควรให้มีการเขียนกฎหมายบังคับผู้ผลิตรถจักรยานติดตั้งไฟหน้าตลอดจนไฟท้ายให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายจราจรโดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้บริโภค ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ    
ไหล่ทางตามมาตรา 82 ปัญหาสำหรับคนเดินเท้าและขี่จักรยานในปัจจุบันได้แก่เส้นทางเดินรถจักรยานและเส้นทางเดินเท้า
มีข้อสังเกตในการสร้างทางจะต้องจัดให้มีไหล่ทางที่เป็นทางสัญจรสำหรับคนเดินเท้าและจักรยานเพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจร และอีกประการหนึ่งหน่วยงานที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลซึ่งมีงบประมาณในการสร้างเส้นทางในชุมชนให้จัดทำไหล่ทางสำหรับคนเดินเท้าและขี่จักรยานก็จะเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมการเดินเท้าและขี่จักรยานของประเทศอีกทางหนึ่งด้วยข้อห้ามสำหรับผู้ขี่จักรยาน ตามมาตรา 83 ข้อห้ามสำหรับ
ผู้ขี่จักรยานขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ ทรัพย์สินและผู้ขับขี่จักรยานปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยอนุโลม มาตรา 84 !!
กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับคนเดินเท้า ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 อยู่ในมาตรา 103-110 ลักษณะ 13 คนเดิน
เท้า(พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522, มาตรา 103-110)ให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางตามมาตรา 103 
มาตรา 103 กำหนดให้ผู้เดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือบนไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถ 
ให้เดินริมทางด้านขวาของผู้เดินเท้า การกำหนดตามมาตรา103แสดงให้เห็นว่าคนเดินเท้ามีสิทธิเดินบนถนนได้ตาม
กฎหมายหากถ้าเกิดอุบัติเหตุและปรากฏว่าไม่ได้เป็นความผิดของผู้เดินเท้าผู้เดินเท้ามีสิทธิอย่างเต็มที่ในการเรียกร้องเมื่อ
มีการละเมิดสิทธิคนเดินเท้าขึ้น ห้ามคนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้ามตามมาตรา 104 การห้ามคนเดินเท้าข้ามทางนอกทาง
ข้ามเป็นกฎหมายที่เน้นให้เห็นถึงความปลอดภัยของคนเดินเท้าจากการศึกษาพบว่าควรที่จะกำหนดบทลงโทษให้มีความ
รุนแรงเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อบุคคลอื่นที่จะกระทำตามเมื่อมีการฝ่าฝืนให้เกิดความเกรงกลัวในการที่จะกระทำผิดและ
ด้วยเหตุผลที่สำคัญประการหนึ่งแทนที่รัฐจะนำเงินงบประมาณไปพัฒนาประเทศชาติในด้านอื่นๆกับจะต้องสูญเสียให้กับ
การดูแลรักษาผู้ที่ประสบอุติเหตุจากการที่ไม่เคารพกฎหมายจราจรไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้า มาตรา 105 การ
ใช้ไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้าเป็นกฎหมายที่เน้นให้เห็นถึงความปลอดภัยของคนเดินเท้า การข้ามทางเดินรถใน
ทางที่มีพนักงาน เจ้าหน้าที่แสดงสัญญาณจราจร มาตรา 107 จากการศึกษาพบว่าควรที่จะกำหนดเป็นนโยบายในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้กับเยาวชนของชาติเมื่อเติบใหญ่จะได้มีจิตสำนึกในการเคารพกฎ
จราจรและเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ห้ามเดินกีดขวางการจราจร มาตรา 108 ห้ามมิให้ผู้ใดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่
หรือเดินเป็นขบวนใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่เป็นแถวทหารหรือตำรวจ ที่มีผู้ควบคุมตามระเบียบ
แบบแผนแถวหรือขบวนแห่หรือขบวนใด ๆ ที่เจ้าพนักงานจราจรได้อนุญาต และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานจราจร
กำหนด ในการห้ามเดินกีดขวางการจราจรควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินเท้าได้ทราบถึงข้อห้ามตามมาตรานี้  
ห้ามกระทำการกีดขวางใด ๆ บนทางเท้า มาตรา 109 ปัญหาที่พบในปัจจุบันการกีดขวางบนทางเท้าจะพบปัญหาใน
ลักษณะการตั้งขายสินค้าบนทางเท้าจนทำให้เกิดอุปสรรคในการเดินเท้าจากผลการศึกษาขอเสนอแนะเป็นเชิงนโยบายให้
กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยจัดให้มีถนนคนเดินเพื่อที่จะให้ผู้ขายสินค้าได้ขายสินค้าโดยกำหนดระยะเวลา
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ให้แน่นอนซึ่งจะแก้ปัญหานี้ได้ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถ มาตรา 110   มาตรา 110 ห้ามมิให้
ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถ หรือออกไปกลางทางโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือเป็นการกีดขวางการจราจร                         "!
การสวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่จักยาน ตามมาตรา122 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ ต้องสวม
หมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์พิจารณาตามมาตรานี้ไม่มี
ข้อความใดให้ผู้ขี่จักรยานต้องสวมหมวกเพื่อป้องกันอันตรายจากการศึกษาพบว่าควรที่จะมีการบังคับให้ผู้ขับขี่จักรยาน
สวมหมวกกันน็อกเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากผู้ขับขี่จักรยานมีสิทธิใช้ทางหลวงแผ่นดินเป็นเส้นทางสัญจรเช่นเดียวกับ   
ผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่นๆบนทางหลวงแผ่นดินเหมือนกันจึงต้องมีการบังคับให้ผู้ขับขี่จักรยานสวมหมวกป้องกันอันตราย
จากการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการช่วยรัฐใช้งบประมาณในด้านการสาธารณสุขอย่างคุ้มค่า!!
6.4 สิทธิของคนเดินเท้าและขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ"!
เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจำนวนขึ้นในแต่ละปี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวน
มาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับจริง 
และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาดำเนินคดียาวนาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้
รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงทีจึงมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบ
ภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเพื่อมาคุ้มครองแก้ปัญหาคู่กรณีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถบนท้องถนนให้ได้
รับความความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรโดยแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ !!
ค่าสินไหมทดแทน(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มมาตรา, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 32) ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  หมายถึงเงินที่ต้องชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหาย        
ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคล อันเนื่องมาจากการละเมิด หรือการผิดสัญญา รวมทั้งทรัพย์สินที่ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหาย
ด้วย เช่น ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ 
จากการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมค่าสินไหมทดแทน จะปรากฏอยู่ใน
มาตรา 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 และมาตรา 32 !!
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม,มาตรา 33, 34, 35)  
การจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต้องการให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการรักษา
พยาบาลอย่างทันทีทันใด โดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ารักษา หรือได้รับการชดใช้อย่างเร่งด่วน ในกรณีเสียชีวิต เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น กฎหมายจึงกำหนดให้มีกองทุนขึ้น เรียกว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อทำหน้าที่ชดใช้ค่า
เสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาท ในกรณีที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท สำนักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการเงินกองทุนนี้ จะอยู่ที่กรมการประกันภัย กรุงเทพฯสำนักงาน
คุ้มครองผู้เอาประกันภัยเขตทั้ง 4 เขต และสำนักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัดจากการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  จะปรากฏอยู่ในมาตรา 33, 34 และมาตรา 35!!
6.5 สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม"!
การเป็นผู้ประกันตนและการสิ้นสภาพการประกันตน มาตรา  33  ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกิน    
หกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของ
นายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป  มาตรา  38  ความเป็นผู้ประกัน
ตนตามมาตรา  33  สิ้นสุดลง  เมื่อผู้ประกันตนนั้น  (1)  ตาย   (2)  สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง!!
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน มาตรา  54  ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา  73  มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
จากกองทุน ดังต่อไปนี้ 1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2)ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  
3)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 4)ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 5) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร            
6) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  7) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 บุคคลตาม
มาตรา 73 ได้แก่ 1)บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ  และได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 2)สามีภริยา 
บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 3)บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่า
เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน ผู้ประกันตนตามมาตรา  39 ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  33  !!
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา  56  ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีใด
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  54  และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น  ให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนต่อสำนักงานตาม
ระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น และให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
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มอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงิน  ถ้าผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มารับภายในสองปีนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน  สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธิของผู้ขี่
จักรยานและผู้เดินเท้าเมื่อพิจารณาในส่วนของ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมจะปรากฏสิทธิ์อยู่ในลักษณะที่ 
3 ว่าด้วยประโยชน์ทดแทนโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1)กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2)กรณีทุพพลภาพ 
3)กรณีตาย!!
7. อภิปรายผล"

7.1 สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557"
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในส่วนของผู้ขี่จักรยานและคนเดินเท้าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ตามมาตรา 4 คนเดินเท้าและขี่จักรยานมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ดังนั้นจึงมีสิทธิในการใช้เส้น
ทางสัญจรเยี่ยงผู้ใช้ยานพาหนะประเภทอื่น รัฐต้องให้สิทธิเสรีภาพในการใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจร เช่น การกำหนดเส้น
ทางคนเดินและขี่จักรยานในเขตเมืองในกรณีเส้นทางระยะสั้นให้ครอบคลุมพื้นที่การจราจร ในการดำเนินการจัดสร้างเส้น
ทางใหม่ต้องจัดให้มีไหล่ทางที่ได้มาตรฐานตลอดเส้นทาง คนเดินเท้าและขี่จักรยาน มีสิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึง
สามารถเรียกร้องความต้องการขั้นพื้นฐานจากรัฐในฐานะที่เป็นราษฎรของรัฐซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการสนองตอบในรูปบริการ
สาธารณะได้แก่ การมีเส้นทางสัญจรที่มีประสิทธิภาพ  การมีเส้นทางสัญจรสำหรับคนเดินเท้าและขี่จักรยานทั้งในเขตชุมชน
เมืองและชนบท และคนเดินเท้าและขี่จักรยานมี สิทธิในความเสมอภาคการเลือกใช้ยานพาหนะในทางสัญจรรัฐจะต้องจัด
ให้มีเส้นทางสัญจรสำหรับจักรยานให้มีความเสมอภาคกับยานพาหนะประเภทอื่น มีเส้นทางคนเดินเท้าบนเส้นทางสัญจรที่
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้เดินเท้าและขี่จักยานเฉกเช่นเดียวกับผู้ใช้พาหนะอื่น!!
2.สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาในกรณีได้รับผลกระทบต่อสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร"
การขับขี่รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเขตเมืองหรือถนนในเขตชนบทย่อมต้องมีกฎกติกามารยาทในการขับขี่หากการ
ขับขี่รถในท้องถนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทุกประการ ก็คงไม่เกิดกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายประกันภัย 
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภัยทางถนน  แต่เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยแต่ละครั้งจะนำมาซึ่ง
ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินต่าง ๆ  ของบุคคล ก่อเกิดปัญหาต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมาก รัฐ
จึงได้ออกกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อให้ประชาชนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุได้รับความคุ้มครองสิทธิ ป้องกันและ
ปราบปรามผู้ก่อภัยทั้งหลายให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาที่ผู้เดินเท้าและขับขี่จักรยาน
จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงสิทธิเนื่องจากมาตรา 64 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ในลักษณะปิดปากว่า บุคคล จะแก้ตัว
ว่า ไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ ดังนั้นผู้เดินเท้าและขับขี่จักรยาน จึงต้องศึกษาเรียนรู้ถึง
ความคุ้มครองสิทธิเมื่อเกิดการละเมิดต่อสิทธิทั้งในทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเป็นหลักในการเรียกร้องค่าเสียหายในทาง
ละเมิดที่เกิดขึ้น!!
3.สิทธิตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้าและขี่จักรยาน"
คนเดินเท้าและขี่จักรยานมีความจำเป็นที่จะเรียนรู้สิทธิ์ของตนเองในการที่จะเลือกสัญจรด้วยการเดินเท้าและขี่จักรยาน
ตลอดจนเรียนรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในการที่จะส่งเสริมวัฒนธรรม
การเดินและขี่จักรยานในประเทศไทยผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดเส้นทางจักรยานและคนเดินเท้าจะต้องดำเนินการให้มีผล
และสภาพบังคับตามกฎหมายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดโดยประสานความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำกฎ ระเบียบ หรือข้อบัญญัติที่ส่ง
เสริมวัฒนธรรมการเดินและขี่จักรยานในประเทศไทยโดยกฎระเบียบ หรือข้อบัญญัติจะต้องออกให้ครอบคลุมทั้งงบ
ประมาณและสภาพบังคับทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติอย่างจริงจังได้!!
4. สิทธิของคนเดินเท้าและขี่จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ"
เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจำนวนขึ้นในแต่ละปี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวน
มาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับจริง 
และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาดำเนินคดียาวนาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้
รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเพื่อมาคุ้มครองแก้ปัญหาคู่กรณีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถบนท้องถนนให้ได้รับ
ความความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรอย่างทันท่วงทีโดยแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสิทธิ์
คนเดินเท้าและขี่จักรยานได้แก่ 1)ค่าสินไหมทดแทน  2)กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  !
 "
5. สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม"
ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม เช่นแรงงานนอกระบบมักจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าผู้ซึ่งได้รับ
สวัสดิการ การประกันสังคมจากภาครัฐอยู่แล้ว ฉะนั้นการขยายการคุ้มครองด้านประกันสังคมให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่ม
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แรงงานนอกระบบที่มี จำนวนสองในสามของกำลังแรงงานไทยทั้งหมด จึงน่าจะเป็นมาตรการซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่
จะทำหน้าที่เป็นหลัก ประกันความมั่นคงให้แก่แรงงานนอกระบบเหล่านี้ได้การตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ขึ้นเป็นการให้หลักประกันและรับรองสิทธิของคนงานที่จะได้รับการ คุ้มครองตามหลักการขององค์การ ไอ แอล โอ โดย
กำหนดให้รัฐต้องจ่ายเงินสมทบร่วมกับนายจ้างและลูกจ้างเป็นการคุ้มครองผู้ ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน !!
การประกันสังคมในเมืองไทยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้รับการแก้ไขปรับปรุงใหญ่สองครั้งในปี 2537 และ
ปี 2542 สาระสำคัญของกฎหมายที่มีการแก้ไขเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินสมทบประโยชน์ทดแทนและผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทน กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2534 เป็นต้นมา ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนใน 4 กรณี คือ ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ต่อมาในระหว่างปี 2541-2547       
มีการเพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีการชราภาพ การสงเคราะห์บุตรและการว่างงานให้อีก ทั้งนี้ในช่วงก่อนปี 2545 
กฎหมายประกันสังคมจะบังคับใช้กับกิจการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเท่านั้น แต่นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมากฎหมาย
นี้บังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่าหนึ่งคนทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งจะเห็นได้ว่าคนเดินเท้าและขี่จักรยานเมื่อ
ได้รับผลกระทบย่อมได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามกฎหมายนี้!!
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป"!
จากการศึกษาถึงสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรผู้ศึกษาวิจัยมีบทสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปใน
การเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองสิทธิ์ของคนใช้จักรยานและคนเดินเท้าเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาปรังปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆและการเข้าถึงบริการสาธารณะเพื่อนำไปสู่การปรับวัฒนธรรมจักรยานที่รองรับสิทธิ์ !

บทสรุป สิทธิผู้ขี่จักรยานบนทางสัญจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 4 ได้แก่  สิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์  สิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองและสิทธิในความ
เสมอภาค สิทธิได้รับความคุ้มครองทางแพ่ง ได้แก่ ความรับผิดในการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
สิทธิได้รับความคุ้มครองทางอาญาได้แก่ความรับผิดในการละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยประมวลกฎหมาย
อาญาเป็นจุดเริ่มแรกในการคุ้มครองสิทธิคนขี่จักรยานก่อนที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางละเมิด 
สิทธิตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้าและขี่จักรยานตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อยู่ในมาตรา 79-84 
ลักษณะ 10 ว่าด้วยรถจักรยานและ อยู่ในมาตรา 103-110 ลักษณะ 13 ว่าด้วยคนเดินเท้า สิทธิของคนเดินเท้าและขี่
จักรยานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและ
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงทีได้แก่ ค่าสินไหมทดแทนและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมและประการสุดท้ายสิทธิของคนเดินเท้าและขี่จักรยานได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ.2533"!
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป จากข้อมูลที่ได้การวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบถึงสิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรเช่น
สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ประมวล
กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535แก้ไข
เพิ่มเติมและพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมรวมไปถึงยังได้ศึกษาและเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของคนเดินเท้าและใช้จักรยานบนทางสัญจรและ
งานวิจัยในครั้งนี้ยังขาดความสมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณเพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนงานวิจัยเชิง
คุณภาพเช่นข้อมูลการอุบัติเหตุ  ข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายจราจร กฎหมายประกันสังคม กฎหมายคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถถ้าในภายหน้ามีผู้สนใจในการทำวิจัยเกี่ยวกับสิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจรจะทำวิจัยในเชิง
ปริมาณก็จะทำให้มีข้อมูลในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานแบบยั่งยืนต่อไป!!
7. กิตติกรรมประกาศ"

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์  ผู้ช่วยศุภชัย ปลายเนตรและคณาจารย์สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมทุกท่านที่ให้คำชี้แนะ
และสนับสนุนให้กำลังใจทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง!
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การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย"
Study on the Indicators of Typologies and Standards for the Development of "

Appropriate Sidewalks in Urban Areas, Thailand"!
นรา พงษ์พานิช1 และ จันทวรรณ บางศุข2!

1อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร!
2อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี!!

บทคัดย่อ"!
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของทางเท้าในพื้นที่เมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 
และศึกษาแนวคิดการพัฒนาทางเท้าจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำมาสร้างกรอบการศึกษาที่ใช้ในการคัดเลือกและ  
กลั่นกรอง “รูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายในพื้นที่เมืองของ
ประเทศไทย” และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าให้มีการใช้งานที่         
เหมาะสมในพื้นที่เมือง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: 
AHP) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 88 คน ซึ่งผลการศึกษาขั้นสุดท้าย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ตามหลักการของ AHP ได้แก่ ระดับเกณฑ์ประเมิน พบว่า “ด้านความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัย” มีความสำคัญสูงสุด ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 0.480 และระดับเกณฑ์ย่อย พบว่า “ความปลอดภัยบนทางข้าม
ทางแยกของคนเดินเท้า” เป็นตัวชี้วัดฯ ที่สำคัญมากที่สุด ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 0.875 โดยทั้ง 2 ระดับ พบว่ามีอัตราส่วนความ
สอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) อยู่ในเกณฑ์ของ AHP ตามที่กำหนดไว้ เมื่อ CR ≤ 0.10 ดังนั้นจึงถือว่าตัวชี้วัดฯ     
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกันของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้!!
คำสำคัญ: รูปแบบและมาตรฐาน, การพัฒนา, ทางเท้า, พื้นที่เมือง!!
Abstract"!
This study aims to explore the problems or limitations of the sidewalks in urban areas of Thailand, and to 
study the concepts of sidewalk development from the both Thailand and international concepts to create the 
framework of study. The typologies and standards of appropriate sidewalks of this study are studied to 
analyze by the research based on the Analytic Hierarchy Process (AHP). The questionnaire is used to survey 
the 88 experts’ opinions, which the final results of experiment can be divided into two levels based on the 
principle of AHP that include the criteria and sub-criteria levels. The findings show that the “safety and 
security indicator” is extremely importance of the criteria level with 0.480. Then, the “crossing safety 
indicator” is extremely importance of the sub-criteria level with 0.875. In addition, the consistency ratio (CR) 
of all levels is defined on the basis of AHP CR ≤ 0.10. Therefore, these indicators are the best reason of 
consideration to develop the typologies and standards of appropriate sidewalks of this study.!!
Keywords: Typologies and Standards, Development, Sidewalks, Urban Areas!!
1. บทนำ"!
“ทางเท้า” ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นตัวกำหนดสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สาธารณะ ชุมชน เมือง 
และประชาชนเข้าด้วยกัน ซึ่งยังเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่สำคัญของเมืองอีกด้วย เพราะนอกจากการใช้ประโยชน์ใน
การสัญจรของคนเดินเท้าหรือผู้ใช้ทางเท้าเป็นหลักแล้ว ยังรองรับพาหนะขนาดเล็กอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น จักรยาน 
และ รถเข็น เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชน นอกจากนี้ทางเท้ายังเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ทั่วไปที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรในทุกสังคมทั่วโลก แทบทุกการเดินทางจะเริ่มต้นและจบลงด้วยการใช้ทางเท้าทั้งสิ้น (Basset 
et al., 2008; World Health Organization, 2010; Rabl and Nazelle, 2012)!!
จากเหตุผลดังกล่าวประชาชนทุกคนควรมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ทางเท้าร่วมกัน แต่จากสภาพการคมนาคมขนส่งใน
ปัจจุบัน พบว่า มีจำนวนและความถี่ของคนเดินเท้าและพาหนะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวน
มาก ซึ่งพื้นที่ทางเท้าส่วนใหญ่ไม่อยู่ในสภาพที่เอื้อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเท่าที่ควร และ
ยังเกิดปัญหาการใช้ทางเท้าอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาความไม่ปลอดภัยของคนเดินเท้าในการใช้ทางเท้า และปัญหาความ
ไม่สะดวกในการสัญจรบนทางเท้าอันเนื่องมาจากกิจกรรมการใช้พื้นที่ทางเท้าผิดวัตถุประสงค์หรือการยึดครองอย่าง       
ไร้ระเบียบ จากร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย และปัญหาอุปสรรคจากอุปกรณ์ของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายบอก
ทาง เสาไฟฟ้า เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึง “การยินยอมของผู้ใช้ทางเท้าต่อสภาพแวดล้อมของรูปแบบ
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และมาตรฐานทางเท้าที่ถูกกำหนดมาให้” ทั้งในความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจากภาครัฐและผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ได้ก่อให้เกิด
ความสับสนต่อการใช้งานบนพื้นที่ทางเท้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของเมือง และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
ของประชาชนทุกคน (ชาตรี ควบพิมาย, 2556: 14; สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2556; สำนักผังเมือง, 
2555: 1; กรินทร์ กลิ่นขจร, 2556)!!
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาทางเท้า ที่ให้ความสำคัญ
กับผู้มีความรู้ความสามารถในด้านผังเมืองได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของทางเท้า      
โดยร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย เพื่อตอบสนอง
ต่อการใช้งานของผู้ใช้ทางเท้าที่มีวิถีชีวิตหลากหลายในพื้นที่เมืองของประเทศไทย !!
2. วัตถุประสงค์"!
2.1! เพื่อศึกษาปัญหาหรือข้อจำกัดต่างๆ ของทางเท้าในพื้นที่เมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน!
2.2! เพื่อสร้างกรอบการศึกษา จากแนวคิดการพัฒนาทางเท้าในพื้นที่เมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน!
2.3! เพื่อคัดเลือกและกลั่นกรอง รูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายในพื้นที่
เมืองของประเทศไทย!
2.4! เพื่อเสนอแนะ ตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายในพื้นที่
เมืองของประเทศไทย!!
3. ระเบียบวิธีวิจัย"!
3.1"กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง"
การศึกษาในครั้งนี้ได้กำหนดให้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ และผลงาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของกับการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่
รัฐตำแหน่งผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องของสำนักสถาปัตยกรรม (ส่วนกลาง) และสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด กรมโยธาธิการและผังเมือง (ส่วนภูมิภาค) โดยสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกได้ 2 กลุ่ม จากวิธีการ        
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ !!
3.1.1 ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มย่อย มีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จำนวน 15 คน ประกอบไปด้วย อาจารย์ประจำคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 12 คน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 คน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่รัฐของสำนักสถาปัตยกรรม 
(กรุงเทพฯ-ส่วนกลาง) กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 3 คน!
3.1.2 ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหลัก มีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จำนวน 109 คน ประกอบไปด้วย อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องฯ จำนวน 56 คน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 18 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 6 คน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 17 คนและเจ้าหน้าที่รัฐจากสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 53 คน!!
3.2" เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา"
3.2.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อที่สองของงานวิจัย โดยการสำรวจความคิดเห็นของ            
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มย่อย หรือ Expert Reviews (จำนวน 15 คน) เพื่อใช้ในการคัดเลือกตัวชี้วัดฯ ที่มีความสำคัญ และนำมา
กำหนดเป็นตัวชี้วัดฯ ต้นแบบ สำหรับการประเมินในขั้นตอนต่อไป !
3.2.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อที่สองของงานวิจัย โดยการสำรวจความคิดเห็นของ          
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหลัก (จำนวน 109 คน) จากคำถามที่เกี่ยวกับความสำคัญของตัวชี้วัดฯ โดยแบบสอบถามในส่วนนี้ใช้
กระบวนการของ AHP เป็นตัวประเมินค่าความสำคัญของแต่ละตัวชี้วัดฯ (Saaty, 1980)!!
3.3"การเก็บรวบรวมข้อมูล"
3.3.1 ช่วงที่ 1 การสืบค้นและทบทวนข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาทางเท้าที่ประสบ
ความสำเร็จ และปัญหาหรือข้อจำกัดต่างๆ ของทางเท้าในพื้นที่เมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน และตัวชี้วัดฯ ต่าง ๆ จาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามชุดที่ 1 !
3.3.2 ช่วงที่ 2 ผู้วิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย ถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ได้ไปพัฒนาตัวชี้วัดฯ โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการคัดเลือกตัวชี้วัดฯ จากแบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มย่อย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหลังจาก
นั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกลั่นกรองตัวชี้วัดฯ จากแบบสอบชุดที่ 2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ        
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ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหลัก โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาถึงอัตรา
การตอบกลับ (Response Rate) ที่มากพอหรือ “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม” ซึ่งพร้อมที่จะนำข้อมูลไป
ใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ (Dillman, 1978; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2536)!!
3.4"การวิเคราะห์ทางสถิติ"
3.4.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ด้วยค่าร้อยละจากผลการสำรวจแบบสอบถามชุดที่ 1 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินความความคิดเห็น 5 ระดับ แบบลิเคิร์ต (Likert) ได้แก่ ระดับ 1 คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”, ระดับ 
2 คือ “ไม่เห็นด้วย”, ระดับ 3 คือ “ไม่มีความเห็น”, ระดับ 4 คือ “เห็นด้วย”, ระดับ 5 คือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” เพื่อคัดเลือก     
ตัวชี้วัดฯ ต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มย่อย โดยคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดฯ ที่มี “ค่าร้อยละของความถี่” ในระดับ 5 (เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) ที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 เท่านั้น (วรนิษฐา บุญฤทธิ์, 2546: 44)!
3.4.2 การหาค่าระดับของ AHP เพื่อแสดงผลการตัดสินใจเลือกและลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดฯ ของผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
หลัก โดยนำข้อมูลจากการสำรวจแบบสอบถามชุดที่ 2 มาวิเคราะห์ตามกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ หรือ AHP ตาม
เกณฑ์ของ Thomas L. Saaty (1980) ได้แก่ ระดับ 1 คือ ความสำคัญ “เท่ากัน”, ระดับ 3 คือ ความสำคัญ “ปานกลาง”, 
ระดับ 5 คือ ความสำคัญ “มาก”, ระดับ 7 คือ ความสำคัญ “อย่างมาก”, และ ระดับ 9 คือ ความสำคัญ “มากที่สุด” และนำ
ค่าดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Expert Choice เพื่อหาลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดฯ 
จากลำดับความสำคัญน้อยที่สุดถึงลำดับความสำคัญมากที่สุด (ศุภลักษณ์ ใจสูง และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา, 2555)!!
4. ผลการวิจัย"!
4.1"ผลการคัดเลือกตัวชี้วัดฯ ภายใต้กรอบการศึกษา"
ผู้วิจัยได้เริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสืบค้นแนวคิดการพัฒนาทางเท้า ปัญหาและข้อจำกัดของทางเท้าในพื้นที่
เมือง และตัวชี้วัดฯ ต่าง ๆ โดยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้!!

ตารางที่ 1 ปัญหาและข้อจำกัดของทางเท้าในพื้นที่เมือง!

ที่มา: ชาตรี ควบพิมาย (2556), สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2556), สำนักผังเมือง (2555), กรินทร์ 
กลิ่นขจร (2556) และ ผู้วิจัยสำรวจภาคสนาม (2556)!!

ลำดับ หัวข้อ

1 อุปสรรคและสิ่งกีดขวางบนทางเท้าที่ทำให้ผู้สัญจรด้วยเท้าไม่ได้รับความสะดวก จากการลุกล้ำของกิจกรรมและสิ่งของของผู้ค้าหาบเร่-
แผงลอย

2 อุปสรรคและสิ่งกีดขวางบนทางเท้าที่ทำให้ผู้สัญจรด้วยเท้าไม่ได้รับความสะดวก จากการวางอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ป้าย
โฆษณา และตู้โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น

3 อุปสรรคและสิ่งกีดขวางบนทางเท้าที่ทำให้ผู้สัญจรด้วยเท้าไม่ได้รับความสะดวก จากการจอดรถบนทางเท้า เช่น รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

4 ทางเดินเท้าไม่สามารถให้บริการแก่ผู้พิการได้ เช่น ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทางลาดสำหรับคนพิการที่ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

5 ทางเดินเท้าชำรุด ขาดการดูแลรักษา

6 ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรด้วยเท้าจากการเดินข้ามถนน เนื่องจากรถวิ่งเร็ว และไม่ค่อยหยุดให้คนข้าม

7 ความไม่ปลอดภัยบนทางเท้าต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรด้วยเท้า ที่ขาดการแบ่งแยกการใช้งานที่ชัดเจน

8 ความสับสนต่อระบบการสัญจรทั้งบนทางเท้าและถนนสาธารณะ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจของระบบการคมนาคม
ขนส่งในชุมชนเมือง

9 ความสกปรกบนทางเท้า จากกิจกรรมของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยไม่ได้คำนึงถึงการรักษาความสะอาด

10 ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า จากวัสดุและสิ่งของของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพของ
ชุมชนเมือง

11 ขาดการกำหนดนโยบายและมาตรฐานทางเท้าที่เหมือนกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมือง

12 ขาดความเข้าใจและเอาใจใส่ในการออกแบบทางเท้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้ทางเท้า กับอัตลักษณ์ของสถานที่ 
วิถีชีวิต และสังคมในพื้นที่นั้นๆ
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4.1.1 สรุปแนวคิดและทษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเท้าของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ (1) แนวคิดชุมชนแห่งการเดิน 
(Walkable Communities) ที่เน้นความสามารถในการเดินได้ง่าย ที่เป็นการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับคนเดิน
เท้า (2) แนวคิดถนนคนเดินและภูมิทัศน์ถนน (Pedestrians Malls and Streetscapes) ที่เน้นการวิเคราะห์รูปแบบทางเท้า
ที่เหมาะสมซึ่งมี 3 รูปแบบหลัก คือ ย่านเดินเท้าชนิดเต็มรูปแบบ (Full Mall) ย่านเดินเท้ากึ่งระบบการขนส่งสาธารณะ 
(Transit Mall) และย่านเดินเท้ากึ่งการสัญจรแบบปกติ (Semi Mall)!
4.1.2 สรุปปัญหาและข้อจำกัดของทางเท้าในพื้นที่เมืองของการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและการเก็บ
ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ซึ่งสามารถระบุได้ ทั้งสิ้น 12 หัวข้อสำคัญ (ตารางที่ 1) !
4.1.3 สรุปตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้สร้างกรอบ
การศึกษาที่กำหนดให้ค่าผลรวมต้องมีความสัมพันธ์กับปัญหาและข้อจำกัดของทางเท้าในพื้นที่เมือง และแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเท้าดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่มีความสัมพันธ์มากกว่า 2 ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวชี้วัดฯ โดย     
พบว่า ตัวชี้วัดฯ ต้นแบบ ที่มีค่าผลรวมผ่านการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ 3 ด้านหลัก และ 14 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 2)!!

ตารางที่ 2  ตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมือง!

ที่มา: ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (2555), Clean Air Asia Center (2013), Krambeck and Shah (2006)!!
4.2 ผลการคัดเลือกตัวชี้วัดฯ จากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มย่อย"
จากการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามชุดที่ 1 ในการสำรวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มย่อย จำนวน 15 คน ผู้วิจัย
พบว่าตัวชี้วัดฯ จำนวน 3 ตัวชี้วัดฯ จากทั้งหมดที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ “สัดส่วนของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่
ทำให้เกิดการเสียชีวิตต่อคนเดินเท้า” “การรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยจากอาชญากรรมของคนเดินเท้า” และ “ระดับ
ของพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของผู้ขับขี่ที่มีผลต่อคนเดินเท้า” สำหรับตัวชี้วัดฯ ได้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละโดยรวม 64.85% จำนวน 11 ตัวชี้วัดฯ !!
4.3 ผลการกลั่นกรองตัวชี้วัดฯ จากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหลัก"
4.3.1 การกำหนดปัญหาและจำแนกระดับของเกณฑ์ (Decomposition of Criteria Levels) ผู้วิจัยนำตัวชี้วัดฯ มาจำแนก
ตามวิธีของ AHP ได้ 3 ด้านหลักในระดับเกณฑ์ประเมิน และ 11 ตัวชี้วัดฯ ในระดับเกณฑ์ย่อย !

ลำดับ ด้านหลัก (ที่สำคัญ) และตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมือง

ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

-  สัดส่วนของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตต่อคนเดินเท้า

- ความขัดแย้งระหว่างทางเท้ากับโหมดสัญจรอื่นๆ

- ความปลอดภัยในทางข้าม

- การรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยจากอาชญากรรม

- คุณภาพของพฤติกรรมผู้ขับขี่

ด้านความสะดวกสบายและความน่าสนใจ

- การบำรุงรักษาและความสะอาดของทางเท้า

- การดำรงอยู่และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและผู้พิการ

- การดำรงอยู่และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เช่น ม้านั่ง และห้องน้ำสาธารณะ

- อุปสรรคอย่างถาวรและชั่วคราวบนทางเดินเท้า

- การมีทางข้ามตลอดถนนสายหลัก

ด้านนโยบายสนับสนุน

- เงินทุนและทรัพยากรที่ทุ่มให้กับการวางแผนการเดินเท้า

- การมีอยู่ของแนวทางการออกแบบชุมชนเมือง

- การมีอยู่และการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยแลระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับทางเดินเท้า

- ระดับของการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้า และมารยาทและการขับขี่ที่ปลอดภัย
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4.3.2 การสร้างโครงสร้างลำดับชั้น (Hierarchical Structure) ผู้วิจัยนำตัวชี้วัดฯ ทั้ง 3 ด้านหลักในระดับเกณฑ์ประเมิน 
และ 11 ตัวชี้วัดฯ ในระดับเกณฑ์ย่อยมาสร้างเป็นโครงสร้างลำดับชั้นตามวิธีของ AHP !
4.3.3 การเปรียบเทียบคู่ (Pair-wise Comparisons) ผู้วิจัยสร้างตาราง “เมทริกซ์การเปรียบเทียบคู่ความสำคัญ” และนำ
ผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหลัก มาใส่ในตารางดังกล่าว ทั้ง 3 ด้านหลักในระดับเกณฑ์
ประเมิน และ 11 ตัวชี้วัดฯ ในระดับเกณฑ์ย่อย โดยอ้างอิงจากการจัดลำดับความสำคัญตามโครงสร้างลำดับชั้นตามวิธี
ของ AHP และจากการกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำการเปรียบเทียบค่าของเกณฑ์ทีละคู่ในแต่ละลำดับชั้น ตามเกณฑ์ 
“ค่าระดับความสำคัญ” ของ Thomas L. Saaty (1980)!
4.3.4 การตรวจสอบความสอดคล้อง (Consistency Check) ผู้วิจัยนำค่าระดับความสำคัญในตารางเมทริกซ์การเปรียบ
เทียบคู่ความสำคัญมาตรวจสอบความสอดคล้องของทั้ง 3 ด้านหลักในระดับเกณฑ์ประเมิน และ 11 ตัวชี้วัดฯ ในระดับ
เกณฑ์ย่อย โดยการคำนวนหา “ค่าน้ำหนัก” “ค่าดัชนีความสอดคล้อง” (Consistency Index: CI) และ “อัตราส่วนความ
สอดคล้อง” (Consistency Ratio: CR) เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้!!

ตารางที่ 3  แสดงค่าน้ำหนักระดับเกณฑ์ประเมิน!

!
ระดับเกณฑ์ประเมิน จากตารางที่ 3 แสดงผลการหาค่าน้ำหนักโดยรวมของ 3 ด้านหลักในระดับเกณฑ์ประเมิน โดยพบว่า
ตัวชี้วัดที่สำคัญสูงสุดลำดับที่ 1 มีค่าน้ำหนัก 0.480 คือ “(C01) ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย” รองลง
มาในลำดับที่ 2 มีค่าน้ำหนัก 0.406 คือ “(C02) ด้านความสะดวกสบายและความน่าสนใจ” และถัดไปลำดับที่ 3 มีค่าน้ำ
หนัก 0.114 คือ “(C03) ด้านนโยบายสนับสนุน” ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) 
คือ “0.025” ดังนั้นเมื่อ CR มีค่าอยู่ในเกณฑ์ CR ≤ 0.10 จึงถือว่าเมทริกซ์การเปรียบเทียบคู่ความสำคัญนี้มีความ
สอดคล้องกันของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้!!

ตารางที่ 4  แสดงค่าน้ำหนักระดับเกณฑ์ประเมิน!

!
ระดับเกณฑ์ย่อย จากตารางที่ 4 แสดงผลการหาค่าน้ำหนักโดยรวมของ 11 ตัวชี้วัดฯ ในระดับเกณฑ์ย่อย พบว่า สามารถ
แบ่งกลุ่มตามลักษณะค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดฯ ออกได้ 4 กลุ่ม คือ “ตัวชี้วัดฯ สำคัญมากที่สุด” “ตัวชี้วัดฯ สำคัญมาก”       

เกณฑ์ ค่าน้ำหนัก ลำดับที่

(C01) ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 0.480 1

(C02) ด้านความสะดวกสบายและความน่าสนใจ 0.406 2

(C03) ด้านนโยบายสนับสนุน 0.114 3

เกณฑ์/ตัวชี้วัดฯ ค่าน้ำหนัก ลำดับที่

ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (ค่า CR โดยรวม= 0.025)

(S01) ความขัดแย้งระหว่างทางเท้ากับโหมดสัญจรอื่นๆ 0.125 5

(S02) ความปลอดภัยบนทางข้ามทางแยกของคนเดินเท้า 0.875 1

ด้านความสะดวกสบายและความน่าสนใจ (ค่า CR โดยรวม= 0.10)

(S03) การบำรุงรักษาและความสะอาดของทางเท้า 0.094 7

(S04) การดำรงอยู่และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและผู้พิการ 0.337 2

(S05) การดำรงอยู่และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินเท้าทั่วไป 0.337 2

(S06) การป้องกันอุปสรรคอย่างถาวรและชั่วคราวบนทางเดินเท้า 0.131 4

(S07) การมีทางข้ามตลอดถนนสายหลัก 0.101 6

ด้านนโยบายสนับสนุน (ค่า CR โดยรวม= 0.00)

(S08) เงินทุนและทรัพยากรที่ทุ่มให้กับการวางแผนการเดินเท้า 0.250 3

(S09) การมีอยู่ของแนวทางการออกแบบชุมชนเมือง 0.250 3

(S10) การมีอยู่และการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับทางเดินเท้า 0.250 3

(S11) ระดับของนโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้า 0.250 3
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“ตัวชี้วัดฯ สำคัญปานกลาง” และ “ตัวชี้วัดฯ สำคัญที่เหลือ” โดยเรียงตามความสำคัญของค่าหนักหนัก ดังนี้ (1) ตัวชี้วัดฯ 
สำคัญมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดฯ ที่มีค่าน้ำหนักสูงสุดลำดับที่ 1 ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 0.875 ได้แก่ “(S02) ความปลอดภัยบนทาง
ข้ามทางแยกของคนเดินเท้า” (2) ตัวชี้วัดฯ สำคัญมาก คือ ตัวชี้วัดฯ ที่มีค่าน้ำหนักรองลงมาในลำดับที่ 2 ซึ่งมีค่าน้ำหนัก
เท่ากันที่ 0.337 ได้แก่ “(S04) การดำรงอยู่และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและผู้พิการ” “(S05) 
การดำรงอยู่และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินเท้าทั่วไป” (3) ตัวชี้วัดฯ สำคัญปานกลาง คือ ตัวชี้วัดฯ 
ที่มีค่าน้ำหนักรองลงมาในลำดับที่ 3 ซึ่งมีค่าน้ำหนักเท่ากันที่ 0.250 ได้แก่ “(S08) เงินทุนและทรัพยากรที่ทุ่มให้กับการ
วางแผนการเดินเท้า” “(S09) การมีอยู่ของแนวทางการออกแบบชุมชนเมือง” “(S10) การมีอยู่และการบังคับใช้กฎหมาย
ความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับทางเดินเท้า” และ “(S11) ระดับของนโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อความ
ปลอดภัยของคนเดินเท้า” (4) ตัวชี้วัดฯ สำคัญที่เหลือ คือ ตัวชี้วัดฯ ที่มีค่าน้ำหนักรองลงมาในลำดับที่ 4-7 ซึ่งมีค่าน้ำหนัก
เรียงกันลงไป ได้แก่ ค่าน้ำหนัก 0.131 คือ “(S06) การป้องกันอุปสรรคอย่างถาวรและชั่วคราวบนทางเดินเท้า” และค่า        
น้ำหนัก 0.125 คือ “(S01) ความขัดแย้งระหว่างทางเท้ากับโหมดสัญจรอื่นๆ” และค่าน้ำหนัก 0.101 คือ “(S07) การมี    
ทางข้ามตลอดถนนสายหลัก” และค่าน้ำหนัก 0.094 คือ “(S03) การบำรุงรักษาและความสะอาดของทางเท้า” ตามลำดับ!!
โดยมีอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ที่ได้จากการคำนวนในระดับเกณฑ์ย่อยของทั้ง 3 เมทริกซ์    
การเปรียบเทียบคู่ความสำคัญอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ คือ CR ≤ 0.10 ดังนั้นถือว่าเมทริกซ์การเปรียบเทียบคู่ความ
สำคัญเหล่านี้มีความสอดคล้องกันของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้ง 3 ด้าน คือ “0.025” “0.10” และ “0.00”            
ตามลำดับ (ตารางที่ 4)!!
4.4 ผลการกำหนดและเสนอแนะตัวชี้วัดฯ "
จากผลการกลั่นกรองตัวชี้วัดฯ ของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหลักทำให้สามารถแบ่งกลุ่มของตัวชี้วัดตามลักษณะความสำคัญของ
ค่าน้ำหนักได้ 4 กลุ่มดังกล่าว และการศึกษาครั้งนี้ได้นำโปรแกรม Expert Choice มาประยุกต์ใช้ในการทบทวนและ       
การตรวจสอบค่า CR ของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายอีกครั้ง ด้วยการนำผลจากการสำรวจแบบสอบถามชุดที่ 2 มาใส่
ลงในแบบสอบถามของโปรแกรมฯ และใช้คำสั่งให้โปรแกรมฯ คํานวณ “ค่าน้ำหนัก” “อัตราส่วนความสอดคล้องหรือ CR” 
และนําเสนอผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ของทั้งระดับเกณฑ์ประเมินและเกณฑ์ย่อย โดยผลการทดสอบทั้งหมดด้วยโปรแกรมฯ       
พบว่า “ค่าน้ำหนัก” “อัตราส่วนความสอดคล้องหรือ CR” ของทั้งระดับเกณฑ์ประเมินและเกณฑ์ย่อย มีความสอดคล้องกับ
การคำนวนด้วยวิธีการของ AHP ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้สามารถกำหนดและเสนอแนะตัวชี้วัดฯ ของการศึกษาได้ดังต่อไปนี้!!
4.4.1 ตัวชี้วัดฯ สำคัญมากที่สุด คือ ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าระดับเกณฑ์ประเมินด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญมากที่สุดลำดับที่ 1 โดยมีค่าน้ำหนัก 0.480 และสอดคล้องกับผลในระดับเกณฑ์
ย่อยได้แก่ “ความปลอดภัยบนทางข้ามทางแยกของคนเดินเท้า” ที่มีค่าน้ำหนักสูงสุดลำดับที่ 1 โดยมีค่าน้ำหนัก 0.875      
ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ในหัวข้อ 4.1.2!
4.4.2 ตัวชี้วัดฯ สำคัญมาก คือ ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับเกณฑ์ประเมินด้านความสะดวกสบายและความน่า
สนใจ มีความสำคัญรองลงมาลำดับที่ 2 โดยมีค่าน้ำหนัก 0.406 และสอดคล้องกับผลในระดับเกณฑ์ย่อยได้แก่ “การดำรง
อยู่และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและผู้พิการ” และ “การดำรงอยู่และคุณภาพของสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับคนเดินเท้าทั่วไป” โดยมีค่าน้ำหนักเท่ากันที่ 0.337 เป็นลำดับที่ 2 ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและ
ข้อจำกัดต่าง ๆ ในหัวข้อ 4.1.2!
4.4.3 ตัวชี้วัดฯ สำคัญปานกลาง คือ ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับเกณฑ์ประเมินด้านนโยบายสนับสนุน มีความ
สำคัญรองลงมา ลำดับที่ 3โดยมีค่าน้ำหนัก 0.114 และสอดคล้องกับผลในระดับเกณฑ์ย่อยได้แก่ “เงินทุนและทรัพยากร      
ที่ทุ่มให้กับการวางแผนการเดินเท้า” “การมีอยู่ของแนวทางการออกแบบชุมชนเมือง” “การมีอยู่และการบังคับใช้กฎหมาย
ความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับทางเดินเท้า” และ “ระดับของนโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย
ของคนเดินเท้า” โดยมีค่าน้ำหนักเท่ากันที่ 0.250 เป็นลำดับที่ 3 ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ใน
หัวข้อ 4.1.2!
4.4.4 ตัวชี้วัดฯ สำคัญที่เหลือ คือ  ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่าตัวชี้วัดฯ สำคัญที่เหลือได้กระจายอยู่ในระดับเกณฑ์
ประเมินทั้งสองด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และด้านความสะดวกสบายและความน่าสนใจ 
โดย  สามารถกำหนดตัวชี้วัดฯในระดับเกณฑ์ย่อย ลำดับที่ 4-7 ซึ่งมีค่าน้ำหนักเรียงกันลงไปได้แก่ “การป้องกันอุปสรรค
อย่างถาวรและชั่วคราวบนทางเดินเท้า” มีค่าน้ำหนัก 0.131 เป็นลำดับที่ 4 และ “ความขัดแย้งระหว่างทางเท้ากับโหมด
สัญจรอื่นๆ” มีค่าน้ำหนัก 0.125 เป็นลำดับที่ 5 และ “การมีทางข้ามตลอดถนนสายหลัก” มีค่าน้ำหนัก 0.101 เป็นลำดับที่ 6 
และ “การบำรุงรักษาและความสะอาดของทางเท้า” มีค่าน้ำหนัก 0.094 เป็นลำดับที่ 7 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหา
และข้อจำกัดต่าง ๆ ในหัวข้อ 4.1.2!!!!
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ"!
5.1"สรุปผลการศึกษา"
การศึกษาตัวชี้วัดฯ ในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึง “แนวคิดชุมชนแห่งการเดิน” ที่เน้นความสามารถในการเดินได้ง่ายสะดวกและ
ปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า และ “แนวคิดถนนคนเดินและภูมิทัศน์ถนน” ที่เน้นการวิเคราะห์รูปแบบทางเท้าที่เหมาะสมใน
พื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาหรือข้อจำกัดของทางเท้าในพื้นที่เมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยสามารถสรุปเนื้อหาของ
การศึกษาทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมและการสำรวจภาคสนาม เพื่อใช้ในการประเมินและตรวจสอบการคัดเลือกและ
กลั่นกรองตัวชี้วัดฯ ต่าง ๆ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มย่อยและผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหลัก ด้วยการสำรวจจากแบบสอบถามจำนวน 
2 ชุด และการนำ AHP มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตัดสินใจให้ลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดฯ ซึ่งสามารถสรุปผลออก
มาเป็นเกณฑ์ประเมิน 3 ด้านหลัก และเกณฑ์ย่อยมีทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด และจากผลการศึกษาขั้นสุดท้ายสามารถกำหนด        
ตัวชี้วัดฯ ที่มีความสำคัญตามลักษณะของค่าน้ำหนักได้ 4 กลุ่ม ดังที่แสดงรายละเอียดในข้างต้น !!
ดังนั้น ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำตัวชี้วัดฯ ทั้ง 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย ด้านความสะดวกสบายและความน่าสนใจ และด้านนโยบายสนับสนุน และ 11 ตัวชี้วัดฯ ได้แก่ (1) ความขัดแย้ง
ระหว่างทางเท้ากับโหมดสัญจรอื่น ๆ (2) ความปลอดภัยบนทางข้ามทางแยกของคนเดินเท้า (3) การบำรุงรักษาและความ
สะอาดของทางเท้า (4) การดำรงอยู่และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและผู้พิการ (5) การดำรงอยู่
และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินเท้าทั่วไป (6) การป้องกันอุปสรรคอย่างถาวรและชั่วคราวบนทาง   
เดินเท้า (7) การมีทางข้ามตลอดถนนสายหลัก (8) เงินทุนและทรัพยากรที่ทุ่มให้กับการวางแผนการเดินเท้า (9) การมีอยู่
ของแนวทางการออกแบบชุมชนเมือง (10) การมีอยู่และการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยว
กับทางเดินเท้า และ (11) ระดับของนโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้า ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยผู้ใช้ควร
พิจารณาถึงปัญหาและข้อจำกัด ตลอดจนแนวทางการพัฒนาทางเท้าในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้!!
5.2"ข้อเสนอแนะ"
จากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อจำกัดในเรื่องการอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยต้องอธิบาย
ความหมายของเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัดฯ และชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 ให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายมี
ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการตอบแบบสอบถาม ถ้าหากผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจกระบวนการดังกล่าวอาจส่งผล
ให้ผลลัพธ์ของค่าความสำคัญของตัวชี้วัดฯ ขาดความน่าเชื่อถือและไม่สะท้อนค่าความสอดคล้องกันของเหตุผลอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อ CR ≤ 0.10 ส่วนการประยุกต์ใช้โปรแกรม Expert Choice มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผล
การคำนวนด้วยวิธีของ AHP เป็นอย่างดี !!
นอกจากนี้ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการสำรวจแบบสอบถามด้วยวิธีของ AHP สำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรมีการ
กำหนดข้อความหรือคำจำกัดความของตัวชี้วัดเหล่านั้น ให้มีความรัดกุมและกระชับมากขึ้น เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถเข้าใจในความหมายและบริบทของตัวชี้วัดเหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น!!
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ปัญหาการใช้สะพานลอยหน้าโรงเรียนและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร"
Problems of and Solutions for Overpass for Pedestrians Crossing Street in Front of School: "

Case Study of Na-Luang School in Thung-Kru District Bangkok"!
พงศธร อิทธิโชติ1 และ ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง2    !

1นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี!
2รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี!!

บทคัดย่อ!!
การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบปัญหาการใช้งานสะพานลอยที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนาหลวง โดยทำการศึกษาลักษณะ
ความต้องการในการเดินข้ามถนนและศึกษาปัญหาการใช้งานสะพานลอยด้วยเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน การเก็บข้อมูล
ของการศึกษานี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์คนเดินข้ามถนนและการตั้งกล้องบันทึกวิดีโอเพื่อบันทึกกิจกรรมการข้ามถนน             
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักสถิติเชิงพรรณนา เพื่อนำไปสู่การสรุปปัญหาและจัดทำแนวทางในการแก้ปัญหา ผลจากการ
ตรวจสอบปัญหา พบว่า คนข้ามถนนหน้าโรงเรียนนาหลวงมีลักษณะการข้ามพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ในช่วงก่อนเข้าเรียน
ตอนเช้าและหลังเลิกเรียนตอนเย็น ผลจากการตรวจสอบปัญหาด้วยเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน พบว่า สะพานลอยไม่เหมาะ
สมกับความต้องการและลักษณะการข้ามถนนหน้าโรงเรียนนาหลวง กล่าวคือ แม้ว่าสะพานลอยจะผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ติดตั้งสะพานลอยของกรุงเทพมหานคร แต่ร้อยละ 69 ของคนเดินข้ามถนนส่วนใหญ่ไม่เลือกใช้สะพานลอยในการเดินข้าม
ถนน และร้อยละ 84.5 ของคนเดินข้ามถนนส่วนใหญ่ใช้สะพานลอยบางครั้ง และร้อยละ 61 ของคนเดินข้ามถนน               
ไม่พึงพอใจในด้านความสบายจากการใช้งาน ขณะที่การข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยจะใช้เวลา 59.7 วินาที ซึ่งมากกว่า 4 
เท่าของเวลาที่ข้ามบนถนนโดยไม่ใช้สะพานลอย แต่อย่างไรก็ตามสะพานลอยยังมีข้อดี คือ คนเดินข้ามถนนรู้สึกปลอดภัย
จากการถูกรถชนและไม่ต้องรอเวลาในการเดินข้ามถนน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอให้ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการติดตั้ง
สะพานลอยสำหรับกรณีหน้าโรงเรียน และเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนทางข้ามจากสะพานลอยเป็นทางม้าลายที่มีเจ้าหน้าที่
คอยอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาที่มีการใช้งานมาก คือ ช่วงก่อนเข้าเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียนตอนเย็น ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าว จะความสอดคล้องกับการใช้งานทางข้ามในประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ผลจากการ
ปรับเปลี่ยนเป็นจากสะพานลอยเป็นทางม้าลายจะช่วยเพิ่มพื้นที่ทางเท้าให้กับคนเดินเท้าและทำให้ทัศนียภาพหน้าโรงเรียน
ดีขึ้นอีกด้วย!!
คำสำคัญ: สะพานลอย, คนเดินเท้า, การข้ามถนน, ปัญหา, แนวทางแก้ไข!!
Abstract"!
The aim of this research is to study problems of pedestrian-crossing bridge in front of Na-Luang School. The 
research began with study of demand characteristics of pedestrian crossing the street and study of problems 
using the overpass with 4 criteria. Data collection was done by interviewing and VDO recording pedestrians 
crossing the street. Data were analyzed using descriptive statistics which leaded to conclusions of problems 
of and solutions for the case study. The results revealed that the bridge was not appropriated for the needs 
of pedestrian crossing the street in front of Na-Luang school. Although the overpass met the warrants for 
installation of pedestrian-crossing bridge for school area of Bangkok Metropolitan Administration (BMA), 69 
percent of pedestrians did not use overpass to cross street and 84.5 percent of pedestrians used overpass 
to cross street sometime. It was also found that 61 percent of pedestrians did not liked the bridge in terms of 
travel comfort and total crossing time (59.7 seconds), which was about 4 times more than the total crossing 
time when not using the bridge. However, the bridge had few advantages: safety from car crash and zero 
waiting time for crossing street. Therefore, the researchers has proposed BMA revise warrants for installation 
of pedestrian-crossing bridge for school area. The researchers also has proposed the use of zebra crosswalk 
instead of pedestrian-crossing bridge for the Na-Luang school and the school should provide staffs to help 
students crossing street during peak-hours, which are just before the beginning of classes in the morning 
and just after the end of classes in the evening. The use of zebra crosswalk instead of pedestrian-crossing 
bridge will also create more space for pedestrians walking along the street and will make the scenery at 
school area better.  !!
Keywords: Overpass, Pedestrian, Crossing, Problem, Solution!!!!
! !
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1. บทนำ"!
การเดินเท้าถือได้ว่าเป็นการเดินทางรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานของการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป ซึ่งการเดินทางในทุก
ครั้งจะต้องอาศัยการเดินเท้าร่วมด้วยเสมอ จึงจะสามารถเดินทางจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ การเดิน
ทางในรูปแบบของการเดินเท้านั้นถือเป็นการเดินทางที่ไม่สร้างมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีค่าใช้จ่าย และส่งผลดี
ต่อสุขภาพของผู้เดินเท้าด้วย ซึ่งชุมชนเมืองที่น่าอยู่ควรเป็นเมืองที่เราสามารถเดินเท้าได้อย่างสะดวก สบายและปลอดภัย
กับทุกๆ คน !!
การเดินข้ามถนนหน้าโรงเรียนในเขตชุมชนเมืองถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากกิจกรรมการเดินทางไปและกลับระหว่าง
โรงเรียนและย่านชุมชนที่พักอาศัยของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ทำให้เกิดความต้องการในการเดินข้ามถนน รวมไปถึง
ความต้องการในการเดินข้ามถนนของคนกลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย!!
ปัญหาในการข้ามถนนในเขตชุมชนเมืองมีลักษณะที่สำคัญ กล่าวคือ ในเขตเมืองจะประกอบด้วยแหล่งกิจกรรมที่มี
ประชากรอยู่ค่อนข้างหนาแน่น เช่น ชุมชนที่พักอาศัย สถานศึกษา ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น จึงทำให้มีคนเดินข้าม
ถนนเป็นจำนวนมากภายใต้เงื่อนไขของปริมาณรถยนต์ที่สัญจรไปมาบนถนนจำนวนมาก ทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
คนเดินข้ามถนนกับปริมาณการจราจรบนถนนในเขตชุมชนเมือง จากข้อมูลสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก (สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ, 2554) พบว่า มีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับคนเดินเท้าทั้งสิ้น 2,612 ราย ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
คนเดินเท้าในกรุงเทพมหานครสูงถึง 1,099 ราย  !!
กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาในการเดินข้ามถนน จึงได้นำสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนนเข้ามาติดตั้งแล้วก
ว่า 887 แห่ง (สำนักการจราจรและขนส่ง, 2555) อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาในด้านการใช้งาน กล่าวคือ  คนเดินข้ามถนน
จำนวนมากมักจะไม่เลือกใช้สะพานลอยในการเดินข้ามถนน ดังนั้น การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบปัญหาการใช้งาน
สะพานลอยที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนาหลวงในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และเสนอแนะแนวทางเพื่อช่วยคนเดินข้ามถนน
บริเวณหน้าโรงเรียนนาหลวงต่อไป!!
2. วัตถุประสงค์"!
2.1 ศึกษาปัญหาการใช้งานสะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง                                                                          !
2.2 เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยคนเดินข้ามถนนหน้าโรงเรียนนาหลวง                                                                          "!
3. อุปกรณ์และวิธีการ"!
3.1 พื้นที่ศึกษา ทำการศึกษาทางข้ามสะพานลอย โดยกำหนดกรณีศึกษา คือ สะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะพานลอยตั้งอยู่บนถนนพุทธบูชา แสดงดังภาพที่ 1!

� !!
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3.2 วิธีการศึกษา "
3.2.1 การตรวจสอบกรณีศึกษา เป็นขั้นตอนที่ทำการตรวจสอบความเหมาะสมของการติดตั้งสะพานลอยของกรณีศึกษา 
โดยผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบสะพานลอยของกรณีศึกษาด้วยเกณฑ์การพิจารณาการติดตั้งทางข้ามที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ต่างๆ ของ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร (สำนักงานวิศวกรรมจราจร, 2533)!
3.2.2 การศึกษาลักษณะความต้องการในการเดินข้ามถนน เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงลักษณะการเดินข้ามถนนของกลุ่ม
คนเดินเท้าบริเวณสะพานลอยของกรณีศึกษา!
3.2.3 การตรวจสอบปัญหาการใช้งานสะพานลอยด้วยเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย!!

ศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของสะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพ
และระบบกิจกรรมต่างๆ บริเวณโดยรอบสะพานลอยของกรณีศึกษา!
การประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบถึงความรู้สึกที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งาน
สะพานลอยในการเดินข้ามถนน มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความปลอดภัยจากการถูกรถชน (2) เวลาในการรอ
ข้ามถนน (3) ความยุ่งยากในการใช้งาน (4) ความสบายในการใช้งาน (5) ความปลอดภัยจากเหตุการณ์              
ไม่พึงประสงค์ โดยใช้เทคนิคการสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มคนเดินข้ามถนน!
การประเมินประสิทธิภาพในการใช้งาน เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของทางข้าม ว่าสามารถช่วย
คนเดินข้ามถนนได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ มี 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) เวลาในการรอข้ามถนน (2) เวลาในการ
เดินข้ามถนน โดยใช้เทคนิคการตั้งกล้องบันทึกวิดีโอเพื่อบันทึกกิจกรรมการเดินข้ามถนน!
การประเมินความคุ้มค่าในการใช้งาน เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน ว่าสะพานลอยของ
กรณีศึกษาสามารถช่วยคนเดินข้ามถนนได้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ มี 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ช่วงเวลาที่เปิด
ให้บริการ (2) สัดส่วนจำนวนผู้ใช้สะพานลอยในการเดินข้ามถนนทุกครั้ง (3) สัดส่วนของคนเดินข้ามถนนที่ใช้และ
ไม่ใช้สะพานลอยในการเดินข้ามถนน โดยใช้เทคนิคการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของคนเดินข้ามถนน!!

3.2.4 เก็บข้อมูลในช่วงเวลาเปิดเทอมและปิดเทอม แบ่งเป็น วันปกติกลางสัปดาห์ 1 วัน (เลือกวันอังคาร หรือ วันพุธ หรือ 
วันพฤหัสบดี) และวันหยุด 1 วัน (เลือกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์) โดยเลือกเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 4 ช่วง คือ ชั่วโมงเร่งด่วน 
(เช้า - เย็น) และนอกชั่วโมงเร่งด่วน (กลางวัน – กลางคืน) แสดงดังตารางที่ 1!!

ตารางที่ 1 ช่วงเวลาที่เลือกเก็บข้อมูล!

� "!

ช่วงเวลา เวลา

ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า 07:30 น. - 08:30 น.

นอกชั่วโมงเร่งด่วนกลางวัน 12:00 น. - 13:00 น.

ชั่วโมงเร่งด่วนเย็น 16.30 น. – 17.30 น.

นอกชั่วโมงเร่งด่วนกลางคืน 20:00 น. – 21:00 น.
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3.3 ขั้นตอนการศึกษา "
ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการศึกษา คือ เริ่มต้นการศึกษาโดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการ
ตรวจสอบกรณีศึกษา คือ สะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง จากนั้นทำการศึกษาลักษณะความต้องการในการเดินข้ามถนน 
และตรวจสอบปัญหาการใช้งานสะพานลอยด้วยเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การศึกษาคุณลักษณะทั่วไป
ของทางข้าม (2) การประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน (3) การประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานและ (4) การประเมิน
ความคุ้มค่าในการใช้งาน หลังจากนั้นทำการสำรวจและเก็บข้อมูล ต่อด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การสรุปปัญหา
และจัดทำข้อเสนอแนะในการช่วยคนเดินข้ามถนน ซึ่งขั้นตอนการศึกษาดังกล่าวแสดงดังภาพที่ 2 !

                                                  !
4. ผลการศึกษา"!
4.1 การตรวจสอบกรณีศึกษา"
ผลการตรวจสอบกรณีศึกษาจากเกณฑ์การพิจารณาติดตั้งสะพานลอยของสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
(สจส.) โดยพิจารณาติดตั้งสะพานลอยเมื่อตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ให้มีจำนวนคนเดินข้ามถนน มากกว่าหรือเท่ากับ 
100 คนต่อชั่วโมง, ปริมาณการจราจรทั้งสองทิศทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 650 คันต่อชั่วโมง และความกว้างของถนน 
มากกว่าหรือเท่ากับ 14 เมตร (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) ซึ่งผลจากการตรวจสอบ พบว่า สะพานลอยหน้าโรงเรียนนา
หลวงผ่านเกณฑ์การพิจารณาติดตั้งสะพานลอย แสดงดังตารางที่ 2!!

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบกรณีศึกษา!

!
4.2 ลักษณะความต้องการในการเดินข้ามถนน"
ความต้องการในการเดินข้ามถนนของคนเดินเท้าบริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง พบว่า มีลักษณะของคนเดินเท้า
ที่ต้องการข้ามถนนเป็นกลุ่มใหญ่ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเข้าเรียนตอนเช้าและช่วงเลิก
เรียนตอนเย็นเท่านั้น !!
4.3 การศึกษาปัญหาการใช้งานสะพานลอย"
4.3.1 การศึกษาคุณลักษณะทั่วไป!
สะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง ตั้งอยู่บนถนนสายหลักในเขตทุ่งครุ คือ ถนนพุทธบูชา ซึ่งมีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง 
ความกว้างถนนรวม 14 เมตร ซึ่งริมฝั่งถนนหนึ่งเป็นโรงเรียนนาหลวง ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
แสดงดังภาพที่ 3!!

� !
                                   !!!
                               .                !

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา เงื่อนไขการพิจารณา ตำแหน่งของกรณีศึกษา

โรงเรียนนาหลวง

1.จำนวนคนเดินข้ามถนน ≥ 100 (คน/ชม.) 282

2.ปริมาณจราจรทั้ง 2 ทิศทาง ≥ 650 (คัน/ชม.) 2,613

3.ความกว้างถนน ≥ 14 เมตร 14
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4.3.2 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน!!
(1) ความปลอดภัยจากการถูกรถชน!!

� !!
ประเด็นที่ 1 ความปลอดภัยจากการถูกรถชน พบว่า 100 % ของคนเดินข้ามถนนทั้งหมด รู้สึกว่าการใช้สะพานลอยช่วยให้
มีความปลอดภัยจากการถูกรถชนขณะเดินข้ามถนน  !!
(2) เวลาในการรอข้ามถนน!!

� !!!
ประเด็นที่ 2 เวลาในการรอข้ามถนน พบว่า 98 % ของคนเดินข้ามถนนทั้งหมด รู้สึกว่าการใช้สะพานลอยช่วยลดเวลาใน
การรอข้ามถนน!!
(3) ความยุ่งยากในการใช้งาน!!

� !!
ประเด็นที่ 3 ความยุ่งยากในการใช้งาน พบว่า 91 % ของคนเดินข้ามถนนทั้งหมด รู้สึกว่าการใช้สะพานลอยไม่มีความ     
ยุ่งยากในการใช้งาน    !
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(4) ความสบายในการใช้งาน!

� !!
ประเด็นที่ 4 ความสบายในการใช้งาน พบว่า 61 % ของคนเดินข้ามถนนทั้งหมด รู้สึกว่าการใช้สะพานลอยทำให้เกิดความ
เหนื่อยล้าทางร่างกายจากการใช้งาน              !!
(5) ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ !

�                          !
ประเด็นที่ 5 ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ พบว่า 58 % ของคนเดินข้ามถนนทั้งหมด รู้สึกว่าสะพานลอยไม่มี
ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  "!
4.3.3 การประเมินประสิทธิภาพในการใช้งาน"!
(1) เวลาในการรอข้ามถนน!

� !

� !!
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ประเด็นที่ 1 เวลาในการรอข้ามถนน (ใช้สะพานลอย) พบว่า ระยะเวลาในการรอข้ามสะพานลอยมีค่าเป็น 0 เนื่องจากไม่
ต้องใช้เวลาในการรอข้าม!!
ประเด็นที่ 2 เวลาในการรอข้ามถนน (ไม่ใช้สะพานลอย) พบว่า ระยะเวลาในการรอข้ามถนนที่คนเดินข้ามไม่ใช้งานสะพาน
ลอยใช้เวลาในการข้ามถนนของช่วงเปิดเทอมและปิดเทอม อยู่ที่ 0-8 วินาที และ 0-6 วินาที ตามลำดับ!!
(2) เวลาในการข้ามถนน!

� !
ประเด็นที่ 1 เวลาในการข้ามถนน (ใช้สะพานลอย) พบว่า ระยะเวลาในการข้ามถนนที่คนเดินข้ามถนนใช้งานสะพานลอยจะ
ใช้เวลาในการข้ามถนนของช่วงเปิดเทอมและปิดเทอม อยู่ที่ 55-70 วินาที และ 54- 64 วินาที ตามลำดับ!

                             !
ประเด็นที่ 2 เวลาในการข้ามถนน (ไม่ใช้สะพานลอย) พบว่า ระยะเวลาในการข้ามถนนที่คนเดินข้ามถนนไม่ใช้งานสะพาน
ลอยจะใช้เวลาในการข้ามถนนของช่วงเปิดเทอมและปิดเทอม อยู่ที่ 4-32 วินาที และ 6-19 วินาที ตามลำดับ!!
4.3.4 การประเมินความคุ้มค่าในการใช้งาน"
(1) ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ !
ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ พบว่า สะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวงเปิดให้บริการทั้งในช่วงเปิดเทอมและปิดเทอมตลอด 24 
ชั่วโมง!
(2) สัดส่วนจำนวนผู้ใช้สะพานลอยในการเดินข้ามถนนทุกครั้ง !

� !
สัดส่วนจำนวนผู้ใช้สะพานลอยในการเดินข้ามถนนทุกครั้ง พบว่า กลุ่มคนเดินข้ามถนนที่ใช้สะพานลอยในการช่วยข้าม
ถนน ของช่วงเปิดเทอมและปิดเทอม มีเพียงร้อยละ 19 และ 12 ตามลำดับ ที่ใช้สะพานลอยในการเดินข้ามถนนทุกครั้ง!!
(3) สัดส่วนของคนเดินข้ามถนนที่ใช้และไม่ใช้สะพานลอยในการเดินข้ามถนน!!

� !!
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ประเด็นที่ 1 สัดส่วนของคนเดินข้ามถนน 24 ชั่วโมงในช่วงเวลาเปิดเทอม พบว่า มีจำนวนผู้ที่ใช้และไม่ใช้สะพานลอยคิด
เป็นร้อยละ 33 และ 67 ตามลำดับ!!!

� !!
ประเด็นที่ 2 สัดส่วนของคนเดินข้ามถนน 24 ชั่วโมงในช่วงเวลาปิดเทอม พบว่า มีจำนวนผู้ที่ใช้และไม่ใช้สะพานลอยคิด
เป็นร้อยละ 29 และ 71 ตามลำดับ!!
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ"!
การศึกษานี้เป็นการตรวจสอบปัญหาการใช้งานสะพานลอย โดยทำการศึกษาลักษณะความต้องการในการเดินข้ามถนน
และศึกษาปัญหาการใช้งานสะพานลอย สามารถสรุปผลในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้!!
5.1.1 ลักษณะความต้องการในการเดินข้ามถนน พบว่า ความต้องการในการเดินข้ามถนนหน้าโรงเรียนนาหลวงจะข้าม
ถนนกันเป็นกลุ่มใหญ่ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนเข้าเรียนตอนเช้าและช่วงหลังเลิกเรียน
ตอนเย็นเท่านั้น สำหรับในช่วงเวลาอื่นๆ จะมีคนเดินข้ามถนนไม่มากนักและส่วนใหญ่จะเลือกข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพาน
ลอย!
5.1.2 การศึกษาปัญหาการใช้งานสะพานลอยด้วยเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน!
(1) การศึกษาคุณลักษณะทั่วไป โดยสะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง ตั้งอยู่บนถนนสายหลักในเขตทุ่งครุ คือ ถนนพุทธ

บูชา ซึ่งมีจำนวนช่องจราจร 4 ช่อง ความกว้างถนนรวม 14 เมตร ซึ่งกิจกรรมบริเวณสองฟากฝั่งถนน โดยฝั่งหนึ่งเป็นที่
ตั้งของโรงเรียนนาหลวง ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ !

(2) การประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน พบว่า คนเดินข้ามถนนส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 100 ใน
ประเด็นด้านความปลอดภัยจากการถูกรถชน ขณะที่คนเดินข้ามถนนส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจน้อย ร้อยละ 39 และ 42 คือ 
ประเด็นในด้านความสบายจากการใช้งานและความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า ความเหนื่อยล้าทางร่างกายของกลุ่มคนเดินข้ามถนนและความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ใน
ยามวิกาล ยังเป็นประเด็นที่เป็นปัญหา!

(3) การประเมินประสิทธิภาพในการใช้งาน พบว่า การใช้สะพานลอยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอข้าม ขณะที่เวลาในการ
ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย พบว่า ใช้เวลา 59.7 วินาที ซึ่งมากกว่าระยะเวลาในการข้ามบนถนนมากกว่า 4 เท่า ซึ่ง
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนเดินข้ามถนนเลือกที่จะไม่ใช้สะพานลอย! !

(4) การประเมินความคุ้มค่าในการใช้งาน พบว่า ถึงแม้ว่าสะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาติด
ตั้งสะพานลอยของกรุงเทพมหานคร แต่ร้อยละ 69 ของคนเดินข้ามถนนส่วนใหญ่ไม่เลือกใช้สะพานลอยในการเดินข้าม
ถนน และอีกร้อยละ 84.5 ของคนเดินข้ามถนนส่วนใหญ่ใช้สะพานลอยบางครั้ง!!

จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้!!
5.2.1 จากการศึกษา พบว่า สะพานลอยยังมีปัญหาในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ตำแหน่งที่ตั้งของสะพานลอยไกลจากตำแหน่งที่
คนต้องการข้ามมาก เช่น ประตูทางเข้า-ออก ป้ายรถเมล์ (2) ปัญหาความสว่างในเวลากลางคืนบนสะพานลอยและทางเดิน
เท้า (3) ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (4) หลังคาสำหรับกันแดด, กันฝน!
5.2.2 ถึงแม้ว่าสะพานลอยจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาการติดตั้ง แต่ลักษณะความต้องการในการเดินข้ามถนนของคนเดิน
เท้า ซึ่งมีนักเรียนข้ามถนนกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  เท่านั้น คือ ในช่วงเข้าเรียนและช่วงเลิกเรียน  รวมไป
ถึงตำแหน่งที่ตั้งของสะพานลอยซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับทางแยกที่ติดสัญญาณไฟจราจร ทำให้คนเดินข้ามถนนส่วนใหญ่มักจะ      
ไม่เลือกใช้สะพานลอย ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาติดตั้งสะพานลอยสำหรับกรณีหน้าโรงเรียนและ
เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนทางข้ามจากสะพานลอยเป็นทางม้าลายที่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาที่มีการ
ใช้งานมาก ซึ่งจะสอดคล้องกับลักษณะของการข้ามถนนดังกล่าวมาข้างต้น!
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5.2.3 ผู้วิจัยเสนอให้มีการทำการศึกษาลักษณะเดียวกันนี้กับสะพานลอยหน้าโรงเรียนในแห่งอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับ
การสรุปปัญหาการข้ามถนนหน้าโรงเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปพัฒนารูปแบบทางข้ามให้มีประสิทธิภาพใน
การช่วยคนเดินข้ามถนนได้ดียิ่งขึ้น!!
6. กิตติกรรมประกาศ"
ขอขอบคุณ รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้แนวคิด คำแนะนำ และคำปรึกษา ขอขอบคุณ
นักศึกษาปริญญาตรีที่ช่วยเก็บข้อมูลในการทำงานวิจัย ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่ช่วยให้ข้อมูลตอบแบบสัมภาษณ์และผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะทุก ๆ ท่านมา ณ 
โอกาสนี้ด้วย!!
7. เอกสารอ้างอิง"!
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[2] สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2554). ข้อมูลสถิติคดีจราจรทางบก อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 2554!
[3] สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร. (2533). เกณฑ์การพิจารณาติดตั้ง

สะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนน (กรุงเทพมหานคร)!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ระบบจักรยานสาธารณะในกรุงเทพฯ กรณีศึกษาจักรยานสาธารณะปันปั่น"
Bangkok public bicycle system: a case study of Pun Pun Bike Share"!

วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ 1 และ พิชญา พันวัน 2!
1รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี!

2นักศึกษา ปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี!!
บทคัดย่อ"!
จักรยานสาธารณะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเดินทางที่ได้รับความนิยมในหลายๆ เมือง เหมาะกับการเดินทางในระยะสั้น 
และการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการให้บริการ ลักษณะการ
ใช้บริการ และปัญหาการใช้บริการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลที่นำมาจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการและจากการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ใช้จักรยานสาธารณะพบว่าจักรยาน
สาธารณะยังมีการใช้งานเฉลี่ยค่อนข้างน้อยเพียงคันละ 1.3 ครั้งต่อวัน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุ 
20-39 ปี และเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ปัญหาการใช้จักรยานสาธารณะที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ปัญหา
ปริมาณการจราจรของรถและคนเดินเท้า ปัญหาด้านกายภาพของทางข้าม ทางแยก ปัญหาการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ปัญหาสภาพแวดล้อม และปัญหาจำนวนของจักรยานและสภาพจักรยานที่พร้อมใช้งาน ณ จุดให้บริการ อย่างไรก็ตาม         
ผู้ใช้จักรยานสาธารณะมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมการใช้จักรยาน และยังมีความเห็นให้ขยายโครงการให้มีจุดบริการ
ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น!!
คำสำคัญ: จักรยานสาธารณะ, กรุงเทพมหานคร!!
Abstract"
Public bicycle is another form of public transport modes that has gained popularity in recent years. It is 
suitable for the short trip or connecting to mass transit system. This study aims to investigate the 
characteristics of services, characteristics of public bicycle use and problems of Bangkok public bicycles for 
a case study of Pun Pun Bike Share. The data taken from the service provider’s website and random 
interviews of public bicycle users are analyzed.  It finds that the number of trips per bicycle per day is only 
1.3. The users are mostly in working age group between 20-39 years and private employees. The major 
problems of public bicycle use include the obstructions on sidewalk, the volume of traffic and pedestrians, 
the crossway and intersection, risk of accidents, environmental issues, and the number and condition of the 
bikes available at the service station.  However, the public bicycle users have a good attitude to promote the 
use of bicycles and also agree to expand the Pun Pun project to cover a larger area.!

Keywords: Public bicycle, Bike share, Bangkok!!
1. บทนำ"!
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีกระแสความนิยมในการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการปั่นจักรยานมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งจะ
สังเกตได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มนักวิชาการได้ร่วมกันผลักดัน ตัวอย่างเช่น นายกรัฐมนตรีนำ
คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้นำเหล่าทัพ คณะผู้บริหารหน่วยงานและประชาชน ปั่นจักรยานรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ไปตามเส้นทางจักรยานเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 !!

� !
ภาพที่ 1 นายกรัฐมนตรีนำปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์!

ที่มา เดลินิวส์ (2558)!
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ในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 
ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” ในการประชุมครั้งนี้มีมติเรื่อง “การจัดระบบและ
โครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนทั้งหมด 10 มติที่ที่ประชุมฯ ให้
ความสำคัญ กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการเชื่อมโยงทั้งสามภาค
ส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการและภาครัฐ (Health Assembly, 2015) นโยบายที่ได้มานี้ได้มาจากกลุ่มเครือข่าย
ต่างๆ เสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะและได้ใช้มติสมัชชาสุขภาพไปขับเคลื่อนการทำงานส่วนต่าง ๆ เพราะ
ฉะนั้นจึงคาดหวังได้ว่าการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันจะได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง!!
นิตยสาร a day (2015) ได้จัดเทศกาลจักรยานชื่อว่า a day BIKE FEST 2014 ขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2557 
ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน มีองค์กรต่างๆ มาร่วมจัดงาน อาทิ เช่น ร้านจักรยาน ชมรมจักรยาน องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง และแบรนด์สินค้าชั้นนำออกมาทำแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้คนใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น!
 !
เนชั่นทีวี (2558) ได้จัดกิจกรรมเพื่อผนึกกําลังเครื่อข่ายองค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ชมรมจักรยานทั่วไทย และองค์กร
ธุรกิจที่ต้องการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม ร่วมกันผลักดันจักรยานสู่นโยบายสาธารณะ ผ่านโครงการ Nation Bike Thailand 
2015 โดยจัดงานเสวนา “เดินหน้าประเทศไทย สู่เมืองจักรยาน” ขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ 
บางนา และจะจัดกิจกรรมสัญจรทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558!!

� !
ภาพที่ 2 งานประชุมเสวนา “เดินหน้าประเทศไทย สู่เมืองจักรยาน”!

ที่มา เนชั่นทีวี (2558)!!
นอกจากนี้ในปี 2556 กรุงเทพมหานครยังมีโครงการจักรยานสาธารณะถึง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจักรยานสาธารณะ 
Bangkok Smiles Bike และ โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น (Pun Pun bike share)!!
โครงการจักรยานสาธารณะ Bangkok Smiles Bike เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร ไม่เก็บค่าบริการ    
เน้นการให้บริการเชิงท่องเที่ยวเป็นหลัก!!

� � !!
ภาพที่ 3 จักรยานสาธารณะ Bangkok Smiles Bike!

ที่มา Bangkok Smiles Bike (2015)!!
ส่วนโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่ให้แก่
ประชาชน เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจรระยะสั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นการเชื่อมการเดินทางระบบ
ขนส่งมวลชนต่าง ๆ ดำเนินการโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัด!!
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� !
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการให้บริการ ลักษณะการใช้บริการ และปัญหาการใช้จักรยานสาธารณะ 
เฉพาะโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น!!
2. จักรยานสาธารณะ"!
จักรยานสาธารณะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเดินทางโดยรถสาธารณะ ใช้ทดแทนการเดินทางระยะสั้นได้ หรือใช้สำหรับ
เดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้แก่ รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือโดยสาร การใช้จักรยานในเมืองที่มีปัญหาการ
จราจรติดขัด ดังเช่นในใจกลางกรุงเทพมหานคร จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทาง ช่วยลดการใช้พลังงาน ช่วยลด
มลพิษทางอากาศ และยังช่วยให้ผู้ใช้จักรยานมีสุขภาพดีอีกด้วย!!!

� !
ภาพที่ 7 สภาพการจราจรติดขัดใจกลางกรุงเทพมหานคร!!

ลักษณะจักรยานสาธารณะจะมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างจากจักรยานทั่วไป และมีระบบอัตโนมัติสำหรับการให้ยืมและเช่า
จักรยาน ผู้ต้องการใช้บริการสามารถยืมจักรยานได้ โดยใช้บัตรสมาร์ทการ์ด บัตรเครดิต หรือสมาร์ทโฟน!!

� !!!
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3. บริการจักรยานสาธารณะปันปั่น"!
โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นมีสถานีบริการ 50 สถานี (ดังแสดงในภาพที่ 6) จำนวนจักรยาน 363 คัน มีสมาชิก 
7,507 คน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 (กรุงเทพธนาคม, 2558)!!
3.1 พื้นที่ให้บริการ!
พื้นที่ให้บริการจักรยาน ประกอบด้วย!
- ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย 
- ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน 
- ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน  
- ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ - ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง 
- ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวาส  
- ถนนนราธิวาส ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร 
- ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต  
- ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์!!
3.2 อัตราค่าใช้บริการ!
ค่าสมัครสมาชิกโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น 320 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมออกบัตร 120 บาท ค่าสมาชิก
รายปี 100 บาท และมูลค่าบัตรที่เติมไว้ล่วงหน้าสำหรับใช้บริการ 100 บาท สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากการใช้จักรยานของโครงการ ในวงเงิน 50,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง!
เมื่อยืมจักรยาน 15 นาทีแรก ไม่คิดค่าบริการ หลังจาก 15 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 10 บาท ชั่วโมงที่ 1-3 คิดค่า
บริการ 20 บาท ชั่วโมงที่ 3-5 คิดค่าบริการ 40 บาท ชั่วโมงที่ 5-6 คิดค่าบริการ 60 บาท ชั่วโมงที่ 6-8 คิดค่าบริการ 80 
บาท เกิน 8 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 100 บาท เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง มากกว่า 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการออก
รายงานให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ใช้บริการให้นำรถจักรยานกลับคืนสู่ระบบ และต้องเสียค่าปรับ 500 บาทต่อวัน (ไม่รวมค่า
บริการ) กรณีจักรยานสูญหาย จะมีค่าปรับ 8,000 บาท!!
3.3 ขั้นตอนการใช้บริการ!
หลังจากสมัครสมาชิกแล้วจะได้รับบัตรปันปั่น ผู้ต้องการยืมจักรยานสามารถนำบัตรนี้ไปแตะที่จุดอ่านบัตรและดำเนินการ
ตามขั้นตอนการใช้บริการ ดังภาพที่ 10 หลังจากที่ใช้จักรยานเสร็จแล้วสามารถนำจักรยานกลับเข้าไปเสียบในแท่นล็อค
จักรยานที่สถานีบริการได้ทุกสถานี!

!

� !

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการใช้บริการ!!
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3.4 จำนวนผู้ใช้จักรยานสาธารณะ!
ในเดือนตุลาคม 2557 มีผู้ใช้จักรยานรวม 14,305 ครั้ง (ดังภาพที่ 11) หรือคิดเป็นประมาณวันละ 461 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย
คันละ 1.3 ครั้งต่อวัน ซึ่งจัดได้ว่ามีค่าการใช้งานที่น้อยมากเมื่อทำการเปรียบเทียบกับการใช้งานจักรยานสาธารณะในเมือ
งอื่นๆ ตัวอย่างเช่น โครงการจักรยานสาธารณะ TA-SHU ในตัวเมือง Daejeon ประเทศเกาหลี ซึ่งมีสถานีบริการ 20 สถานี 
จำนวนจักรยานรวม 160 คัน มีการใช้งานวันละ 1,295 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยคันละละ 6.8 ครั้งต่อวัน  หรือโครงการจักรยาน
สาธารณะ Bicing เมือง Barcelona ประเทศสเปน มีการใช้งานที่สูงถึงคันละ 12 ครั้งต่อวัน (Lee et al., 2012)!!

� !!
ภาพที่ 11 สถิติผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ!

ที่มา กรุงเทพธนาคม (2558)!!
4. การใช้จักรยานสาธารณะปันปั่น"

4.1 ลักษณะผู้ใช้จักรยานสาธารณะ!
จากการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ใช้จักรยานสาธารณะปันปั่นช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 จำนวน 55 คน พบว่าผู้ใช้จักรยานสาธารณะ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.9 มีอายุระหว่าง 20 – 39 ปี ร้อยละ 61.8 ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างบริษัท
เอกชน โดยมีกลุ่มคนที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท ถึงร้อยละ 42.6 ดังแสดงในตารางที่ 1 ถึง 4!!

ตารางที่ 1 ผู้ใช้จักรยานจำแนกตามเพศ!

!
ตารางที่ 2 ผู้ใช้จักรยานจำแนกตามช่วงอายุ!

เพศ จำนวน ร้อยละ

ชาย 41 74.5

หญิง 14 25.5

รวม 55 100

อายุ (ปี) จำนวน ร้อยละ

< 20 1 1.8

20 – 39 39 70.9

40 – 59 15 27.3

รวม 55 100
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ตารางที่ 3 ผู้ใช้จักรยานจำแนกตามรายได้!

!
ตารางที่ 4 ผู้ใช้จักรยานจำแนกตามอาชีพ!

! !
4.2 ลักษณะการใช้จักรยานสาธารณะ!
จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้จักรยานกลุ่มดังกล่าว พบว่าผู้ใช้จักรยานสาธาณะส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.8 จะใช้บริการระหว่าง       
วันจันทร์ – ศุกร์ และมีจุดประสงค์หลักเพื่อไปทำงานถึงร้อยละ 36.4 โดยร้อยละ 90.9 ใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน 30 
นาที และร้อยละ 58.2 มีระยะทางเดินทาง 1 – 3 กิโลเมตร ดังแสดงในตารางที่ 5 ถึง 8!!

ตารางที่ 5 ความถี่ที่ใช้บริการ!

!
ตารางที่ 6 วัตถุประสงค์การใช้งาน!

!

รายได้ (บาท) จำนวน ร้อยละ

< 5,000 2 3.7

  5,001 – 15,000 16 29.6

15,001 – 20,000 7 13.0

20,001 – 30,000 6 11.1

> 30,000 23 42.6

รวม 54 100

อาชีพ จำนวน ร้อยละ

นักเรียน/นักศึกษา 9 16.4

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 7.3

ลูกจ้างบริษัทเอกชน 34 61.8

ธุรกิจส่วนตัว 8 14.5

รวม 55 100

ความถี่ จำนวน ร้อยละ

ทุกวัน 7 12.7

จันทร์ – ศุกร์ 23 41.8

เสาร์ – อาทิตย์ 4 7.3

สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง 16 29.1

นานๆ ครั้ง 5 9.1

รวม 55 100

วัตถุประสงค์ จำนวน ร้อยละ

เรียน 9 16.4

ทำงาน 20 36.4

ซื้อของ 5 9.1

พักผ่อน 7 12.7

เชื่อมต่อกับระบบอื่น 14 25.5

รวม 55 100
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ตารางที่ 7 ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง!

!
ตารางที่ 8 ระยะทางที่ปั่น!

!
5. ปัญหาการใช้จักรยานสาธารณะปันปั่น!

ตารางที่ 9 ปัญหาการใช้จักรยาน!

� "!
จากการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ใช้จักรยานสาธารณะ ได้แบ่งระดับปัญหาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 หมายถึง ไม่เป็น
ปัญหาเลย ระดับ 2 หมายถึง เป็นปัญหาเล็กน้อย ระดับ 3 หมายถึง ค่อนข้างเป็นปัญหา ระดับ 4 หมายถึง เป็นปัญหามาก

ระยะเวลา จำนวน ร้อยละ

< 15 นาที 29 52.7

15 – 30 นาที 21 38.2

30 – 60 นาที 3 5.5

1 – 2 ชั่วโมง 1 1.8

> 2 ชั่วโมง 1 1.8

รวม 55 100

ระยะทาง (กิโลเมตร) จำนวน ร้อยละ

 < 1 8 14.5

1 – 3 32 58.2

3 – 5 10 18.2

  5 – 10 3 5.5

   > 10 2 3.6

รวม 55 100
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ที่สุด จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้สอบถามปัญหาทั้งหมด 15 ประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 9 พบประเด็นปัญหาที่
สำคัญ ได้แก่ ปัญหาสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ปัญหาปริมาณการจราจรบนถนนและทางเท้า ปัญหาการข้ามทางแยก ข้ามซอย 
ซึ่งปัญหาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาสภาพแวดล้อม และปัญหาจำนวนและสภาพจักรยานที่จัดไว้ให้ที่จุดบริการ!!
6. ทัศนคติของผู้ใช้จักรยานสาธารณะปันปั่น"

จากการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ใช้จักรยานสาธารณะ ได้แบ่งระดับความเห็นออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 หมายถึง     
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วย ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้สอบถามความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานสาธารณะทั้งหมด 15 ประเด็น ดังแสดงใน
ตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยานสาธารณะทุกประเด็น นอกจากนี้ยังได้สอบถามเพิ่ม
เติมถึงการส่งเสริมการใช้จักรยานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทุกคนเห็นด้วยที่จะส่งเสริมการใช้จักรยาน (มีเพียงคน
เดียวที่ไม่เห็นด้วย)!!

ตารางที่ 10 ทัศนคติของผู้ใช้จักรยาน!

� !!
7. สรุปและข้อเสนอแนะ"

จักรยานสาธารณะเป็นนโยบายที่สอดรับกับกระแสนิยมทั้งในและต่างประเทศ เหมาะกับการเดินทางในระยะสั้น และการ
เดินทางเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน เพื่อการเดินทางไปประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลายทั้งเพื่อไปทำงาน 
เรียน ซื้อของหรือแม้กระทั่งเพื่อการท่องเที่ยว!!
ในปัจจุบันผู้ใช้จักรยานสาธารณะมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยานและเห็นว่าควรจะขยายโครงการให้มีจุดบริการครอบคลุม
มากขึ้น อย่างไรก็ดี ค่าเฉลี่ยการใช้จักรยานสาธารณะปันปั่นอยู่ที่คันละ 1.3 ครั้งต่อวัน นับว่ายังมีค่าไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบ
กับการใช้จักรยานสาธารณะในเมืองอื่นๆ!!
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการใช้จักรยานสาธารณะในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ปัญหาปริมาณรถ
และคนเดินเท้า ปัญหาด้านกายภาพของทางข้าม ทางแยก ปัญหาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาสภาพแวดล้อม และ
ปัญหาจำนวนและสภาพจักรยานที่จัดเตรียมไว้ที่จุดบริการ!!
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จะสังเกตได้ว่าผู้ใช้จักรยานสาธารณะในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปทำงาน และผู้ใช้จักรยานไม่ได้มี
เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะรณรงค์ให้ผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง
เปลี่ยนมาใช้จักรยานได้!!
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ระบบขนส่งและการเชื่อมต่อ"
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การจัดจำแนกเส้นทางที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยานด้วยวิธีการแบ่งระดับความกดดันของกระแสจราจร"
Classification of Safe Bike Routes using Level of Traffic Stress Methodology"!

พัชรรัสมิ์ ธนพรนันท์1 และ วศิน เกียรติโกมล2!
1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี !

2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี !!
บทคัดย่อ"!
การจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครและการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นได้
ทำให้เกิดความนิยมในใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น โดยที่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีช่องทาง
สำหรับจักรยานอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกเส้นทาง หรืออาจมียานพานะชนิดอื่นเข้าไปใช้ร่วมด้วย ทำให้เกิดปัญหาเรื่อง
อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้จักรยานตามมา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดความความสะดวก
ปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยานและทางจักรยานสาธารณะ งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการจัดประเภทของทางจักรยานด้วยวิธี
กำหนดค่าระดับความกดดันจราจร (Level of Traffic Stress; LTS) และทำการจัดประเภททางจักรยานสำหรับเส้นทาง
ที่ทำการศึกษาด้วยวิธีดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่ใช้จักรยานสามารถเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยเหมาะสมกับทักษะความชำนาญใน
การใช้จักรยานและความอดทนต่อกระแสจราจรของตนเอง ซึ่งสถานที่ศึกษาได้รวมถึงบริเวณที่มีสถานีปันปั่นของโครงการ
จักรยานสาธารณะโดยกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ โดยการกำหนดประเภทของทางจักรยานจะพิจารณาจาก ความกว้างของ
ถนน(จำนวนช่องทางเดินรถ) พื้นที่สำหรับการใช้จักรยาน ความเร็วจำกัดหรือความเร็วรถยนต์ทั่วไปบนถนน การกีดขวาง
ช่องทางจักรยาน โครงสร้างของถนน และความกว้างและความเร็วจำกัดบริเวณที่ข้าม ของเส้นทางที่ทำการศึกษา จากนั้น
จึงนำมาเปรียบเทียบหาระดับความกดดันจราจรจากตารางเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น
จากงานวิจัยนี้ จากการศึกษาพบว่าการจัดระดับหรือประเภททางจักรยานโดยวิธีการแบ่งระดับความกดดันทางจราจรนั้น
แบ่งเกณฑ์กำหนดความกดดันทางจราจรของถนนออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของถนน(Segments) ส่วนที่เข้าสู่ทางแยก 
(Intersection Approaches) และส่วนการข้ามฝั่งถนน(Lateral Crossings) และทุกเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาถูกจัดอยู่มี
ความกดดันจราจรระดับ 4 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้จักรยานประเภทเชี่ยวชาญ และการศึกษายังพบว่า การจัดประเภททาง
จักรยานด้วยวิธีกำหนดค่าระดับความกดดันจราจรควรมีการเพิ่มหลักการพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพเส้นทางและ
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ศึกษานั้นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดระดับประเภททางจักรยาน        
โดยหลักการพิจารณาที่เพิ่มเติมประกอบด้วย ลักษณะทางจักรยาน ปริมาณจราจร ปริมาณยานพาหนะที่ใช้ช่องทางร่วม 
และจำนวนทางเข้าทางออก!!
คำสำคัญ: ! การจัดระดับประเภททางจักรยาน, วิธีกำหนดค่าระดับความกดดันจราจร, ผู้ใช้จักรยาน, ความชำนาญของผู้ใช้

จักรยาน"!
Abstract!
! !
Increasing of severe traffic congestion and consideration of various sustainable transportation policies in 
Bangkok have been encouraging a bicycle usage citywide. Numbers of new bike lanes have been added to 
the city’s existing roadway network while many of them are shared with general travel lanes for motor 
vehicles. Shared bike lanes can result in some conflicts between users of the two modes. They can also 
cause some inconveniences and unsafe for unskilled cyclists. Thus, it is necessary to classify bike way type 
based on safety level for the bicycle usage. The objectives of this research are to study the classification of 
bike way type using Level of Traffic Stress (LTS) methodology, which would provide opportunities for cyclists 
to select their bike routes that are appropriate to their cycling skills and their tolerances to a traffic stress. The 
study area includes the network of PUN-PUN bike sharing project in Bangkok. The selected bike routes were 
evaluated and classified based on their physical characteristic including adjacent street width, number of 
bike lanes, parking lane width, speed limit or average speed in the general travel lanes for motor vehicles, 
bike lane blockage, configuration and speed limit and width of the cross streets or driveway accesses. The 
resulting physical characteristics were then compared with the predefined criteria for the LTS. The bikeway 
classification analysis using LTS was performed based on 3 criteria: bikeway characteristics, intersection 
approaches, and lateral crossings. In overall, the selected bike routes were classified as traffic stress level4 
(LTS 4), which are appropriate for proficient cyclists. The study also suggests that the initial LTS criteria 
should be modified to reflect local conditions and user behaviors in each area. Additional criteria were 
applied to the LTS concept including bike way geometry, traffic volume, bike way interference from motor 
vehicles, and number of driveway accesses.!!
Keywords: Bike Way Classification, Level of Traffic Stress (LTS), Bike Users, Cycling Skills!
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1. บทนำ"!
จักรยานเป็นพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเดินทางในระยะสั้นหรือปานกลาง ใช้พลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
และยังเป็นการออกกำลังกายซึ่งสามารถช่วยในเรื่องสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจได้ จักรยานสามารถสัญจรได้ทั้งบนถนน
ใหญ่และซอกซอยเล็ก ๆ มีความคล่องตัวมากกว่ายานพาหนะอื่น ๆ ใช้พื้นที่น้อยในการจอดน้อยทำให้ไม่เสียเวลาในการ
หาที่จอด และในภาพรวมการปั่นจักรยานเป็นรูปแบบการเดินทางที่จะช่วยลดสภาวะการจราจรติดขัดโดยการลดพื้นที่บน
ถนนได้ ซึ่งเมื่อรวมกับนโยบายส่งเสริมระบบการขนส่งอย่างยั่งยืนต่าง ๆ ทำให้คนเมืองจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจ        
ใช้จักรยานมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสสังคม และจากความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครมีช่องทางสำหรับ
จักรยานเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ได้มีบนถนนทุกเส้น โดยที่อาจมียานพานะชนิดอื่นเข้าไปใช้ร่วมด้วยได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่อง
อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการปั่นจักรยานตามมา โดยที่ปัญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัยของจักรยานนั้นอาจเกิดขึ้น
ได้ทั้งจากทักษะความชำนาญในการขับขี่และจากการใช้เส้นทางของผู้ขับขี่จักรยาน และอาจเกิดจากยานพาหนะอื่นที่ใช้
ถนนร่วมกันในกรณีที่ไม่มีช่องทางจักรยาน ดังนั้นผู้ใช้จักรยานจึงจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางที่มีความเหมาะสม       
ทั้งทักษะของตนเองและประเภทหรือระดับการให้บริการของเส้นทางนั้น !!
จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การจัดประเภทหรือระดับทางจักรยานโดยวิธีจัดระดับการให้บริการสำหรับจักรยาน (Bicycle 
Level of Service; BLOS)(Sprinkle Consulting Inc., 2007) ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการสร้างแบบจำลองสมการทาง
คณิตศาสตร์แสดงผลระดับการให้บริการของทางจักรยานเป็นระดับคะแนน แบ่งเป็น 6 ระดับ จาก A ถึง F ซึ่งได้มีการให้
นิยามและรวบรวมเป็นวิธีการประเมินระดับการให้บริการต่อผู้ใช้จักรยานร่วมกับยานพาหนะต่าง ๆ บนถนน (The 
Highway Capacity Manual, 2010) ต่อมาได้มีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเพิ่มตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาถึงระดับการให้
บริการในรูปแบบ (Ensley, 2012) และปรับระดับคะแนนที่ใช้ในการแสดงระดับการให้บริการ ซึ่งในทำนองเดียวกัน      
การจัดประเภทหรือระดับทางจักรยานยังสามารถทำได้โดยวิธีการหาดัชนีการใช้จักรยานร่วมกับกระแสจราจรทั่วไป 
(Bicycle Compatibility Index; BCI) (FHWA, 1998) ซึ่งพิจารณาระดับการให้บริการของถนนโดยแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางลักษณะของพื้นที่ทั้งการใช้งานและเรขาคณิตในการใช้จักรยานออกมาในลักษณะของแบบจำลองการ
ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Model) เพื่อบอกถึงความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางนั้น และแสดงผลระดับการ
ให้บริการของทางจักรยานออมาในรูปแบบของระดับคะแนน แบ่งเป็น 6 ระดับ จาก A ถึง F เช่นกัน!!
ในการจัดระดับทางจักรยานโดย 2 วิธีดังกล่าวนั้นมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและต้องการข้อมูลที่ไม่สามารถหา
ได้ในหลายกรณี ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาระดับการให้บริการทางจักรยานในระดับโครงข่ายมีความเป็นไปได้ยากและมี      
ผู้ให้ความสนใจศึกษาและพัฒนามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ต่างจากวิธีการแบ่งระดับความกดดันจราจร (Level of Traffic 
Stress; LTS) (Mekuria, et al., 2012) ซึ่งเป็นหลักการพิจารณาระดับการให้บริการที่ถูกพัฒนามาจากเกณฑ์กำหนด       
สิ่งอำนวยความสะดวกทางจราจรสำหรับจักรยานของเนเธอร์แลนด์ (Design Manual for Bicycle Traffic)(CROW, 
2007) ได้ไม่นาน และมีวิธีการพิจารณาจัดประเภทและระดับการให้บริการที่ง่ายกว่า 2 วิธีข้างต้น โดยการพิจารณานั้นจะ
มาจากการเทียบข้อมูลทางกายภาพของถนนว่าอยู่ในระดับใดของเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจร และแสดงผล   
ออกมาเป็นระดับความกดดันจราจร 4 ระดับ ให้ผู้ใช้จักรยานพิจารณาว่ามีทักษะความชำนาญอยู่ในระดับที่สามารถเดิน
ทางโดยใช้เส้นทางใดจากระดับความกดดันจราจร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำวิธีการแบ่งระดับความกดดันจราจร
มาทำการศึกษาหาระดับการให้บริการสำหรับจักรยานในพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยใช้โครงข่ายเส้นทางที่มี
สถานีจักรยานสาธารณะของโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ศึกษา!!
2. วัตถุประสงค์"!
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการจัดประเภทของทางจักรยานให้เหมาะสมกับความชำนาญของผู้ใช้จักรยาน    
ด้วยวิธีกำหนดค่าระดับความกดดันจราจร (Level of Traffic Stress; LTS) และทำการกำหนดค่าระดับความกดดันจราจร 
(Level of Traffic Stress; LTS) ที่เหมาะสมสำหรับทางจักรยานในโครงข่ายสถานีจักรยานสาธารณะโครงการจักรยาน
สาธารณะกรุงเทพมหานคร"!
3. ระเบียบวิธีวิจัย"!
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดประเภทหรือระดับของทางจักรยานโดยวิธีการแบ่งระดับความกดดันจราจร ซึ่งผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณาเส้นทางจักรยานที่มีความกดดันต่ำและเชื่อมโยงกัน (Low-Stress Bicycle and 
Network Connectivit) (Mekuria, et al., 2012) โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการแบ่งระดับความกดดันจราจร ได้แก่ ความเร็ว
จำกัดหรือความเร็วทั่วไปจำนวนช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของช่องจอดรถหรือช่องจักรยานการกีดขวางช่องจักรยาน 
โครงร่างของถนนช่วงที่มีการเปลี่ยนทิศทางปริมาณจราจรรายวัน ความกว้างไหล่ทางซึ่งข้อมูล 2 อย่างหลังนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อ
ทำการศึกษาในเส้นทางบริเวณนอกเมืองเท่านั้น !
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องทำการเก็บข้อมูลความเร็วทั่วไป เนื่องจากความเร็วจำกัดที่ใช้ในเขตชุมชนของประเทศไทยนั้น             
มีข้อกำหนด/กฎหมายบังคับความเร็วจำกัดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 สำหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
คือรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ไม่เกิน 90 กม./ชม. นอกเขตเทศบาล และไม่เกิน 80 กม./ชม.ในเขตเทศบาล (มูลนิธิไทย
โรดส์, 2013) ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรจะส่งผลให้ทุกเส้นทางในกรุงเทพมหานครมี
ความกดดันจราจรระดับที่ 4ซึ่งเป็นระดับที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการใช้จักรยานมากที่สุด โดยในการเก็บข้อมูล
ความเร็วนี้ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการบันทึกวีดีโอการจราจรของถนนที่เป็นโครงข่ายพื้นที่ศึกษา บันทึกข้อมูลใน
วันธรรมดา (อังคาร ถึง พฤหัสบดี) นอกชั่วโมงเร่งด่วน (09:00 น. ถึง 15:00 น.) จากนั้นจะทำการนับปริมาณจราจรใน
แต่ละชั่วโมงโดยวิธีการใช้คนแจงนับ (Manual Counts) เพื่อนำไปหาจำนวนตัวอย่างที่จะทำการสุ่มสำรวจความเร็ว            
ซึ่งความเร็วที่จะนำมาใช้หาระดับความกดดันจราจรนั้นจะเป็นค่าความเร็วเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ของความเร็ว (Roess, et al., 
2004)ที่ได้จากการสำรวจ ส่วนจำนวนช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรหรือช่องจักรยาน การกีดขวางช่องจักรยาน (การมี
หรือไม่มีช่องจอดรถข้างทาง ซึ่งถ้ามีช่องจอดรถข้างทางจะถือว่าเป็นการกีดขวางช่องจักรยาน) และลักษณะทางกายภาพ
ของถนนในช่วงที่มีการเปลี่ยนทิศทางนั้น ได้มีการเก็บข้อมูลในวันที่ทำการบันทึกการจราจรนั่นเอง!!
หลังจากข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลต่างๆ มาเทียบหาระดับความกดดันของเส้นทาง โดยใช้ตารางเกณฑ์การแบ่ง
ระดับความกดดันของกระแสจราจรตามส่วนของถนน เพื่อทำการกำหนดค่าความกดดันจราจรของแต่ละเส้นทาง!!
4. อุปกรณ์และวิธีการ"!
4.1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับงานวิจัยนี้จะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้!!
! - ล้อวัดระยะ ! ! ! ! ! - แบบบันทึกปริมาณจราจร!
! - กล้องวีดีโอพร้อมขาตั้ง ! ! ! ! - แบบบันทึกข้อมูลทางกายภาพของถนน!
! - เครื่องกดนับ (Counters)!
4.2. สูตรที่ใช้ในการคำนวณสำหรับการหาจำนวนประชากรที่ต้องศึกษา และความเร็วเฉลี่ยจะประกอบสูตรต่าง ๆ ดังนี้!!

- สูตรที่ใช้ในการหาจำนวนรถที่จะทำการสำรวจความเร็วโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (มารยาท และคณะ, 
2552) กรณีทราบขนาดของประชากรโดยให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 10%!!

� !!
! - สูตรที่ใช้ในการหาความเร็ว จากการสำรวจข้อมูลโดยการใช้กล้องวิดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหว แล้วจึงนำมา
หาความเร็วโดยทำการจับเวลาการเดินทางของยานพาหนะในระยะทางที่กำหนดซึ่งจะอยู่ในระยะ 30 – 50 เมตร จากนั้นจึง
คำนวณหาความเร็วจากเวลาที่จับได้กับระยะทางจากสูตร!!

ความเร็ว ( กม./ชม.) = 3.6 x ระยะทาง (เมตร) / เวลา (วินาที)!!
4.3. พื้นที่ที่ใช้ทำการศึกษาเป็นโครงข่ายเส้นทางที่มีสถานีจักรยานสาธารณะของโครงการจักรยานสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมถนนทั้งหมด14 เส้นทาง คือ (1) ถนนพระราม 4 บริเวณแยกวิทยุ ถึงบริเวณแยกหัวลำโพง 
ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร (2) ถนนวิทยุบริเวณแยกวิทยุ ถึงบริเวณแยกเพลินจิตระยะทาง 1.9 กิโลเมตร (3) ถนนสาทร 
บริเวณแยกวิทยุถึงบริเวณแยกสาทร-สุรศักดิ์ ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร (4) ถนนราชดำริ บริเวณแยกศาลาแดง ถึงบริเวณ
แยกราชประสงค์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร (5) ถนนสีลม บริเวณแยกศาลาแดงถึงบริเวณแยกสุรศักดิ์ ระยะทาง 2 
กิโลเมตร(6) ถนนอังรีดูนังต์ บริเวณแยกอังรีดูนังต์ ถึงบริเวณแยกเฉลิมเผ่า ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร (7) ถนนพญาไท 
บริเวณแยกสามย่าน ถึงบริเวณแยกปทุมวัน ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร (8) ถนนบรรทัดทองบริเวณแยกสะพานเหลือง         
ถึงบริเวณแยกเจริญผล ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร (9) ถนนพระราม1 บริเวณแยกเจริญผล ถึงบริเวณแยกราชประสงค์ ระยะ
ทาง 1.8 กิโลเมตร(10) ถนนเพลินจิต บริเวณแยกราชประสงค์ ถึงบริเวณแยกเพลินจิต ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร (11) ถนน
จรูญเวียง บริเวณแยกสาทร-สุรศักดิ์ ถึงบริเวณแยกใต้ทางด่วนสีลม ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร (12)ถนนมเหสักข์ บริเวณแยก
สุรศักดิ์ ถึงบริเวณแยกมเหสักข์ระยะทาง 0.3 กิโลเมตร (13) ถนนมหาเศรษฐ์ บริเวณแยกมเหสักข์ ถึงบริเวณแยกมหานคร
สี่พระยา ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร และ (14) ถนนมหานคร บริเวณแยกมหานครสี่พระยา ถึงบริเวณแยกมหานคร ระยะทาง 
0.7 กิโลเมตรรวมระยะทางของเส้นทางในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 20.8 กิโลเมตรซึ่งโครงข่ายเส้นทางต่าง ๆ ดังกล่าว
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1!
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� !
4.4. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาระดับหรือเภทของทางจักรยานโดยวิธีการแบ่งระดับความกดดันจราจร จะแบ่งการพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้!!
4.4.1. เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรเฉพาะแต่ส่วนของเส้นทาง!!
! - กรณีมีช่องสำหรับจักรยาน!!

ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการจำแนกช่องทางจักรยานสำหรับถนนที่มีช่องจอดรถ (Mekuria, et al., 2012)!

หมายเหตุ : ไม่มีผลกระทบ คือการที่ปัจจัยดังกล่าวไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มของความกดดันจราจร!
aหากความเร็วจำกัดน้อยกว่า 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออยู่ในเขตชุมชน จะอยู่ในระดับความกดดันจราจร 2!!!!

ระดับความกดดันจราจร 1 
(LTS >1)

ระดับความกดดัน
จราจร2 (LTS >2)

ระดับความกดดัน
จราจร3 (LTS >3)

ระดับความกดดันจราจร4 
(LTS >4)

ความกว้างของถนน "
(จำนวนช่องทางเดินรถ)

1 ไม่มีผลกระทบ 2 หรือมากกว่า ไม่มีผลกระทบ

พื้นที่สำหรับการใช้จักรยาน"
(ความกว้างช่องจักรยาน)

4.57ม.หรือมากกว่า 4.28 4.11 ม.หรือน้อยกว่า ไม่มีผลกระทบ

ความเร็วจำกัดหรือความเร็วทั่วไป 40 กม./ชม.หรือน้อยกว่า 48 กม./ชม. 56 กม./ชม. 64 กม./ชม.หรือมากกว่า

การกีดขวางช่องทางจักรยาน หายาก ไม่มีผลกระทบ ถี่ ไม่มีผลกระทบ
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ตารางที่ 2 เกณฑ์ในการจำแนกช่องทางจักรยานสำหรับถนนที่ไม่มีช่องจอดรถ (Mekuria, et al., 2012)!

หมายเหตุ : ไม่มีผลกระทบ คือการที่ปัจจัยดังกล่าวไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มของความกดดันจราจร!
! !

! - กรณีไม่มีช่องสำหรับจักรยาน!
!
ตารางที่ 3 เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการใช้จักรยานในกระแสจราจรทั่วไป (Mekuria, et al., 2012)!

หมายเหตุ: aใช้ระดับความกดดันจราจรที่ต่ำสำหรับถนนที่ไม่มีเครื่องหมายเส้นศูนย์กลางหรือเป็นเขตชุมชนและ!
มีช่องจราจรน้อยกว่า 3 และใช้ค่าสูงสำหรับกรณีอื่น!

4.4.2. เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการเข้าสู่ทางแยก!
!
! - กรณีมีช่องจักรยาน!!

ตารางที่ 4 เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับช่องจักรยานที่อยู่ระหว่างช่องเลี้ยวขวางและ!
ช่องตรงไป (POCKET BIKE LANE) (Mekuria, et al., 2012)"

!!!!!

ระดับความกดดันจราจร 1 
(LTS >1)

ระดับความกดดัน
จราจร2 (LTS >2)

ระดับความกดดัน
จราจร3 (LTS >3)

ระดับความกดดันจราจร4 
(LTS >4)

ความกว้างของถนน "
(จำนวนช่องทางเดินรถ)

1 2 โดยแบ่งทิศทางด้วย
เกาะกลางแบบยกตัว

มากกว่า 2 หรือ !
2แบบไม่มีเกาะกลาง

ไม่มีผลกระทบ

พื้นที่สำหรับการใช้จักรยาน 1.83 ม.หรือมากกว่า 1.68 ม.หรือน้อยกว่า ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ

ความเร็วจำกัดหรือความเร็วทั่วไป 48กม./ชม.หรือน้อยกว่า ไม่มีผลกระทบ! 56 กม./ชม. 64กม./ชม.หรือมากกว่า

การกีดขวางช่องทางจักรยาน หายาก ไม่มีผลกระทบ ถี่ ไม่มีผลกระทบ

ความกว้างของถนน (จำนวนช่องทางเดินรถ)

2-3 ช่องจราจร 4-5 ช่องจราจร 6 ช่องจราจรขึ้นไป

ความเร็วจำกัด40กม./ชม. LTS 1 LTS 3 LTS 4

48กม./ชม. LTS 2 LTS 4 LTS 4

56กม./ชม.ขึ้นไป LTS 4 LTS 4 LTS 4

โครงแบบ ระดับความกดดันจราจร

ช่องเดี่ยวสำหรับเลี้ยวขวาระยะทางยาว 45.7 ม. เริ่มต้นทันทีที่ด้านขวาของช่องจักรยานที่มีช่องจักรยานตรงไป
อย่างต่อเนื่อง และรัศมีโค้งที่ทางแยกสำหรับความเร็วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 กม./ชม.

LTS >2

ช่องเดี่ยวสำหรับเลี้ยวขวาระยะทางยาวกว่า 45.7 ม. เริ่มต้นทันทีที่ด้านขวาของช่องจักรยานที่มีช่องจักรยานตรง
ไปอย่างต่อเนื่อง และรัศมีโค้งที่ทางแยกสำหรับความเร็วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 32 กม./ชม.

LTS >3

ช่องเดี่ยวสำหรับเลี้ยวขวาที่มีช่องจักรยานเลื่อนไปทางซ้าย และรัศมีโค้งที่ทางแยกสำหรับความเร็วน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 24 กม./ชม.

LTS >3

ช่องเดี่ยวสำหรับเลี้ยวขวาสำหรับทุกรูปแบบทั้งแบบเลี้ยวขวาสองช่องจราจรหรือช่องเลี้ยวขวาพร้อมตัวเลือกอื่น
ที่ผ่านช่องจราจรทางขวา

LTS = 4
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- กรณีไม่มีช่องจักรยาน!
!

ตารางที่ 5 เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับช่องเลี้ยวขวาในกระแสจราจรทั่วไป (Mekuria, et al., 2012)!

4.4.3. เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้าม!!
ตารางที่ 6 เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้ามทางแยก!

ที่ไม่มีสัญญาณจราจรและไม่มีเกาะกลางสำหรับหยุดพัก (Mekuria, et al., 2012)!

!
ตารางที่ 7 เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้ามที่ไม่มีสัญญาณจราจรและมีเกาะกลางสำหรับหยุดพัก 

(Mekuria, et al., 2012)!

ซึ่งหากเส้นทางที่ทำการแบ่งระดับความกดดันจราจรนั้นมีความกดดันจราจรหลายระดับ ต้องทำการกำหนดให้
เส้นทางนั้นมีระดับความกดดันจราจรสูงสุดตามที่ถูกกำหนดมาจากเกณฑ์!!
5. ผลการศึกษา"!
5.1 ผลการสำรวจ จากการสำรวจข้อมูลบริเวณพื้นที่ศึกษา ทำให้ได้ลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้ถนน ตารางที่ 8 
โดยที่ ! ก. คือ ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อชั่วโมง หน่วย หน่วยของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่อชั่วโมง (PCU./hr)!
! ข. คือ ความเร็วเฉลี่ยต่อชั่วโมง (เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 50) หน่วย กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)!
! ค. คือ ความเร็วเฉลี่ยต่อชั่วโมง (เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 80) หน่วย กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)!
! ง. คือ ความกว้างของถนน (จำนวนช่องจราจร) ทั้ง 2 ทิศทาง หน่วย ช่องทาง!
! จ. คือ ความกว้างของถนน (จำนวนช่องจราจร) แต่ละทิศทาง หน่วย ช่องทาง!
! ฉ. คือ ความกว้างช่องจักรยาน (ในกรณีที่มีช่องจักรยาน) หน่วย เมตร!!!!!

โครงแบบ ระดับความกดดันจราจร

ช่องเดี่ยวสำหรับเลี้ยวขวาระยะทางยาวน้อยกว่า 23 ม.และรัศมีโค้งที่ทางแยกสำหรับความเร็ว 24 กม./ชม. ไม่มีผลกระทบ

ช่องเดี่ยวสำหรับเลี้ยวขวาระยะทางยาว 23 ถึง 45.7ม.และรัศมีโค้งที่ทางแยกสำหรับความเร็ว 24กม./ชม. LTS > 3

กรณีอื่น LTS = 4

ความเร็วจำกัดบริเวณทางแยกที่ข้าม ความกว้างของถนนบริเวณทางแยกที่ข้าม

3 ช่องจราจร 4 – 5 ช่องจราจร 6 ช่องจราจรขึ้นไป

40กม./ชม. LTS 1 LTS 2 LTS 4

48 กม./ชม. LTS 1 LTS 2 LTS 4

56 กม./ชม. LTS 2 LTS 3 LTS 4

64กม./ชม.ขึ้นไป LTS 3 LTS 4 LTS 4

ความเร็วจำกัดบริเวณทางแยกที่ข้าม ความกว้างของถนนบริเวณทางแยกที่ข้าม

3 ช่องจราจร 4 – 5ช่องจราจร 6 ช่องจราจรขึ้นไป

40 กม./ชม. LTS 1 LTS 1 LTS 2

48 กม./ชม. LTS 1 LTS 2 LTS 3

56 กม./ชม. LTS 2 LTS 3 LTS 4

64กม./ชม. ขึ้นไป LTS 3 LTS 4 LTS 4
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ตารางที่ 8 ผลการสำรวจลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้ถนนบริเวณพื้นที่ศึกษา!

5.2 ผลการจัดระดับหรือประเภทของทางจักรยานโดยวิธีแบ่งระดับความกดดันจราจรบริเวณพื้นที่ศึกษา!
5.2.1 เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรเฉพาะแต่ส่วนของเส้นทาง!
! จากการศึกษาเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรเฉพาะแต่ส่วนของเส้นทางทำให้แบ่งเส้นทางในพื้นที่ศึกษา
ออกเป็น เส้นทางที่มีช่องทางสำหรับจักรยานและไม่มีช่องสำหรับจักรยาน ดังนี้!! !!

ถนน/คุณลักษณะของถนน ก. ข. ค. ง. จ. ฉ.

พระราม4 (มุ่งหน้าแยกวิทยุ) 2007.21 58.08 67.88
8

4 -

พระราม4 (มุ่งหน้าหัวลำโพง) 1716.50 35.00 46.85 4 -

วิทยุ (มุ่งหน้าถนนเพลินจิต) 2782.39 36.35 45.54
8

4 -

วิทยุ (มุ่งหน้าแยกวิทยุ) 2022.60 52.61 64.26 4 -

สาทร (มุ่งหน้าถนนเจริญกรุง) 2673.17 57.51 77.34
8

4 1

สาทร (มุ่งหน้าแยกวิทยุ) 3757.48 67.79 81.79 4 1

ราชดำริ (มุ่งหน้าถนนพระราม4) 1363.14 51.1 68.7
6

3 1

ราชดำริ (มุ่งหน้าถนนพระราม1) 1951.90 62.64 75.63 3 1

สีลม (มุ่งหน้าแยกสุรศักดิ์) 1818.06 27.31 34.82
6

3 -

สีลม (มุ่งหน้าถนนพระราม4) 1489.83 38.40 47.34 3 -

อังรีดูนังต์ (มุ่งหน้าถนนพระราม4) 1286.94 57.59 80.82
6

3 -

อังรีดูนังต์ (มุ่งหน้าถนนพระราม1) 1338.89 62.43 69.43 3 -

พญาไท (มุ่งหน้าถนนพระราม4) 1563.18 76.32 93.49
8

4 -

พญาไท (มุ่งหน้าถนนพระราม1) 2086.98 65.00 82.73 4 -

บรรทัดทอง (มุ่งหน้าถนนพระราม4) 910.74 32.54 44.46
4

2 -

บรรทัดทอง (มุ่งหน้าถนนพระราม1) 881.25 32.84 44.79 2 -

พระราม1 (มุ่งหน้าแยกเพลินจิต) 601.08 36.69 49.19
5

1 -

พระราม1 (มุ่งหน้าถนนบรรทัดทอง) 2230.23 62.38 79.11 4 -

เพลินจิต (มุ่งหน้าถนนพระราม1) 3237.77 28.89 39.83
6

5 -

เพลินจิต (มุ่งหน้าแยกเพลินจิต) 683.10 37.12 47.36 1 -

จรูญเวียง (มุ่งหน้าถนนสาทร) 282.25 50.22 59.6
4

2 -

จรูญเวียง (มุ่งหน้าถนนสีลม) 2269.90 30.28 38.26 2 -

มเหสักข์ (มุ่งหน้าถนนสุรศักดิ์) 1384.11 36.32 47.28
4

3 -

มเหสักข์ (มุ่งหน้าถนนมหาเศรษฐ์) 299.72 27.81 36.02 1 -

มหาเศรษฐ์ (มุ่งหน้าถนนมเหสักข์) 1233.74 55.23 69.16
4

2 -

มหาเศรษฐ์ (มุ่งหน้าถนนมหาคร) 785.17 53.51 72.93 2 -

มหานคร (มุ่งหน้าถนนพระราม4) 619.66 43.18 52.86
4

2 -

มหานคร (มุ่งหน้าถนนมหาเศรษฐ์) 819.57 41.04 49.08 2 -
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ตารางที่ 9 ผลระดับความกดดันจราจรเฉพาะแต่ละส่วนของเส้นทาง ของเส้นทางที่มีช่องสำหรับจักรยาน!

!!
ตารางที่ 10 ผลระดับความกดดันจราจรเฉพาะแต่ละส่วนของเส้นทาง ของเส้นทางที่ไม่มีช่องสำหรับจักรยาน!

!

เส้นทางที่มีช่องทางจักรยาน

ไม่มีช่องจอดรถ ระดับความ 
กดดันจราจร"

ความกว้าง 
ของถนน

พื้นที่สำหรับ  
การใช้จักรยาน

ความเร็วทั่วไป การกีดขวางช่อง 
ทางจักรยาน

ขาเข้า
สาทร LTS 3 LTS 2 LTS 4 LTS 3 LTS 4

ราชดำริ LTS 3 LTS 2 LTS 4 LTS 1 LTS 4

ขาออก
สาทร LTS 3 LTS 2 LTS 4 LTS 3 LTS 4

ราชดำริ LTS 3 LTS 2 LTS 4 LTS 1 LTS 4

เส้นทางที่ไม่มีช่องทางจักรยาน ความเร็ว(km/hr) จำนวนช่อง ระดับความกดดันจราจร

ขาเข้า

พระราม4 67.88 4 LTS 4

วิทยุ 64.26 4 LTS 4

สีลม 34.82 3 LTS 2

อังรีดูนังต์ 80.83 3 LTS 4

พญาไท 93.49 4 LTS 4

บรรทัดทอง 44.46 2 LTS 2

พระราม1 49.19 1 LTS 4

เพลินจิต 47.36 1 LTS 2

จรูญเวียง 59.6 2 LTS 4

มเหสักข์ 47.28 1 LTS 2

มหาเศรษฐ์ 69.16 2 LTS 4

มหานคร 49.08 2 LTS 4

ขาออก

พระราม4 46.85 4 LTS 4

วิทยุ 45.54 4 LTS 4

สีลม 47.34 3 LTS 3

อังรีดูนังต์ 69.43 3 LTS 4

พญาไท 82.73 4 LTS 4

บรรทัดทอง 44.79 2 LTS 2

พระราม1 79.11 4 LTS 4

เพลินจิต 39.83 5 LTS 3

จรูญเวียง 38.26 2 LTS 1

มเหสักข์ 36.01 3 LTS 2

มหาเศรษฐ์ 72.93 2 LTS 4

มหานคร 52.86 2 LTS 4
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- เส้นทางที่มีช่องทางสำหรับจักรยานคือ สาทรและราชดำริ ซึ่งทั้ง 2 เส้นไม่มีช่องสำหรับจอดรถข้างถนน ดังนั้น
จึงทำการแบ่งระดับความกดดันจราจรเฉพาะแต่ส่วนของเส้นทางตามตารางที่ 2 ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการจำแนกช่องทาง
จักรยานสำหรับถนนที่ไม่มีช่องจอดรถและได้ผลตามตารางที่ 9!

- สำหรับเส้นทางที่ไม่มีช่องทางสำหรับจักรยานได้ทำการแบ่งระดับความกดดันจราจรเฉพาะแต่ส่วนของเส้นทาง
ตามตารางที่ 3 ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการจำแนกช่องทางจักรยานสำหรับการใช้จักรยานร่วมกับกระแสจราจรทั่วไปตามตาราง
ที่ 10!!

5.2.2 เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการเข้าสู่ทางแยก!
จากการศึกษาเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการเข้าสู่ทางแยกทำให้แบ่งเส้นทางในพื้นที่ศึกษาออกเป็น
เส้นทางที่มีช่องทางสำหรับจักรยานและไม่มีช่องสำหรับจักรยาน แต่เนื่องจากกรมทางหลวงมีมาตรฐานชั้นทางกำหนด
อัตราเร็วที่ใช้ออกแบบถนนในเขตเมืองอยู่ที่ 60 กม./ชม. (กรมทางหลวง, 2553) และในการออกแบบทางแยก ความเร็วที่
ใช้ออกแบบโค้ง ช่องเลี้ยว (Turning roadway) และช่องปรับความเร็ว (Speed change lane) จะใช้ Average running 
speed (AASHTO, 2004) ซึ่งมี 80%-90% ของความเร็วออกแบบปกติ (สุรเมศวร์, 2552) ดังนั้นความเร็วที่ใช้ในการ
ออกแบบรัศมีโค้งคือ 48 – 54 กม./ชม. ดังนั้นถนนทุกเส้นทางจะมีความกดดันจราจรอยู่ ระดับ 4 ตามตารางที่ 4 และ 5 !!
5.2.3 เกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้ามระหว่างฝั่งของถนน!
จากการศึกษาเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้ามฝั่งของถนนทำให้แบ่งเส้นทางในพื้นที่ศึกษาออกเป็น 
เส้นทางที่ไม่มีเกาะกลางสำหรับหยุดพักและเส้นทางที่ไม่มีสัญญาณจราจรและมีเกาะกลางสำหรับหยุดพัก และเนื่องจาก
ความเร็วจำกัดที่ใช้กันในเขตเทศบาลของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 80 กม./ชม. ทำให้ต้องใช้ความเร็วทั่วไปที่ทำการสำรวจ
เก็บข้อมูล แต่ความเร็วทั่วไปที่ทำการสำรวจมาใน 2 ทิศทางของถนนแต่ละเส้นไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ความเร็ว
สูงสุดที่สำรวจได้ของถนนแต่ละเส้น ซึ่งจะได้ระดับความกดดันจราจรดังนี้ !!

ตารางที่ 11 ผลระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้ามของเส้นทางที่ไม่มีเกาะกลางสำหรับหยุดพัก!

- !
ตารางที่ 12 ผลระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้ามของเส้นทางที่มีเกาะกลางสำหรับหยุดพัก!

!
- เส้นทางที่ไม่มีเกาะกลางสำหรับหยุดพักคือ บรรทัดทองและมเหสักข์ ซึ่งทั้ง 2 เส้นไม่มีเกาะกลางสำหรับหยุดพัก

ดังนั้นจึงทำการแบ่งระดับความกดดันจราจรเฉพาะแต่ส่วนของเส้นทางตามตารางที่ 6 ซึ่งเป็นเกณฑ์การแบ่งระดับความ
กดดันจราจรสำหรับการข้ามที่ไม่มีสัญญาณจราจรและไม่มีเกาะกลางสำหรับหยุดพักตามตารางที่ 11!

เส้นทางที่ไม่มีเกาะกลาง ความเร็ว(km/hr) จำนวนช่อง ระดับความกดดันจราจร

บรรทัดทอง 44.79 4 LTS 2

มเหสักข์ 47.28 4 LTS 2

เส้นที่มีเกาะกลาง ความเร็ว จำนวนช่องจราจร ระดับความกดดันจราจร

พระราม4 67.88 8 LTS 4

วิทยุ 64.26 8 LTS 4

สาทร 81.79 8 LTS 4

ราชดำริ 75.63 6 LTS 4

สีลม 47.34 6 LTS 3

อังรีดูนังต์ 80.83 6 LTS 4

พญาไท 93.49 8 LTS 4

พระราม1 79.11 5 LTS 4

เพลินจิต 47.36 6 LTS 3

จรูญเวียง 59.61 4 LTS 4

มหาเศรษฐ์ 72.93 4 LTS 4

มหานคร 52.86 4 LTS 4
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- เส้นทางที่มีเกาะกลางสำหรับหยุดพักได้ทำการแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้ามตามตารางที่ 7 ซึ่ง
เป็นเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้ามที่ไม่มีสัญญาณจราจรและมีเกาะกลางสำหรับหยุดพักตาม
ตารางที่ 12!!

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ"

6.1 สรุปผลการศึกษา!

จากการศึกษาการจัดระดับประเภททางจักรยานโดยวิธีการแบ่งระดับความกดดันทางจราจร พบว่า วิธีดังกล่าวจะแบ่ง
เกณฑ์กำหนดความกดดันทางจราจรของถนนออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของถนน (Segment) ส่วนที่เข้าสู่ทางแยก 
(Intersection Approaches) และส่วนการข้ามระหว่างฝั่งของถนน(Lateral Crossing)โดยเกณฑ์การแบ่งระดับความ
กดดันจราจรเฉพาะแต่ส่วนของเส้นทางและเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการเข้าสู่ทางแยก จะแบ่งเป็น
เกณฑ์สำหรับเส้นทางที่มีช่องทางจักรยานและไม่มีช่องทางจักรยานหรือการใช้จักรยานร่วมกับกระแสจราจรทั่วไปนั่นเอง 
ส่วนเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการข้ามจะเป็นเกณฑ์บริเวณทางข้ามที่ไม่มีสัญญาณไฟ แบ่งออกเป็น    
เส้นทางที่มีเกาะกลางสำหรับหยุดพักและไม่มีเกาะกลาง ซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการจำแนกระดับความกดดันของเส้นทาง
นั้นจะใช้ข้อมูล คือ การมีอยู่ของช่องจักรยาน การมีอยู่ของช่องจอดรถข้างถนน ความกว้างของถนน(จำนวนช่องทางเดินรถ) 
ความกว้างช่องจักรยาน ความเร็วจราจร สิ่งกีดขวาง และโครงร่างของถนนช่วงที่มีการเปลี่ยนทิศทาง!

และจากการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาทำการเทียบกับเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรในแต่ละเกณฑ์ พบว่า 
ถนนทุกเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาถูกกำหนดให้มีความกดดันจราจรอยู่ที่ระดับ 4 เนื่องจากวิธีการแบ่งระดับความกดดัน
จราจรนี้มีเงื่อนไขให้เลือกระดับความกดดันจราจรสูงสุดที่เส้นทางนั้นได้ และผลจากการกำหนดระดับความกดดันจราจรใน
ส่วนของเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรสำหรับการเข้าสู่ทางแยกนั้นทุกเส้นทางมีความกดดันจราจรที่ระดับ 4 แต่
ถ้าหากสนใจเฉพาะเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรในส่วนของถนนและทางข้ามนั้นจะพบว่ามีถนนที่มีความกดดัน
จราจรระดับ 2 อยู่ 2 เส้นทาง คือ บรรทัดทองและมเหสักข์ ถนนที่มีความกดดันจราจรระดับ 3 อยู่ 2 เส้นทาง คือ สีลมและ
เพลินจิต และถนนที่มีความกดดันจราจรระดับ 4 อยู่ 10 เส้นทาง คือ พระราม 4 วิทยุสาทร ราชดำริ อังรีดูนังต์ พญาไท 
พระราม1 จรูญเวียง มหาเศรษฐ์ และมหานคร ซึ่งจะพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อระดับความกดดันจราจรมากก็คือ ความเร็ว
จราจรและความกว้างของถนน (จำนวนช่องทางเดินรถ)!

สำหรับการปรับปรุงให้ทางจักรยานมีระดับความกดดันจราจรที่ต่ำลงเพื่อให้ผู้ใช้จักรยานรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น สามารถ
ทำได้โดยการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้งานของถนนตามปัจจัยที่ใช้ในเกณฑ์การแบ่งระดับความ
กดดันจราจรดังตารางที่ 1-7คือ การมีอยู่ของช่องจักรยาน การมีอยู่ของช่องจอดรถข้างถนน ความกว้างของถนน (จำนวน
ช่องทางเดินรถปรกติ) ความกว้างช่องทางจักรยาน ความเร็วจราจร สิ่งกีดขวาง และลักษณะทางกายภาพของถนนช่วงที่มี
การเปลี่ยนทิศทางจากการศึกษาจะพบว่าการปรับปรุงที่สามารถทำได้คือ การเพิ่มช่องจักรยาน การจัดการการจอดรถข้าง
ทาง การเพิ่ม-ลดความกว้างของช่องจักรยาน การควบคุมการใช้ความเร็วของรถยนต์ในช่องทางปรกติ และการปรับปรุง      
ผิวทางให้มีความเหมาะสมต่อการขี่จักรยาน!!
6.2 ข้อเสนอแนะ"!
การศึกษาวิธีการจัดระดับหรือประเภททางจักรยานด้วยวิธีการกำหนดค่าความกดดันจราจรนี้ พบว่าวิธีการนี้เป็นวิธีที่ง่าย
กว่าวิธีจัดระดับการให้บริการสำหรับจักรยาน (Bicycle Level of Service; BLOS) และวิธีการหาดัชนีการใช้จักรยานร่วม
กับกระแสจราจรทั่วไป (Bicycle Compatibility Index; BCI) เนื่องจากมีการวิเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อน ใช้ข้อมูลไม่มาก เหมาะ
กับการตรวจสอบการให้บริการในขั้นต้น เพื่อที่จะทำการปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะสมกับการใช้จักรยานมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้
จากการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะการใช้งานในเส้นทาง
ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยานที่สัญจรในเส้นทางนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น!!
นอกจากนี้ การพิจารณาเกณฑ์การแบ่งระดับความกดดันจราจรของทางจักรยานในกรุงเทพมหานครควรมีการศึกษาถึง
ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพเส้นทางและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดระดับประเภททางจักรยาน โดยหลักการพิจารณาที่เพิ่มเติมประกอบด้วย ลักษณะทาง
จักรยาน ปริมาณจราจร ปริมาณยานพาหนะที่ใช้ช่องทางร่วม และจำนวนทางเข้าทางออก!!
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พระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้ความกรุณาเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการทำวิจัย และขอขอบคุณผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะทุกๆท่านมา ณ 
โอกาสนี้ด้วย!!
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า"
Factors influencing People’s Decisions in Biking to Connect with the Electric Train System"!

ศักรธร บุญทวียุวัฒน์!
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา!!

บทคัดย่อ"!
ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครนับว่าเป็นปัญหาหลักของการเดินทางและการขนส่งในเมือง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
จากความนิยมในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญทั้งหมดของระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่างมาก   
นโยบายทางภาครัฐของประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นพยายามให้คนที่มีฐานะใช้ระบบขนส่งสาธารณะ นั่นคือความพยายาม     
ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลง ซึ่งจะมีผลทำให้จำนวนรถยนต์บนท้องถนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงที่ลดลงและจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในประเทศดีขึ้นในระยะยาว การเดินทางด้วยจักรยานและการเดินเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานในการเดินทาง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเมือง ลดปริมาณมลพิษทางเสียง 
มลพิษทางอากาศ ลดความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้น้อยลง อย่างไรก็ตามปัจจุบันการใช้จักรยานไม่ได้รับ
ความนิยมเท่าที่ควร เนื่องมาจากถนนในกรุงเทพฯเกือบทั้งหมดไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขับขี่รถจักรยาน เช่น การไม่มี
ช่องทาง เครื่องหมายการจราจรสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน ตลอดจนเส้นทางจักรยานส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้และไม่ได้
เป็นเส้นทางจักรยานที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออยู่บนถนนร่วมกับรถยนต์ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานได้
อย่างสูง งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจของประชาชนที่มีที่พักอาศัยในพื้นที่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร
จากสถานีรถไฟฟ้าซึ่งจะประกอบด้วย สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) นอกจากนี้แบบ
จำลองการถดถอยแบบโลจิสติกส์จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบ่งชี้ว่ามีตัวแปรใดบ้างที่มีผลต่อประชาชนในการเลือกใช้จักรยาน
หรือการเดินในการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าทั้งในมิติของความเป็นไปได้ในการเลือกใช้จักรยานเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบ
รถไฟฟ้า ผลการวิจัยนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุด 3 อันดับแรกในการใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าจากจำนวน 500 
ตัวอย่าง คือ การใช้ยานพาหนะอื่นๆมีความสะดวกมากกว่า (2.81 คะแนน) ควรมีป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทางจักรยาน 
(2.80 คะแนน) และการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน (2.79 คะแนน) สมการความสัมพันธ์การถดถอยแบบ     
โลจิสติกส์ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นสำหรับประชาชนผู้ที่มีโอกาสใช้จักรยานเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสามารถ
พยากรณ์สถานการณ์ความน่าจะเป็นได้ถูกถึง 70% !!
คำสำคัญ: การขี่จักรยาน, การขนส่งอย่างยั่งยืน, แบบจำลองการถดถอยโลจิสติกส์!!
Abstract"!
The traffic congestion problem is currently the main problem of travel and urban transportation. This problem 
emerged because of the popularity of people in using the private car and the noncoverage of public transport 
to serve people for the important areas at present. These problems cause the huge devastation for 
economic, social and environmental aspects.  At present, the government policy of developed countries has 
attempted the wealthy people to use the public transport as the results to the significant decrease of private 
cars on the road and energy consumption through the better environment in their countries in the long term. 
Biking is the alternative way to help minimizing the energy consumption in traveling and transportation, 
saving the environment such as noise and air pollutions and minimizing accidents on the road. Nonetheless, 
biking is not popular because the road infrastructure in Bangkok does not give the benefits and protect the 
bicyclist enough through the most of current bike ways do not work and some ways are illegal or located 
along with the roads which can cause the serious accidents due to the cars. This study focuses on the 
factors used to decide the biking and walk of people who live within 5 kilometers nearby the electric train 
stations (BTS or MRT). The logistics regression model is also developed in this study to identify the factors 
which influence people to biking to connect with the electric train in terms of the probability. The results show 
that the third most significant factors in biking to connect with the electric train system are the usage of other 
vehicles more convenient (2.81 marks),  the bike signal should be provided (2.80 marks) and the risk whilst 
biking at the night time (2.79 marks). The logistics regression model developed in this study to predict the 
probability of people to select biking to connect with the electric train system. The model can predict the 
accuracy at 70% for biking.!!
Keywords: Biking, Sustainable Transport, Logistics Regression Model!!!
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1. บทนำ"!
ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครนับว่าเป็นปัญหาหลักของการเดินทางและการขนส่งในเมือง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
จากความนิยมในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญทั้งหมดของระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน 
นโยบายทางภาครัฐของประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นพยายามให้คนที่มีฐานะใช้ระบบขนส่งสาธารณะ นั่นคือความพยายามลด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลง ซึ่งจะมีผลทำให้จำนวนรถยนต์บนท้องถนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงที่ลดลงและจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในประเทศดีขึ้นในระยะยาว เนื่องจากไม่ต้องเผชิญกับไอเสียและก๊าซ
ต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาจากรถยนต์ในปริมาณมหาศาล เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์       
ผลประโยชน์ที่ตามมาอีกข้อหนึ่งคือการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบ
ของตัวเงินและในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ผลประโยชน์ดังกล่าวสามารถเป็นปัจจัยในการการ
พัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างมหาศาล ตลอดจนการยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตในชุมชนเขตเมืองให้
ดีขึ้น การเดินทางด้วยจักรยานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถลดการใช้พลังงานในการเดินทาง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ของเมือง ลดปริมาณมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ ลดความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้น้อยลง อีกทั้ง
จักรยานยังเป็นพาหนะที่มีราคาไม่แพง สามารถเป็นพาหนะทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยในเมืองได้ นอกจากนี้การใช้
จักรยานยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีสุขภาพที่ดี และมีร่างกายที่แข็งแรงตลอดจนรูปร่างที่สวยงามด้วยการออกกำลังกาย         
ในอนาคตถ้าประชาชนหันมาใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น การลดมลภาวะทางอากาศของ
ประเทศก็จะมีมากขึ้น ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวจะสามารถพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้พักอาศัยในเขตเมืองดีขึ้น
อย่างมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามปัจจุบันการใช้จักรยานไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องมาจาก
ถนนในกรุงเทพฯเกือบทั้งหมดไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขับขี่รถจักรยาน เช่น การไม่มีช่องทางและเครื่องหมายการจราจร
สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน แม้ว่าในปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครได้มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใช้จักรยาน ได้แก่ เส้นทางจักรยาน (Bike Lane) จำนวน 33 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 200 กิโลเมตรจาก
ถนนในกรุงเทพฯ (สำนักการจราจรและขนส่ง, 2556) มีความยาวรวมกันราว 8,000 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางจักรยานนั้น       
คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.5 ของถนนทั้งหมด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเส้นทางจักรยานส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้และไม่ได้
เป็นเส้นทางจักรยานที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออยู่บนถนนร่วมกับรถยนต์ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานได้
อย่างสูง และสภาพของถนนที่ขรุขระผิวไม่เรียบก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อปริมาณการเดินทางของผู้ขับขี่               
รถจักรยาน (Parkin และ Rotherdam, 2010) ในภาพรวมแล้ว ปัจจัยทางด้านเวลาและสภาพการจราจรบนท้องถนนนั้น
เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ใช้จักรยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีงานวิจัยจาก Dill และ Carr (2003) ได้มีการทำการวิจัย
ออกมาว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผู้ใช้จักรยาน เช่น การสร้างช่องทางการขับขี่สำหรับผู้ใช้จักรยานและ
ปริมาณการจราจรโดยรถยนต์ในปริมาณที่ไม่มากบนท้องถนนคือปัจจัยสำคัญในการดึงดูดประชากรให้หันมาใช้จักรยาน
มากขึ้นด้วยเหตุผลของความปลอดภัย ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้จักรยานในกรุงเทพฯ จะมีปัญหาทางด้านความ
ปลอดภัยเป็นหลัก !!
ข้อเสียที่ชัดเจนอีกประเด็นคือการใช้จักรยานและการเดินไม่สามารถเดินทางได้ในระยะทางที่ไกลได้  ได้อธิบายว่าระยะทาง
ของการเดินทางด้วยจักรยานนั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งถ้าระยะทางในการเดินทางนั้นไกลเกินไปก็จะเป็นปัจจัยที่มีลด        
แนวโน้มของผู้ใช้จักรยานลง (Broach et. al.,2009)  ซึ่งการที่สามารถลดระยะทางการเดินทางด้วยจักรยานแก่ผู้ขับขี่ด้วย
การเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารประจำทางเพื่อเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางในระยะไกล เงื่อนไขดังกล่าวสามารถจะช่วยให้มีผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางมากขึ้นเนื่องจากมีระยะทางที่         
ไม่ไกลมากนัก !!
งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจของประชาชนผู้ที่พักอาศัยภายในรัศมีพื้นที่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร
จากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสหรือสถานีรถไฟฟ้ามหานคร โดยข้อมูลของปัจจัยในตัวแปรต่าง ๆ จะถูกนำไปพัฒนาแบบจำลอง
การถดถอยโลจิสติกส์เพื่อบ่งชี้ว่ามีตัวแปรใดบ้างที่มีผลต่อประชาชนในมิติของความเป็นไปได้ในการเลือกใช้จักรยานเพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า!!
2. วัตถุประสงค์"!
2.1 ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจของประชากรในกรุงเทพมหานครในการเลือกใช้จักรยานและการเดินเพื่อการ
เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า!
2.2 ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการในการเลือกวิธีการเดินทางจากที่พักอาศัยเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบ
รถไฟฟ้าภายในรัศมีพื้นที่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร!
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2.3 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาแบบจำลอง Logistics Regression เพื่อหาความสัมพันธ์ของประชากรผู้ที่จะใช้รถ
จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า เพื่อใช้ในการพยากรณ์ความเป็นไปได้ของประชาชนผู้ที่มีที่พักอาศัยภายในรัศมี 5 
กิโลเมตรและมีข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ในการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า!!
3. ระเบียบวิธีวิจัย"!
ระเบียบวิธีวิจัยในงานวิจัยนี้จะใช้แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจข้อมูลและทัศนคติของประชาชนในการตัดสินใจใช้
จักรยานโดยการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนที่มีที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับ
สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ในการเลือกใช้จักรยานเพื่อมาเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปตัวแปรที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกการใช้บริการรูปแบบการเดินทางนั้นจะสามารถจำแนกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ !!
3.1 ตัวแปรที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประชาชน เช่น อายุ เพศ การศึกษา และรายได้ เป็นต้น!
3.2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเดินทาง เช่น สัดส่วนที่ใช้ในรูปแบบการขนส่งในแต่ละประเภท จำนวนเที่ยวที่ใช้ใน
การเดินทางต่อวัน!
3.3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า!!
ตัวแปรทั้ง 3 กลุ่มจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นไปได้ในการเดินทางด้วย       
รถจักรยานซึ่งเป็นตัวแปร Dependent ในขณะที่ข้อมูลพื้นฐานและทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานหรือการเดินจะเป็นตัวแปร
อิสระ ซึ่งสมการดังกล่าวจะถูกสร้างเป็นในลักษณะของสมการการถดถอยโลจิสติกส์ (Logistics Regression Model)       
ซึ่งเป็นการหาความน่าจะเป็นที่ประชาชนที่มีข้อมูลพื้นฐานแบบหนึ่งและมีทัศนคติแบบหนึ่งจะมีโอกาสความเป็นไปได้เท่าไร
ในการใช้จักรยาน!
ในส่วนของข้อมูลที่ทำการสำรวจจะดำเนินการในลักษณะของการสัมภาษณ์กลุ่มของประชากรจำนวน 500 คนที่พักอาศัย
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าฯ ทั้ง BTS และ MRT ในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจของประชาชนใน
การใช้จักรยานและการเดินจะถูกวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ ด้วยโปรแกรม SPSS ต่อไปนอกเหนือจากการ
พัฒนาสมการความสัมพันธ์ทั้ง 2 รูปแบบข้างต้นแล้ว  สรุปขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังนี้ !

  !
1) กำหนดพื้นที่การศึกษาที่อยู่บริเวณรอบๆ สถานีรถไฟฟ้าฯ ในขอบเขตรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร เพื่อทำการสัมภาษณ์
ประชาชนที่มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้จักรยานเพื่อมาเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าเพื่อการเดินทางในระยะ
ทางไกล!
2) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานและการเดินเพื่อมาเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า! ! !
3) ดำเนินการออกแบบสัมภาษณ์เพื่อสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร เช่น อายุ เพศ การศึกษา และรายได้
และข้อมูลพฤติกรรมของประชากรถึงอิทธิพลในการเลือกใช้จักรยานและการเดินเพื่อมาเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า เช่น 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะทางของการเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ความเร็ว ความล่าช้าในการเดินทาง       
ความปลอดภัยในการเดินทาง !
4) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในมิติของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประชาชนผู้ที่พักอาศัยภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Logistic Regression ซึ่งจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistics 
Package for the Social Sciences) !
5) สรุปกลยุทธ์การวางแผนเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถานี            
รถไฟฟ้าให้หันมาใช้การเดินทางด้วยรถจักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าให้มากขึ้น!!
 4. ผลการสำรวจข้อมูล"!
ในหัวข้อนี้จะแสดง ผลการสำรวจข้อมูลประชาชนผู้ที่พักอาศัยไม่เกิน 5 กม.จากสถานีรถไฟฟ้า โดยจำนวนกลุ่มตัวอย่าง      
ที่ถูกสัมภาษณ์เป็นจำนวน 500 ตัวอย่างซึ่งจะถูกสัมภาษณ์ทั้งการใช้จักรยานและการเดินเท้าเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบ
รถไฟฟ้า โดยกลยุทธ์ของการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและข้อคิดเห็นของประชาชนให้มีประสิทธิภาพของทีมผู้วิจัย คือ          
การกำหนดพื้นที่การศึกษาที่อยู่บริเวณรอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้าที่มีที่จอดรถจักรยานในบริเวณใกล้ ๆ สถานี โดยทางทีมผู้วิจัย
ได้ใช้กลยุทธ์การเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการเข้าสัมภาษณ์กับประชาชนผู้ซึ่งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าผู้ซึ่งจะใช้
รถไฟฟ้าอย่างแน่นอนด้วยการใช้ถามคำถามเพื่อกรองกลุ่มตัวอย่างได้แก่ “ที่พักอาศัยของท่านอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า     
ไม่เกิน 5 กิโลเมตรหรือไม่” ซึ่งถ้าเกิน 5 กิโลเมตรทางทีมผู้วิจัยจะไม่ทำการสัมภาษณ์ต่อแต่ถ้าอยู่ในบริเวณ 5 กิโลเมตร      
ก็จะเริ่มทำการสัมภาษณ์ไปจนจบ โดยมีการมอบของที่ระลึกซึ่งได้แก่ ถุงผ้า พวงกุญแจ ปากกา และเข็มกลัดของทางชมรม
จักรยานฯ ให้แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งจากการลงพื้นที่ภาคสนามนั้นถุงผ้าของทางชมรมฯ ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ถูก
สัมภาษณ์ ในท้ายที่สุดทางทีมผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ประชาชนเสร็จสิ้นครบทั้ง 500 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นจำนวนของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานีรถไฟฟ้าดังต่อไปนี้ !
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1) สถานีรถไฟฟ้า BTS สีลม (ศาลาแดง) และราชดำริ     ! 52  !ตัวอย่าง!
2) สถานีรถไฟฟ้า BTS รามคำแหง              !      40   ตัวอย่าง!
3) สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว            !      42   ตัวอย่าง!
4) สถานีรถไฟฟ้า MRT รัชดา                !      66   ตัวอย่าง!
5) สถานีรถไฟฟ้า BTS  เอกมัย                !      86   ตัวอย่าง!
6) สถานีรถไฟฟ้า BTS  พระโขนง             !      84   ตัวอย่าง  !
7) สถานีรถไฟฟ้า BTS  พร้อมพงษ์!      67   ตัวอย่าง!
8) สถานีรถไฟฟ้า BTS  ทองหล่อ                            ! 63   ตัวอย่าง!!
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย 260 คน และเพศหญิง 240 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และ 48 
ตามลำดับ ช่วงอายุของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สุดได้ช่วงอายุ 31-40 ปี มีจำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 
และช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามรองลงมาได้แก่ช่วงอายุ 41 – 50 ปีมีจำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และกลุ่มผู้
ตอบแบบสอบถามที่มีจำนวนน้อยที่สุดได้แก่กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี มีจำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.4 ในส่วนของ
สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีสถานภาพสมรสแล้วคิดเป็นร้อยละ 61.8 และโสดคิดเป็นร้อยละ 
38.2 ในส่วนของระดับการศึกษามีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุดจำนวน 221 คนคิดเป็นร้อยละ 44.2 
รองลงมาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในระดับอนุปริญญาจำนวน 148 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 29.6 ในส่วนของสถานภาพ       
การทำงานนั้นมีพนักงานเอกชนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดที่ 280 คนคิดเป็นร้อยละ 56 และนิสิต/นักศึกษาจำนวน 
73 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และจำนวนสมาชิกครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-3 คนมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 66.4 ในส่วนของรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้อยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือนมากที่สุด
จำนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้อยู่ในช่วง 1,000 – 5,000 บาทต่อเดือนมี
จำนวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 15.6 โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมาส่วนใหญ่มาจากกลุ่มของนิสิต นักศึกษาที่ไม่มีรายได้ ราย
ได้ต่อครอบครัวอยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาทมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.2 และรองลงมารายได้ต่อครอบครัวอยู่ใน
ช่วง 20,001 – 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 22.8 !!

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนผู้ถูกสัมภาษณ์!

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ

เพศ    

ชาย 260 52.0

หญิง 240 48.0

อายุ (ปี)    

ต่ำกว่า 20 54 10.8

20-30 82 16.4

31-40 151 30.2

41-50 134 26.8

51-60 77 15.4

มากกว่า 60 2 0.4

สถานภาพสมรส    

โสด 191 38.2

สมรส 309 61.8

หม้าย - -
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!
ข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดที่มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าต่อปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จักรยานเพื่อการเชื่อมต่อ
กับระบบรถไฟฟ้า แสดงปัจจัยทางด้านการใช้ยานพาหนะอื่นๆมีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่าการใช้จักรยานมาเป็น
อันดับที่ 1 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.81 รองลงมาคือ ควรมีป้ายสัญลักษณ์เพื่อบอกเส้นทางจักรยานมีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.80 และ
อันดับที่ 3 คือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ตอนกลางคืนมีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.79  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จักรยานน้อย
ที่สุดได้แก่ราคาของจักรยานเป็นอุปสรรคมีคะแนนเฉลี่ยที่ 1.19 สรุปผลการสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดแสดงดัง
ภาพที่ 1!
!  !!
! !!

หย่า - -

การศึกษา    

ไม่ได้รับการศึกษา 0 0

ประถมศึกษา 0 0

มัธยมต้น 12 2.4

มัธยมตอนปลาย 116 23.2

อนุปริญญา 148 29.6

ปริญญาตรี 221 44.2

ปริญญาโท 3 0.6

สถานภาพการทำงาน    

พนักงานเอกชน 280 56

พนักงานของรัฐ/ข้าราชการ 68 13.2

ผู้บริหารหน่วยงานเอกชน 1 0.2

ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ 0 0

นิสิต/นักศึกษา 73 14.6

ว่างงาน 4 0.8

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 16 3.2

รับจ้างทั่วไป 2 0.4

ทำธุรกิจ/ค้าขายส่วนตัว 56 11.2

จำนวนสมาชิกในครอบครัว (คน)    

1-3 332 66.4

4-5 151 30.2

6-7 17 3.4
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� "
ผลการวิเคราะห์แบบจำลองโลจิสติกส์แบบถดถอย"
ในหัวข้อนี้จะแสดงถึงการประมาณค่าสัมประสิทธิ์เพื่อสร้างแบบจำลองโลจิสติกส์แบบถดถอย ผลการวิเคราะห์จาก SPSS 
แสดงดังตารางที่ 2  เมื่อพิจารณาค่า sig. ของตัวแปรรายได้เฉลี่ย และการครอบครองจักรยานจะพบว่ามีบางค่ามากกว่า 
0.05 เช่นการครอบครองจักรยานสำหรับการใช้จักรยานแบบเล็กน้อย การใช้จักรยานบางครั้ง และการใช้จักรยาน
มากกว่าครึ่ง แต่ sig. < 0.05 ที่ลักษณะการใช้จักรยานแบบไม่ได้ใช้จักรยานเลย ในขณะที่รายได้เฉลี่ยมี sig. > 0.05 
สำหรับการใช้จักรยานแบบมากกว่าครึ่ง ซึ่งสามารถตีความหมายได้ว่าประชาชนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกันจะมีลักษณะการ
ใช้จักรยานที่แตกต่างกัน และประชาชนผู้ซึ่งครอบครองจักรยานจะมีลักษณะการใช้จักรยานหรือไม่ใช้จักรยานที่           
แตกต่างกัน แต่ไม่แตกต่างกันในเรื่องของปริมาณการใช้จักรยาน!!

ตารางท่ี 2 ผลการประมาณค่า Parameter Estimation จาก SPSS!

� !
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การคำนวณค่าประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และความเหมาะสมของ Model จาก Multinomial 
Logistics ที่ได้จะสามารถประมาณค่าโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะบ่งชี้ถึงลักษณะการใช้จักรยานของประชาชนโดยใช้
สมการ logit ซึ่งจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จากตารางที่ 5.15 พยากรณ์ความน่าจะเป็นที่ประชาชนคนหนึ่งในคุณสมบัติที่กำหนด
ในการใช้จักรยาน!!
ตัวอย่างการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวคือ เมื่อมีการพยากรณ์ประชาชนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง รายได้ 
10,000 บาท และมีรถจักรยาน 1 คัน จากตารางที่ 2 จะสามารถหาค่าสมการได้ดังนี้ โดยกำหนดให้ G1 = การไม่ใช้
จักรยาน G2 = การใช้จักรยานเล็กน้อย G3 = การใช้จักรยานในบางครั้ง  G4 = การใช้จักรยานมากกว่าครึ่ง และ G5 = 
การใช้จักรยานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเท่ากับ 0 เนื่องจากเป็น Reference Category หรือเป็นฐานในการเปรียบเทียบ !!
G1 = 3.892 + .0 (10,000) -2.996 (1)  =  0.896!
G2 = -1.375 + .0 (10,000) -1.029 (1) =  -2.404!
G3 = 2.154 + .0 (10,000) - .352 (1) = 1.802!
G4 = 1.143 + .0 (10,000) -.253 (1) =  0.89!
G5 = 0!!
P(ไม่ใช้จักรยานเลย)       ! ! =  2.45 / 0.090 + 6.06 + 2.435 + 1 + 2.45               !
                                  ! ! =  0.204 !
P(ใช้จักรยานเล็กน้อย)     !! =  0.09 / 0.090 + 6.06 + 2.435 + 1 + 2.45!
                                      !! =  0.0075 !
P(ใช้จักรยานปานกลาง) ! ! =  6.06 / 0.090 + 6.06 + 2.435 + 1 + 2.45!
                                       ! =  0.503!
 P(ใช้จักรยานมากกว่าครึ่ง)       ! =  2.435 / 0.090 + 6.06 + 2.435 + 1 + 2.45!
                                            ! =  0.202!
P(ใช้จักรยานบ่อยครั้ง)    ! ! =  6.06 / 0.090 + 6.06 + 2.435 + 1 + 2.45!
                                    ! ! =  1/ 12.035  = 0.083 !!
ซึ่งจากค่าที่ทำนายได้สามารถพยากรณ์โดยใช้ Multinomial Logistics คือ ประชาชนผู้ที่มีจักรยาน 1 คันและมีรายได้ 
10,000 บาท จะไม่ใช้จักรยานเลย 20.4% ใช้จักรยานเล็กน้อย 0.75% ใช้จักรยานปานกลาง 50.3% ใช้จักรยานมากกว่า
ครึ่ง 20.2% และใช้จักรยานบ่อยครั้ง 8.3% จากแบบจำลองดังกล่าวสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง 70%!!
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ ! !
การศึกษาวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้จักรยานหรือการเดินเท้า    
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า โดยกลุ่มตัวอย่างของประชาชน 500 คนที่ถูกสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลนั้นมีบ้านพักอาศัย
อยู่ภายในรัศมี 5 กม.ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT นอกจากนี้การพัฒนาหาสมการความสัมพันธ์ทั้งแบบการ    
ถดถอยแบบโลจิสติกส์ (Logistics Regression) เพื่อใช้ในการพยากรณ์ความน่าจะเป็นของประชาชนในการเลือกใช้
จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า ผลการวิจัยนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุด 3 อันดับแรกในการใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบรถไฟฟ้าคือ การใช้ยานพาหนะอื่นๆมีความสะดวกมากกว่า (2.81 คะแนน) ควรมีป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทางจักรยาน 
(2.80 คะแนน) และการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน (2.79 คะแนน) นอกจากนี้สมการความสัมพันธ์แบบ 
Logistics Regression ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นสำหรับประชาชนผู้ใช้จักรยานในการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสามารถ
พยากรณ์สถานการณ์ความน่าจะเป็นได้ถูกถึง 70% !!
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นในการพิจารณาปัจจัยที่มีความสำคัญในการ
เลือกใช้จักรยานหรือการเดินเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตรงจุดเพื่อดึงดูด      
ให้ประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าได้ใช้จักรยานหรือการเดินเพื่อมาเชื่อมต่อกับระบบดังกล่าว 
ประเด็นเฉพาะด้านสามารถนำเสนอได้ดังนี้ !!

• ควรมีการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน โดยการศึกษาถึงลักษณะของทางจักรยานในแต่ละประเภทเพื่อให้เหมาะสม
กับลักษณะของถนนที่แตกต่างกันไป ทั้งทางด้านความกว้างของถนน ปริมาณการจราจรในปัจจุบัน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้จักรยาน!

• ควรมีป้ายสัญลักษณ์เพื่อบอกเส้นทางจักรยาน ที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัย ตลอดจนจัดเตรียมแสงไฟในตอน
กลางคืนสำหรับทางจักรยานและที่จอดรถจักรยานอย่างเพียงพอ!
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• แบบจำลองโลจิสติกส์แบบถดถอยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานหรือ
การเดินเพิ่มมากขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ในแบบจำลองดังกล่าวได้ระบุว่าตัวแปรทางด้านการครอบครองรถ
จักรยานเป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่จะดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้จักรยาน ดังนั้นนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อประชาชนในการมี
จักรยานในครอบครองไว้ใช้จะสามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างมากต่อไป!!

6. กิตติกรรมประกาศ!!
ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
สำหรับการให้ทุนสนับสนุนต่องานวิจัยนี้  !!
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การศึกษาเส้นทางจักรยานและจุดเสี่ยงพื้นที่พุทธมณฑล และนโยบายในการจัดการความปลอดภัยในพุทธมณฑล!
Study on Bike/bicycle Route, Risk, and Principle of Arrangement Safety in Phuttamonthon!!

พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์1 ,ดร.อุไรรัตน์  แย้มชุติ2 ,อรธิมา  แย้มชุติ1!

1อาจารย์ประจำ หมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี , 2อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี!!
บทคัดย่อ!!
การศึกษาเส้นทางและจุดเสี่ยงพื้นที่พุทธมณฑล และนโยบายในการจัดการความปลอดภัยในพุทธมณฑล เป็นการศึกษา
นโยบายในการจัดการความปลอดภัย จุดเสี่ยง เส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนานโยบายในการจัดการ
เส้นทางจักรยาน ให้เกิดความปลอดภัยและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ (1) การสำรวจเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามด้านการกำหนดนโยบายและเส้นทางในการขับขี่จักรยานกับผู้
ขับขี่จักรยานในพื้นที่พุทธมณฑลเพื่อเลือกเส้นทางจักรยานและกำหนดจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่โดยรอบพุทธมณฑลตามความ
คิดเห็นของผู้ขับขี่ แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 6 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 ความเชื่อ
อำนาจภายในตน  ส่วนที่ 3 การควบคุมอารมณ์  ส่วนที่ 4 ความตระหนักต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ ในการขับขี่จักรยาน  
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่จักรยาน ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 4 ข้อ ส่วนที่ 7 จุดเสี่ยง
และเส้นทางในการขี่จักรยาน (2) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แนวคำถามในการสัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบในด้านการจัดการ
จราจรและความปลอดภัย เพื่อพัฒนานโยบายในการจัดการใช้เส้นทางจักรยาน และ จุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่พุทธมณฑล 
ประกอบด้วย 7 คำถามดังนี้ 1.ปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยานในพื้นที่พุทธมณฑล 2.เรียงลำดับความสำคัญ
ของปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยาน ที่ควรแก้ก่อน-หลัง 3.ปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยานและ
ทางเลือกแนวทางแก้ปัญหา 4.การเลือกนโยบายด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยาน 5.การนำนโยบายไปปฏิบัติควร
ดำเนินการอย่างไร 6.การประเมินผล/ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ในแต่ละโครงการควรเป็นอย่างไร 7. จุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่โดย
รอบพุทธมณฑล มีบริเวณใดบ้าง (3) การวิจัยเชิงการประเมินจะใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการขับขี่จักรยานโดยรอบ
พุทธมณฑล เพื่อประเมินจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่พุทธมณฑลตามทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม อันได้แก่ ลักษณะพื้นผิว
ถนน เส้นทางร่วมของรถและจักรยาน ฟุตบาทและเส้นทางขึ้นหรือลงสู่ถนน จุดกลับรถ ทางแยก จุดเลี้ยวในลักษณะต่างๆ !!
คำสำคัญ: นโยบาย พุทธมณฑล เส้นทางและจุดเสี่ยง  จักรยาน!!
Abstract !
To study ways and risk Phutthamonthon areas and policy safety manage in Phutthamonthon that is study 
policy safety manage, risk point, pedal of bicycle for healthy including develop policy of manage bicycle route 
to occur safety and advantage efficiency.  By separate administer to 3 parts as follows,  (1) Quantitative 
research by using poll about formulation policy and way to ride bicycle with cyclists at Phutthamonthon.  For 
choose bicycle way and settle risk area around Phutthamonthon following opinion of cyclists.  This poll 
separate 6 parts consist of  part1 is personal information.  Part2 is Belief power inner oneself.  Part3 is mood 
control.  Part4 is realizing to behavior protection ride bicycle accident. Part5 is behavior protection ride 
bicycle accident. Part6 is recommendation of policy amount 4 items.  Part7 is risk area and bicycle way.(2) 
Qulity research by using question to interview person that is responsibility traffic management and safety for 
develop policy manage bicycle way that using  and risk way in Phutthamonthon area including 7 questions 
as follows, 1.Problem of safety about using bicycle in Phutthamonthon area.  2. Sort out important of safety 
problem in using bicycle that should before and after solve problem.  3. Problem of safety using bicycle and 
choose solve problem.  4. Selection safety policy to use bicycle. 5. Take policy to perform, How to perform? 
6. How should to evaluation/indicator in each project? 7.  Where’s risk area around Phutthamonthon? (3) 
Quantity research will use risk evaluate form in ride bicycle around Phutthamonthon for evaluation risk point 
at Phutthamonthon same as theory and literature review as follows, quality road surface, join way of vehicle 
and bicycle, footpath and up-down way toward road, U-turn, crossroad, kind of turning point.!!
Keywords: Policy, Phutthamonthon,  Bicycle Way and Risk Point of Bicycle!!
1.บทนำ!!
ปัจจุบันจักรยานคือทางเลือกหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมของบุคลทั่วไปทั้งในวัยเรียนและวัยทำงานเนื่องจากขนาดกะทัดรัด
สามารถขับขี่ซอกแซกได้อย่างรวดเร็ว นอกจากจะร่นระยะเวลาได้แล้ว ยังช่วยลดมลภาวะด้านต่างๆ และเสริมสร้างสุขภาพ
ให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งสอดคล้องกับ ชาคริส นาคะสุวรรณ (2551) กล่าวว่า "จักรยานเป็นพาหนะที่สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ว่าจะทางเสียง หรือทางอากาศ การปั่นจักรยานเป็นผลดีต่อสุขภาพ ประหยัด และเป็นทางออกที่ดี" 
พื้นที่ที่เหมาะสมในการขับขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ อาจจะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะหรือถนนที่ไม่มีการจราจรหนาแน่นซึ่ง พื้นที่
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พุทธมณฑลเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน เนื่องจากพุทธมณฑลมีพื้นที่ถึง 2500 ไร่ จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีผู้เข้า
มาออกกำลังกายจำนวนมาก!!

� !
ภาพที่ 1 พื้นที่พุทธมณฑล ที่มาจาก https://maps.google.co.th!!

แต่บริเวณดังกล่าวไม่มีเส้นทางหรือป้ายต่างๆสำหรับจักรยาน จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่จักรยานได้ ปิยเดช 
ลิมป์สุทธิรัชต์ (2545) กล่าวว่า " ปัญหาในการใช้จักรยานในประเทศไทยนั้นพบว่ายังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
ทางจักรยาน ป้ายจราจร ที่จอด และอื่นๆ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีก่อนที่จะส่งเสริมให้มี
การใช้จักรยานมากขึ้น ปัญหาในการส่งเสริมการใช้จักรยานอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญนั้นคือ ปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือ
อุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้จักรยานนั้นมีหลายอย่าง เช่น ความประมาท การขาดความชำนาญ   ในการขับขี่ 
การไม่เข้าใจในกฎจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น " เนื่องจากบนถนนบริเวณพุทธมณฑลมี
รถยนต์วิ่งผ่านตลอดเวลาร่วมกับการมีช่องทางการจราจรหลายช่องทางซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่
ได้ นอกจากปัญหาที่เป็นปัจจัยภายนอกแล้วสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลย นั่นคือการป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่เอง ไม่ว่าจะเป็น
ความพร้อมของจักรยานที่ใช้ในการขับขี่ วิธีการขับขี่จักรยานอย่างถูกวิธีและปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ต่างๆ ที่ผู้ขับขี่เลือกใช้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อผู้ใช้จักรยานเพราะหากละเลยในเรื่องความปลอดภัยก็อาจเกิด
อันตรายถึงชีวิตแก่ผู้ขับขี่ !!
การศึกษาเส้นทางและจุดเสี่ยงของพื้นที่ ที่มีผู้ขับขี่จักรยาน และ นโยบายในการจัดความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่
จักรยานควรทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้เส้นทางและป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป!!
2.วัตถุประสงค์!!
2.1. เพื่อศึกษานโยบายในการจัดการความปลอดภัย จุดเสี่ยง เส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ!
2.2. พัฒนานโยบายในการจัดการเส้นทางจักรยาน ให้เกิดความปลอดภัยและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ!!
3.กรอบแนวคิด!!
การพัฒนานโยบายด้านการความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานนั้นมีปัจจัยที่ต้องทำการศึกษาคือ เส้นทางในการขับขี่ จุด
เสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ และพฤติกรรมการขับขี่จักรยาน  สิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาพิจารณาจะสามารถวางนโยบายด้านการ
ความปลอดภัยในการขับขี่จักรยาน รวมทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการขับขี่จักรยานเพื่อสุขภาพต่อไปใน
อนาคต!!!
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4. ขอบเขตการศึกษา!!

� !
4.1.ขอบเขตพื้นที่!
พื้นที่ในพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม!!
4.2.ขอบเขตเนื้อหา!
4.2.1 นโยบายการจัดการเส้นทางจักรยาน!
4.2.2 เส้นทางจักรยานและจุดเสี่ยง!
4.2.3 พฤติกรรมการขับขี่ที่ความปลอดภัย!!
5.ระเบียบวิธีวิจัย!!
5.1 เชิงปริมาณ!
5.1.1 กลุ่มประชากร!
ผู้ขับขี่จักรยานในพื้นที่พุทธมณฑล!
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง!
เนื่องจากไม่ทราบจำนวนกลุ่มประชากร จึงเลือกใช้สูตรในการคำนวณกรณีที่ไม่ทราบ N ซึ่งจะใช้สูตรคำนวณดังนี้!
แทนค่าในสมการโดยใช้ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %  ความคาดเคลื่อนที่ 0.05 และสัดส่วนกลุ่มประชากรที่ 0.5  ดังสมการ !

� !
n = 384.16 ตัวอย่าง เพื่อลดความคาดเคลื่อนของข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้จะเก็บจำนวนมากกว่า 385 ตัวอย่าง!
5.1.3 วิธีการสุ่ม!
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญโดยจะเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มดังนี้ 1.กลุ่มผู้ขี่จักรยานที่
ขี่จักรยานมายังพุทธมณฑล  2.กลุ่มผู้ขี่จักรยานที่นำรถจักรยานขึ้นรถมาก่อน !
5.1.4 เครื่องมือที่ใช้!
- แบบสอบถามด้านการกำหนดนโยบายและเส้นทางในการขับขี่จักรยาน ประกอบด้วย 8 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 13 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบตรวจอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีติดตั้งบนรถจักรยาน จำนวน 6 ข้อ ส่วน
ที่ 3 แบบสอบถามความเชื่ออำนาจภายในตน จำนวน 8 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการควบคุมอารมณ์ จำนวน 8 ข้อ ส่วนที่ 
5 แบบสอบถามความตระหนักต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่จักรยาน จำนวน 15 ข้อ ส่วนที่ 6 แบบสอบถาม
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พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่จักรยาน จำนวน 14 ข้อ ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 4 ข้อ ส่วนที่ 8 จุด
เสี่ยงและเส้นทางในการขี่จักรยาน จำนวน 2 ข้อ!!
5.1.5 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย!
- ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่พุทธมณฑล!
- ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเส้นทางจักรยาน การเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมการขับขี่จักรยาน!
- พัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การเลือกเส้นทางจักรยานและจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่โดยรอบ

พุทธมณฑลและแบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่จักรยาน!
- ตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือ!
- เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย!
5.1.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล!
5.1.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน!
5.1.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหากับสาเหตุการเลือกอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย!!
5.2 เชิงคุณภาพ!
5.2.1 กลุ่มประชากร!
ผู้ที่รับผิดชอบในด้านการจัดการจราจรและความปลอดภัย!
5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง!
จำนวนไม่เกิน 30 ตัวอย่าง!
5.2.3 วิธีการสุ่ม!
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งโควตา ไม่เกิน 30 ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากตำแหน่งและหน้าที่ !
5.2.4 เครื่องมือที่ใช้!
ประชุมกลุ่มหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวคำถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย  7 คำถามดังนี้ 1.ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยในการใช้จักรยาน พื้นที่พุทธมณฑล  2.เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยาน 
ที่ควรแก้ก่อน-หลัง  3.รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยาน ศึกษาวิเคราะห์ สรุปทาง
เลือก (การจัดทำนโยบาย)  4.ตัดสินเลือกนโยบายด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยาน 5.วางแผนเพื่อนำนโยบายไป
ปฏิบัติ 6.ประเมินผล/ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ในแต่ละโครงการ 7. จุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบพุทธมณฑล มีบริเวณใด
บ้าง !
5.2.5 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย!
- ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่พุทธมณฑล!
- ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการจัดการความปลอดภัย จุดเสี่ยง และพัฒนาเส้นทางในการปั่นจักรยาน!
- พัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เส้นทางจักรยาน และจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบพุทธ

มณฑล!
- ตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือ!
- เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย!
- พัฒนาเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ เส้นทางจักรยานและจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่พุทธมณฑล!
5.2.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล!
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหากับทางด้านนโยบายเส้นทางจักรยาน และ จุดเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการขับขี่จักรยานใน
พื้นที่พุทธมณฑล!!
5.3 เชิงประเมินความเสี่ยงในการขับขี่จักรยานของพื้นที่พุทธมณฑล!
5.3.1 ขอบเขตพื้นที่ในการประเมิน!
พื้นที่พุทธมณฑลที่มีการปั่นจักรยานของกลุ่มตัวอย่าง!
5.3.2 วิธีการประเมิน!
การประเมินจะใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการขับขี่จักรยาน โดยนักวิจัยจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงเพื่อลดความคาด
เคลื่อนที่เกิดจากการตีความโดยบุคคล!
5.3.3 เครื่องมือในการประเมิน!
แบบประเมินความเสี่ยงในการขับขี่จักรยาน!
5.3.4 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย!
- ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัย จุดเสี่ยง และพัฒนาเส้นทางในการปั่นจักรยาน!
- พัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเสี่ยงในการขับขี่จักรยาน!
- ตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือ!
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- เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย!
5.3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล!
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยระบุจุดเสี่ยงต่างๆและรายละเอียดไว้ในแผนที่และสร้างคำบรรยายประกอบใต้แผนที่!
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหากับทางด้านนโยบายเส้นทางจักรยาน และ จุดเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการขับขี่จักรยานใน

พื้นที่พุทธมณฑล!!
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ!!
6.1 ทราบถึงนโยบายในการจัดการความปลอดภัย จุดเสี่ยง เส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ!
6.2 สามารถพัฒนาพัฒนานโยบายในการจัดการเส้นทางจักรยาน ให้เกิดความปลอดภัยและ เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ!
6.3 สามารถพัฒนาเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ เส้นทางจักรยานและจุดเสียงต่าง ๆ ในพื้นที่ พุทธมณฑล!!
7. เอกสารอ้างอิง!!
[1] ชาคริส นาคะสุวรรณ (2551) “โครงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รณรงค์การใช้จักรยานในกทม. (Graphic Design for 

activity of Bangkok).ศิลปศาตรบัณฑิต.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม!
[2] ปิยเดช ลิมป์สุทธิรัชต์ (2554) “แนวทางในการปรับปรุงทางข้ามและทางแยกเพื่อการใช้จักรยาน”กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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อุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษกรุงเทพมหานคร!
Walking Impediments in Accessing Bangkok BRT Stations!!
ศิวกร อมตวีระกุล1 โสรดา เสาวลักษณ์อักษร1 และ วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ 2!

1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2รองศาสตราจารย์!!
บทคัดย่อ!!
การใช้รถโดยสารด่วนพิเศษเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนในระบบขนส่ง อย่างไรก็ตาม สถานีรถโดยสาร
ด่วนพิเศษส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางถนน ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือทางม้าลายในการ
เข้าถึงสถานีด้วยการเดิน ซึ่งการเดินเป็นรูปแบบการเดินทางพื้นฐานที่มีความสำคัญมากในระบบขนส่ง หากมีอุปสรรคต่อ
การเดิน ก็จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้บริการ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ เพื่อ
หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ และหาระยะที่ผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วน
พิเศษตัดสินใจที่จะเดิน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 120 ชุด สุ่มเก็บข้อมูลบริเวณสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ
จำนวน 3 สถานีที่มีการใช้พื้นที่บริเวณรอบสถานีที่แตกต่างกัน คือ สถานีถนนจันทน์, สถานีวัดด่าน และสถานีราชพฤกษ์ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป, พฤติกรรมการเดินทาง และทัศนคติที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
เดินเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
เดินเข้าสู่สถานีจำนวน 13 ข้อ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ ปัจจัยด้านพื้นที่และความปลอดภัย และ 
กลุ่มที่สองคือ ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ซึ่งทั้งสองกลุ่มสามารถอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีได้
ร้อยละ 67.2 และระยะทางไกลที่สุดที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจที่จะเดินเพื่อเข้าสู่สถานีเท่ากับ 500 เมตร นอกจากนี้ ผลการ
ศึกษายังอาจใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนปรับปรุงทางเท้าในอนาคต!!
คำสำคัญ: การเดิน, คนเดินเท้า, รถโดยสารด่วนพิเศษ, การวิเคราะห์ปัจจัย!!
Abstract!!
Bus Rapid Transit (BRT) is one of many toolboxes to achieve sustainability in transportation. Nevertheless, 
most of BRT stations are located at roadway median. Users have to cross the road by using zebra crossing 
or pedestrian overpass in order to access the stations by walk, which is the most basic and important mode 
in transportation systems. If there is any problems or impediments in walking, it might affect comfortable and 
safety aspects. The objectives of this study are to employ statistical analyses to determine factors affecting 
walking impediments in accessing Bangkok BRT stations and to determine walking distance to BRT stations. 
The total 120 copies of questionnaire were randomly distributed over 3 main BRT stations varied by land use 
around each station. Respondents were asked about their general information, travel behavior and thoughts 
on their personal concerns regarding walking problems and impediments in accessing BRT stations. 
According to the results analyzed by using factor analysis technique, the 13 walking issues were transformed 
into 2 new groups. Group 1 contains 8 issues regarding spatial and safety aspects, while group 2 contains 5 
issues regarding comfortable aspects. Combining 2 groups together can explain 67.2% of the variance. 
Moreover, maximum walking distance to BRT station is 500 meters. Findings could be useful for related 
agencies in developing sidewalk improvement strategies.!!
Keywords: Walking, Pedestrian, BRT, Factor Analysis!!
1. บทนำ!!
รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit, BRT) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนในระบบขนส่ง เนื่องจาก
เป็นระบบขนส่งมวลชนที่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการมีช่องทางในการวิ่งเฉพาะ 
(Dedicated Lane) เพื่อแยกการเดินรถออกจากระบบจราจรอื่นๆ และในบางประเทศ รถโดยสารด่วนพิเศษยังมีสิทธิ์ใน
การเคลื่อนตัวผ่านทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรเหนือกว่ายานพาหนะประเภทอื่น ๆ (Signal Preemption) 
นอกจากนี้ราคาค่าก่อสร้างต่อระยะทางยังน้อยกว่ารถไฟฟ้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางถนน ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือทางม้าลายในการเข้า
ถึงสถานีด้วยการเดิน ซึ่งการเดินเป็นรูปแบบการเดินทางพื้นฐานที่มีความสำคัญมากในระบบขนส่ง โดยการเดินทางทุกรูป
แบบเริ่มต้น เชื่อมต่อ และสิ้นสุดด้วยการเดินเสมอ ดังนั้น หากมีอุปสรรคต่อการเดิน ก็จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
และความสะดวกสบายในการใช้บริการ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อความน่าสนใจ (Attractiveness) ของระบบขนส่งนั้นๆ !!
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จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ในหลายๆประเทศ มีการใช้ดัชนีความสะดวกในการเดิน (Walkability Index) ในการวัดระดับ
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดิน (Krambeck, 2006) โดยใช้การให้คะแนนในแต่ละปัจจัยและสรุปออก
มาเป็นดัชนี เพื่อประเมินสภาพโครงสร้างพื้นฐานในการเดินและนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้น (Galanis & Eliou, 2011) 
อย่างไรก็ตามวิธีนี้คำนึงถึงปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของการเดินเท่านั้น และมีบางส่วนของการประเมิน ใช้คะแนนเชิง
คุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ประเมินเป็นหลัก ในปัจจุบัน มีเกณฑ์ในการวัดความสะดวกในการเดิน (Walkability) หลายเกณฑ์ 
ซึ่งแต่ละเกณฑ์ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดและการให้คะแนนในแต่ละปัจจัย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ที่ต้องการประเมิน (Leather et al., 2011) เช่น ช่วงเวลาในการสำรวจ การเลือกเส้นทางในการสำรวจ และค่าตัวแปร
เสริม (Parameter) บางตัว เป็นต้น!!
ในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพื่อประเมินระดับการให้บริการของทางเท้า (Hidayat et al., 2009) โดย
คำนึงปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ความสามารถในการเข้าถึง ความดึงดูดของร้านค้าบนทางเท้า สภาพทางเท้า ปริมาณ
คนเดินเท้า และร้อยละของคนเดินเท้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับร้านค้าบนทางเท้า และแบ่งระดับการให้บริการออกเป็น 6 ระดับ 
จาก A ถึง F!!
นอกจากนี้ ในส่วนของรถโดยสารประจำทางพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มีการประเมินระดับการให้บริการด้วยคู่มือ Transit 
Capacity and Quantity of Service Manual ประเทศสหรัฐอเมริกา (ศิริชัย โรจน์อัศวชัย, 2557) พบว่า รถโดยสารด่วน
พิเศษกรุงเทพมีระดับการให้บริการ A และ B ในด้านความถี่ในการให้บริการ และเวลาเดินทางตามลำดับ!!
และยังมีการศึกษาเรื่องการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (อนัตตนันท์ จันทรวรรณมาน, 
2553) ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติทางลบกับรถโดยสารด่วนพิเศษ เพราะคิดว่าเป็นการ
กีดขวางช่องทางการจราจรทำให้รถติดขัด อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการรถโดยสาร
ด่วนพิเศษ!!
ในปัจจุบัน แม้จะมีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการกว่า 22,000 คนต่อวัน แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนในการให้บริการ โดย
ล่าสุด สำนักงานกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างทดลองเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ เป็นเวลาอีก 3 เดือนก่อนจะพิจารณาหาข้อ
สรุปว่าจะเดินรถต่อหรือไม่ โดยคาดว่าภายในต้นปี 2558 จะได้ข้อสรุปทั้งหมด (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2557)!!
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ได้เน้นไปที่ปัญหาและอุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
ปัญหาหรืออุปสรรคอาจมีความแตกต่างจากการเดินลักษณะอื่นๆ!!

� !
ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษกรุงเทพมหานคร!

ที่มา: บริการ Google Street View TM (2011)!!
2. วัตถุประสงค์!!
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และเพื่อหาระยะที่ผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษตัดสินใจที่จะเดินเพื่อเข้าถึงสถานี!
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3. วิธีการศึกษา!!
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 120 ชุด โดยสุ่มเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษบริเวณสถานี
จำนวน 3 สถานีที่มีการใช้พื้นที่บริเวณรอบสถานีที่แตกต่างกัน คือ สถานีถนนจันทน์ (พื้นที่โดยรอบสถานีส่วนใหญ่เป็นที่พัก
อาศัย), สถานีวัดด่าน (พื้นที่โดยรอบสถานีส่วนใหญ่เป็นสำนักงาน) และสถานีราชพฤกษ์ (พื้นที่โดยรอบสถานีส่วนใหญ่
เป็นศูนย์การค้าและการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า) ทำการแจกแบบสอบถามจำนวน 40 ชุดต่อสถานี เก็บข้อมูลในวัน
ธรรมดา (อังคาร ถึง พฤหัสบดี) นอกชั่วโมงเร่งด่วน (10:00 น. ถึง 15:00 น.) ระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป, พฤติกรรมการเดินทาง และทัศนคติที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การเดินเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ ซึ่งมีทั้งสิ้น 13 ประเด็น ได้แก่ ความไม่ต่อเนื่องของการเดิน, สภาพทางเท้า, ระยะ
ทางในการเดิน, มลพิษทางอากาศ, สภาพอากาศ, ความไม่เป็นระเบียบของสาธารณูปโภคบริเวณทางเท้า, หาบเร่/
แผงลอย, ความกว้างของทางเท้า, ยานพาหนะที่จอดทิ้งไว้บนทางเท้า, ไฟฟ้าส่องสว่างบนทางเท้า, ความเสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม, จักรยานยนต์ที่วิ่งบนทางเท้า, ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องกำหนดระดับของ
ความสำคัญของปัญหาในแต่ละประเด็น โดยแบ่งเป็น 4 ระดับจากมากไปน้อย (1 ถึง 4) คือ เป็นปัญหามากที่สุด เป็น
ปัญหามาก เป็นปัญหาน้อย และ ไม่เป็นปัญหา หลังจากเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักสถิติ ทั้ง
เชิงพรรณา (Descriptive) และเชิงอนุมาน (Inferential) โดยใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรม
การเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสรรคในการเดินเข้าสู่
สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) ในการจัดกลุ่มข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องกัน!!
4. ผลการศึกษา!!
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม!
จากแบบสอบถามจำนวน 120 ชุด พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจำนวน 63 คน และเพศหญิงจำนวน 57 
คน (คิดเป็นร้อยละ 52.5 และ 47.5 ตามลำดับ) โดยช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 20 ถึง 30 ปี (คิดเป็น
ร้อยละ 44.2) และ 31 ถึง 40 ปี (คิดเป็นร้อยละ 35.8) โดยที่เกือบร้อยละ 90 เป็นพนักงานเอกชนและนักเรียน/นักศึกษา 
(ร้อยละ 68.3 และ 20.8 ตามลำดับ)!!

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามช่วงอายุ!

!
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ!

ช่วงอายุ จำนวน (คน) ร้อยละ

น้อยกว่า 20 ปี 19 15.8

20 ถึง 30 ปี 53 44.2

31 ถึง 40 ปี 43 35.8

41 ถึง 50 ปี 4 3.3

มากกว่า 51 ปี  1 0.8

รวม 120 100

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.8

พนักงานเอกชน 82 68.3

ค้าขาย 4 3.3

นักเรียน/นักศึกษา 25 20.8

แม่บ้าน 4 3.3

อื่น ๆ 4 3.3

รวม 120 100
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4.2 พฤติกรรมการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม!
ร้อยละ 59.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ 5 ถึง 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่ ร้อยละ 21.7 ของผู้
ตอบแบบสอบถามใช้บริการ 3 ถึง 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ดังนั้น สามารถอนุมานได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่ใช้รถโดยสาร
ด่วนพิเศษในการเดินทางเป็นประจำ (Commuter)!!

ตารางที่ 3 ความถี่ในการใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง!

!
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 70.8 ใช้รถโดยสารด่วนพิเศษเพื่อไปทำงาน และร้อยละ 20.8 ใช้เพื่อเดินทางไปยังโรงเรียน/
สถานศึกษา โดยร้อยละ 46.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางมายังสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษด้วยระบบขนส่งมวลชน 
เช่น รถโดยสาร, รถสองแถว เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 23.2 ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ร้อยละ 14.2 เดินจากที่พัก
อาศัยมายังสถานี และร้อยละ 9 ใช้รถไฟฟ้า มีข้อน่าสังเกต คือ มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 1 คน (หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6) 
ที่ใช้จักรยานในการเดินทางมายังสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรูปแบบการเดินทางอื่น 
จากการสำรวจบริเวณสถานีที่ทำการเก็บข้อมูลพบว่า บางสถานีไม่มีจุดจอดจักรยาน (สถานีราชพฤกษ์) และบางสถานีมีจุด
จอดจักรยานแต่ตำแหน่งและลักษณะของที่จอดไม่เหมาะสม (สถานีวัดด่านและสถานีถนนจันทน์) โดยจุดจอดจักรยานส่วน
ใหญ่เป็นแบบรางล็อคเฉพาะล้อ ซึ่งมีความปลอดภัยระดับต่ำ (วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, 2557)!!!

ตารางที่ 4 รูปแบบการเดินทางที่ใช้ในการเข้าถึงสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ!

ร้อยละ 76.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามพักอาศัยภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ โดยร้อยละ 24.2 
อยู่ใกล้กับสถานีน้อยกว่า 1 กิโลเมตร และร้อยละ 21.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ห่างจากสถานีประมาณ 5 ถึง 10 
กิโลเมตร!
! !

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง

ความถี่ในการใช้บริการ

รวม ร้อยละ5 – 6 ครั้ง!
ต่อสัปดาห์

3 – 4 ครั้ง!
ต่อสัปดาห์

1 – 2 ครั้ง!
ต่อสัปดาห์

น้อยกว่า 1 ครั้ง!
ต่อสัปดาห์

ไปโรงเรียน/สถานีศึกษา 11 9 5 0 25 20.8

ไปทำงาน 59 15 10 1 85 70.8

ไปตลาด/ซื้อสินค้า 1 2 4 1 8 6.7

เที่ยว/พักผ่อน 0 0 0 1 1 0.8

เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ 0 0 0 1 1 0.8

รวม 71 26 19 4 120 100

ร้อยละ 59.2 21.7 15.8 3.3 100 -

รูปแบบการเดินทาง ร้อยละ

เดิน 14.2

จักรยาน 0.6

จักรยานยนต์ 1.3

รถยนต์ส่วนบุคคล 0.6

ขนส่งมวลขน 46.5

จักรยานยนต์รับจ้าง 23.2

แท็กซี่ 4.5

รถไฟฟ้า 9.0

รวม 100
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ตารางที่ 5 ระยะทางจากที่พักอาศัยมายังสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ!

!
จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า เมื่อแบ่งการวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษด้วยระยะทางจากที่พัก
อาศัยมายังสถานี พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษน้อยกว่า 1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.5) เดิน
เข้าสู่สถานี ตามด้วยการใช้จักรยานยนต์รับจ้าง (ร้อยละ 32.5) ในขณะที่ ผู้ที่อาศัยอยู่ไกลจากสถานีมากกว่า 1 กิโลเมตร 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.1) ใช้บริการขนส่งมวลชนเพื่อเดินทางเข้าสู่สถานี ตามด้วยจักรยานยนต์รับจ้าง (ร้อยละ 20) และ
รถไฟฟ้า (ร้อยละ 12.2) ตามลำดับ!!
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษารูปแบบการเดินทางในย่านอ่าวซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Lee & Cervero, 
2007) พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีรถไฟและท่าเรือข้ามฟากน้อยกว่าครึ่งไมล์ (ประมาณ 800 เมตร) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
55) ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเข้าสู่สถานี ตามด้วยการเดิน (ร้อยละ 20) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่พัก
อาศัยไกลจากสถานีมากกว่าครึ่งไมล์ (ประมาณ 800 เมตร) พบว่า มีสัดส่วนของการเดินลดลง (ลดลงร้อยละ 11) ในขณะที่ 
การใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 28) จากผลการศึกษาทั้งสอง ชี้ให้เห็นว่า ระยะทางจากที่พักอาศัยมายังสถานี 
มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางในการเข้าสู่สถานี โดยสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันของการศึกษาทั้งสอง คือ เมื่อระยะ
ทางจากที่พักอาศัยมายังสถานีเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้การเลือกรูปแบบในการเดินทางเข้าสู่สถานีด้วยการเดินลดลง!

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงรูปแบบการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามระยะทางจากที่พักอาศัยมายังสถานี!
!
จากข้อมูลที่ได้จากการสุ่มสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 ชุดและวิเคราะห์ความถี่ พบว่า สถานีที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 4 
สถานี (คิดเป็นร้อยละ 80.5) ได้แก่ สถานีวัดด่าน (ร้อยละ 27.0) สถานีถนนจันทน์ (ร้อยละ 21.7) สถานีสาทร (ร้อยละ 
17.5) และสถานีราชพฤกษ์ (ร้อยละ 14.3)!

! !!!!!!

ระยะทางจากที่พักอาศัยมายังสถานี จำนวน (คน) ร้อยละ

น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 29 24.2

1 ถึง 5 กิโลเมตร 63 52.5

5 ถึง 10 กิโลเมตร 26 21.7

15 ถึง 20 กิโลเมตร 1 0.8

มากกว่า 20 กิโลเมตร  1 0.8

รวม 120 100

กรณีที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานีน้อยกว่า 1 กิโลเมตร กรณีที่พักอาศักยอยู่ไกลสถานีมากกว่า 1 กิโลเมตร

< <
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ตารางที่ 6 สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษที่ใช้บริการเป็นประจำ!

!
ระยะทางในการเดินเพื่อเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดอยู่ภายในรัศมี 500 เมตรจาก
สถานี โดยแบ่งเป็น น้อยกว่า 50 เมตร ร้อยละ 20 ระหว่าง 50 ถึง 100 เมตร ร้อยละ 40 และ ระหว่าง 100 ถึง 500 เมตร 
ร้อยละ 40 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ระยะทางที่ผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษตัดสินใจที่จะเดินเพื่อเข้าถึงสถานี คือ 500 
เมตร!!

ตารางที่ 7 ระยะทางในการเดินเพื่อเข้าถึงสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษแบ่งตามรูปแบบการเดินทาง!

!
4.3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์!

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Analysis) ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ใน
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ในขั้นต่อไป โดยมีตัวแปรทั้งหมด 13 ตัว ซึ่งเป็นตัวแทนของประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องกำหนดระดับของความสำคัญของปัญหาใน
แต่ละประเด็น ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับจากมากไปน้อย (1 ถึง 4) คือ เป็นปัญหามากที่สุด เป็นปัญหามาก เป็นปัญหาน้อย และ 
ไม่เป็นปัญหา โดยแต่ละประเด็นมีค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 8!!

สถานี ร้อยละ

สาทร 14.5

อาคารสงเคราะห์ 7.4

เทคนิคกรุงเทพ 6.9

ถนนจันทน์ 21.7

นราราม 3 0.5

วัดด่าน 27.0

วัดปริวาส 0.5

วัดดอกไม้ 1.6

สะพานพระราม 9 0.5

เจริญราษฎร์ 1.1

สะพานพระราม 3 1.1

ราชพฤกษ์ 14.3

รวม 100

ระยะทางในการเดิน!
เพื่อเข้าถึงสถานี

รูปแบบการเดินทาง
รวม ร้อยละ

เดิน อื่นๆ

น้อยกว่า 50 เมตร 6 18 24 20.0

50 ถึง 100 เมตร 8 40 48 40.0

100 ถึง 500 เมตร 7 41 48 40.0

500 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 0 0 0 0.0

มากกว่า 1 กิโลเมตร 0 0 0 0.0

รวม 21 99 120 100

ร้อยละ 17.5 82.5 100 -
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละประเด็น

� !!!
จากตารางที่ 8 พบว่า ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเข้าสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษมากที่สุดคือ ความกว้างของ
ทางเท้า และ หาบเร่/แผงลอย ในขณะที่ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคน้อยที่สุด คือ ความไม่ต่อเนื่องของการเดิน และ สภาพ
ทางเท้า!

!

<  

ภาพที่ 3: ปัญหาหาบเร่/แผงลอยบนทางเท้า

<  
ภาพที่ 6: ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการเดิน

<  
ภาพที่ 5: ปัญหายานพาหนะจอดกีดขวางทางเท้า

<  
ภาพที่ 4: ปัญหารถจักรยานยนต์ว่ิงบนทางเท้า
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จากตารางที่ 9 พบว่า บางคู่ตัวแปรมีค่าสหสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 เช่น ประเด็นที่ 10 (ไฟฟ้าส่องสว่างบนทางเท้า) และประเด็นที่ 
11 (ความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.801 จึงสามารถอนุมานได้ว่า ไฟฟ้าส่องสว่างบนทางเท้า
มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ดังนั้น ควรจัดกลุ่มตัวแปรทั้งสองตัวให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน!
!

ตารางที่ 9 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร!

� !!!
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัย!
แม้ว่าการวิเคราะห์ความถี่และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์จะแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้
ตอบแบบสอบถามและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัว ผู้วิจัยยังได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อ
อธิบายความแปรปรวนระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่มข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องกัน!
ในขั้นแรก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทดสอบ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้วิธี
วิเคราะห์ปัจจัยในการวิเคราะห์ และ การทดสอบ Bartlett เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่าง (Null Hypothesis, H0) ที่ว่า ตัวแปร
ทุกตัวที่นำมาวิเคราะห์ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญที่ต้องการหรือไม่ (ในการศึกษานี้ใช้ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 
0.05)!!

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบ Kaiser-Meyer-Olkin และผลการทดสอบ Bartlett!

!
จากตารางที่ 10 พบว่า ค่า KMO มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลที่สำรวจมามีความเหมาะสมที่จะใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย
ในการวิเคราะห์ขั้นต่อไป และผลการทดสอบ Bartlett แสดงว่า ข้อมูลมีค่าการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square 
เท่ากับ 1,135 และมีนัยสำคัญเท่ากับ 0.000 (น้อยกว่า 0.05) ดังนั้น จึงปฎิเสธสมมุติฐานว่าง และสรุปว่าตัวแปรทุกตัวที่นำ
มาวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กัน!!
หลังจากผลการทดสอบ KMO และการทดสอบ Bartlett แสดงให้เห็นว่า วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยมีความเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ในการสกัดปัจจัย และใช้วิธี 
Varimax ในการหมุนแกนปัจจัย เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันและลดมิติของข้อมูลให้น้อยที่สุด ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า การแบ่งกลุ่มปัจจัยเป็น 2 กลุ่มให้ผลทางสถิติดีที่สุดและสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 67.17 ตัวแปรที่อยู่ในแต่ละกลุ่มปัจจัย และน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loadings) สามารถดูได้จาก
ตารางที่ 11!!!!

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.907

Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square!
Degree of Freedom!
Significance

1,135!
78!

0.000
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย!

!!
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ!!
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 120 ชุด สุ่มเก็บข้อมูลบริเวณสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษจำนวน 3 สถานีที่มี
การใช้พื้นที่บริเวณรอบสถานีที่แตกต่างกัน คือ สถานีถนนจันทน์, สถานีวัดด่าน และสถานีราชพฤกษ์ แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป, พฤติกรรมการเดินทาง และทัศนคติที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีรถ
โดยสารด่วนพิเศษ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ระยะทางที่ผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษตัดสินใจที่จะเดิน
เพื่อเข้าถึงสถานี คือ 500 เมตร และจากการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีจำนวน 13 ข้อ 
สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ ปัจจัยด้านพื้นที่และความปลอดภัย และ กลุ่มที่สองคือ ปัจจัยด้านความ
สะดวกสบาย ซึ่งทั้งสองกลุ่มสามารถอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีได้ร้อยละ 67.2!!
ผลการศึกษายังสามารถนำไปใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษที่
จะเดินทางเข้าสู่สถานีด้วยการเดิน และอาจใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนปรับปรุงทางเท้าในอนาคต ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านพื้นที่และความปลอดภัยมีน้ำหนักองค์ประกอบมากกว่าปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ดังนั้น หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการเพิ่มความพอใจในการเดินเข้าสู่สถานีของผู้ใช้บริการ ควรทำการปรับปรุงปัจจัยด้านพื้นที่และ
ความปลอดภัยของทางเท้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านความสะดวกสบายก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน!!
การศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์เฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษด้วยการเดินเท่านั้น ผู้วิจัย
เสนอว่ายังมีรูปแบบการเดินทางอื่นๆที่น่าสนใจและควรได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขนส่งที่ยั่งยืน เช่น การใช้
จักรยาน เป็นต้น!!
6. กิตติกรรมประกาศ!!
ผู้วิจัยขอขอบคุณนายชาญวิทย์ ยาม่วง และนายวริช แสนสุขเจริญผล นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย!!

ตัวแปร น้ำหนักองค์ประกอบ ร้อยละของความแปรปรวนทิ่
อธิบายได้

กลุ่มที่ 1: ปัจจัยด้านพื้นที่และความปลอดภัย

ความกว้างของทางเท้า 0.841

ไฟฟ้าส่องสว่างบนทางเท้า 0.827

ยานพาหนะที่จอดทิ้งไว้บนทางเท้า 0.817

ความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 0.784 40.57

จักรยานยนต์ที่วิ่งบนทางเท้า 0.775

หาบเร่/แผงลอย 0.756

ความไม่เป็นระเบียบของสาธารณูปโภคบนทางเท้า 0.711

ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 0.662

กลุ่มที่ 2: ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย

มลพิษทางอากาศ 0.768

สภาพทางเท้า 0.760

ความไม่ต่อเนื่องของการเดิน 0.747 26.60

ระยะทางในการเดิน 0.745

สภาพอากาศ 0.645
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การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย!
Media Exposure, Knowledge, Attitudes, and Behaviors on Bicycle Using in !

Daily Life of Thai People Who Use the Bicycle in Thailand!!
ธวัชชัย  ดวงไทย!

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้!!
บทคัดย่อ!!
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานของผู้ใช้จักรยานใน
ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้จักรยานใน
ประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิต
ประจำวันของผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวันของผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จำนวน 1,000 คน ตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย  และประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS  ผลการศึกษา  พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับจักรยานผ่านช่องทางการสื่อสารมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ facebook เว็บไซต์ และเพื่อน ตาม
ลำดับ 2) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานในระดับปานกลาง มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยาน  และมี
ความถี่ในการใช้จักรยานทุกวันต่อสัปดาห์ 3) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่อง
ประโยชน์จากการขี่จักรยาน การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการใช้จักรยาน และการเปิด
รับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยาน 4) ความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติการใช้จักรยาน ความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
จักรยาน และทัศนคติการใช้จักรยานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยาน 5) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยาน!!
คำสำคัญ: จักรยาน, การเปิดรับข่าวสาร, ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการใช้จักรยาน!!
Abstract!!
This study was conducted to investigate : 1) behaviors on media exposure about bicycle using of Thai people 
who use the bicycle in Thailand; 2) a level of  knowledge, attitudes, and behaviors on bicycle using in daily 
life of Thai people who use the bicycle in Thailand; 3) a relationship of media exposure, knowledge, attitudes, 
and behaviors on bicycle using in daily life of Thai people who use the bicycle in Thailand; 4.) a relationship 
among knowledge, attitudes, and behaviors on bicycle using in daily life of Thai people who use the bicycle 
in Thailand; 5) a relationship between demographic characteristics and behaviors on bicycle using in daily 
life of Thai people who use the bicycle in Thailand. A set of questionnaires was used for data collection 
administered with a sample group of 1,000 Thai people from various regions using bicycle in their daily life. 
Results of the study revealed the following: The respondents had behaviors on media exposure about 
bicycle using through the following communicative channels : facebook, website, and friends, respectively. 1) 
The respondents had moderate level of knowledge about the benefits of bicycle riding. They had positive 
attitudes toward bicycle riding and they rode bicycle every day per week. 2) There was no relationship 
between media exposure about bicycle using and knowledge about benefits of bicycle riding, attitudes 
toward bicycle riding, and behaviors on bicycle using. 3) There was no relationship between knowledge 
about benefits of bicycle riding and attitudes toward bicycle riding/behaviors on bicycle using. There was no 
relationship between attitudes toward bicycle riding and behaviors on bicycle using. 4) There was no 
relationship between behaviors on bicycle using and demographic characteristics of the respondents in 
terms of sex, educational attainment, occupation, and incomes.!!
Keywords: Bicycle, Media Exposure, Knowledge, Attitudes, Behaviors on Bicycle!!
1. บทนำ!!
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้รถจักรยานทั้งสิ้น 2,250,000 คน  ซึ่งเป็นผู้ใช้รถจักรยานในกรุงเทพฯ จำนวน 150,000 คน  และ
ในต่างจังหวัดจำนวน 2,000,000 กว่าคน โดยมีแนวโน้มการใช้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี (บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด, 2557) อย่างไร
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ก็ตาม จากสถิติกรมการขนส่ง พบว่า มีจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสมในปี พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้น 34,624,406 คัน (กรมการ
ขนส่ง, 2557)  จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ใช้รถจักรยานเป็นพาหนะมีจำนวนน้อยกว่าผู้ใช้รถยนต์หลายเท่าตัว  !!
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า อุปสรรคที่ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้จักรยานรู้สึกไม่อยากใช้ คือ จักรยานไม่สามารถไปในระยะ
ทางที่ไกลได้  รถมอเตอร์ไซต์มีความสะดวกมากกว่า  อากาศร้อน  มีฝนเป็นอุปสรรคและกลัวรถชน ตามลำดับ (จักรพิพัฒน์  
อัศวบุญญาเลิศ และคณะ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอุปสรรคของผู้ใช้จักรยาน คือ มีฝนเป็นอุปสรรค กลัวรถชนและ
ขาดไฟส่องสว่างตอนกลางคืน ตามลำดับ (วิติยา  ปิดตังนาโพธิ์ และคณะ, 2556)  และการศึกษาทัศนคติต่อผู้ขี่จักรยานบน
ท้องถนน พบว่า การขี่จักรยานบนถนนกีดขวางการจราจร ทำให้รถติดและทําให้เกิดอุบัติเหตุ ตามลำดับ (เกษม นครเขตต์, 
2557)  จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าประชาชนไทยมีทัศนคติเชิงลบต่อการใช้จักรยาน !!
แต่อย่างไรก็ตาม การขี่จักรยานมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ดังที่ นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรม
อนามัย กล่าวว่า การปั่นจักรยานเป็นประจำวันละ 30 นาที จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง การไหลเวียนของโลหิตและการ
หายใจดีขึ้น หัวใจและปอดทำงานได้ดี  ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และมะเร็งลำไส้ใหญ่  
รวมทั้ง ช่วยเผาผลาญพลังงานสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักได้ด้วย (สำนักข่าวไทย, 2557) แต่เพราะเหตุใดประชาชนไทย
จึงไม่เลือกใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน Milikan and Blackmer กล่าวว่า สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละสังคม คือ การที่ประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง  ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำ
มาสู่การพัฒนาของสังคมนั้นๆ ก็คือ สังคมจำเป็นต้องมีกลไกที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องมีความต่อเนื่องและคงทน การเปลี่ยนแปลงจะต่อเนื่องและคงทนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพฤติกรรมในที่สุด การสื่อสารจึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในฐานะกลไกสำคัญที่จะนำความคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่และวิธีปฏิบัติใหม่ เผยแผ่ไปยังสมาชิก
ภายในระบบสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของระบบสังคม (เพ็ญจันทร์ สุธีพิเชษฐกุล, 2534)  ดัง
นั้น หากประชาชนไทยทราบถึงประโยชน์จากการขี่จักรยานมากขึ้นก็จะทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยานและมีการใช้
จักรยานเพิ่มมากยิ่งขึ้น!!
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ใช้จักรยานใน
ประเทศไทย และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ใช้
จักรยานในประเทศไทย รวมถึงความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ใช้จักรยานใน
ประเทศไทย!!
2. วัตถุประสงค์!!
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานของผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย!
2.2 เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย!
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
ของผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย!
2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้จักรยานใน
ประเทศไทย!
2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้
จักรยานในประเทศไทย!!
3. ระเบียบวิธีวิจัย!!
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้การวัดผลครั้งเดียว  !
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ประชาชนไทยจำนวน 64,456,695 คน (กรมการปกครอง, 2556) จากนั้น
ทำการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของ Taro Yamane (จันทิมา เขียวแก้ว, 2553) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % ค่า
ความคลาดเคลื่อน ± 5 % ทำให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 900 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 1,000 คน  !
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขั้นแรกผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 10 กลุ่ม ตาม
ภูมิภาคของไทย เพื่อให้ได้ลักษณะประชากรกระจายตามภูมิภาคของไทย  ได้แก่  ภาคเหนือตอนบน, เหนือตอนล่าง, อีสาน
ตอนบน, อีสานใต้, ตะวันตก, ตะวันออก,ใต้ตอนบน,ใต้ตอนล่าง, กลาง และกรุงเทพฯ จากนั้น ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ  โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้เท่า ๆ กัน ภูมิภาคละ 100 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีช่วงอายุ 12-18 ปี,19-34 ปี,
35-59 ปี และช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ช่วงอายุละ 25 คน!
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4. ผลการวิจัย!!
4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์!
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศชาย 816 คน และเพศหญิง 184 คน  มีช่วงอายุ 12-18 ปี, 19-34 ปี, 35-59 ปี  และ
ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ช่วงอายุละ 250 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาในภาคเหนือตอนบน, เหนือตอนล่าง, อีสานตอนบน, อีสานใต้, 
ตะวันตก, ตะวันออก, ใต้ตอนบน, ใต้ตอนล่าง, กลาง และกรุงเทพฯ จำนวนภาคละ 100 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มากที่สุด ร้อยละ 48.1 รองลงมา คือ ปริญญาโท ร้อยละ 13.3 ประถมศึกษา ร้อยละ 12.0 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 9.6  
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 8.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 3.8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 3.5 และ
ปริญญาเอก ร้อยละ 1.3 ตามลำดับ ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ  
ร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 27.5 พนักงานองค์กรเอกชน ร้อยละ 17.0 เจ้าของธุรกิจส่วนตัว  ร้อย
ละ 15.1 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 6.1 เกษตรกร ร้อยละ 2.4 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 0.8 ไม่ประกอบอาชีพ ร้อยละ 0.7 และ   
อื่น ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิจัย ร้อยละ 0.4  ตามลำดับ!!
4.2 พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน !
กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจต่อการใช้จักรยานมากที่สุด คือ ต้องการมีสุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 33.2  รองลงมา คือ การชื่นชอบ
การขี่จักรยาน ร้อยละ 31.7 ความคล่องตัวในการเดินทาง ร้อยละ 24.9 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 4.2 กระแสความ
นิยมทางสังคม ร้อยละ 3.8 และอื่นๆ เช่น ประหยัดเงิน การแข่งขัน ร้อยละ 2.2 ตามลำดับ ทางด้านอุปสรรคต่อการใช้รถ
จักรยานมากที่สุด คือ  ไม่มีช่องทางเดินรถจักรยาน ร้อยละ 23.6 รองลงมา คือ สภาพพื้นผิวถนนไม่เหมาะสม ร้อยละ 21.7 
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ร้อยละ 20.2 มลภาวะเป็นพิษ เช่น ฝุ่น ควันไอเสีย ร้อยละ 18.2  ไม่มีที่จอดรถจักรยาน ร้อย
ละ 13.8 และอื่น ๆ เช่น การตกทางระบายน้ำ ขาดจุดเชื่อมต่อในระบบขนส่งมวลชน  ผู้ใช้ถนนไม่มีน้ำใจ ขาดอู่ซ่อมรถ
จักรยาน ร้อยละ 2.1 กลัวคนดูถูกว่าจน ร้อยละ 0.4 ตามลำดับ ในขณะที่จุดประสงค์ต่อการใช้จักรยานมากที่สุด คือ ออก
กำลังกาย ร้อยละ 27.2 รองลงมา คือ พาหนะในการเดินทาง ร้อยละ 23.3  ช่วยโลก/ลดโลกร้อน ร้อยละ 18.5  งานอดิเรก 
(สิ่งที่ทำยามว่าง) ร้อยละ 15.4 เข้าร่วมกลุ่ม/เข้าร่วมชมรม ร้อยละ 14.2 และอื่น ๆ เช่น เพื่อการท่องเที่ยว การแข่งขัน 
ประหยัด ร้อยละ 1.4 ตามลำดับ โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางมากที่สุด คือ ซื้อของ ร้อยละ 
31.5 รองลงมา คือ ท่องเที่ยว ร้อยละ 31.3 สถานที่ทำงาน ร้อยละ 17.2 เรียนหนังสือ ร้อยละ 10.6 เชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
อื่น ร้อยละ 5.4  และอื่นๆ เช่น การแข่งขัน การเข้าสมาคม ออกกำลังกาย ร้อยละ 4 ตามลำดับ ทางด้านความถี่ในการใช้
จักรยานต่อสัปดาห์มากที่สุด คือ ทุกวัน ร้อยละ 39.5 รองลงมา คือ 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 22.0 จำนวน 3 วันต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 12.5 จำนวน 4 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 10.5 จำนวน 6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 6.8  จำนวน 2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 
5.5 จำนวน 1 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 3.2 ตามลำดับ  และระยะทางในการใช้จักรยานต่อครั้งมากที่สุด คือ ระยะทางมากกว่า 
9 กม. ร้อยละ 46.4 รองลงมา คือ ระยะทาง 1-3 กม. ร้อยละ 21.4 ระยะทาง 3.1-6 กม. ร้อยละ 15.7  ระยะทาง 6.1-9 กม. 
ร้อยละ 10.5 และระยะทางน้อยกว่า 1 กม. ร้อยละ 6 ตามลำดับ และระยะเวลาในการใช้จักรยานต่อครั้งมากที่สุด คือ ระยะ
เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง ร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ เวลา 15-30 นาที ร้อยละ 18.4 เวลา 31-45 นาที ร้อยละ 17.7 เวลา 
46-60 นาที ร้อยละ 17.2 และเวลาต่ำกว่า 15 นาที ร้อยละ 5 ตามลำดับ!!
4.3 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยาน!
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานผ่าน Facebook มากที่สุด ร้อยละ 28.3 รองลงมา คือ เว็บไซต์ ร้อยละ 
24.4 เพื่อน ร้อยละ 16.3 นิตยสาร ร้อยละ 10 โทรทัศน์ ร้อยละ 8.1 สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 4.1 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 
3.7 วิทยุ ร้อยละ 2.5 ครู/อาจารย์ ร้อยละ 1.1 อื่น ๆ เช่น  วารสาร ร้านขายจักรยาน ชมรมจักรยานในท้องถิ่น ร้อยละ 0.9  
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 0.4 และแพทย์/พยาบาล ร้อยละ 0.2 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้จัดเรียงลำดับสื่อตามการเปิด
รับข่าวสาร ดังนี้ ลำดับแรก ได้แก่ facebook มากที่สุด ร้อยละ 61.7 รองลงมา คือ เว็บไซต์ ร้อยละ 19.5 และเพื่อน ร้อยละ 
8 ตามลำดับ ลำดับที่ 2 ได้แก่ เว็บไซต์ มากที่สุด ร้อยละ 41.9 รองลงมา คือ facebook ร้อยละ 21.7 และเพื่อน ร้อยละ 
10.6 ตามลำดับ และลำดับที่ 3 ได้แก่ เพื่อน มากที่สุด ร้อยละ 20.1 รองลงมา คือ นิตยสาร ร้อยละ 15.6 และเว็บไซต์ ร้อย
ละ 10.9 ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารในประเด็นเรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานต่อสุขภาพร่างกาย
มากที่สุด ร้อยละ 37.9 รองลงมา คือ ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับจักรยาน ร้อยละ 27.9 ข้อมูลเส้นทางเดินรถจักรยาน ร้อยละ 27.4 
และอื่น ๆ เช่น  การแข่งขัน กิจกรรมการขี่จักรยาน ความรู้การใช้จักรยาน การบำรุงรักษา ร้อยละ 6.8 ตามลำดับ!!
4.4 ทัศนคติต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  !
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ซึ่งอธิบายได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มี
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้!!
ทัศนคติที่ดีมาก กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีมากในประเด็นการขี่จักรยานช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.76 รองลงมา คือ จักรยานเป็นพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 การขี่จักรยานช่วยให้ผ่อนคลาย ค่า
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เฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ท่านมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ขี่จักรยาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และหากมีโอกาสท่านจะเลือกเดินทางโดย
ใช้จักรยาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ตามลำดับ       !
ทัศนคติที่ดี กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีในประเด็นหากถนนมีความร่มรื่นท่านจะใช้จักรยานมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  
รองลงมาในลำดับที่เท่ากัน คือ จักรยานเป็นพาหนะที่มีความคล่องตัวสูงและการใช้จักรยานช่วยแก้ไขปัญหารถติด ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.46  หากมีช่องทางเดินรถจักรยานโดยเฉพาะท่านจะเลือกใช้จักรยาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  การขี่จักรยาน!
ทัศนคติที่เป็นกลาง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่เป็นกลางในประเด็นจักรยานเป็นพาหนะสำหรับการเดินทางระยะใกล้เท่านั้น 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 และจักรยานเป็นพาหนะที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78!
ทัศนคติที่ไม่ดีมาก กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ไม่ดีในประเด็นจักรยานเป็นพาหนะที่เหมาะสำหรับเขตชนบทเท่านั้นมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01 รองลงมา คือ จักรยานเป็นพาหนะที่กีดขวางการจราจร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.84 จักรยานเป็นพาหนะที่
ไม่ทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70  และผู้ใช้จักรยานเป็นคนยากจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.54 ตามลำดับ!!
4.5 ความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยาน !
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานเท่ากับ 8.37 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่อง
ประโยชน์จากการขี่จักรยานในระดับปานกลาง หากพิจารณาจากการตอบคำถาม พบว่า คำถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมาก
ที่สุด คือ เผาผลาญพลังงานภายในร่างกาย ร้อยละ 92.8 รองลงมา คือ นอนหลับสนิทได้เร็วขึ้น ร้อยละ 84.2 ระบบไหล
เวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้น ร้อยละ 80.8 ร่างกายลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารได้ดีขึ้น ร้อยละ 77.2 ลดความเสี่ยงการ
เป็นโรคหัวใจ ร้อยละ 67.9 ป้องกันการเสื่อมสภาพข้อเข่า ร้อยละ 67.0 ป้องกันการปวดกล้ามเนื้อขา ร้อยละ 58.0 ขับถ่าย
สารพิษภายในร่างกาย ร้อยละ 57.3  ป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันในสมองและไต ร้อยละ 50.5  มีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้น ร้อย
ละ 50.9 เพิ่มระดับฮอร์โมนแอนดอร์ฟิน ร้อยละ 49.4 กระตุ้นการสร้างเซลล์สมองส่วนการบันทึกความจำ ร้อยละ 43.4  
กระตุ้นการผลิตสารคอลลาเจน ร้อยละ 39.1 ตามลำดับ และข้อคำถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้องน้อยที่สุด คือ ลดความ
เสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเต้านม ร้อยละ 18.0!!
4.6 การรู้จักชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  และการรู้จักสัญลักษณ์ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
และสัญลักษณ์ I bike I walk !
จากการนำเสนอสัญลักษณ์ในแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยมากที่สุด ร้อยละ 61.4 รองลงมา คือ ใช่ ร้อยละ 36.9 และไม่ใช่ ร้อยละ 1.7 อีกทั้ง ไม่
เคยพบเห็นสัญลักษณ์ดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 53.2 รองลงมา คือ เคยพบเห็น ร้อยละ 26.8 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.0 
ด้านสัญลักษณ์ I bike I walk พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ I bike I walk มากที่สุด ร้อย
ละ 63.3 รองลงมา คือ ใช่ ร้อยละ  35.1 และไม่ใช่ ร้อยละ 1.6 อีกทั้ง กลุ่มตัวอย่างไม่เคยพบเห็นสัญลักษณ์ดังกล่าวมาก
ที่สุด ร้อยละ 58.4 รองลงมา คือ เคยพบเห็น ร้อยละ 21.4 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.2 ด้านการรู้จักชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแห่งประเทศไทย พบว่า ไม่รู้จัก ร้อยละ 55 รู้จัก ร้อยละ 32.4 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.6 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างรู้จัก
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยผ่าน facebook ของทางชมรม มากที่สุด ร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ เว็บไซต์
ของชมรม ร้อยละ 26.4 ทริปการปั่นจักรยาน ร้อยละ 23.1 นิทรรศการของชมรม ร้อยละ 12.2  โทรทัศน์ ร้อยละ 4.9  และ
อื่น ๆ เช่น เพื่อน  วารสารสองล้อ  เว็บไซต์ thaimtb.com  นิตยสาร ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ!!
4.7 การทดสอบสมมติฐาน!
สมมติฐานที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานมีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยาน  !
! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานไม่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!!
สมมติฐานที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการใช้จักรยาน !
! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!!
สมมติฐานที่ 3 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยาน !
! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานไม่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!!
สมมติฐานที่ 4 ความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการใช้จักรยาน !
! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า ความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยาน
ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!!
สมมติฐานที่ 5 ความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยาน! !
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! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า ความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยาน
ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!!
สมมติฐานที่ 6 ทัศนคติการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยาน!
! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า ทัศนคติการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!!
สมมติฐานที่ 7 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จักรยานที่แตกต่างกัน!
สมมติฐานย่อยที่ 7.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จักรยานที่แตกต่างกัน  !
! ! ! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!
สมมติฐานย่อยที่ 7.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จักรยานที่แตกต่างกัน  !
! ! ! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!
สมมติฐานย่อยที่ 7.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จักรยานที่แตกต่างกัน!
! ! ! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!
สมมติฐานย่อยที่ 7.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จักรยานที่แตกต่างกัน  !
! ! ! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!
สมมติฐานย่อยที่ 7.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จักรยานที่แตกต่างกัน  !
! ! ! ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05!!
5. อภิปรายผล!!
5.1 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานของผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย!
จุดที่น่าสนใจจากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานสอดคล้องกับการจัดเรียงลำดับ
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยาน  ได้แก่  ลำดับแรก คือ facebook ลำดับที่ 2 คือ เว็บไซต์ และลำดับที่ 3 คือ เพื่อน  ซึ่ง 
facebook เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความพิเศษไม่ใช่เพียงแค่การที่ยอมรับให้ปัจเจกบุคคลได้พบปะกับบุคคลแปลก
หน้าได้เท่านั้น แต่ยังทำให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี  และในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ขนาดใหญ่หลายๆ แห่งการเชื่อมต่อไม่ได้จำกัดแค่เพียงการพบปะเพื่อนใหม่เท่านั้น แต่ยังสามารถสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้ใช้งานที่มีความสัมพันธ์กันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ปกติได้ (จุฑามณี คายะนันทน์, 2554) ลำดับที่ 2 คือ เว็บไซต์ สื่อ
สมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสื่อที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำ
หน้ามาก กล่าวกันว่าเสมือนทางด่วนของข้อมูลข่าวสารที่ทรงพลังยิ่งในยุคโลกไร้พรมแดน (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556) ซึ่ง
สอดคล้องกับการสำรวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556 พบว่า มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 18.3 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) และลำดับที่ 3 คือ เพื่อน สื่อบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
การเข้าถึงและใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด สามารถจูงใจผู้รับสารได้ด้วยการพูดคุยแบบเป็นกันเองเพราะเป็นสื่อที่ต้องมี
การเผชิญหน้าเห็นหน้าค่าตากัน (อรุณรัตน์  ชินวรณ์, 2553) ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การ
เปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการใช้สมุนไพรไทยของคนกรุงเทพ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อนร่วมสถาบัน/เพื่อนร่วมงาน (ศันสนีย์  ฤทธิ์ทองพิทักษ์, 2546)  !!
5.2 ความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยาน!
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานเฉลี่ยที่ 8.37 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีความ
รู้ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง การรับรู้ด้านสุขภาพและทัศนคติของประชาชนไทยต่อการเดินและการขี่
จักรยาน (เกษม นครเขตต์, 2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถึงประโยชน์จากการเดินหรือขี่จักรยานเป็นประจําจะช่วย
ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคได้ !!
5.3 ทัศนคติต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน!
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติดีมากในประเด็นการขี่จักรยานช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและจักรยานเป็น
พาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีทัศนคติไม่ดีในประเด็นจักรยานเป็นพาหนะที่ไม่ทันสมัยและผู้ใช้จักรยานเป็นคน
ยากจน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่องแรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้จักรยานสำหรับคนที่เดินทางด้วยจักรยานใน
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ประเทศไทย พบว่า แรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ประชาชนที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเลือกใช้จักรยาน คือ ได้ออกกำลังกาย/
ร่างกายแข็งแรง และลดมลพิษ/ลดโลกร้อน และอุปสรรคที่ประชาชนที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเลือกใช้จักรยาน คือ ไม่
เท่ ไม่เก๋ เชย ไม่ทันสมัยและสถานะทางสังคม (วิติยา  ปิดตังนาโพธิ์ และคณะ, 2556)     !!
5.4 พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน!
ผลการศึกษาประเด็นแรงจูงใจต่อการใช้จักรยาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
33.2 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้จักรยานสำหรับคนที่เดินทางด้วยจักรยานใน
ประเทศไทย พบว่า  แรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ประชาชนที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเลือกใช้จักรยานอันดับแรก คือ ได้ออก
กำลังกาย ร่างกายแข็งแรง (วิติยา  ปิดตังนาโพธิ์ และคณะ, 2556) !!
5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้
จักรยานในประเทศไทย!
จุดที่น่าสนใจของการศึกษา พบว่า ความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการใช้จักรยาน  
และความรู้เรื่องประโยชน์จากการขี่จักรยานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยาน และทัศนคติการใช้จักรยาน
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยาน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนได้ด้วยแนวคิดของโรเจอร์ เรียกว่า ช่อง
ว่างของความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-GAP ที่อธิบายว่า ทัศนคติกับพฤติกรรมของบุคคลนั้นไม่สัมพันธ์
กันอย่างต่อเนื่องเสมอไป กล่าวคือ เมื่อการสื่อสารก่อให้เกิดความรู้และทัศนคติในทางบวกต่อสิ่งเร้าหรือนวัตกรรมนั้นแล้ว  
ในขั้นการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงกันข้ามก็ได้ ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่เมื่อบุคคลมีทัศนคติอย่างใดแล้วจะมีความ
โน้มเอียงที่จะปฏิบัติตามทัศนคติของตนก็ตาม แต่พฤติกรรมเช่นนี้จะไมเกิดขึ้นเสมอไป ทั้งนี้เพราะในบางกรณีอาจเกิด 
KAP-GAP ขึ้นได้ อีกทั้ง ดาริล เบ็ม อธิบายว่าที่ทัศนคติไม่นำไปสู่พฤติกรรมนั้นเป็นเพราะในบางครั้งมนุษย์มีความเชื่อ
หลายอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ และมนุษย์จะเลือกพฤติกรรมจากทัศนคติที่ตนเองมีความรู้สึกเป็นบวกมากกว่า แม้ว่าตรรกะหรือ
การหาเหตุผลให้ตนเองจะฟังดูไม่สอดคล้องไม่สมเหตุสมผล (อรวรรณ  ปิลันธน์โอวาท, 2554) !!
5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้จักรยานใน
ประเทศไทย!
จุดที่น่าสนใจของการศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จักรยานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับคำอธิบายถึงความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของปรมะ (ปรมะ สตะเวทิน, 2540) ที่กล่าวว่า  ผู้
หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ในส่วนอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนมี
ความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรมและคนที่มีอายุต่างกันยังมีประสบการณ์ของชีวิตที่ต่างกันไปจึงทำให้ทัศ
คติและความรู้สึกนึกคิดของคนต่างรุ่นต่างวัยไม่เหมือนกัน ในส่วนสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ 
เชื้อชาติและชาติพันธุ์ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัวมีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารและสาร  
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจยังคงทำให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน  มีประสบการณ์ต่างกัน  มีทัศนคติ ความเชื่อ ตลอด
จนพฤติกรรมที่ต่างกัน  และคนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมองโลกมีแนวความคิด มีอุดมการณ์ มีค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน
ออกไป ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จักรยานที่ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมา
จากการใช้จักรยานเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของประชาชนอยู่แล้ว อีกทั้งการใช้จักรยานกำลังได้รับความนิยมอย่าง
มากในปัจจุบัน และกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ใช้จักรยานจักรยานในชีวิตประจำวันทั้งหมด จึงทำให้ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  !!
6. ข้อเสนอเเนะทั่วไป!!
จากการศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง facebook เป็น
อันดับแรก สื่อเว็บไซต์เป็นอันดับสอง และอันดับสาม คือ เพื่อน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้จักรยานควร
เลือกใช้สื่อ facebook ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน สื่อเว็บไซต์เนื่องจากสื่อดังกล่าวเป็นสื่อที่มีราคาถูกสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีและมีรูปแบบการสื่อสารแบบไร้พรมแดน และเพื่อนซึ่งเป็นสื่อบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง
และใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและสามารถจูงใจผู้รับสารได้เป็นอย่างดี  !!
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป!!
7.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาวิจัยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ใช้จักรยานเพื่อการแข่งขัน/การเข้า
ร่วมชมรม/การท่องเที่ยว ว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานอย่างไร ซึ่ง
ผลการศึกษาที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ !
7.2 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้กำหนดตัวแปรเรื่องเพศของกลุ่มตัวอย่างในอัตราส่วนที่เท่ากัน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการกำหนดอัตราส่วนเรื่องเพศที่เท่ากันซึ่งอาจส่งผลต่อสมมติฐานที่ตั้งไว้ในการศึกษาวิจัยได้! ! !
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการออกแบบเส้นทางจักรยาน กรณีศึกษา: เทศบาลนครนครสวรรค์!
Participatory of Civil Society in Design of Bicycle Lane: A Case Study of Nakhon Sawan Municipality!!

ยุภาพร บุญประเสริฐ1  และ ประพัทธ์พงษ์ อุปลา2!
1นักศึกษาปริญญาโท !

2อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน!
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง!!

บทคัดย่อ!!
การวิจัยนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบเส้นทางจักรยานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนากระบวนการมี      
ส่วนร่วมในสังคมเนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จได้ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1)เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ข้อจำกัด และกฎหมาย ของเส้นทางจักรยาน 2)เพื่อศึกษา
รูปแบบของเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน 3)เพื่อศึกษาการมีส่วมร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบ
เส้นทางจักรยานที่เหมาะสม 4)เพื่อเสนอแนะเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมพื้นที่ศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
มีวิธีการศึกษาดังนี้ 1)การสำรวจทางภายภาพ 2)การสังเกตุและการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ส่วน คือ 1)ผู้บริหาร 2)นักออกแบบ 3)ผู้ใช้งาน/ประชาชน 4)สื่อสารมวลชน ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สรุปจากการสนทนากลุ่ม ทฤษฎีและแนวคิดที่สอดคล้องกับการออกแบบเส้นทาง
จักรยาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้จักรยานของประชาชนในพื้นที่มี 2 ปัจจัย คือ 1)ปัจจัยด้านการรณรงค์
การใช้จักรยานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสนใจในการใช้จักรยาน 2)ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของเส้นทาง
จักรยาน จะทำให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้ไม่
เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ และนำไปสู่การเกิดเมืองจักรยานแบบยั่นยืนได้ ข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรมีการปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพในส่วนของปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้จักรยาน จุดบริการซ่อมรถจักรยาน จุดจอด
จักรยานที่มีความปลอดภัย ป้ายบอกเส้นทางจักรยาน สัญญาณไฟจราจรที่แสดงทางข้าม ทางเลี้ยว ที่สามารถใช้กับ
จักรยานได้ และการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในพื้นที่ ซึ่งหากมีการปรับปรุงด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและมีการส่ง
เสริมของภาครัฐ จะทำให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น จักรยานก็จะสามารถใช้ร่วมกับเส้นทางอื่น ๆ ได้โดยไม่เกิด
ปัญหาและเพิ่มความปลอดภัยในการปั่นจักรยานอีกด้วย!!
คำสำคัญ: จักรยาน, เส้นทางจักรยาน, การมีส่วนร่วม !!
Abstract!!
The purpose of this research are (1) to study physical of  bicycle lane, limitations and law of bicycle lane (2)  
to study standard of bicycle lane (3) to study public participation of suitable bicycle lane and (4) to design  
the suitable bicycle lane in study area. The research tools are composed of the physical survey 
questionnaire, design evaluation and focus group. The target group are administrators, designers, bicycle 
users, and mass  communication. Data was analyzed  by  content analysis. The results shown that there are 
2 factors encourage people use bicycle: the first is the cycling campaign that can attract people, and the  
second is  facility of bicycle lane  that  induce to increase of bicycle users. The research recommendation , it 
should improve the physical facility factors that are fix zone, safety, parking zone, signage and traffic light.   
This improve involve to the convenience and safety of bicycle users .!!
Keywords: Bicycle, Bicycle lane, Participation!!
1. บทนำ !!
จังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่ที่ใช้เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคกลางมีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมทั้งทางรถยนต์  
ทางน้ำและทางรถไฟ  มีการใช้ที่ดินแบบหลากหลาย  เช่น เป็นที่ตั้งแหล่งพาณิชยกรรม ที่พักอาศัย  โรงงานอุตสาหกรรม 
สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา เกษตรกรรม และ ประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด เรียกกันว่า “บึงบอระเพ็ด” มีแม่น้ำสายสำคัญ
ไหลผ่าน คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกัน บริเวณ “ปากน้ำโพ” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา จากความ
สำคัญของเมือง เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงเป็นเทศบาลหนึ่งที่เข้าร่วมในโครงการ “เทศบาลคาร์บอนต่ำ” เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการพัฒนาท้องถิ่น “คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน 
รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง” (สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2556) จึงได้จัดทำ 
“โครงการนครสวรรค์เมืองจักรยาน” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปั่นจักรยานและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อการ
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สัญจร การออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพอย่างไรก็ตามการณรงค์ให้ประชาชนปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้นนั้น ควรจะดำเนิน
การควบคู่ไปกับการมีเส้นทางจักรยานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่!!
ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน เพราะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุให้แก่ผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ศึกษา
ได้ เพื่อให้การณรงค์ให้ประชาชนปั่นจักรยานประสบความสำเร็จจึงต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญ
เนื่องจากการพัฒนาเมืองในสังคมปัจจุบัน การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนั้น สามารถพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ     
ทั้งในสังคมมืองและสังคมชนบท โดยเฉพาะประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากขึ้น ภาครัฐได้รับทราบถึงความต้องการ ปัญหา ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้าน รวมทั้งมีการนําความ
คิดเห็น ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจึงเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา สร้างฉันทามติ เสริมสร้างความสามัคคีใน
สังคมและเป็นส่วนสําคัญจะทําให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่สนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง!!
ประพัทธ์พงษ์ อุปลา (2556) ได้สรุปปัจจัยซึ่งนำไปสู่ความปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเมืองจักรยานประกอบ
ไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ส่วนด้วยกัน คือ !!
 ! (1) ผู้บริหาร/นักการเมือง!

(2) ข้าราชการ!
(3) นักวิชาการ!
(4) ประชาชน ! !

� !
รูปที่ 1 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเมืองจักรยาน!!

ที่มา : ประพัทธ์พงษ์ (2556) เมืองจักรยาน Bicycle City. วารสารบ้านและเมือง. Number17 (ม.ค.-มี.ค)!
การเคหะแห่งชาติ หน้า18-21!!

ผู้บริหาร นักการเมืองของทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และส่วนกลาง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
เมืองจักรยาน เนื่องจากผู้บริหาร/นักการเมืองเป็นหัวใจ เป็นผู้นำ เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและอนุมัติโครงการบุคคลา
กรพร้อมด้วยงบประมาณต่าง ๆ ซึ่งสถานการณ์การพัฒนาเมืองจักรยานในประเทศไทยยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นปัญหา ที่พบ
ในการพัฒนาระบบจักรยานและเมืองจักรยานในประเทศไทย สามารถสรุปเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญได้ ดังนี้!!

(1) ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร/นักการเมือง !
(2) ขาดการประสานงานและสนับสนุนระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง !
(3) ขาดองค์ความรู้ในการวางแผนแม่บท แผนกลยุทธ์และแผนระยะยาว !

! (4) ขาดการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง!!
ซึ่งหากเข้าใจสภาพปัญหาและข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่และสามารถบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมกับสร้าง

กระบวนการการมีส่วนร่วมจะทำให้การพัฒนาเมืองจักรยานในประเทศไทยประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก!
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ตารางที่ 1 แสดงสถานการณ์การพัฒนาเมืองจักรยานในประเทศไทยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

� !
ที่มา : ประพัทธ์พงษ์ (2556) เมืองจักรยาน Bicycle City. วารสารบ้านและเมือง. Number17 (ม.ค.-มี.ค) !

การเคหะแห่งชาติ หน้า 18-21!!
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการออกแบบเส้นทางจักรยาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นหลัก ประกอบกับการใช้แนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบเส้นทางจักรยาน ฉะนั้นการที่
จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ต้องอาศัยกระบวนการความร่วมมือโดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหาร นักออกแบบ ผู้ใช้
งาน/ประชาชน และสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเส้นทางจักรยาน และหากมีการส่งเสริมการใช้จักรยานใน
พื้นที่ ก็จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดเมืองจักรยานได้อย่างแท้จริง!!
2. วิธีดำเนินการวิจัย !!
ขอบเขตของพื้นที่การศึกษา คือ  พื้นที่ ภายในเขตเทศบาลเมืองนครนครสวรรค์ มีถนนสายหลัก คือ ทางแยกสายเชียงใหม่ 
– พิษณุโลก ติดกับทางหลวงสายเอเชีย  และถนนรอบใน คือ ถนนสวรรค์วิถี ถนนวงษ์สวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 27.87 ตาราง
กิโลเมตร!!
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบเส้นทางจักรยานภายในพื้นที่ศึกษา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ!!

(1) กลุ่มผู้บริหาร คือ บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจและการกำหนดนโยบาย!
(2) กลุ่มผู้ออกแบบ คือ บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกแบบ!
(3) กลุ่มผู้ใช้งาน คือ ประชาชนทั่วไปที่อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษา!
(4) กลุ่มสื่อมวลชน คือ บุคคลที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในพื้นที่!
ใช้การสนทนากลุ่ม โดยมีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 10-12 คน เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) 

ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แผนที่ และการสำรวจภาคสนาม (2) ข้อมูลจากจดบันทึกการสนทนากลุ่ม!!
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� !!
รูปที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนา!!!

3. ผลการวิจัย!!
3.1 ลักษณะทางกายภาพ !!
จากการศึกษา พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ครอบคลุมตำบลปากน้ำโพทั้งตำบล ตำบลนครสวรรค์ตก ตำบล
นครสวรรค์ ตำบลวัดไทรเฉพาะ และตำบลแควใหญ่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  27.78 ตารางกิโลเมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่ง
เป็น 7 ประเภท คือ (1) ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (2) ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (3) พาณิชยกรรม (4) สถาบันราชการ 
(5) สถาบันการศึกษา (6) ที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถาบันศาสนา  !

� !
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ข้อจำกัดและกฎหมายของเส้นทางจักรยาน ในพื้นที่พบว่าบริเวณทางเท้าส่วนใหญ่เป็นที่จำหน่ายสินค้า ถนนภายในตัว
เมืองมีขนาดเล็กและแคบ การจราจรหนาแน่นบางช่วงเวลา บางเส้นทางมีการจราจรทางเดียว คือ ถนนสวรรค์วิถี ถนน
โกสีย์ และมีการจอดรถยนต์ จักรยานยนต์บริเวณริมถนน!
   !!

�   !! !
รูปที่ 4 สภาพทั่วไปของเส้นทาง และข้อจำกัดพื้นที่!

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันที่  31 สิงหาคม  2556!!
3.2 รูปแบบของเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน !!
3.2.1 ประเภทของเส้นทางจักรยาน Balshone,Deering และMcCarl (1975 อ้างถึงใน ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2545) ได้
แบ่งประเภทของทางจักรยานเป็น 3 ประเภท คือ!!
 ! (1) Class I Bikeway หรือ  Bicycle path คือ ทางจักรยานที่ออกแบบให้แยกออกจากการจราจรของยาน
พาหนะที่มีเครื่องยนต์และทางเดินเท้า โดยส่วนใหญ่มีพื้นที่โล่งว่างหรือสิ่งกีดขวางกั้นอยู่ เส้นทางที่เหมาะสม คือ พื้นที่โล่ง
ว่าง สวนสาธารณะ บริเวณข้างถนน บริเวณริมทางรถไฟ ข้างแม่น้ำลำคลอง สวนสาธารณะ หรือในพื้นที่พัฒนาใหม่!

! (2) Class II Bikeway หรือ Bicycle lane คือ ส่วนหนึ่งของถนนหรือทางเดินเท้าแต่มีที่กั้นหรือโดยการทาสี
ตีเส้น ติดสัญญาณหรือทำเครื่องหมายเพื่อใช้เป็นทางจักรยานโดยเฉพาะ จุดประสงค์หลักของ !
Bike lane คือ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับนักขี่โดยใช้ร่วมกับถนนปกติได้ด้วยความปลอดภัย!

! (3) Class III Bikeway หรือ Bicycle route คือ การใช้ทางจักรยานร่วมกับการจราจรประเภทอื่น ๆ ได้แก่ 
รถยนต์หรือคนเดินเท้า ทางจักรยานประเภทนี้จะมีราคาถูกที่สุด แต่ไม่ควรใช้กับบริเวณที่มีความเร็วของการจราจรสูง ถนน
ที่มีการจราจรติดขัดหรือบนทางเดินเท้าที่มีคนเดินเป็นปริมาณมากและควรทำเป็นทางจักรยานชั่วคราวเท่านั้นเนื่องจากมี
ความปลอดภัยน้อยที่สุด!!
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 � !
รูปที่ 5 ประเภทของเส้นทางจักรยาน!!

3.3.2 ลักษณะของเส้นทางที่ดีและปลอดภัย ควรมีลักษณะดังนี้ (ประพัทธ์พงษ์  อุปลา, 2555)!
(1) ความปลอดภัย (Safety) มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการขัดแย้งการเดิน

ทางรูปแบบอื่น ๆ !
(2) ความต่อเนื่องของเส้นทาง (Continuity) ในการสร้างความต่อเนื่องของเส้นทางนั้นจำเป็นต้องหาเส้นทางเชื่อม  !

รวมทั้งพิจารณาถึงข้อจำกัดทางกายภาพ  เช่น ทางแยกขนาดใหญ่หรือโอกาสในการหาเส้นทางเชื่อม เช่น เส้นทางในสวน
สาธารณะ      !
! (3) ความตรงของเส้นทาง (Directness) เส้นทางตัดตรงไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับ
นักขี่เพื่อประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian Cyclists) ในขณะที่นักขี่จักรยานเพื่อความเพลิดเพลินจะให้ความสำคัญน้อยกว่า 
โดยทั่วไม่เกิน 10% ของระยะทางที่เดินทางประจำ !

(4) ความสะดวก (Convenience) โครงข่ายทางจักรยานต้องมีทางเข้าถึงยังปลายทางต่าง ๆ  สำคัญได้สะดวก
รวมถึงการจัดหาที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัยและอยู่ในทำเลที่เหมาะสม !

(5) ความชัดเจน (Clarity) โครงข่ายทางจักรยานต้องไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้และง่ายที่จะเข้าใจ ข้อนี้
สำคัญมากในการออกแบบบริเวณทางแยกการทำป้ายสัญญาณสำหรับจักรยานและยานพาหนะชนิดอื่น ๆ!

(6) ความมั่นใจ (Security) ทางจักรยานต้องสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ในความปลอดภัยของตนเองและ!
ทรัพย์สิน!

(7) มีความลาดเอียงน้อย (Acceptable Grade) ระยะและความชันจะมีอิทธิพลต่อการเลือกเส้นทางของนักขี่
จักรยาน !

(8) พื้นผิวถนน (Road surface) มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับจักรยาน !
(9) คุณภาพอากาศ (Air quality) สภาพการจราจรบนถนนที่แตกต่างกันจะมีผลต่อคุณภาพแตกต่างกัน!
(10) เสียง (Noise) เนื่องจากจักรยานเป็นการเดินทางที่ก่อให้เกิดเสียงน้อยมาก  ดังนั้นเสียงจึงสร้าง ความ

รำคาญให้แก่นักขี่ไม่น้อยโดยเฉพาะบนถนนที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ !
(11) ที่กำบัง (Shelter) ควรกำหนดเส้นทางจักรยานในที่ที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น

สามารถช่วยป้องกันฝนและลมได้ !
(12) ความดึงดูดและความหน้าสนใจของเส้นทาง (Attractiveness and Interest) ความเพลินเพลินในการขี่

จักรยานเพิ่มขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมมีความดึงดูดและน่าสนใจ ซึ่งนักขี่เพื่อความเพลิดเพลิน จะให้ความสำคัญกับส่วนนี้
มากว่านักขี่เพื่อประโยชน์ใช้สอย!!
3.3.3 ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับเส้นทางจักรยาน !
ประพัทธ์พงษ์ อุปลา (2557) กล่าวว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจักรยานและระบบจักรยานที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อน 
ทำให้เกิดมุมมองและทัศนคติในการใช้จักรยานและนโยบายในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันใน
ประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งสามารถสรุปความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเส้นทางจักรยาน ได้ดังนี้!!
(1) การเรียกร้องให้สร้างเส้นทางจักรยานเฉพาะ (Bike Lane) จะทำให้ใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยและมีจำนวนผู้ใช้
จักรยานมากขึ้น !!
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ความเป็นจริง เส้นทางจักรยานเฉพาะ (Bike Lane) เป็นเพียงระบบโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งที่เอื้อให้ผู้ใช้จักรยานสามารถใช้
จักรยานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น แต่การที่จะทำให้สามารถใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยในเส้นทางจักรยานเฉพาะ 
(Bike Lane) มีปัจจัยอื่น ๆประกอบร่วมหลายประการ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมในการขับขี่ของผู้ใช้จักรยานเอง พฤติกรรม
ในการใช้รถใช้ถนนของผู้ใช้ทางร่วมคนอื่น ๆ ลักษณะเส้นทางจักรยาน (สภาพผิวทาง ความกว้าง สิ่งกีดขวาง ตำแหน่ง/
พื้นที่ ความลาดเอียง ความยาวของเส้นทาง กิจกรรมโดยรอบ ฯลฯ) ดังนั้น การสร้างเส้นทางเฉพาะ (Bike Lane) บางครั้ง
อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ของการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้จักรยานได้ โดยเฉพาะในแนวเส้นทางที่ไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ (Demand) ทั้งผู้ใช้จักรยานเดิม (Existing User) และผู้ใช้จัักรยานหน้าใหม่/ผู้ที่มีโอกาสจะใช้จักรยาน 
(Potential User) สิ่งสำคัญของออกแบบเส้นทางจักรยานเฉพาะ คือ ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก โดยต้อง
ออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ลดข้อจำกัดทางกายภาพและเข้าใจสภาพแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงจะ
สามารถสร้างเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยและเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นเส้นทางจักรยานเฉพาะที่เหมาะ
สม ควรเป็นแนวเส้นทางจักรยานที่ผ่านบริเวณย่านพักอาศัย บริเวณสถานศึกษา แหล่งจ้างงาน และย่านการค้าหรือตลาด 
เป็นต้น!!
(2) ไหล่ทาง (Shoulder) ของทางหลวงหรือทางหลวงชนบทหรือถนนสายหลัก สามารถใช้เป็นทางจักรยานได้อย่าง
ปลอดภัย !!
ความเป็นจริง ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 กำหนดให้ไหล่ทาง (Shoulder) ของทางหลวงหรือทางหลวงชนบทหรือ
ถนนสายหลัก มีวัตถุประสงค์หลักในการออกแบบไว้เพื่อจอดรถ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเครื่องยนต์ขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ 
ซึ่งทางหลวงหรือทางหลวงชนบทหรือถนนสายหลัก ส่วนใหญ่เน้นการออกแบบเพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง 
(Mobillity) มากกว่าการออกแบบเพื่อความสามารถในการเข้าถึง (Aceessiblity) ทำให้รถยนต์สามารถใช้ความเร็วในการ
ขับขี่ได้สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ตามกฎหมาย ซึ่งปกติขับเกินความเร็วนี้) ความเร็วของรถยนต์ดังกล่าวนี้ หาก
เกิดอุบัติเหตุชนกับผู้ขับขี่จักรยานบริเวณไหล่ทาง (ถึงแมัมีความกว้างประมาณ 1.50-2.50 เมตร) มีความเสี่ยงและโอกาสที่
ผู้ใช้จักรยานจะเสียชีวิตและทุพพลภาพได้สูงมาก จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง พบว่า มีอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ขี่
จักรยานในประเทศไทยที่เสียชีวิตบริเวณไหล่ทางหลวงทุกปีด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการออกแบบทางจักรยานเพื่อการท่อง
เที่ยวหรือการเดินทางระยะไกล ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ไหล่ทางของถนนหลวงเป็นเส้นทางจักรยาน ควรสร้างเส้นทางจักรยาน 
(Bike Path) ที่แยกออกจากถนนหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน!!
(3) การออกแบบทางจักรยานในเมืองต้องอยู่บนทางเท้า (Footpath) และเส้นทางสายหลักจึงจะมีผู้ขี่จักรยาน!!
ความเป็นจริง การออกแบบทางจักรยาน ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบทางจักรยานบนถนนสายหลักที่มีความเร็ว
สูง ปริมาณรถยนต์ค่อนข้างมาก และรถยนต์จอดทิ้งไว้ข้างเยอะ เพราะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับจักรยาน ได้ง่าย
และรุนแรง รวมไปถึงทางเท้าที่มีคนเดินพลุกพล่าน ก็มีโอกาสที่จักรยานจะชนกับคนเดินเท้าได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการ
ออกแบบเส้นทางจักรยานที่เหมาะที่สุดกับการออกแบบถนนในเมือง ควรเลือกหรือออกแบบทางจักรยานให้อยู่บนถนนซอย
หรือทางลัดที่มีปริมาณจราจรไม่มากนัก มีต้นไม้มาก สภาพร่มรื่น จะทำให้ผู้ขับขี่จักรยาน คลายความวิตกกังวลและ
ความเครียดในการขับขี่บนท้องถนนลงได้!!
(4) การออกแบบความกว้างของช่องทางจักรยาน ควรออกแบบให้กว้างมากที่สุดและเป็นเส้นตรง !!
ความเป็นจริง การออกแบบความกว้างของช่องทางจักรยานสามารถปรับให้เหมาะสมตามสภาพถนนและตามสภาพจราจร 
สภาพผิวทาง สิ่งกีดขวาง ตำแหน่ง/พื้นที่ ความยาวของเส้นทาง ดังนั้นผู้ออกแบบควรคำนึงถึงมุมเลี้ยง มุมโค้ง ความลาด
เอียง และสภาพผิวทางที่เรียบเป็นสำคัญ ซึ่งความกว้างในการออกแบบทางจักรยานอย่างน้อยที่สุด ต้องกว้างประมาณ 
0.80 เมตร และพยายามสร้างจุดดึงดูดความสนใจ ลดการออกแบบทางจักรยานที่เป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียว เพราะจะ
ทำให้การปั่นจักรยานไม่น่าสนใจ ไม่มีจุดดึงดูดสายตา!!
และจากการสำรวจพื้นที่พบว่า (1) บริเวณถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกพิษณุโลก – แยกบิ๊กซี มีความปลอดภัยน้อยในการปั่น
จักรยานเนื่องจากเป็นเส้นทางหลัก ส่วนเส้นทางที่มีความปลอดภัย คือ เส้นทางภายในอุทยานสวรรค์ เนื่องจากเป็นที่สถาน
ที่ออกกำลังกายจึงทำให้การปั่นจักรยานมีความปลอดภัยมากกว่าเส้นทางอื่น เหมาะสำหรับผู้เริ่มปั่นจักรยานที่ยังไม่กล้า
ออกสู่ถนนหลักเปรียบเสมือนเป็นสถานที่เรียนรู้ทักษะการปั่นจักรยานและประชาชนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (2) เส้นทาง
จักรยานมีความต่อเนื่องสำหรับการปั่นจักรยานภายในพื้นที่ (3) เส้นทางการจราจรนอกจากจะใช้ที่สัญจรแล้วก็ยังเป็นที่
จอดรถ จำหน่ายสินค้า จึงทำให้ความชัดเจนของเส้นทางมีน้อยต้องใช้เลนร่วมกันระหว่างจักรยานยนต์ รถยนต์  (4) พื้นที่มี
ส่วนใหญ่ความลาดเอียงน้อย มีเส้นบางเส้น เช่น ช่วงแยกของถนนอัครกวี ลงมาถนนอรรถวิถี มีความชันบางช่วงเนื่องจาก
ลักษณะของพื้นที่เป็นเนินสูง  (5) ลักษณะพื้นผิวถนน สามารถใช้เป็นเส้นทางจักรยานได้ ( 6) ถนนริมเขื่อนและเส้นรอบเกาะ
ญวนมีความดึงดูดการใช้งานเนื่องมีการจราจรน้อย ไม่มีการจอดรถริมถนน มีการตีเส้นแบ่งเลนชัดเจน จักรยานสามารถปั่น
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ได้สะดวกว่าเส้นทางอื่น (7)  มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีน้อย (8) ระบบไฟส่องสว่าง มีเฉพาะที่เป็นชุมชน กรณีซอยระหว่างที่
อยู่อาศัย ระบบไฟส่องสว่างจะน้อยลงกว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนและย่านการค้า!!!

� !!
รูปที่ 6 เส้นทางจักรยานที่มีการจราจรน้อย!

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันที่  31 สิงหาคม  2556!!!!

� !!
รูปที่ 7 เส้นทางจักรยานรอบเมือง!

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2557!!!
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3.3 การมีส่วมร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบเส้นทางจักรยาน!
จากการเก็บข้อมูล เป็นการร่วมสนทนากลุ่ม ร่วมระดม ความคิด เห็นในการออกแบบเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เริ่มจากการเข้าร่วมปั่นจักรยานกับประชาชนในพื้นที่ เวลา 17.30 น.จุดเริ่มต้นที่ เทศบาลนครนครสวรรค์        
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ปั่นเป็นประจำทุกวันหลังจากนั้นเริ่มการสนทนากลุ่ม ณ. บ้านคุณดารณี กาญจนะคุ้มสิน        
โดยมีผู้ร่วมสนทนากลุ่มดังนี้  คือ !!
! (1) คุณดารณี        กาญจนะคุ้มสิน     รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ !
             ! (2) คุณประพันธ์    ผิวผ่อง                 นายช่างผังเมืองฝ่ายกองช่างเทศบาลนครนครสวรรค์  !
              ! (3) คุณอัครพงศ์    วังไพศาล             ประธานชมรมปั่นปลุกเมือง !
              ! (4) คุณเตือนใจ     อรุณรุ่ง                เกษียณอายุราชการ !
              ! (5) คุณสุเนตร       สุวิทยารักษ์          ค้าขาย !
              ! (6) คุณนิตยา        แตงร่ม                นักวิชาการประชาสัมพันธ์   !
              ! (7)  คุณพงศ์กร     ใจสมบัติ              พนักงานบริษัทเอกชน  !
              ! (8) คุณดวงนภา    ชัยชนะ                พนักงานบริษัท !
              ! (9) จสอ.สรายุทธ  พิศาลวาปี            รับราชการทหารบก!
          ! (10) คุณพฤฒิ       วิสารทกุล            รับราชการ !!
เนื้อหาในการสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 มี 4 ประเด็น คือ !!
ประเด็นที่ 1  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะมีเส้นทางจักรยานในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ !
ทางจักรยานก็ไม่ใช่คำตอบของกลุ่มปั่นปลุกเมือง เพราะถนนในเขตเทศบาลไม่ได้คิดไว้เผื่อสำหรับเส้นทางจักรยาน และ
ต่อให้ทำเส้นทางจักรยาน ประชาชนที่ใช้รถยนต์อาจเข้ามาจอดหรือใช้งานซ้อนทับ ทำให้มีปัญหากับคนที่ใช้ถนนเป็น
ประจำ (คุณดารณี กาญจนะคุ้มสิน)!
การมีเส้นทางจักรยานจะมาหลังการรณรงค์ให้ออกมาปั่นจักรยานควรจะมีการรณรงค์ให้ออกมาปั่นให้มาก ถึงจะกลายมา
เป็นเส้นทางจักรยานได้ แต่ควรจะมีตีคู่กันไประหว่างการรณรงค์และการมีเส้นทางจักรยาน เพราะอาจจะมีปัญหาคือการ
ไปทับพื้นที่เดิมที่มีการใช้งานอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเมือง อื่นๆ ที่มีเส้นทางจักรยานแล้วแต่ไม่มีประชาชนมาปั่นจักรยานหรือ
น้อยมากก็เหมือนเกิดความล้มเหลวในการสร้างเส้นทางจักรยานและถ้ามีการใช้จักรยานหรือรณรงค์เป็นจำนวนมากแล้ว
ถึงอย่างไรก็จะต้องมีเส้นทางจักรยาน (คุณสุเนตร สุวิทยารักษ์)!
สำหรับการรณรงค์การปั่นจักรยานรอบเมือง เกิดขึ้นเพราะต้องการให้ เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้นในชุมชน เน้นการ
ปั่นซ้ำๆเป็นประจำทุกวัน ในช่วงแรกการปั่นจักรยานจะยังไม่มีเอกลักษณ์มาก แต่หลังจากนั้นเริ่มมีการพัฒนาทำเสื้อ
เฉพาะขึ้นมา เพื่อให้เกิดความสะดุดตาสำหรับประชาชนในพื้นที่และมีความสนใจมากขึ้น (คุณอัครพงศ์ วังไพศาล)!
การปั่นจักรยานจะพยายามทำให้เป็นเชิงรูปลักษณ์มากที่สุดในการปั่นจักรยานประชาชน ก็จะมีความสนใจที่จะปั่น
จักรยานมากขึ้นมีการเข้ามาติดต่อสอบถาม การเข้าร่วมการปั่นจักรยาน ปัจจุบันได้ใช้สื่อ เป็นเครื่องมือในการเชิญชวน
การปั่น และให้เกิดความสนุกสนานในการปั่นมากขึ้นเกิดแรงจูงใจ ทำให้มีคนปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้นมีความประสบ
ความเร็จในระดับหนึ่ง (คุณสุเนตร สุวิทยารักษ์)!
ถ้ามีการใช้จักรยานมากขึ้น เมืองจะปรับไปตามรูปแบบโดยอัตมัติ แต่ตอนนี้ประชาชนยังไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้สึกว่า
จะต้องใช้รถจักรยานอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทำให้เกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐก็
จะทาตามความต้องการของประชาชนได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง (คุณอัครพงศ์ วังไพศาล)!
การสร้างเส้นทางจักรยานหรือทำสัญลักษณ์ รูปจักรยานลงบนเส้นทางของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ ที่ใช้ตามปกติ เพื่อ
ให้การขี่จักรยานสามารถใช่ร่วมกันกับเส้นทางอื่นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางจักรยานที่แยกเฉพาะการขี่จักรยานอย่าง
เดียวหรือแบ่งปันการใช้งาน (คุณสุเนตร สุวิทยารักษ์)!
จากความคิดของคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้มาปั่นจักรยานจะคิดว่าการไม่มีเส้นทางจักรยานนั้นจะปั่นจักรยานได้อย่างไร      
จะต้องมีความปลอดภัยให้ก่อน ถ้าได้มาปั่นแล้วจะเข้าใจว่าไม่จาเป็นต้องมีเส้นทางจักรยานก็ได้แต่จริง ๆ แล้วก็อยากให้
มีเส้นทางจักรยาน แต่ลักษณะของเมืองอาจจะไม่เอื้อให้มีเส้นทางเฉพาะแต่สำหรับเมืองอื่นอาจจะได้ ก็ต้องดูตาม
สถานการณ์อีกครั้ง อาจจะเกิดขึ้นได้จริงจากความร่วมมือของประชาชน และประชาชนในพื้นที่มีน้ำใจที่จะชะลอความเร็ว
ลงเมื่อมีการปั่นจักรยานในพื้นที่ เนื่องจากเกิดความเคยชินในการปั่นจักรยานทุกวันๆ (คุณอัครพงศ์ วังไพศาล)!!

ประเด็นที่ 2  มีเส้นทางไหนบ้างที่ท่านใช้เป็นประจำ!
เป็นเส้นทางที่รณรงค์รอบเมืองเป็นเส้นแรกในการปั่น เพราะเกิดจากการรวมตัวกันหลายกลุ่มจึงคิดเส้นทางที่ไม่ไกลมาก
เหมาะสำหรับผู้เริ่มปั่นจักรยานครั้งแรกด้วย ในระยะ 10.34 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีและเส้นทางอื่น ๆ 
สำหรับนักปั่นที่มีความชำนาญแล้วออกไปปั่นไม่ใช่เฉพาะกลุ่มปั่นปลุกเมืองอย่างเดียวโดยหลักแล้วกลุ่มปั่นปลุกเมืองจะ
ช่วยสอนการปั่นจักรยาน การดูสัญจรมือ การดูสัญจรไฟจราจร (คุณอัครพงศ์ วังไพศาล)!
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กรณีที่เพิ่มเส้นทางจักรยาน คือ การดูเส้นทางที่ผ่านชุมชนโดยดูจากแผนที่แล้วค่อยลากเส้นทางในการปั่นจักรยานเพิ่ม
ขึ้นเพื่อที่จะทำให้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยหรือว่ามีประชาชนสนใจก็จะเข้ามาร่วมปั่นจักรยานจึงเกิดเส้นทางเพิ่มขึ้นและในแต่ละ
วันการปั่นจักรยานก็จะไม่ซ้ำกัน (คุณอัครพงศ์ วังไพศาล)! !

� !!
รูปที่ 8 ร่วมกันปั่นในพื้นที่ดูเส้นทางในพื้นที่!

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2557!!

� !!
รูปที่ 9 ร่วมกันวาดเส้นทางที่ใช้ปั่นจักรยานลงบนแผนที่!

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2557!!
ประเด็นที่ 3 มีเส้นทางไหนบ้างที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะในการปั่นจักรยาน!!
ความคิดเห็นโดยร่วมส่วนใหญ่จะเลือกเส้นทางการปั่นที่ไม่เป็นอันตรายและก่อนที่จะเริ่มการปั่นจะมีการฝึกก่อน คือ เริ่ม
ปั่นจากเส้นทางที่อยู่ในอุทยานสวรรค์!!

ประเด็นที่ 4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กับจุดจอด หรือ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง หรือสัญลักษณ์ ตามเส้น
ทางจักรยานที่ใช้ควรจะมีจุดไหนบ้าง!!
ปัจจุบันจุดจอดรถจักรยานที่ทางเทศบาล คือ บริเวณหน้าเซเว่นแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้งานเนื่องจากมีประชาชนบาง
ส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยให้ย้ายออกบ้าง บางทีใช้เป็นที่จอดมอเตอร์ไซด์ และตากผ้า (คุณดารณี กาญจนะคุ้มสิน)!
สิ่งที่น่าจะมีสำหรับเมืองจักรยานของนครสวรรค์ คือ สิ่งอานวยความสะดวก เช่น จุดเติมลม จุดจอดที่ปลอดภัย 
เครื่องหมายที่บอกถึงเส้นทางจักรยาน ป้ายบอกทาง (คุณอัครพงศ์ วังไพศาล)!!

เนื้อหาในการสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 คือ !
การนำเอากระบวนการมีส่วนร่วม ในการการแสดงความคิดของการสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 มาพัฒนาเป็นแผนที่เส้น

ทางจักรยาน จุดจอด และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ศึกษา!!
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� !!
รูปที่ 10  แผนที่เส้นทางจักรยานได้จากการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่!

ที่มา : จากการมีส่วนร่วมการสนทนากลุ่มครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2557!!

� !!
รูปที่ 11  แผนที่เส้นทางจักรยานได้จากการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่!

ที่มา : จากการมีส่วนร่วมการสนทนากลุ่มครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558!!
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!

� !!
รูปที่ 12  การนำเสนอผลการพัฒนาจากการมีส่วนร่วม สนทนากลุ่มครั้งที่ 1!

ที่มา : จากการมีส่วนร่วมการสนทนากลุ่มครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558!!
4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ!!
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากการบันทึกการสนทนากลุ่ม พบว่าต้องการให้มีการรณรงค์การใช้จักรยาน 
เผื่อให้เกิดความสะดุดตาสำหรับประชาชนในพื้นที่มีความสนใจในการมาใช้จักรยาน แต่ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้
จักรยานมากขึ้น จะทำภาครัฐสนับสนุนโดยที่ประชาชนไม่เกิดความขัดแย้ง เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มี
ศักยภาพก่อให้เกิดเมืองจักรยานแบบยั่นยืนได้!!
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้จักรยาน คือ จุดจอดจักรยาน
ให้เพิ่มตามแยกของเส้นทางที่มีการใช้จักรยาน มีบริการจุดเติมลม ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกถึงเส้นทางจักรยานได้ในพื้นที่ 
มีแผนที่การใช้เส้นทางจักรยานที่ชัดเจน ในอนาคตการทำเส้นทางจักรยาน ควรเป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมกันกับพาหนะประเภท
อื่นๆ (Share the road)  สำหรับถนนสายเก่า หรือบริเวณย่านใจกลางเมืองที่ถนนค่อนข้างแคบ ควรเพิ่มความปลอดภัยใน
การใช้จักรยาน ด้วยสันชะลอความเร็ว (Rumble strip) ทำให้รถประเภทอื่นวิ่งได้ช้าลง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อ
ตัวผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆ!!
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� !!
รูปที่ 13 เสนอแนะแผนที่เส้นทางจักรยาน!!!

� !!
รูปที่ 14 เสนอแนะทัศนียภาพการมีสันชะลอความเร็ว และ สัญลักษณ์การแบ่งปันร่วมกันกับพาหนะประเภทอื่น ๆ!!

5. เอกสารอ้างอิง!!
[1] ประพัทธ์พงษ์ อุปลา. (2545) การศึกษาแนวทางการใช้จักรยานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าบีทีเอส กรณีศึกษา สถานี อารีย์.!
[2] ประพัทธ์พงษ์ อุปลา. (2557) ปรับเบาะทัศนคติเปลี่ยน ตอนที่ 1 คลอโรฟิลล์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2557 หน้า 12-13.!
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ความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ!
The Popularity of Bicycle Using for Transportation of the Elderly in Northern Thailand!!

มธุรส  สว่างบำรุง1 และ สุวรี  ศิวะแพทย์ 2!
1รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ !

 2รองศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยา ฯ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น !!
บทคัดย่อ!!
งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและผสานวิธีด้วยงานวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ทัศนคติเกี่ยวกับความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุ 2) ศึกษาผลกระทบจากการใช้จักรยาน และ  3) ศึกษา
แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่
มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรเป็นประจำในเขตชุมชนของภาคเหนือ ซึ่งได้กำหนดเป็นพื้นที่
ตัวอย่างศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ใน 3 เขตอำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 185 คน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม,การสัมภาษณ์เชิงลึก,การสนทนากลุ่ม,การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา  และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุเลือกขี่จักรยานเนื่องจากสะดวก ใช้ง่าย ประหยัด 
ร้อยละ 86.5 และมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นร้อยละ 96.8  ทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีต่อความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรในเขต
ภาคเหนือ จำแนกได้ 5 มิติ  ประกอบด้วย 1) มิติด้านคุณค่าทางจิตใจ: จักรยาน คือ เพื่อนแท้คู่ชีพเปรียบได้ดั่งชีวิตจิตใจที่
ขาดมิได้  2) มิติด้านการช่วยสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ และมุ่งเน้นการบำบัดโรคกระดูกและ      
ข้อเข่าเสื่อมที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการเดินและการเดินทาง 3) มิติด้านคุณประโยชน์อนันต์แก่ผู้สูงอายุจำแนก 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์, ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย, ด้านความปลอดภัย, ด้านการบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ  
และพืชพรรณตามวิถีเกษตร และด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) มิติด้านการสร้างรูปแบบวิถีชีวิตให้มีความผาสุก และ 
5) มิติด้านการเปิดพื้นที่ทางสังคมและเพื่อผ่อนคลายอารมณ์เหงาของผู้สูงอายุ ส่วนผลกระทบจากการใช้จักรยานเพื่อการ
สัญจร 1) ด้านสังคม พบว่า ผู้สูงอายุต้องปรับตัวต่อการจราจรในยุคสมัยใหม่ทั้งปริมาณผู้ขับขี่และความเร่งรีบ ทำให้ต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงต่ออันตราย และเกิดอารมณ์กลัว แต่ผู้สูงอายุแสดงพฤติกรรมปลอดภัยด้วยการระมัดระวังตัวรอบด้าน
และไม่ประมาท 2) ด้านเศรษฐกิจ โดยผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี พบว่า จักรยานผ่านการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า        
10 - 60 ปี โครงสร้างของจักรยานมีสภาพชำรุดหลายส่วน ไม่มีเงินเพียงพอต่อการซ่อมจักรยาน ตรงกันข้ามกับผู้สูงอายุที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง-ดี พบว่า จักรยานมีคุณภาพค่อนข้างดี และ 3) ด้านบริบทสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้สูงอายุได้รับ    
ผลกระทบ ด้านโครงสร้างถนนและพื้นผิวจราจร, ด้านข้อจำกัดนโยบายของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการระบบจราจรสำหรับเส้นทางจักรยาน, ด้านสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขในชุมชนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ, ด้านปัญหาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่และกลุ่มแรงงานต่างด้าว, ด้านปัญหายาเสพติดในเขตชุมชน และด้านปัญหาแมลงบินเข้า
ดวงตาของผู้สูงอายุ สำหรับแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการใช้จักรยานของผู้สูงอายุนั้น ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ด้านการใช้จักรยานสาธารณะคันใหม่แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบของสวัสดิการชุมชน, ควรจัดระบบเส้นทางจักรยานและขยาย
ขอบถนนให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร,ควรให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการจักรยาน
อย่างต่อเนื่อง, ควรส่งเสริมด้านความปลอดภัยของการสัญจรในเขตชุมชน และควรฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการซ่อม
จักรยาน หรือสนับสนุนด้านการจัดตั้งศูนย์บริการจักรยานในบริบทของชุมชน !!
คำสำคัญ: ความนิยม, การใช้จักรยาน, สัญจร, ผู้สูงอายุ!!
Abstract!

This research was mainly a qualitative research with an addition of survey research. The objectives were to 
explore : 1) attitudes toward the popularity in bicycle using; 2) impacts of bicycle using; and 3) a guideline for 
the promotion of bicycle using for transportation of the elderly in Northern Thailand. The sample group 
consisted of 185 elderly aged 60 years and over who regularly using bicycle for transportation in three 
districts of Chiang Mai province which is a examples of the northern area. Data were obtained by means of 
questionnaire, in-dept interview, focus group discussion, participatory and non-participatory observation. 
Obtained data were analyzed by using descriptive statistics and content analysis. Results of the study 
showed that most of the informants (86.5%) used a bicycle because it was convenient, easy, and save 
money and it made them have a good health (96.8).  In addition, the elderly showed 5 dimension of attitudes 
toward bicycle using for transportation: 1) mental value : bicycle is  as a  real friend indeed indispensable 
psychological. 2) top promote health by the fitness to oneself  life and focus on the treatment of osteoporosis 
and osteoarthritis-related activities with walking and traveling, 3) 5 benefits in terms of convenience, 
rapidness, thrift, safety, the baggage wagon equipment and plants on their farm and environmentally friendly 
transportation, 4) well-being lifestyle, and  5) social space and relaxation of loneliness emotion in the elderly. 
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The following were impacts of bicycle using for transportation: 1) social aspect, the elderly have to adapt to 
the amount of traffic in the modern era riders and urgency that faced with the risk of causing harm, fear 
emotion but they show safety behavior with careful around in all directions and not negligence; 2) economic  
aspects,  the elderly who are economically poor found a bicycle through the use of not less than 10-60 years, 
the structure of the bike and damage many parts. Not have enough money to repair the bicycle. In contrast 
to the elderly with moderate wealth - well, the bicycle is quite good quality; and 3) environment aspect, the 
elderly are affected from the structure and surface street traffic, the policy limits of the local agencies 
involved in the management of traffic for a bicycle path, the pet dogs in the community caused the accident, 
the problem of alcohol of motorists and workers, the drug addict problem and the fly eye in the atmosphere. 
The following were a guideline for promotion of bicycle using for transportation of the elderly: 1) allocation of 
a budget for the provision of new public bicycles for the elderly in the form of community welfare; 2) provision 
of bicycle lanes and expansion of the street edges; 3) supporting ongoing budget to promote of social 
activities on bicycle riding; 4) promotion of safe transportation and  5) support the career on bicycle repairing 
and community welfare in terms of the establishment of a bicycle service center in the community.!!
1. บทนำ!!
ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเสี่ยงของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประมาณการณ์ว่า ในปี พ.ศ.
2568 ประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากถึง 12 ล้านคน เช่นนั้น ภาครัฐต้องกำหนดทิศทางของการพัฒนา
ประชากรกลุ่มนี้ในด้านสวัสดิการสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการใช้จักรยานถือ
เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุในเขตชนบทได้ให้ความนิยมใช้กันเป็นจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสัญจร
ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามวิถีแห่งบริบทสังคมเขตภาคเหนือ ทั้งนี้เพราะจักรยาน คือ ยานพาหนะชิ้นสำคัญในชีวิตที่มีส่วนช่วย
สร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะองค์รวมได้อย่างสมดุล อย่างไรก็ตาม จักรยานนับว่าเป็นยานพาหนะคันแรกเบื้องต้น            
ที่บุคคลจะต้องรู้จักการขี่ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การขับขี่ยานพาหนะประเภทอื่นๆลำดับต่อไป และอาจกล่าวได้ว่า เป็นพาหนะ
สุดท้าย ที่เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กลับพบว่า บุคคลจะค่อยๆลดอัตราการใช้ยานพาหนะอื่นๆลงเหลือแต่เพียงการใช้
จักรยานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในช่วงสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้ การขี่จักรยานย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพส่วนบุคคลและเงื่อนไขในชีวิตทุกด้านที่สัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นสาเหตุหลักสำคัญรวมถึง
คุณลักษณะของจักรยานที่เอื้อต่อการขี่มากกว่ายานพาหนะอื่น ๆ ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2556) กล่าวว่า ผู้สูงอายุปรับ
สมรรถนะตนเองได้สอดคล้องกับวัย  ไม่พยายามทำในสิ่งที่เกินกำลัง ความสามารถ  แต่ก็ไม่ถดถอยกับสิ่งที่ต้องการกระทำ 
คงดำรงไว้ให้คงสภาพที่ดีที่สุดเต็มพลังความสามารถตามวัย ส่วนงานวิจัยของ Siegenthaler (1999)  ได้เสนอแนะว่า      
การมีเหงื่อออกในผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายสามารถช่วยยืดอายุให้ยืนยาว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี 
การรู้คิดที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ French (2003) พบว่า การเดินและการขี่จักรยานสามารถช่วยเพิ่ม
ระดับกิจกรรมทางสรีระสำหรับผู้สูงอายุ ดังนั้น การใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุได้สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์
ทางสังคมอย่างหนึ่งที่พบอย่างเด่นชัดในเขตภาคเหนือ ที่ผู้วิจัยมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การอธิบายในโลก
ทัศน์ของผู้สูงอายุที่มีต่อการใช้จักรยานแตกต่างจากบุคคลวัยอื่นๆอย่างไร และเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ทั้งยังสามารถ
นำไปสู่การส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้จักรยานให้เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป!!
2. วัตถุประสงค์ !!
2.1  เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ!
2.2  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ!
2.3  เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ!!
3. วิธีดำเนินการวิจัย!!
ผู้วิจัยกำหนดรูปแบบการศึกษาโดยมุ่งเน้นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นหลักผสานวิธี (mixed 
method) ด้วยการวิจัยเชิงสำรวจโดยได้พิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่นิยมใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวันในเขตภาคเหนือ ด้วยการสุ่มตัวอย่างมาจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) และวิธีการสุ่ม
แบบบังเอิญ (accidental sampling) ทั้งนี้โดยกำหนดพื้นที่ศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคัดเลือกเฉพาะ 3  เขตอำเภอ
สันป่าตอง เขตอำเภอแม่แตง และเขตอำเภอสันทราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุอาศัยตั้งแต่ 10,000 คน  ขึ้น
ไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 185 คน (ทั้งหมด เป็นตัวแทนมาจาก 52 หมู่บ้าน) ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดของเขตภาคเหนือใน
งานวิจัยนี้  สิ่งสำคัญของกระบวนการศึกษา ผู้วิจัยมีการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ (natural setting) ใน
พื้นที่จริงด้วยการใช้ตรรกะแบบอุปนัย (inductive approach) เป็นหลัก เน้นการทำความเข้าใจแบบองค์รวม (holistic 
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perspective) และให้ความสำคัญแก่บริบทของสิ่งที่ศึกษา (context sensitivity) นอกจากนั้น ยังใช้กระบวนการและขั้น
ตอนหลายประการ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้อย่างแท้จริง โดยจำแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ !
3.1 ศึกษาข้อมูลข้อมูลระดับปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลระดับทุติยภูมิ (secondary data) จากการค้นคว้าเอกสาร
ต่างๆที่เป็นองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา และการสำรวจข้อมูลจากพื้นที่!
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม, การสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง, การสนทนากลุ่ม, การสังเกตแบบ    
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ของการเฝ้าสังเกตการณ์ การใช้จักรยานของผู้สูงอายุ ผ่านทางกระจกด้านเดียว (one-way 
mirror) (องอาจ นัยพัฒน์, 2548) การใช้เทคนิคแบบลูกบอลหิมะ (snowball sampling) ซึ่งเป็นการใช้วิธีการบอกต่อ ๆ 
กัน (chain-referral method) และการบันทึกข้อมูล (field notes) ภาคสนามระหว่างการวิจัย  !
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล   จำแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา และ การวิเคราะห์
และการแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพอาศัยหลักการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (induction) เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อเท็จจริงที่มี
อยู่ มีการวิเคราะห์แบบอุปนัยไปพร้อมๆกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างสมมติฐานชั่วคราวขึ้นเพื่อพัฒนาหาข้อสรุปเป็น
สมมติฐาน หรือ แนวคิดทฤษฏีต่างๆ นอกจากนั้น ยังใช้วิธีการวิเคราะห์จำแนกชนิดข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล และการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมด้วย (สุภางค์  จันทวานิช, 2546)!!
4. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล !!
4.1 ข้อมูลทั่วไป !!
ผู้สูงอายุที่นิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.7 มีอายุอยู่ในช่วง 60 – 70 ปี 
ร้อยละ 53.8 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 76.8 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 53.5 ส่วนใหญ่ยังคง
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 53.9 มีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน ร้อยละ 75.5 ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพมากถึงร้อยละ 60.0  
มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 88.6 มีจักรยานที่ใช้ในครอบครัว จำนวน 1 คัน ร้อยละ 47.6 ใช้จักรยานราคา 1,000 – 3,000 
บาท ร้อยละ 76.2 มีการครอบครองจักรยานใช้เป็นการส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ร้อยละ 97.8 เลือกขี่จักรยานเนื่องจาก
สะดวก ใช้ง่าย ประหยัด ร้อยละ 86.5 ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการใช้จักรยาน  ร้อยละ 70.1 มีระยะทางในการขี่จักรยาน
ต่อวัน จำนวน 1-3 กิโลเมตร ร้อยละ 47.3 มีช่วงเวลาในการขี่จักรยานตามสะดวก / ไม่แน่นอน ร้อยละ 91.4 สถานที่          
ขี่จักรยานไปเป็นประจำ คือ ตลาด ร้อยละ 53.0 ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย ร้อยละ 97.3  ส่วนใหญ่ พบว่า การ
ขี่จักรยานทำให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ร้อยละ 96.8 การใช้จักรยานมีความถี่ทุกวัน/สัปดาห์ ร้อยละ 89.7 และมีการรับรู้
ประโยชน์ของจักรยานต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 77.8!!

� !!
นอกจากนั้น ส่วนใหญ่ระบุว่า การได้ยิน/มองเห็นสิ่งแวดล้อมในการสัญจรอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.6 มีสิ่งของ/
อุปกรณ์ที่นิยมใช้พกพาในการขี่จักรยาน คือ หมวกผ้า/หมวกสาน/หมวกใบลาน/งอบ/ ร้อยละ 75.1 ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ
จักรยานขี่เป็นประจำประเภทแม่บ้าน/เด็ก ร้อยละ 39.5 และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการใช้จักรยานแบบมาตรฐานทั่วไป 
ร้อยละ 38.4 ไม่มีปัญหาเรื่องการชำรุด เสียหาย ร้อยละ 58.4 ส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขจักรยานเมื่อจักรยานชำรุด โดยใช้
บริการร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ ร้อยละ 86.0  มีความชื่นชอบ หรือรักการขี่จักรยานอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.8  ส่วนใหญ่   
มีความรู้สึกกลัวต่อสถานการณ์สัญจร ร้อยละ 58.5  มีแนวทางเลือกความปลอดภัยในการขี่จักรยานโดยเลือกใช้ถนนสาย
ย่อยในหมู่บ้าน ร้อยละ 88.1 และพบอุปสรรคการขี่จักรยาน ร้อยละ 89.7  !!!!!
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4.2 ทัศนคติเกี่ยวกับความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ!!
จากงานวิจัยนี้ พบว่า ผู้สูงอายุได้สะท้อนทัศนคติเฉพาะจำแนกออกเป็น 5 มิติ ที่สำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้!!
4.2.1 มิติด้านคุณค่าทางจิตใจ : จักรยาน คือ เพื่อนมิตรแท้คู่ชีพเปรียบได้ดั่งชีวิตจิตใจที่ขาดมิได้ การเห็นคุณค่ามีความ
หมายอันยิ่งใหญ่ต่อการรับรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ แนวคิดทฤษฏีอัตถิภาวนิยม (existentialism) อธิบายว่า มนุษย์
ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเห็นความหมายของการมีชีวิต ตามที่ตนเห็นดีเห็นงาม (Keawkungwal,1989) โดยได้แสดงทัศนคติเชิง
บวกที่มีต่อจักรยาน นัยยะของความเป็นเพื่อนแท้คู่ชีพที่ยั่งยืน จักรยานเปรียบดั่งแขนและขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย 
(organism) หรือเหมือนไม้เท้าของผู้สูงอายุที่จะขาดมิได้มีความจำเป็นต่อชีวิตที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเพื่ออำนวยประโยชน์สุข
ด้านการสัญจรโดยเฉพาะ ทำให้ส่งผลต่อการยึดติด (attachment) ทางด้านจิตใจแก่ผู้สูงอายุนำไปสู่ความผูกพันใกล้ชิด
อย่างแน่นแฟ้นที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ระหว่างจักรยานกับผู้สูงอายุที่เมื่อประสงค์จะเดินทางเมื่อใดก็ตาม ผู้สูงอายุ
มักจะระลึกนึกถึงเพื่อนแท้ที่เป็นจักรยานก่อนเป็นลำดับแรกเสมอและมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและพฤติกรรม         
ซึ่งมิอาจเรียกร้องพึ่งพาเพื่อการเดินทางได้จากสมาชิกในครอบครัวได้อย่างสะดวกใจ ข้อค้นพบทัศนคติเช่นนี้ ยังคงปรากฏ
เป็นแบบแผนทางด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงที่ของผู้สูงอายุทุกคนที่นิยมใช้จักรยานในยุคปัจจุบัน และยัง
สามารถทำนายทัศนคตินี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้สูงอายุในรุ่นต่อๆไปอีกด้วย  !!
4.2.2 มิติด้านการช่วยสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ และมุ่งเน้นการบำบัดโรคกระดูกและข้อเข่า
เสื่อมที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการเดินและการเดินทาง !!
ผลการวิจัยต่างๆ ยืนยันประโยชน์ของการขี่จักรยานนั้น ช่วยเรื่องของการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ เพราะเป็นประเภท  
แอโรบิค (aerobic exercise) ได้ส่งผลดีต่อทุกระบบอวัยวะการทำงานของร่างกาย สอดคล้องกับ Garrard, Rissel, & 
Bauman (2012) ที่กล่าวว่า การปั่นจักรยานให้ประโยชน์แก่สุขภาพหลายด้านโดยเฉพาะรูปแบบของกิจกรรมความแข็ง
แรงของสรีระในระดับปานกลางและเป็นกิจกรรมประจำเพื่อหวังผลความยืนยาวของชีวิต แต่สำหรับผู้สูงอายุมีทัศนคติที่    
แท้จริงระบุว่า เนื่องจากส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมที่สัมพันธ์กับการเดิน และการเดินทาง ถึงแม้ว่า จะมี
ระดับความรุนแรงของโรคนี้ที่ไม่เท่ากัน แต่กลับสร้างปัญหาในเรื่องการเดินและการเดินทางได้ไม่แตกต่างกัน ทางออกที่ได้
ผลดีที่สุดเพื่อช่วยเรื่องการสัญจร ปรากฏอยู่ในรูปแบบของการเดินทางที่ต้องอาศัยจักรยานให้เป็นเครื่องช่วยทดแทนความ
เสื่อมของอวัยวะข้อเข่าและช่วงขา ทั้งยังช่วยสร้างเสริมพละกำลังของกล้ามเนื้อขาและข้อ ส่งผลให้สามารถเดินและเดินทาง
ได้ในระยะทางที่ไกลมากขึ้น จักรยานจึงเป็นเสมือนกายอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมการออกกำลังกายและแก้ไข
ปัญหาด้านการเดินและการเดินทางของผู้สูงอายุที่ช่วยชดเชยความต้องการของผู้สูงอายุได้มากที่สุดและเหมาะสม!!
4.2.3 มิติด้านคุณประโยชน์อนันต์แก่ผู้สูงอายุ!
จักรยานให้คุณประโยชน์อนันต์นานัปการแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก สรุปได้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้!!

ตารางที่ 1 แสดงทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีต่อคุณประโยชน์อนันต์ในแต่ละด้านของจักรยาน!

1) ด้านความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จักรยานถูกพิจารณาว่า เป็นพาหนะที่มีอัตราความเร็วอยู่ในระดับปานกลาง      
ไม่เร็ว หรือ เชื่องช้าจนเกินไป ให้ความสะดวกสบาย วิธีการใช้งานก็ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องกลไก มีน้ำหนัก
เบาขึ้นลงง่าย ให้ความรวดเร็ว ท่วงทันต่อเหตุการณ์ของชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จักรยานยังสามารถช่วยในเรื่องของ
การเดินทางไปทุกสถานที่ที่ต้องการทั้งระยะทางใกล้ หรือ ไกล สอดคล้องกับศักยภาพส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ!
2) ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปจักรยานที่ผู้สูงอายุใช้นั้น พบว่า มีรูปแบบธรรมดา ราคาถูก จึงทำให้สิ้นเปลือง    
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยเพียงพอแก่การดำรงชีพ การใช้จักรยาน นับว่า 
เป็นช่องทางอย่างหนึ่งที่สำคัญช่วยประหยัดรายจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุได้มาก แต่เป็นที่สังเกตว่า ส่วนหนึ่งของผู้สูงอายุยังคง
ใช้จักรยานคันเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 - 60 ปี โดยมีนัยยะว่า จักรยานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นระยะ
เวลาหลายปีโดยที่โครงสร้างมีความเสื่อมชำรุดไปตามกาลเวลาเท่านั้น!
3) ด้านความปลอดภัย จักรยานมีข้อดีในเรื่องของความปลอดภัยไม่เกิดโทษในการขี่ที่มีมากกว่าการใช้ยานพาหนะ
ประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ออันตรายในระดับที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ที่สำคัญยังเหมาะสมกับสภาพวัยของผู้สูงอายุที่มี

คุณประโยชน์อนันต์ในแต่ละด้านของจักรยาน

1. ด้านความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 4.ด้านการบรรทุกสิ่งของ สัมภาระต่างๆ และพืชพรรณตามวิถีเกษตร 

2. ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย 5.ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ด้านความปลอดภัย
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ปัญหาเรื่องของระบบประสาทการรับรู้ต่าง ๆ การขี่จักรยานของผู้สูงอายุอาจประสบกับปัญหาอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น 
รถล้ม ก็อาจได้รับบาดเจ็บบ้าง แต่ไม่รุนแรง  ส่วนความปลอดภัยในกรณีอื่น ได้แก่ การถูกโจรกรรมมีอัตราเสี่ยงน้อย !
4) ด้านการบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ และพืชพรรณตามวิถีเกษตร ผู้สูงอายุระบุว่า จักรยานเกิดประโยชน์ในด้านการบรรทุก
สิ่งของ สัมภาระต่างๆ และพืชพรรณตามวิถีเกษตร ได้แก่ พืชผัก ไม้กวาด ปุ๋ยคอก กล้าต้นไม้ กระสอบพืช เป็นต้น แม้กระทั่ง
การส่งหลานไปโรงเรียนในละแวกบ้าน บรรทุกช่วงเวลาทั้งขาไป หรือ ขากลับภายหลังจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ใน
บริบทของชุมชน ข้อสังเกตการบรรทุกสิ่งของผู้สูงอายุเพศหญิงส่วนใหญ่มักจะนิยมนำเอาตะกร้ามาวางผูกมัดติดไว้ด้าน
หลังเพิ่มอีก 1 จุดของจักรยาน เพื่อให้สามารถบรรทุกได้เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับความประสงค์ของผู้สูงอายุ !!

� !
5) ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ลำดับสุดท้าย คือ จักรยานช่วยลดปัญหาโลกร้อน ไม่สร้างปัญหามลพิษทางอากาศ 
หรือ ก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ช่วยประหยัดพลังงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด!!
4.2.4 มิติด้านการสร้างรูปแบบวิถีชีวิตให้มีความผาสุก!
ทัศนคติอีกนัยยะหนึ่งของการใช้จักรยานคือ วิธีการสร้างรูปแบบวิถีชาวบ้าน (folkways) แสดงถึงบรรทัดฐานทางสังคม 
(social norms) ของวัฒนธรรมชุมชนภาคเหนืออันโดดเด่น ดังที่ สุพัตรา สุภาพ (2545) กล่าวว่า เป็นบรรทัดฐานที่เรา
ยอมรับปฏิบัติตามจนเป็นประเพณี เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกคนปฏิบัติกันโดยทั่วไป จนเกิดความเคยชิน ที่ก่อให้เกิด
ความสุข สร้างความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุนี้แสดงออกถึงพฤติกรรมทางสังคม (social behavior)  ในเรื่องการ    
ขี่จักรยานที่ส่งผลต่อการยอมรับและเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของกลุ่มวัย การขี่จักรยานช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดำเนินชีวิตประจำวันทางสังคมได้อย่างผาสุกโดยไม่เกิดความคับข้องใจ (frustration) ในเรื่องของความประสงค์เดินทาง !!

� !
4.2.5 มิติด้านการเปิดพื้นที่ทางสังคมภายนอกและเพื่อผ่อนคลายอารมณ์เหงาในจิตใจของผู้สูงอายุ!
วัยผู้สูงอายุถือว่าเป็นระยะออกห่างจากสังคมไปสู่สังคมที่แคบลง นำมาซึ่งการปรับตัวในรูปแบบใหม่เพื่อชดเชยและรักษา
ความสมดุลด้านสังคมให้แก่ชีวิตเพื่อมิให้ตนเองรู้สึกถูกตัดออกจากสังคมโดยสิ้นเชิง และจักรยานมีบทบาทใหม่ที่สำคัญ
ในฐานะเป็นผู้ผสานรอยต่อความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุกับสังคมภายนอกให้กลับมามีสถานะใกล้ชิดคงเดิม 
ด้วยการเปิดพื้นที่ทางสังคมภายนอกให้แก่ผู้สูงอายุได้สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนตามปกติสุข ช่วยลดปัญหาเรื่อง
อารมณ์เหงา (loneliness emotion) ระบายออกไปอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เพราะเพื่อนมีความสำคัญ
ต่ออารมณ์ จิตใจ จิตวิญญาณ ขวัญของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุในครอบครัวเล็ก ผู้สูงอายุที่เป็นโสด ผู้สูงอายุในสังคม
เมือง หรือสังคมชนบท ชานเมืองที่ห่างไกลลูกหลาน (ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2553 อ้างถึงใน McCormick,1982)!!
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� !!
ภาพที่ 4:  จักรยานเป็นสื่อกลางในการเปิดพื้นที่ทางสังคม (social space) ภายนอกแก่ผู้สูงอายุที่นิยมใช้จักรยาน!!

4.3 ผลกระทบจากการใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ!!
4.3.1 ผลกระทบทางด้านสังคม!
ท่ามกลางยุคสมัยใหม่ผู้สูงอายุ ระบุว่า การขับขี่มีความแตกต่างจากสมัยก่อน ทำให้ผู้สูงอายุต้องปรับตัวด้วยการแสดง
พฤติกรรมปลอดภัยเพื่อความอยู่รอดชีวิต การขี่จักรยานทุกครั้งโดยเฉพาะบนเส้นทางสายหลัก ผู้สูงอายุต้องเพิ่มความ
ระมัดระวังตัวรอบด้านมากขึ้นกว่าเดิม จุดอ่อนด้วยวัยของผู้สูงอายุเอง และพาหนะจักรยานมีโครงสร้างบอบบาง และปัจจัย
อื่นๆ ส่งผลให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่ออันตรายและเกิดอารมณ์กลัว (fear emotion) ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ระดับความ
กลัวจะลดต่ำลงก็ต่อเมื่อผู้สูงอายุขี่จักรยานบนเส้นทางถนนสายรอง และถนนสายย่อยในหมู่บ้านตามลำดับ!!!

� !!

� !
  !
4.3.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ!
ปัญหาทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ ปรากฏผลกระทบอย่างชัดเจนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลาง – ยากจน และไม่ได้
รับการเกื้อหนุนจากสมาชิกในครอบครัว ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอต่อการซ่อมจักรยาน เพราะต้องจัดลำดับความสำคัญของ
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การใช้จ่ายด้านอื่นๆมากกว่าที่จะคำนึงถึงคุณภาพของจักรยานที่อยู่ในระดับปานกลาง-ต่ำ ผ่านการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 
10-60 ปี มีโครงสร้างของจักรยานเก่าชำรุดหลายส่วน และขาดความพร้อมสมบูรณ์ หรือคล่องในการขี่ ส่งผลต่อความ      
ไม่ปลอดภัยในการใช้จักรยานของผู้สูงอายุ ที่มักรู้สึกฝืนทนต่อการใช้จักรยานทุกครั้ง และยังต้องเพิ่มพละกำลังในการ        
ขี่มากขึ้นสร้างความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้ง่าย ซึ่งแตกต่างจากผู้สูงอายุที่มีความพร้อมของฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับ
ปานกลาง-ดี จักรยานยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างดี จึงไม่รู้สึกวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้จักรยานแต่อย่างใด !!
4.3.3 ผลกระทบด้านบริบทสิ่งแวดล้อมในชุมชน!
1) ด้านข้อจำกัดนโยบายของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบจราจรสำหรับเส้นทางจักรยาน 
สืบเนื่องการออกแบบวางผังเมืองแบบเก่าของจังหวัดเชียงใหม่และโครงสร้างถนนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง 
(urbanization) การออกแบบเส้นทางจักรยานอาจทำได้เพียงบางส่วนไม่สามารถแก้ไขในเชิงระบบใหญ่ได้ !
2) ด้านโครงสร้างถนนและพื้นผิวจราจร อาทิเช่น ปัญหาถนนชำรุดในบางช่วง,ถนนสายหลักมีปริมาณรถหนาแน่น,ถนนสาย
ย่อยในหมู่บ้านมีรถบรรทุกวิ่งผ่านตลอดทั้งวัน, การซ่อมถนนเพื่อวางระบบท่อประปา, ปัญหาถนนแคบไม่สัมพันธ์กับ
ปริมาณผู้ใช้ยานพาหนะที่มีจำนวนมาก และไม่มีเส้นทางจักรยานโดยเฉพาะ ฯลฯ !
  !

� !
ภาพที่ 8:  การดำเนินการวางระบบท่อประปา ทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่ออันตรายระหว่างการเข้า-ออก บ้านพักอาศัย!

3) ด้านปัญหาสุนัขในชุมชนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พื้นที่บางจุดในเขตชุมชนผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากการที่สุนัขเห่า, วิ่งไล่
กัด, หรือ วิ่งตัดหน้าอย่างกะทันหันมากกว่าสัตว์อื่นๆ เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บจากรถจักรยานล้มและถูกกัด !
4) ด้านปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานเพศชายทั้งคน
ในพื้นที่ และกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามักจะมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาภายหลังจากการเลิก
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้สูงอายุ จึง พยายามหลีกเลี่ยงที่จะสัญจรในช่วงดังกล่าว!
5) ด้านปัญหายาเสพติดในชุมชน กลุ่มวัยรุ่นในชุมชนบางแห่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะแสดงพฤติกรรม
กรรโชกทรัพย์จากผู้สูงอายุที่ใช้จักรยานสัญจรผ่านไปส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยหรือสวัสดิภาพด้านชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมถึงความสงบสุขของสังคม  !
6) ด้านแมลงบินเข้าดวงตาของผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการระคายเคือง แสบตา และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง !!
4.4 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการใช้จักรยานของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ!!
4.4.1 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านจักรยานสาธารณะคันใหม่แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบสวัสดิการชุมชม!
4.4.2 ควรการจัดระบบเส้นทางจักรยานและขยายขอบถนนให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร!
4.4.3 ควรให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องด้านโครงการจักรยานของผู้สูงอายุและชุมชน!
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4.4.4 ควรส่งเสริมด้านความปลอดภัยของการสัญจรในชุมชน !
4.4.5 ควรฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการซ่อมจักรยาน หรือการจัดตั้งศูนย์บริการจักรยานในเขตชุมชน !!
5. ข้อเสนอแนะวิจัยครั้งต่อไป!!
5.1 ควรศึกษาแนวคิดและนโยบายของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการสนับสนุนศักยภาพการใช้จักรยานของ
ผู้สูงอายุในเขตชุมชนรวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มการขี่จักรยานแบบรวมกลุ่มทางสังคมของผู้สูงอายุ !
5.2 ควรศึกษารูปแบบทางสังคมของชุมชนที่เอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้จักรยานของผู้สูงอายุ!!
6. เอกสารอ้างอิง!!
[1] กุลยา  ตันติผลาชีวะ. (2556). สุขภาพสูงวัยดูแลได้ด้วยตนเอง. กรุงเทพมหานคร: บีบุ๊คส์.!
[2] ศรีเรือน  แก้วกังวาล. (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย วัยรุ่น-วัยผู้สูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.!
[3] ศุภางค์    จันทวานิช. (2546). เอกสารการบรรยายการประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยชั้นเรียน

กรุงเทพมหานคร: สมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย.!
[4] สุพัตรา สุภาพ. (2545). สังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 22). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.!
[5] องอาจ  นัยพัฒน์. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์.กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา.!
[6] French, Molly E. (2003). Walking and biking: Transportation and health for older people. Generations, 

27(2), 74-75.!
[7] Garrard, Jan., Rissel, Chris., & Bauman, Adrain. (2012). Health Benefits of Cycling. City Cycling,32. !
[8] Keawkungwal,S. (1989). Buddhism and Existential Psychotherapy: An Introduction for Laymen. Bangkok: 

Duangkamol.!
[9] Siegenthaler, Kim L. (1999). Sweating with the oldies: Activity and successful aging. Parks & Recreation,

34(8), 26-35.!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                                                      หน้าที่ �140



 Safety Today is Safety Tomorrow                                                         The 3rd Thailand Bike and Walk Forum

การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา: จังหวัดนครพนม  
A Study On Behavior and  Pattern of Daily Life Bicycle, Case Study : Nakhonphanom Province!

ณัฐชนันท์  ปลายเนตร1*  ศุภชัย ปลายเนตร2 และ เมธี พิริยการานนท์3  

1วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม   
2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม   

3คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม !

 
บทคัดย่อ  !
บทความวิจัยนี้นำเสนอ “การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา: จังหวัดนครพนม”  
เป็นการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบเบื้องต้นของการใช้จักรยานในจังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล นำไป
สู่แนวทางการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย  
แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ใช้จักรยานเป็นประจำ ในเขตอำเภอเมืองและเขตอำเภอธาตุพนม จำนวน 278 คน ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่เป้า
หมาย ร่วมกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในหัวข้อความปลอดภัยในการใช้จักรยานและแนวทางส่ง
เสริมกิจกรรมและรณรงค์การใช้จักรยานของจังหวัดนครพนม ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านนโยบายการส่งเสริมกิจกรรม
จักรยานของหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดนครพนม โดยปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการปั่น
ในวันสำคัญอาทิเช่น วันคาร์ฟรีเดย์ โดยเทศบาลเมืองนครพนมมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำ  และมีประชาชนจำนวนมากให้
ความสำคัญและร่วมมือด้วยดี 2) ด้านพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการเข้าถึงการใช้
จักรยานเป็นประจำมีปริมาณน้อย ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการใช้เพื่อการพักผ่อนหรืออกกำลังกาย โดยประชากรส่วนมากให้
เหตุผลยังไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เส้นทางจักรยานที่มีอยู่ยังไม่
ได้มาตรฐานความปลอดภัย หากมีการส่งเสริมสนับสนุนอาทิเช่น การจัดระบบและเวลาการเดินรถของ รถยนต์                  
รถจักรยานยนต์, การตระหนักในบทลงโทษเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีปริมาณของผู้ใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น 3) ด้านความพึงพอใจในระดับมากเห็นควรส่งเสริมกิจกรรมที่ดำเนินการประจำทุกปี อาทิเช่น 
กิจกรรมการปั่นจักรยานในวันรำลึกวันพระธาตุพนมล้ม  กิจกรรมปั่นจักรยานชมเมืองหรือเทศกาลวันไหลเรือไฟ ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้มีการใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น 4) ด้านรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชนใน
จังหวัดนครพนมโดยพื้นฐานแบ่งได้เป็น  3  รูปแบบ คือ การใช้ในการเดินทางและทำกิจวัตรประจำวัน ได้แก่ การใช้ในการ
ซื้อสินค้าในระยะทางไม่เกิน  2  กิโลเมตร การใช้ในการเดินทางไปทำงานในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร  ซึ่ง 2 รูปแบบนี้
ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่อยู่ในวัยเยาวชนและวัยหนุ่มสาว การใช้ในการออกกำลังกายและพักผ่อน รูปแบบนี้ผู้ใช้จักรยาน
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเยาวชน และวัยกลางคน ซึ่งต้องการผ่อนคลายและต้องการมีสุขภาพแข็งแรง โดยใช้การปั่นจักรยาน 
สำหรับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ใช้จักรยานในจังหวัดนครพนม พบว่าเส้นทางจักรยานที่ภาครัฐกำหนดไว้ ยังไม่ได้
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและมีความเห็นร่วมกันควรมีการปรับปรุงและพัฒนาตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเส้น
ทางจักรยาน สำหรับรูปแบบวิธีการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในจังหวัดนครพนม ได้แก่ การจัดกิจกรรม
การอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
ควรมีการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จักรยานที่ปลอดภัยให้แก่ นักเรียน นักศึกษา อย่างจริงจัง
และทั่วถึง การส่งเสริมกิจกรรมการปั่นรำลึกวันสำคัญของชาติและเทศกาลวันสำคัญของจังหวัด การส่งเสริมการจัดระบบ
เส้นทางเดินจักรยานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ระบบการจัดการเวลาสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในบริเวณที่มี
เส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความอุ่นใจในระบบความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน  
 
คำสำคัญ:  พฤติกรรมการใช้จักรยาน   รูปแบบการใช้จักรยาน  จังหวัดนครพนม     !!
Abstract!
 
This  paper proposed  studied  on behavior and  format  of  bicycle daily life case study : Nakhonphanom  
Province.  The research base on behavior and  format of bicycles user in the province area.   The objective 
would like data of research to promote and encourage  and bicycles in daily life user increase. Tools of 
research consisted  questionnaires, Interview , observation data and  analysis using descriptive statistics. 
The sample was bicycle users regularly in the That Phanom and Muang district 278 people. The data 
storage and support the seminar activities via participatory. The topic safety in the use of bicycles and 
approaches to promote activity and bicycle campaign of Nakhon Phanom province. The results showed that  
1) The policy about  promoted a  bicycle activity of government  show is substantial in form of activities such 
as support  on a day the car free day via continuous  of  Nakhon Phanom away year and  there are many 
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people  have importance and participant. 2) The behaviors of bicycle user in  have access daily life to less 
volume. The mainly bicycle user focus on the relax and sport . The most of the population for reasons still not 
confident in safety system for motorcycles and cars. The promotion such as the organization and time of bus, 
car, motorcycle and intensity the prevent accidents were factor of quantity bicycle users in daily life increase . 
3) The more population satisfaction level would activities conducted every year, such as the activities In the 
memorial day of  That Phanom district, original culture  festival of Nakhonphanom province  to active and 
participant  of bicycles user  increase. 4) The  behavior bicycle used format of people in  Nakhonphanom  
province separate three format were use to shopping about less than two kilometer. The  young people  used 
in sport and relax and this format and health care via a bicycle spin. The physical bicycle road of 
Nakhonphanom province were found that the bicycle road to government allocated by government  were not 
standard for safety and the people  would like to developed and improvement bicycle road to standard. The 
promotion and  support  to increase quantity of  bicycle user were such as support the activity learning and 
meeting for create knowledge  the safety used bicycle in daily life via the activity and meeting to continuous 
and there should be a public relations and enhance the unique opportunity about the use of the bicycle 
safety for students seriously and promoted activity about  a bicycle for important day of nation and province , 
create bicycle  safety standards a time management system for cars and motorcycles in areas where there is 
a bike route to promote and support the peace of mind in the security system of the user a bicycle.      !!
1. บทนำ  !
การปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ปั่นมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนั้นยังสามารถลดการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงจากการใช้พาหนะในการเดินทางในชีวิตประจำวัน การปั่นจักรยานจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  จึงทำให้
ประชากรโลกต่างให้การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ในต่างประเทศมีการส่งเสริมการใช้จักรยาน
และการส่งออกจักรยานไปทั่วโลก จากข้อมูลสถิติการใช้จักรยานสูงสุดของทวีปเอเชียในปี 2004 ประเทศจีนมีปริมาณ
จักรยานทั้งประเทศ  จำนวนประมาณ 450 ล้านคัน และในปี 2010 จีนจะมีการนำจักรยานไฟฟ้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นประมาณ 
120 ล้านคัน (Wu,Yao, & Zhang, 2012) นอกจากนั้นประเทศจีนยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายมากที่สุด  
รองลงมาคือประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันตามลำดับ(Chen,Jame,Chang & Liu,2009) จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีประชากร
จำนวนมากจะนิยมใช้จักรยานการเดินทางในชีวิตประจำวันเนื่องจากต้องการลดปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและมลพิษ
ทางอากาศ  !
จากผลการศึกษา แรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้จักรยานสำหรับคนเดินทางด้วยจักรยานในประเทศไทยพบว่าเหตุผล
จูงใจที่สำคัญ 3 อันดับแรก  คือ 1)ได้ออกกำลังกาย ร่างกายแข็งแรง  2) ลดมลพิษ ลดโลกร้อน และ 3) ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  สำหรับอุปสรรคที่สำคัญ  3  อันดับแรก ในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน คือ 1) สภาพอากาศ เช่น กลัว
ฝนตก   2) กลัวรถชน อุบัติเหตุจากรถยนต์  และ 3) คนขับรถประเภทอื่นไม่มีวินัยจราจร และอิทธิพลสำคัญ 3 อันดับแรกที่มี
ผลทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้จักรยานฯ หันมาสนใจใช้จักรยานในการเดินทาง คือ 1)ได้ออกกำลังกาย ร่างกายแข็งแรง  2) เส้น
ทางร่มรื่น  และ  3) อากาศไม่มีมลพิษหรือมีน้อย (ธงชัย พรรณสวัสดิ์และคณะ, 2555) !
บทความวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสภาพภูมิศาสตร์ที่มี
พื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง  มีถนนเรียบลำน้ำตลอดเส้นทางและมีทิวทัศน์ตลอดข้างทางที่สวยงาม จึงเป็นแหล่งพักผ่อนและเป็น
สถานที่ในการเดินเล่น ออกกำลังกาย รวมถึงการเป็นสถานที่มีความนิยมในการปั่นจักรยานของประชาชนในจังหวัด
นครพนมและนักท่องเที่ยว  งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงข้อมูลพฤติกรรมพื้นฐานของการใช้จักรยานในจังหวัดนครพนมและ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น!!
2. วัตถุประสงค์  !
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตจังหวัดนครพนม  
2.2 เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ผลักดันการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน!!
3. การใช้จักรยานในจังหวัดนครพนม  !
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดนระหว่างไทยและลาว จากสภาพภูมิทัศน์ที่มีความสวยงาม ประกอบกับเป็นแหล่งอารยธรรมด้าน
วัฒนธรรมและประเพณีไหลเรือไฟ ที่สืบทอดมายาวนาน รวมถึงการมีองค์พระธาตุพนมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่ว
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ประเทศให้ความเคารพและศรัทธา  จังหวัดนครพนมจึงเป็นจังหวัดที่มีความสงบสุข ประชาชนใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีความรัก
และสามัคคี จังหวัดนครพนมจึงได้รับรางวัลจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยในปี 2554 (ข้อมูลจังหวัดนครพนม,
2555) !
สำหรับการใช้จักรยานในจังหวัดนครพนม จากสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดให้ประชาชนนิยมใช้จักรยานเพื่อ
การออกกำลังกายละพักผ่อนจำนวนมาก  รวมถึงการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเนื่องจาก สภาพการจราจรของจังหวัดยัง
มีสภาพจราจรที่ติดขัดไม่มากนัก จึงทำให้ประชาชนยังมีความนิยมในการใช้จักรยานในกาอำนวยความสะดวกในชีวิต
ประจำวัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมกับ รถยนต์และ                   
รถจักรยานยนต์  จึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจไม่ใช้จักรยานในการเดินทางเป็นประจำ!!

� !!
สำหรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดโดยใช้รูปแบบการปั่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดกระแสความนิยมการ
ใช้จักรยาน โดยสังเกตจากการจัดกิจกรรมของจังหวัดอาทิเช่น กิจกรรมการปั่นลำรกวันพระธาตุพนมล้ม ซึ่งจัดในวันที่ 11 
สิงหาคม ของทุกๆปีจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก รวมถึงกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีคนเข้า
ร่วมเป็นจำนวนมาก!!

� !
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย  !
การดำเนินการวิจัยนี้อาศัยการบูรณาการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจัยประกอบด้วย  
4.1 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ใช้จักรยานเป็นประจำ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอธาตุพนม  จังหวัด
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นครพนม ทั้งนี้ผู้วิจัยจำแนกประเภทของประชากร ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ จำนวน 1,000 คน 
โดยใช้การสังเกตและประมาณการ คำนวณกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการหาจำนวนตัวอย่างของ Yamane (1973) ทำให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ทำการศึกษาจำนวน  286 คน จากสมการที่ (1) 

                                                                          �                                                                       (1)!
เมื่อ  �    คือ  จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากร 
       �   คือ  จำนวนประชากรทั้งหมด  
        �    คือ   ค่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05 !
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น  ประกอบด้วย เพศ  กลุ่มอายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ และตัวแปรตาม
คือ พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จักรยาน  รูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยว
กับพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง     
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในเขตอำเภอเมืองและ
อำเภอธาตุพนม รวบรวมข้อมูลจากการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อความปลอดภัย ทำการ
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ   รวมทั้งสิ้นจำนวน 286  คน  
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่         
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชน 
จังหวัดนครพนม อันประกอบไปด้าย 4 ส่วนคือ  การับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และคุณค่าของการใช้จักรยาน ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและวิธีการใช้จักรยาน ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า
สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย !!

� !!
5. ผลการวิจัย  !
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และรูปแบบการใช้จักรยานของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยาน 
จำนวน 278 คน 1)ข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้ใช้จักรยานเป็นประจำส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70.14   
มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 50.35 ระดับการศึกษาต่ำกว่าอนุปริญญา เป็นร้อยละ 68.7 ประกอบอาชีพส่วนตัว      
ร้อยละ 53.95 และมีระดับรายได้เฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ย 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 44.24 2) พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิต
ประจำวัน ความถี่ของการใช้จักรยานคือมากกว่าสองครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 64.42 วัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน  คือใช้ออกกำลังกายและขับเที่ยวพักผ่อน ร้อยละ 70.86 3) แนวทางการส่งเสริมและปรับปรุงรูปแบบการใช้
จักรยาน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดให้ความเห็นว่าควรมีการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ พื้นที่ถนนสำหรับ
จักรยานที่มีมาตรฐานความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 53.95, รองลงมาคือคือ การผลักดันนโยบายและกฎหมาย           
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ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้จักรยานคิดเป็นร้อยละ 26.61และควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ใช้จักรยานคิดเป็นร้อยละ 19.42 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน, นโยบายด้านกฎหมายจักรยานและการส่ง
เสริมกิจกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง!
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง!

!!

� !!
รูปที่ 4  ความถี่การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในเขตจังหวัดนครพนม!!

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ

เพศ ชาย 195 70.14

หญิง 83 29.86

อายุ 17-21 82 30.37

21-30 140 50.35

30 ปีขึ้นไป 56 20.14

การศึกษา ต่ำกว่าอนุปริญญา 191 68.7

ปริญญาตรี 57 20.50

สูงกว่าปริญญาตรี 30 10.79

อาชีพ อาชีพส่วนตัว 150 53.95

งานเอกชน 45 16.1

รับราชการ 83 29.85

รายได้เฉลี่ย ต่ำกว่า 5,000 21 7.55

5,000-10,000 123 44.24

10,000-20,000 93 34.45

20,000 ขึ้นไป 41 14.74

น้อยกว่าสองครั้งต่อสัปดาห์

มากกว่าสองครั้งต่อสัปดาห์

0 17.5 35 52.5 70

64.02

35.97

ร้อยละ
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� !
รูปที่ 5  วัตถุประสงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในเขตจังหวัดนครพนม!!

� !
รูปที่ 6  ความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมและปรับปรุงรูปแบบ,เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน!!

6. วิจารณ์และสรุป  !
จากผลการวิจัยได้ข้อค้นพบซึ่งเป็นประเด็นสำคัญดังนี้ ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิต
ประจำวัน กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม สรุปได้ดังนี้ จากข้อมูลทั่วไป พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนายุ ไชยรัตนานนท์  
(2546)   ที่ได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้จักรยาน  ทำให้รับรู้ถึงธรรมชาติของผู้ใช้จักรยาน   รวม
ถึงเป็นแนวทางในการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ขับขี่รถจักรยานต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ใน
บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นหรือมีความเร็วสูง และบริเวณถนนทางแยกต่าง ๆ มีความปลอดภัยในการขับขี่และไม่
ต้องการให้มีสิ่งใดมากีดขวางบนเส้นทางที่ใช้ในการขับขี่ ต้องใช้ความสามารถในการควบคุมจักรยานให้มีความสมดุลใน
การขับขี่   !
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้จักรยานของผู้ขับขี่ ได้แก่ การเดินทางด้วยจักรยานเหมาะสมกับระยะทางที่ใกล้และสะดวก  
เป็นการเดินทางส่วนบุคคล สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตดสินใจในการใช้จักรยาน สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้จักรยานมากยิ่งขึ้น เช่น สภาพพื้นที่ ข้อจำกัดของการเดินทางโดย
รถยนต์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจักรยาน  ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลแตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นที่ และประชากร ด้าน
การศึกษา รวมถึงสภาพแวดล้อมและระยะทางในการเดินทาง ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความปลอดภัย ปริมาณ
การจราจร ความเร็วของการจราจร คุณภาพของผิวทาง ความลาดชัน ป้ายหยุดรถ เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
จราจร ความตรงของเส้นทาง เส้นทางลัดและสิ่งอำนวยในการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้จักรยานที่ปลอดภัย!!!!

ใช้ออกกำลังกายหรือพักผ่อน

ใช้เดินทางในการทำงาน

0 20 40 60 80

29.14

70.86

ร้อยละ
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7. กิตติกรรมประกาศ !
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ภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในมุมมองของสาธารณชน!
Public Image of Bicycling in Daily Routine!!

นงนุช  แย้มวงศ์!
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ!!

บทคัดย่อ!!
การขี่จักรยานได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยให้สุขภาพดีอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และการรณรงค์
ให้มีการใช้จักรยานมากขึ้นโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การทำเลนจักรยาน การปรับโครงสร้างการจราจร การส่ง
เสริมความรู้ความเข้าในและมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น วันปลอดรถยนต์ โครงการขี่จักรยานไปโรงเรียน ชุมชนจักรยาน 
และทริปสะอาด เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ซึ่งการส่งเสริมให้มีการใช้
จักรยานเป็นพาหนะของการเดินทางในชีวิตประจำวันนั้นต้องค้นหาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ          
ค่านิยมและภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสม การ
ศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งสำรวจความคิดเห็นภาพลักษณ์ของคนที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในมุมมองของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนใน 10 สาขาอาชีพ คือ งานบ้าน ค้าขาย ตำรวจจราจร แพทย์/พยาบาล รับจ้าง รับราชการ เกษตรกร ครู/อาจารย์ 
นักเรียน/นักศึกษา และนักธุรกิจ/นักการเมือง แบบสำรวจถูกส่งไปใน 5 ภูมิภาค 10 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก 
อุดรธานี นครราชสีมา ชลบุรี นครนายก ปทุมธานี ลพบุรี สงขลา และยะลา จำนวน 1600 ฉบับ และได้รับกลับมาจำนวน 
1570 ฉบับ แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) 
ประชาชนมีการรับรู้ภาพลักษณ์คนขี่จักรยานในชีวิตประจำวันโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (3.00±1.02) 2) มีการรับรู้
ภาพลักษณ์เชิงบวก 5 ลำดับแรก คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4.45±.74) ประหยัดพลังงาน (4.29±.69) เพิ่มคุณภาพชีวิต 
(4.07±.57) เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว (3.98±.78) และเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาติ (3.80±.87) 3) มีการรับรู้ภาพ
ลักษณ์เชิงลบ 5 อันดับแรก คือ เป็นพาหนะของคนจน (2.20±.57) คนขี่จักรยานสกปรก เลอะเทอะ (2.23±.76) รู้สึกอายถ้า
ใช้จักรยานไปทำงานหรือไปโรงเรียน (2.25 ±.95 ) ล้าสมัย เชย (2.29±.82) และรู้สึกอึดอัดใจเมื่อมีคนขี่จักรยานเข้ามา
ใกล้ๆ (2.30±.77) 4) อาชีพที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของคนใช้ขี่จักรยานในชีวิตประจำวันเชิงบวก 3 ลำดับแรก คือ รับ
ราชการ (3.18±.47) ครู/อาจารย์ (3.07±.53 ) และตำรวจจราจร (3.06±.58) สำหรับอาชีพที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์คนใช้
จักรยานในเชิงลบ3 ลำดับแรก คือ นักเรียน/นักศึกษา (2.85±.73) เกษตรกร (2.91±.68) และนักธุรกิจ/นักการเมือง 
(2.97±.59) และ 5) แนวทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น 5 ลำดับแรก คือ การสร้างเมืองจักรยานต้นแบบ(4.11±.72) 
การบังคับใช้กฎหมายและวินัยการจราจรอย่างเคร่งครัด (3.86±.75) การสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน(3.86±.66) การสร้างค่านิยมคนขับรถยนต์มีน้ำใจต่อคนขี่จักรยาน (3.85±.57) และการมีการสื่อสารข้อมูล
และความเข้าใจที่ถูกต้องในหลายช่องทาง (3.85±.67) จากผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ของคนใช้
จักรยานมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้พาหนะในการเดินทาง และกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานในชีวิต
ประจำวันมากขึ้น ควรเน้นไปในกลุ่มของนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงควรมีการสร้างเมืองจักรยานต้นแบบเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าสามารถปฏิบัติได้จริง!!
คำสำคัญ: ภาพลักษณ์ในมุมมองสาธารณชน, การขี่จักรยาน, ชีวิตประจำวัน! !

! !
Abstract!!
The bicycling campaign, due to the large recognition as friendly environment and healthy people 
improvement, is increasing nowadays including on-street bike lanes, traffic infrastructure adjustment, and 
vary bicycling activities and educational programs promotion ; for example, a car free day, biking to school 
and green trip. The extensively daily bicycling, however, is still ineffectiveness that cause by many obstructed 
factors, especially the daily bicycling image from the public. This study focused on public image of bicycling 
in daily activity investigation from 10 different career sampling groups such as housework, trader, traffic 
police, public health worker, work as employee, government employee, agriculturist, teacher/instructor, 
student, and businessman/politician.  The surveys distributed to 1,600 samplings choose, across 5 regions, 
from 10 significant province as well as Chiang Mai, Phitsanulok, Udon Thani, Nakhon Ratchasima, Chonburi, 
Nakhon Nayok, Pathum Thani,  Lopburi, Songkhla and Yala which completed 1,570 respondent surveys. The 
data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation statistics. The research 
determine that : 1) The overall public image of bicycling in activity of daily living  were in moderated level 
(3.00±1.02) 2) The five positive public images were the environment-friendly (4.45±.74), the energy saving 
(4.29±.69), the improving quality of life (4.07±.57), the good image for tourism (3.98±.78), and the good 
national culture. 3) The five negative images were the poor man bike (2.20±.57), the dirty biker (2.23 ±.76 ), 
embarrassed for riding to work or to school (2.25±.95), the obsolete way (2.29±.82), and the feeling cramped 
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being around bicycles (2.30±.77). 4) The three careers that have positive images of cycling in activity of daily 
living were government employee (3.18±.42), teacher/instructor (3.07±.53), and traffic police (3.06±.58); on 
the contrary, the three careers that have negative image of cycling were student (2.85±.73), agriculturist 
(2.91±.68) and businessman/politician (2.97±.73). And 5) The five ways to promote the positive image of 
bicycling in activity of daily living were creating the bicycling city model (4.11±.72), using strictly laws 
enforcement and traffic discipline (3.86±.75), making the bicycling in activity of daily living identity (3.86±.66), 
building the charity value to a bicyclist for the driver (3.85±.57), and using variety communication for the right 
understanding of the bicycling (3.85±.67). The study specified that the public image influenced the decision 
making for choosing the daily transportation. The proper strategies for supporting an enlarged activity of 
bicycling in daily routine should emphasize to the student group. Moreover, the bicycling city model should 
be established for making the confidence of practical method.!!
Keywords: Public Image, Bicycling, Activity of daily living!!
1. บทนำและวัตถุประสงค์!!
การส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในประเทศไทย โดยให้มีบทบาทสำคัญในระบบการขนส่ง การคมนาคม 
การทำกิจวัตรต่าง ๆ เช่น การไปทำงาน การเดินทางไปโรงเรียน การไปจ่ายตลาด การออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเกิด
ขึ้นอย่างกว้างขวางในระยะ 10 กว่าปีมานี้โดยมีการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการขับขี่จักรยานทั้งหลาย ได้แก่ 
ประโยชน์ต่อสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดความแออัดของการจราจร รวมถึงมีการผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ
ระดับชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นความพยายามที่จะให้คนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิต
ของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในพฤติกรรมการบริโภค ถิ่นที่อยู่อาศัย ตลอดจนมีการขยายตัวของสังคมเมืองอย่าง
มากมาย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการสื่อสารที่รวดเร็ว เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต คนไทยส่วนใหญ่จึงใช้ระบบ
ขนส่งและการเดินทางที่สะดวกสบาย เช่น รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะหรือจักรยานยนต์แทนการขี่จักรยาน เป็นเหตุให้
กิจกรรมทางกายของบุคคลลดลงโดยปริยาย (เกษม นครเขตต์, 2555) ผลลัพธ์ด้านสุขภาพก็คือ มีการป่วยด้วยโรควิถีชีวิต
สูงขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้จักรยานเป็นพาหนะการเดินทางในชีวิตประจำวัน อย่างแพร่หลายจำเป็น
ต้องมีข้อมูลในการประยุกต์ใช้ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เอื้อต่อการใช้จักรยานและ
ค้นหาปัจจัยต่างๆที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการเลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางซึ่งที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมต่าง ๆ
ขยายไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทยในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การทำเลนจักรยาน การปรับโครงสร้างการจราจร การส่ง
เสริมความรู้และมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น วันปลอดรถยนต์ โครงการขี่จักรยานไปโรงเรียน ชุมชนจักรยาน ทริปสะอาด  
เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางในชีวิตประจำวันนั้นนอกจากประชาชนจะรับรู้ถึง
ประโยชน์ในแต่ละด้านแล้ว สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้จักรยานขึ้นอยู่กับการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง
ที่คนอื่นมองเห็นและให้ความหมายว่าอย่างไรเมื่อใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ เนื่องจากสามารถสะท้อนถึง ค่านิยม 
สถานภาพทางสังคม ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจของบุคคลนั้น ๆ เพราะยังมีบุคคลจำนวนมากในสังคมคนไทยให้
คุณค่าของบุคคลจากสิ่งของที่บุคคลนั้นนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งในการผลักดันอย่างจริงจังนี้ ทำให้มีการค้นหาข้อมูล 
ศึกษา วิจัย ในแง่มุมต่างๆเพื่อนำมาเป็นองค์ประกอบที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนและดำเนินการที่เข้มแข็ง  
เช่น โครงการวิจัยการส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยาน มหาวิทยาลัยสารคาม วิทยาเขตขามเรียง ของ พลเดช       
เชาวรัตน์และ เมธี พิริยการนนท์ (2555) และการศึกษาว่าทำไมคนไทยจึงไม่นิยมใช้จักยาน ซึ่งเป็นการค้นหาอุปสรรคใน
การเลือกใช้การเดินหรือจักรยานในชีวิตประจำวันของ ธงชัย พรรณสวัสดิ์และคณะ (2555) ที่พบว่าอุปสรรคที่สำคัญ 3 
อันดับแรก ที่ทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้จักรยานในการเดินทางรู้สึกไม่อยากใช้จักรยานคือ (1) ไปได้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่ง
อยู่ไกลไป ต้องไปต่อการเดินทางประเภทอื่นอีก เช่น รถ เรือ (2) ใช้มอเตอร์ไซค์สะดวกกว่า ทั้งมอเตอร์ไซค์ของตนเองและ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ (3) ร้อน/แดด เพื่อสร้างพลังด้านข้อมูล  การศึกษา การรับรู้ด้านสุขภาพและทัศนคติของประชาชน
ไทยต่อการเดินและการขี่จักรยาน ของเกษม นครเขตต์ (2555) ที่พบว่าอุปสรรค ต่อการเดินหรือขี่จักรยาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเดินหรือขี่จักรยานคือ ไม่มีเวลา ไม่มีเพื่อน ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีเส้นทาง
ที่ปลอดภัย บ้าน/ที่อยู่อาศัยอยู่ไกลจากสถานที่ออกกำลังกาย ประมาณครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือต่ำกว่า รับรู้ว่า
อุปสรรคต่อการเดินหรือขี่ จักรยาน คือ ไม่มีคนแนะนำ แพทย์ห้ามออกกำลังกาย และคนในครอบครัวไม่สนับสนุน สำหรับ
ทัศนคติต่อการเดินและการขี่จักรยานผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง กรณี การขี่จักรยานบนถนน
ทำให้กีดขวางการจราจร (เกะกะ) การขี่จักรยานบนถนนทำให้รถติด และ การขี่จักรยานบนถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุ จะเห็น
ได้ว่าการรณรงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัดหันมาใช้จักรยานในการใช้ชีวิต
ประจำวัน ยังมีปัจจัย ที่ทำให้การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย 
แม้ว่าทุกคนจะทราบถึงประโยชน์ของการเดินและการขี่จักรยานเป็นอย่างดีก็ตาม นอกจากนี้มีปัจจัยที่สำคัญ คือภาพลักษณ์
ของผู้ที่เดินหรือใช้จักรยาน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกว่าจะใช้พาหนะชนิดใดในชีวิตประจำวัน เมื่อเปรียบเทียบความรู้สึก
หรือค่านิยมของบุคคลวัยทำงานซึ่งมีหลายมุมมอง หลากหลายอาชีพและมีอำนาจในการซื้อยานพาหนะที่แตกต่างกัน       
โดยทั่วไปแล้วยานพาหนะที่มีราคาแพง คนส่วนใหญ่อยากจะเป็นเจ้าของเพราะนอกจากจะให้ความสะดวกสบายแล้วยัง
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เป็นสิ่งบ่งบอกสถานภาพทางสังคมและค่านิยมของบุคคลได้อย่างชัดเจนด้วย ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยอมเป็นหนี้สิน
ผ่อนรถยนต์เพื่อความโก้หรูและประดับบารมี แม้แต่นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลก็เป็นสิ่งสนับสนุนค่านิยมนี้ไม่น้อย 
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การจราจรที่ติดขัดทำให้มีการคิดปรับปรุงผังเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ต่าง ๆ
ให้เน้นการเดินทางด้วยการเดินและจักรยานตามรอยเมืองแห่งจักรยานในต่างประเทศที่เคยประสบปัญหาการจราจรติดขัด
เช่นเดียวกับประเทศไทย การที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้มีการรณรงค์เรื่องการเดินเท้าและการใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนชมรมต่างๆที่มารวมตัวกันโดยมีความพยายามส่งเสริมผลักดันให้เกิดนโยบายที่เป็นรูป
ธรรมในระดับชาติ ก็เป็นข่าวสารข้อมูลหนึ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้ของสาธารณชน รวมทั้งการมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยอย่างหลากหลาย ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ทำให้สังคมรับรู้ถึงประโยชน์และข้อจำกัดของการใช้จักรยานใน
ระดับหนึ่งจน เกิดเป็นภาพลักษณ์ของการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานที่สอดแทรกไปในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นด้านสุขภาพ 
การรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการกีฬา ซึ่งยังไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
ความต้องการให้การเดินและการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตของคนไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง       
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการใช้จักรยานในบางงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าคนใช้จักรยานมีภาพลักษณ์
เชิงลบ (negative image) ส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่น การศึกษาของ Caroline 
Scott (2009) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทางลบกับการใช้จักรยาน เช่นคนขี่จักรยานไม่เคารพกฎจราจร ชอบฝ่าไฟ
แดง การใช้จักรยานทำให้ไม่สะดวกสบาย การใช้จักรยานเป็นเรื่องของเด็กๆสอดคล้องกับการศึกษาของ Sarah 
Underwood และ Susan Handy  (2011) ที่พบว่า 39% ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงมีภาพลักษณ์ทางลบกับการใช้
จักรยานในวัยเด็ก เช่น รู้สึกอายถ้ามีคนมารับที่บ้านด้วยจักรยานแทนที่จะเป็นรถยนต์ หรือคิดว่าการขี่จักรยานไม่ได้เท่ห์
หรือทันสมัย (not cool) เป็นเพียงของเล่น (toy) เท่านั้นหรือการศึกษาในประเทศอูกานดาพบว่าภาพลักษณ์สำหรับผู้ใช้
จักรยานในสายตาของประชาชนแสดงถึงการมีฐานะยากจน รัฐบาลจึงได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้
จักรยานให้ดีขึ้นในสายตาของประชาชน (Kisamaddu Richard, 2003) และจากการศึกษาในอเมริกาเหนือของ เจนิเฟอร์ 
ดิวและเทเรซา คาร์ (2003) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะคือทัศนคติ วัฒนธรรมและภาพ
ลักษณ์ในสายตาประชาชน (Public Image) ซึ่งจากงานวิจัยเหล่านั้นส่งผลให้ในบางประเทศเช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เดนมาร์ก มีนโยบายปรับโครงสร้างระบบขนส่งมวลชนให้มีการเชื่อมต่อกันอย่างครบวงจร มีการสร้างค่านิยมและรณรงค์
ประชากรส่วนใหญ่ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางอย่างจริงจังจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ผู้คนคุ้นเคยและเห็น
จนเป็นภาพติดตา มีผู้คนหลั่งไหลไปชื่นชมและเป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆทั่วโลกใช้แนวคิดไปพัฒนาระบบขนส่งใน
ประเทศของตนเอง!!
สำหรับภาพลักษณ์ของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประเทศไทยช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งใน
ทางบวกและทางลบกล่าวคือภาพลักษณ์ทางบวกส่วนใหญ่มีความเห็นในเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อ
สุขภาพ แต่ในทางกลับกันภาพลักษณ์ในทางลบ เช่น จักรยานเป็นพาหนะของคนจน ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้คนในยุคนี้เกิดมาในช่วงที่จักรยานในประเทศไทยถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ จึงคุ้นเคยในภาพของ
การใช้จักรยานในการกีฬา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การใช้จักรยานของนักปั่นจักรยานที่มีราคาแพงหรือการใช้จักรยาน
ชนิดต่างๆที่เหมาะสำหรับบางพื้นที่ เช่น จักรยานเสือภูเขา เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสิ่งที่รับรู้ในปัจจุบันได้สร้างภาพจำที่เป็นข้อมูลให้ผู้ที่ตัดสินใจเลือกใช้
ยานพาหนะที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในแนวคิดและการดำเนินชีวิตของตนในสังคมหนึ่ง ๆ    
ผู้วิจัยและคณะจึงสนใจที่จะสำรวจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในมุมมองของสาธารณชนเพื่อ
ต้องการทราบถึงมุมมองของอาชีพต่างๆที่มีต่อกับภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและนำข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกและผลักดันให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสืบไป!!
2. วิธีการดำเนินการวิจัย!!
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของคนที่ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวันและแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น ขอบเขตของการ
ศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การศึกษาในเขตเมืองและเขตชนบท ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ใน 5 ภาค และ 10 จังหวัด ได้แก่   
จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดนครราชสีมา เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2557- สิงหาคม 2557 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มประชาชนใน 5 ภาค 10 จังหวัด  กำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ในกรณีนี้ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน (infinite population) ใช้การคำนวณจากสูตรของ 
W.G.Cochran (1953) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คนของแต่ละภาค รวมเป็น 1,540 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์และเผื่อความผิดพลาดผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถาม ภาคละ 320 ฉบับ รวมเป็น 
1600  ฉบับ  ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสาขาอาชีพ ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาใน 10 สาขาอาชีพ โดยกระจายให้มีสัดส่วนส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอาชีพเท่า ๆ กัน ได้แก่ งาน
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บ้าน ค้าขาย ตำรวจจราจร แพทย์และพยาบาล รับจ้าง รับราชการ/พนักงานรัฐ เกษตรกร  ครู/อาจารย์  นักเรียน/นักศึกษา 
นักธุรกิจ/การเมือง ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา อายุ  เพศ ประสบการณ์ในการใช้จักรยาน และ
รายได้ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในมุมมองของสาธารณชน จำนวน 
40 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale)   5 ระดับ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
แนวทางการแก้ไขภาพลักษณ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น จำนวน 20 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประเมินค่า (Rating scale)   5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลใช้วิธีของ Likert Scale แบบจำแนก
แต่ละช่วงย่อยต่างกัน แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยการกำหนดช่วงของการวัดได้ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) !!
            ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ภาพลักษณ์อยู่ในระดับสูงมาก !
            ระดับ 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ภาพลักษณ์อยู่ในระดับสูง !
            ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ภาพลักษณ์อยู่ในระดับปานกลาง !
            ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ภาพลักษณ์อยู่ในระดับพอใช้ !
            ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ภาพลักษณ์อยู่ในระดับต่ำ!!
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างแบบสอบถาม ทั้งนี้ได้นำแบบสอบถามไปตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านได้ค่าความสอด      
คล้องเท่ากับ 0.87 และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร Cronbach’s Alpha coefficiency ได้
ค่าความเชื่อมั่น 0.93  วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับผู้ช่วยวิจัยในแต่ละภูมิภาค จำนวน 9 จังหวัด
ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการแจกแบบสอบถามและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
เก็บข้อมูลจากแต่สาขาอาชีพในแต่ละภูมิภาคให้ตรงกัน และส่งแบบสอบถามให้ผู้ประสานทำการสำรวจโดยแบ่งไป
ภูมิภาคละ 400 ฉบับ และแบ่งเป็น 10 สาขาอาชีพให้ผู้ช่วยวิจัยสำรวจสาขาอาชีพละประมาณ 40 ฉบับในแต่ละอาชีพ โดย
ใช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามประมาณ 3 สัปดาห์ ได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 1578 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.63 
นำข้อมูลมาตรวจความสมบูรณ์แล้วสามารถนำมาวิเคราะห์ได้เพียง 1570 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.13 การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป คือ ใช้สถิติเชิงพรรณนาหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  !!
3. ผลการวิจัย!!
3.1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,570 คน โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 60.7 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ 
คือ ปริญญาตรีร้อยละ 35.7  อายุอยู่ในช่วง 30-40 ปี ร้อยละ38.2  มีประสบการณ์การใช้จักรยานนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 48.9 
รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 16, 800 บาท และอยู่ในกลุ่ม อาชีพรับจ้าง ร้อยละ11.5!
3.2 ข้อมูลภาพลักษณ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ภาพลักษณ์คนขี่จักรยานในชีวิตประจำวันโดย
รวม อยู่ในระดับปานกลาง (3.00±1.02) โดยส่วนใหญ่รับรู้ภาพลักษณ์คนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเชิงบวกในระดับสูง
เรียงตามลำดับ คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4.45±.74) ประหยัดพลังงาน (4.29±.69) เพิ่มคุณภาพชีวิต (4.07±.57) เป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว (3.98±.78) และเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาติ (3.80±.87) และรับรู้ภาพลักษณ์ของคนใช้
จักรยานในชีวิตประจำวันเชิงลบเรียงตามลำดับคือ เป็นพาหนะของคนจน (2.20±.57) คนขี่จักรยานสกปรก เลอะเทอะ 
(2.23±.76) รู้สึกอายถ้าใช้จักรยานไปทำงานหรือไปโรงเรียน (2.25 ±.95) ล้าสมัย เชย (2.29±.82) และรู้สึกอึดอัดใจเมื่อมี
คนขี่จักรยานเข้ามาใกล้ๆ (2.30±.77) !
3.3 กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเชิงบวก 3 ลำดับแรก คือ  อาชีพรับราชการ (3.18±.
47) อาชีพครู/อาจารย์ (3.07±.53) และอาชีพตำรวจจราจร (3.06±.58) ส่วนอาชีพที่มองภาพลักษณ์ของคนที่ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวันในเชิงลบ 3 ลำดับแรก คือ นักเรียน/นักศึกษา (2.85±.73) เกษตรกร (2.91±.68) และนักธุรกิจ/นักการเมือง 
(2.97±.59)  !
4.4 แนวทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น 5 ลำดับแรก คือ การสร้างเมืองจักรยานต้นแบบ (4.11±.72) การบังคับใช้
กฎหมายและวินัยการจราจรอย่างเคร่งครัด (3.86±.75) การสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 
(3.86±.66) การสร้างค่านิยมคนขับรถยนต์มีน้ำใจต่อคนขี่จักรยาน (3.85±.57) และการมีการสื่อสารข้อมูลและความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในหลายช่องทาง (3.85±.67) !!
4. วิจารณ์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ!!
4.1 จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนรับรู้ภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า
ประชาชนยังให้ความสนใจใช้จักรยานในชีวิตประจำวันจนกระทั่งกลายเป็นพาหนะที่มีความสำคัญอย่างเพียงพอทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากหลายสาเหตุ แม้ว่าจะมีกิจกรรมการรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายก็ตาม แต่ต้องยอมรับ
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กันในข้อเท็จจริงที่ว่ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งมีการรับรู้เป้าหมายของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างอย่างไม่ถูกต้อง
หรือผิดวัตถุประสงค์ได้ เช่น การรับรู้ว่าเป็นเพียงกิจกรรมนันทนาการ เป็นการกีฬา และเพื่อการท่องเที่ยวเป็นต้นสอดคล้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้จักรยานนานๆครั้ง แสดงให้เห็นว่าความนิยม
ในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมีน้อย!
4.2 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเชิงบวกในระดับสูงเรียงตามลำดับ คือ การเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การเพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวและเป็นวัฒนธรรมที่ดี
ของชาติ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้จักรยานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การดูแลตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของพลเดช เชาวรัตน์ (2555) ที่พบว่า 
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยานในเรื่องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดีและจากการศึกษาของ เกียรติพงษ์       
ศรีจันนึกและคณะ (2554) ที่พบว่าส่วนใหญ่ใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเพราะได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพดี ซึ่งเป็นจุด
แข็งในการที่องค์กรที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลดังกล่าวไปส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้แพร่หลาย อย่างไร
ก็ตามพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเชิงลบ คือ จักรยานเป็นพาหนะของคนจน คนขี่จักรยาน
สกปรกเลอะเทอะ รู้สึกอายเมื่อต้องขี่จักรยานไปทำงานหรือไปโรงเรียนและรู้สึกล้าสมัย เชย เป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
เนื่องจากภาพลักษณ์ส่งผลต่อค่านิยม พฤติกรรมบริโภคและการเลือกวิถีการดำเนินชีวิต(life style) ของบุคคล ซึ่งภาพ
ลักษณ์เป็นการรับรู้และจดจำภายในใจและแสดงออกด้วยพฤติกรรมการเลือกใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งบุคคลต้องการให้ผู้อื่น
ยกย่องนับถือตนเองโดยสะท้อนออกมาในหลายด้าน เช่น การแต่งกาย ยานพาหนะ และเครื่องประดับ ฯลฯ  ดังนั้นการที่
คนส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงลบของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในการสะท้อนถึงฐานะทางเศรษฐกิจและชนชั้น
ทางสังคมของบุคคล จึงอาจเป็นประเด็นที่สำคัญไม่ควรมองข้ามและควรนำมาเป็นกลยุทธ์ในการสร้างให้เกิดการรับรู้ภาพ
ลักษณ์เชิงบวกในกลุ่มคนต่างๆที่อาจมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันไปซึ่งต้อง
อาศัยกระบวนการทางสังคมในการเปลี่ยนแปลง ดังการศึกษาของ Kisamaddu Ricard (2003) ที่พบว่าความเชื่อที่
ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตคือจักรยานเป็นอุปกรณ์ของคนมีฐานะยากจน การจะเปลี่ยนให้มีการใช้จักรยานมากขึ้นต้องมี
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเหล่านี้ให้ลดลง คู่ขนานกับการรณรงค์พัฒนาในด้านอื่น เพื่อให้มีการใช้จักรยานมาก
ขึ้น และเมื่อพิจารณาว่าอาชีพที่รู้สึกว่าการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเชิงลบอันดับแรก คือ นักเรียน นักศึกษาทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากและข้อจำกัดของการใช้รถจักรยานที่เหมาะสำหรับการเดินทางระยะสั้นและเป็นการสัญจรในท้องถิ่นหรือในเขต
ชุมชนหนาแน่น มีที่อยู่อาศัย พานิชยกรรม สถานที่ราชการ สถานศึกษา ตลาดและสวนสาธารณะมากกว่า สำหรับระยะทาง
ของที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ยานพาหนะในการเดินทางของนักเรียนสุธี สุขเดชและพรทิพย์      
ธีระกาญจน์ (2557) รวมทั้งความปลอดภัยระหว่างการเดินที่ผู้ปกครองยินดีจะให้บุตรหลานเดินทางไปกับรถประจำทางหรือ
รถบริการรับ-ส่งที่มีเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน สอดคล้องกับการศึกษาของพลเดช เชาวรัตน์และคณะ(2556) ที่ศึกษา
ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียนและนักศึกษาในเมืองมหาสารคามที่พบว่าหากใช้จักรยานไป
โรงเรียนรู้สึกไม่สะดวกมีเหงื่อออก ไปทำกิจกรรมอื่นต่อไม่ได้ และนักเรียนส่วนใหญ่นิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลัก
ในการเดินทางแม้ว่าจะมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยานก็ตาม นอกจากนี้อาชีพเกษตรกรและนักธุรกิจมีการรับรู้ภาพลักษณ์
ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในเชิงลบ อาจเนื่องมาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้คือระบบการขนส่งสินค้าทั้ง
ทางการเกษตรและการเดินทางในการติดต่อธุรกิจซึ่งต้องอาศัยความสะดวกรวดเร็ว และคุณลักษณะของความน่าเชื่อถือ 
น่าไว้วางใจและเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของตนเอง จึงให้ความสำคัญต่อการใช้จักรยานในระดับต่ำ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของธงชัย พรรณสวัสดิ์และคณะ(2555) ที่พบว่าอุปสรรคที่สำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้จักรยานของผู้ไม่ได้ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้แก่ อุบัติเหตุบนท้องถนน ร้อนแดด ฝนตก อากาศเป็นพิษ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพ
ลักษณ์คือการรับรู้และจดจำได้ในเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยที่ส่งผลให้ประชาชนเลือกวิธีการเดินทางในรูปแบบ
อื่นมากกว่า!
3.3 แนวทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 5 อันดับแรก คือ 
การสร้างต้นแบบเมืองจักรยาน  การบังคับใช้กฎหมายและวินัยการจราจรอย่างเคร่งครัด  การสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของ
การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน การสร้างค่านิยมคนขับรถยนต์มีน้ำใจต่อคนขี่จักรยาน นั้นเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนต้องการความมั่นใจว่าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางของประชาชนนั้นต้องมีปัจจัยเอื้อที่ทำให้เกิด
ความรู้สึกว่าสามารถทำได้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้มีความแตกต่างจากบุคคลอื่น การมีเมืองต้นแบบทำให้สามารถมอง
เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิอากาศและสังคมของประเทศไทยมีชุมชนใดบ้างที่สามารถ
พัฒนาระบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะจากการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการใช้
จักรยานระหว่างเมืองพอร์ตแลนด์และเมืองอัมสเตอร์ดัมชี้ให้เห็นว่าการขี่จักรยานมาจากอิทธิพลทางสังคมมากกว่าการ
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องจากมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เกิดจุดผกผัน เช่นสถานการณ์วิกฤตน้ำมัน การจราจรที่แออัด 
หรือการใช้จักรยานเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการต่อต้านลัทธิทุนนิยม (Bart, 2011) ดังนั้น ความคิดเห็นที่เสนอแนะเรื่องการ
สร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันก็อาจเป็นประเด็นที่นำไปสู่การรับรู้ที่ถูกสร้างผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติ
จริง มีการวางโครงสร้างหลักทางสังคม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จักรยาน และการออกแบบผังเมืองให้สนับสนุนการใช้
จักรยานได้อย่างแท้จริง!!
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สรุปได้ว่าภาพลักษณ์ของคนที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ต้องนำมาเป็นกลไกในการขับ
เคลื่อนและผลักดันให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับ
ประเทศชาติ แม้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจแต่สามารถสะท้อนออกมาทางทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต         
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือการบริหารภาพลักษณ์เชิงลบให้เป็นภาพลักษณ์เชิงบวกสามารถทำได้ เพราะภาพลักษณ์
เป็นเรื่องของการรับรู้และการสื่อสารของบุคคล (Upshow, Lynn B.1995) ที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งต้อง
อาศัยการสื่อสารทางการตลาดโดยใช้การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆให้เกิดการจดจำได้ในตราสินค้า (Brand) คือการใช้
จักรยานในกิจกรรมประจำวันที่หลากหลาย ให้ประชาชนยอมรับซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์
เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้เกิดขึ้นจนจำติดในใจนั้น คือการวางตำแหน่งทางการตลาด (Product 
Positioning) ที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่ใช้การโฆษณาและการส่งเสริมการขายผ่านสื่อต่างๆทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่ออิเลค   
โทรนิค ฯลฯ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่วิถีชีวิตคนเมืองขยายเป็นวงกว้าง โลก social network มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต
ของบุคคลส่วนใหญ่ จึงเป็นโอกาสและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วให้ดีมากขึ้นและปรับปรุงใน
ส่วนด้อยให้ยกระดับขึ้นมาได้โดยไม่ใช้ระยะเวลานานมากนัก และ.ควรมีการศึกษาในประเด็นปัจจัยภาพลักษณ์และค่านิยม
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละลำดับชั้นของสังคมซึ่งจะมีพฤติกรรมบริโภค และการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน จะทำให้สามารถ
รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามความต้องการของบุคคลส่งผลให้เกิดความสำเร็จได้
ง่าย!!
5. กิตติกรรมประกาศ!!
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อำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัย สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ประสานงานโครงการวิจัยในแต่ละจังหวัดที่ได้ให้ความร่วม
มือในการจัดเก็บข้อมูลและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ทำให้โครงการวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี!!
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การศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานต่อดัชนีมวลกายของบุคลากรทางการพยาบาล !
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี!

The Study Effectiveness of Cycling Exercise toward to Body Mass Index in Nursing Staff at !
Her Royal Highness Princess  Maha Chakri Sirindhorn Medical Center!!

นงนุช  แย้มวงศ์!
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ!!

บทคัดย่อ!

การขี่จักรยานเป็นการออกกำลังกายที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ทำให้มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ หากทำ
เป็นประจำและช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายที่ดี  การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันผลของการ
ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานต่อดัชนีมวลกาย ระดับไขมันในเลือดและสมรรถภาพร่างกายของบุคลากรทางการ
พยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่มีภาวะดัชนีมวลกายและระดับไขมันในเลือด
เกินมาตรฐานจำนวน  96 คน แบ่ง เป็น 3 กลุ่มๆละ 32 คน  ได้แก่ กลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน กลุ่มที่ 2 กลุ่มออก
กำลังกายตามปกติและกลุ่มที่ 3 กลุ่มไม่ออกกำลังกาย ทุกกลุ่มใช้โปรแกรมควบคุมอาหารเหมือนกัน โดยกลุ่มออกกำลัง
กายจะใช้ เวลาออกกำลังกาย วันละ 30-45 นาทีอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย 9 รายการ ประกอบ ด้วย1) ดัชนีมวลกาย 2) เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง 3) อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก 4) ความ
ดันโลหิต 5) วัดความจุปอด 6) วัดแรงบีบมือ 7) วัดแรงเหยียดขา 8) วัดความอ่อนตัวด้านหน้า 9) วัดความอดทนระบบ
หัวใจและไหลเวียนโลหิต และการตรวจทางเคมีเลือด  3 รายการคือ ได้แก่ 1) Cholesterol  2) Triglyceride 3) HDL-c 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ด้วยสถิติ 
paired t-test   และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
กลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน ดัชนีมวลกายลดลง 6.7% เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังลดลง 6.4 % ความจุปอดเพิ่ม
ขึ้น15.2 %แรงบีบมือเพิ่มขึ้น 6.7% แรงเหยียดขาเพิ่มขึ้น13.3 % ความอ่อนตัวด้านหน้าเพิ่มขึ้น 24.4% และ ความอดทน
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น 11.9% 2) กลุ่มที่ออกกำลังกายตามปกติมี ดัชนีมวลกายลดลง 6  %เปอร์เซ็นต์ไขมัน
ใต้ผิวหนังลดลง 3.4% และความอดทนระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตเพิ่มขึ้น 10.6 %  3) ผลการตรวจเคมีเลือด พบว่า
กลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานมีค่าเฉลี่ย ระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ลดลงมากกว่ากลุ่มออกกำลังกาย
ตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มพบว่า กลุ่มออกกำลังกาย
ด้วยการขี่จักรยานมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง ลดลงมากกว่ากลุ่มออกกำลังกายตามปกติ และมี
ค่าเฉลี่ยความจุปอด แรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความอดทนระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตเพิ่มมากกว่ากลุ่มออกกำลังกาย
ตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาครั้งนี้ยืนยันได้ว่า การออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานทำให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถลดน้ำหนัก คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ ดังนั้น ศกพ. ควร
กำหนดเป็นนโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคในบุคลากรอย่างจริงจังโดยมีการสร้างบุคลากรต้นแบบด้าน
สุขภาพ จัดโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สร้างโปรแกรมควบคุมอาหารที่เหมาะสม ทุกคนนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสะดวก สามารถควบคุมน้ำหนักตัว ดัชนีมวลกาย คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดให้ปกติได้!!
คำสำคัญ: การขี่จักรยาน, การออกกำลังกาย, ดัชนีมวลกาย, สมรรถภาพร่างกาย, ไขมันในเลือด!!
Abstract!

Hard and regular of daily activity exercise with bicycle are recently more popular, that can make people good 
physical performance, healthy in general and increased metabolism process, This quasi-experimental 
research that determined to investigated the effect of cycling exercise to body mass index (BMI) ,cholesterol 
level in blood, and physical performance of  96  nursing participant  at HRH  Maha Chakri Sirindhorn Medical 
Center. Who had BMI and Cholesterol level in blood exceeded the standard. The samples selected by using 
simple for each groups and divined to 32 people for three groups, including a cycling exercise, a regular 
exercise group, and no exercise and every group control with dietary program. The experimental participant 
had to exercise about 30-45 minutes, at least 3 days a week, for 8 weeks period. Health related fitness 
scores were collected through 9 test items; known as 1) Body Mass Index 2) Skin fold thickness 3) resting 
heart rate 4) blood pressure 5) Lung Capacity 6) Hand gripe strength 7) Leg strength 8) Flexibility 9) 
Cardiovascular endurance. Blood test  were conducted  for Cholesterol ,Triglyceride and HDL_c. Comparing  
fitness scores and Blood test  for each group with paired t-test  and comparing between group with repeated  
ANOVA.!
The research results showed that 1) The cycling exercise group  reduce outcome of  Body Mass Index 
6.7% , Skin fold thickness  6.4%  and increased outcome  was  Lung capacity  15.2% , Hand gripe  strength 
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6.7% ,Leg strength 13.3% ,Flexibility 24.4% and Cardiovascular endurance 11.9%. 2) The physical 
performance of regular exercise had reduced outcome of Body Mass Index 6.0%, Skin fold thickness 3.4%, 
and increased cardiovascular endurance 10.6%. 3) Blood test were also found significant different between 
cycling exercise group and regular exercise group as follow: The cycling exercise group are lower 
Cholesterol and Triglyceride than the regular exercise group and 4) repeated measure design ANOVA 
showed that cycling exercise had Body Mass Index, Skin fold thickness, and cholesterol levels were lower 
than the regular exercise group with the statistical significant level of 0.05. And Lung capacity, Hand gripe 
strength, Leg strength, Flexibility, Cardiovascular endurance was higher than the regular exercise group with 
the statistical significant level of 0.05. This study revealed that those who having cycling exercise in their 
daily routine would be healthy and   able to reduced body weight, BMI, cholesterol and Triglyceride in blood. 
As this result MSMC have to made policy for personnel health behavior change   by construct healthy model, 
daily exercise program and proper control dietary program, and simple to used in daily life for keep them in 
normal body weight, BMI, cholesterol and Triglyceride in blood.!!
Keywords:  Cycling, Exercise, Body Mass Index, Physical performance, Cholesterol!!
1. บทนำและวัตถุประสงค์!!
ปัจจุบันสถานการณ์โรคอ้วนของประชาชนเป็นปัญหาสุขภาพที่รุนแรงมากขึ้น และกำลังลุกลามไปสู่เด็กมากขึ้นทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา (WHO, 2003; Onis & Blossner,2000) จากการสำรวจของสำนักสถิติแห่ง
ชาติปี 2552  พบว่าคนไทยมีภาวะท้วมถึงอ้วนราว 10 ล้านคน เด็กไทยอายุ 2-18ปี เป็นโรคอ้วนร้อยละ 8 กลุ่มวัยรุ่นอายุ 
13-18 ปี เป็นโรคอ้วนร้อยละ 9 และกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปเพศชายมีภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 24 และในเพศหญิงพบร้อยละ 
60.5 ซึ่งคนไทยเป็นโรคอ้วนติดอันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟิก และยังมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนประมาณ 4 ล้านคนต่อปี ทำให้
รัฐบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากกว่าปีละ 1 แสนล้านบาท จากการวิจัยของคณะทำงานจัดทำภาระ
โรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย (2549) พบว่าภาวะอ้วนลงพุงมีความสัมพันธ์กับภาวะต้านอินซูลินและโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ภาวะอ้วนจึงมีผลทำให้ปีสุขภาวะลดลงจากการเกิดโรคเรื้อรังมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและการสูญเสียปีสุขภาวะจากความพิการและการตายก่อนวัยอันควร จากการ
สำรวจขององค์การอนามัยโลกได้แสดงข้อมูลความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนใน 90 ประเทศ (Global Data on 
Body Mass Index) พบว่าความชุกของภาวะน้ำหนักเกินที่มีสูงกว่าร้อยละ 50 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์และ
ออสเตรเลีย สำหรับประเทศไทยแม้ว่าความชุกของโรคอ้วนมีไม่เทียบเท่าคนแถบตะวันออกกลาง ยุโรปและสหรัฐอเมริกา
แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในประเทศและทั่วโลกกำลังเร่งรณรงค์ต่อสู้กับปัญหา
ภาวะอ้วน (obesity) และโรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) เพื่อลดความรุนแรงของโรควิถีชีวิตซึ่งเป็นภัยคุกคามและ
มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง เป็นต้น โรคอ้วนเกิดขึ้นในทุกเพศทุกวัย สาเหตุหลัก คือ วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ของยุคโลกาภิวัตน์ มีการใช้ความเจริญทางเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร การทำงาน การเดินทางจึงทำให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายลดลงแต่มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่มีรสหวาน มันและเค็มมากขึ้นในขณะเดียวกันบริโภคผักและผลไม้น้อยลง ทำให้การเผาผลาญสารอาหาร
ของร่างกายไม่เพียงพอเนื่องจากขาดการออกกำลังกาย(Physical Inactivity) ซึ่งนอกจากจะทำให้มีไขมันสะสมในส่วน
ต่างๆของร่างกาย เช่น หน้าท้อง  ต้นขา และรอบเอว(รสชรินทร์ และชุติมา  ศิริกลุชยานนท์,2551) เมื่อไขมันแตกตัวเป็น 
กรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับ ทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังต่าง ๆ และรอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 เซนติเมตรจะมี
โอกาสเกิดโรคเบาหวานได้ 3-5 เท่า (วณิชา กิจวรพัฒน์,2553) และมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มของน้ำหนักตัว ดัชนีมวล
กาย ปริมาณไขมันในช่องท้องและปริมาณไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้รอบเอวที่เพิ่มขึ้นยังมีความสัมพันธ์กับระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงด้วยซึ่งส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด(กองโภชนาการ,2549) อย่างไร
ก็ตามปัญหาสุขภาพดังกล่าวสามารถควบคุมป้องกันไม่ไห้เกิดภาวะความเป็นโรคและบำบัดได้ด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบริโภคนั้น ควรมีการควบคุมการรับประทานอาหารโดยมีโปรแกรมกำหนดการได้รับพลังงานจากอาหารให้น้อย
กว่าพลังงานที่ร่างกายต้องใช้ ร่างกายจึงสามารถสลายพลังงานที่เก็บสะสมในร่างกายออกมาใช้แทนได้ น้ำหนักก็จะลดลง  
การควบคุมอาหารเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความแน่วแน่ของบุคคล ดังนั้นต้องมี
การกำหนดเป้าหมายในการควบคุมการรับประทานอาหารให้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะถ้ายังไม่สามารถตัดใจใน
เรื่องอาหารได้ความสำเร็จในการลดน้ำหนักก็จะลดลง เกิดความท้อแท้ จึงควรให้บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับพลังงานที่ได้รับว่า
อาหารแต่ละมื้อมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้บุคคลกำหนดปริมาณและชนิดอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ด้วยตัวเอง 
นอกจากควบคุมการรับประทานอาหารแล้วการออกกำลังกายก็เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขภาวะ
น้ำหนักเกินทั้งยังช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ได้ ซึ่งการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและถูกต้อง จะทำให้อัตราส่วน
ระหว่างน้ำหนักไขมันในร่างกายและน้ำหนักของส่วนที่ไม่ใช่ไขมันลดลง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำงานของกล้ามเนื้อใน
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ร่างกายในส่วนที่ไม่ค่อยใช้งานและกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่สำคัญ เช่น บริเวณคอ หลัง 
เอว ไหล่และเข่าอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการเพิ่มสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดินหายใจ ปัจจุบัน
การออกกำลังกายมีหลายรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการการออกกำลังกายหรือเหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละ
บุคคล สำหรับคนอ้วนซึ่งมีพื้นฐานของการเคลื่อนไหวไม่คล่องตัวอยู่แล้ว รูปแบบของการออกกำลังกายในระยะเวลาที่ให้
ผลต่อการเพิ่มสมรรถนะของร่างกายและมีการเผาผลาญพลังงานอย่างเต็มที่นั้นมีผลต่อแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องได้ เช่น การเดินวิ่งและการขี่จักรยาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ทำให้
ร่างกายมีความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจน และมีระยะเวลานานพอที่จะทำให้ปอดหายใจเร็วเพื่อให้ได้ปริมาณ
อากาศมากที่สุด หัวใจเต้นเร็วขึ้นและสูบฉีดเลือดแรงขึ้น เลือดในร่างกายมีการไหลเวียนมากขึ้น และออกซิเจนถูกจ่ายไปยัง
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเพิ่มขึ้น ดังนั้นการออกกาลังกายแบบแอโรบิก จึงมีผลทาให้การทำงานของปอด หัวใจและหลอด
เลือดมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อความสมบูรณ์ของร่างกายสูงสุด ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO,2003) ระบุว่าการขี่
จักรยานเป็น “กิจกรรมที่มีความเหมาะสมระดับสูง” (highly suitable activity) เพื่อการออกกำลังกาย อันถือเป็นการลงทุน
ที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาสุขภาพพลเมือง โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว การไม่ออกกำลังกายกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพอันดับ 2 รองจากการสูบบุหรี่ หากต้องการให้หัวใจแข็งแรงควรเลือกขี่จักรยาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Stergard Lars และคณะ (2004) ที่ศึกษาการขี่จักรยานหรือเดินไปโรงเรียนทุกวันของนักเรียนอายุ 12-16 ปี ในประเทศ
เดนมาร์ก พบว่าสามารถลด BMI ได้ดีกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Neil Maizlishและคณะ 
(2000) ที่ศึกษาการเดินหรือขี่จักรยานไปทำงานวันละ 4-22 นาที ทำให้ประชากรลดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคเบาหวานได้และยังลดค่าใช้จ่ายให้รัฐแคลิฟฟอเนียร์ได้ 3 หมื่น 4 พันล้านดอลลาร์ต่อปีนอกจากนี้ J.Talbo 
และคณะ (2006) ได้ศึกษาพบว่าการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วยังช่วยให้
หัวใจเต้นแรงทำให้การสูบฉีดโลหิตดีส่งผลให้รู้สึกสดชื่นแข็งแรงขึ้นอีกด้วย!!
จากแนวโน้มภาวะอ้วนลงพุงที่เป็นภัยมืดคุกคามไปทุกชีวิต ไม่เว้นแม้แต่บุคลากรทางสุขภาพ ที่ควรเป็นต้นแบบในการดูแล
สุขภาพของตนเอง แต่ด้วยลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นผลัดๆละ 8 ชั่วโมง วิถีการดำเนินชีวิตประจำวันแตกต่างจากคนปกติ คือ
ส่วนใหญ่ทำงานช่วงกลางคืนและช่วงกลางวันจะนอนหลับพักผ่อนจึงขาดการออกกำลังกายเท่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
บริโภคยังไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  รับประทานอาหารสำเร็จรูป รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตสูง รวมทั้ง
การรับประทานไม่เป็นเวลา จากการสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2556 พบว่าบุคลากรทางการพยาบาล ได้แก่  พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลมี
ภาวะท้วมและอ้วนมีถึงร้อยละ 40 สูงกว่าปี พ.ศ.2555 ที่บุคลากรทางการพยาบาลมีภาวะอ้วนร้อยละ 35 แสดงถึงแนวโน้ม
บุคลากรมีภาวะอ้วนลงพุงสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าระดับคอเลสเตอรอลและระดับไตรกลีเซอรไรด์ในเลือดผิดปกติถึงร้อย
ละ 30 ในบุคลากรที่มีอายุเฉลี่ยเพียง 29 ปี ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขและป้องกันโรคเรื้อรังต่าง ๆ
ที่จะตามมาในอนาคต โรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพและภาพลักษณ์ด้าน
สุขภาพที่ดีเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป เช่น การเต้นแอโรบิก การทำโยคะ ทุกวันพุธ แต่จากลักษณะงานของบุคลากร
ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอ ในที่สุดการจัดกิจกรรมจะมีคนเข้าร่วมน้อยมาก แม้ว่าบุคลากรจะมีความรู้
และเข้าใจถึงแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาโรคอ้วนเป็นอย่างดี โดยรับรู้ว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าพอเหมาะ
กับความต้องการของร่างกาย เพื่อที่จะสามารถควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมกับส่วนสูงและมีร้อยละของไขมันในร่างกายอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน อันจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากยังไม่มีแรงจูงใจมากพอในการ
ทำกิจกรรมด้วยตนเอง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง สนใจใช้รูปแบบการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกาย ระดับไขมันในเลือด และสมรรถภาพร่างกายของบุคลากรด้วยการขี่จักรยาน  
เนื่องจากการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน ร่างกายไม่ต้องรับน้ำหนักทั้งหมด และเหมาะกับผู้ที่มีน้ำหนักเกินที่อาจมี
ปัญหาเป็นโรคข้ออักเสบหรือข้อเข่าเสื่อม โดยเพิ่มความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการโดยกำหนดเส้นทางรอบ ๆ
มหาวิทยาลัยทำให้เกิดความผ่อนคลายโดยจัดเป็นโครงการ “ร้อยไมล์หัวใจดี๊ดี” ของชมรมคนรักษ์สุขภาพ ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งการทำกิจกรรมในรูปแบบเป็นทีม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำ
กิจกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพขององค์กร และนำผลการศึกษาที่ได้
ไปวางแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนกับบุคลากรต่อไป!!
2. วิธีการดำเนินการวิจัย!!
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง ประชากรเป็นบุคลากรทางการพยาบาล ของ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่มีภาวะอ้วนลงพุงและมีภาวะไขมันในเลือดสูงจำนวน 240 คน กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร Krejcie & morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 118 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 96 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ๆละ 32 คน กลุ่มที่ 1 เป็นก
ลุ่มที่ออกกำลังกายโดยการขี่จักรยาน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ออกกำลังกายตามปกติ  และกลุ่มที่ 3 ไม่ออกกำลังกาย โดยกลุ่ม
ที่ 1 ต้องสามารถขับขี่จักรยานได้ดี และกลุ่มตัวอย่างต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 90% ของจำนวนครั้งที่ กำหนด          
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เป็นแบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล              
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน แผนกที่ปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลการตรวจร่างกาย ได้แก่ ส่วนสูง      
น้ำหนัก  BMI  ร้อยละไขมันใต้ผิวหนัง  ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก  ความจุปอด   การวัดความอ่อนตัว
ด้านหน้า แรงบีบมือ การวัดแรงเหยียดขา การวัดความอดทนระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ระดับ Cholesterol 
Triglyceride และ HDL-c ในเลือด ชุดที่ 2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีคำถามทั้งหมดจำนวน 
10 ข้อ ลักษณะคำถามแบบ rating scale 5 ระดับ ดำเนินการทดลองในช่วงระยะเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 
2557 โดยมี ขั้นตอน ดังนี้!!
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยกลุ่มตัวอย่างไม่มีการออกกำลังกาย
อย่างหนักก่อนวันที่มาตรวจวัดอย่างน้อย 1 วัน จะทำการตรวจวัดภายหลังรับประทานอาหารไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงและ    
ถ่ายปัสสาวะก่อนทำการตรวจวัด !!

� !
ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน จะขี่จักรยานด้วยอัตราเร็ว 25-28 กม./ชม.ให้อัตราเต้นของหัวใจอยู่
ระหว่าง 75-80 ครั้งต่อนาที ระยะเวลานาน 30-45 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ3-5 /วันๆละประมาณ 10 กิโลเมตรตามเส้นทาง
รอบมหาวิทยาลัยโดยมีผู้นำกลุ่มพาไปทุกวัน และชมรมรักษ์สุขภาพดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับชนิด ปริมาณและพลังงาน
ของอาหารแต่ละชนิด โดยมีสาธิตการประกอบอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนัก กำหนดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่วมเรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง กลุ่มออกกำลังกายตามปกติจะเข้ากลุ่มเดิน กลุ่มเต้นแอโรบิกและกลุ่มกายบริหาร โดยออก
กำลังกายวันละ 30-45 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน เช่นเดียวกัน!

ขั้นตอนที่ 3 ภายหลังการดำเนินการ 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทุกคนเข้าตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย !
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนัก ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย ร้อยละของไขมัน
ในร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ความจุปอด (Vital Capacity) ความอ่อนตัว (Flexibility) แรงบีบมือ (Grip 
Strength) แรงเหยียดขา (Leg Strength) ความอดทนระบบหัวใจและระบบการไหลเวียนเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ระดับความดันโลหิตขณะบีบตัว ระดับความดันโลหิตขณะคลายตัว ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
แล้วทำการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยภายในก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ Paired t-test  วิเคราะห์ความแตก
ต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ  ANOVA!!

� !
3.ผลการวิจัย !!
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน กลุ่มออกกำลังกายตามปกติและ
กลุ่มไม่ออกกำลังกาย ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์   มีดังนี้  !!
3.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายภายในกลุ่มก่อนและหลังการทดลอง  !
3.1.1 น้ำหนักตัวของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มออกกำลังกายตามปกติมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.05 ส่วนกลุ่มไม่ออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน!
3.1.2 ดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มออกกำลังกายตามปกติมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.05 ส่วนกลุ่มไม่ออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน !
3.1.3 เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มออกกำลังกายตามปกติมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.05 ส่วนกลุ่มไม่ออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน!
3.1.4 ความดันโลหิต ทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกัน!
3.1.5 อัตราการเต้นหัวใจขณะพักทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกัน!
3.1.6 ความจุปอดของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มออกกำลังกายตามปกติมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.05 ส่วนกลุ่มไม่ออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน!
3.1.7 แรงบีบมือของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มออกกำลังกายตามปกติมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.05 ส่วนกลุ่มไม่ออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน!
3.1.8 แรงเหยียดขาของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มออกกำลังกายตามปกติมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.05 ส่วนกลุ่มไม่ออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน!
3.1.9 ความอ่อนตัวด้านหน้าของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มออกกำลังกายตามปกติมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.05 ส่วนกลุ่มไม่ออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน!
3.1.10 ความอดทนระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มออกกำลัง
กายตามปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.05 ส่วนกลุ่มไม่ออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน!!
3.2 ผลการตรวจเคมีเลือด พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในประเด็นดังต่อไปนี้ 1)กลุ่มออกกำลังกายด้วย
การขี่จักรยาน มีค่า Cholesterol และTriglyceride ลดลงมากกว่ากลุ่มออกกำลังกายตามปกติและกลุ่มไม่ออกกำลังกาย 
2) กลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและออกกำลังกายตามปกติ มี่ค่า HDL-c เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มไม่ออกกำลังกาย!!
3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.05 ในประเด็น ต่อไปนี้ 1) กลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มที่ออกกำลังกาย
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ตามปกติมีค่าเฉลี่ยน้ำหนัก ดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง แตกต่างจากกลุ่มไม่ออกกำลังกาย 2) กลุ่มออกกำลัง
กายด้วยการขี่จักรยานมีค่าความจุปอด แรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความอดทนระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด แตกต่างกลุ่ม
ออกกำลังกายตามปกติและกลุ่มไม่ออกกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  !

3.4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี ( � = 3.47)!!
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนทดลองและภายหลังการทดลองภายในแต่ละกลุ่ม

� !
4. วิจารณ์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ!!
4.1.ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย ของกลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน กลุ่มออกกำลังกายตามปกติและ
กลุ่มไม่ออกกำลังกาย พบว่าค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว ดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังของกลุ่มออกกำลังกายด้วย
การขี่จักรยานหลังการทดลองแตกต่างจากก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่าเป็นผลจาก
กิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การใช้โปรแกรมควบคุมอาหาร การออกกำลังกายทุกวันและการมา
ชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจมาก เนื่องจากได้เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม กลุ่มตัวอย่างจึงให้คำแนะนำ ซึ่งกันและกันในการควบคุมอาหาร ชนิดของอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อ
เพราะสามารถคำนวณพลังงานได้รวดเร็วทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ และในการออก
กำลังกายพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานจะชักชวนกันไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน               
ซึ่งความหนักของการออกกำลังกายอยู่ในช่วง 25-28 กม./ชม. อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ระหว่าง 75-80% ของอัตราการ
เต้นหัวใจสูงสุด ทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ 300 แคลอรี/ชม. เมื่อทำสม่ำเสมอสามารถลดความอ้วนได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของปริฉัตร พงษ์หารและคณะ (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงของอาสา
สมัครสาธารณสุขและการศึกษาของสุทธิวรรณ ปรีชาและจิราภรณ์ ขันโต (2551) ที่ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพบว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีน้ำหนักตัว ดัชนีมวลกายและรอบเอวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 รวมทั้งการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทำให้สมรรถภาพแอโรบิก เพียงพอต่อการที่ร่างกายจะนำไขมันใน
ร่างกายมาใช้เมตาบอลิสึมในร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นและเมื่อควบคุมพลังงานที่ได้จากอาหารเข้าไปใน
ร่างกายให้ลดลงในแต่ละวัน ร่างกายจึงเริ่มนำไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายออกมาใช้  จึงสามารถลดไขมันโดยรวมของ
ร่างกายได้ดังการศึกษาของเสริมพงศ์ ศิริสุขเจริญพร (2550) พบว่าสรรถภาพทางกายของประชาชนในเขตบ้านบึง  จังหวัด
ชลบุรีที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะมีการสะสมไขมันใต้ผิวหนังน้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันจะมี
ประโยชน์ต่อร่างกายโดยทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้ร่างกายอบอุ่นและถ่ายเทความร้อนกับสภาพแวดล้อมได้ดี 
แต่การมีเปอร์เซ็นต์ไขมันมากไขมันในเลือดอาจสูงได้และจะเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดและหัวใจ !!

x
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สำหรับผลการศึกษาสมรรถภาพร่างกายในประเด็น ความจุปอด แรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความอ่อนตัวด้านหน้าและความ
อดทนระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ของกลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน และกลุ่มที่ออกกำลังกายตามปกติมี
สมรรถภาพสูงขึ้น  แสดงว่าการเคลื่อนไหวร่างกายที่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นกว่าปกติเพียงพอที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจ
แข็งแรง และหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดี เนื่องมาจากการขี่จักรยานมีผลทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา     
เพิ่มขึ้น ระบบการไหลเวียนโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนได้อย่างเพียงพอปอด
สามารถรับออกซิเจนได้มากขึ้น การหายใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของนงพะงา ศิวานุวัฒน์  (2550) 
ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลของการเดินแบบสะสมและแบบต่อเนื่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพของหญิงวัย
ทำงานพบว่ามีผลดีต่อสภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิต ความจุปอด ความอ่อน
ตัว ความอดทน ความแข็งแรงของของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขา รวมทั้งการวัดความอดทนของระบบหัวใจและไหล
เวียนโลหิตนั้น คือการวัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวียน
โลหิต ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิก  ได้แก่ การวิจัยการเต้นแอโรบิกของ Grant et.al .
(1998) การวิจัยการเดินและการวิ่งของ Reis JF et.al.(2011) และการวิจัยของ Solal CA.et al.(1990) ที่ พบว่าการออก
กำลังกายโดยการปั่นจักรยานสามารถเพิ่มความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด แต่ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน กลุ่มที่ออกกำลังกายตามปกติและกลุ่มไม่ออก
กำลังกายพบว่า ค่า BMI เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง ความจุปอด แรงบีบมือ แรงเหยียดขาและความอดทนของระบบหัวใจ
และไหลเวียนโลหิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยกลุ่มออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน       
จะมีผลของการลดน้ำหนัก และ BMI ได้ดีกว่า รวมทั้งสมรรถภาพของร่างกายคือ ความจุปอด แรงบีบมือ แรงเหยียดขา
ความอ่อนตัวด้านหน้าและความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตสูงขึ้นมากกว่าทั้งสองกลุ่ม แม้ว่ากลุ่มที่                   
ออกกำลังกายตามปกติจะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มขี่จักรยาน แต่รูปแบบการออกกำลังกายอาจยังไม่ส่งผล
ต่อการสลายไขมันที่สะสมบริเวณพุง ต้นขาหรือต้นแขนได้ชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาของไวพจน์ จันทร์เสมและปธาน
ศาสน จับจิตร (2550) ที่ศึกษารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินพบว่าการขี่จักรยานมี
ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความอ่อนตัวหลังการทดลอง 8 สัปดาห์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขี่จักรยานเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เป็นจังหวะ ไม่หนักต่อไขข้อในแง่
ของกลศาสตร์การขี่จักรยานเป็นการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพใช้แรงน้อยแต่ได้ระยะทางไกล น้ำหนักตัวจะถ่ายไปบนอาน
และมือ ขาจะไม่รับน้ำหนักมากกล้ามเนื้อที่ใช้ขับเคลื่อนเป็นกล้ามเนื้อมัดที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายคือกล้ามเนื้อต้นขาด้าน
หน้าและกล้ามเนื้อน่องทำให้แรงเหยียดขามีความแข็งแรงขึ้น รวมทั้งการขี่จักรยานเป็นการออกกำลังกายที่มีความหนัก
ปานกลาง การขี่อย่างต่อเนื่องเป็นการทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดี การไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายดีขึ้น กระจายไปถึง
เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและอวัยวะสำคัญของร่างกาย ได้แก่สมองและไต ช่วยลดการเก็บสะสมตะกรันไขมัน
ของอาหารที่รับประทานเข้าไปมีผลต่อการเพิ่มระดับ HDL-c ในเลือด  !!
4.2 ผลการตรวจทางเคมีเลือด การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการตรวจทางเคมีเลือดในกลุ่มออกกำลัง
กายด้วยจักรยาน กลุ่มออกกำลังกายตามปกติและกลุ่มไม่ออกกำลังกาย พบว่าในกลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน    
มีค่าเฉลี่ยการลดลงของระดับCholesterolและ Triglyceride มากกว่ากลุ่มออกกำลังกายตามปกติและกลุ่ม                        
ไม่ออกกำลังกาย ผลการวิเคราะห์ทางเคมีเลือดแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานมีการเคลื่อนไหว
ร่างกายมากกว่า จึงสามารถนำเอาไขมันที่ที่เก็บสะสมในร่างกายในรูปของ Cholesterol และ Triglyceride เข้ามาสู่
กระบวนการเมตาบอลิกเพื่อสร้างพลังงานในขณะที่ออกกำลังกายจึงเป็นผลดีในการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดี
กว่ากลุ่มที่ไม่ออกกำลังกาย!!
จากผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่ากลุ่มที่มีการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานและกลุ่มที่ออกกำลังกายตามปกติ เพื่อลดความ
อ้วนเป็นวิธีการที่ได้ผลเร็วที่สุดวิธีหนึ่ง เนื่องจากช่วยสลายไขมันที่พุง สะโพกและต้นขา รวมทั้งเพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้ดี
ขึ้นคือทำให้หัวใจแข็ง แรง กล้ามเนื้อแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนต่างๆ เพราะเป็นการออกกำลังกาย
แบบใช้ออกซิเจนโดยมีการทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและทำแบบต่อเนื่อง หากใช้ระยะเวลามากพอจะสามารถลดไขมันใน
เลือดโดยรวมได้ดีกว่าการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว !
           !
5. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ !!
5.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ !
จากผลการวิจัยดังกล่าว ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ควรมีการแก้ไขปัญหาภาวะดัชนี
มวลกายเกินมาตรฐานของบุคลากรอย่างจริงจัง โดยกำหนดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลให้มีการ จัดโปรแกรมเพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร โดยมีผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในการจัดกิจกรรมและสร้างบุคคลต้นแบบเพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น มีการจัดทำโปรแกรม
ควบคุมอาหารโดยผู้มีความรู้ด้านโภชนาการ การจัดทำโปรแกรมออกกำลังกายสม่ำเสมอและหลากหลาย ได้แก่ การขี่
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จักรยาน การเดินวิ่ง การเล่นกีฬาอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น  มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภคเพื่อสร้างความตระหนักและ
จิตสำนึกแก่บุคลากรในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นต้น!!
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป!
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในบุคคลากรที่ไม่ค่อยออกกำลังกายและผู้ที่ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานในประเด็นของ
การใช้พลังงานในร่างกายว่ามีการใช้ค่าพลังงานจากสารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันมากกว่าเพื่อนำข้อเท็จจริงมาจัด
เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมอาหารให้เหมาะสมต่อไป!!
6. กิตติกรรมประกาศ!!
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานโครงการ การผลักดัน      
การเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ทุน
วิจัยและศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่สนับสนุนสถานที่และบุคลากรในการอำนวย
ความสะดวกแก่โครงการวิจัย รวมทั้งคณาจารย์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะพละศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์และความรู้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สุดท้ายผู้วิจัยขอ
ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ทำให้โครงการวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี!!
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ความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ!
Pedestrians Expectation of Using in Public Footpath Safety!!

ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ และ ธีรโชติ ภูมิภมร!
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์!!

บทคัดย่อ!!
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าและสังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ในเบื้องต้นจากการ
ศึกษาความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวัง
ของคนเดินเท้า โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกคัดเลือก และเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participated Observation) เพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นในมิติเชิงลึกในกลุ่ม
โดยเฉพาะผู้ใช้ทางเดินเท้าสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 ใช้ทางเท้าสาธารณะและมีความ
คาดหวังต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะระดับสูงสุดถึงร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาระดับความคาดหวัง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในด้านความสะดวกปลอดภัยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการภูมิทัศน์ทางเท้าและ            
สิ่งแวดล้อม และด้านการจัดระเบียบและการจัดการทางเท้า ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นจริง พบว่า ความ
ปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะอยู่ในระดับต่ำในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านความสะดวกปลอดภัย ทั้งนี้ ปัจจัยที่        
ส่งผลต่อความคาดหวัง พบว่า พฤติกรรมการใช้ทางเท้าสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในด้าน
ความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะสูงสุด โดยพบว่าคนเดินเท้าที่ใช้ทางเท้าเป็นประจำมีความคาดหวังต่อความ
ปลอดภัยสูงกว่าคนเดินเท้าที่ไม่ใช้ทางเท้าเป็นประจำ ข้อเสนอของผู้ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย 
(On-Going research)ต่อการสร้างความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ 3 ประการ คือ 1) ผลักดันให้หน่วยงานภาค
รัฐตระหนักต่อความปลอดภัยของพลเมือง อาทิ การติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้อง CCTV บริเวณทางเท้า 2) อำนวยความ
สะดวกให้คนเดินเท้าสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การส่งเสริมการใช้ทางเท้าร่วมกับบริการขนส่ง
มวลชนประเภทอื่น ๆ และ 3) จัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะในระดับหน่วยงานเพื่อขับ
เคลื่อนนโยบายด้านการเดินเท้าและใช้จักรยานในภาคปฏิบัติมากขึ้น !!
คำสำคัญ: ความคาดหวังของคนเดินเท้า, พฤติกรรมการใช้ทางเท้า, ความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ!!
Abstract!!
This research aims to study the expectations of pedestrian safety in the use of public footpath and examines 
the factors that will influence the expectations of pedestrians and analyze the behavior of the public footpath 
in everyday life. Research data are collected from Pedestrians aged 15-64 in the query to the target samples 
and the qualitative research methods by storing data using participatory observations in order to reflect the 
opinions of the depth dimension in particular the public footpath on a regular basis. The research findings are 
as follows: the pedestrians more than 60 percent used public footpath and the expectations for the safety of 
the public footpath on maximum level. Including the security facilities aspects, the organizing and managing 
the footpath aspects. and landscape footpath management and environment aspects, respectively. As 
compared to a real find on the safety of the public footpath is low in all aspects. Especially in the secure 
facilities aspects. Considering the factors that affect the expectations were behavior of the public footpath is 
an important factor influencing the expectations of safety for the public footpath. It was found that 
pedestrians using footpath regularly have higher expectations for the safety of pedestrians using footpath on 
a regular basis.Suggestions in this research are as follows: 1) to urge the authority government agencies 
realize the security of citizens, including the installation of lighting and CCTV pedestrian area, 2) to facilitate 
pedestrians can walk to effective as promoting the use of the footpath with other transit services and 3) to 
plan and manipulate a manual safety of the public footpath as the social policy powered pedestrian and 
bicycle use in more practical.!!
1. บทนำ!!
การเดินถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับการเดินทางในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ภายหลังศตวรรษที่ 20 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้การกระจายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในชีวิตประจำวันนอกที่อยู่อาศัย
ในเชิงพาณิชย์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเชิง
นิเวศวิทยาเมืองนำไปสู่การบรรเทาความแออัดผ่านชีวิตในเมืองที่หนาแน่น ทำให้การเดินทางกลับสู่การขี่จักรยานและการ
ใช้การขนส่งโดยให้เครื่องจักรกลขนาดเล็กและเชื่อมต่อผ่านการติดต่อสื่อสารที่อาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น (Wachs, 2014)  
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ในปัจจุบัน ภูมิปัญญาการเดินทางกลายเป็นทางเลือกหลักสำหรับคนเมืองมากขึ้น สะท้อนจากจำนวนคนเดินเท้า 
(Pedestrian) ในเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรัฐในการส่งเสริม
การใช้ระบบขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ หรือ การใช้จักรยานในการสันจรเดินทาง 
(Rodrigue, 2013) ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนคนเดินเท้าส่งผลโดยตรงต่อการลดจำนวนการสัญจรด้วยรถยนต์ส่วนตัว
และส่งผลโดยอ้อมต่อการส่งเสริมสุขภาพ (Jim P. Stimpson et.al, 2013)!!
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า การเดินทางของประชาชนมักใช้การเดินเท้าในเขตใจกลางเมืองที่เป็นย่าน
ธุรกิจการค้าและพบว่าลักษณะทางกายภาพของทางเท้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ทางเท้าของประชาชนใน
ระดับสูง (Naderi, J. R.,2002; Loukaitou, A., 2003) ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการเดินทางบนทางเท้าของ
ประชาชน คือ การออกแบบทางเท้าที่ไม่เหมาะสมและทางเท้าไม่มีคุณภาพ รวมทั้งการขาดการพิจารณาความสำคัญของ
ปัจจัยด้านความปลอดภัย ทำให้ประชาชนขาดแรงจูงใจการเดินเท้าและหันไปใช้การเดินทางด้วยรถแทน (วนารัตน์ กรอิส
รานุกูลและคณะ, 2552) ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของคนเดินเท้าและสนับสนุนการเดินทางโดยการเดินเท้าที่
ปลอดภัย การศึกษาความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะจึงมีความสำคัญ การเริ่มต้นศึกษาจากความคาดหวังของ
คนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะเป็นทางเลือกสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายและสานต่อโครงการ
ผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการใช้การเดิน
เท้าและจักรยานในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและช่วยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ใช้
ทางเท้าในชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพและความปลอดภัยของคนเดินเท้าสำหรับหน่วยงานภาค
รัฐ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ
กับความเป็นจริง และ 2) เพื่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของคนเดินเท้าและความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า
สาธารณะนำไปสู่การวางแผนออกแบบทางเท้าสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนเดินเท้าสามารถใช้          
ทางเดินเท้าที่สะดวกและปลอดภัย (walkability)!!
2. ระเบียบวิธีวิจัย!!
การศึกษาในงานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากงานวิจัยที่โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่
นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว  โดยสืบค้นเอกสาร ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการในวารสารต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจงานศึกษาทั้งในเชิงแนวคิดและทฤษฎี 
อีกทั้งยังได้อาศัยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เป็นหลักในการสำรวจความคาดหวัง โดยใช้แบบสอบถามซึ่ง
โดยการพัฒนาข้อคำถามจากที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาเอาไว้ในการทบทวนวรรณกรรมตามโดยอาศัยการสังเคราะห์องค์ความ
รู้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้อาศัยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participated 
Observation) เพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นในมิติเชิงลึกในกลุ่มโดยเฉพาะผู้ใช้ทางเดินเท้าสาธารณะ!!
3. พื้นที่ศึกษา!!
ในบทความนี้เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นจำนวน 775 ตัวอย่างใน 3 เขตประกอบด้วยเขตปทุมวัน เขตพระนคร 
และเขตบางพลัด จาก 10 เขตที่ถูกสุ่มขึ้นมาเป็นตัวแทนในการศึกษาจำนวน 50 เขตโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  โดยผู้วิจัยจะได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
อาศัยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Qualitative Analysis) โดยใช้การนำเสนอข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าร้อยละ 
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ให้เหมาะสมกับข้อมูลในแต่ละส่วน พร้อมอภิปรายข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงพหุ (Correlation & Multiple regression analysis) และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการพรรณนาข้อมูลสัมภาษณ์อาศัยการตีความใน           
ตัวข้อความ (Interpretive Analysis) เพื่อสรุปและอภิปรายผลการศึกษา!!
4. ผลการวิจัย!!
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง !

คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้เดินเท้าในเขตพื้นที่ศึกษาจำนวน 775 คน พบว่าผู้ใช้ทางเท้าเป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 58 มีอายุเฉลี่ยผู้เดินเท้าคือ 27.5 ปี และส่วนใหญ่ร้อยละ 69.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมี
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สถานภาพโสด นอกจากนี้ คนเดินเท้ามากกว่าครึ่งหนึ่ง ทำงานในบริษัทเอกชน รองลงมาคือ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา 
โดยกลุ่มตัวอย่างคนเดินเท้าส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-50,000 บาท !!
ข้อสังเกตประการสำคัญ คือ กลุ่มตัวอย่างคนเดินเท้ามากกว่าร้อยละ 80 ใช้ทางเท้าสัญจรเดินทางในชีวิตประจำวันควบคู่
กับการใช้รถโดยสารประจำทางและขนส่งมวลชนประเภทอื่นเป็นพาหนะในการเดินทางมากถึงร้อยละ 46 และใช้รถยนต์
ส่วนตัวร้อยละ 38 แต่มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง!

4.2 พฤติกรรมการใช้ทางเท้าสาธารณะ!!
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางและการใช้ทางเท้าสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ย 1.24 
ชั่วโมง ระยะทางเฉลี่ย 21 กิโลเมตร และใช้การเดินเป็นประจำ ร้อยละ 75 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนเดินเท้าที่ใช้ทางเท้า
สาธารณะทุกวันสูงถึงร้อยละ 71 โดยจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางและใช้ทางเท้าสาธารณะเป็นอันดับ 1 คือ ห้างสรรพสินค้า/
ตลาด รองลงมาคือ ที่ทำงาน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ!!
4.3 ความสะดวกปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ!!
ผลการศึกษาพบว่า ในบริเวณที่ผู้ตอบแบบสอบถามพักอาศัยและบริเวณใกล้เคียงที่พักอาศัย มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยด้านความ
สะดวกปลอดภัยต่ำเกือบทุกด้าน (ต่ำกว่า 3.00) ดังแผนภาพที่ 1 โดยเฉพาะในด้านวัตถุประสงค์การใช้ทางเท้า             
(ค่าเฉลี่ย=2.44) สอดคล้องกับข้อมูลสัมภาษณ์ พบว่า ทางเท้ามากกว่าครึ่งในกรุงเทพมหานครมีการใช้งานผิด
วัตถุประสงค์ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนเดินเท้า อาทิ รถมอเตอร์ไซด์วิ่งบนทางเท้า หาบเร่แผงลอยกีดขวาง การตั้งร้านค้าใน
บริเวณทางเท้า เป็นต้น !

� !

หมายเหตุ:! 1 หมายถึง ทางเท้าสาธารณะมีจุดเชื่อมต่อกับบริการขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะ!
! ! 2 หมายถึง ทางเดินเท้าแยกจากทางถนนชัดเจน!
! ! 3 หมายถึง ทางเดินเท้าที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางเดินเท้า!
! ! 4 หมายถึง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเท้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อการใช้งาน!
! ! 5 หมายถึง ทางเดินเท้าที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน!
! ! 6 หมายถึง ไม่มีสิ่งรบกวนในการใช้ทางเท้าของท่าน เช่น ขยะและสิ่งปฏิกูล!
! ! 7 หมายถึง ทางเดินเท้าที่ผู้คนใช้สัญจรเป็นประจำ!
! ! 8 หมายถึง ไม่มีปัญหาความปลอดภัยในการใช้เช่น วัสดุชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน!
! ! 9 หมายถึง ไม่มีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น รถมอเตอร์ไซด์วิ่งบนทางเท้า หาบเร่แผงลอย!!
4.4 ความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ!!
ผลการศึกษาพบว่า คนเดินเท้ามีความคาดหวังต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะมากกว่าร้อยละ 90 ทุกด้าน
ในระดับสูงสุด ทั้งด้านความสะดวกปลอดภัย (ร้อยละ 91.85) ด้านการจัดการภูมิทัศน์ทางเท้าและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 
91.37) และด้านการการจัดระเบียบและการจัดการทางเท้า (ร้อยละ 89.15) อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริง คนเดินเท้า
ประเมินศักยภาพของทางเท้าสาธารณะอยู่ในระดับต่ำ คือ น้อยกว่าร้อยละ 50 ในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านความสะดวก
ปลอดภัย (ร้อยละ 42.26) ด้านการจัดการภูมิทัศน์ทางเท้าและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 42.36) และด้านการการจัดระเบียบและ
การจัดการทางเท้า (ร้อยละ 47.79) ตามลำดับ ดังแผนภาพที่ 2!

แผนภาพท่ี 1 ค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ
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4.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวัง!!
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ แสดงให้เห็น
แนวโน้มและโอกาสของปัจจัยที่น่าจะมีความสำคัญต่อการกำหนดความคาดหวังด้านความปลอดภัยของคนเดินเท้า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจน่าที่จะได้มีการตรวจสอบและอภิปรายผลเพื่อพิสูจน์ว่ามีอิทธิพลต่อความคาดหวัง
ของคนเดินเท้าหรือไม่ อย่างไรโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงพหุ (Correlation & Multiple 
regression analysis)!!

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุจำแนกตามความคาดหวังของคนเดินแต่ละด้าน!

หมายเหตุ: * Significance at 0.5, !
  ** Significance at 0.05,!
  *** Significance at 0.01!!

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ 
โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านความสะดวกปลอดภัย ด้านการจัดระเบียบและการ
จัดการทางเท้า และ ด้านการจัดการภูมิทัศน์ทางเท้าและสิ่งแวดล้อม พบว่า เมื่อพิจารณาคุณลักษณะทั่วไป เพศ เป็นปัจจัย

แผนภาพท่ี 2 ความคาดหวังของคนเดินเท้าในด้านต่างๆ

รวมทุกด้าน

ด้านการจัดภูมิทัศน์ทางเท้าและสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดระเบียบและการจัดการทางเท้า

ด้านความสะดวกปลอดภัย 91.85%

89.15%

91.37%

90.79%

42.26%

47.79%

42.36%

44.14%

ความเป็นจริง
ความคาดหวัง

ปัจจัยส่วนบุคคล,!

ปัจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจ

ความคาดหวังของคนเดินเท้า

ด้านความสะดวกปลอดภัย ด้านการจัดระเบียบ!
และการจัดการทางเท้า

ด้านการจัดการภูมิทัศน์!
ทางเท้าและสิ่งแวดล้อม

เพศ (Ref.เพศชาย) .663*** -.227** .013

จำนวนปีที่พักอาศัยในกรุงเทพ (ปี) .003** -.022*** -.019***

ภูมิลำเนา (Ref.ต่างจังหวัด) -.042*** .042*** .042***

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บาท) .096*** .657* .559*

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง (Ref.รถตู้/มอเตอร์ไซด์/
รถยนต์ส่วนตัว/รถจักรยาน/อื่นๆ)

-.025* .008 .016

การใช้ทางเท้าในชีวิตประจำวัน (Ref. ไม่ใช้) .290*** -.080* -.299***

ระยะทางเฉลี่ยในการเดินทาง (กิโลเมตร) .160*** -.012 -.036

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทาง (ชั่วโมง) .476** -.031 -.157**

ค่าคงที่ (constant) 8.666*** 8.043*** 7.547***

Adjust R-Square 0.285 0.108 0.195

n 622 694 593
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สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังด้านความสะดวกปลอดภัยและด้านการจัดระเบียบและการจัดการทางเท้าเท่านั้น         
แต่ด้านการจัดการภูมิทัศน์ทางเท้าและสิ่งแวดล้อม เพศไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของคนเดินเท้า !!
ทั้งนี้ ปัจจัยด้านระยะเวลาที่พักอาศัย ภูมิลำเนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง
ของคนเดินเท้าในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนเดินเท้าที่พักอาศัยในเขตเมืองมีความคาดหวังในด้านต่าง ๆ สูงกว่าใน
เขตชนบท !!
อย่างไรก็ดี ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ พฤติกรรมการเดินทาง และใช้ทางเท้าในชีวิตประจำวันของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า และบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ มีความคาดหวังในด้านความ
สะดวกปลอดภัยเท่านั้น ในขณะที่พฤติกรรมการใช้ทางเท้าในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาและระยะทางในการเดินทาง           
มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของคนเดินเท้าในทุกด้าน !!
5. อภิปรายผล บทสรุป และข้อเสนอแนะ!!
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจำนวน 775 ตัวอย่างจากทั้งหมด 2,827 ตัวอย่าง 
พบว่า คนเดินเท้ามีแนวโน้มที่จะมีความคาดหวังต่อการใช้ทางเท้าสาธารณะสูงทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความสะดวกปลอดภัย 
ด้านการจัดระเบียบและการจัดการทางเท้า และด้านการจัดภูมิทัศน์ทางเท้าและสิ่งแวดล้อม และเมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความคาดหวังของคนเดินเท้า พบว่า เพศ ระยะเวลาที่พักอาศัยในกรุงเทพ ภูมิลำเนา และพฤติกรรมการเดินทางและใช้
ทางเท้าในชีวิตประจำวัน มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของคนเดินเท้าโดยเฉพาะในด้านความสะดวกปลอดภัย  และแนวโน้ม
จากการสังเคราะห์ข้อมูล สะท้อนให้เห็นว่า คนเดินเท้าใส่ใจต่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ทางเท้ามากขึ้นและให้
ความสำคัญกับการเดินเท้าเขตใจกลางเมืองที่เป็นย่านธุรกิจการค้า (Rodrigue, 2013)  โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพ
ของทางเท้า (Naderi, J. R.,2002, Loukaitou-Sideris, A., 2003) และปัจจัยด้านความปลอดภัย (วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
และคณะ, 2552) เป็นส่วนสำคัญและเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเดินทางในชีวิตประจำวัน!!
ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ยังสนับสนุนให้เห็นว่า คนเดินเท้ามีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทเข้ามา
ควบคุมและดูแลความปลอดภัยของคนเดินเท้าเป็นพิเศษ อาทิ การติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้อง CCTV บริเวณทางเท้า 
หรืออำนวยความสะดวกให้คนเดินเท้าสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาณไฟคนเดินเท้า เป็นต้น !!
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย (On-going Process) พบว่า คนเดินเท้าต้องการให้สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติมีการจัดการปัญหาการรุกล้ำทางเท้าและการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมกับรับหาบเร่แผงลอยบททางเท้าไม่ให้
กระทบต่อการสัญจรเดินทางในชีวิตประจำวัน อีกทั้งควรมีมาตรการทางกฎหมายในการเอาผิดกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งบน
ทางเท้าเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น!!
อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย การจัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะในระดับหน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเดินเท้าและใช้จักรยานในภาคปฏิบัติมากขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
มวลชนประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ หรือ การใช้จักรยานในการสันจรเดินทางประจำวัน !!
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หมวกไฟจักรยาน!
Bicycle’s Helmet on!!

ปัทมา ลงกานี 1, อาจารย์อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร 2!
1อาจารย์ประจำ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่!

2 อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย!!
 บทคัดย่อ!!
การปั่นจักรยานมีประโยชน์หลายอย่างทั้งทางสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจอีกทั้งยังเป็นการลดมลพิษในการเดินทาง 
ข้อดีเหล่านี้ทำให้เกิดความนิยมในการปั่นจักรยานที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จำนวนประชากรในการปั่นจักรยานที่มากขึ้นก็
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่มากขึ้นตามมาด้วย อาจารย์ปัทมา ลงกานี จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และอาจารย์อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เล็งเห็นว่าหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางจักรยานอาจเกิดจากการปล่อยมือเพื่อให้สัญญาณในการเลี้ยวและการให้
สัญญาณจราจรที่ไม่ชัดเจนของผู้ปั่นจักรยานต่อผู้ใช้ท้องถนนร่วมจึงได้นำสร้างวงจรไฟติดบนหมวกสำหรับผู้ปั่นจักรยาน
อย่างง่ายโดยสามารถเตือนผู้ร่วมใช้ทางกับผู้ขับขี่จักรยานให้สามารถทราบได้ว่าผู้ขับขี่จักรยานกำลังจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยว
ขวา โดยวงจรจะควบคุมการเปิด-ปิดของ LED แสดงสถานะเลี้ยวซ้ายหรือขวา การควบคุมจะอาศัยหลักการทำงานของ 
Gyroscope และ Accelerometer ตรวจจับการเอียงคอของผู้ใช้งานไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงสัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย
และขวาตามลำดับ เพื่อหวังว่าจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อผู้ขับขี่จักรยานบนถนนสาธารณะต่อไป 
ผู้วิจัยได้นำหมวกไฟไปทดสอบความคิดเห็นด้านการใช้งานและความพึงพอใจของการใช้งานหมวกไฟ โดยการออกแบบ
สอบถามเพื่อถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จักรยานจำนวน 30 คน โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้งานหมวกไฟจักรยาน
ในฐานะที่ปั่นด้วยตนเองและในฐานะของผู้ใช้ทางร่วม เนื่องจากหมวกจักรยานที่ได้จัดทำขึ้นนี้เป็นหมวกต้นแบบที่ทำขึ้นครั้ง
แรกและยังไม่มีคนใช้มาก่อนจึงเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผู้ใช้จักรยานผลการตอบรับจึงมีหลาหลายทั้งด้านบวกและด้านลบ 
ซึ่งผู้ทำการวิจัยได้สรุปผลตอบรับการใช้งานหมวกไฟจักรยานพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาหมวกไฟจักรยานในอนาคต
ไว้ในงานนี้อีกด้วย!!
คำสาคัญ: หมวกจักรยาน, ไฟจักรยาน, การให้สัญญาณจักรยาน, อุบัติเหตุจากการใช้จักรยาน, วงจรควบคุม LED!!
Cycling has many benefits, both physical and mental health as well as reduce pollution in travel. These 
advantages make the popularity of cycling increase very quickly. However, the more population on the bike 
become the more accidents happen. Followed by lecturer Pattama Longani from the College of Arts, Media 
and Technology, Chiang Mai University and lecturer Anusorn Yodjaiphet from the Faculty of Engineering, 
Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai, the causes of bicycle accidents can be caused by 
the unhand from a bicycle bar to show signals in order to make a turn. The presently used turning signs are 
also unclear for the other cyclists on the road. Therefore, we create a simple circuit mounted on the helmet 
for showing cycling symbols. Cyclists can show signal for turning left or turning right by tilting their head to 
the left and right, respectively. This circuit is controlled by using the function of Gyroscope and 
Accelerometer. Without unhand, we hope that this artifact will help to reduce accidents for cyclists while they 
ride on the road. For searching about the complacency and some suggestion in using the helmet, we give 
some questionnaires to 30 of cyclists.  Because this kind of helmet is a novelty for the biker, there are 
varieties of feedback. We received both positive and negative opinion. This research has concluded 
feedback of the helmet use and also states the recommendations for future development.!!
Keywords: bicycle’s helmet, bicycle light, bicycle signaling, bicycle accident, LED controller!!
1. บทนำ!!
ในปัจจุบันการจราจรบนท้องถนนเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทำให้มีอัตราของรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ รวมไปถึงรถจักรยาน เพิ่มขึ้นบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก การเพิ่มขึ้นของอัตรายานพาหนะดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหา
หลักของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่ 
อีกทั้งยังมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นทุกทุกปี โดยอุบัติเหตุหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่จักรยานเกิดจากการที่ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รวมไปถึงรถจักรยานที่ขับขี่ในเวลากลางคืน ไม่สามารถเห็นผู้ขับขี่จักรยานได้ โครงการนี้จึงได้นำ
เทคโนโลยีการสร้างวงจรไฟติดบนหมวกสำหรับผู้ปั่นจักรยานอย่างง่ายโดยสามารถเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และ
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รถยนต์ท่านอื่นว่าผู้ขับขี่จักรยานกำลังจะเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือกำลังจะเบรกได้เพื่อหวังว่าจะช่วยลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุและความสูญเสียต่อผู้ขับขี่จักรยานบนถนนสาธารณะต่อไป!!
2. วัตถุประสงค์ !!
2.1 เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้จักรยาน!
2.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชนจักรยาน ลดการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะและลดความสูญเสียของชีวิตและ
ทรัพย์สิน ที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน!!
3. ระเบียบวิธีวิจัย !!
3.1 ออกแบบการติดไฟบนหมวกกันน๊อค !
3.1.1 ออกแบบฐานของการติด LED บนหมวกกันน๊อค!
3.1.2 จัดซื้อและจัดทำฐานของการติด LED บนหมวกกันน๊อค!
3.1.3 ติด LED ลงบนฐาน!
3.1.4 ออกแบบวงจรควบคุมการเปิด-ปิดของ LEDแสดงสถานะเลี้ยวซ้าย ขวา และหยุดเคลื่อนที่โดยอาศัยหลักการทำงาน
ของ Gyroscope และ Accelerometer!
3.2 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์หมวกไฟจักรยาน และการใช้งานในขณะปั่นจักรยาน โดยใช้แบบสอบถามและ
การพูดคุย!
3.3 สำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้พื้นที่ถนนร่วมกับผู้ใช้หมวกไฟจักรยานถึงความพึงพอใจและความชัดเจนในการ         
มองเห็น โดยใช้แบบสอบถามและการพูดคุย!!
4. อุปกรณ์และวิธีการ !!
4.1 การออกแบบการใช้อุปกรณ์กับหมวก!!
มีการออกแบบวงจรให้สามารถใช้ได้กับหมวกทุกชนิดที่มีรูทางด้านท้าย และมีการป้องกันน้ำในเบื้องต้น โดยหากล่อง
มาใส่ แล้วใช้ยางยืดและเทปหนามเตยสอดไปในรูของหมวกเพื่อยึดหมวก ตามภาพที่ 1 !
โครงการได้กำหนดไฟเลี้ยวสีเหลืองอำพัน และไฟเบรกสีแดง โดยอ้างอิงความถูกต้องจากเว็บไซด์ของกองบังคับการ
ตำรวจจราจร พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 3 การใช้ทางเดินรถ หมวด 1 การขับรถระบุใน มาตรา 38 [1]!
การชาร์ตไฟ 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. และจะสามารถใช้งานหมวกได้เป็นเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง!!

4.2 การออกแบบวงจร !
นำอุปกรณ์ตามตารางที่ 1 มาประกอบกันเป็นแผงวงจรหมวกไฟจักรยาน โดยวงจรต่าง ๆ ได้แสดงไว้ในภาพที่ 2 การ
ออกแบบวงจรพิมพ์รวมถึงการวางอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ได้แสดงไว้ในภาพที่ 3 และวงจรควบคุมหมวกไฟจักรยานหลัง
จากทำการบัดกรีเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แสดงไว้ในภาพที่ 4!!

ตารางที่ 1 รายการอุปกรณ์!
อุปกรณ์ จำนวน (ตัว) อุปกรณ์ จำนวน (ตัว)

MCP73831/2 [2] 1 Transistor BC547 4

Micro USB type B ตัวเมีย 1 LED Super bright สีแดง 4

Capacitor 4.7uF 2 LED Super bright สีเหลือง 8

LED สีแดง 1 Resistor 470 ohm 1

บอร์ด Arduino mini pro 3.3V 8MHz [3] 1 Resistor 2k ohm 2

Buzzer 3 โวลต์ 1 Resistor 100 ohm 3

บอร์ด Accelerometer MMA7455L [4] 1 Resistor 10k ohm 3

LDR 1 Resistor 4.7k ohm 2

Battery lituim-ion 3.3 โวลต์ 1000mAh 1
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!

� !
     ภาพที่ 2 วงจรต่าง ๆ!!

� �                !
      !

ภาพที่ 3 แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และ การวางอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์!!

� !!
ภาพที่ 4 วงจรควบคุมหมวกไฟจักรยานหลังจากทำการบัดกรี!!
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วงจรควบคุมหมวกไฟจักรยานทำงานได้โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จะวัดความเอียงของศีรษะด้วยเซนเซอร์ 
Accelerometer โดยจะทำการเชื่อมต่อผ่านช่องทาง I2C และเก็บค่าความเอียงในระนาบแกน XYZ ประมวลผล ถ้าหาก
เซนเซอร์ตรวจจับได้ว่ามีการเบี่ยงเบนของศีรษะไปทางซ้ายหรือขวาเกินกว่า 12 องศา ระบบจะเริ่มจับเวลาว่าเอียงค้างเกิน
กว่า 1.5 วินาทีหรือไม่ ถ้าเอียงครบตามเวลาที่กำหนด จะมีเสียงเตือนออกมาที่ลำโพง Buzzer และ ไฟเลี้ยงจะกระพริบตาม
ทิศทางของการเอียงศีรษะ โดยจะกระพริบนานเป็นเวลา 10 วินาที แล้วดับไป ส่วนเซนเซอร์แสงนั้นจะทำงานควบคู่กับ LED 
สีแดงตรงกลาง หากระดับแสงมีความเข้มกว่าที่กำหนดไว้จากค่าความต้านทานในวงจรจะกำหนดให้ LED สีแดงสว่าง     
ค้างไว้ หรือถ้าเป็นช่วงที่มีความเข้มของแสงมาก แต่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า LED ก็จะสว่างค้างเช่นกัน                     
แผนภาพบล๊อคแสดงการทำงานของหมวกไฟจักรยานได้ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 5!!

� !
ภาพที่ 5 แผนภาพบล๊อค (Block diagram)!!

4.3 การใช้งาน!
4.3.1 ติดตั้งตัวอุปกรณ์กับหมวกกันน๊อคให้เรียบร้อย!
4.3.2 เปิดสวิตซ์เริ่มใช้งาน โดยที่ผู้ขับขี่ตั้งศีรษะตรงเป็นเวลา 2 วินาที เพื่อเป็นการกำหนดจุดศูนย์กลางของการเอียง!
4.3.3 หากต้องการเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ให้เอียงศีรษะไปทางซ้ายค้างไว้ 1.5 วินาที จะได้ยินเสียงดัง “ปิ๊บ” หนึ่งครั้ง แสดงว่าไฟ
เลี้ยวติดแล้ว สามารถตั้งศีรษะตามปกติได้ และสัญญาณไฟจะกระพริบไปเรื่อยๆเป็นเวลา 10 วินาทีแล้วจะดับเอง หรือถ้า
หากต้องการให้หยุดไปเลี้ยวซ้ายโดยไม่รอให้ถึง 10 วินาที ให้เอียงศีรษะไปทางซ้ายค้างไว้ 1.5 วินาทีไฟเลี้ยวก็จะดับทันที!
4.3.4 หากต้องการเปิดไฟเลี้ยวขวา ให้เอียงศีรษะไปทางขวาค้างไว้ 1.5 วินาที จะได้ยินเสียงดัง “ปิ๊บ” สองครั้ง แสดงว่าไฟ
เลี้ยวติดแล้ว สามารถตั้งศีรษะตามปกติได้ และสัญญาณไฟจะกระพริบไปเรื่อยๆเป็นเวลา 10 วินาทีแล้วจะดับเอง หรือถ้า
หากต้องการให้หยุดไปเลี้ยวขวาโดยไม่รอให้ถึง 10 วินาที ให้เอียงศีรษะไปทางขวาค้างไว้ 1.5 วินาทีไฟเลี้ยวก็จะดับทันที!
4.3.5 หากต้องการเปลี่ยนจากสัญญาณไฟเลี้ยวไปทางตรงกันข้าม ให้เอียงศีรษะไปทิศทางตรงกันข้ามแล้วค้าง 1.5 วินาที 
ก็จะสลับสัญญาณไฟเลี้ยวได้ทันที !!
5. ผลการวิจัย !
การออกแบบหมวกไฟเพื่อใช้ร่วมกับการปั่นจักรยาน ผู้วิจัยได้นำหมวกไฟไปทดสอบความคิดเห็นด้านการใช้งานและความ
พึงพอใจของการใช้งานหมวกไฟ โดยการออกแบบสอบถามเพื่อถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้จักรยานโดยกลุ่มตัวอย่างที่
สุ่มนั้นแบ่งตามช่วงอายุอันได้แก่ กลุ่มช่วงอายุ  มากกว่า 25 คนจำนวน 5 คน ระหว่าง 26-30 จำนวน 12 คน ระหว่าง 
31-56 จำนวน 6 คน และมากกว่า 36 จำนวน 7 คน ผู้วิจัยต้องการทราบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้หมวกไฟในการปั่น
จักรยาน และผู้ใช้ทางร่วม มีความคิดเห็นและความพึ่งพอใจแตกต่างกันหรือไม่ โดย การทดสอบความต่างของข้อมูลการ
ทดลองแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ   !
1) ความคิดเห็นของผู้ใช้งานหมวกไฟจักรยาน ที่ปั่นด้วยตนเองในฐานะผู้ใช้งาน (ผู้ขับขี่) 
2) ความคิดเห็นของผู้ใช้ทางร่วมและได้ทดลองใช้งานหมวกไฟในการขับขี่ (ผู้ใช้ทางร่วม) !
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นของผู้หมวกไฟจักรยาน และผู้ใช้ทางร่วม มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน            
ไม่แตกต่างกันจากการทดสอบ โดยใช้ t-test (Independent Sample Test) ในการทดสอบความแตกต่างกัน โดยสรุป       
ผู้ใช้งานหมวกไฟจักรยานมีความพึงพอใจและความคิดเห็นด้านความปลอดภัยต่อการใช้หมวกไฟไม่แตกต่างกัน โดยมีข้อ
คำถามที่น่าสนใจดังต่อไปนี้!!
ความถี่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามปั่นมากที่สุดคือ ระหว่าง 5-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์!
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปั่นจักยาน โดยเฉลี่ย ประมาณ 1 ปี !
โดยมีวัถตุประสงค์หลักเพื่อ ออกกำลังกาย ร้อยละ 80 !
สถานที่ที่ได้รับความนิยมที่สุดในการปั่นจักรยาน จากกลุ่มตัวอย่างพบกว่า การปั่นขึ้นเขา (ร้อยละ 33.3) และห้วยตึง
เฒ่า(ร้อยละ 33.3) ได้รับความนิยมที่สุดรองลงมาเป็นเส้นทางในเมืองเชียงใหม่ (ร้อยละ23.3)!

Accelerom
eter 

MMA7455L Arduino  

Mini Pro

 

Light Sensor

X

Y

Z

Buzzer

LED - L LED - C LED - R
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ความเร็วในการปั่นจักรยาน ความเร็วเฉลี่ย อยู่ที่ระหว่าง 15-20 km/h และ 25-30 km/h จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด!
สอบถามผู้ปั่นจักรยานในการสวมใส่หมวกกันน๊อค พบว่า ร้อยละ 53.3 ใช้หมวกกันน๊อคทุกครั้ง รองลงมาร้อยละ 26.7       
ไม่เคยใช้หมวกกันน๊อคเลย และร้อยละ 20 ใช้บ้างเป็นบ้างครั้ง !
ความรู้สึกเมื่อใส่หมวกกันน๊อคขณะปั่นจักรยาน ร้อยละ 93.3 ตอบว่า รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น และร้อยละ 6.7 พบว่า รู้สึก
บดบังทัศนวิสัย!
สอบถามผู้ปั่นจักรยานเคยรู้เห็นเกี่ยวกับหมวกไฟมาก่อนหรือไม่ ร้อยละ 63.3 ตอบว่า ไม่เคย และ ร้อยละ 36.7 เคยเห็นมา
ก่อน 
สอบถามต่อใช้จักรยานเคยใช้อุปกรณ์เสริมการให้สัญญาณไฟหรือไม่ ร้อยละ 66.7 ตอบว่า ไม่เคย และ ร้อยละ 33.3       
เคยเห็นมาก่อน!
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
1. สิ่งที่ท่านชอบ หมวกไฟจักรยาน (Bicyecle ‘s Helmet on) 
- แนวคิดการให้สัญญาณไฟ  
- เป็นนวัตกรรม ดูเท่ห์ และทำให้น่าสนใจ!
- ไม่ต้องปล่อยมือเวลาเลี้ยว 
2.สิ่งที่ท่านไม่ชอบ หมวกไฟจักรยาน (Bicyecle ‘s Helmet on) 
-เสียบุคลิกภาพเวลาส่ายหัว ให้สัญญาณไฟ  
- การปิดตัวของระบบไฟ ในบางเวลา  
- ไม่แน่ใจในบางครั้งว่าผู้ใช้ทางร่วมจะมองเห็นหรือไม่ 
- ความเข้มของแสง น้อยในบางเวลา!
- ใช้นาน ๆ เมื่อยคอ!
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ!
1.ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 - ไม่สอดรับกับหมวกนิรภัย ขนาดใหญ่ เทอะทะ  
- ด้วยคุณภาพ ไม่ทนทาน 
- น้ำหนักมาก  
- การทำงานของเซ็นเซอร์ ทำงานช้า ในบางเวลา  
- อยากให้เพิ่มจุดเลี้ยว จาก 4 จุดเป็น 8 จุด เพื่อเพิ่มขนาดการให้สัญญาณไฟ  
- อยากให้เพิ่มไฟการเลี้ยว ให้เป็นลูกศร แทนจุดบนหมวก  
- ควรปรับปรุงเรื่องรูปทรงให้ดู มีสไตล์มากขึ้น!
2.ด้านการใช้งาน  
- ใช้งานได้ดีในทางร่วมทางแยก 
- ใช้งานง่าย เข้าใจได้ง่าย !!
6. อภิปรายผล !

• เนื่องจาก ในการไปเก็บแบบสอบถามตามที่ต่าง ๆ และขอให้นักปั่นจักรยานทดลองสวมหมวกกันน๊อค นักปั่น
จักรยานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมใส่จริง เนื่องจากนักปั่นจักรยานส่วนใหญ่ใหญ่ไม่อยากที่จะใช้งานหมวกจักรยาน
ร่วมกันกับผู้อื่น จึงเป็นการยากที่นักปั่นจักรยานจะลองหมวกจริง ๆ เลยได้ทำการนัดกันแล้วปั่นเป็นกลุ่มแล้วให้ลอง
ผลัดกันใส่หมวก ซึ่งการจะนัดกันของแต่ละกลุ่มค่อนข้างที่จะใช้เวลา!

• จำนวนหมวกมีน้อยเกินไป แต่เมื่อต้องการสั่งอุปกรณ์เพิ่ม อุปกรณ์ขาดตลาด!
• นักปั่นจักรยานสนใจเรื่องรูปลักษณ์ และหน้าตาของหมวกที่จะใส่ เนื่องจากงานนี้เราต้องการทดสอบฟังก์ชันการ

ทำงานของหมวกเท่านั้น ไม่ชำนาญในการออกแบบหมวกให้สวยงาม จึงยังไม่ดึงดูดผู้ที่เป็นเป้าหมายให้ยอมใส่
หมวกได้ในบางครั้ง!

• การทำงานของอุปกรณ์เป็นไปในรูปแบบอย่างง่าย จึงยากที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้
จักรยานได้ เช่น บางคนอยากให้มีการกระพริบเสียงตลอดเวลา บางคนรำคาญเสียงของไฟที่กระพริบ บางคน
ต้องการใช้หมวกมีช่วงเวลาในการเปิดไฟกระพริบนานหน่อยเนื่องจากปั่นช้า บางคนต้องการให้หมวกเปิดไฟใน
เวลาอันสั้นเนื่องจากปั่นเร็ว และแต่ละคนก็ต้องการระยะเวลาในการเอียงคอเพื่อให้ไฟติดต่างกัน เนื่องจากลักษณะ
การปั่นเร็ว – ช้าที่ต่างกัน เป็นต้น!

• ลักษณะการเอียงของลำตัว และศีรษะของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะรถที่ใช้จึง
ทำให้บางครั้งมีข้อผิดพลาดในการสั่งงานของหมวก!

• วงจรมีน้ำหนักมากเกินไป (1 ขีด)!
• การให้สัญญาณเสียงในระดับเดียวกัน ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน อาจทำให้ผู้ปั่นรู้สึกต่างกัน เช่น ปั่นในที่ไม่มีรถ     

กับปั่นในที่ถนนใหญ่ และสัญญาณเสียงในสภาวะแวดล้อมที่เงียบ อาจทำให้เกิดการรบกวนกันได้!
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ!
 !
7.1 บทสรุป!

• ฟังก์ชันการทำงานของหมวกไฟจักรยานแบบเดียวอาจยังตอบสนองผู้ใช้จักรยานที่มีความหลากหลายได้ไม่หมด 
ควรมีการเพิ่มการจัดการบนหมวกเพื่อตอบสนองผู้ใช้จักรยานที่แตกต่างกันได้มากขึ้น !

• หมวกจักรยานไม่เหมาะกับการใช้งานนาน ๆ เพราะอาจทำให้เมื่อยคอได้ แม้จะปรับลดน้ำหนักของวงจร!  
เพราะคอเป็นอวัยวะที่บอบบางเมื่อเทียบกับแขน!

• จุดเด่นของหมวกไฟจักรยานคือการที่สามารถให้สัญญาณเลี้ยวได้ด้วยการไม่ปล่อยมือ !
• การออกแบบสำคัญมาก และมีผลต่อการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมในการปั่นจักรยาน!
• การทำงานของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางด้านการให้สัญญาณควรถูกต้อง 90% ขึ้นไป ไม่อย่างนั้นอาจทำให้

เกิดความสับสนในการใช้งาน เป็นการเพิ่มอุบัติเหตุ แทนที่จะลดได้!
• !

7.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ!
• งานในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนรูปแบบของวงจรให้ฉลาดขึ้น มีฟังก์ชั่นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่

หลากหลายของนักปั่นจักรยาน เช่น สามารถปรับเพิ่ม – ลด เสียงบี๊บของการปั่นจักรยานได้ สามารถเพิ่ม – ลด
ระยะเวลาในการเอียงคอเพื่อตอบสนองความเร็วในการปั่นจักรยานที่หลากหลาย การทำวงจรให้ฉลาด สามารถ
ปรับความเหมาะสมของการทำงานให้เข้ากับลักษณะการเอียงของลำตัว การเอียงของศีรษะ และพฤติกรรมของผู้
ใช้งานได้!

• จุดเด่นของหมวกไฟจักรยานคือการที่สามารถให้สัญญาณเลี้ยวได้ด้วยการไม่ปล่อยมือ อาจเปลี่ยนรูปแบบการสั่ง
การเป็นการใช้สวิชเปิด – ปิด ติดไว้ตรงแฮนด์แล้วส่งสัญญาณมายังหมวกเพื่อสั่งเลี้ยว!

• ปรับรูปทรงให้ทันสมัย – สวยงาม ดึงดูดใจมากขึ้น เล็กขึ้น เบาขึ้น และมีสัญลักษณ์การให้สัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้น!
• ออกแบบให้วงจรใช้ได้กับทุกสภาพอากาศ เช่น สามารถกันน้ำได้ในวันฝนตก!!

8. กิตติกรรมประกาศ !!
ขอขอบคุณกลุ่มตำรวจสายตรวจจักรยาน สภ. เมือง เชียงใหม่ และอาสาสมัครจักรยานรวมทั้งสิ้น 16 ท่านในการทดลองใช้
หมวกไฟจักรยานในการลาดตระเวนเพื่อตรวจความเรียบร้อยทั้งเวรยามในช่วงกลางวันและเวรยามในช่วงกลางคืน 
นอกจากนี้ขอขอบคุณกลุ่มนักศึกษานักปั่นจักรยานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปั่นจักรยาน Morning Tiger จังหวัด
เชียงใหม่ และนักปั่นจักรยานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้ ติชม รวมถึงการให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการ
พัฒนาหมวกไฟจักรยาน!!
9. เอกสารอ้างอิง! !!
[1] http://www.trafficpolice.go.th/law6.php!
[2] https://www.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/Batteries/MCP73831T.pdf!
[3] http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini!
[4] http://playground.arduino.cc/Main/MMA7455!!
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การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี!
Study of Factors Influencing the Safety of Pedestrians on the Sidewalk in Urban Areas: !

Case of Surat Thani Municipality, Surat Thani Province, Thailand !!
นรา พงษ์พานิช!

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร!!
บทคัดย่อ!!
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินค่าระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบน
ทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง โดยนำผลการศึกษามาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย และมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการและการออกแบบทางเท้าที่ปลอดภัยในเขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้กำหนดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นนักวิชาการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่รัฐคน
ไทยที่มีความรู้ความสามารถและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริบทการวางผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง 
จำนวน 12 คน และ (2) กลุ่มคนเดินเท้า ที่เป็นคนไทยผู้ใช้ทางเท้าในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน ด้วย
การประยุกต์ใช้วิธีการ “กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบเซตวิภัชนัย” (Fuzzy Analytic Hierarchy Process: 
FAHP) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็น “เพศหญิง” ในช่วงอายุ “25-30 ปี” ที่ส่วนมาก ”อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี” มีสถานะภาพ 
“แต่งงานแล้ว” ซึ่งมีการศึกษาอยู่ในระดับ ”ปริญญาตรี” มีอาชีพเป็น “เจ้าหน้าที่รัฐบาล” และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
“25,001-30,000 บาท” โดยมีวัตถุประสงค์ของการเดินเท้าส่วนใหญ่คือ “การซื้อสินค้า” ซึ่งใช้เวลาในการเดินเท้าส่วนใหญ่
ประมาณ “15 นาที” และมีความคิดเห็นต่อภาพรวมของความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีอยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” นอกจากนี้ผลการหาค่าน้ำหนักความสำคัญตามวิธีการ FAHP พบว่าสามารถระบุปัจจัยฯ 
ได้ 25 ปัจจัย โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านสำคัญ โดย “ระดับเกณฑ์ประเมิน” ด้านที่สำคัญสูงสุดลำดับที่ 1 คือ “(A) ด้านที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทางเท้า” ส่วนลำดับที่ 2 คือ “(C) ด้านที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและอื่นๆ” และลำดับที่ 3 คือ “(B) ด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่และยานพาหนะ” ตามลำดับ ส่วนระดับเกณฑ์ย่อยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ที่มีค่าน้ำหนักความสำคัญ
สุงที่สุดของแต่ละด้านสำคัญ ได้แก่ “(A8) สิ่งที่ทำให้คนเดินเท้าไขว้เขว” “(B7) ทัศนคติของคนขับขี่ยานพาหนะและคนเดิน
เท้า” และ “(C8) การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกของทางเท้า (เช่น ไฟส่องสว่าง ม้านั่งริมทางเดิน)” ดังนั้นข้อเสนอของการ
ศึกษาครั้งนี้ คือ การกำหนดนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อส่งเสริมการ
และใส่ใจในความต้องการของคนเดินเท้าให้มีความหลากหลายและความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของผู้ใช้ทางเท้าในทุก
เพศทุกวัย รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของทางเท้าและถนนให้ได้มาตราฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
ทางเท้าและผู้ขับขี่ โดยมีมาตราการบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยึดถือการออกแบบ การบังคับใช้กฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่ห้ามการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางเท้าและถนนอย่างจริงจัง เช่น กฎหมายผังเมือง หรือการจัด
ระเบียบหาบเร่-แผงลอย เป็นต้น !!
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, ความปลอดภัย, คนเดินเท้า, เขตเมือง, เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี!!
Abstract!!
This study aims to explore and evaluate the relative importance of factors influencing the safety of 
pedestrians on the sidewalk in the urban are, and to apply the results of study for formulating the policy 
guidelines and measures related to the management and design of pedestrian safety of Surat Thani 
Municipality. This study determined the sample into two major groups: (1) a group of experts is an academic 
and officials in Thailand who are competent and scholarly works related in 12 experts; and (2) a pedestrian is 
Thai people who are people use sidewalks in Surat Thani Municipality in 400 people. The factors influencing 
the safety of pedestrians are studied to analyze by the research based on the Fuzzy Analytic Hierarchy 
Process (FAHP). The FAHP questionnaire is used to survey the 400 people opinions, which the final results 
of experiment can be divided into two levels based on the principle of FAHP that include the criteria and sub-
criteria levels. The findings of study propose 25 factors influencing the safety of pedestrians that are divided 
into 3 major aspects. The “aspect of the pedestrians” is extremely importance of the criteria level. The 
“aspect of the environment and more” is very importance of the criteria level. The “aspect of the driver and 
vehicle” is importance of the criteria level. Also, the “pedestrian distraction” is extremely importance of the 
sub-criteria level. Therefore, the suggestion of study is to promote the policy of improving environment of the 
sidewalk based on the international standards. The agencies should operate the construction of sidewalks 
and roads according to international standards for the safety of pedestrians on the sidewalk and roads, and 
enforce the rules or laws that prohibit the hawker stalls to use sidewalk areas.!
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Keywords: Factors Influencing, Safety, Pedestrians, Urban Areas, Surat Thani Municipality!!
1. บทนำ!!
“การเดิน” ถือว่าเป็นโหมดพื้นฐานทั่วไปของการขนส่งในทุกสังคมทั่วโลก แทบทุกการเดินทางจะเริ่มต้นและจบลงด้วยการ
เดินทั้งสิ้น แต่จากสภาพการขนส่งทั่วโลกในปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนของยานยนต์หรือยานพาหนะ และความถี่ในการใช้งาน
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของคนเดินเท้าหรือผู้ใช้ทางเท้า โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งมีผู้อาศัยและผู้ใช้
ทางเท้าเป็นจำนวนมากขึ้นทุกวัน จึงเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือการบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนนและ
ทางเท้ามากขึ้น (Basset et al., 2008; World Health Organization, 2010; Rabl and Nazelle, 2012; Zegeer and 
Bushell, 2012)! ! ! ! !!
ด้วยเหตุนี้ “ความปลอดภัยบนทางเท้า” จึงเป็นประเด่นสำคัญที่มีการกล่าวถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ ตัวอย่างเช่นองค์การอนามัย
โลก (World Health Organization: WHO) ได้กล่าวถึง ความปลอดภัยของคนเดินเท้าในคู่มือความปลอดภัยทางถนน
สำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้ปฏิบัติงานว่า ในแต่ละปีมีคนเดินเท้าเสียชีวิตมากกว่า 270,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 
ของผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั้งหมดทั่วโลก และในบางประเทศอาจมีสัดส่วนสูงถึงสองในสามของผู้เสียชีวิตบนท้องถนน โดย
มีจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าหนึ่งล้านคนขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในขณะที่เดินอยู่บนทางเท้า และบางคนกลาย
เป็นผู้พิการอย่างถาวร เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความเศร้าโศกและความยากลำบากทางเศรษฐกิจ
สำหรับครอบครัวและผู้ประสบเหตุเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จาก “รายงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนจากสถานการณ์ทั่วโลก 
ประจำปี ค.ศ. 2013” ขององค์การอนามัยโลก ได้แสดงให้เห็นว่ายังมีอีกหลายประเทศที่ต้องแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
ของคนเดินเท้า ด้วยการส่งเสริมนโยบายหรือมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อแนะนำที่เรียกร้องให้รัฐบาลของ
ประเทศที่ประสบปัญหานี้อยู่ ได้คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ทางเท้าด้วยการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบถนนและ
โครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนการใช้ที่ดิน และการให้บริการการขนส่ง เป็นต้น (World Health Organization, 2013)!!
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง เพื่อหาแนวทาง
ด้านนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ในบริบทของการวางผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองที่สามารถนำมา
แก้ไขปัญหาความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมืองได้ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษาในเขตเมือง
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีศึกษา!!
2. วัตถุประสงค์!!
2.1 เพื่อศึกษาและสำรวจปัญหาความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมืองของพื้นที่ศึกษา!
2.2 เพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมืองของพื้นที่ศึกษา!
2.3 เพื่อประเมินและวัดระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมืองของ
พื้นที่ศึกษา!
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการออกแบบ
ทางเท้าที่ปลอดภัยในเขตเมืองของพื้นที่ศึกษา!
 !
3. ระเบียบวิธีวิจัย!
! !
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน!
การศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอนสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้! !
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม คือ ขั้นตอนแรกของการศึกษาในครั้งนี้ เป็นขั้นตอนการสืบค้นและการ
ศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์การใช้ทางเท้า ระยะเวลาการใช้และจำนวนที่เหมาะสมของผู้ใช้ทางเท้า มาตรฐานทางด้าน
วิศวกรรม ข้อกำหนด ข้อบังคับ หรือกฎหมายทางเท้าต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ” เป็นต้น รวมทั้ง
การศึกษาสภาพปัญหาบนทางเท้าที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี!
3.1.2 การประเมินและวัดระดับความสำคัญของปัจจัย คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ที่ได้จากขั้นตอน
ที่ 3.1.1 มาทำการประเมินและวัดระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ช่วง ดังนี้!- ช่วงที่ 1    
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างกรอบการศึกษา จากการหาความสัมพันธ์กันระหว่าง “แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง” กับ “สภาพ
ปัญหาทางเท้าในพื้นที่ศึกษา” และ “นโยบายการพัฒนาของพื้นที่ศึกษา” เพื่อนำมาคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ!
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! - ช่วงที่ 2 ผู้วิจัยนำปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ไปสำรวจความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน  
จากแบบสอบถามชุดที่ 1 (Expert Reviews) เพื่อนำผลการสำรวจมาคัดเลือกเฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ที่มีค่าร้อยละของ
ระดับความคิดเห็นที่ “เห็นด้วย” และ/หรือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของแต่ละปัจจัย!
! - ช่วงที่ 3 ผู้วิจัยนำปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ดังกล่าว มาสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนเดินเท้าในเขตเมืองของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน จากแบบสอบถามชุดที่ 2 (FAHP Questionnaire) ด้วยวิธีการหาค่าระดับความ
สำคัญจาก FAHP เพื่อประเมินและวัดระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ดังกล่าว!
3.1.3 การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบายและมาตรการความปลอดภัย คือ ขั้นตอนการนำปัจจัยที่
มีอิทธิพลฯ จากช่วงที่ 2 ของ ขั้นตอนที่ 3.1.2 มาทำการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ตามวิธีของ FAHP และนำปัจจัยที่มีอิทธิ
พลฯ ที่มีค่าความสำคัญที่อยู่ในเกณฑ์ของ FAHP มาพัฒนาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบายและ
มาตรการที่เกี่ยวกับการจัดการ และการออกแบบทางเท้าที่ปลอดภัยในเขตเมืองของพื้นที่ศึกษาต่อไป!!!
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง!
การศึกษาในครั้งนี้ได้กำหนดให้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจาก “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ” และ “กลุ่มคนเดินเท้า” โดยใช้วิธีการ
เลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้!
3.2.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคนไทย ที่มีความรู้ความสามารถ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
ศึกษา ในบริบทของการวางผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง และตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้นำชุมชน) กับพื้นที่
ศึกษาโดยตรง จำนวน 12 คน ได้แก่ (1) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(กลุ่มงานวิชาการผังเมือง และกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ) จำนวน 3 คน (2) แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี              
กรมทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม) จำนวน 3 คน (3) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สำนักการช่าง และกองวิชาการและแผนงาน) 
จำนวน 3 คน และ (4) ผู้นำชุมชน (ชุมชนตลาดท่าเรือ ชุมชนบ้านร่มเกล้า ชุมชนโพธาวาส) จำนวน 3 คน! !
3.2.2 กลุ่มคนเดินเท้า คือ กลุ่มผู้ใช้ทางเท้าคนไทยในเขตเมืองของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการคำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ประมาณ 127,753 คน (สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, 2555) จำนวน 400 คน!!
3.3 พื้นที่ศึกษา!
การศึกษาในครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษาภายในพื้นที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่
ทางเท้าที่มีความสำคัญตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ภาพที่ 1) ได้แก่!

1) ถนนดอนนก ตั้งแต่พื้นที่ทางเท้าด้านหน้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี - ศาลากลางจังหวัดฯ !
2) ถนนชนเกษม ตั้งแต่พื้นที่ทางเท้าด้านหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา - แยกดอนนก !
3) ถนนตลาดใหม่ ตั้งแต่พื้นที่ทางเท้าด้านหน้าโรงแรมสยามธารา – วัดธรรมบูชา!
4) ถนนหน้าเมือง ตั้งแต่พื้นที่ทางเท้าด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี - จวนผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี !!

� !
ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา!

ที่มา: https://www.google.com/maps.!
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา!
การศึกษาในครั้งนี้ ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานการศึกษา และการวิเคราะห์
ของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบเซตวิภัชนัย ได้แก่ การเก็บแบบสอบถาม โดยสามารถแบ่งแบบสอบถามออกได้
เป็น 2 ชุด ดังนี้!
3.4.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 (Expert Reviews) เป็นคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของงานวิจัย โดยการสำรวจความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือ Expert Reviews ด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถาม ที่ใช้การสัมภาษณ์แบบซึ่งหน้า (Face to 
Face Interview) และ/หรือ “แบบสอบถามออนไลน์” (Online Questionnaire) เพื่อการคัดเลือกปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ในขั้น
ต้น!
3.4.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 (FAHP Questionnaire) เป็นคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของงานวิจัย โดยการสำรวจ
ความคิดเห็นของคนเดินเท้าในเขตเมืองของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการหาค่าระดับความสำคัญจาก FAHP โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ที่เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบแยกประชากรออกเป็นกลุ่มประชากร
ย่อยๆ เช่น อายุ เพศ หรืออาชีพ เป็นต้น เพื่อการประเมินและวัดระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ !!
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล!
การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับแบบสอบถามชุดที่ 1 ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ เป็นต้น โดยใช้เกณฑ์การประเมินความความคิดเห็น 5 ระดับ แบบลิเคิร์ต (Likert scale) 
ได้แก่ ระดับที่ 5 คือ สำคัญมากที่สุด ระดับที่ 4 คือ สำคัญมาก ระดับที่ 3 คือ สำคัญปานกลาง ระดับที่ 2 คือ สำคัญน้อยและ 
ระดับที่ 1 คือ สำคัญน้อยที่สุด สำหรับแบบสอบถามชุดที่ 2 ได้กำหนดการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัย ด้วย FAHP 
(Saaty, 1980) เพื่อแสดงผลลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ จากผู้ตอบแบบสอบถาม!!
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล!
! !
4.1 ปัญหาบนทางเท้าที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน!
ผู้วิจัยได้ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาความสอดคล้องและความคล้ายคลึงกันของปัญหาบนทางเท้าในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการเก็บข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ซึ่งสามารถระบุปัญหา
สำคัญ 10 ประเด็น (ชาตรี ควบพิมาย, 2556; สำนักผังเมือง, 2555; กรินทร์ กลิ่นขจร, 2556) ได้แก่!!
1) อุปสรรคและสิ่งกีดขวางบนทางเท้าที่ทำให้ผู้สัญจรด้วยเท้าไม่ได้รับความสะดวก จากการลุกล้ำของกิจกรรมและสิ่งของ

ของผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย (ภาพที่ 2)!
2) อุปสรรคและสิ่งกีดขวางบนทางเท้าที่ทำให้ผู้สัญจรด้วยเท้าไม่ได้รับความสะดวก จากการวางอุปกรณ์ระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา และตู้โทถรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น!
3) อุปสรรคและสิ่งกีดขวางบนทางเท้าที่ทำให้ผู้สัญจรด้วยเท้าไม่ได้รับความสะดวก จากการจอดรถบนทางเท้า เช่น รถ

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง !
4) ทางเดินเท้าไม่สามารถให้บริการแก่ผู้พิการได้ เช่น ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทางลาด

สำหรับคนพิการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง (ภาพที่ 3)!
5) ทางเดินเท้าชำรุด ขาดการดูแลรักษา !
6) ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรด้วยเท้าจากการเดินข้ามถนน เนื่องจากรถวิ่งเร็ว และไม่ค่อยหยุดให้

คนข้าม!
7) ความไม่ปลอดภัยบนทางเท้าต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเดินเท้าที่ขาดการแบ่งแยกการใช้งานที่ชัดเจน!
8) ความสกปรกบนทางเท้าจากกิจกรรมของผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอยไม่ได้คำนึงถึงการรักษาความสะอาด!
9) ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า จากวัสดุและสิ่งของของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพ

แวดล้อมและทัศนียภาพของชุมชนเมือง!
10) ขาดความเข้าใจและเอาใจใส่ในการออกแบบทางเท้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้ทางเท้า กับอัต

ลักษณ์ของสถานที่ วิถีชีวิต และสังคมในพื้นที่นั้นๆ!
! !
4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี!
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างกรอบการศึกษาจากการหาความสัมพันธ์กันระหว่าง “แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง” กับ “สภาพ
ปัญหาทางเท้าในพื้นที่ศึกษา” และ “นโยบายการพัฒนาของพื้นที่ศึกษา” เพื่อนำมาคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ  โดยผลการ
คัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ (ขั้นต้น) ที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่า 2 หัวข้อ มีจำนวนทั้งสิ้น 31 ปัจจัย และขั้นตอนถัดไปผู้
วิจัยได้นำปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ เหล่านี้ไปทำการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
โดยใช้แบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อนำผลการสำรวจมาคัดเลือกเฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ (ขั้นสุดท้าย) ซึ่งผลการสำรวจพบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ที่มีค่าร้อยละของระดับความคิดเห็นที่ “เห็นด้วย” และ/หรือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 
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ของแต่ละปัจจัย ซึ่งสามารถจำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ออกเป็น 3 ด้านสำคัญ มีและ 25 ปัจจัยฯ (Elvik et al., 2013; 
Papaioannou and Basbas, 2007; World Health Organization, 2013) โดยผู้วิจัยได้นำปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ทั้ง 25 
ปัจจัยมาสร้างเป็นแบบสอบถามด้วยการประยุกต์ใช้วิธีของ FAHP มาสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนเดินเท้าในเขตเมือง
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน ด้วยแบบสอบถามชุดที่ 2 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ตอนที่ 1 เรื่องข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น “เพศหญิง” (57%) ในช่วงอายุ “26-30 ปี” (38%) ที่ส่วนมาก ”อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี” (60.5%) มีสถานะภาพ “โสด” (68.5%) ซึ่งมีการศึกษาอยู่ในระดับ ”ปริญญาตรี” (48.5%) มี
อาชีพเป็น “ลูกจ้าง (38.75%)” และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ “15,001 - 20,000 บาท” (38.25%) โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การเดินเท้าส่วนใหญ่คือ “การซื้อสินค้า”  ซึ่งใช้เวลาในการเดินเท้าส่วนใหญ่ประมาณ “15 นาที” และมีความคิดเห็นต่อภาพ
รวมของความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” (48%) และตอนที่ 
2 เรื่องการเปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ได้แก่!!
! 1) ระดับเกณฑ์ประเมิน มีค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละด้านดังนี้ โดยด้านที่สำคัญสูงสุดลำดับที่ 1 คือ “(A) 
ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทางเท้า” ส่วนลำดับที่ 2 คือ “(C) ด้านที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและอื่นๆ” และลำดับที่ 3 คือ 
“(B) ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่และยานพาหนะ” ตามลำดับในตารางที่ 1 !!

ตารางที่ 1 ค่าน้ำหนักความสำคัญของระดับเกณฑ์ประเมิน!

! !
! 2) ระดับเกณฑ์ย่อย จากผลการหาค่าน้ำหนักความสำคัญของ 25 ปัจจัยในระดับเกณฑ์ย่อยของทั้ง 3 ด้านสำคัญ
ดังนี้ ตารางที่ 2 แสดงค่าน้ำหนักความสำคัญของหลักเกณฑ์ย่อยใน (A) ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทางเท้า ได้แก่ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลฯ ที่มีความสำคัญสูงสุดลำดับที่ 1 คือ “(A8) สิ่งที่ทำให้คนเดินเท้าไขว้เขว” ส่วนลำดับที่ 2 คือ “(A4) การมองเห็น
ของคนเดินเท้าที่ไม่เพียงพอ” และ “(A6) การลดช่วงเวลาการเกิดผลกระทบและการลดความเร็วในการเดินสำหรับผู้สูงอายุ” 
และลำดับที่ 3 คือ “A7 ขาดการกำกับดูแลเด็กเล็กที่จะทำการตัดสินใจในความปลอดภัยบนทางเท้า” ตามลำดับ !!

ตารางที่ 2 ค่าน้ำหนักความสำคัญของหลักเกณฑ์ย่อยในด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทางเท้า!

!
! ตารางที่ 3 แสดงค่าน้ำหนักความสำคัญของหลักเกณฑ์ย่อยใน (B) ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่และยานพาหนะ 
ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ที่มีความสำคัญสูงสุดลำดับที่ 1 คือ “(B7) ทัศนคติของคนขับขี่ยานพาหนะและคนเดินเท้า”       
ส่วนลำดับที่ 2 คือ "(B3) การดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ" กับ "(B4) การขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย" กับ 
"(B5) สิ่งที่ทำให้ผู้ขับขี่ไขว้เขว" กับ "(B6) ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เหนื่อยล้า" กับ "(B7) ทัศนคติของคนขับขี่ยานพาหนะและคน
เดินเท้า" กับ "(B8) สภาพของยานพาหนะและข้อบกพร่องต่างๆ" และลำดับที่ 3 คือ “(B1) ปริมาณยานพาหนะ” ตามลำดับ!! !!

เกณฑ์ประเมิน Triangular Fuzzy Number ค่าน้ำหนักความสำคัญ

A. ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทางเท้า (0.291, 0.328, 0.364) 0.328

B. ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่และยานพาหนะ (0.332, 0.261, 0.206) 0.082

C. ด้านที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและอื่นๆ (0.378, 0.411, 0.430) 0.102

เกณฑ์ประเมิน Triangular Fuzzy Number ค่าน้ำหนักความ
สำคัญ

A1. ปริมาณคนเดินเท้า (0.238, 0.200, 0.152) 0.198

A2. การได้รับบาดเจ็บจากการข้ามถนน และการขับขี่ยานพาหน (0.152, 0.200, 0.234) 0.197

A3. การเคลื่อนไหวของคนเดินเท้า (0.212, 0.200, 0.171) 0.196

A4. การมองเห็นของคนเดินเท้าที่ไม่เพียงพอ (0.205, 0.200, 0.200) 0.201

A5. ความขัดแย้งระหว่างคนเดินเท้ากับการเดินรถที่จุดตัดถนน (0.179, 0.200, 0.208) 0.197

A6. การลดช่วงเวลาการเกิดผลกระทบและการลดความเร็วในการเดินสำหรับผู้สูงอายุ (0.215, 0.200, 0.190) 0.201

A7. ขาดการกำกับดูแลเด็กเล็กที่จะทำการตัดสินใจในความปลอดภัยบนทางเท้า (0.215, 0.200, 0.181) 0.199

A8. สิ่งที่ทำให้คนเดินเท้าไขว้เขว (เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ) (0.185, 0.200, 0.221) 0.202
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ตารางที่ 3 ค่าน้ำหนักความสำคัญของหลักเกณฑ์ย่อยในด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่และยานพาหนะ!

!
! ตารางที่ 4 แสดงค่าน้ำหนักความสำคัญของหลักเกณฑ์ย่อยใน (C) ด้านที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและอื่น ๆ
ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ ที่มีความสำคัญสูงสุดลำดับที่ 1 คือ “(C8) การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกของทางเท้า (เช่น ไฟ
ส่องสว่าง ม้านั่งริมทางเดิน)” ส่วนลำดับที่ 2 คือ “(C4) การแบ่งการใช้ทางเท้าที่จุดตัดถนนระหว่างคนเดินเท้าและยาน
พาหนะ” และลำดับที่ 3 คือ “(C7) สภาพอากาศและอื่น ๆ (เช่น มีฝนตก หรือ การปรากฏตัวของตำรวจจราจร)” ตามลำดับ!!

ตารางที่ 4 ค่าน้ำหนักความสำคัญของหลักเกณฑ์ย่อยในด้านที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและอื่นๆ!

!
ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการออกแบบทางเท้าที่
ปลอดภัยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ควรส่งเสริมนโยบายใน “ด้านเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทางเท้า” เป็นหลัก โดยม่งเน้นไป
ที่การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ และข้อห้ามต่อสิ่งที่ทำให้คนเดินเท้าไขว้เขว เช่น การห้ามใช้โทรศัพท์ขณะกำลังเดินบน
ทางเท้าหรือการข้ามทางแยก เป็นต้น ส่วนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มการมองเห็นของคนเดินเท้าและการกำกับ
ดูแลเด็กเล็กที่จะทำการตัดสินใจในความปลอดภัยบนทางเท้า ด้วยมาตรการในการออกแบบและการก่อสร้างทางเท้าและ
ถนนให้ได้มาตราฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางเท้าและผู้ขับขี่ !!
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบายและ
มาตรการความปลอดภัยของปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด เพื่อส่งเสริมการใส่ใจในความต้องการของคนเดินเท้า มีความหลาก
หลายและแนวทางการออกแบบที่ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความหลากหลายของความต้องการ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคำนึงถึง “หลักความปลอดภัย” ต่อการเดิน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง “องค์ประกอบและมาตรฐานของ
ทางเท้า” และการนำเอา “รูปแบบของทางเท้า” ที่มีความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อม
ของทางเท้าบริเวณพื้นที่ทางเท้าของถนนหน้าเมือง และถนนตลาดใหม่ ควรมีการจัดวางอุปกรณ์ประกอบถนน (Street 
Furniture) และสิ่งอำนวยความสะดวกของทางเท้าต่าง ๆ ที่ไม่ควรกีดขวางการสัญจร แต่ควรช่วยอำนวยความสะดวก และ

เกณฑ์ประเมิน Triangular Fuzzy Number ค่าน้ำหนักความ
สำคัญ

B1. ปริมาณยานพาหนะ (0.157, 0.125, 0.096) 0.102

B2. ความเร็วของยานพาหนะ (0.117, 0.125, 0.131) 0.092

B3. การดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ (0.105, 0.125, 0.144 ) 0.125

B4. การขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย (0.105, 0.125, 0.144 ) 0.125

B5. สิ่งที่ทำให้ผู้ขับขี่ไขว้เขว (เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ) (0.105, 0.125, 0.144 ) 0.125

B6. ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เหนื่อยล้า (0.105, 0.125, 0.144 ) 0.125

B7. ทัศนคติของคนขับขี่ยานพาหนะและคนเดินเท้า (0.157, 0.125, 0.096) 0.126

B8. สภาพของยานพาหนะและข้อบกพร่องต่างๆ (เช่น เบรก, ไฟ, กระจกหน้า) (0.150, 0.125, 0.102) 0.125

เกณฑ์ประเมิน Triangular Fuzzy Number ค่าน้ำหนักความ
สำคัญ

C1. จำนวนช่องจราจรของถนนบริเวณจุดตัดถนน (0.150, 0.143, 0.133) 0.109

C2. ที่ตั้งของจุดตัดถนนกับทางเท้า (0.150, 0.143, 0.133) 0.142

C3. ประเภทของการควบคุมจราจร (เช่น ระบบควบคุมการจราจรแบบศูนย์ควบคุม) (0.155, 0.143, 0.127) 0.142

C4. การแบ่งการใช้ทางเท้าที่จุดตัดถนนระหว่างคนเดินเท้าและยานพาหนะ (0.134, 0.143, 0.156) 0.144

C5. ช่วงเวลาของสัญญาณไฟจราจร (สำหรับคนข้ามถนน) (0.155, 0.143, 0.127) 0.142

C6. สภาพการจราจรของยานพาหนะ (เช่น มีการจราจรความแออัด) (0.155, 0.143, 0.127) 0.142

C7. สภาพอากาศและอื่นๆ (เช่น มีฝนตก หรือ การปรากฏตัวของตำรวจจราจร) (0.159, 0.143, 0.129) 0.143

C8. การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกของทางเท้า (เช่น ไฟส่องสว่าง ม้านั่งริมทางเดิน) (0.105, 0.143, 0.190) 0.145

C9. การบังคับใช้กฎหมายจราจรที่ไม่เพียงพอ (0.138, 0.143, 0.146) 0.142
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เพิ่มความสวยงานหรือความมีชีวิตชีวาของทางเท้ามากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเข้ามาใช้พื้นที่ของผู้ที่มาพักผ่อนหย่อนใจ
บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำตาปี (ถนนหน้าเมือง) และกระตุ้นการเข้ามาใช้ทางเท้าของผู้บริโภค (ถนนตลาดใหม่) ส่วนด้านความ
ปลอดภัยในการเดินเท้าบริเวณถนนชนเกษม และถนนดอนนก ซึ่งเป็นย่านศูนย์ราชการและโรงเรียนที่ควรมีการคำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าจากระบบสัญจรประเภทอื่นๆ ที่จุดตัดถนน เช่น การติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร
บริเวณทางข้ามหรือจุดตัดระหว่างทางเท้ากับถนน เพื่อป้องกันอันตรายของผู้ใช้ทางเท้าจากยานพาหนะ และการติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางเท้า ผู้พิการทางสายตาและผู้ใช้รถเข็น และการเพิ่มจำนวนของ
ไฟฟ้าส้องสว่าง การรณรงค์เรื่อง “การขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย” เช่น การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะ การ
ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะ และการไม่ขับขี่ยานพาหนะขณะเหนื่อยล้าหรือง่วงนอน เป็นต้น!!
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ!!
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงแนวคิดการพัฒนาทางเท้า ตลอดจนปัญหาหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของทางเท้าในพื้นที่
เมืองเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนำมาใช้คัดกรองและเลือกเฉพาะปัจจัยที่สำคัญและสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการออกแบบทางเท้าที่
ปลอดภัยในเขตเมืองของพื้นที่ศึกษาต่อไปได้ นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าผู้วิจัยมีความจำเป็นต้อง
อธิบายความหมายของปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ และชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 ให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละราย
ให้มีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการตอบแบบสอบถาม ซึ่งหากผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจเกณฑ์และกระบวนการดัง
กล่าวอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ของค่าความสำคัญของตัวชี้วัดฯ ขาดความน่าเชื่อถือได้ และจะไม่สะท้อนค่าความสอดคล้องกัน
ของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการคำนวนด้วยวิธีของ FAHP เป็นอย่างดี      
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงเสนอให้ควบคุมจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม โดยกำหนดให้เลือกเฉพาะผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านที่ต้องการศึกษาเท่านั้น!!
6. กิตติกรรมประกาศ!!
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ประกอบไปด้วย กลุ่มงานวิชาการผังเมืองและกลุ่มงานวิชาการโยธา      
ธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงการทางจังหวัด
สุราษฎร์ธานีจากกรมทางหลวง สำนักการช่างและกองวิชาการและแผนงานจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้นำชุมชนตลาด
ท่าเรือ ชุมชนบ้านร่มเกล้า ชุมชนโพธาวาส และผู้ใช้ทางเท้าคนไทยในเขตเมืองของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำหรับความ
อนุเคราะห์ในด้านข้อมูลและการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี!!
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สภาพโภชนาการของนักจักรยานทางไกลหลังวัยเกษียณ !
(Nutritional Status of Retired Long-Distance Cyclists)!!

ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ  !
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา !!

บทคัดย่อ!!
สภาพโภชนาการของของนักจักรยานทางไกลหลังวัยเกษียณ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาความสมดุลของพลังงานจาก    
สารอาหารกับกิจกรรมจักรยานทางไกล สัดส่วนของสารอาหารหลักและสารอาหารรอง กลุ่มประชากรเป็นนักจักรยานหลัง
วัยเกษียณ เพศชายจำนวน 30 คน เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วัดสัดส่วนร่างกายจากน้ำหนักตัว ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย 
แบบบันทึกอาหาร 3 วันและแบบบันทึกกิจกรรมใน 24 ชั่วโมง ค่าสถิติพื้นฐานจากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการใช้โปรแกรมอินมูแคลเวอร์ชั่น 4 ของสถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของอายุ 59±6 ปี น้ำหนัก 62±7 กก และส่วนสูง166±3 ซม ดัชนีมวลกาย 
22±2 ตารางเมตร โดยได้รับพลังงานจากสารอาหารเฉลี่ยต่อวัน 3,260±83 กิโลแคลอรีต่อวัน (53 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม/
วัน) ความสมดุลของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในการใช้พลังงานแบบอดทน  
(60:25:14) โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตจากอาหารที่ได้รับจำนวน 7 กรัม/กิโลกรัม/วัน ปริมาณโปรตีนได้รับ จำนวน1.3 
กรัม/กิโลกรัม/วัน โดยสารอาหารรองเช่นสารอาหารแคลเซียมที่ได้รับต่อวันไม่สมดุลกับค่ามาตรฐาน (RDA) (ปริมาณ
แคลเซียม 838± 30 มิลลิกรัมต่อวัน) ในการใช้พลังงานโดยรวมใน 24 ชั่วโมงพบว่าใช้พลังงานเฉลี่ยต่อวัน 3,440±98 
กิโลแคลอรีต่อวัน (55 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม/วัน)  สรุปว่าผู้สูงอายุที่มีการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานที่เป็นการออก
กำลังกายแบบแอโรบิกประเภทความอดทนมีลักษณะของการใช้พลังงานสมดุลแบบทางลบ โดยส่งผลดีกับการลดการ
สะสมไขมัน ส่วนสารอาหารบางชนิดเช่นแคลเซียมในเพศชายยังได้รับไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการฝึกและแนะนำด้าน
โภชนาการเพื่อการรับประทานอาหารให้เกิดความสมดุลต่อการฝึกซ้อมและการออกกำลังกายจากการปั่นจักรยานเพื่อการ
มีสุขภาพที่ดีต่อไป!

 !
คำสำคัญ: สมดุลพลังงาน/พลังงานจากสารอาหาร/ พลังงานที่ใช้/ การออกกำลังกาย/การปั่นจักรยาน/แคลเซียม/ ผู้สูงอายุ!!
Abstract!!
Nutritional status of Retired Long-Distance Cyclists was determined for energy balance from their diet and 
physical activity. Questionnaires were employed to get information on nutrition data and physical activity 
while interviewing method, three day dietary and 24 hours activity records. Anthropometrics via weight, 
height, BMI, and skinfolds thickness were also used. Computerized program and INMUCAL version 4 were 
used for statistical analysis. The results of the study showed mean age of male (n=30) 59±6 years and 
weight and height of 62±7 kg and 166±3 cm, respectively caloric intakes were 3,260±83kcal/d (53kcal/kg/d). 
Percent caloric distribution for carbohydrate, fat and protein was balanced, i.e., 60:25:14. The carbohydrate 
intake evidently met the requirement for endurance sport, i.e. 7 g/kg/d respectively. Calcium intakes did not 
meet RDA (838± 30 mg/day). Calculated, from 24 hours activity, that the daily caloric was 3,440 ± 98 kcal/d 
or 55 kcal/day  indicated for negative daily caloric intakes. It is safe to say that cycling as endurance activity 
can results in negative daily caloric intake and, it is good for reducing fats accumulation in senior citizens. 
Calcium intake was on the other hand not sufficient. Consequently, modification of eating behavior and 
nutritional educations good balanced between the adequate diet and the demand of training and competition.!!
Keywords: energy balance/ total caloric intake/ total energy expenditure/ bicycle/ calcium/older! !        !!
1. หลักการและเหตุผล!!
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งแบบสวัสดิการและการดูแลตนเอง ในด้านวัฒนธรรมอาหาร โภชนาการ 
เพื่อให้เกิดความสมดุลกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย กิจกรรมการเคลื่อนไหวลดลง ระบบการเผาผลาญลดลงทำให้ความต้องการพลังงานจากสาร
อาหารลดลง โดยเฉพาะการลดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทำให้ส่งผลต่อการลดมวลกล้ามเนื้อ (sarcopenia) ความต้องการ
พลังงานกล้ามเนื้อลดลง 15% ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ การเพิ่มความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุ ควรเพิ่ม
ความหลากหลายของสารอาหารที่ได้รับและควรมีรูปแบบและชนิดของสารอาหารที่เหมาะสม อันเนื่องจากผลของหน้าที่ของ
ระบบย่อยและการดูดซึมที่ลดประสิทธิภาพเกิดการเก็บสารอาหารไม่เพียงพอและนำสารอาหารไปใช้ในร่างกายไม่สมดุล 
1,7, 8, 20, 21 โดยอาจส่งผลทั้งความสมดุลพลังงานจากสารอาหารในทางบวกและทางลบได้ เมื่อสารอาหารที่ได้รับมากกว่า
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พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวเกิดความสมดุลพลังงานทางลบ ทำให้เกิดการสะสมและเพิ่มปริมาณไขมันใน
ร่างกาย โดยเฉพาะไขมันรอบเอวของผู้สูงอายุมีผลต่อความเชื่อมโยงกับการเกิดเบาหวานแบบที่ 2 ที่ไม่พึ่งอินซูลิน11!!
ปัจจุบันพบว่าความต้องการสารอาหารมาตรฐานของผู้สูงอายุจากค่ากำหนดมาตรฐาน (Recommended Dietary 
Allowance; RDA) เพิ่มมากขึ้นทั้งสารอาหารหลักที่ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนและสารอาหารรองประเภท
แร่ธาตุและวิตามิน 5, 9, 18 เช่นสารอาหารโปรตีนเพิ่มมากขึ้นจากค่ามาตรฐานในปี 1989 RDAs เป็น 1.0 to 1.25 g/kg จาก
ค่าเดิม 0.8 g/kg ของน้ำหนักตัวด้วย9 ดังนั้นการเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ควรต้องพิจารณาลักษณะ
กิจกรรมและปริมาณอาหารให้เหมาะสมทั้งชนิดของสารอาหารเพื่อให้เพียงพอและสมดุลต่อภาวะสุขภาพ !!
สารอาหารหลักที่ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน มีความจำเป็นการออกกำลังกายโดยเฉพาะประเภทแอโรบิก
ที่มีความต่อเนื่องและยาวนานเช่นการเดิน การวิ่ง การว่ายน้ำและการปั่นจักรยานสามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมัน การออก
กำลังกายแบบจักรยานที่ใช้เวลานานมากกว่า 1-2 ชั่วโมง จะมีสัดส่วนการใช้พลังงานแบบแอโรบิก 100% ทำให้ความ
ต้องการสารอาหารและพลังงานประเภทคาร์โบไฮเดรตเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นพลังงานเพียงพอต่อการออกกำลังกายและ
เก็บไว้ใช้ในรูปแบบไกลโคเจนในตับและกล้ามเนื้อ เพื่อการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกายและการ
เคลื่อนไหวในครั้งต่อไป การใช้พลังงานแบบแอโรบิกแบบอดทนที่ใช้เวลายาวนาน ต้องการใช้สารอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต 6-8 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน เพื่อให้ผู้ออกกำลังกายมีพลังงานเพียงพอ ไม่อ่อนล้าและสามารถทดแทน
พลังงานที่ใช้ไป ซึ่งต้องทดแทนทันทีภายใน 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง หลังจากการออกกำลังกาย การฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน 
ซึ่งนิยมใช้ในรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตประเภทเชิงเดี่ยวเช่นน้ำตาลที่มีความเข้มข้นร้อยละ 6-8 และหลังจากนั้นควร
ทดแทนด้วยข้าว ก๋วยเตี๋ยว แป้ง เผือก มันเป็นต้น เพื่อให้มีการสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบของไกลโคเจนที่ต้องใช้เวลา 
24-72 ชั่วโมง14 !!
สารอาหารรองประเภทแร่ธาตุและวิตามินส่วนใหญ่ได้รับจากผักและผลไม้ โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำของการบริโภคผักและผลไม้
ในผู้สูงอายุจะอยู่ที่ 400-600 กรัม/คน/วัน13 เพื่อลดภาวะเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ และการรักษาระดับของ             
โฮโมซิสเตอีนให้อยู่ในระดับปกติ เนื่องจากมีระบบการดูดซึมลดลง ทำให้ขาดวิตามินบางชนิด เช่นการได้ยินเสียงลดลงกับ
อายุที่เพิ่มมากขึ้นควรเพิ่มสารอาหารรองเช่น ธาตุเหล็ก (folic acid) และ วิตามิน B-6 และ B-12 จากการศึกษา พบว่า       
ผู้สูงอายุควรมีการบริโภคสารอาหารมากเกินค่าแนะนำเพื่อป้องกันหน้าที่สมองลดลง10 แคลเซียมควรได้รับมากขึ้นเพื่อการ
ทำงานของหัวใจและการลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุโดยการเพิ่มการเคลื่อนไหวออกกำลังกายยิ่งมีความ
จำเป็น จากการศึกษาภาวะขาดแคลเซียม เมื่อมีการเคลื่อนไหวออกกำลังกายพบว่าในการขาดแคลเชียมที่เกิดภายใน
เซลล์ sarcoplasmic reticulum (SR) สามารถทำให้เกิดภาวะการเมื่อยล้าของเส้นใยกล้ามเนื้อ โดยในช่วงที่มีภาวะอ่อน
ล้าซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนเอทีพีที่เป็นสารให้พลังงานในกล้ามเนื้อลดลงด้วย 6!!
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุที่สำคัญอีกประการต่อการออกกำลังกายคือ การลดความกระหายน้ำที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของความสมดุลของน้ำในร่างกาย โดยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณโซเดียมในไตและความจุในการ
เก็บน้ำลดลง ทำให้เกิดความต้องการน้ำของร่างกายลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในการปั่นจักรยานระยะไกลและอากาศ
ร้อนจึงมีความเสี่ยงต่อภาวะการขาดน้ำและเกลือแร่จากสารอาหารรองประเภทโซเดียมและโพแทสเซียม (Na+–K+) โดย
การศึกษาในหนูทดลองพบการเปลี่ยนแปลงของทั้ง Na+และK+ ในกล้ามเนื้อระหว่างการออกกำลังกาย16 พบว่าเมื่อมีการ
ขาดโซเดียมแบบเฉียบพลันจะเกิดการบวมของสมองและกล้ามเนื้อ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสมองส่วนไฮโปธาลามัส 
และการมีปริมาณของน้ำลดลงในสมองส่วน white matter ทำให้เกิดผลต่อระบบออสโมติกในไมอิลินโดยตรงต่อที่มีการ
ทำงานลดลง17 จึงควรให้ความสำคัญต่อความสมดุลของ K+ เพื่อให้สามารถควบคุมการเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพจาก
การออกกำลังกายได้มากขึ้น22!!
ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีการเคลื่อนไหว จากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและระดับความหนักและความนานของการออกกำลังกาย             
ควรพิจารณาร่วมกับสภาพทางโภชนาการ เนื่องอาจสภาพที่ไม่สมดุลอาจส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย การศึกษานัก
จักรยานทางไกลหลังวัยเกษียณ ผู้เข้าร่วมโครงการชวนปั่นหลังวัยเกษียณที่มีการรวมกลุ่มและมีการปั่นจักรยานในระยะ
ทางไกลมากกว่า 2,000-5,000 กิโลเมตรใช้เวลา 2-3 เดือน โดยใช้ระยะทางมากกว่า 100-200 กิโลเมตรต่อวัน จึงเป็นก
ลุ่มที่น่าสนใจ ในเรื่องพลังงานที่ได้รับจากสารอาหาร ความสมดุลพลังงานจากสัดส่วนร้อยละของสารอาหารหลัก ปริมาณ
สารอาหารรอง และความสมดุลของโภชนาการกับกิจกรรมใน 24 ชั่วโมง โดยประโยชน์ของการศึกษาจะได้หลักฐานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุกับการปั่นจักรยาน และนำไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้การออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานของคนในสังคมต่อไป!!!!!
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2. วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มประชากรและการเก็บรวบรวมข้อมูล!!
เมื่อผ่านการรับรองจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วผู้วิจัยจึงติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการชวนปั่นหลังวัย
เกษียณที่มีการรวมกลุ่มและมีการปั่นจักรยานในระยะทางไกลมากกว่า 2,000-5,000 กิโลเมตรใช้เวลา 2-3 เดือน ในการ
ศึกษาได้เลือกผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งที่ 3 ที่มีจุดเริ่มต้นในการปั่นจักรยานที่กรุงเทพมหานคร ผ่านเส้นทางภาคตะวัน
ออก-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสิ้นสุดที่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นระยะทาง 4,000 กิโลเมตร!!
กลุ่มประชากร จำนวน 30 คน โดยเป็นผู้ที่มีการปั่นจักรยานครบระยะทาง 4,000 กิโลเมตร โดยเก็บข้อมูลจากระยะสุดท้าย
ในที่พักของกลุ่ม วัดถ้ำผาจม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วนจาก 
ข้อมูลด้านโภชนาการและข้อมูลด้านกิจกรรมใน 24 ชั่วโมงโดยมีรายละเอียดดังนี้ !!
ข้อมูลด้านโภชนาการ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ชนิดคือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบบันทึกอาหาร 3 วัน 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปได้แก่ข้อมูล โภชนาการ การออกกำลังกายและการบาดเจ็บ สุขภาพทั่วไปและสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการปั่นจักรยาน ในส่วนแบบบันทึกอาหาร 3 วันมีการสัมภาษณ์โดยใช้ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการฝึกการสัมภาษณ์ 
มีการใช้การสอบถามข้อมูลการรับประทานอาหารในวันปกติ 2 วันได้แก่ อังคาร ศุกร์และ วันหยุด 1 วันได้แก่วันอาทิตย์
เพื่อดูความแตกต่างของรูปแบบและขนาดของการรับประทานอาหาร3 !!
ข้อมูลด้านกิจกรรมใน 24 ชั่วโมงใช้แบบบันทึกการเคลื่อนไหว 24 ชั่วโมง4 โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์จากข้อมูลกิจวัตรประจำวัน การทำงานบ้าน การออกกำลังกาย โดยมีการเก็บรายละเอียดในแต่ละชั่วโมง 
แล้วนำมาแยกกิจกรรมเพื่อคำนวณหาผลรวมของ ค่าพลังงานจากกิจกรรมพื้นฐาน16 กิจกรรมการเคลื่อนไหว ค่าพลังงาน
จากการเผาผลาญ และเมื่อถึงวันเก็บข้อมูลผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย เซนต์ใบยินยอมและขอความร่วมมือจาก
กลุ่มตัวอย่างในการกรอกประวัติส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แล้วจึงนำข้อมูลที่รวบรวมได้นำไปวิเคราะห์ต่อไป!!
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ!!
การวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบบันทึกการเคลื่อนไหว 24 ชั่วโมง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนแบบบันทึกอาหาร 3 วันใช้โปรแกรมคำนวณสารอาหารอินมูแคลเวอร์ชั่น 4 
ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วจึงนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสารอาหารต่อไป!!
4. ผลการศึกษา!!
ข้อมูลทั่วไป กลุ่มประชากร เพศชายค่าเฉลี่ยของอายุ 59±6 ปี น้ำหนัก 62±7 กก และส่วนสูง166±3 ซม ดัชนีมวลกาย 
22±2 ตารางเมตร มีอายุช่วง 56-65 ร้อยละ 80 เป็นข้าราชการบำนาญจำนวนร้อยละ 40 ประสบการณ์ในการขี่จักรยาน
มากกว่า 10 ปีร้อยละ 20 และน้อยกว่า  5 ปี ร้อยละ 70 จำนวนวันที่ทำงานต่อสัปดาห์ในปัจจุบันร้อยละ 67 ทำมากกว่า        
3 วันร้อยละ 13 !!
ข้อมูลโภชนาการ พบว่าการรับประทานอาหารเช้าส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3  รับประทานอาหารไขมันสูงเป็นบางครั้งและไม่รับ
ประทานอาหารเสริมหรือวิตามินร้อยละ 60 ไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังร้อยละ 86.7 ดื่มสุราบ้างร้อยละ 33.3 นอกจากนี้ยังมีวินัย
ในเรื่องการพักผ่อนซึ่งมีการสอบถามการนอนหลับ 6-8 ชั่วโมงต่อวันถึงร้อยละ 93.3 แต่ในเรื่องการรับประทานอาหารแบบ
สมดุลของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ยังไม่เข้าใจในร้อยละ 46.7!!

ตาราง 1  ข้อมูลด้านสรีรวิทยาของนักปั่นจักรยาน!

!!!

ตัวแปร !
(n=คน)

อายุ (ปี)!!!
(min/max)

น้ำหนัก 
(กิโลกรัม)!!

(min/max)

ส่วนสูง 
(เซนติเมตร)!!
(min/max)

ดัชนีมวลกาย!
(กิโลกรัมต่อ   
ตารางเมตร)!
(min/max)

อัตราการเต้นของ
หัวใจขณะพัก 

(BPM) !
(min/max)

ความดันโลหิต
ตัวบน !

(mmHg)!
(min/max)

ความดัน
โลหิตตัวล่าง !

(mmHg) 
(min/max)

ชาย (30) 59±6!
(48/74)

62±7!
(44/48)

166±3!
(152/175)

22±2!
19/28

66±7!
50/94

141!
(171/120)

74!
(91/47)
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ตารางที่ 2 พลังงานจากสารอาหารหลักที่ได้รับ (Total Energy Intake; TEI), !
สัดส่วนของสารอาหารเป็นร้อยละ (% Caloric disturbance) !

!
ตาราง 3 พลังงานจากสารอาหารรอง (เกลือแร่) !

!
ตาราง 4 พลังงานจากสารอาหารรอง (วิตามิน)!

!
ตาราง 5  พลังงานจากกิจกรรมใน 24 ชั่วโมง !

!
5. การสรุปและการอภิปรายผล!!
ปริมาณพลังงานที่ได้รับจากสารอาหาร!
จากตาราง 1 ข้อมูลสรีรวิทยา พบว่ากลุ่มประชากรมีค่าความสมดุลของส่วนสูงและน้ำหนัก โดยค่าเฉลี่ยของอายุ 59±6 ปี 
น้ำหนัก 62±7 กก และส่วนสูง166±3 ซม ดัชนีมวลกาย 22±2 ตารางเมตร และเมื่อวิเคราะห์จากแบบบันทึกอาหาร 3 วัน
และใช้โปรแกรมอินมูแคล 4 ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลจากตาราง 2   อาหารที่รับประทาน พบว่าเพศ
ชายได้รับพลังงานเฉลี่ยต่อวัน 3,260±83 กิโลแคลอรี (53 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม/วัน) ซึ่งความต้องการพลังงานเฉลี่ยต่อวัน
มีค่าสูงกว่าค่าของความต้องการพลังงานสำหรับคนปกติ 2,000 กิโลแคลอรี/วัน (30 กิโลแคลอรี/ กิโลกรัม/วัน) โดยค่า
พลังงานสารอาหารที่เพิ่มจากคนทั่วไปเกิดจากการใช้กิจกรรมการออกกำลังกายมาจากการปั่นจักรยาน โดยพลังงานจาก
สารอาหารที่ได้ใกล้เคียงกับนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชน 3,408 กิโลแคลอรีต่อวัน (55 กิโลแคลอรี/ กิโลกรัม/วัน )3 ซึ่ง
ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในการออกกำลังกายแล้วยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นที่ส่งผลกับการเผาผลาญเช่น สิ่งแวดล้อม
จากสภาพอากาศ อุณหภูมิ ฮอร์โมนเป็นต้น โดยการขี่จักรยานทางไกลจากปัจจัยเรื่องอากาศและความร้อนอาจส่งผลต่อ
ฮอร์โมนอิพิเนฟรินจะมีผลโดยตรงต่อกระบวนการสลายกลูโคสให้เป็นพลังงาน (Glycogenolysis)  ฮอร์โมนอื่นเช่นคอร์ติ
ซอล (cortisol) โกรทฮอร์โมน (growth hormone) และอินซูลิน (Insulin) ล้วนมีกลไกในการทำงานที่ส่งผลต่ออัตราการ
เผาผลาญขณะพักได้ จากการศึกษาผลจากฮอร์โมน ที่เพิ่มขึ้น19 เช่น ฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟรินที่มีการเพิ่มอย่างอย่างรวดเร็ว
ในอุณหภูมิปกติและในอุณหภูมิสูงจะสามารถลดสมรรถภาพทางกายแต่เมื่อเพิ่มระดับของโดพามีนจะทำให้สมรรถภาพ
ทางกายเพิ่มขึ้น ส่วนระดับโกรทฮอร์โมนจะมีมากในระยะพักและมีระดับน้อยกว่าเมื่อออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยานที่
มีระยะเวลานาน และอุณหภูมิสูงย่อมเกิดผลในการเพิ่มและลดฮอร์โมนดังกล่าว ทำให้เกิดกลไกในการทำงานของร่างกาย
และส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญขณะพักได้  !!
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุที่มีการขี่จักรยานทางไกลได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อหยุดพักจากการเข้าร่วมโครงการการขี่
จักรยานทางไกล สังเกตว่ามีการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ เหมือนกับช่วงที่มีการขี่ระยะไกล 
เหมือนร่างกายยังมีการทำงานเพิ่มแบบขี่จักรยานระยะไกล หลังจากนั้นจึงมีการรับประทานอาหารแบบปกติ โดยกิจกรรมที่
มีหลังจากขี่จักรยานระยะไกลคือขี่จักรยานปกติในทุกวันประมาณ 80 กิโลเมตรต่อวันเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการขี่ในระยะ
ไกลที่ต้องทำเวลาในหนึ่งวัน เพื่อให้ได้ระยะทางที่กำหนดประมาณ 100-200 กิโลเมตรต่อวัน แสดงว่าการขี่จักรยานระยะ
ไกลส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงานต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ขี่จักรยานควรมีการพิจารณาจากระยะทาง ระยะเวลา ความต่อเนื่องใน
การฝึกด้วย!

ตัวแปร!
(n=คน)

CHO (g/d)!

(Min/Max)

Fat (g/d)!

(Min/Max)

Protein (g/d)!

(Min/Max)

Total Caloric Intake (kcal/d) 

(Min/Max)

% Caloric 

disturbance 

(CHO:F:P)

ชาย (30) 399±18 
(117/1572)

64±56 (26/207) 80±65 (50/152) 3,260±83  (1228/6691) 60:25:14

ตัวแปร!
(n=คน)

แคลเซียม (mg) ฟอสฟอรัส(mg) แมกนีเซียม (mg) เหล็ก(mg) โซเดียม(mg)!

   

โพแทสเซียม(mg)

ชาย (30) 838±30 1046±50 32±65 13±98 2751±41 1767±53

ตัวแปร  (n=คน) Vit A (RE) Vit B1 (mg) VITB2 (mg) VITC  (mg) NIA (mg)

ชาย (30) 533± 378 1.67±1.49 1.73±.71 62±47 23±17

ตัวแปร  BEE (kcal) PAL (kcal) TEF (kcal) TOTAL (kcal/d)

ชาย  (30) 1,367±55 1,760±68 312±78 3,440±98
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ความสมดุลพลังงานจากสัดส่วนร้อยละของสารอาหารหลัก  !
จากตาราง 2 พบว่าค่าความสมดุลของพลังงาน (CHO :F:P) จากสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมในการใช้พลังงานแบบอดทน (60:25:14 ) โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตจากอาหารที่เพียงพอจากอาหารที่ได้รับ 
(7 กรัม/กิโลกรัม/วัน) ซึ่งเพียงพอต่อการสะสมของไกลโคเจนและการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อเพื่อการออกกำลังกายแบบ
อดทนในการปั่นจักรยานที่ต้องได้รับปริมาณสารอาหารคาร์โบไฮเดรตมากกว่า 6-10 กรัมต่อวัน14 ปริมาณสารอาหาร
ประเภทโปรตีนชายและหญิงได้รับ จำนวน 1.3 และ 1.5 กรัม/กิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับค่าความต้องการโปรตีนสำหรับผู้
สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจากค่ามาตรฐานในปี 1989 น้ำหนักตัวด้วย9 โดยจากแบบสอบถามข้อมูลด้านโภชนาการพบว่า กลุ่ม
ประชากรที่ศึกษามีวินัยและปฏิบัติตนได้ดีในด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารเช้าส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 รับประทาน
อาหารไขมันสูงเป็นบางครั้งและไม่รับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินร้อยละ 60 ไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังร้อยละ 86.7 ดื่ม
สุราบ้างร้อยละ 33.3 นอกจากนี้ยังมีวินัยในเรื่องการพักผ่อนซึ่งมีการสอบถามการนอนหลับ 6-8 ชั่วโมงต่อวันถึงร้อยละ 
93.3 แต่ในเรื่องการรับประทานอาหารแบบสมดุลของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ยังไม่เข้าใจในร้อยละ 
46.7 ซึ่งต้องให้ความรู้ในการปฏิบัติตนต่อไป!
ปริมาณสารอาหารรองประเภทแร่ธาตุและวิตามิน !
ผลการวิจัยพบว่าได้รับสารอาหารแคลเซียมที่ได้รับต่อวันไม่สมดุลกับ% DRI15 (838±30 มิลลิกรัมต่อวัน) โดยจากการ
สัมภาษณ์พบว่าการเดินทางไกลโดยการปั่นจักรยานกลัวท้องเสีย จึงไม่กล้าดื่มนมที่มีสารอาหารแคลเซียมสูง โดยจากการ
สัมภาษณ์ทุกคนทราบดีว่าแคลเซียมสำคัญกับวัยและกระดูก ดังนั้นบางคนจึงมีการใช้อาหารเสริมแคลเซียมซึ่งมีเพียงร้อย
ละ 40 และไม่ได้รับประทานทุกวัน ซึ่งการได้รับแคลเซียมสามารถได้รับจากอาหารประเภทนมวัว ปลาเล็กปลาน้อย และจาก
ผักผลไม้สีเขียว จากข้อมูลของแบบสอบถามยังพบว่ามีการรับประทานผักและผลไม้ทุกวันเป็นประจำเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น
และปริมาณที่รับประทานยังไม่สมดุลกับปริมาณที่แนะนำต่อวัน1 ซึ่งแร่ธาตุและวิตามินส่วนใหญ่ได้รับจากผักและผลไม้ โดย
มีเกณฑ์ขั้นต่ำของการบริโภคผักและผลไม้ในผู้สูงอายุจะอยู่ที่ 400-600 กรัม/คน/วัน2, 13 โดยอาจส่งผลต่อการออกกำลัง
กายได้!!
จากการศึกษาภาวะขาดแคลเซียมพบว่าในการขาดแคลเชียมที่เกิดภายในเซลล์ sarcoplasmic reticulum (SR) สามารถ
ทำให้เกิดภาวะการเมื่อยล้าของเส้นใยกล้ามเนื้อ โดยเกิดขึ้นคล้ายกับการใช้สารกระตุ้นเช่น สารคาเฟอีนที่สามารถเพิ่ม
การสูญเสียแคลเซียมจาก SR มากขึ้นในช่วงที่มีการเมื่อยล้า กลไกในการขาดแคลเซียมเริ่มตั้งแต่การทำงานของ action 
potential โดยเฉพาะเมื่อมีการกระตุ้น extracellular K+ จะสามารถลดการทำงานของตัวรับพลังงานได้ทำให้เกิด SR Ca2+ 
จะเปิดออก นอกจากนี้ยังเพิ่มจำนวนความเข้มข้นของ Mg2+ โดยเกิดขึ้นในช่วงที่มีภาวะอ่อนล้าซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนเอที
พีที่เป็นสารให้พลังงานในกล้ามเนื้อลดลงด้วย การลดลงของ Ca2+ ใน SR สามารถทำให้เกิด inorganic ฟอสเฟตเข้าไป
ใน SR ร่วมกับ Ca2+ อย่างรวดเร็ว โดยการตรวจหาจากเลือดร่วมกับการขาดจากสารอาหารจึงควรมีการศึกษาร่วมกันเพื่อ
การค้นหาว่ามีการขาด Ca2+ ใน SR สำหรับผู้ออกกำลังกาย6 ส่วนสารอาหารประเภทอื่นเช่น เหล็ก และวิตามิน อยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมซึ่งอาจเกิดการสร้างขึ้นได้เองจากการออกกำลังกาย โดยกลุ่มตัวอย่างมีการออกกำลังกายและปั่นจักรยาน
เป็นเวลานาน อาจเกิดการสร้างขึ้นได้เองโดยทำให้สามารถลดภาวะเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี และการรักษา
ระดับของโฮโมซิสเตอีนให้อยู่ในระดับปกติ และถ้าพบว่ามีการรับประทานไม่เพียงพอควรได้รับจากอาหารเสริมได้เช่น ควร
มีการเพิ่มสารอาหารรองเช่น ธาตุเหล็ก (folic acid) และ วิตามิน B-6 และ B-12 เนื่องจากการลดลงของระดับวิตามิน B-12 
ในเลือดและโฟเลทที่เกิดจากสาเหตุของการมีภาวะได้ยินเสียงลดลงกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น สารอาหารจำเป็นบางชนิดเช่น 
วิตามิน A มีความต้องการลดลงเนื่องจากมีการลดการดูดซึม จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุควรมีการบริโภคสารอาหารมาก
เกินค่าแนะนำเพื่อป้องกันหน้าที่สมองลดลง โดยเฉพาะแคลเซียมควรได้รับมากขึ้นเพื่อการทำงานของหัวใจและการลด
ความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ !!
ความสมดุลของภาวะโภชนาการกับกิจกรรมใน 24 ชั่วโมง!
การใช้พลังงานโดยรวมใน 24 ชั่วโมงพบว่าเพศชายใช้พลังงานเฉลี่ยต่อวันมากกว่าพลังงานที่ได้รับ (3,440±98 กิโล
แคลอรี/วัน; 55 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม/วัน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อวันจะเป็นสมดุลพลังงานทางลบ 
โดยน่าจะส่งผลดีกับการลดการสะสมไขมันในผู้สูงอายุที่มีการลดมวลกล้ามเนื้อ (sarcopenia) จากอายุเพิ่มขึ้นร่วมกับ
ระบบการเผาผลาญที่ลดลงทำให้ความต้องการด้านพลังงานในผู้สูงอายุลดลง โดยเฉพาะผู้ไม่ค่อยมีกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวจะทำให้เกิดความต้องการพลังงานของกล้ามเนื้อลดลง 15% ระหว่างช่วงอายุ 30 ปี และ80 ปีโดยผลที่เกิดขึ้น
คือการเพิ่มของปริมาณไขมันในร่างกาย ซึ่งในการออกกำลังกายแบบปั่นจักรยานมีการใช้พลังงานมากกว่าการได้รับ
พลังงานต่อวัน ทำให้ลดการสะสมปริมาณไขมันในร่างกายที่ทำให้เกิดเบาหวานแบบที่ 2 ที่ไม่พึ่งอินซูลิน14!!
6. สรุปและเสนอแนะ!!
ผู้สูงอายุที่มีการออกกำลังกายในการปั่นจักรยานที่เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกประเภทความอดทนและมีการใช้
พลังงานสมดุลแบบทางลบ โดยส่งผลดีกับการลดมวลกล้ามเนื้อและการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ส่วนสารอาหาร

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                                                      หน้าที่ �188



 Safety Today is Safety Tomorrow                                                         The 3rd Thailand Bike and Walk Forum

บางชนิดเช่นแคลเซียมยังได้รับไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการฝึกและแนะนำการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
เพื่อให้เกิดสมดุลต่อการฝึกซ้อมและการออกกำลังกายจากการปั่นจักรยานเพื่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป!!
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาแบบเปรียบเทียบของผู้ไม่ค่อยออกกำลังกายและผู้ที่มีการออกกำลังกายโดยการปั่น
จักรยานและเพิ่มการศึกษาโดยการใช้ค่าเศษส่วนของพลังงานเพื่อศึกษาการใช้ปริมาณของสารอาหารในร่างกายว่ามีการ
ใช้ค่าพลังงานจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือสารอาหารไขมันมากกว่า เพื่อความสมดุลของระบบพลังงานและ
การเคลื่อนไหวออกกำลังกายแบบแอโรบิกประเภทการปั่นจักรยานต่อไป!!
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ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน!
ตำบลบ้านกิ่ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง!

Knowledge Management Project on Mobilizing Effective Cycling for Health by Community 
Participation: Bankiew Sub-district  Mae Tha District  Lampang  Province!!

นงเยาว์  !อุดมวงศ์1  สมคิด!หน่อคำ2  ณัชชา วงศ์จันทร์3  ชินภัทร  กรรเชียง4  และ พิชิตชัย แก้วในชุมภูทอง5!
1ข้าราชการบำนาญ 2 พยาบาลวิชาชีพ 3เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส !

4เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 5ประธานชมรมจักรยานบ้านกิ่ว!!
บทคัดย่อ!!
โครงการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ให้เกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่สุขภาวะของชุมชนที่ดีและยั่งยืน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การวิจัยเชิง
พัฒนานี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ร่วมกันหนุนเสริมอย่างบูรณาการ ให้มีการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนำในพื้นที่ให้สามารถจัดการความรู้จากการปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วมในระดับตำบล กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการ
ปั่นจักรยาน ประกอบด้วย นักวิชาการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  แกนนำชุมชน  พระ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรง
คุณวุฒิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและตัวแทนประชาชน การ
ศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดการสร้างนโยบายสาธารณะเป็นกลยุทธสำคัญสู่การสร้างเสริมสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ประกอบด้วย แบบสอบถาม  แนวคำถามเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม  เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และข้อมูลนโยบายการออก
กำลังกาย ซึ่งคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม  เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่น ชุมชน และ
หน่วยงาน อื่น ๆ ในพื้นที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นระดับตำบล มีการร่วมกันหนุนเสริม
อย่างบูรณาการ และมีการขับเคลื่อนโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิด
เป็นนโยบายสาธารณะด้านการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับด้านการพัฒนาศักยภาพแกน
นำในพื้นที่ให้สามารถจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริง จนเกิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พบว่า แกนนำเป็นตัวหลักสำคัญใน
การขับเคลื่อน โดยกระบวนการพัฒนาต้องอาศัย หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง ภาคราชการ การเมืองท้องถิ่น ภาค
ประชาชนและภาควิชาการ โดยเฉพาะภาคประประชาชนมีส่วนที่สำคัญที่สุด เนื่องจากมีการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ
ปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ความรู้ จากการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์ จึงเกิดเป็นนโยบายเพื่อสุขภาวะของชุมชนและสามารถขยายผลและมีเครือข่ายมากขึ้น การวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ว่าการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนของชุมชนต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยมีประชาชนเป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนา!!
คำสำคัญ  ถอดบทเรียน การขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  การมีส่วนร่วม!!
Abstract!!
The project on mobilizing effective cycling for health by community participation Bankiew Sub-district Maetha 
distric Lampang Province toward healthy and sustainable communities, requires collaborative works from all 
sectors. This developmental research was aimed to (1) coordinate among related organazations, local 
administrations, and communities to mobilize effective cycling for health, and (2) develop local leader 
capacities to be able to manage knowledge, to mobilize effective participatory in the sub-district level. 
Subjects included stakeholders who were involving in the movement of effective cycling for health, and were 
selected through the purposive sampling method. They were composed of municipal officers, local leaders, 
monks, community cheifs, local experts, health volunteers, health care providers, and community 
representatives. Questionnaires, in dept interviews, and focus group discussions were used for data 
collection. Questionnaires and interview guides were developed by investigators  through intensive literature 
reviews. Data were collected and analyzed quantitatively and qualitatively. The results revealed that the 
coordinative work among local administrations, communities, and related organizations was the most 
significant in the development of community capacity at the sub-district level. These works have been done 
integratively, and eventually lead to the movement of participatory effective cycling for health.  Regarding the 
development of local leader capacities to be able to manage knowledge from the practice, the result showed 
that local leaders are key persons to move the participatory effective cycling for health, and able to manage 
knowledge by using a coordinative approach from many sectors such as government, local government, 
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academics and community indwellers. However, the most important part is community indwellers. They 
understand  community problems and which one is needed to be solved. They also analyzed and 
synthesized the knowledge from  experience sharing. These can lead to public policy generation in 
community.  This research has demonstrated that the movements of effective participatory healthy public 
policy toward healthy and sustainable communities, requires collaborative works from all sectors constantly. 
Community indwellers are a major factor in such process. !!
Keywords:  lesson learned, cycling for health movement, community participation !!
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา          !!
ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนไป กล่าวคือ มีการเปลี่ยนมาใช้ มอเตอร์ไซด์ และรถยนต์กันมากขึ้นจากสมัยก่อนที่การ
สัญจรไปมาใช้การเดินหรือใช้จักรยาน และแม้ว่าระยะการรเดินทางจะใกล้เพียงใดส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมเดินหรือใช้จักรยาน 
นิยมใช้รถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ส่วนตัวกัน ตำบลบ้านกิ่ว ก็เช่นเดียวกัน พบว่าจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,281  
หลังคาเรือน มีบ้านที่มีรถมอเตอร์ไซด์  1,224  ครัวเรือน (คิดเป็น ร้อยละ  95.47 ) ซึ่งบางครัวเรือนมีมากกว่าหนึ่งคัน แต่มี
รถจักรยานเพียง   385   ครัวเรือน (คิดเป็น ร้อยละ  30.03) และบางครัวเรือนแม้มีจักรยานแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรือมีจักรยาน
แต่อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีกระแสที่พยายามชักจูงให้คนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น แต่การใช้
จักรยานก็ไม่เป็นที่นิยม มีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชนที่พยายามก่อตั้งกลุ่มปั่นจักรยานขึ้นเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ก็ยังมีผู้
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการปั่นจักรยาน เพราะในพื้นที่ไม่มี
ป้ายสัญลักษณ์ให้ระวังคนปั่นจักรยาน ไม่มีเลนเฉพาะจักรยาน ตลอดจน ไม่มีจุดจอดที่ปลอดภัย และยังไม่มีนโยบายใน
ประเด็นนี้แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุไว้ในมาตรา 87 (1) ว่า “รัฐต้อง ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ ท้องถิ่น” และ
ในมาตรา ๒๘๓ ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะในประเด็นที่ระบุว่ารัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้น
การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
ท้องถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2553) ซึ่งการดำเนินงานให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนต้องอาศัยการ
มีส่วนของทุกภาคส่วนที่ประกอบด้วย ภาคการเมือง รัฐ ราชการ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน 
ชุมชน และภาคประชาชนที่เป็นภาคส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นผู้กำหนดทิศทางหรือแนวทางที่สังคมส่วนรวมเห็นหรือเชื่อ
ว่าควรจะดำเนินการไปในทิศทางนั้น เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาวะสังคมของตนเอง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดัง
กล่าว จึงได้มีการพยายามจากหลายภาคส่วนชักจูงให้ประชาชนหันมาใช้วิธีเดินหรือปั่นจักรยานกันมากขึ้น ทางชุมชน
ตำบลบ้านกิ่วได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปั่นจักรยาน จึงได้ร่วมกัน คิดร่วมกันทำอย่างจริงจังและสามารถ
ออกแบบการปั่นจักรยานให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อหวังให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น และมี
สุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น !!
คณะผู้วิจัยเห็นถึงความสำเร็จของกระบวนการดำเนินการในการขับเคลื่อนนโยบายการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการปั่นจักรยานของตำบลบ้านกิ่ว   
อำเภอแม่ทะ   จังหวัดลำปาง!

 !
2. วัตถุประสงค์!!
2.1 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันหนุนเสริม
อย่าง บูรณาการ ให้มีการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  !
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำในพื้นที่ให้สามารถจัดการความรู้จากการปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล!!
3. ระเบียบวิธีวิจัย!!
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบ
ด้วย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แกนนำ พระ กำนัน/ผู้ใหญ่
บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และตัวแทนประชาชน ผู้ปั่นจักรยาน !!
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม  แนวคำถามเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม  เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  และ 
ข้อมูลนโยบายการออกกำลังกาย ซึ่งคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม  เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา !
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วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา(developmental study) รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีขั้นตอน
การดำเนินการวิจัยคือ!!
1) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนจักรยาน” !
2) ประชุมร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งที่เป็นทางการการและไม่เป็นทางการ กล่าวคือเริ่มจากว่ามีการนำเรื่อง ของโครงการ
ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยภายใต้งบประมาณของ สสส. ซึ่งประกาศให้ส่ง
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องเขียนโครงการเพื่อผลักดันให้มีการเดินและ
การใช้จักรยานไปและนำไปสู่นโยบายสารณะของประเทศไทย  ดังนั้นทางชุมชนตำบลบ้านกิ่วจึงเริ่มโดยการสนทนากันของ
กลุ่มแกนนำกลุ่มเล็ก ๆ อย่างไม่เป็นทางการจำนวนไม่ถึงสิบคน เพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ แล้วจึงนัดหมาย          
ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจช่วยกันพิจารณาถึงโครงการฯ จากการสนทนาปรึกษาหารือกันและประชุมร่วมกันทุกคนมีความเห็น
ว่า โครงการฯ ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาปฏิบัติในชุมชนได้ จึงได้นัดหมายให้แกนนำและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาประชุมเสวนาร่วมกันอย่างป็นทางการ คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุม  19 คน หลังจาก
ช่วยกัน จึงมีมติว่าโครงการปั่นจักรยานเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และได้ช่วยกันกำหนดวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนิน
งาน และกำหนดผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่ทุกภาคส่วนในการประชุมครั้งต่อไป และได้มีการประชุม 
ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2557  มีผู้เขาร่วมประชุมทั้งหมด  32 คน ประกอบด้วย กลุ่มแกนนำ กลุ่มนักปั่นจักรยาน 
กลุ่มผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สมาชิกองค์บริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และตัวแทนประชาชน 
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีมติเห็นชอบให้มี โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ตำบลบ้านกิ่ว               
อ. แม่ทะ จ. ลำปาง ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมคือทุกคนที่อยู่ในตำบลบ้านกิ่ว ซึ่งหากเป็นเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนของตำบลบ้านกิ่วและนักเรียนที่เรียนพุทศาสนาวันอาทิตย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน จากมติของ
ที่ประชุมครั้งที่สองได้เห็นชอบให้เขียนโครงการเพื่อขอเงินสนับสนุนจากชมรมจักรยานแห่งประเทศไทย โดยนำเสนอผ่านผู้
ประสานงาน คือพระฤทธิชัย อภิเมธี เมื่อ เดือนสิงหาคม 2557  ทั้งนี้ได้ใช้แบบการประเมินด้านความพร้อมของชุมชนก่อน
ลงมือปฏิบัติในการร่วมสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาพ ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 
(thaicyclingclub.org) พบว่าความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ดังตาราง  !!

ประเด็นการประเมินความพร้อมของชุมชน

ระดับความพร้อมของชุมชน

ไม่มี!
(0)

น้อย!
(1)

ปาน!
กลาง!
(2)

มาก!
(3)

1. การใช้จักรยานของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน

1.1 มีสมาชิกชุมชนส่วนหนึ่งใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน √

1.2 ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชนสนใจที่จะส่งเสริมให้ชาวชุมชนใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน √

1.3 หน่วยงานรัฐในพื้นที่พร้อมเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงและสนับสนุนส่งเสริมการใช้จักรยานแก่ชุมชน √

1.4 ผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานแก่ชุมชน √

1.5 หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่น 
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้จักรยานเดินทางไปโรงเรียน/อปท. (อบต.เทศบาล) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใช้
จักรยานมาทำงาน เป็นต้น

√

2. การจัดการด้านกายภาพ โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน

2.1 ชุมชนมีสภาพทางกายภาพเหมาะสมต่อการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน √

2.2 ระยะทางเหมาะสมและเอื้อให้ชุมชนใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน (ประมาณ 1-3 กิโลเมตร) √

2.3 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่น ปรับปรุงภูมิทัศนให้ร่มรื่น 
ถนนราบเรียบ ป้ายสัญลักษณ์หรือสัญญาณต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น

√

2.4 ชุมชน/เมืองจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่น จุดจอด
จักรยาน การแบ่งช่องทางจราจร การจัดระเบียบทางเท้า และสองข้างถนน เป็นต้น

√

2.5 ชุมชน/เมือง มีร้านซ่อมจักรยานบริการหรือมีจักรยานยืมใช้สำหรับชาวชุมชน √

3. การจัดการด้านสิทธิและความปลอดภัยของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน
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!
3) ชมรมเริ่มการปั่นจักรยานโดยไม่ต้องรองบประมาณจากแหล่งสนับสนุนใด ๆ เริ่มปั่นวันแรก คือวันที่  3 สิงหาคม  2557  
และได้มีทำพิธีเปิด “โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง”  ซึ่งมีผู้ข้าร่วมงาน  120 
คน ก่อนปั่นจักรยานได้ทำพิธีประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระของวัดบ้านกิ่ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วม
ขบวนการ “ปั่นเพื่อสุขภาพ” และมีการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถจักรยาน โดยตำรวจ และได้มีการ
กำหนดเส้นทางการปั่นจักรยานแต่ละครั้ง โดยสมาชิกจะเป็นผู้เสนอแนะว่าจะปั่นจักรยานไปสถานที่ไหน เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ของการปั่น คือ 1) เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นซึ่งระยะทางที่เลือกต้องไม่ลำบากมาก ไม่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุและอันตราย และไม่ไกลมากเกินไป 2) เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากได้มีโอกาสได้พักผ่อนและพักจากงาน
ประจำที่ต้องทำอยู่ทุกวันอย่างเคร่งเครียด 3) เพื่อให้มีสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เนื่องจากสมาชิกมีโอกาสได้
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในกลุ่มและนอกกลุ่มที่ร่วมเดินทางปั่นจักรยานไปด้วยกัน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการได้ไปศึกษาสถานที่สำคัญๆ จากแหล่งต่างๆ เช่น โบราณสถานโบราณวัตถุ ได้แก่ วัดถ้ำพระสบาย วัดผาปูน 
วัดพระบาทแม่ไทย วัดบอมธาตุ วัดโป่งแน่น วัดสันดอยน้อย วัดป่าตันหลวง วัดดอยพระฌาณ วัดบ้านกิ่วหลวง 
สำนักสงฆ์(วัดศรีตะเคียน วัดปงน้อย) และ 4) เพื่อให้มีสุขภาพจิตวิญญาณหมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึ้นจากการทำความดี  
หรือ คือมี ความสุขภาพทางปัญญาที่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสงบทางจิตใจ ความมั่นคงทาง
จิตใจ การลดความเห็นแก่ตัว ความไม่ประมาท ความรู้และเข้าใจในความเป็นไปของชีวิตและโลก การใช้ความคิด
ไตร่ตรองตามเหตุผล ฯ (ประเวศ วะศรี, 2542) เนื่องจากได้มีโอกาส บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และบำเพ็ญบุญในวัน
สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจได้แก่ ร่วมปลูกป่าในวันแม่ การได้เข้าอบรมฟังธรรมะ จากการนิมนต์พระมาเทศน์ให้
ฟัง(20 กันยายน 2557) การร่วมจัดเตรียมสถานที่และร่วมทำบุญ ในงานสลากภัตร งานทอดกฐินและทอดผ้าป่าตามวัด
ต่างๆ ในตำบลบ้านกิ่วและได้ร่วมทำบุญตามโอกาสที่ได้ไปศึกษาตามศาสนสถานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามของชุมชนทำให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป โดยการศึกษาป่าชุมชนต้นแบบ การท่องเที่ยวน้ำตก แปลงเกษตร
ปลอดสารพิษ และยัง มีกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ คือ การรับฟังการบรรยายถึงประวัติศาสตร์สำคัญๆ ของโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ  ทั้งในตำบลบ้านกิ่วและตำบลใกล้เคียง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ปั่นจักรยาน จะมีการตกลงเส้นทางการปั่นร่วมกันของ
ทุก ๆ วันเสาร์ โดยสมาชิกสามารถเสนอสถานที่ที่จะปั่น และใช้มติจากเสียงส่วนใหญ่ว่าเส้นทางที่จะปั่นกันในแต่ละวันเสาร์
จะเป็นสถานที่ใด สำหรับเส้นทางการปั่นนอกเหนือจากวันเสาร์ ทางกลุ่มย่อย หรือแต่ละบุคคลสามารถเลือกหรือนัดหมาย
กันปั่นตามอัธยาศัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความสะดวกของแต่ละคน ซึ่งระยะทางการปั่นจักรยานที่ปั่นเป็นกลุ่ม
และปั่นกันเองตามอัทธยาศัย โดยพบว่า บางคนไม่สะดวกในการปั่นไปกับกลุ่ม ก็จะปั่นใกล้ ๆ ระยะทางที่มีการบันทึกอย่าง
เป็นทางการของสมาชิกกลุ่มปั่นจักรยานในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2557 – พฤศจิกายน 2557 มีดังนี้ การปั่น
จักรยานเป็นกลุ่ม มีระยะทางสะสม คือ 273.10 กิโลเมตร เฉลี่ย 18.21 (SD 6.04) ระทางที่ปั่นใกล้ที่สุด คือ 6.00 กิโลเมตร 
ระทางที่ปั่นไกลที่สุด 28.00 กิโลเมตร ทั้งนี้มีสมาชิกที่ปั่นจักรยานประจำ มีระยะทางสะสม คือ 1,788.56 กิโลเมตร เฉลี่ย 
37.26 (SD 38.12) ระทางที่ปั่นใกล้ที่สุด คือ 6.00 กิโลเมตร ระทางที่ปั่นไกลที่สุด คือ 176.96 กิโลเมตร และปัจจุบันมี
สมาชิกชมรมจักรยาน ทั้งหมด 130 คน และครัวเรือนมีจำนวนจักรยานมีมากเพิ่มขึ้นจากเดิม กล่าวคือ เดิมมี 384 ครัวเรือน 
เพิ่มเป็น 499 ครัวเรือน (จากเดิมร้อยละ 30.03 เพิ่มเป็นร้อยละ 38.92) !

3.1 ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ มีมาตรการทางกฎหมายหรือป้ายสัญลักษณ์เตือนในเขตพื้นที่ชุมชนที่พลุกพล่าน 
เช่น การกำหนดความเร็วยานยนต์  20 – 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

√

3.2 ชุมชนตระหนักในการบังคับใช้กฎหมาย √

3.3  มีองค์กรด้านกฎหมายหรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นต่อผู้ใช้จักรยานและเกิดอุบัติเหตุบนถนน √

4. การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีอื่นๆ ที่สามารถส่งเสริม/ผนวกกิจกรรมในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน

4.1 ผู้นำท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ท้องที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเทศบาลมุ่งสู่
เมืองคาร์บอนต่ำ โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือสนใจเข้าใจการส่งเสริมการเดินทางเพื่อเมือง/
ชุมชนยั่งยืน

√

4.2 ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่มีประสบการณ์ดำเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ  โปรด
ระบุ..

√

4.3 ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ได้รับการยกย่องเป็นชุมชนตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โปรดระบุ 
(ป่าชุมชน    หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)

√

ประเด็นการประเมินความพร้อมของชุมชน

ระดับความพร้อมของชุมชน
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4.ผลการวิจัย  !!
4.1 ด้านการประสานความร่วมมือ พบว่าทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผน
งาน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบกับพื้นที่มีทุนทางสังคม (ปัจจัยทางสังคมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ ดีขึ้น หรือทำให้เกิดคุณค่าที่
มากขึ้น) ซึ่งประกอบด้วย ท้องถิ่น ท้องที่ ท้องทุ่ง และหน่วยงานต่างๆ กล่าวคือ 1) ท้องถิ่น หมายถึงองค์การบริหารส่วน
ตำบล   (อบต.) ได้ให้ความร่วมมือ ตั้งแต่การร่วมคิดและวางแผน ร่วมในการปฏิบัติในการปั่นจักรยาน และ การมีส่วนร่วม
ในการจัดสรรผลประโยชน์ ให้การสนับสนุนด้านอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับกลุ่มสมาชิกปั่นจักรยานโดยจัดรถ 
อพปร. ช่วยนำทางให้กับขบวนผู้ปั่นในบางเส้นทางที่มีระยะไกล และได้ให้ข้อแนะนำในการเสนอของบประมาณสนับสนุน
ชมรมของปีงบประมาณต่อไป เนื่องจากงบประมาณของปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาสิ้นไปแล้ว อย่างไรก็ตามทาง อบต.ตำบล
บ้านกิ่ว ได้ให้โอกาสสมาชิกชุมชนจักรยานบ้านกิ่ว ได้ร่วมในกิจกรรมของโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
เยาวชน ตำบลบ้านกิ่วและโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลบ้านกิ่ว 2557 นอกจากนี้ อบต. ยังได้ช่วยประสานงานขอ
การสนับสนุนน้ำดื่มให้กับกลุ่มผู้ปั่นจักรยานด้วย 2) ท้องที่ หมายถึงผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นอกจากจะมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนแล้ว 
ยังช่วยกระตุ้น เตือนให้คนมาร่วมการปั่นกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้คนมาร่วม
การปั่นกันทุกครั้งในระยะแรก ๆ นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแบบให้คนในชุมชนได้เห็นจริง ด้วยการร่วมปั่นในทุกวันเสาร์แล้ว
ยังมีการชักชวนกันปั่นในกลุ่มเล็ก ๆ และได้ร่วมปั่นกับกลุ่มนักปั่นกลุ่มอื่น ๆ และยังปั่นออกกำลังกายเองตามอัทธยาศัยอีก
ด้วย 3) ท้องทุ่ง  ได้แก่ สภาองค์กรชุมชน  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนครัวเรือน  ชมรม เครือข่ายต่าง ๆ 
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมด้วยดีในทุกขั้นตอน และที่สำคัญ คือ นอกจากจะร่วมปั่นกับกลุ่มใหญ่และการปั่นตามอัทธยาศัย 
ยังช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการปั่น นอกจากนี้ยังช่วยเป็นตัวเชื่อมและชักชวนให้คนในพื้นที่
และคนนอกพื้นที่เข้ามาร่วมปั่นกันมากขึ้น ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ไม่สามารถร่วมปั่นจักรยานได้ก็มี
ส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ เช่น การขอสนับสนุนน้ำดื่ม การช่วยกันทำเครื่องดื่มเลี้ยงในวันเปิดพิธี และยังช่วยประสานงาน
ประชาสัมพันธ์ และให้การสนับสนุนให้สมาาชิกในครอบครัวให้มาร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และ 4) หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล  (รพ.สต.)  โรงเรียน วัด ตำรวจและตำรวจบ้าน ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมด้วยดี
ในทุกขั้นตอน เช่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยในงานด้านเอกสาร ได้แก่การจัดทำสมุดบันทึก
สุขภาพและติดตามบันทึก (การชั่งน้ำหนัก การวัดรอบเอว และการวัดความดันโลหิต) การออกหนังสือเชิญคนเข้าร่วม
ประชุมและการแจ้งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนมาร่วมปั่นในระยะสองเดือนแรกของโครงการ  
ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และจัดคนให้ช่วยในการลงทะเบียนทุกครั้งที่มีปั่นในวันเสาร์ 
และที่สำคัญการเป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพเพราะเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. หลายคนร่วมปั่นจักรยานด้วย นอกจากนี้ในการ
ปั่นจักรยานทุกครั้ง จะมีการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปด้วย สำหรับตำรวจและตำรวจบ้าได้ให้การสนับ
สนับสนุนด้วยดีทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มโครงการฯ และทุกครั้งในการปั่นจักรยานของสมาชิก จะมีรถของตำรวจตามหลังขบวน
กลุ่มผู้ปั่นทุกครั้ง เพื่อให้การช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ และผู้ปั่นเกิดปัญหาด้านสุขภาพและไม่มีแรงปั่นก็จะรับทั้งสมาชิก
และรถจักรยานของสมาชิกขึ้นรถ (ใช้เงินค่าน้ำมันรถของตนเอง เนื่องจากทางชมรมไม่มีงบประมาณใด ๆ ทั้งสิ้น ) ส่วนด้าน
ความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้อำนวยการและอาจารย์ของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการริเริ่มโครงการ และ
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้ามาร่วมปั่นจักรยานและร่วมในกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้น สำหรับวัด ได้ให้การสนับสนุน
ในด้านสถานที่เป็นจุดนัดพบ รวมตัวกันของกลุ่มผู้ปั่นจักรยาน นอกจากนี้พระอาจารย์ที่สอนหนังสือพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนมาร่วมปั่นจักรยานด้วย และยังช่วยประพรมน้ำมนต์ให้ในวันแรกของการเปิดพิธีปั่น
จักรยาน  ช่วยเล่าประวัติของวัดบ้านกิ่วหลวงให้กับกลุ่ม ช่วยประสานงานให้ชมรมจักรยานได้ศึกษาโบราณสถานโบราณ
วัตถุ  มีส่วนร่วมในการจัดอบรมธรรมะ  ถือว่าได้ช่วยในด้านความเชื่อและศัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตวิญญาณให้กับ
กลุ่มผู้ปั่นได้อีกด้วย สำหรับผู้สูงอายุและเยาวชน พบว่ามีผู้สูงอายุให้ความสนใจในการร่วมปั่นจักรยานเป็นจำนวนมาก (25  
คน) ซึ่งกลุ่มอายุของสมาชิกผู้สูงอายุมีตั้งแต่  60- 80 ปี  โดยมีอายุเฉลี่ย 68  ปี (SD 5.87) มีผู้สูงอายุหลายคนที่ร่วมปั่น
จักรยานทุกครั้ง ได้ให้ความคิดเห็นว่าการปั่นจักรยานนั้น มีทั้งได้ประโยชน์ และเห็นว่าอาจเกิดผลลบได้ เช่น “ การมาปั่น
ร่วมกันทำให้ได้มีโอกาสพบปะสังสรรคกับกลุ่มคนที่หลายหลาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำให้หายเจ็บหัวเข่า การเดินเหิร
คล่องตัวมากขึ้น” “การปั่นจักรยานช่วยให้ลดน้ำหนักได้ต้องเอากางเกงไปแก้ใหม่ตั้งสองนิ้วบางคนน้ำหนักลดลงมากกว่า 
4กิโลกรัม” สำหรับปัญหาอุปสรรคที่กลุ่มให้ข้อมูลคือ “ปัญหาของการปั่นคือบางครั้งระยะทางไกลทำให้ผู้สูงอายุบางคนที่มี
ปัญหาสุขภาพอยู่แล้วเกิดอาการกำเริบ และบางคนต้องเลิกปั่นในระยะไกล ๆ เนื่องจากร่างกายไม่เอื้ออำนวยและไม่เคย
ออกกำลังกายมาก่อน” “จักรยานที่ใช้ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพราะเป็นจักรยานแบบโบราณและสภาพเก่า บางคันระบบ
เบรคและโซ่มีปัญหา”  “เป็นกังวลเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงตามอายุ ตลอดจนการ
ตัดสินใจกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ดี” สำหรับกลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมน้อย เนื่องจากกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เรียนหนังสือ และการ
ให้ความสนใจด้านนี้น้อย เวลาว่างส่วนใหญ่มักใช้ไปกับการพบปะเพื่อนฝูงและอยู่กับสังคมออนไลน์ และอ้างว่าไม่มี
จักรยานปั่น “ การล่นกีฬาอื่น ๆ น่าสนใจมากกว่า” !!
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โครงการปั่นจักรยานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้ด้วยการเสริมหนุนจากหลายภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อน โครงการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการประสานร่วมมือกันแบบบูรณาการ ที่สำคัญ ที่สุด คือ ภาค
ประชาชน เนื่องจากมีแกนนำแบบไม่เป็นทางการที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย สามารถบริหารจัดการ หาแหล่ง
สนับสนุนด้านการเงิน และหาสิ่งจูงใจให้คนเข้ามาร่วมในกิจกรรม การช่วยหาผู้สนับสนุนเสื้อของชมรม การตั้งกองทุน
ชุมชนจักรยาน การให้สมาชิกที่อยากปั่นจักรยานและไม่มีรถจักรยานหรือจักรยานเสีย ก็สามารถยืมจักรยานของกันและกัน
ได้ การกระตุ้นเตือนให้คนเข้าร่วมกิจกรรม  และการมีส่วนร่วมในการปั่นจักรยานและสามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลามี
การสื่อสารและใช้ช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ในหลายๆ ช่องทาง  เช่น การมีกลุ่ม facebook  และ กลุ่ม line ของ 
“ชุมชนจักยานบ้านกิ่ว” ที่ใช้สื่อสารกันในกลุ่มสมาชิกและเชื่อมประสานกับบุคคลอื่น ๆ ที่ช่วยหนุนเสริมให้กำลังใจซึ่งกัน
และกันของสมาชิกเกือบทุก ๆ วัน  !!
4.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพแกนนำ พบว่า คนในพื้นที่หลายคนสามารถจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริงและเกิดผลขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนนโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบลได้ จนสามารถเป็นแกน
นำหลักที่ช่วยขับเคลื่อน แม้ว่าในกระบวนการพัฒนาต้องใช้เวลาและต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ หลายประการแต่
ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความอดทนและเสียสละ ทำให้สามารถดำเนินโครงการได้จนประสบผลสำเร็จได้ในระดับเป็นที่น่า
พอใจ ด้วยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ทั้งภาคราชการ การเมืองท้องถิ่น ภาคประชาชนและภาควิชาการ และที่สำคัญ
ที่สุดคือภาคประประชาชนที่ตระหนักรู้ถึงความต้องการของตนเองที่ต้องการให้ถึงสุขภาวะของตนเองและของสังคมชุมชน 
ทั้งนี้ทุกคนต้องทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมและสมานฉันท์จนสามารถขยายผลและมีเครือข่ายมากขึ้น จนมีคนทั้งในพื้นที่
และนอกพื้นที่ มาร่วมปั่นจักรยานมากขึ้น และสามารถเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกับคนในพื้นที่และ
นอกพื้นที่ด้วยการปั่นไปทุกหมู่บ้านของตำบลและพื้นที่นอกตำบลเพื่อประชาสัมพันธ์และชักชวนคนให้มาร่วมการปั่น
จักรยานมากขึ้น ตลอดจนสามารถชักนำให้สมาชิกในชมรมร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในนามของชุมชนจักรยานบ้านกิ่ว ทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชน เช่น  การร่วมปลูกป่า การร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปั่นร่วมกับชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ร่วมปั่นใน
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสร้างเคือข่ายการมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
นอกจากนี้แกนนำยังสามารถนำเสนอผลงานของชมรมให้ชุมชนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สำหรับข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มผู้ปั่นจักรยานและผู่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนา
โครงการให้ยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพแกนนำให้มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนให้มีสุขภาะที่ดีนั้น มีหลายประเด็น กล่าว
คือ “แกนนำต้องมีความเสียสละอดทนและมีจิตใจที่เอื้ออาทรเพราะในการปั่นทุกครั้งแกนนำจะต้องเป็นผู้คอยดูแลทุกเรื่อง
โดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุและเด็ก” “ต้องอาศัยความสมัครสามัคคีของคนในชุมชนเป็นสำคัญเนื่องจากคนที่มาปั่น
จักรยานมีความหลากหลาย และอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรับฟังซึ่งกันและกันและการยอมรับมติของกลุ่ม
จึงเป็นเรื่องสำคัญ” “การให้ความสำคัญและการสนับสนุนงบประมาณของทางพื้นที่หรือแหล่งอื่นๆจะช่วยให้การดำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มได้หลากหลายมากขึ้นและเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ปั่นจักรยานมีความพยายามที่จะพัฒนาชมรมให้มีความ
ก้าวหน้ามากขึ้น” สำหรับกลุ่มเยาวชนที่ไม่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม มีความคิดเห็นที่หลากหลาย คือ “วัยรุ่นยุคสมัยนี้จะ
อยู่กับสังคม online ดังนั้นไม่ว่าจะชักจูอย่างไรก็ไม่สามารถชักจูงให้เยาวชนเหล่านั้นมาสนใจร่วมกิจกรรมได้ ” “การจะให้
เยาวชนที่อยู่วัยรุ่นตอนปลายที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนให้ความสนใจ ครูที่อยู่ในโรงเรียนควรให้การกระตุ้นและชักจูง
เด็กๆ เข้ามามีสวนร่วมหรือให้การยกย่องเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือครูเองต้องทำตัวเป็นแม่แบบก่อน ”  !!
5.สรุปและอภิปรายผล !!
จากการถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง จะเห็นได้ว่าการที่ชุมชนจักรยานบ้านกิ่วสามารถดำรงค์ความป็นกลุ่มได้อย่างเหนียวแน่น สามารถยึดโยง
ความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพราะการยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน คือ  ท้องถิ่น ท้องที่ ท้องทุ่ง และหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่ง นงเยาว์ อุดมวงศ์ และคณะ( 2555) ได้เสนอแนะว่าการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชนต้องมีการทำงานแบบหุ้นส่วนจึงจะเกิดผลสำเร็จได้ และการที่ชุมชนให้ความสนใจในการปั่นจักรยาน
เพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกกลุ่ม มี ตรวจสอบตนเองที่ดีด้วยกระบวนการควบคุมตนเอง เห็นได้จากมีการกำหนดกิจกรรม
วันปั่นจักรยานที่ได้จากการลงมติของกลุ่มเองที่เลือกปั่นทุกเย็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกเห็นว่าคนส่วนใหญ่สามารถมา
ร่วมปั่นกันได้มากที่สุด เนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องทำมาหากินในเวลากลางวันและเด็กนักรียนและคนที่ทำงานประจำ
สามารถเข้าร่วมการปั่นได้ การมีวินัยของกลุ่มซึ่งในระยะแรก ๆ ของการเริ่มปั่นจักรยานต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้าน
ให้ช่วยประกาศให้คนไปร่วมปั่นจักรยานแต่ระยะหลังสมาชิกจะมารวมตัวกันเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการประกาศเตือน 
นอกจากนั้นยังมีการปั่นจักรยานกันเองตามอัทธยาศัยและมีการนัดหมายกันปั่นเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตามแต่โอกาส แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการปั่นจักรยานที่ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ เพราะการที่
ตัวของสมาชิกเองมีวินัยในตนเองถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนได้ สอดคล้อง
กับการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบของ Bird Baker,G; Powel,J and Mutrie,N (2012)  ที่สรุปว่าผลการศึกษาวิจัย
ส่วนใหญ่พบว่า การมีการตรวจสอบตนเอง ทำให้คนมีพฤติกรรมการปั่นจักรยานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และจาการถอดบท
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เรียนของโครงการปั่นจักรยานครั้งนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่าสามารถผลักดันให้นำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะได้หาก
ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการใช้จักรยาน เช่น การกำหนดบริเวณที่ต้องระวังสำหรับการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน การ
ทำสัญญลักษณ์ของการั่นขี่จักรยานในเส้นทางที่กำหนดไว้สำหรับการปั่นจักรยานออกกำลังกาย และโรงเรียนอาจกำหนด
ให้นักเรียนใช้จักรยานมาโรงเรียนเท่านั้นโดยงดการนำจักรยานยนต์เข้ามาใช้ในโรงเรียน และควรจัดทำที่สำหรับจอด
จักรยานให้ดีและปลอดภัยตามสถานที่สำคัญ ๆ เช่น ตลาด วัด ทั้งนี้ต้องมีการร่วมกันกำหนดวิธีปฏิบัติร่วมกันและกำหนด
เป็นนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น ซึ่งอำพล จินดาวัฒนะ (2551) ได้กล่าวว่านโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ต้องมีขั้นตอน และการกำหนดนโยบายของพื้นที่นั้นต้องเกิดจากคนหรือกลุ่มคนเห็นปัญหาของพื้นที่และพยายามผลักดันให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพราะนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นล้วนมีผลกระทบต่อ
สุขภาพมากทั้งด้านบวกและลบต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิสุทธิ บุญญะโสภิต(2557) ได้เสนอว่า กระบวนการ
จัดทำนโยบายสาธารณะว่าด้วยระบบสุขภาพต้องประกอบด้วย 1) จุดประกาย ค้นหาผู้นำที่มีความเสียสละ มีใจ มีความ
พร้อม อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมของตนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แบ่งบทบาทหน้าที่ยกร่าง รับฟัง สื่อสารและติดตาม 2) 
ค้นหา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นฐานข้อมูล
กำหนดเป้าหมายและทิศทาง 3) นำเสนอเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเติมเต็ม 4) ยกร่างเป้า
หมาย ทิศทางและมาตรการ จัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ (สมัชชาสุขภาพ) 5) สรุปเป็นนโยบายสาธารณะ
ว่าด้วยระบบสุขภาพที่พึงปรารถนาของคนในพื้นที่และท้ายสุดประกาศเป็นธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ ซี่งจะเห็นได้ว่า
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการปั่นเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของตำบลบ้านกิ่ว ที่สำเร็จได้
ก็มีกระบวนการพัฒนาดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการและการเมือง ภาค
ประชาชน และภาควิชาการ องค์กรท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันหนุนเสริมอย่างบูรณาการ แต่ส่วนที่
สำคัญที่สุดคือภาคประประชาชนที่ตระหนักรู้ถึงความต้องการของชุมชน โดยที่ชุมชนสามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์องค์
ความรู้ ด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อให้มีผลทางบวกต่อสุขภาพสูงที่สุดและเกิดผลกระทบเชิงลบให้
น้อยที่สุดต่อชุมชนและสามารถขยายผลจนเกิดมีเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่ง ประเวศ วะสี (2555) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
นโยบายสาธารณะที่ดี ควรประกอบด้วยกุศล 3 ประการ คือ 1) เป็นกระบวนการทางปัญญาคือ มีการใช้หลักฐานข้อเท็จจริง
ที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างดีจนเป็นความรู้ที่เรียกว่าเป็นการสร้างนโยบายบนฐานของความรู้ 2) เป็นกระ
บวนการทางสังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สังคม ควรได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดนโยบาย โดยทำ
เป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใสทุกฝ่ายเข้าร่วมได้ และ 3) เป็นกระบวนการทางศีลธรรม นโยบายสาธารณะที่ดีต้องเป็น
ไปเพื่อความถูกต้องดีงามและเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งสังคม ไม่แฝงเร้นเพื่อประโยชน์เฉพาะตนหรือเฉพาะกลุ่ม นอกจาก
นี้องค์การอนามัยโลก(WHO, 1988) ได้เสนอว่านโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของชุมชนจะสามารถดำรงอยู่ได้ คนส่วน
ใหญ่ต้องเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพที่จะทำให้คนในชุมชนดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี 
เพิ่มความเป็นไปได้ของทางเลือกที่เอื้อต่อสุขภาพและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทางเลือกนั้นได้ง่ายขึ้น !!
6. ข้อเสนอแนะ !!
การขับเคลื่อนนโยบายการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จนเกิดเป็นสาธารณะเพื่อมีสุขภาพ จำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างจริงจังถือเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในสังคม และที่สำคัญคือต้องอาศัยกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันอย่างต่อเนื่องนโยบายนั้นถึงจะยั่งยืน ทางฝ่ายวิชาการต้องสนับสนุนข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบด้าน
สุขภาพให้ชุมชนได้รับทราบและฝ่ายรัฐเองก็ต้องสนับสนุนให้ฝ่ายวิชาการได้ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันและมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้พื้นที่สามารถเสนอทางเลือก
ของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สามารถปฏิบัติได้จริงด้วยตนเอง โดยต้องให้พยายามสร้างจิตสำนึกของการรักบ้าน
เกิดให้กับคนในชุมชนและให้โอกาสกับทุกคนที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมคิดร่วมสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม      
สุขภาวะของชุมชนตนเอง เพราะไม่มีใครที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ได้ดีเท่ากับคนในชุมชน!!
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เสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมการจราจรให้เอื้อของคนเดินและผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม!
Strengthen and Promote Traffic to Facilitate Pedestrian and Bicycle Use !

in the Municipality Mahasarakham!!
สุรสิทธิ์  เวชชัชศาสตร์1  บรรหาญ  สุขขี2  ฉวีวรรณ  เวชชัชศาสตร์3!

1คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม สำนักนายกรัฐมนตรี  !
2โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม มหาสารคาม,  3โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม!!

บทคัดย่อ!!
งานวิจัยนี้เป็นการเสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมให้คนเดินและผู้ใช้จักรยานด้วยป้ายสัญลักษณ์คนเดินและจักรยาน ด้วยการ
ทาสีตีเส้นกำหนดเส้นทางจักรยานพร้อมทั้งรูปจักรยานบนพื้นผิวถนน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม จำนวน 500 คน จากการสำรวจทางสายตา ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย (ร้อยละ 48.7) 
เป็นเพศหญิง 52.3 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง มีความมั่นใจ (ร้อยละ 90.1) มีความสะดวก (ร้อยละ 50.1) มีความปลอดภัย (ร้อยละ 
50.1) มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ทางสัญจร (ร้อยละ 90.1) จากแบบสอบถามการสำรวจความสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรม
ภายนอกในทัศนคติ 4 ประการ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความสุขในการเดินและใช้จักรยาน (ร้อยละ 60.1) มีความสนุก
ในการเดินและใช้จักรยาน (ร้อยละ 60.1) มีความสร้างสรรค์ในการเดินและใช้จักรยาน (ร้อยละ 50.1) มีความเชื่อมั่นใน
การเดินและใช้จักรยาน (ร้อยละ 90.1) ผลงานวิจัยนี้สามารถเป็นโครงการต้นแบบในการเสริมสร้างและส่งเสริมให้ครบ
ถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมการเดินและ
การใช้จักรยานในพื้นที่อื่นได้ !!
คำสำคัญ:  ป้ายสัญลักษณ์คนเดิน, รูปจักรยาน, การทาสีตีเส้น, มหาสารคาม!!
Abstract !!
Strengthen and encourage pedestrian and bicycle use by pedestrians and cyclists emblem and with the 
painted lines designated bike path the bike's road surface. The people  by sample in the municipality 
Mahasarakham amount 500 human. The survey from the eyes. The survey found that. The sample  a male 
percentage 48.7 Is a female 52.3. The sample Confidence percentage 90.1, Convenience 50.1, Safety 
percentage 50.1 and the user friendship percentage 90.1. The questionnaire survey reflex behaviour outside 
attitude 4 points. The sample found. The happy walking and bicycle use  percentage 60.1 , The have fun 
walking and bicycle use  percentage 60.1 , The creativity walking and bicycle use  percentage 50.1 and The 
confidence walking and bicycle use percentage 90.1. The research prototype project strengthen and promote 
traffic all of the roads in the municipality Mahasarakham. The strengthen and promote traffic walking and 
bicycle use in other areas.  !!
Keywords: Pedestrian Signs, Sign bike, Striping Paint, Mahasarakham!!
1. บทนำ!!
ปัญหาในปัจจุบันคุณธรรมจริยธรรมของคนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดูจะไร้ระเบียบและเสื่อมลงเรื่อย ๆ มีการ
ยอมรับวัตถุที่อำนวยความสะดวกทั้งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ภาวะเสียง ภาวะความสิ้นเปลืองตามมา ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
ทำให้สูญเสียร่างกายและทรัพย์สิน อีกอย่างที่พบคือ การที่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เพราะการบังคับใช้กฎหมายไม่
ทำให้มีผลในทันที ส่งผลกระทบให้คนเดินและผู้ใช้จักรยานไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามสิทธิได้ กลัวเกิดอุบัติเหตุกับ
ตนเอง ความสูญเสียนี้ไม่อยากให้เกิดกับบุคคลใด ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาของคนเดินและผู้ใช้จักรยาน จำเป็นต้องเสริม
สร้างพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีป้ายสัญลักษณ์คนเดินและจักรยาน ด้วยการทาสีตีเส้นกำหนดเส้นทางจักรยานและรูปจักรยาน
บนพื้นผิวถนน เพื่อให้ผู้ใช้ทางสัญจรตระหนักถึงสิทธิของคนเดินและผู้ใช้จักรยาน เพื่อให้เป็นโครงการต่อยอดถนนในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคามทุกเส้นทาง ประชาชนคนมหาสารคามต้องเริ่มเสริมสร้างทันที เมื่อปัญหาสังคมไม่ใช่หน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม ต้องเอาใจใส่
ร่วมมือ สอดส่อง ดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าตำรวจ ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง สังคมไทย ควรหัน
มาเสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริม ผู้คนด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับสิทธิของคนเดิน และผู้ใช้จักรยาน เมื่อสังคมส่วนใหญ่
ไม่มีเวลาที่จะหันมองชีวิตข้างตัวเอง เราควรทำให้เกิดความเข้าใจสิทธิตามกฎหมายกันมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลดีต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคม  !!!

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                                                      หน้าที่ �199

!

 Poster!

 Presentatio
n!

!



 Safety Today is Safety Tomorrow                                                         The 3rd Thailand Bike and Walk Forum

2. วัตถุประสงค์!!
2.1 เพื่อให้คนเดินและผู้ใช้จักรยาน มั่นใจ ปลอดภัย สะดวก และเป็นมิตรกับผู้ใช้ทางสัญจร เพิ่มขึ้น!
2.2 เพื่อสำรวจความสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ในทัศนคติ 4 ประการ ได้แก่ มีความสุข มีความสนุก มีความ
สร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่น เพิ่มขึ้น!
2.3 เพื่อเป็นนโยบายโครงการต่อยอดให้ครบถนนทุกเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม!!
3. ระเบียบวิธีการวิจัย!!
3.1 งานวิจัยนี้เป็นการเสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมการจราจรให้เอื้อความปลอดภัยของคนเดินและผู้ใช้จักรยาน ด้วยป้าย
สัญลักษณ์คนเดินและจักรยาน ด้วยการทาสีตีเส้นเป็นการกำหนดเส้นทางจักรยาน พร้อมทั้งรูปจักรยานที่พื้นผิวถนน การใช้
แบบสำรวจทางสายตา 4 ด้าน 1)ด้านความมั่นใจ 2)ด้านความปลอดภัย 3)ด้านความสะดวก และ 4)ด้านความเป็นมิตรกับ
ผู้ใช้ทางสัญจร การใช้แบบสอบถามเชิงลึกความสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก 4 ประการ 1)มีความสุข 2)มีความ
สนุก 3)มีความสร้างสรรค์ และ 4)มีความเชื่อมั่น เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย ป้ายสัญลักษณ์คนเดินและจักรยาน การ
ทาสีตีเส้น รูปจักรยานบนพื้นผิวถนน การสำรวจความสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกทางสายตา และการใช้
แบบสอบถามเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูล เพื่อนำไปสู่การสรุป อภิปรายผล           
ข้อเสนอแนะของงานวิจัยในครั้งนี้!!
3.2 ขั้นตอนและการดำเนินการวิจัย!
3.2.1 รวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางเดิน และถนนที่เป็นพื้นที่จัดทำตาม
โครงการ!
3.2.2 กำหนดทางเดินและทางจักรยาน โดยใช้ถนนในการเสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริม ซึ่งเป็นถนนหลังวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม หลังโรงเรียนสารคามพิทยาคม จนถึงหลังโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม เป็นถนนทางตรงจัดทำทางจักรยาน
ด้านเดียวห่างจากขอบถนนชิดซ้าย 1.20 เมตร ตลอดระยะทางประมาณ 900 เมตร (ก่อนทำ ภาพที่: 1,2,3)!!

� !!
3.2.3 ออกแบบและจัดทำป้ายสัญลักษณ์คนเดินและจักรยาน จำนวน 7 ป้าย โดยมีขนาดตามที่กฎหมายกำหนด พื้นเขียว
หรือน้ำเงินตัวหนังสือสีขาว มีรูปคนเดินและรูปจักรยาน ถนนจักรยานมีการทาสีตีเส้นสีขาว 2 เส้นขนานกัน และรูปจักรยาน
บนพื้นผิวถนนสีขาว ขนาด กว้าง 1 เมตร สูง .80 เมตร เป็นระยะห่างที่เหมาะสม ให้ผู้ใช้ทางสัญจรตระหนักเป็นสิทธิของคน
เดินและผู้ใช้จักรยาน เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้เป็นพิเศษ (ภาพที่: 4,5)!
3.2.4 ประสานตำรวจจราจร เทศกิจ เป็นผู้ดูแลภายใต้นโยบายความรับผิดชอบตามกฎหมายการเดิน และการใช้จักรยาน
บนทางสัญจร เข้มงวด จริงจัง!
3.2.5 ขอความร่วมมือกับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อให้ส่งคนมาช่วยในการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์คน
เดินและจักรยาน ช่วยในการทาสีตีเส้น พ่นสีสัญลักษณ์จักรยานบนพื้นผิวถนน และอำนวยความสะดวกในกระบวนการติด
ตั้ง ทำงานให้สำเร็จด้วยดีให้เอื้อต่อคนเดินและผู้ใช้จักรยาน (หลังทำ ภาพที่: 6,7,8)!
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3.2.6 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่ใช้ทางเดินและผู้ใช้จักรยานตามที่จัดทำไว้ใน
การวิจัย ดังนี้!
3.2.6.1 ประชากร ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 135,735 คน (รวมประชากรแฝงด้วย)!
3.2.6.2 กลุ่มตัวอย่าง โดยการเจาะจงให้ครบ จำนวน 500 คน!
3.2.7 ดำเนินการวิจัยโดยการใช้แบบสำรวจทางสายตา การใช้แบบสอบถามเชิงลึก ของคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานใน
พื้นที่วิจัย ดังนี้  !
3.2.7.1  การใช้แบบสำรวจทางสายตา 4 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านความมั่นใจ 2)ด้านความปลอดภัย 3)ด้านความสะดวก และ 
4)ด้านความเป็นมิตรกับผู้ใช้ทางสัญจร จำนวน 500 แบบสำรวจ       !
3.2.7.2 การใช้แบบสอบถามเชิงลึก 4 ประการ ได้แก่ 1)มีความสุข 2)มีความสนุก 3)มีความสร้างสรรค์ และ 4)มีความเชื่อ
มั่น จำนวน 500 แบบสอบถาม!
3.2.8 วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของงานวิจัย แล้วจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์!!
3.3 อุปกรณ์และวิธีการวิจัย!
อุปกรณ์และวิธการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดังนี้!!

ตารางที่ 1 อุปกรณ์และวิธีการวิจัย!

ที่มา: สุรสิทธิ์  เวชชัชศาสตร์. (2557). เสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมการจราจรให้เอื้อของคนเดินและผู้ใช้จักรยานในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม. จังหวัดมหาสารคาม!!!

ลำดับที่ อุปกรณ์ วิธีการ

1 ป้ายสัญลักษณ์คนเดินและจักรยาน พื้นสีน้ำเงิน สัญลักษณ์สีขาว ขนาด Ø 75 เซนติเมตร จำนวน 
7 ป้าย พร้อมเสาขนาด Ø 4 นิ้ว สูง 3 เมตร พ่นสีขาว

โดยการสั่งทำ/จ้างทำ

2 สีจราจร/น้ำมันผสมสำหรับทางสีตีเส้น 2 เส้นขนาน ความกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 900 เมตร 
ทาทับ 3 ชั้น (100 เมตร/1 แกลนลอน  900 เมตร/9 แกลนลอน !
ทาทับ 3 ชั้น เท่ากับ 27 แกลนลอน 2 เส้น เท่ากับ 54 แกลนลอน)  

โดยการจัดซื้อ/จ้าง

3 สีจราจรแบบสเปรย์ สำหรับพ่นรูปจักรยานบนผิวถนน ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง .80 เมตร พ่นทับ 3 
ชั้น/รูป ระยะห่าง .60 เมตร จะมีรูปจักรยานบนผิวถนน จำนวน 15 รูป ในพื้นที่วิจัย (3 กระป๋อง/2 
รูปจักรยาน เท่ากับ 23 กระป๋อง)  

โดยวิธีการจัดซื้อ/จ้าง
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4. ผลการวิจัย!!
4.1 การเสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริม!
4.1.1 เสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสิทธิคนเดินและผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามกฎหมายเพิ่ม
ขึ้น ร้อยละ 20-25 เปอร์เซ็นต์!!
4.2 การสะท้อนออกทางสายตา ดังนี้!
4.2.1 มีความมั่นใจ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.1 !
4.2.2 มีความสะดวก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.1 !
4.2.3 มีความปลอดภัย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.1 !
4.2.4 มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ทางสัญจร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.1 !
4.3 การสะท้อนออกเป็นพฤติกรรมภายนอก ดังนี้!
4.3.1 มีความสุขในการเดินและใช้จักรยาน เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 60.1!
4.3.2 มีความสนุกในการเดินและใช้จักรยาน เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 60.1!
4.3.3 มีความสร้างสรรค์ในการเดินและใช้จักรยาน เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 50.1!
4.3.4 มีความมั่นใจในการเดินและใช้จักรยาน เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 90.1!
4.4 โครงการต้นแบบในการเสริมสร้างและส่งเสริมครบถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เป็นร้อยละ 100 !!
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ!!
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสิทธิคนเดินและผู้ใช้จักรยาน เป็นการเพิ่มความมั่นใจ สะดวก 
ปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้ใช้ทางสัญจรกับทุกคนทุกฝ่าย มีการสะท้อนออกเป็นพฤติกรรมภายนอก มีระดับความสุขใน
การเดินและใช้จักรยาน มีระดับความสนุกในการเดินและใช้จักรยาน มีระดับความสร้างสรรค์ในการเดินและใช้จักรยาน 
และมีระดับความมั่นใจในการเดินและใช้จักรยานเพิ่มขึ้น และยังเป็นโครงการต้นแบบในการเสริมสร้างและส่งเสริมให้ครบ
ถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และชุมชนในพื้นที่อื่นด้ามความเหมาะสม ส่วนในการวิจัยในครั้งต่อไป ควร
มีการศึกษาผู้ใช้ทางสัญจรร่วมกันทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ จะต้องรวบรวมอุปสรรค ปัญหา ที่จะช่วยเสริมสร้างพร้อมทั้ง
ส่งเสริมนำไปสู่นโยบายการลดการใช้จักรยานยนต์ รถยนต์ การออกแบบทางกายภาพที่เหมาะสม แผนงานสนับสนุนการ
เดินและการใช้จักรยานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรมีการเสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการเดินและการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากที่สุด ในประเทศที่เจริญแล้วประชาชนในประเทศจะมีการเดินและการใช้จักรยานเป็น
ส่วนมากในการทำภารกิจประจำวัน ต้องยอมรับว่าประเทศเหล่านี้มีวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี การอยู่ร่วมกัน การอาศัย
พึ่งพากัน และมีจิตสำนึกของความเป็นชาติ ความรับผิดชอบร่วมกัน มากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา (ไทย) ลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่จะต้องออกแบบถนนให้มีทางเดินเท้าและทางจักรยานไปพร้อมๆ กัน ให้เป็นถนนให้เอื้อของคนเดินและผู้
ใช้จักรยานในการทำภารกิจประจำวันให้มากที่สุด เพื่อลดความสิ้นเปลืองและปัญหาต่างๆ ตามมาลงได้ !!
6. อภิปรายผล!!
การวิจัยเรื่อง เสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมการจราจรให้เอื้อของคนเดินและผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ให้เป็นสิทธิตามกฎหมายเพิ่มขึ้น มีความมั่นใจ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้ใช้ทางสัญจร เพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็น
โครงการต่อยอดให้ครบทุกเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้านพฤติกรรมการแสดงออก ในทัศนคติ 4 ประการ 
ได้แก่ มีความสุข ความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่น ในการเดินและการใช้จักรยานร่วมกับผู้ใช้ทางสัญจร 
เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พลเดช  เชาวรัตน์ และ คณะ (2556) เรื่องการส่ง
เสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า 1) ในด้านนโยบายมีแนวคิดในการส่งเสริมการเดิน
เท้าและการใช้จักรยาน กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 2) ในด้านทัศนคติและพฤติกรรมการสัญจร พบว่า กลุ่มเป้า
หมายมีการเข้าถึงจักรยานในปริมาณที่น้อย กลุ่มที่เข้าถึงจักรยานแล้วใช้จักรยานในชีวิต ประจำวัน หรือการใช้จักรยาน
มายังมหาวิทยาลัยในปริมาณน้อย ประชากรส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบการสัญจรทางจักรยานและทางเดิน
เท้า ในด้านเส้นทาง พบว่า จุดหมายปลายทางที่สำคัญที่จะต้องมีทางเดินเท้าและทางจักรยาน รูปแบบเส้นทางเดินเท้าและ
ทางจักรยานที่ต้องการ คือจะต้องมีความปลอดภัยและสะดวกสูงสุด ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จะต้องสื่อให้เห็น
ประโยชน์ของการเดินเท้าและการใช้จักรยานในด้านการประหยัดน้ำมัน และความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการเดินเท้า
และการใช้จักรยาน 3) ด้านลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ พบว่า ถนนทุกเส้นภายในมหาวิทยาลัยจะต้องสามารถใช้
จักรยานและเดินเท้าได้อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย รูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสมแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
เลนจักรยาน ทางเดินเท้าและทางจักรยานโดยเฉพาะ และแบบผสมผสานที่ควบคุมความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. สิ่งอำนวย
ความสะดวกที่จะต้องจัดทำเป็นอันดับแรก ได้แก่ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนเส้นทางที่มีการใช้จักรยานและการเดินเท้า ที่จอด
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จักรยาน ป้ายบอกทาง และการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในระยะที่สองจะเป็นการปรับปรุงที่นั่งริมทาง                 
ร้านจักรยาน ลานกิจกรรมจักรยาน และแผนที่เส้นทาง!!
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้วิจัยจะประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรมีการล้อมวงพูดคุยผ่าน
กระบวนการทางจิตปัญญา เพื่อให้สะท้อนถึงการเรียนรู้ตลอดการทำงานร่วมกัน วางแผนการดำเนินโครงการในปีที่ 2 และ 
ปีที่3 เพื่อช่วยกันให้เกิดการต่อยอดโครงการอย่างนี้ให้สำเร็จเร็วที่สุด และมีความยั่งยืน มีผลงาน และสร้างความสุขให้กับ
คนเดินและผู้ใช้จักรยาน ผู้ใช้ทางสัญจรทุกคนทุกฝ่ายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามอย่างแท้จริง  !!
7.กิตติกรรมประกาศ!!
ขอขอบพระคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยาน
ไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนทุนในการวิจัยเรื่อง เสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมการ
จราจรให้เอื้อของคนเดินและผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในครั้งนี้ ขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ นักวิจัย อาจารย์ ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำงานวิจัยเป็นไปในแนวทางที่ต้องการของโครงการฯ 
ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ โครงการฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับเจ้าของโครงการให้ทราบทุกขั้นตอน ขอบคุณ
ผลงานวิจัยที่ได้นำมาอ้างอิง ทำให้งานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จด้วยดีและมีคุณภาพของงานวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป!!
8. เอกสารอ้างอิง!!
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ผลของดนตรีคัดสรรที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกาย!!
เอกรัตน์  อ่อนน้อม, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร!

คณะวิททยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา!!
บทคัดย่อ!!
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฟังดนตรีคัดสรรซึ่งเป็นดนตรีที่ผ่านแบบประเมินคุณลักษณะของดนตรีที่
สร้างแรงกระตุ้น ในระหว่างออกกำลังกายสำหรับคนไทย (Thai Music Rating Inventory: TMRI) [1] ที่มีต่อความสามารถ
ในการออกกำลังกาย (ระยะเวลาในการออกกำลังกาย ความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย และการรับรู้ระดับของความ
เหนื่อยล้า) ด้วยจักรยานวัดงาน กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย เพศหญิง จำนวน 10 คน อายุระหว่าง 

18 - 20 ปี  (� = 17.24, SD = .34)  ผู้วิจัยดำเนินการทดลองทั้งหมด 4 ครั้ง โดยการทดลองครั้งที่ 1 กลุ่มตัวอย่างออก
กำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงานอย่างเดียว และการทดลองครั้งที่ 2-4 กลุ่มตัวอย่างออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
วัดงานพร้อมกับฟังดนตรีคัดสรร (เพลงที่มีคะแนนการประเมินคุณลักษณะของดนตรีในการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ
ในระหว่างการออกกำลังกายอยู่ในระดับสูง) จนกระทั่งกลุ่มตัวอย่างหมดแรง (ไม่สามารถรักษารอบของการปั่นจักรยานวัด
งานได้) บันทึกระยะเวลาในการออกกำลังกาย ความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย และการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้า 
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการออกกำลังกาย ความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย และการรับรู้ระดับ
ของความเหนื่อยล้า โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (Repeated Measures ANOVA) ผลการวิจัย
พบว่า ดนตรีคัดสรรมีผลเพิ่มระยะเวลาในการออกกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในขณะที่ความรู้สึก
ขณะการออกกำลังกาย และการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  !!
คำสำคัญ: ผลของดนตรี/ ดนตรีคัดสรร/ ความสามารถในการออกกำลังกาย!!
1. บทนำ!!
ในปัจจุบันการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
รัฐบาลได้มีนโยบายด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ซึ่งเน้นการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดย
สร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน[2] การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโรคและส่งเสริมให้ร่างกายทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถลดอัตราเสี่ยง
ต่อการเกิดและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ ช่วย
เสริมสร้างความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ลดภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล [3]!!
คูเปอร์ (Cooper) [4]  ได้แนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไว้ว่า ในการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพต้องคำนึงถึง รูปแบบการออกกำลังกาย ระดับของการออกแรงในการออกกำลังกาย ความถี่ (ควรทำ 3-5 ครั้งต่อ
สัปดาห์) และระยะเวลา (20-30 นาที) จะเห็นว่าระยะเวลาในการออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและมีผลต่อสุขภาพ 
สมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่าทำอย่างไรผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น เมื่อต้องอยู่กับความยากของการออกกำลัง
กายที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอ การใช้ดนตรีมาประกอบการออกกำลังกายเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่ม
ระดับแรงจูงใจและทำให้คนออกกำลังกายได้นานขึ้น จากการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าในกีฬาเพื่อการแข่งขันมีการนำ
ดนตรีมาเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงการฝึกซ้อม ช่วยให้นักกีฬารู้สึกผ่อนคลาย ทำให้เพลิดเพลินและสนุกขึ้น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา ดังที่ คาราจีออร์กิส และคณะ (Karageorghis et al.)[5] ได้ศึกษาผลของดนตรีที่มีต่อการออก
กำลังกายที่ไม่ซับซ้อนพบว่า นักกีฬาและคนที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วไปที่ฟังดนตรีในระหว่างออกกำลังกายสามารถ
คลายความวิตกกังวล ลดอาการตื่นเต้น และเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้ ส่วนในประเทศไทย 
เอกรัตน์ อ่อนน้อม (2550)[6] ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำดนตรีมาใช้ประกอบ ในระหว่างการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างที่
มีเป้าหมายในการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน (เพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน) และพบว่า ดนตรีสามารถช่วยให้ระยะ
เวลาในการออกกำลังกายได้นานขึ้น เช่นเดียวกับการวิจัยของ อุไรรัตน์  ศรีวิบูลย์ (2546) [7]  ที่ศึกษาผลของดนตรีที่มีต่อ
ระยะเวลาในการออกกำลังกายบนจักรยานวัดงานของนิสิต ที่พบว่า ดนตรีคัดสรร (ดนตรีที่มีเนื้อร้องบรรยายเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ความรักของมนุษย์ ความใฝ่ฝันต่าง ๆ เป็นดนตรีที่มีเนื้อร้องที่สร้างสรรค์และทำนองเพลงไพเราะ) ช่วยให้ระยะ
เวลาในการออกกำลังกายบนจักรยานวัดงานนานกว่าดนตรีที่ชอบ (ดนตรีที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนเลือกจากเพลงที่คุ้นเคย
และชื่นชอบด้วยตนเอง) และการไม่ฟังดนตรี!

X
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลของดนตรีที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกายที่ผ่านมาหลายเรื่อง[8,9,10] 
พบว่าดนตรีมีผลทางด้านบวกต่อการออกกำลังกายในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามประเด็นของการคัดเลือกดนตรีที่
สามารถช่วยสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้เหมาะสมกับรูปแบบการออกกำลังกายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มี
การศึกษาและพัฒนาแบบประเมินเพื่อให้ได้แบบประเมินที่มีคุณภาพที่สะท้อนว่าดนตรีที่มีคุณลักษณะที่สามารถสร้างแรง
จูงใจและแรงกระตุ้นในระหว่างการออกกำลังกาย คาราจีออร์กิส เทอร์รี่และเลน (Karageorghis, Terry & Lane)[11]  จึง
ดำเนินการจัดทำแบบประเมินที่เรียกว่า การประเมินคุณลักษณะของดนตรีบูรเนล (The Brunel Music Rating Inventory: 
BMRI) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อใช้ประเมินคุณลักษณะของดนตรีที่ใช้สร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นในระหว่างการออกกำลัง
กาย หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาแบบการประเมินคุณลักษณะของดนตรีบูรเนล จากฉบับแรกเป็นแบบการประเมิน
คุณลักษณะของดนตรีบูรเนล ฉบับที่ 2 (The Brunel Music Rating Inventory: BMRI-2) [12]  และแบบการประเมิน
คุณลักษณะของดนตรีบูรเนล ฉบับที่ 3  (The Brunel Music Rating Inventory: BMRI-3) [13]  ตามลำดับ แบบประเมินทั้ง
สามที่สามารถใช้ได้ทั้งนักวิจัยและผู้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ดนตรีที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะของดนตรีว่าเป็นดนตรีที่
สามารถสร้างแรงกระตุ้น (Motivational Music) มีผลช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น และทำให้การรับรู้ระดับของความ
เหนื่อยล้าลดลง[14]  ในประเทศไทย เอกรัตน์ อ่อนน้อมและคณะ[1]  ได้พัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะของดนตรีที่สร้างแรง
กระตุ้น ในระหว่างออกกำลังกายสำหรับคนไทย (Thai Music Rating Inventory: TMRI) ขึ้นจากแบบการประเมิน
คุณลักษณะของดนตรีบูรเนล ฉบับที่ 3 และได้มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความตรงเชิงโครงสร้าง และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี  ( � = 14.350, df = 11, P-
value = 0.214, GFI = 0.973, CFI = 0.995, RMSEA = 0.0414) ดังนั้นแบบประเมินคุณลักษณะของดนตรีที่สร้างแรง
กระตุ้นในระหว่างออกกำลังกายสำหรับคนไทย จึงเป็นแบบประเมินที่ได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้ได้กับผู้ที่ออกกำลังกาย
ทั่วไปและนักวิจัยสามารถที่นำไปใช้ในการคัดเลือกเพลงที่ใช้ฟังในระหว่างการออกกำลังกายและสามารถช่วยสร้างแรง
กระตุ้นในขณะออกกำลังกายได้!!
ในการประเมินความหนักของกิจกรรมการออกกำลังกาย แบบวัดระดับความรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการ
ประเมินระดับของความเหนื่อยล้า (Rating of Perceived Exertion: RPE) จากการออกกำลังออกมาเป็นตัวเลขลักษณะ
ของคะแนนที่กำหนดขึ้น[15] นอกจากนั้น ความรู้สึกกับความสามารถทางกีฬามีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน มีงานวิจัยบาง
เรื่องสรุปเกี่ยวกับกลไกของอารมณ์และความรู้สึก (บวกและลบ) ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงความสามารถทางการกีฬา             
ว่าความรู้สึกของแต่ละบุคคลมีผลกระทบเหนือกระบวนการคิด การรับรู้ ระบบการทำงานทางสรีรวิทยาและแรงกระตุ้นหรือ
แรงจูงใจและส่งผลต่อความสามารถทางการกีฬาในที่สุด[16] ในการประเมินความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย สามารถ
ประเมินได้จากแบบประเมินความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย (Feeling Scale: FS) [17]  ซึ่งคะแนนการประเมินความรู้สึก
ขณะการออกกำลังกายเป็นตัวเลขลักษณะของคะแนนที่กำหนดขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ ความรู้สึกส่งผลต่อแรงกระตุ้น 
กระบวนการคิดและระบบการทำงานทางสรีรวิทยา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาหรือออก
กำลังกายได้!!
จากงานวิจัยที่ผ่านมาสรุปได้ว่า การฟังดนตรีในระหว่างการออกกำลังกายมีส่วนช่วยในการเพิ่มแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้
สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น ซึ่งดูเหมือนว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัว (การฟังดนตรีคัดสรร การรับรู้ความเหนื่อยล้าและความ
รู้สึก) ต่างมีผลในการเพิ่มความสามารถหรือประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลการ
ศึกษาที่ยืนยันได้ว่าผลของการฟังดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อถือได้ ระดับการรับรู้ความเหนื่อยล้า
และความรู้สึกที่มีต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการออกกำลังกายอย่างไร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการ
ฟังดนตรี ระดับการรับรู้ความเหนื่อยล้าและความรู้สึกที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจและความสามารถในการออกกำลังกายต่อไป !!
2. วิธีการวิจัย!!
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของดนตรีคัดสรรที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกาย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพศหญิง จำนวน 10 คน ซึ่งอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองครั้งนี้ด้วย
ความสมัครใจ[18]  จากนั้นผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง โดยการให้ทำแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติสุขภาพและการออกกำลังกาย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ทัศนคติเกี่ยวกับการฟังดนตรีใน
ระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีรูปร่างสมส่วน (ดรรชนี มวลกายเท่ากับ 18.5-25.5) มีประสาทการรับฟังเป็นปกติ (สามารถรับรู้ได้ในระดับเสียง
พูดคุยปกติ) 2) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างให้ดำเนินชีวิตตามปกติ เช่น การรับประทานอาหาร 
การพักผ่อน เป็นต้น และไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และ 3) กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดไม่เคยผ่านการฝึกทางด้านจิตใจมาก่อน เช่น การฝึกสมาธิ การตั้งเป้าหมาย การฝึกสะกดจิตตนเอง การฝึก
จิตภาพ เป็นต้น!
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เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 1) เครื่องเล่น MP3 แบบพกพา (iPod 
Shuffle) ที่บันทึกเสียงดนตรีคัดสรร 2) หูฟังแบบ Ear Clip Street ยี่ห้อ Sony Model: MDR-Q21LP/B 3)จักรยานวัดงาน 
ยี่ห้อ Monark รุ่น 828E 4) เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูง 5) นาฬิกาจับเวลาและอุปกรณ์วัดชีพจร และแบบประเมิน
ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปในการออกกำลังกาย  2)  แบบสัมภาษณ์ทัศนคติที่มีต่อการฟัง
ดนตรีในขณะออกกำลังกาย 3). แบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย 4)  แบบประเมินระดับความรู้สึกเหนื่อยล้า 
5) แบบประเมินความรู้สึกระหว่างการออกกำลังกาย และ 6) แบบประเมินลักษณะของดนตรีที่ใช้สร้างแรงกระตุ้นในระหว่าง
การออกกำลังกาย ฉบับภาษาไทย!!
การคัดเลือกดนตรีคัดสรร เพลงที่คัดเลือกมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการสำรวจพฤติกรรมการฟังแพลงในระหว่าง
การออกกำลังกายของนักศึกษา จำนวน 50 คน และผู้วิจัยได้คัดเลือกเพลงที่ได้จากการสำรวจดังกล่าว โดยพิจารณาจาก
การเรียงลำดับความถี่จากมากที่สุดใน 10 อันดับแรก มาเป็นเพลงที่นำมาประกอบในรายการเพลงที่ใช้สำหรับประเมินเพื่อ
หาคุณลักษณะของดนตรีที่สามารถใช้สร้างแรงจูงใจในระหว่างการออกกำลังกาย ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 10 เพลง 
ได้แก่ 1) โลกใบใหม่/ 25 hours 2) ปัจจุบัน/ ETC Band 3) Lady/ 25 hours 4) KEEP IT 100/ MILD 
Feat.THAITANIUM 5) คิดถึงจังหวะ/Buddha Bless 6) เกาะเสม็ด/ deep o sea 7) ยกมือ-Tattoo Colour 8) Never 
Say Never ft. Jaden Smith - Justin Bieber 9) Turn Up The Music - Chris Brown 10) โอมจงเงย/ STAMP Feat. 
JOEY BOY, ตู่ ภพธร จากนั้น ให้กลุ่มตัวอย่างฟังเพลงที่มีอยู่ในรายการ พร้อมกับทำแบบประเมินคุณลักษณะของดนตรีที่
สามารถใช้สร้างกระตุ้นหรือแรงจูงใจในระหว่างการออกกำลังกาย เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยทำแบบประเมินดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว จึงนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินฯ ทั้งหมดมาคำนวณเพื่อหาเพลงที่มีคุณลักษณะของดนตรีที่สามารถใช้สร้าง
แรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นในระหว่างการออกกำลังกาย เพลงที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีคุณลักษณะในการสร้างแรงจูงใจหรือ
แรงกระตุ้นอยู่ในระดับสูง ต้องมีคะแนนจากการทำแบบประเมินฯ อยู่ในช่วง (42-49 คะแนน) หลังจากนั้น จึงนำเพลงที่มี
คุณลักษณะในการสร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นอยู่ในระดับสูง มาบันทึกในเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา เพื่อเตรียมให้กลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละคนฟังในขณะออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงาน !!
โปรแกรมการทดลอง ผู้วิจัยใช้วิธีการวัดความความสามารถในการออกกำลังกายตามหลักการทดสอบความสามารถใน
การออกกำลังกายแบบก้าวหน้า (Progressive Exercise Test) ซึ่งสามารถทำได้โดยการกำหนดให้ออกกำลังกายและ
ปรับความหนักเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับที่ร่างกายหมดแรง หรือไม่สามารถรักษารอบของการปั่น (จำนวน 50 รอบต่อ
นาที) การวัดความสามารถในการออกกำลังกายลักษณะเช่นนี้จะสามารถประเมินความอดทนต่อความเมื่อยล้าในการ
ทำงานของร่างกายได้ [7]  ผู้วิจัยชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการทำการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างฟัง หลังจากนั้นจึงดำเนินการ
ทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้!
1)  ทุกครั้งก่อนการทดลองจะเริ่มจากการสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการทดลอง เช่น วัดความ
ดัน วัดอุณหภูมิของร่างกาย วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก เป็นต้น!
2) เริ่มปั่นจักรยานวัดงาน ด้วยการปรับระดับที่นั่งบนจักรยานวัดงานให้ได้ระดับเหมาะสมกับผู้รับการทดลอง ใส่หูฟัง อบอุ่น
ร่างกายโดยทดลองปั่นจักรยานวัดงานเพื่อปรับระดับรอบก่อนที่จะเริ่มการทดลอง และเริ่มปั่นจักรยานวัดงานที่น้ำหนัก 50 
วัตต์ และเพิ่มความหนักครั้งละ 5 วัตต์ ทุกๆ 2 นาที จนกระทั่งผู้เข้ารับการทดลองไม่สามารถรักษารอบได้! !
3)ในระหว่างที่กลุ่มตัวอย่างปั่นจักรยานวัดงานอยู่นั้น ผู้ช่วยวิจัยยกแผ่นป้ายประเมินระดับความรู้สึกเหนื่อยล้าและแบบ
ประเมินความรู้สึกระหว่างการออกกำลังกายทุกๆ 2 นาที เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความรู้สึกดังกล่าวด้วยการชี้ไปที่ช่อง
คะแนนของแต่ละแบบประเมิน หลังจากนั้นผู้ช่วยการวิจัยจะทำการบันทึกค่าคะแนนที่ได้!
4)  ผู้วิจัยดำเนินการทดลองทั้งหมด 4 ครั้ง โดยทำการทดลองแบบวัดซ้ำในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างทุกคน
จะได้รับเงื่อนไขทั้ง 4 รูปแบบ ในการทดลองแต่ละครั้งด้วยการสุ่ม ตามตารางที่ 1 รูปแบบการทดลอง!!

ตารางที่ 1 รูปแบบการทดลอง!

!
กลุ่มตัวอย่างจะได้รับเงื่อนไขการทดลองทั้ง 4 รูปแบบ ด้วยการสุ่ม และกลุ่มตัวอย่างได้รับเงื่อนไขการทดลองครบทุก 4 
เงื่อนไขการทดลอง สถานที่ใช้ปฏิบัติการทดลองครั้งนี้เป็นห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กำหนดอุณหภูมิห้องทดลองไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส ทุกครั้งเพื่อไม่ให้อุณหภูมิมี
ผลต่อการทดลอง!!

การทดลอง                  !
กลุ่มทดลอง     

ครั้งที่  1!
(ข้อมูลพื้นฐาน)

ครั้งที่  2 ครั้งที่  3 ครั้งที่  4

เงื่อนไข       ไม่ฟังดนตรี ฟังดนตรีคัดสรร ฟังดนตรีคัดสรร ฟังดนตรีคัดสรร
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การวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อหาค่าร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการออกกำลังกาย ความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย และการรับรู้
ระดับของความเหนื่อยล้าในแต่ละกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (Repeated Measures 
ANOVA) !!
3.ผลการวิจัย!!
การวิเคราะห์ขอมูลเพื่อทดสอบผลของดนตรีคัดสรรที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกาย (ระยะเวลาในการออกกำลัง
กาย ความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย และการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้า) จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
ได้เป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนที่ 2 ผลของการฟังดนตรีคัดสรรและการฟัง
ดนตรีคัดสรรร่วมกับการชี้นำที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกาย (ระยะเวลาในการออกกำลังกาย ความรู้สึกขณะ
การออกกำลังกาย และการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้า)!
!
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง!
ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปทางกายภาพของกลุ่มตัวอย่าง เพศหญิง อาสาสมัครเข้าร่วม

การทดลอง ที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จำนวน 20 คน มีอายุระหว่าง 18 - 20 ปี  (� = 17.24 ปี, SD = .34)  มีส่วนสูง
ระหว่าง 155 - 175 เซนติเมตร (� = 163.17 เซนติเมตร, SD = 8.32) น้ำหนักระหว่าง 44 - 63 กิโลกรัม (� = 57.33 

กิโลกรัม, SD = 9.57) และมีค่าดรรชนีมวลกาย จากการคำนวณ 18.31 ถึง 24.94 (� = 21.18, SD = 2.21) กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดไม่เคยใช้ยานอนหลับ ไม่มีโรคประจำตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง 2 คน เคยมีประสบการณ์ในการฝึก
สมาธิ เป็นการฝึกสมาธิในช่วงสั้น ๆ และไม่ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย 
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์  !!
ผลของการฟังดนตรีคัดสรรที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกาย (ระยะเวลาในการออกกำลังกาย ความรู้สึกขณะการ
ออกกำลังกาย และการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้า)!
การประเมินระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสามารถออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงานได้สูงสุด (Time to Exhaustions) 
จนกระทั่งกลุ่มตัวอย่างรู้สึกหมดแรง พิจารณาจากการไม่สามารถรักษารอบของการปั่นจักรยานวัดงานให้สูงกว่า 50 รอบ
ต่อนาทีได้ และจากการสังเกตอาการเหนื่อยของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนั้นยังพิจารณาจากอัตราการเต้นของหัวใจ ที่ร้อยละ 
75 ของชีพจรสูงสุดของแต่ละคนร่วมด้วย เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละคนได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน           
วัดงานอย่างเต็มความสามารถของตนเองในขณะทดลองทุกครั้ง!!
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของระยะเวลาของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงาน ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระยะ
เวลาและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงานในการทดลองทั้ง 4 ครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของระยะเวลาในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงานของกลุ่มตัวอย่าง ฟังดนตรีคัดสรร ในการทดลองครั้งที่ 1 
( � = 22.32, SD = 4.73) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระยะเวลาในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงานในการทดลองครั้ง
ที่ 2 ( � = 27.22, SD = 2.83) การทดลองครั้งที่ 3 ( � = 27.95, SD = 4.47) และการทดลองครั้งที่ 4 ( � = 27.74, SD = 
5.26) โดยกลุ่มฟังดนตรีคัดสรรมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงานเพิ่มขึ้นในการ
ทดลองครั้งที่ 2, 3 และการทดลองครั้งที่ 4  ตามลำดับ !!
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย ในช่วงนาทีสุดท้ายของการออกกำลังกายด้วย
การปั่นจักรยานได้สูงสุดจนกระทั่งกลุ่มตัวอย่างรู้สึกหมดแรง (ไม่สามารถรักษารอบของการปั่นจักรยานได้) โดยใช้แบบ
ประเมินความรู้สึกขณะออกกำลังกายซึ่งมีค่าคะแนนตั้งแต่ +5 (รู้สึกดีมาก) ถึง -5 (รู้สึกไม่ดีมาก) และคะแนนการรับรู้ระดับ
ของความเหนื่อยล้า ซึ่งมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (ไม่เหนื่อยเลย) ถึง 10 (เหนื่อยมากที่สุดจนทนไม่ไหว) ในช่วงนาทีสุดท้ายก่อน
ที่กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถรักษารอบของการปั่นได้ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกขณะการออกกำลังกายของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรร พบว่า ในการทดลองครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกขณะการออกกำลังกายต่ำที่สุด ( � = 
-3.20, SD = 1.69) และเพิ่มขึ้นในการทดลองครั้งที่ 2 (� = -2.50, SD = 2.55) การทดลองครั้งที่ 3   (� = -2.20, SD = 
3.33) และการทดลองครั้งที่ 4  (� = -1.80, SD = 2.86) โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกขณะออกกำลังกายของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรรมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกขณะออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับการทดลองตั้งแต่
การทดลองครั้งที่ 2 - 4 !!
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้าของกลุ่มตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรร พบว่า ในการ
ทดลองครั้งที่ 1 (� = 7.30, SD = 2.91) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้าสูงกว่าการ
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ทดลองครั้งที่ 2 (� = 6.60, SD = 3.47) ในการทดลองครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้า (� = 
7.40, SD = 3.27) และในการทดลองครั้งที่ 4 ( � =6.60, SD = 2.88)  !!
การทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มของผลการฟังดนตรีคัดสรรมีต่อระยะเวลาในการออกกำลังกาย !
ผลการทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ของผลการฟังดนตรีคัดสรรที่มีต่อระยะเวลาในการออกกำลังกาย พบว่า ความ
แตกต่างภายในกลุ่มของกลุ่มที่ฟังดนตรีคัดสรร ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (ค่าสถิติทดสอบวิลแลมดา Λ= 0.161, ค่าสถิติทดสอบ F-Statistics = 12.14, p-value = 
0.004) และมีขนาดอิทธิพล (effect size) ของการฟังดนตรีคัดสรรที่มีต่อระยะเวลาในการออกกำลังกาย เท่ากับ 0.839 
(partial η2 = 0.839) แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการออกกำลังกาย (ปั่นจักรยานวัดงาน จนไม่สามารถรักษารอบ
การปั่นได้) ที่เกิดจากการฟังดนตรีคัดสรรในขณะออกกำลังกาย ในการทดลองทั้ง 4 ครั้ง มีความแตกต่างกันในภาพรวม 
จึงทำการทดสอบนัยสำคัญของคู่เปรียบเทียบและขนาดอิทธิพลของการฟังดนตรีคัดสรรในขณะออกกำลังกาย ด้วยการ
เปรียบเทียบระยะเวลาในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งของการทดลอง 2, 3 และ 4 กับระยะเวลาในการออกกำลังกาย
ของการทดลองครั้งที่ 1 โดยผลการทดสอบในระดับตัวแปรเดียว พบว่า คู่เปรียบเทียบที่ 1 (T2 & T1) มีขนาดอิทธิพลของ
การฟังดนตรีคัดสรรในขณะออกกำลังกายเท่ากับ 0.713 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (partial η2 = 0.713, p-
value = .001) ส่วนคู่เปรียบเทียบที่ 2 (T3 & T1) มีขนาดอิทธิพลของการฟังดนตรีคัดสรรในขณะออกกำลังกายเท่ากับ 
0.813 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (partial η2 = 0.813, p-value = .001) ในขณะที่คู่เปรียบเทียบระยะเวลาใน
การออกกำลังกายคู่ที่ 3 (T4 & T1) มีขนาดอิทธิพลของการฟังดนตรีคัดสรรในขณะออกกำลังกายเท่ากับ 0.464 และมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (partial η2 = 0.464, p-value = .021) แสดงว่า การฟังดนตรีคัดสรรในขณะออกกำลังกายมี
ผลทำให้ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการออกกำลังกายเพิ่มสูงขึ้นจากการไม่ได้ฟังดนตรีคัดสรรในขณะออกกำลังกาย!!
การทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มผลการฟังดนตรีคัดสรรที่มีต่อความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย!
ผลการทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มการฟังดนตรีคัดสรรที่มีต่อความรู้สึกขณะการออกกำลังกายในช่วงนาทีสุดท้าย
ของการออกกำลังกาย (FS- exhaustion) พบว่า กลุ่มที่ฟังดนตรีคัดสรรในขณะการออกกำลังกาย ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (ค่าสถิติทดสอบวิลแลมดา Λ= 0.657, ค่าสถิติทดสอบ F = 1.219, p-value = 
0.371) และมีขนาดอิทธิพลของการฟังดนตรีคัดสรรในการออกกำลังกาย เท่ากับ 0.342 (partial η2 = 0.342) แสดงว่า      
ค่าเฉลี่ยของความรู้สึกขณะการออกกำลังกายในช่วงนาทีสุดท้ายของการออกกำลังกายของกลุ่มการฟังดนตรีคัดสรรใน
การทดลองทั้ง 4 ครั้ง ไม่มีความแตกต่างกันในภาพรวม !!
การทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มของผลการฟังดนตรีคัดสรรที่มีต่อการรับรู้ความเหนื่อยล้าในการออกกำลังกาย!
ผลการทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มของผลการฟังดนตรีคัดสรรที่มีต่อการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้าในขณะออก
กำลังกายในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถรักษารอบได้ในการปั่นจักรยานวัดงานได้ พบว่า การรับรู้ระดับ
ของความเหนื่อยล้าในขณะออกกำลังกายในช่วงนาทีสุดท้ายของกลุ่มตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรรไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (ค่าสถิติทดสอบวิลแลมดา Λ= 0.915, ค่าสถิติทดสอบ F = 0.218, p-value = 0.881) 
และมีขนาดอิทธิพล (effect size) ของการฟังดนตรีคัดสรรที่มีต่อการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้า เท่ากับ 0.085 (partial 
η2 = 0.085) แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้าในการออกกำลังกาย ที่เกิดจากการฟังดนตรีคัดสรร
ในขณะออกกำลังกาย ในการทดลองทั้ง 4 ครั้ง ไม่มีความแตกต่างกันในภาพรวม !!
4.อภิปรายผล!!
การศึกษาผลของดนตรีคัดสรรที่มีต่อระยะเวลาในการออกกำลังกาย ครั้งนี้ พบว่า การฟังดนตรีคัดสรรและการฟังดนตรีคัด
สรรร่วมกับการชี้นำความคิดมีผลต่อระยะเวลาในการออกกำลังกาย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ การาเกอกิสและ
คณะ[19]  พบว่า การฟังดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกคุณลักษณะของดนตรีที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายทำให้กลุ่มตัวอย่าง
ออกกำลังกาย (ปั่นจักรยานวัดงาน, เดิน, วิ่ง) ได้นานมากขึ้นกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ฟังดนตรี  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
พอลล่า (Paula Radcliffe) นักวิ่งมาราธอนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิก ปี 2014 ได้กล่าวไว้ว่า “ในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเตรียม
ตัวเข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญๆ ฉันฟังดนตรี ในระหว่างการฝึกซ้อมวิ่ง มันช่วยให้ฉันรู้สึกดี ทำให้มีแรงที่จะวิ่งและ
เตือนฉันในเวลาที่ต้องเร่งจังหวะขึ้น เมื่อต้องทำงานที่หนักมากๆ ด้วยเพลงที่ถูกต้องเหมาะสมที่ฉันใช้ฟังทำให้ฉันทำงาน 
(ฝึกซ้อม) ได้หนักขึ้น”  [20]  อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรรในระหว่างออกกำลังกาย
ไม่พบความแตกต่างของคะแนนความรู้สึกในช่วงนาทีสุดท้ายของการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ งานวิจัย
ของ การาเกอกิสและคณะ [21]  ที่พบว่า ดนตรีไม่มีอิทธิพลต่อระดับของความรู้สึกในระหว่างออกกำลังกายในช่วงนาที
สุดท้ายของการออกกำลังกาย ในขณะที่ดนตรีมีอิทธิพลต่อระดับของความรู้สึกในระหว่างออกกำลังกายในช่วงเริ่มต้น
จนถึงช่วงกลางของการออกกำลังกาย!!
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คะแนนการรับรู้ความเหนื่อยล้าในการทดลองทั้ง 4 ครั้ง ของกลุ่มตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรรและกลุ่มตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัด
สรรร่วมกับการชี้นำ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ความเหนื่อยล้า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปีเตอร์และ
คณะ[22]  ที่ศึกษาผลของดนตรีที่มีต่อทนทาน ในการออกกำลังกาย ความรู้สึกและการรับรู้ความเหนื่อยล้า ในระหว่างการ
ออกกำลังกาย พบว่า ดนตรีที่มีจังหวะสอดคล้องกับการออกกำลังกายช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีความทนทานได้มากขึ้น 
(สามารถออกกกำลังกายได้นานขึ้น) ในขณะที่คะแนนความรู้สึกและการรับรู้ความเหนื่อยล้า ของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และยังมีทิศทางเดียวกับงานวิจัยของบาซีวิทช์และคณะ[23] ที่ทำการทดสอบเกี่ยวกับผลของ
การเลือกฟังดนตรีด้วยตนเองที่มีต่อแรงบีบมือ พบว่า แม้ว่ากลุ่มที่ฟังดนตรีจะสามารถรักษาแรงบีบมือได้นานกว่ากลุ่มที่ไม่
ฟังดนตรี อย่างไงก็ตามผลการวิจัยยังแสดงว่าไม่มีความแตกต่างของการรับรู้ความเหนื่อยล้าทั้งกลุ่มที่ฟังดนตรีและกลุ่มที่
ไม่ฟังดนตรี!!
5.สรุปผลการวิจัย!!
5.1 ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการออกกำลังกาย ของกลุ่มตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรรในระหว่างการออกกำลังกาย ในการ
ทดลองทั้ง 4 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05!
5.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกขณะการออกกำลังกาย ของกลุ่มตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรร ในทั้งการทดลองทั้ง 4 ครั้ง มีค่า
เฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้น ตามลำดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05! !
5.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้า ของกลุ่มตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรร ในการทดลองครั้งที่ 1 สูงกว่า
การทดลองครั้งที่ 2 และกลุ่มตัวอย่างที่ฟังดนตรีคัดสรร มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ระดับของความเหนื่อยล้า ในการทดลอง
ครั้งที่ 3 สูงกว่าการทดลองครั้งที่ 2 และการทดลองครั้งที่ 4 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05!!
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สนาม จักรยาน ทางเดิน ทำไม ?!
                                                                               !

 สายสมร วชิระประพันธ์!
นักกายภาพบำบัด บริษัทสุขภาพพัฒนา!!!

เพราะการพัฒนาจากอดีตทำให้เราก้าวมาได้ขนาดนี้!!
เป็นเรื่องน่าดีใจที่ประเทศไทยสามารถมาถึงรอยต่อ ณจุดนี้ได้ จุดที่กล่าวได้ว่าเป็นจุดสำคัญของการส่งเสริม "กิจกรรมทาง
กาย" !!
หากมองย้อนไปในอดีต เมื่อไม่กี่ทศวรรษนี้เอง ในช่วงกึ่งกลาง ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 1990 หลังจากที่พบปัญหาภาวะ
คุกคามด้านสุขภาพ เช่น โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ โรคอ้วน เบาหวานชนิด 2 จึงเริ่มเกิดนโยบายที่ส่งเสริมให้คนมี
กิจกรรมทางกาย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของร่างกายคือ การออกกำลังกายระดับหนัก ที่ทำให้หัวใจเต้นถึง
ระดับ 70 - 85 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด (vigorous exercise intensity) การวิ่ง และการล่นกีฬาในเวลาว่าง 
หน่วยงานหลักที่มีบทบาท ในการดูแลได้แก่ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา การแพทย์ พลศึกษา ซึ่งใช้วิธีการที่
อิงกับทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพ (health beliefs model) และ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม (social cognitive 
theory) งานส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจกับปัจจัยภายในของบุคคล (ความเชื่อ ความคิด แรงจูงใจ)!!
ต่อมายุค ค.ศ. 1990 ถึง 2000 การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงได้ปรับไปใช้คำว่า "กิจกรรมทางกาย" เพื่อสุขภาพ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการเคลื่อนไหวออกแรงที่มีการใช้พลังงานมากกว่าในขณะพักหรืออยู่นิ่ง ได้แก่ การออกกำลังกายในระดับ
หนักจนถึงปานกลาง (moderate) การเดินในเวลาว่าง โดยเพิ่มเติมส่วนงานที่มีบทบาทดูแลได้แก่ ระบาดวิทยา 
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์พฤติกรรม มีการใช้วิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านออกกำลังกาย การ
เดินเป็นกลุ่ม การติดตามทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ อินเตอร์เน็ต !!
ยุคตั้งแต่กึ่งกลาง ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา การวิจัยได้ทำให้ค้นพบและทำให้เกิดพัฒนาอย่างมาก กิจกรรมทางกายมีความ
หมายกว้างขวางขึ้นมากกว่าเดิม เป็นยุคของการให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิต อย่างกระฉับกระเฉง (active living) 
โดยประยุกต์กิจกรรมให้สอดคล้องกลมกลืนกับชีวิตประจำวัน การใช้เวลาว่าง การทำงานอาชีพ การเดินทาง ทำงานบ้าน 
มีผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อทำงาน ในส่วนของการวางผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน สวนสาธารณะและสถานที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ ภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งใช้วิธีการการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งก่อสร้าง การ
สนับสนุนด้านนโยบาย!!
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเริ่มเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันมากขึ้น เกี่ยวของกับกลุ่มประชากร จากปัญหา
สุขภาพโดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคอ้วน ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ผู้ที่เคลื่อนไหวน้อย 
ทำงานนั่งโต๊ะติดต่อกันนาน  เด็กเล็กที่ใช้เวลานั่งนิ่งอยู่หน้าจอนานๆ จึงได้เกิดโครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่ง
การเดินและปั่นจักรยาน เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด!!
มีการวางแผนและสร้างเส้นทางสำหรับให้เด็กเดินไปโรงเรียน มีการสร้างทางม้าลายเพิ่มขึ้น มีทางเดินด้านข้าง วางระบบ
โครงสร้างทางกายภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ใช้โปรแกรม SRTS (safe routes to school) และโปรแกรมสนับสนุน
ต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน!
มีการสร้างเลนจักรยาน ที่จอดจักรยาน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยาน มาตรการเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับการส่งเสริมให้คนหันมาปั่นจักรยานเพิ่มขึ้น!!
นอกจากการเดินและปั่นจักรยานแล้ว ยังมีวิธีการอื่นๆที่จะส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การติดตั้งเครื่องออกกำลัง
กายในสวนสาธารณะพบว่ามีจำนวนคนไปทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสวนที่ไม่มีเครื่องออกกำลังกาย การ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นก็มีประโยชน์ เพราะการที่เด็กได้เล่นในสนาม ช่วงเวลาพักกลางวัน ทำให้ลดพฤติกรรมไม่เคลื่อนไหว 
การมีชั่วโมงพลศึกษาที่สนุกสนาน และครอบครัวให้การสนับสนุน ล้วนทำให้เด็กมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น (John C. et 
al., 1991) เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกับปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งหมด หรือที่เรียกว่าระบบนิเวศน์ (ecological 
approach) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในด้านกิจกรรมทางกาย ซึ่งนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างกระฉับกระเฉง อันครอบคลุมทั้งปัจจัยภายใน ส่วนบุคคล (ทัศนคติ แรงจูงใจ การควบคุมตนเอง) และปัจจัย
ภายนอกส่วนบุคคลอันได้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม และนโยบาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน!!
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การจะให้มีคนมาปั่นจักรยานมากขึ้น เดินมากขึ้น หรือคนไปใช้สวนสาธารณะเพิ่มขึ้น เด็กเล็กได้เล่นในสนามที่โรงเรียน
มากขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อที่จะดำเนินการตามที่องค์การอนามัยโลกได้ให้แนวทางเรื่องการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายไว้ 4 ข้อ ได้แก่ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เพิ่มการรับรู้และความเข้าใจของอิทธิพล ของการออก
กำลังกายที่มีต่อสุขภาพ พัฒนาเสริมสร้างและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายอย่างยั่งยืน 
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทาง
กาย สิ่งที่หลายฝ่ายในประเทศไทยกำลังทำ ดำเนินไปทางเดียวกันกับแนวโน้มโดยรวมของโลก!!
!
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ!!
ชื่อ ตำแหน่ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย !
ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับทิศ โครงการการผลักดันการเดินและ    
การใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะ

ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้จัดการแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ !
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานคณะกรรมการกำกับทิศ!
โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทย

นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม !
ประธานคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ!
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน       
(องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง

รศ.ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา !
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข !
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ  !
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย !
มหาวิทยาลัยสยาม

รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา !
คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร อาจารย์ประจำ!
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พนิต ภู่จินดา อาจารย์ประจำ!
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน  !
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ !
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.สุขแสง คูกนก อาจารย์พิเศษ !
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร !
สำนักควบคุมการก่อสร้าง  กรมโยธาธิการและผังเมือง
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!!
รายนามคณะกรรมการกำกับทิศ!
โครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย!!
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์!! ที่ปรึกษา!
ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย! ! ! ประธาน!
นายกิติศักดิ์  อินทรวิศิษฎ์ ! ! ! ! รองประธาน!
นายแพทย์ชัยณรงค์  สมชาติ! ! ! กรรมการ!
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต  ภู่จินดา! ! กรรมการ!
ดร.ประพัทธ์พงษ์  อุปลา! ! ! ! กรรมการ!
นางอัมพร  ลีอำนวยโชค ! ! ! ! กรรมการ!
นายกวิน  ชุติมา! ! ! ! ! ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม!!!!!
รายนามคณะกรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย !
นายจำรูญ  ตั้งไพศาลกิจ! ! ! ! ที่ปรึกษา !
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย  พรรณสวัสดิ์! ประธาน!
ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย! ! ! รองประธาน !
นายกิติศักดิ์  อินทรวิศิษฎ์ ! ! ! ! รักษาการเลขาธิการ !
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก! ! กรรมการ!
นายแพทย์ชัยณรงค์  สมชาติ! ! ! กรรมการ!
ดร.สุขแสง  คูกนก! ! ! ! กรรมการ !
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต  ภู่จินดา! ! กรรมการ!
ดร.ประพัทธ์พงษ์  อุปลา ! ! ! ! กรรมการ!
นายกวิน  ชุติมา! ! ! ! ! กรรมการ!
นายฤทธิ์  เกษตรสุวรรณ! ! ! ! กรรมการ!
นางอัมพร  ลีอำนวยโชค ! ! ! ! กรรมการ!
นางสาวชุติมา  พิบูลย์บุญ! ! ! ! กรรมการ!!!!!!!!!!

ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ อาจารย์ประจำ!
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.เอกชัย ชูติพงศ์ อดีตอาจารย์และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน !
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ !
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายภัทราวุธ  มณีรัตน์ นักวิชาการด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย !
กระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อ ตำแหน่ง
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!
รายนามคณะทำงานการจัดประชุมทางวิชาการ!!
ดร.ประพัทธ์พงษ์  อุปลา! ประธานคณะทำงาน!
ดร.อมร บุญต่อ! คณะทำงาน!
นางสาวอัจจิมา มีพริ้ง ! คณะทำงาน !
นางสาววัลลียา  วัชราภรณ์! คณะทำงาน !
นางสาวสรัสวดี  โรจนกุศล! คณะทำงาน !
นางสาววันทนีย์ บูรณ์เจริญ! คณะทำงาน!
นายประจักษ์ สะมายะ! คณะทำงาน!!!!!!!!!!!!!
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องค์กรร่วมจัด!!

� !

กรมควบคุมมลพิษ!

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย!

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม!

กรุงเทพมหานคร!

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย!

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  !

ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)!

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)!

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง!

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย        !

สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย!

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) !

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)!

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ!

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)!
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