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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรของ มจธ. ใช้จักรยานกันมากขึ้น เพื่อสร้างสังคมจักรยาน 
และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ผู้วิจัยได้สำรวจโครงข่ายการเดินทาง และสอบถามความคิด
เห็น ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ทั้งผู้ที่ใช้และไม่ใช้จักรยานโดยการใช้แบบสอบถาม พบว่า นักศึกษา และ
บุคลากรที่พักอาศัยบริเวณรอบๆ มจธ. ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางถนนประชาอุทิศในการเดินทาง วิธีการเดินทางมีทั้งการเดิน 
การใช้บริการรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนบุคคล จักรยานยนต์รับจ้าง จักรยานยนต์ส่วนบุคคล จักรยาน และรถ
สวัสดิการ ตามลำดับ ในส่วนของการใช้จักรยานในการเดินทาง พบว่า มีผู้ใช้จักรยานในการเดินทางน้อย เนื่องจากระยะ
ทางไกล เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อากาศร้อน/เปียกฝน สภาพทางไม่ดี ไม่มีเส้นทางจักรยาน ไม่สะดวกในการเข้าถึงที่
หมาย มีสัมภาระที่ต้องบรรทุก และความล่าช้าในการเดินทาง ผู้วิจัยได้เสนอแผนเพื่อการส่งเสริมการเดินทางโดยการใช้
จักรยาน ตามแนวคิดการปรับปรุงถนนเดิม (Retro – Fitting) ด้วยการแบ่งช่องจราจรใหม่ลดความกว้างของช่องทาง
จราจร ยกเลิกการจอดรถยนต์ด้านหนึ่งของถนน และเพิ่มโครงข่ายทางจักรยานที่ปลอดภัยในพื้นที่ภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและนโยบายในการส่งเสริมการใช้จักรยานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง พัฒนาระบบ
การให้บริการจักรยานสาธารณะ และรณรงค์การใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
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Abstract

This research aimed to encourage students and employees of KMUTT to travel by bicycles in order to create 
bicycle community and become a Green Campus. Transportation network around the campus was 
surveyed. Questionnaire surveys were conducted with students and staff both cyclists and non-cyclists. The 
survey results showed that most of the students and staff, who live in the campus vicinity, travel on Pracha-
uthit road. Their transportation modes were walking, buses, private cars, hired motorcycles, private 
motorcycles, bicycles, and the campus buses respectively. Number of cyclists was low due to long travelling 
distance, accident risks, hot weather and rain, poor road conditions, no bike lane, inconvenient to access to 
destinations, inconvenient to carry luggage, long travelling time. To promote bicycle transportation, 
retrofitting bike lanes on existing roads was proposed. The improvements include reducing width of the 
existing traffic lane, prohibiting parking on one side of the road, and providing safe bike lanes in the campus 
and its surrounding. KMUTT should invite its community and related agencies to involve in promoting bicycle 
transportation. Public-use bicycle system should be provided as well as campaigns for cycling in the 
campus.

Keywords : Promoting Bicycle Transportation, Bicycle community , Green campus

บทนำและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงาน
ในการขนส่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ข้อมูล
จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร(2554) พบว่าการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง

ทั่วโลกเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นสัดส่วน
ถึงร้อยละ 14 ประเทศต่างๆ จึงรณรงค์และมีนโยบาย
สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางในระยะสั้นเนื่องจากเป็น
วิธีการเดินทางที่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขัด ลดปริมาณการใช้น้ำมันในการสัญจร ช่วยแก้
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ปัญหาเศรษฐกิจ และลดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เห็นถึงความสำคัญของการ
เดินทางโดยจักรยานและได้สนับสนุนการเดินทางโดย
จักรยานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากสำนักการจราจรและ
ขนส่ง (สจส.) พบว่า กทม.ได้พัฒนาทางจักรยานเพื่อแก้
ปัญหาการจราจรติดขัดและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยดำเนินการก่อสร้างทางจักรยาน 31 เส้นทาง ระยะ
ทางมากกว่า 200 กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วน
การเดินทางโดยจักรยานในชีวิตประจำวันยังคงน้อย 
เมื่อเทียบกับยานพาหนะอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 
(มจธ.) มีนโยบายสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยาน
ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยโดยสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับนักศึกษา บุคลากร ในนโยบายและ
เป้าหมายการสร้างสังคมจักรยานและการเดินซึ่งเป็น
กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาของ มจธ.ให้มีจิตสำนึก
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย 
(Green Heart) การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่จะนำความรู้ความ
เข้าใจไปเผยแพร่และขยายผลต่อชุมชนและสังคม 

ปัจจุบันมีนักศึกษาและบุคลากรพักอาศัยอยู่ในบริเวณ
รอบ มจธ. จำนวนมาก แต่ถนนที่ผ่านบริเวณ มจธ. 2 
เส้นทาง คือ ถนนประชาอุทิศและถนนพุทธบูชามีข้อ
จำกัดในการใช้จักรยาน เช่น ปริมาณจราจรหนาแน่นใน
ชั่วโมงเร่งด่วน ความกว้างของถนนและเขตทางที่ไม่
สามารถขยายตัวได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกและไม่
ปลอดภัยในการเดินทางโดยจักรยานรวมถึงขาดสิ่ง
อำนวยความสะดวกทางกายภาพที่สนับสนุนให้เกิดการ
ใช้จักรยาน เช่น ช่องทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน ทำให้
นักศึกษาและบุคคลากรเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และ
จักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางในชีวิตประจำวัน และเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ สภาพแวดล้อมทางกายภาพเหล่านี้จำเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานอย่าง
จริงจัง 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด มีนิสิต นักศึกษาอาศัยอยู่ในหอพักซึ่งตั้ง
อยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก การใช้
จักรยานในการเดินทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
เชื่อมโยงพื้นที่หอพักรอบๆมหาวิทยาลัยเข้าสู่ภายใน
มหาวิทยาลัยด้วยการส่งเสริมให้เกิดชุมชนจักรยานและ
การปรับปรุงทางกายภาพ ผลการศึกษานี้จะเป็น
ตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ในการเชื่อมโยงพื้นที่
โดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าสู่ภายในมหาวิทยาลัย และ
สามรถนำไปเป็นตัวอย่างการพัฒนาขยายผลสู่ชุมชน
ใกล้เคียงได้อีกด้วย

วิธีการดำเนินการ

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นขั้นตอนการศึกษาเป็น 
3 ส่วน คือ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
รวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ มจธ. 2) สำรวจ
โครงข่ายการเดินทาง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
บริเวณพื้นที่ศึกษา และ3) สำรวจความคิดเห็นของ
นักศึกษา และบุคคลากรด้วยการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม

ผู้วิจัยได้สำรวจพื้นที่ศึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2555 เดือนมกราคม และมีนาคม 2556 เพื่อเก็บข้อมูล
โครงข่ายถนน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และกิจกรรม
ภายในพื้นที่รัศมี 500 เมตร ถึง 3 กิโลเมตร จาก มจธ. 
ซึ่งเป็นระยะทางการใช้จักรยาน(วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ 
และคณะ. 2546.) และแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 3 ส่วน 
คือ เส้นทางถนนประชาอุทิศ เส้นทางถนนพุทธบูชา และ
เส้นทางภายใน มจธ. 

ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาและบุคลากร 
มจธ. ซึ่งมีจำนวนรวม 48,372 คน แบ่งเป็น นักศึกษา 
46,170 คน (ร้อยละ 95) และบุคลากร 2,202 คน (ร้อย
ละ 5) (กองแผนงาน มจธ.,2555)

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบทราบจำนวนประชากรของ Taro Yamane 
(1967) โดยกำหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิด
พลาดไม่เกิน 5% โดยมีสูตรแสดงการคำนวณดังนี้ 

n      =          N
                       1+ N(e)2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จำนวนประชากร (48,372)
e = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลจากการคำนวณ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 376 คน 
แล ะ เ พื่ อป้อ ง กันค ว ามผิดพล าด จ า กก า รตอบ
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จึงกำหนดตัวอย่างตัวอย่าง 
400 คนแบ่งเป็นนักศึกษา จำนวน 380 คน (ร้อยละ 95) 
และบุคลากร จำนวน 20 คน (ร้อยละ 5) ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการเลือก
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)

แบบสอบถามแบ่งคำถามเป็น 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพื้น
ฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ที่พักในปัจจุบัน  
2) ข้อมูลการเดินทาง ได้แก่ การเดินทางระหว่างบ้าน 
และมจธ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วิธีการสัญจร ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน มจธ. 3) ข้อมูล
เกี่ยวกับการและไม่ใช้จักรยาน ได้แก่ เหตุผลในการใช้
และไม่ใช้จักรยาน วัตถุประสงค์ วิธีการเดินทางและเส้น
ทางการเดินทางด้วยจักรยานและ 4) ข้อมูลการส่งเสริม
การใช้จักรยาน ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
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อุปสรรคในการใช้จักรยาน ความต้องการให้มีระบบ
จักรยานสาธารณะ ค่าบริการ และรูปแบบจักรยาน
สาธารณะ เส้นทางจักรยานและจุดจอดจักรยาน

สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการส่งเสริมการใช้จักรยานใน มจธ. ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์การ
จัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (EESH) สำนักงานอธิการบดี มจธ. ซึ่งให้
ข้อมูลโครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน KMUTT Walk 
& Bike เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านนโยบาย และโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้จักรยานภายใน
มหาวิทยาลัย

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ผลการสำรวจพื้นที่ ผล
การสัมภาษณ์ และผลการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้

ผลการสำรวจพื้นที่

ผลการสำรวจโครงข่ายการเดินทางบริเวณโดยรอบ 
มจธ. แบ่งผลการสำรวจเป็น 3 ส่วน คือ บริเวณถนน
ประชาอุทิศ ถนนพุทธบูชา และเส้นทางภายใน มจธ. ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ถนนประชาอุทิศอยู่ทางด้านทิศใต้ และถนนพุทธบูชาอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษาดังแสดงในรูปที่ 1 
ลักษณะของถนนมี 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง ขนาดช่อง
จราจรกว้าง 3.50 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 ไม่
สามารถขยายความกว้างของถนนได้ เนื่องจากติด
ขอบเขตที่ดินของประชาชน สภาพพื้นผิวจราจรขรุขระ
เป็นบางช่วง ทางเท้ามีความกว้างประมาณ 3.00 เมตร 
จากขอบถนนถึงรั้ว มีบริเวณบางช่วงที่แคบกว้าง
ประมาณ 1.00-2.00 เมตร สภาพการเดินทางในชั่วโมง
เร่งด่วนจะมีการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากในทิศทางที่
มุ่งหน้าไปถนนสุขสวัสดิ์

การใช้จักรยานบนทางเท้าขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมี
สิ่งกีดขวาง เช่น สะพานลอย ป้ายโฆษณา ตู้โทรศัพท์
ป้ายรถเมล์ ร้านค้าแผงลอยต้นไม้ การจอดรถริมถนน
กีดขวางทางสัญจร อย่างไรก็ตาม พบว่า มีประชาชน
ทั่วไปใช้จักรยานค่อนข้างมาก บนเส้นทางถนน
ประชาอุทิศ เนื่องจากบริเวณข้างทางเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย โรงเรียน สวนสาธารณะ ศูนย์กีฬาเยาวชน 
ตลาดสด คลินิก ห้างสรรพสินค้า สถาบันกวดวิชา

เส้นทางภายใน มจธ. ดังแสดงในรูปที่ 2 ลักษณะของ
ถนนมี 1 ช่องจราจรต่อทิศทาง ขนาดช่องจราจรกว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร ถนนมีระดับความสูงไม่เท่ากันเป็น
บางบริเวณ ถนนหลักรอบ มจธ. เป็นเส้นทางรถยนต์ร่วม
กับทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยาน ทางเท้ามีความ

กว้างประมาณ 2.50 เมตร จากขอบถนน มีบริเวณบาง
ช่วงที่แคบกว้างประมาณ 1.00-1.50 เมตร มีร่องระบาย
น้ำตัดผ่านถนนหลายจุดที่มีฝาปิดเป็นตะแกรงเหล็ก ขาด
ทางจักรยานที่ชัดเจนทำให้เกิดความไม่สะดวก เกิด
อันตราย และอุบัติเหตุได้ง่าย 

ผลการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและEESH 
สำนักงานอธิการบดี มจธ. พบว่า วิธีการส่งเสริมให้
นักศึกษา และบุคลากรหันมาใช้จักรยานเพิ่มขึ้น ใน
นโยบายและเป้าหมายการสร้างสังคมจักรยานและการ
เดิน คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้
จักรยาน การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก การส่งเสริมให้
มีระบบจักรยานสาธารณะใน มจธ.อย่างไรก็ตาม ผู้
อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ มจธ. ชี้แจง
ว่า การส่งเสริมการใช้จักรยานใน มจธ. ควรพัฒนาให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนแม่บท 
ซึ่งได้วางแนวทางการพัฒนา และให้ความสำคัญอย่าง
มากต่อการเดินและการใช้จักรยานในการเดินทาง
ภายใน มจธ.

ผลการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.5) เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 47.5) ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปริญญา
ตรี (ร้อยละ 90) อายุ 18 - 25 ปี (ร้อยละ 87) พักอาศัย
อยู่ภายนอก มจธ. (ร้อยละ 86.8) และมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางโดยเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 200 บาท (ร้อยละ 
28.8)

ผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางระหว่างบ้านและ มจธ. โดย
การเดิน รถโดยสารประจำทาง รถยนต์ ตามลำดับ ส่วน
การเดินทางภายใน มจธ. พบว่า วิธีการเดินทางที่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เลือกใช้มากที่สุด คือ การ เดิน 
จักรยานยนต์ส่วนบุคคล จักรยานจักรยานยนต์รับจ้าง 
ตามลำดับและผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 69.8) มี
ความเห็นว่าสภาพแวดล้อมภายใน มจธ. มีความเหมาะ
สมในการใช้จักรยาน

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88) ไม่ใช้
จักรยานในการเดินทาง เนื่องจากระยะทางไกล เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ อากาศร้อน/เปียกฝน ตามลำดับ ส่วนผู้
ใช้จักรยาน (ร้อยละ 11.5 ) ให้เหตุผลว่า เลือกใช้
จักรยานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คล่องตัว ราคา
ถูก ตามลำดับ วัตถุประสงค์ในการใช้จักรยานของผู้
ตอบแบบสอบถาม คือ ออกกำลังกาย ซื้อของ พักผ่อน 
ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41.1 ใช้จักรยาน
บนถนนและบนทางเท้า และร้อยละ 51 ใช้เส้นทางถนน
ประชาอุทิศเป็นประจำ จากการสอบถามความคิด
เห็นด้านการส่งเสริมการใช้จักรยาน ในประเด็นสิ่งที่ควร
ปรับปรุง คือ 1) สภาพของเส้นทางที่ควรได้รับการ
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ปรับปรุง ได้แก่ ไม่มีเส้นทางจักรยาน พาหนะที่จอดข้าง
ทาง ความกว้างของเส้นทางไม่เพียงพอตามลำดับ 2) 
สภาพแวดล้อมที่ควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่ ความเร็ว
ของรถยนต์และจักรยานยนต์ ปริมาณของรถยนต์และ
จักรยานยนต์ อากาศร้อน/เปียกฝน ตามลำดับ และ 3) 
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยานที่ควรได้รับการ
ปรับปรุง ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างเวลากลางคืน ทาง
จักรยาน ที่จอด/ที่ล็อกจักรยาน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม 
พบว่า มีข้อจำกัดของผู้ใช้จักรยาน ได้แก่ จักรยาน
สูญหาย ชุดนักศึกษาหญิงไม่เหมาะกับการใช้จักรยาน 
จักรยานมีราคาแพงตามลำดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.2) ต้องการ
ให้มีระบบจักรยานสาธารณะใน มจธ. และผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 84.1ต้องการใช้ระบบจักรยาน
สาธารณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รูปแบบจักรยาน
สาธารณะ ควรเป็นแบบแบบให้ยืม-คืน

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 92.ต้องการให้มีเส้นทาง
จักรยานใน มจธ. และควรเป็นเส้นทางจักรยานแบบทาง
เฉพาะจักรยาน (ร้อยละ 74.9) หากมีการปรับปรุงและจัด
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86) คาดว่า จะหันมาใช้
จักรยานในการเดินทาง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการใช้
จักรยานสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มจธ. ให้ประสบ
ความสำเร็จได้นั้น จะต้องพิจารณาลักษณะทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ศึกษา ที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหา และอุปสรรคในการเดินทางด้วยจักรยานซึ่งแบ่ง
เป็น 2 ส่วน คือบริเวณภายนอก และบริเวณภายในมจธ.

บริเวณภายนอก มจธ. มีปัญหาและอุปสรรคในการเดิน
ทางด้วยจักรยานบนถนนประชาอุทิศและถนนพุทธบูชา 
คือความไม่ปลอดภัยในการใช้จักรยาน การจอดรถริม
ถนนกีดขวางทางสัญจร การติดตั้งป้ายโฆษณา ตู้
โทรศัพท์สาธารณะ พื้นผิวทางชำรุดเป็นหลุมไม่เรียบ 
การใช้จักรยานบนทางเท้าขาดความต่อเนื่อง

บริเวณภายใน มจธ. มีปัญหาและอุปสรรคในการเดิน
ทางด้วยจักรยาน คือ ความไม่ปลอดภัยในการใช้
จักรยานเดินทาง ขาดทางจักรยานที่ชัดเจน ขาดสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยาน ขาดความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้จักรยาน

ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเรื่องการปรับปรุงถนนเดิม (Retro – 
Fitting) (วุฒิชัย ทองเจียม, 2553)จัดทำแผนระยะสั้น ซึ่ง
ใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 2-3 ปี เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการใช้จักรยานเดินทางบริเวณพื้นที่ศึกษา ประกอบ
ด้วยโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการเพิ่มเส้นทางจักรยานบนถนน
ประชาอุทิศ และถนนพุทธบูชา ด้วยการเพิ่มทางทาง
จักรยานบนพื้นผิวจราจรและลดขนาดช่องจราจรสำหรับ
รถยนต์ลง ซึ่งเดิมลักษณะของถนนมี 2 ช่องจราจรต่อ
ทิศทาง ขนาดช่องจราจรกว้างประมาณ 3.50 เมตร 
ตีเส้นและลดขนาดความกว้างช่องจราจรใหม่เป็นช่อง
จราจรกว้าง 3.00 เมตร และเพิ่มช่องทางจักรยานมีความ
กว้าง 1.00 เมตร ได้ฝั่งละ 1 ช่องทาง ตีเส้นแสดงช่อง
ทางจักรยาน พร้อมทำสัญลักษณ์ทางจักรยานติดตั้งป้าย
ทางจักรยานดังแสดงในรูปที่ 3,4 และ 5

2. โครงการเพิ่มเส้นทางจักรยานใน มจธ.ด้วย
การจัดทำทางเฉพาะทางจักรยาน เพิ่มทางจักรยานบน
พื้นผิวจราจรและลดขนาดช่องจราจรสำหรับรถยนต์ลง 
ซึ่งเดิมลักษณะของถนนมี 1 ช่อง จราจรต่อทิศทาง ขนาด
ช่องจราจรกว้างประมาณ 3.00 เมตร จัดการจราจรใหม่
โดยให้รถยนต์วิ่งทางเดียว ดังแสดงในรูปที่ 6 เพิ่มทาง
จักรยาน 2 ช่องจราจรกว้าง 3.00เมตร กั้นพื้นที่ระหว่าง
ทางจักรยานกับถนนด้วยกรวยยางจราจรแบบเสา หรือ
ติดตั้งขอบคันหินตลอดเส้นทาง ดังแสดงในรูปที่ 7 และ 
8

รูปที่ ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

รูปที่ โครงขายถนนภายใน มจธ.
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                     กอนการปรับปรุง                                                หลังการปรับปรุง

รูปที่ 3 ถนนประชาอุทิศ กอนและหลังการปรับปรุง

กอนการปรับปรุง                                                หลังการปรับปรุง

รูปที่ 4 ถนนพุทธบูชา กอนและหลังการปรับปรุง

รูปที่ 5 รูปตัดแสดงแนวคิดการปรับปรุงถนนประชาอุทิศ และถนนพุทธบูชา
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รูปที่ ผังทิศทางการเดินรถทางเดียว

รูปที่ แบบการลดขนาดชองจราจร

กอนการปรับปรุง                                            หลังการปรับปรุง

รูปที่ รูปตัดแสดงแนวคิดการปรับปรุงถนนภายใน มจธ.
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นอกจากการจัดเส้นทางจักรยานแล้ว ควรมีการปรับปรุง
ทางด้านกายภาพอื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุงฝาตะแกรง
และรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การเพิ่ม
ทางลาดเพื่อให้ผู้ใช้จักรยานสามารถจูงจักรยานขึ้น
สะพานลอย ในบริเวณรอบๆ มจธ. การเพิ่มจุดจอด
จักรยานเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์เพิ่มความร่มเงา การเพิ่มแสง
สว่างเวลากลางคืน

มจธ. ควรให้ความสำคัญและส่งเสริมระบบจักรยาน
สาธารณะอย่างจริงจังเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทาง 
และเชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานร่วมกับชุมชน 
การรณรงค์ให้คนหันมาใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ 

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ประจำปี 2556 “กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน” แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
จาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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