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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย โครงการส่งเสริมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืน
แก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรโดยรอบสถานีบ้านทับช้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารโดยการปรับปรุงการ
เข้าถึงสถานี ผู้วิจัยได้สำรวจโครงข่ายการเดินทางบริเวณสถานี สัมภาษณ์ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบ
การหมู่บ้านจัดสรร และสำรวจความต้องการในการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรและผู้โดยสาร พบว่า วิธีการ
เดินทางที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมในการเดินทางเข้าสู่สถานีบ้านทับช้าง คือ รถยนต์และรถโดยสารประจำทาง แต่มี
อุปสรรคคือ ทางรถไฟสายตะวันออก และถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรี ทำให้การปรับปรุงการเข้าถึงโดยรถยนต์และรถโดยสาร
ประจำทาง มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมการเดินทางเข้าสู่สถานีโดยการใช้
จักรยาน ตามแนวคิดการพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางข้ามทางรถไฟ โครงการลดความเร็ว
ของรถยนต์บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 โครงการก่อสร้างทางจักรยาน (และทางเดินเท้า) เลียบทางรถไฟ และโครงการ
เพิ่มเส้นทางจักรยานในโครงการส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
คำสำคัญ: การเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนโดยการใช้จักรยาน การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน  

Abstract

This paper is a part of the research - Promoting the Airport Rail Link as Sustainable Transportation Choice 
for Residents in Housing Subdivisions around Ban Thap Chang Station that aimed to increase ridership at 
the station by improving accesses. Transportation network around the station were surveyed and officers 
from government agencies and developers were interviewed. Questionnaire surveys were conducted with 
residents in the housing subdivisions and passengers to find their transportation demand. The respondents 
agreed that cars and buses were the most suitable modes to travel to the station. However, the Eastern 
railway and the Bangkok-Cholburi road are big barriers for the preferred modes. Improving car and bus 
accesses is costly and time consuming. Therefore, projects were proposed to promote bike and ride at the 
station according to sustainable transportation concept. The projects include providing the railway crossing, 
reducing car speed on Chaloemphrakiat Ratchakan Thi 9 road, building a bike lane (and walkway) along the 
railway, and combining a bike lane in the Chaloemphrakiat Ratchakan Thi 9 road extension project. 
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1. บทนำและวัตถุประสงค์

การเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชน มีความสำคัญต่อ
ระบบขนส่งมวลชนแบบราง เนื่องจากความสะดวกในการ
เข้าถึงสถานีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร และส่ง
ผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้โดยสาร การปรับปรุง
การเข้าถึงสถานีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่ง
มวลชนแบบรางและเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร ที่มีราคาถูกและ
คุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าการปรับปรุงการให้บริการ
ของทั้งระบบ ความสะดวกสบายในการเข้าถึงสถานี มีผล
ต่อการเลือกวิธีการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่
เดินทางโดยรถยนต์ให้เปลี่ยนมาเดินทางโดยระบบขนส่ง
มวลชนแบบราง และผู้ที่ไม่ได้เดินทางโดยระบบขนส่ง
มวลชนแบบรางเป็นประจำให้เปลี่ยนมาใช้บริการเป็น

ประจำ (Givoni and Rietveld, 2007 and Brons et.al. 
2009)

การเดินทางเพื่อเข้าสู่หรือออกจากสถานีระบบขนส่ง
มวลชนโดยการใช้จักรยาน (bike and ride) เป็นวิธีการ
เดินทางที่สามารถช่วยขยายพื้นที่ให้บริการของระบบ
ขนส่งมวลชนให้กว้างขึ้น Martens (2007) ให้เหตุผลว่า 
เนื่องจากผู้ใช้จักรยานสามารถเดินทางได้เร็วกว่าการเดิน 
มีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้รถโดยสารประจำทาง และ
ไม่ต้องเสียเวลารอรถโดยสาร Queensland Transport 
(2006, อ้างใน Selmer C. and Hale C., 2010) กล่าวว่า 
การใช้จักรยานเพื่อเดินทางเข้าสู่สถานี เป็นวิธีการเพิ่ม
จำนวนผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ และมีค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าการปรับปรุงการเข้าสู่สถานีโดยการใช้รถยนต์ 
อย่างไรก็ตาม มีหน่วยงานเพียงบางแห่งให้ความสำคัญ
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ต่อการใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานี และปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของหน่วย
งานท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่ง
มวลชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เปิดให้บริการเมื่อเดือน
สิงหาคม ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ 
ช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชานเมืองด้านตะวันออก 
สามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของเมืองได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้โดยสารในแต่ละวันยังต่ำ
กว่าเป้าหมายที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้
คาดการณ์ไว้ และสถานีที่มีผู้โดยสารน้อยที่สุด คือ สถานี
บ้านทับช้าง มีผู้โดยสารเพียงวันละประมาณ 1,000 คน 
(ร.ฟ.ท., 2553 อ้างในประชาชาติธุรกิจ, 2553) ทั้งที่พื้นที่
บริเวณโดยรอบสถานีบ้านทับช้าง ประกอบด้วยหมู่บ้าน
จัดสรรหลายแห่ง แต่การเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่หมู่บ้านและ
สถานีมีน้อยมาก ทำให้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านไม่สามารถ
เดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ได้อย่างสะดวก 
และต้องเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ปัจจุบัน ราคา
น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น จึงทำให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น การ
ปรับปรุงการเข้าถึงสถานีบ้านทับช้างโดยการใช้จักรยาน 
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เดินทาง จากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่งสาธารณะ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่จะ
เข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ผลการศึกษานี้จะ
เป็นตัวอย่างในการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานี
รถไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและอยู่ในแผนการ
ก่อสร้างหรือต่อขยาย
 
2. วิธีการดำเนินการ

วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การสำรวจ
พื้นที่ศึกษา 2) การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร และ 3) การ
สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ 
ได้แก่ ผู้อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการ
ครอบครองรถยนต์ และสามารถจ่ายค่าโดยสารได้ และผู้
โดยสารบริเวณสถานีบ้านทับช้าง

ผู้วิจัยได้สำรวจพื้นที่ศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม 2555 
เดือนมกราคม พฤษภาคม และกรกฎาคม 2556 เพื่อ
ศึกษาโครงข่ายการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณสถานี

หลังการสำรวจพื้นที่ครั้งแรก ผู้วิจัยได้คัดเลือกหมู่บ้าน
จัดสรร ที่อยู่ในระยะรัศมี 500 เมตร ถึง 3 กิโลเมตรจาก
สถานีบ้านทับช้าง จัดทำหนังสือติดต่อผู้ประกอบการ
หมู่บ้านจัดสรร เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยการสำรวจ
ตามที่พักอาศัยโดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้

ประกอบการ ผู้ประกอบการที่ได้ให้สัมภาษณ์ คือ บริษัท 
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จำกัด หมู่บ้านจัดสรรที่เก็บข้อมูล 6 แห่ง คือ หมู่บ้านศุภา
ลัย สุวรรณภูมิ หมู่บ้านภัสสรเพรสทีจ อ่อนนุช หมู่บ้าน
เดอะคอนเนค อ่อนนุช หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ เน็กซ์ 
อ่อนนุช-พระราม 9 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง และหมู่บ้าน
สุธาทิพย์

เนื่องจากจำนวนประชากรในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ไม่
สามารถระบุได้แน่ชัด จึงต้องกำหนดกลุ่มตัวอย่างในเบื้อง
ต้น โดยใช้สูตรคำนวณหากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจำนวน
ประชากร (บุญชม ศรีสะอาด, 2538) ดังนี้

โดย n: จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
P: สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยจะสุ่ม
Z: ระดับความมั่นใจที่ผู้วิจัยกำหนดไว้
(Z เท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
e: ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้
(กำหนดระดับความคลาดเคลื่อน 5%)

กำหนดสัดส่วนของประชากรที่จะสุ่มเป็น 0.45 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จำนวนกลุ่มตัวอย่างต้องไม่ต่ำกว่า 
381 ตัวอย่าง

การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ดำเนินการในช่วงเดือน
มิถุนายน 2556 ได้รับข้อมูล 428 ชุด จากผู้อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรร 218 คน และผู้โดยสารที่สถานีบ้านทับช้าง 
210 คน 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
การเข้าถึงสถานีบ้านทับช้าง คือ สำนักงานนโยบายและ
แผนการจราจรและขนส่ง (สนข.) บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
จำกัด สำนักงานเขตประเวศ และบริษัท แอสดีคอน 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งให้ข้อมูลโครงการส่วนต่อขยาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร . 9 แทนสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

3. ผลการศึกษา

ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ผลการสำรวจพื้นที่ศึกษา 
ผลการสัมภาษณ์ และผลการสำรวจความต้องการของผู้อยู่
อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร และผู้โดยสาร ดังรายละเอียดต่อ
ไปนี้

จากการสำรวจโครงข่ายการเดินทางบริเวณสถานีบ้านทับ
ช้าง พบว่า สถานีบ้านทับช้าง ตั้งอยู่ระหว่างถนนกรุงเทพฯ 
– ชลบุรี และทางรถไฟสายตะวันออก กล่าวคือ ถนน
กรุงเทพฯ – ชลบุรี อยู่ทางทิศเหนือและทางรถไฟสาย
ตะวันออกอยู่ทางทิศใต้ของสถานี ผู้โดยสารจากด้านทิศ
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ใต้ของทางรถไฟคือ บริเวณถนนอ่อนนุชและถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ไป
ยังสถานีได้ เนื่องจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 สิ้นสุด
บริเวณทางรถไฟ และมีทางคอนกรีตกว้าง 1 เมตร ให้
จักรยานยนต์ จักรยานและคนเดินเท้า ข้ามทางรถไฟ แล้ว
เชื่อมเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรี ไปยังสถานี 
หรือใช้เส้นทางเลียบทางรถไฟซึ่งเป็นทางดิน ผู้โดยสารที่
ใช้รถยนต์จะต้องอ้อมไปทางถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ 
หรือถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรี เพื่อเชื่อมเข้าสู่ทางคู่ขนานและ
เข้าสู่สถานี หรือจอดรถบริเวณซอยกรุงเทพกรีฑา 32 แล้ว
เดินข้ามสะพานลอยเข้าสู่สถานี อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัย คือ โครงการ d condo บริเวณปลาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ส่งผลดีต่อการเข้าถึงสถานี 
เนื่องจากผู้ใช้รถยนต์สามารถผ่านถนนโครงการ เข้าสู่ทาง
คู่ขนานถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรีได้ แต่จุดเชื่อมต่อถนนทั้ง
สองยังไม่สมบูรณ์ 

ผู้โดยสารที่อยู่ทางตอนเหนือของถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรี 
จอดรถยนต์บริเวณทางคู่ขนานถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรีและ
ในซอยกรุงเทพกรีฑา 32 เดินข้ามสะพานลอยมายังสถานี 
ทั้งนี้ ยังมีการให้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง และรถ
โดยสารประจำแบบเวียนขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) ซึ่งให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ จากหมู่บ้าน
นักกีฬาแหลมทองถึงสะพานลอยข้ามถนนกรุงเทพฯ – 
ชลบุรี และวนเป็นวง (loop) ส่วนผู้โดยสารที่ใช้จักรยาน 
จอดจักรยานไว้ที่บริเวณใต้สะพานลอยคนข้าม แล้วเดิน
ข้ามสะพานลอยเข้าสู่สถานีบ้านทับช้าง ปัจจุบัน มีผู้
โดยสารส่วนน้อยที่เดินทางเข้าสู่สถานีบ้านทับช้างโดย
จักรยาน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจ พบว่า ประชาชน
บางส่วนใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง โดยใช้เส้นทาง
เลียบคลองที่สามารถลอดใต้ถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรี และ
เส้นทางเลียบทางรถไฟสายตะวันออก และมีการเดินทาง
เพื่อการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน เพื่อชมธรรมชาติและวิถี
ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ
หมู่บ้านจัดสรร พบว่า วิธีการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดใน
การเข้าสู่สถานีบ้านทับช้าง คือ การใช้รถยนต์ทั้งแบบจอด
และจร (park-and-ride) และจอดส่งผู้โดยสาร (kiss-and-
ride) และรถโดยสารประจำทาง ซึ่งในอนาคตจะมี
โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
ที่จะช่วยให้การเข้าถึงสถานีโดยรถยนต์มีความสะดวก
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของบริษัทรถไฟฟ้า 
ร.ฟ.ท. จำกัด ชี้แจงว่า การเพิ่มพื้นที่จอดแล้วจรต้องใช้งบ
ประมาณสูง จึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการใช้รถ
โดยสารประจำทางและจักรยานมากกว่า 

จากการสำรวจความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม พบ
ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยทำงาน คือ 
ช่วงอายุ 30- 39 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ที่มีรายได้ 
10,001 – 30,000 บาทต่อเดือน มีรายได้ครัวเรือน

มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ ครอบครองรถยนต์หรือมีรถยนต์ในครัวเรือน 
แต่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ทุกวัน
ทำงาน เพื่อเดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงาน และเข้าสู่
สถานีบ้านทับช้างโดยจักรยานยนต์รับจ้างมากที่สุด รอง
ลงมา คือ รถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง ตามลำดับ 
ในการเลือกวิธีการเดินทางเข้าสู่สถานีบ้านทับช้าง ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสำคัญต่อการประหยัดเวลาในการ
เดินทางมากที่สุด รองลงมา คือ ความสะดวกในการต่อรถ
หรือเปลี่ยนวิธีการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเหมาะสม และไม่เสีย
เวลาในการรอ ตามลำดับ 

อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสำคัญ จากการศึกษาสาเหตุที่ผู้
ตอบแบบสอบถามไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์ พอร์ต เรล 
ลิงค์ ที่สถานีบ้านทับช้าง พบว่า สาเหตุคือ คือ 1) เส้นทาง
สู่สถานีและบริเวณสถานีมีบรรยากาศที่ไม่ปลอดภัย 2) 
การเดินทางเข้าสู่สถานีไม่สะดวก 3) ต้องต่อรถหรือเปลี่ยน
วิธีการเดินทางเพื่อเข้าสู่สถานี 4) การเดินทางเข้าสู่สถานี
ใช้เวลานาน และ 5) การเดินทางเข้าสู่สถานีมีค่าใช้จ่ายสูง 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกวิธีการเดินทางเข้าสู่สถานีบ้าน
ทับช้างต่างกัน ระบุปัญหาที่พบในการเดินทางแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ผู้ที่เดินเท้าและใช้จักรยานระบุว่า ปัญหาที่สำคัญ
ที่สุดคือ มีความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม เส้นทาง
เปลี่ยว และขาดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน ผู้ที่ใช้
บริการรถรับจ้างหรือจักรยานยนต์รับจ้างระบุว่า ปัญหาที่
สำคัญที่สุดคือ มีความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม และ
ค่าโดยสารสูง ผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางระบุว่า 
ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ เสียเวลาในการรอ และตารางการ
เดินรถ / เวลาออกรถไม่แน่นอน ผู้ที่ใช้รถยนต์และ
จักรยานยนต์ส่วนบุคคลระบุว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ ที่
จอดรถบริเวณสถานีไม่เพียงพอ และใช้เวลาในการเดิน
ทางมาก/เส้นทางอ้อมไกล 

ในการปรับปรุงวิธีการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีบ้านทับ
ช้าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการเดินทางเข้าสู่
สถานีโดยรถยนต์มากที่สุด รองลงมาคือ รถโดยสาร
ประจำทาง การเดินเท้า จักรยานยนต์รับจ้าง จักรยานยนต์ 
จักรยาน และรถรับจ้าง ตามลำดับ โดยผู้ที่อาศัยอยู่ด้าน
ทิศเหนือของถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรี ต้องการเลือกใช้รถ
โดยสารประจำทางมากที่สุด ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ด้านทิศใต้
ของถนนกรุงเทพฯ – ชลบุรี ต้องการเลือกใช้รถยนต์มาก
ที่สุด

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงการเข้าถึงสถานีบ้านทับช้าง นอกจากการให้
ความสำคัญกับความคิดเห็นและความต้องการของหน่วย
งานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 
และผู้โดยสารแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของ

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                    หน้าที่   147



PRACTICALITY THE  2ND THAILAND BIKE AND WALK FORUM                                                                                 

พื้นที่ โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนในพื้นที่ และแนวคิด
เรื่องการพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการเดิน
ทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ด้วยการจัดทางเดินเท้าและทาง
จักรยานที่ปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเมือง 

การปรับปรุงการเข้าถึงโดยรถยนต์และรถโดยสารประจำ
ทาง ตามความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
สามารถดำเนินการได้ตามโครงการส่วนต่อขยายถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง
และใช้เวลานาน หากมุ่งส่งเสริมเฉพาะการเข้าถึงสถานี

โดยรถยนต์ ตามความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
สร้างที่จอดรถเพิ่ม เนื่องจากที่จอดรถบริเวณสถานีไม่เพียง
พอกับความต้องการของผู้โดยสาร นอกจากนี้ การส่ง
เสริมการเข้าถึงสถานีโดยรถยนต์ เป็นการเพิ่มปริมาณการ
จราจรบนถนนโดยรอบสถานีบ้านทับช้าง ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงได้เสนอแผนและโครงการส่งเสริม
การใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานีบ้านทับช้าง โดยแบ่งเป็น
แผนระยะสั้น และแผนระยะกลาง ตามแนวคิดเรื่องการ
พัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้
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แผนระยะสั้น ระยะเวลาดำเนินงาน 1-2 ปี เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการใช้จักรยานเพื่อเดินทางเข้าสู่สถานีบ้าน
ทับช้าง ประกอบด้วย

1) โครงการปรับปรุงทางข้ามทางรถไฟสายตะวัน
ออก ประกอบด้วยการก่อสร้างทางลาดและชานพักข้าม
ทางรถไฟ กว้าง 2.4 เมตร ระยะทาง 30 เมตร ตีเส้นและ
ติดตั้งป้ายจราจร ได้แก่ ป้ายเตือนทางรถไฟและป้ายหยุด 
ป้ายแสดงตารางเวลารถไฟ ดังแสดงในในรูปที่ 3 ค่า
ก่อสร้างประมาณ 50,000 บาท ควรตัดหญ้าบริเวณทาง
รถไฟและที่ดินว่างใกล้เคียงให้สั้นอยู่เสมอ เพื่อช่วยลด
บรรยากาศที่น่ากลัวในการเดินทางได้ 

2) โครงการลดความเร็วของรถยนต์บนถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
จักรยานและคนเดินเท้า ประกอบด้วยการก่อสร้างลูกเนิน
ชะลอความเร็วและติดตั้ง rubble strip บริเวณทางแยก ดัง
แสดงในรูปที่ 4 ค่าก่อสร้างลูกเนินชะลอความเร็ว (ไม่รวม
ค่าแรง) ประมาณ 5,000 บาทต่อหนึ่งจุด (วิชุดา เสถียร
นาม และคณะ, 2556) โครงการนี้ควรดำเนินการในช่วง
ก่ อ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร ส่ ว น ต่ อ ข ย า ย ถ น น
เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 เนื่องจาก ปัจจุบันถนนสายนี้จัดเป็น
ถนนสายย่อย แต่เมื่อโครงการส่วนต่อขยายฯ แล้วเสร็จ 
ถนนสายนี้จะยกระดับเป็นถนนสายรอง การใช้ลูกเนิน
ชะลอความเร็ว เหมาะสมสำหรับถนนสายย่อยเท่านั้น 

แผนระยะกลาง ระยะเวลาดำเนินงาน 3-5 ปี เพื่อ
ส่งเสริมการเข้าถึงสถานีบ้านทับช้างโดยการใช้จักรยาน 
ประกอบด้วย 

1) โครงการก่อสร้างทางจักรยานและทางเดินเท้า
เลียบทางรถไฟสายตะวันออก เชื่อมจากทางข้ามทางรถไฟ
บริเวณปลายถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 กับถนนในลาน
จอดรถบริเวณสถานีบ้านทับช้าง ดังแสดงในรูปที่ 5 
โครงการนี้มีทางเลือก 2 ทาง คือ 

ทางเลือกที่ 1 สร้างเฉพาะทางจักรยาน กว้าง 
2.40 เมตร ยาว 500 เมตร สะพานข้ามคลองทับช้างบน
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30 เมตร งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
งานป้ายและเครื่องหมายจราจร ที่กั้นจักรยานยนต์ และรั้ว
ตาข่ายสูง 1.50 เมตรกั้นระหว่างทางรถไฟและทาง
จักรยาน ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2.94 ล้านบาท 

ทางเลือกที่ 2 สร้างทางจักรยานและทางเดินเท้า
แบบมีหลังคาคลุม ประกอบด้วยทางจักรยานกว้าง 1.20 
เมตร ยาว 500 เมตร ทางเดินเท้ามีหลังคาคลุมกว้าง 1.20 
เมตร ยาว 500 เมตร สะพานข้ามคลองทับช้างบนกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 30 เมตร งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งาน
ป้ายและเครื่องหมายจราจร ที่กั้นรถจักรยานยนต์ และรั้ว
ตาข่ายสูง 1.50 เมตร กั้นระหว่างทางรถไฟและทาง
จักรยาน ราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 3.85 ล้านบาท 
ทางเลือกนี้สำหรับกรณีที่รถยนต์และรถโดยสารไม่
สามารถใช้ถนนในโครงการ d condo เพื่อเชื่อมเข้าสู่ทาง
คู่ขนานถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรีได้ในอนาคต หรือกรณีที่ไม่มี
การก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ร. 9

2) โครงการเพิ่มเส้นทางจักรยานในโครงการ
ส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ช่วงจากแยก
ประเวศ ถนนอ่อนนุช ถึงทางรถไฟสายตะวันออก เมื่อ
โครงการส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ดำเนิน
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การดำเนินการแล้วเสร็จ ปริมาณรถยนต์บนถนนสายนี้จะ
มากขึ้นและรถยนต์สามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้น การใช้
จักรยานร่วมกับรถยนต์ อาจทำให้ผู้ใช้จักรยานได้รับ
อันตรายจากอุบัติเหตุ หรือไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยใน
การใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานีบ้านทับช้าง และอาจเลือก
วิธีการเดินทางอื่นแทนจักรยาน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการใช้
จักรยานซึ่งจัดเป็นการขนส่งที่ยั่งยืน จึงควรปรับปรุงแบบ
ก่อสร้างของโครงการส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ร. 9 โดยการเพิ่มเส้นทางจักรยานในโครงการนี้ ดังแสดง
ในรูปที่ 6 การก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ช่วงจากแยก
ประเวศ ถนนอ่อนนุช ถึงทางรถไฟสายตะวันออก สามารถ
ก่อสร้างได้ 2 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 สร้างทางจักรยานร่วมกับทางเดิน
เท้า จากแบบก่อสร้างเดิมที่มีทางเดินเท้ากว้าง 2.50 เมตร 
สามารถแบ่งเป็นทางเดินเท้ากว้าง 1.20 เมตรและทาง
จักรยานกว้าง 1.20 เมตร 

ทางเลือกที่ 2 สร้างทางเฉพาะสำหรับจักรยาน 
โดยใช้ช่องจราจรช่องซ้ายสุด ซึ่งกำหนดให้เป็นช่องจอด
รถ กว้าง 3.10 เมตร ก่อสร้างเป็นทางจักรยาน 2 ช่อง
จราจร กว้าง 2.40 เมตร ทั้งสองข้างถนน ปลูกต้นไม้เพื่อ
ให้ร่มเงา และเป็นเครื่องกั้นพื้นที่ระหว่างทางจักรยานและ
ถนน โดยเว้นช่องให้รถยนต์จอดได้ในกรณีฉุกเฉินเป็นระ
ยะๆ ในการดำเนินงานโครงการที่เสนอแนะนี้ จำเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
สนข. ควรเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 1) บริษัทรถไฟฟ้า รฟท. จำกัด ซึ่งควรเป็นผู้ลงทุน
ในการปรับปรุงพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
โดยตรงจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 2) การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตามแนวเขตทางรถไฟ 
และ 3) กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักงานเขต
ประเวศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่โดยรอบและการเข้า
ถึงสถานี และสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ซึ่งรับผิด
ชอบโครงการส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9  
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