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ท ำไมคนไทยจงึไม่นิยมใชจ้กัรยำน 

 
จกัรพิพฒัน์ อศัวบุญญาเลิศ 

ธงชยั พรรณสวสัดิ์
1
, พรทิพย ์หนกัแน่น

2
  และบุญจงรกัษ ์จิ้ วตัน้

3
, วฒันำ ณ นคร

4
  และสุรศกัดิ์ ชูทอง

5
, ธนภร ทวีวุฒิ

6
 สุภำวดี 

ส  ำรำญ
7
 วิติยำ ปิดตงันำโพธ์ิ

8
, อนุวรรตน ์ศรีสวสัดิ์

9
 , สุรเมศวร ์พิริยะวฒัน์

10
, จกัรพิพฒัน ์อศัวบุญญำเลิศ

11
 , ศิริกอ้ย ชุตำทวี

สวสัดิ์
12

, ธเนศ พลูปัญญำวงศ์
13
 , วิยดำ ทรงกิตติภกัดี

14
 

1
ชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

2,3
 สาขาส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรงั  

4,5
 สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

6 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

7 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย  

8 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

9
 สถาบนัยุทธศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

10 
สาขาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

11,12
 คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (วทิยาเขตบางขุนเทียน)  

13,14
 กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

บทคัดย่อ: เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการใชจ้กัรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวนัใหม้ากขึ้ น การศึกษา

ครั้งน้ีจึงมุ่งคน้หาปัจจยัท่ีช่วยสรา้งแรงจงูใจใหค้นใชจ้กัรยาน และอุปสรรคต่อการใชจ้กัรยาน เพ่ือน าขอ้เท็จจริง

ดังกล่าวไปประยุกต์ใชส้ าหรบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการสรา้งสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ ใหเ้ก้ือหนุนต่อการใช้

จักรยาน และขจัดอุปสรรคส าคัญในการขี่จักรยานต่อไป จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ไดใ้ชจ้ักรยานใน

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

คะแนนออกเป็น 1 - 5 และใชว้ธีิค านวณค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก  

พบวา่อุปสรรคท่ีส ำคัญ 3 อนัดบัแรก ท่ีท ำใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยำนในกำรเดินทำงรูสึ้กไม่อยำกใช้

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

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

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

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

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

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

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

จกัรยานเก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ (คะแนน 2.03)   

จากผลการศึกษาดังกล่าว ไดเ้สนอแนวทางส าคัญเพ่ือส่งเสริมและจูงใจใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยาน หันมา

สนใจท่ีจะใชจ้ักรยาน ดังน้ี การจัดเตรียมโครงสรา้งพ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชจ้ักรยาน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรบัปรุงระบบโครงข่ายเสน้ทางจกัรยานเพ่ือเช่ือมระหวา่งสถานท่ีส าคญัๆ แหล่งงานกบั

ยา่นท่ีอยู่อาศัยเพ่ือลดรอยต่อการเดินทาง การใชม้าตรการทางการเงินเพ่ือส่งเสริมใหก้ารใชจ้กัรยานเกิดขอ้

ไดเ้ปรียบมากกวา่การใชม้อเตอรไ์ซค ์อาทิ การก าหนดภาษี ราคาสินคา้ ทั้งน้ีอาจรวมถึงส่งเสริมใหมี้การเตรียม

บริเวณจอดจกัรยานในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือในอาคาร สถานท่ีท่ีใหค้วามสะดวกมากกว่ายานพาหนะประเภท

อ่ืนๆ การปลูกตน้ไมใ้หร้่มเงาหรือติดตั้งหลังคาคลุมฝนในเสน้ทางจักรยานหลักๆ ตลอดจนการรณรงค์ถึง

ประโยชน์ของการใชจ้กัรยานโดยเน้นประเด็นดา้นสุขภาพท่ีไดม้ากกวา่การใชม้อเตอรไ์ซค ์และเป็นการเดินทาง

ท่ีช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
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1.  บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรศึกษำ 

รายงานการศึกษาฉบับน้ีเป็นการน าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลบางส่วนของ “โครงการ

ศึกษาปัจจัยเ อ้ือและปัจจัยจ ากัดส าหรับการใช้

จกัรยาน” จากชุมชนทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองใน 

9 จังหวัด รวม 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ และภาคใต ้ซ่ึงอนุมาน

ไดว้า่เป็นตัวแทนของชาวบา้นไทย โดยไดจ้ดัท าขึ้ น

เพ่ือสรา้งพลังดา้นขอ้มูลและองค์ความรูใ้นอันท่ีจะ

ผลักดันส่งเสริมการใช้จักรยานใหเ้ป็นนโยบาย

สาธารณะ และท าให้การใช้จักรยานในชีวิต 

ประจ าวันเกิดขึ้ นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความ

ต่อเน่ือง โดยโครงการฯ ดังกล่าวมุ่งศึกษาประเด็นท่ี

เก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคใน

การเดินทางด้วยจักรยานในด้านต่างๆ เพ่ือน า

ขอ้เท็จจริงจากการศึกษาไปวิเคราะห์เสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ ตลอดจนเป็นขอ้มูล

ในการจัดท านโยบายสาธารณะของภาครัฐ ท่ี

เก่ียวเน่ือง เพ่ือใหภ้าคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได้ร่วมกัน

สรา้งสภาพ แวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนต่อการใชจ้กัรยาน

ของชุมชน และขจัดอุปสรรคส าคัญของการใช้

จกัรยานในชีวติ ประจ าวนัต่อไป 

1.2 วตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำ 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคใน

การตดัสินใจเลือกใชจ้กัรยานของกลุ่มคนท่ียงัไม่ได้

ใชจ้กัรยานเดินทางในชีวติประจ าวนั 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท าให้

ก ลุ่มคนท่ียังไม่ได้ใช้จักรยานเดินทางในชีวิต 

ประจ าวนั หนัมาสนใจเลือกใชจ้กัรยาน  

3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้ใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใชจ้กัรยาน 

และส่ง เสริมให้ก ลุ่มคนท่ียังไม่ ได้ใช้จักรยาน

เดินทางในชีวติประจ าวนั สนใจท่ีจะใชจ้กัรยานมาก

ขึ้ น 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอบเขตของการศึกษาในครั้งน้ีประกอบดว้ย 

การศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้ใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ าวัน  ในเขตเมืองและเขตชนบทใน

สดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกัน จ านวนรวม 1,671 คน ใน 

4 ภาคและ 9 จังหวดั ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัเลย 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี 

กรุงเทพมหานคร  (พ้ืนท่ีฝั่งธนบุรี) และจังหวัด

ชุมพร ซ่ึงอาจอนุมานเป็นตัวแทนของผูท่ี้ไม่ไดใ้ช้

จกัรยานในชีวติประจ าวนัของไทยได ้  
  

2. วิธีด  ำเนินกำรศึกษำ 

 

1) เลือกตวัอยา่งจงัหวดัใหก้ระจายไปทั้ง 

4 ภาค 

2) วางแผนการเก็บตัวอยา่ง โดยพยายาม

ใหมี้การกระจายตัวเท่ากันในกลุ่มต่างอาชีพ และ

รายได ้  

3) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้

แบบสอบ ถาม เพ่ือประเมินทัศนคติท่ีมีต่อปัจจยัท่ี

คาดว่าจะเป็นอุปสรรคซ่ึงคาดวา่จะมีผลกระทบต่อ

การใชจ้ักรยาน และปัจจัยท่ีเป็นอิทธิพลต่อความ

สนใจในการเลือกใชจ้ักรยาน โดยแบ่ง ค่าคะแนน 

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

ส าคัญมากท่ีสุดมีคะแนนเท่ากับ 5 และปัจจัยท่ี

ส าคญัน้อยท่ีสุดมีคะแนนเท่ากบั 1  

4) ค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) ตาม

ความรบัรูห้รือเขา้ใจของตัวอย่างซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่ไดใ้ช้

จักรยานฯ  ในแต่ละอาชีพ ส าหรับประเด็นหน่ึงๆ 

จ าแนกตามอาชีพ 10 กลุ่ม 

โดยท่ี  X = คะแนนเฉล่ียจากการใหค้ะแนนของ

กลุ่มคนในแต่ละอาชีพ ในประเด็นหน่ึงๆ 

       = 
       

 

   

   
 

โดยท่ี     =  จ านวนตัวอย่าง  (คน ) ท่ี ให้

คะแนน     ในประเด็นหน่ึงๆ 

          = ค่าคะแนน 1 ถึง 5 

ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ตอบหรือเลือกตอบ “ไม่

มีผล” จะไม่น ามารวมในการคิดค่าคะแนน   

5) จากน้ันค านวณหาคะแนนเฉล่ียทั้งหมด 

(X) ของทุกอาชีพซึ่งมีอยู ่10 อาชีพ โดยใชส้มการ 

X  =  คะแนนเฉล่ียทั้งหมดของทุกอาชีพใน

ประเด็นหน่ึงๆ 
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              = 
     

  

   

  
   

6) วเิคราะหผ์ลและเสนอแนะแนวทางแกไ้ข

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางดว้ยจกัรยาน

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมใหค้น

ท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยานสนใจท่ีจะใชจ้กัรยานเพ่ิมขึ้ น 
 

3. ผลกำรวิจยั 

 

จากผลการศึกษาในแต่ละปัจจยั พบวา่  

1)  อุปสรรคท่ีส ำคัญต่อกำรตัดสินใจ

เลือกใช้จักรยำนของผู ้ท่ีไม่ไดใ้ช้จักรยำนใน

ชีวิตประจ  ำวัน ซ่ึงประกอบดว้ยอุปสรรคจ านวน 33 

ขอ้ ได้แก่  (1) กลัวรถชน อุบัติเหตุจากรถยนต ์ 

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

เป็นพิษ (5) กลัวสุนัขไล่ (6) ไปไดไ้ม่ถึงจุดหมาย

ปลายทางซ่ึงอยูไ่กลไป  (เช่น ตอ้งไปต่อรถ ต่อเรือ 

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

ขรุขระ ไม่เรียบ ช ารุด (9) ไม่มีทางจกัรยานใน

ละแวกบา้น (10) ไม่มีป้ายบอกทางจกัรยาน (11)  

ไม่มีป้ายเตือนอันตราย เช่น ทางแคบ ทางลาด ส่ี

แยก ทางรถเดินทางเดียว ฯลฯ (12) ไม่มีทางเทา้ท่ี

กว ้างพอท่ีจะขี่จักรยานได้ (13) มีฝาตะแกรง

ระบายน ้ าบนถนน (ท าใหจ้ักรยานลม้ได้) (14) 

เสน้ทางท่ีจะขี่จักรยานไม่ต่อเน่ืองและไม่ล่ืนไหล 

เช่น ตอ้งขึ้ น/ลงทางเทา้ซ่ึงอาจสูงกว่าระดับถนน 

(15) ทางชนั  มีเนินมาก (ตอ้งออกแรงเยอะ) (16) 

ทางท่ีจะขี่จักรยานน้ันต้องออ้มไปตรงไม่ได้ (17) 

กลางคืนไม่มีไฟส่องสวา่ง (18) ไม่มีท่ีจอดจกัรยาน

ท่ีจุดปลายทาง กลัวหาย (19) ท่ีบา้นหรือท่ีพัก

อาศัยไม่มี  ท่ีเก็บจกัรยาน (20) คนขบัรถอ่ืน เช่น 

รถยนต์และจักรยานยนต์ไม่มีวินัยจราจร (21) 

ท างานต่อท่ีท่ีท างานล าบาก เพราะเหง่ือออก (22) 

จักรยานขนของไม่ได้มาก (23) ไม่มีร ้านซ่อม

จกัรยาน ไม่รูจ้ะไปซ่อมท่ีไหน (24) จกัรยานราคา

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

เรือในการเดินทาง (27) ขี่จกัรยานไม่คล่อง ไม่มี

ความช านาญ ไม่กลา้ออกถนน (28) หาบเร่/แผง

ลอย/รา้นคา้วางส่ิงของ ล ้าเขา้มาในทางเทา้ หรือ

ถนน (29) รถยนตจ์อดขวางทางท่ีจะขี่จกัรยานบน

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

ไม่ทันสมัย (32) สถานะทางสังคม (ภาพลักษณ์

ของตวัท่าน) ไม่อ านวยใหใ้ชจ้กัรยาน และ (33) ใช้

มอเตอรไ์ซค์สะดวกกว่า (ทั้งมอเตอรไ์ซค์ของตัวเอง 

และมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง) 

จากการวิเคราะห์ พบว่าพบว่าอุปสรรคท่ี

ส ำคัญ 5 อันดับแรก ท่ีท ำให้ผู ้ท่ียังไม่ได้ใช้

จกัรยำนในกำรเดินทำงรูสึ้กไม่อยำกใชจ้กัรยำน 

คือ (1) ไปไดไ้ม่ถึงจุดหมายปลายทางซ่ึงอยูไ่กลไป 

ตอ้งไปต่อการเดินทางประเภทอ่ืนอีก เช่น รถ เรือ 

(คะแนน 3.59) (2) ใชม้อเตอร์ไซค์สะดวกกว่า 

ทั้งมอเตอรไ์ซค์ของตนเองและมอเตอรไ์ซค์รบัจา้ง 

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

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

กลัวรถชน/อุบัติเหตุจากรถยนต์ (คะแนน 3.39)

และอุปสรรคท่ีส ำคัญนอ้ยท่ีสุด คือ (1) จกัรยาน

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

เชย, ไม่ทนัสมยั (คะแนน 2.02)   
 

 
 

2) อิทธิพลท่ีมีผลท ำใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ช้

จกัรยำนในกำรเดินทำงในชีวิตประจ  ำวันของไทย 

หันมำสนใจใช้จักรยำนในกำรเดินทำง  ซ่ึ ง

ประกอบดว้ยอิทธิพลจ านวน 16 ขอ้ ไดแ้ก่  (1) มี

คนในบา้นของท่านใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน   

(2) มีคนในชุมชนของท่านใช้จักรยานในชีวิต 

ประจ าวนั  (3) มีดารา คนดัง นักการเมือง ใช้

จกัรยานในชีวติประจ าวนัเป็นตวัอยา่ง (4) ไดเ้พ่ือน

มากขึ้ นตอนไปขี่จกัรยานในชีวิตประจ าวนั (5) ถา้

พิสูจน์ไดว้่าการใชจ้กัรยานประหยดัค่าใชจ้่ายกว่า

การเดินทางแบบอ่ืน (6)  ถ้าการจราจรติดขัด

เลวรา้ยไปกว่าปัจจุบัน (7) มีทางเทา้กวา้งพอใชข้ี่

จกัรยานได ้(8) ไม่มีหาบเร่ แผงลอย แผงรา้นคา้

16 
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เกะกะบนทางเท้า (9) ไม่มีรถยนต์จอดขวางบน

ถนน (10) มีระบบทางจักรยาน (รวมท่ีจอดท่ี

ปลอดภัยและสะดวก)  (11) คนขับรถอ่ืนๆ เช่น 

รถยนต์ รถเมล์ มีวินัยจราจร และเห็นใจคนใช้

จกัรยาน (12) มีคนขี่จกัรยานเก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียง   

พาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ (13) เสน้ทางร่มรื่น 

(14) อากาศไม่มีมลพิษหรือมีน้อย (15) ไดอ้อก

ก าลงั ร่างกายแข็งแรง และ   (16) ใชจ้กัรยานไป

เท่ียวและพกัผ่อนในชีวติประจ าวนัได ้

จากการวิเคราะห์ พบว่าอิทธิพลท่ีส ำคัญ 5 

อันดับแรกท่ีมีผลท ำใหผู้ท่ี้ยังไม่ไดใ้ชจ้กัรยำนฯ 

หนัมำสนใจใชจ้กัรยำนในกำรเดินทำง คือ (1) ได้

ออกก าลงักาย ร่างกายแข็งแรง (คะแนน 3.94)  (2) 

เสน้ ทางร่มรื่น (คะแนน 3.58) (3) อากาศไม่มี

มลพิษหรือมีน้อย (คะแนน 3.46) (4) ใชจ้กัรยาน

ไปเท่ียวและพักผ่อนในชีวิตประจ าวนัได้ (คะแนน 

3.38) และ(5) มีระบบทางจกัรยาน (รวมท่ีจอด) ท่ี

ปลอดภัยและสะดวก และ คนขับรถอ่ืนๆ เช่น 

รถยนต์ รถเมล์ มีวินัยจราจร และเห็นใจคนใช้

จัก รยาน  (คะแนน 3.32) โดย อิท ธิพล ท่ี มี

ควำมส ำคัญน้อยท่ีสุด คือ มีดารา คนดัง 

นักการเมือง ใช้จักรยานเป็นตัวอย่าง (คะแนน 

1.85) และมีคนขี่จกัรยานเก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพา

ออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ (คะแนน 2.03) 
   

 
 

4. บทสรุป  

 

จากผลการศึกษาดั งกล่ า ว  ส รุปได้ว่ า 

อุปสรรคท่ีส ำคัญท่ีท ำใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยำน

ในกำรเดิน ทำงรูสึ้กไม่อยำกใชจ้กัรยำน คือ ความ

ไม่สะดวกในการเดินทางเพราะไปไดไ้ม่ถึงจุดหมาย

ปลายทางซ่ึงอยู่ไกลไป ต้องไปต่อการเดินทาง

ประเภทอ่ืนๆ ความนิยมในการใช้มอเตอร์ไซค์

เพราะสะดวกกวา่ ความไม่สะดวกสบายอนัเน่ืองจาก

โดนฝน แดด ความร้อน และรวมถึงความไม่

ปลอดภัยในการใชจ้กัรยานเน่ืองจากกลัวอันตราย

จากยาน พาหนะประเภทอ่ืนๆโดยอุปสรรคท่ีแทบจะ

ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใชวิ้ธีกำรเดินทำง

ดว้ยจักรยำนเลย คือ (1) ราคาของจักรยาน และ 

(2) ค่านิยมในเร่ืองความเท่ เก๋ หรือเชย ไม่

ทนัสมยั 

อิทธิพลท่ีส ำคัญท่ีมีผลท ำให้ผูท่ี้ยังไม่ได้

ใช้จักรยำนฯ หันมำสนใจใช้จักรยำนในกำร

เดินทำง เ ป็นปัจจัยส่ วนบุคคลเ ป็นหลัก  ซ่ึ ง

ประกอบดว้ย (1) ประโยชน์ต่อสุขภาพ (2) เป็น

การนันทนาการ พกัผ่อนหยอ่นใจ และ (3) หากมี

ระบบทางจกัรยานท่ีก่อใหเ้กิดความรูสึ้กปลอดภัย 

และสะดวกในการเดินทางด้วยจักรยานได้ ใน

ขณะเดียวกัน ปัจจัยท่ีแทบจะไม่มีผลต่อกำร

เลือกใชจ้กัรยำนของกลุ่มผูท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยำน

ฯ เลย ไดแ้ก่ (1) การมีดารา คนดัง นักการเมือง 

ใชจ้กัรยานเป็นตัวอยา่ง (2) มีคนขี่จกัรยานเก่งมา

ช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ   

จากผลการศึกษาดังกล่าว อาจสรุปแนวทาง

ส าคญัเพ่ือส่งเสริมและจงูใจใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชจ้กัรยาน 

หันมาสนใจท่ีจะใช้จักรยาน ดังน้ี การจัดเตรียม

โครงสรา้งพ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูใ้ชจ้กัรยาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปรบัปรุงระบบ

โครงขา่ยเสน้ทางจกัรยานเพ่ือเช่ือมระหวา่งสถานท่ี

ส าคญัๆ แหล่งงานกบัยา่นท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือลดรอยต่อ

การเดินทาง ทั้ ง น้ีอาจรวมถึงส่งเสริมให้มีการ

เตรียมบริเวณจอดจกัรยานในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือ

ในอาคาร สถานท่ีท่ีให้ความสะดวกมากกว่า

ยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ การปลกูตน้ไมใ้หร้่มเงา

หรือติดตั้งหลงัคาคลุมฝนในเสน้ทางจกัรยานหลกัๆ 

การใชม้าตรการทางการเงินเพ่ือส่งเสริมใหก้ารใช้

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

มอเตอร์ไซค์ อาทิ การก าหนดภาษี ราคาสินค้า 

ตลอดจนการรณรงค์ถึงประโยชน์ของการใช้

จกัรยานโดยเน้นประเด็นดา้นสุขภาพท่ีไดม้ากกว่า

การใช้มอเตอร์ไซค์ และเป็นการเดินทางท่ีช่วย

รกัษาสภาพแวดลอ้ม     
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เ พ่ือให้แนวทางเบ้ืองต้นท่ีได้เสนอแนะ

ดังกล่าวเ กิดผลอย่าง เ ป็นรูปธรรม จึ งควรมี

การศึกษาราย ละเอียดในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ิมเติม ดังน้ี (1) การสรา้งความเช่ือมัน่ในเร่ือง

ของความสะดวกและความปลอดภัยของการ

เดินทางด้วยจักรยานท่ีมีมากกว่ายานพาหนะ

ประเภทอ่ืน โดยการศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบ

เช่ือมโยงโครงข่ายเสน้ทางจักรยานท่ีสัมพันธ์กับ

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและพฤติกรรมการใชจ้กัรยาน 

การจัดท าเสน้ทางจักรยานในเขตทางขนาดต่างๆ 

ท่ีมีการติดตั้ง จดัวางอุปกรณ์ประกอบถนน (street 

furniture) ท่ีสามารถกนัฝน ใหร้่มเงา และสามารถ

ป้องกันอันตรายจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได ้

(2) การศึกษามาตรการทางการเงินเพ่ือส่งเสริม

ใหก้ารใชจ้กัรยานเกิดขอ้ไดเ้ปรียบมากกว่าการใช้

มอเตอร์ไซค์ และ (3) การศึกษาเพ่ือน าเสนอ

ประโยชน์ของการขี่จักรยานท่ีชัดเจน วดั และจับ

ต้องได้ เช่น รอ้ยละของอัตราเส่ียงการเป็นโรค

ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางสุขภาพจิตท่ีลดลง 

งบประมาณเพ่ือใชใ้นการรกัษาโรคท่ีลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

(วทิยาเขตบางขุนเทียน) 

ท่ีอยู:่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ10150 

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

Email: chakrapipat@yahoo.com 
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