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แรงจูงใจและอุปสรรคในการใชจ้กัรยานส าหรบัคนท่ีเดินทางดว้ยจกัรยาน 

ในประเทศไทย 

 

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

 
วิติยา ปิดตงันาโพธ์ิ 

ธงชยั พรรณสวสัดิ์
1
, พรทิพย ์หนักแน่น

2
  และบุญจงรกัษ ์จิ้ วตั้น

3
, วฒันา ณ นคร

4
  และสุรศกัดิ์ ชูทอง

5
,  

ธนภร ทวีวุฒิ
6
 สุภาวดี ส  าราญ

7
 วิติยา ปิดตงันาโพธิ์

8
, อนุวรรตน ์ศรีสวสัดิ์

9
 , สุรเมศวร ์พิริยะวฒัน์

10
,  

จกัรพิพฒัน ์อศัวบุญญาเลิศ
11
 ,ศิริกอ้ย ชุตาทวีสวสัดิ์

12
, ธเนศ พูลปัญญาวงศ์

13
 , วิยดา ทรงกิตติภกัดี

14
 

1
ชมรมจกัรยานเพ่ือสุขภาพแหง่ประเทศไทย 

2,3
 สาขาส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรงั  

4,5
 สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

6 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

7 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย  

8 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

9
 สถาบนัยุทธศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

10 
สาขาวศิวกรรมขนส่งและการจราจร ภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

11,12
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  (วทิยาเขตบางขุนเทียน)  

13,14
 กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

บทคัดย่อ: เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการใชจ้กัรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวนัใหม้ากขึ้ น การศึกษา

ครั้งน้ีจึงมุ่งคน้หาปัจจยัท่ีช่วยสรา้งแรงจงูใจใหค้นใชจ้กัรยาน และอุปสรรคต่อการใชจ้กัรยาน เพ่ือน าขอ้เท็จจริง

ดังกล่าวไปประยุกต์ใชส้ าหรบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการสรา้งสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ ใหเ้ก้ือหนุนต่อการใช้

จักรยาน และขจัดอุปสรรคส าคัญในการขี่จักรยานต่อไป จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จักรยานใน

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

ค านวณค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก พบว่าเหตุผลจูงใจท่ีส าคัญ 3 อันดบัแรกท่ีท าใหป้ระชาชนท่ีใชจ้กัรยานใน

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

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

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

ปัจจยัในเร่ืองอิทธิพลท่ีส าคัญ 3 อันดบัแรกท่ีมีผลต่อการเลือกใชวิ้ธีการเดินทางดว้ยจกัรยาน คือ (1) ได้

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

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

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

คนขี่จกัรยานเก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ (คะแนน 2.01)  ส าหรบัอุปสรรคท่ีส าคัญ 3 

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

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

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

ไม่กลา้ออกถนน (คะแนน 1.98)  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในรายละเอียดของอุปสรรคท่ีผูใ้ชจ้ักรยานกังวลเป็นอันดับแรกๆ เช่น กลัว

อุบติัเหตุ กลวัถกูสุนัขกดั เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูแลว้พบวา่ สถิติการเกิดอุบติัเหตุและการถูกสุนัขกดักลบัมีสดัส่วน

ไม่มากนัก โดยรอ้ยละ 1 ของคนใชจ้กัรยานเท่าน้ันท่ีเคยประสบอุบติัเหตุรุนแรงและตอ้งไปพบแพทย ์รอ้ยละ 

27 เคยประสบอุบติัเหตุแต่ไม่รุนแรง และรอ้ยละ 72 ยงัไม่เคยประสบอุบติัเหตุ ซ่ึงในกลุ่มผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุมี



1
st
 Bike and Walk Forum 

84 
 

สาเหตุจากปัจจยัภายนอกรอ้ยละ 41 ซ่ึงประกอบดว้ยทางไม่ดี รอ้ยละ 26 และเกิดจากความผิดผูอ่ื้นรอ้ยละ 15 

ส าหรบัคนใชจ้กัรยานท่ีเคยถกูสุนัขกดัมีประมาณรอ้ยละ 14 เท่าน้ัน 

จากผลการศึกษาดงักล่าว อาจสรุปแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดการใชจ้กัรยานในเบ้ืองตน้ ไดด้งัน้ี การรณรงค์

ถึงประโยชน์ของการใชจ้ักรยานโดยเน้นประเด็นดา้นสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจของประชาชนเป็น

เหตุผลหลัก ในขณะเดียวกนัก็จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชจ้กัรยาน เช่น 

การเพ่ิมเสน้ทางจกัรยานเพ่ือเช่ือมระหวา่งสถานท่ีส าคญัๆ แหล่งงานกบัยา่นท่ีอยูอ่าศยั การปลกูตน้ไมใ้หร้่มเงา

หรือติดตั้งหลงัคาคลุมฝนในเสน้ทางจกัรยานท่ีผูค้นนิยมใช ้และการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอนัตรายใหแ้ก่

ผูใ้ชจ้กัรยานจากยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ 
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1. บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาของการศึกษา 

เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นผลการวิเคราะหข์อ้มลู

บางส่วนของ “โครงการศึกษาปัจจยัเอ้ือและปัจจยั

จ ากดัส าหรบัการใชจ้กัรยาน” จากชุมชนทั้งในเขต

เมืองและนอกเมืองใน 9 จงัหวดั รวม 4 ภาค ไดแ้ก่ 

จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด

อุบลราชธานี จงัหวดัเลย จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดั

ขอนแก่น จงัหวดัชลบุรี กรุงเทพมหานคร (พ้ืนท่ีฝั่ง

ธนบุรี) และจังหวัดชุมพร ซ่ึงอนุมานได้ว่าเป็น

ตวัแทนของชาวบา้นไทย ทั้งน้ีกลุ่มตัวอยา่งท่ีศึกษา 

คือ ประชาชนท่ีใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัเท่าน้ัน 

ไม่รวมถึงนักจักรยาน นักแข่ง นักท่องเท่ียวด้วย

จกัรยาน  

1.2 วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจท า

ใหก้ลุ่มคนท่ีใชจ้ักรยานเดินทางในชีวิตประจ าวัน

น้ัน ใชจ้กัรยาน 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้จักรยานของกลุ่มคนท่ีใช้จักรยาน

เดินทางในชีวติประจ าวนั 

3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคใน

การใชจ้กัรยานของกลุ่มคนท่ีใชจ้กัรยานเดินทางใน

ชีวติประจ าวนัอยูแ่ลว้ 

4) เพ่ือศึกษาขอ้เท็จจริงถึงความถ่ี

และสาเหตุในการเกิดอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนั 

5) เพ่ือเสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้ใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางดว้ย

จักรยาน และแนวทางส่ง เสริมให้เ กิดการใช้

จกัรยานในชีวติประจ าวนัมากขึ้ น 
 

2. วิธีด  าเนินการศึกษา 

 

1) เลือกตัวอย่างจังหวดัใหก้ระจาย

ไปทั้ง 4 ภาค 

2) วางแผนการเก็บตัวอย่าง โดย

พยายามใหมี้การกระจายตัวเท่ากันในกลุ่มต่าง

อาชีพ และรายได ้  

3) เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดย

ใชแ้บบสอบถาม เพ่ือประเมินทัศนคติท่ีมีต่อปัจจยั

ท่ีคาดว่าจะเป็นแรงจูงใจ อิทธิพลต่อการเลือกใช้

จักรยาน และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคซ่ึงคาดว่าจะมี

ผลกระทบต่อการใช้จักรยาน โดยแบ่งค่าคะแนน 

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

ส าคัญมากท่ีสุดมีคะแนนเท่ากับ 5 และปัจจัยท่ี

ส าคญัน้อยท่ีสุดมีคะแนนเท่ากบั 1  

4) ค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) 

ตามความรับรูห้รือเขา้ใจของตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้ใช้

จักรยานฯอยู่แลว้ ในแต่ละอาชีพ ส าหรับประเด็น

หน่ึงๆ จ าแนกตามอาชีพ 10 กลุ่ม 

โดยท่ี X = คะแนนเฉ ล่ียจากการให้

คะแนนของกลุ่มคนในแต่ละอาชีพ ในประเด็น

หน่ึงๆ 

     = 
       

 

   

   
 

โดยท่ี      = จ านวนตวัอยา่ง (คน) ท่ีให้

คะแนน     ในประเด็นหน่ึงๆ 

           = ค่าคะแนน 1 ถึง 5 

 ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ตอบหรือเลือกตอบ 

“ไม่มีผล” จะไมน่ ามารวมในการคิดค่าคะแนน  

5) จากน้ัน ค านวณหาคะแนนเฉล่ีย

ทั้งหมดของทุกอาชีพซ่ึงมีอยู่ 10 อาชีพ โดยใช้

สมการ 

X   =   คะแนนเฉล่ียทั้งหมดของทุก   

            อาชีพในประเด็นหน่ึงๆ 

       =     
     

  

   

  
   

6) วิเคราะห์ผลและเสนอแนะแนว

ทางแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางดว้ย

จกัรยานในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริม

ใหเ้กิดการใชจ้กัรยานในพ้ืนท่ี  
 

3. ผลการศึกษา   

 

จากผลการศึกษาในแต่ละปัจจยั พบวา่  

1) แรงจูงใจส าคัญท่ีท าใหใ้ช้จกัรยาน 3 

อันดับแรก ท่ีท าใหป้ระชาชนท่ีใช้จักรยานใน

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

(2) ลดมลพิษ ลดโลกรอ้น (คะแนน3.99) และ 

(3) ประหยัดค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (คะแนน 

3.95) โดยแรงจูงใจท่ีมีความส าคัญน้อยท่ีสุด 

คือ เท่ เก๋ เขา้กับกระแสสงัคม (คะแนน 2.28) 

และกะรูไ้ดว้า่จะใชเ้วลาประมาณก่ีนาที (โดยเฉพาะ

ในเขตจราจรหนาแน่น (คะแนน 2.81)  
 

 

 
 

 2) อิทธิพลท่ีมีผลต่อการเลือกใช้วิธี 

การเดินทางดว้ยจกัรยานของผูใ้ชจ้กัรยานในชีวิต 

ประจ  าวันของไทย  3 อันดับแรก คือ (1) ไดอ้อก

ก าลังกาย ร่างกายแข็งแรง (คะแนน 4.07) (2) ใช้

จักรยานไปเท่ียวและพักผ่อนในชีวิตประจ าวันได้ 

(คะแนน 3.66) และ (3) ถา้พิสูจน์ได้ว่าการใช้

จกัรยานประหยดัค่าใชจ้า่ยกวา่การเดินทางแบบอ่ืน 

(คะแนน 3.36) โดยอิทธิพลท่ีมีความส าคัญนอ้ย

ท่ีสุด คือ มีดารา คนดัง นักการเมือง ใชจ้กัรยาน

เป็นตัวอย่าง (คะแนน 1.68) และมีคนขี่จกัรยาน

เก่งมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงพาออกถนนก่อนในช่วงแรกๆ 

(คะแนน 1.99)   

 3) อุปสรรคท่ีส าคญัในการใชจ้กัรยาน

ของผูใ้ชจ้กัรยานในชีวิตประจ  าวัน 3 อนัดบัแรก 

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

กลัวรถชน อุบัติเหตุจากรถยนต์ และคนขับรถอ่ืน 

เช่น รถยนต์และจักรยานยนต์ไม่มีวินัยจราจร 

(คะแนน 3.32) และ (3) กลางคืนไม่มีไฟส่อง

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

ความส าคัญนอ้ยท่ีสุด คือ 1) ไม่เท่,  ไม่เก๋, เชย, 

ไม่ทันสมัย (คะแนน 1.85) และ 2) สถานะทาง

สังคม (ภาพลักษณ์ของตัวท่าน) ไม่อ านวยใหใ้ช ้

(คะแนน 1.94)  
 

 
 

นอกจากน้ี ไดมี้การศึกษาในรายละเอียดถึง

อุปสรรคท่ีผูใ้ชจ้กัรยานฯ กงัวลเป็นอนัดับแรกๆ ใน

บางเร่ือง ไดแ้ก่ กลัวอุบัติเหตุ กลัวถูกสุนัขไล่ เม่ือ

วเิคราะหข์อ้มลูแลว้พบวา่ สถิติการเกิดอุบติัเหตุและ

การถูกสุนัขไล่กลับมีสัดส่วนไม่มากนัก โดยพบว่า 

รอ้ยละ 1 ของคนใชจ้ักรยานเท่าน้ันท่ีเคยประสบ

อุบัติเหตุรุนแรงและต้องไปพบแพทย ์รอ้ยละ 27 

เคยประสบอุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรง และรอ้ยละ 72 

ยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุ ซ่ึงในกลุ่มผู้ท่ีประสบ

อุบัติเหตุมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกรอ้ยละ 41 

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

ความผิดผูอ่ื้นรอ้ยละ 15 แต่เป็นสาเหตุจากตัวเอง

ถึงรอ้ยละ 56 ไดแ้ก่ (1) เกิดจากอุปกรณ์จักรยาน

ช ารุดรอ้ยละ 25 (2) พลาดพลั้งลม้เองรอ้ยละ 26 

และ (3) เกิดจากความผิดตัวเองรอ้ยละ 5  ทั้งน้ี 

ส าหรับคนใช้จักรยานท่ีเคยถูกสุนัขไล่ มี เพียง

ประมาณรอ้ยละ 14 เท่าน้ัน 
 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษาดั งกล่ า ว  ส รุปได้ว่ า 

แรงจูงใจและอิทธิพลท่ีส าคัญท่ีมีผลท าใหค้นท่ี
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ใชจ้กัรยานในชีวิต ประจ  าวัน ไดใ้ชจ้กัรยานใน

การเดินทาง เป็นปัจจัยส่วนบุคคลเป็นหลัก ซ่ึง

ประกอบดว้ย (1) ประโยชน์ต่อสุขภาพ  (2) เป็น

การนันทนาการพัก ผ่อนหย่อนใจ (3) ประโยชน์

ทางเศรษฐกิจซ่ึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง โดยปัจจัยท่ีเป็นส าหรับส่วนรวม ได้แก่ 

ช่วยลดมลพิษ ลดภาวะโลกรอ้น  ในขณะเดียวกัน 

ปัจจัยท่ีแทบจะไม่มีผลต่อการเลือกใชจ้ักรยาน

เลย ไดแ้ก่ (1) การมีดารา คนดัง นักการเมือง ใช้

จกัรยานเป็นตัวอยา่ง (2) เห็นวา่การใชจ้กัรยาน

สะดวกดี (3) ค่านิยมในเร่ืองความเท่ เก๋ เขา้กับ

กระแสสังคม ส าหรบัอุปสรรคท่ีส าคัญในการใช้

จกัรยานของคนท่ีใชจ้กัรยานในชีวิตประจ  าวัน

อยู่แลว้ คือ ความไม่สะดวก ไม่ปลอดภยัในการใช้

จักรยาน ไม่ ว่าจะเ ป็น ฝน แดด ความร้อน 

อนัตรายจากยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ รวมทั้ง   ไฟ

ส่องสว่างในเวลากลางคืน และอุปสรรคท่ีแทบจะ

ไม่มีผลต่อการเลือกใช้วิ ธีการเดินทางด้วย

จกัรยานเลย ไดแ้ก่ (1) ค่านิยมในเร่ืองความเท่ 

เก๋ หรือเชย ไม่ทันสมยั และ (2) การขี่จกัรยานไม่

คล่อง ไม่กลา้ออกถนน   

อน่ึง เป็นท่ีสงัเกตวา่ ขอ้สรุปเหล่าน้ีไม่ตรง

กับภาพ ลักษณ์และความรับรูข้องสังคมในเร่ือง

จกัรยานเท่าใดนัก สาเหตุเพราะผูต้อบแบบสอบ 

ถามเป็นผูท่ี้ใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนัจริง ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูมี้รายไดไ้ม่สูงนัก ดังน้ันหากไปสอบถาม

คนอีกกลุ่มท่ีใช้จักรยานในรูปแบบอ่ืนก็อาจได้

ขอ้สรุปท่ีแตกต่างไปจากน้ี ดังน้ันในเบ้ืองต้นจึง

เสนอแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดการใชจ้ักรยานโดย

ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการใช้

จักรยานโดยเน้นความส าคัญในประเด็นด้าน

สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจของประชาชน 

เป็นหลกั (ทั้งน้ี ในการรณรงค ์อาจไม่จ าเป็นตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

ใชง้บประมาณจ านวนมากในการว่าจา้งดารา คน

ดังมาเป็นตัวอยา่งหรือพรีเซนเตอรก์ารใชจ้กัรยาน

แต่อย่างใด เพราะพบว่าปัจจยัดังกล่าวท่ีมีอิทธิพล

น้อยมาก ท่ีท าให้คนเ ลือกใช้จักรยานในการ

เดินทาง)  

นอกจากการรณรงค์ดังกล่าวแลว้ ก็จ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูใ้ชจ้กัรยาน เช่น การเพ่ิมโครงข่ายเสน้ทาง

จักรยานเพ่ือเช่ือมระหว่างสถานท่ีส าคัญๆ แหล่ง

งาน กับย่านท่ีอยู่อาศัย การปลูกต้นไมใ้หร้่มเงา

หรือติดตั้งหลังคาคลุมฝนในเส้นทางจักรยานท่ี

ผูค้นนิยมใช ้และการติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง และ

อุปกรณ์เพ่ือป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ผูใ้ชจ้กัรยานจาก

ยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ   

 เ พ่ือให้แนวทางเบ้ืองต้นท่ีได้เสนอแนะ

ดังกล่าวเ กิดผลอย่าง เ ป็นรูปธรรม จึ งควรมี

การศึกษารายละเอียดในประเด็นท่ีเ ก่ียวข้อง

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

ประโยชน์ของการขี่จักรยานท่ีชัดเจน วดั และจับ

ต้องได้ เช่น รอ้ยละของอัตราเส่ียงการเป็นโรค

ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางสุขภาพจิตท่ีลดลง 

งบประมาณเพ่ือใชใ้นการรกัษาโรคท่ีลดลง ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง การใชจ้ักรยานสามารถ

ประหยดัเงินค่าเดินทางไดเ้ป็นจ านวนเท่าไร (2) 

การออกแบบวางผังเพ่ือเช่ือมโยงโครงข่ายเสน้ทาง

จักรยานท่ีสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

พฤติกรรมการใชจ้ักรยาน การออกแบบถนนและ

เสน้ทางจักรยานซ่ึงมีเขตทางขนาดต่างๆ รวมทั้ง

การติดตั้ง จัดวางอุปกรณ์ประกอบถนน (street 

furniture) ท่ีสามารถกันฝน ให้ร่มเงา ให้ความ

สว่าง และสามารถป้องกันอันตรายจากรถยนต ์

รถจกัรยานยนตไ์ด ้  
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