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บทคัดย่อ

ปัจจุบันกลุ่มคนวัยทำงาน ช่วงอายุ 21-59 ปี มักประสบปัญหาในการดูแลสุขภาพ โดยขาดการออกกำลังกายรวมถึง
การรับประทานอาหารที่ดี ปัญหาหลักของคนกลุ่มนี้คือเรื่องของการจัดการเวลาและความไม่สะดวกในการดูแลตัวเอง 
จะเห็นถึงพฤติกรรมที่คนวัยทำงานปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา โดยพฤติกรรมที่น่าสนใจคือพฤติกรรมการเดินทางในชีวิต
ประจำวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันจะมีวัฏจักรของการเดินทางระหว่างบ้านกับที่ทำงาน ที่จะใช้เส้นทางเดิมๆ ในการ
เดินทางกับการใช้พาหนะในการเดินทาง โดยจากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนสร้างทางจักรยานและ
รณรงค์ขี่จักรยานแบบครบวงจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการพูดถึงแบบสำรวจวิธีการเดินทางของกลุ่ม
ตัวอย่างวัยทำงาน โดยส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว จึงเป็นแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำ
เสนอถึงการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากการใช้เครื่องกลมาเป็นจักรยานในการตอบโจทย์ 2 ประการคือ ประการ
แรกเป็นการสร้างโอกาสในการดูแลสุขภาพตัวเอง และอีกประการคือการใช้ช่วงเวลาการเดินทางที่ถูกแทนที่นี้ด้วยการ
ใช้จักรยานจากปัญหาของการไม่มีเวลาของกลุ่มคนวัยทำงานนี้ โดยจากแผนนโยบายของจังหวัดที่มีการศึกษาเส้น
ทางการขับขี่ปลอดภัยและจุดจอด จุดยืมคืนรถจักรยานที่มีลักษณะเป็นโครงข่าย จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
โดยวิธีสำรวจและเชื่อมโยงแผนที่ของจุดเชื่อมต่อของการเปลี่ยนถ่ายจากการใช้รถส่วนตัวหรือการใช้ระบบขนส่ง
มวลชนเข้ามาในส่วนของตัวเมืองแล้วเปลี่ยนถ่ายเป็นจักรยานโดยการสร้างสถานีจักรยาน จากการศึกษาและวิเคราะห์
ได้พื้นที่บริเวณย่านช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีองค์ประกอบของส่วนฝากจอดรถ ส่วนจอดจักรยานเช่า
ยืม ห้องอาบน้ำ ส่วนการซ่อมบำรุง ขายอุปกรณ์อะไหล่เบื้องต้น ส่วนของพื้นที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน และพื้นที่ร้านค้า
ที่เป็นส่วนรองรับกิจกรรมและหารายได้ของโครงการ โดยจุดเชื่อมต่อดังกล่าวจะเชื่อมระหว่างเส้นทางจากนอกเมือง    
สู่พื้นที่ทำงานในเมือง จึงเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพคน สุขภาพเมืองได้หากมีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้น

คำสำคัญ: สถานีจักรยาน, สุขภาพ, เชียงใหม่

1. บทนำ

ปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาทางด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นจากอดีตโดยเฉพาะกับกลุ่มคนวัยทำงานช่วงอายุ 21-59 ปี ซึ่งเป็น
ผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีที่
เป็นต้นเหตุในการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือที่เรียกว่า กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable 
diseases) โดยโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา การ
สูบบุหรี่ การขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม และการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน มัน และหรือ เค็มจัด โดยโรคที่อยู่
ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี้มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่  (1) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 
(2) โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases) (3)โรคถุงลมโป่งพอง 
(Emphysema) (4)โรคมะเร็ง (Cancer) (5)โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) (6)โรคอ้วนลงพุง (Obesity)

ต้นเหตุของปัญหาสุขภาพเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มคนวัยทำงาน โดยปัญหานั้นคือเรื่องของการ
จัดการเวลาและความไม่สะดวกในการดูแลตัวเอง เราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนวัยทำงานส่วนใหญ่มักจะมีตารางเวลาใน
การดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่ชัดเจน (ดูภาพที่ 1 ประกอบ) โดยพฤติกรรมที่น่าสนใจ คือพฤติกรรมการเดินทางในชีวิต
ประจำวันที่จะเห็นได้ว่า ในแต่ละวันจะมีใช้เวลาอย่างเป็นวัฏจักรของการเดินทางระหว่างบ้านกับที่ทำงาน โดยใช้เส้น
ทางเดิมในการเดินทางในแต่ละวัน รวมถึงการเลือกใช้พาหนะในการเดินทางในแต่ละส่วนของเส้นทางอีกด้วย  จังหวัด
เชียงใหม่นั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการเจริญของเศรษฐกิจมาเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ทำให้ในปัจจุบันจังหวัด
เชียงใหม่เริ่มที่จะประสบปัญหาด้านการจราจรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเดินทางไปทำงานและช่วง
เดินทางกลับที่พักอาศัย  
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ภาพที่ 1 แสดงช่วงเวลาในการดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มคนวัยทำงานตามเส้นทางประจำ

ซึ่งในปัจจุบันส่วนงานอย่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าว โดยมีนโยบายใน
การส่งเสริมการเดินทางด้วยการเดินเท้าและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอโครงการที่ชื่อว่าโครงการ
ขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่ ที่มีการวางแผนการจัดการขนส่งและจราจรร่วมกับการวางแผนการใช้ที่ดิน รวมถึง
กำหนดเส้นทางสำหรับพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ โดยได้มีการจัดทำแผนสร้างทางจักรยานและรณรงค์ขี่จักรยานครบ
วงจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อปี 2546 อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลให้มีความ
สะดวกในการเดินทางมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเสนอโครงการสถานีจักรยานได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
นโยบายของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการที่จะส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันร่วมกับการใช้
รถขนส่งสารธารณะ และตอบโจทย์การจัดการเวลาของคนวัยทำงานที่ต้องการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการเดินทางของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนร่วม
กับการใช้รถจักรยานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2.2 เพื่อศึกษาโครงข่ายทางจักรยานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการเพิ่มสถานที่อำนวยความสะดวกในแต่ละเส้น
ทาง
2.3 เพื่อกำหนดที่ตั้งอาคารที่ทำหน้าที่เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางระหว่างระบบขนส่งมวลชนและการใช้จักรยานใน
การเดินทางเข้าเมือง

3. ขอบเขตของการศึกษา

3.1 ศึกษารูปแบบการเดินทางของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับกลุ่มคนวัยทำงานที่ใช้รถจักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวัน
3.2 ศึกษาเส้นทางในการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อเลือกพื้นที่ในการสร้างสถานีจักรยาน
3.3 ศึกษาบนพื้นฐานของโครงข่ายตามโครงการขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่ของเทศบาลนครเชียงใหม่

4. วิธีการศึกษาเครื่องมือการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย

จากโครงการจัดทำแผนสร้างทางจักรยานและรณรงค์ขี่จักรยานครบวงจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (บุญส่ง สัตโย
ภาส, 2546) ได้มีการสำรวจเส้นทางที่เหมาะสำหรับการปั่นจักรยานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเป็นเส้นทางที่
ผ่านสถานที่สำคัญ ๆ รวมถึงแหล่งที่ทำงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ นำเสนอเป็นเส้นทางจักรยานระยะแรก         
ดังแสดงในภาพที่ 2 และนำเสนอเส้นทางจักรยานระยะสุดท้ายเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานระยะแรกให้เข้าถึงกันได้
ง่ายดังแสดงในภาพที่ 3 

ซึ่งเมื่อนำมาทำการศึกษาต่อยอดตามเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลดังกล่าว จะพบว่าเส้นทางจักรยานมีระยะที่คลอบ
คลุมสถานที่สำคัญทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยอาจแบ่งเป็นย่านพื้นที่ในการศึกษาถึงความเหมาะสมในการ
เลือกพื้นที่ตั้งของสถานีจักรยานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย ในการศึกษามีขั้นตอนคือ
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4.1  ดำเนินการศึกษาแผนที่เส้นทางและที่มาของโครงข่ายเส้นทางจักรยานของโครงการเดิม
4.2  ดำเนินการศึกษาโดยแบ่งพื้นที่ตามลักษณะของย่านสำคัญ ตามขอบเขตของแผนที่
4.3 ดำเนินการสำรวจเพื่อกำหนดสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งงานภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาและซ้อนทับลงไปในแผนที่
โครงข่ายเส้นทาง
4.4  ดำเนินการสำรวจเนื้อหาของพื้นที่แต่ละย่านถึงความเหมาะสมในการใช้จักรยาน
4.5  วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อหาศักยภาพที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการสถานนีจักยาน

ทั้งนี้ได้ทำการแบ่งย่านพื้นที่ตั้งโครงการเป็น 5 ย่าน ดังแสดงในภาพที่ 4 ดังนี้ 
1. บริเวณภายในสี่เหลี่ยมคูเมือง
2. ย่านสันติธรรม – ช้างเผือก – คำเที่ยง
3. ย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – นิมมานเหมินทร์ – โรงพยาบาลสวนดอก
4. ย่านหายยา – วัวลาย – ช้างคลาน
5. ย่านไนท์บาร์ซาร์ – ตลาดวโรรส – ชุมชนวัดเกตุ – ขนส่งอาเขต – สถานีรถไฟ

เพื่อศึกษาลักษณะของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีลักษณะการเดินทางที่ต่างออกไปตามย่านพื้นที่ และได้จัดทำแผนที่แสดง
ตำแหน่งของแหล่งงานของประชากรกลุ่มวัยทำงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มของแหล่งงานต่างๆดังนี้ 
แหล่งงานของกลุ่มงานบริการ,แหล่งงานของกลุ่มข้าราชการ,แหล่งงานของกลุ่มบริการการศึกษาและแหล่งซื้อขาย
สินค้าดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 2 แสดงเส้นทางจักรยาน (ระยะแรก) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ที่มา: รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส. (2546). โครงการจัดทำแผนสร้างทางจักรยานและรณรงค์ขี่จักรยานแบบครบวงจรใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (รายงานฉบับสมบูรณ์.). เชียงใหม่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

�

ภาพที่ 3 แสดงเส้นทางจักรยาน (ระยะสุดท้าย) เส้นสีแดงเป็นเส้นทางเชื่อมทางจักรยานระยะแรกเข้าด้วยกัน  
ที่มา: รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส. (2546). โครงการจัดทำแผนสร้างทางจักรยานและรณรงค์ขี่จักรยานแบบครบวงจรใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (รายงานฉบับสมบูรณ์.). เชียงใหม่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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�
ภาพที่ 4 แสดงแผนที่ขอบเขตการศึกษา 5 ย่านสำคัญ 

5. ผลการวิจัย 

ได้แบ่งเป็น 3 ส่วนตามขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

5.1 ผลการสำรวจแหล่งงานภายในพื้นที่ศึกษา 
จากผลการสำรวจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ งานบริการ ข้าราชการ บริการการศึกษา และแหล่งซื้อขายสินค้า ที่แสดง
ลักษณะของการกระจายตัวและการใช้พื้นที่ดินของเขตเทศบาลเมือง ซึ่งได้แสดงผลในแผนที่ดังแสดงในภาพที่ 5 ดังนี้

�

ภาพที่ 5 แสดงแหล่งงานของกลุ่มวัยทำงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

นอกจากนโยบายในการส่งเสริมการเดินทางด้วยการเดินเท้าและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันแล้ว เทศบาลนคร
เชียงใหม่ยังมีโครงการบริการปั่นชมเมือง เป็นการบริการจักรยานเช่าสำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มียานพาหนะเป็นของตัวเอง โดยส่งเสริมเป็นการใช้พาหนะจักยานที่มีจุด
บริการจักรยานเช่าดังแสดงในภาพที่ 6 จำนวนรวม 13 จุด ที่ให้บริการตามเส้นทางสำคัญในเขตเทศบาลดังแสดงใน
ภาพที่ 7
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�
ภาพที่ 6 แสดงการเปิดโครงการ รูปแบบจักรยานให้เช่าและที่จอดจักรยานของเทศบาลนครเชียงใหม่  

ที่มา: Nation.  เชียงใหม่เปิดเช่ายืมจักรยาน แก่ นทท.  สืบค้นเมื่อวันที่: 1 ธันวาคม 2558, 
จาก http://www.nationtv.tv/main/content/social/378451552/.

�

ภาพที่ 7 แสดงจุดจอดจักรยานของเทศบาลและแหล่งงานของกลุ่มวัยทำงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

5.2 ผลการสำรวจเนื้อหาของพื้นที่แต่ละย่านถึงความเหมาะสมในการใช้จักรยาน
1) ย่านสี่เหลี่ยมคูเมือง
พื้นที่ภายในสี่เหลี่ยมคูเมืองเป็นพื้นที่เมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยพื้นที่อยู่อาศัย วัด 
โรงเรียน ที่ทำการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และธุรกิจโรงแรมที่มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ตามกระแสเศรษฐกิจ ในปัจจุบันพื้นที่
ภายในสี่เหลี่ยมคูเมืองมีการสนับสนุนจากเทศบาลให้ทำทางจักรยานภายในพื้นที่เป็นทางจักรยานประเภทใช้ร่วมกันกับ
รถยนต์ เพื่อให้พื้นที่ภายในสี่เหลี่ยมคูเมืองมีการเดินทางที่สะดวก ไร้ปัญหาการจราจร และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มี
กิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้น พื้นที่ภายในสี่เหลี่ยมคูเมืองยังเป็นพื้นที่ที่มีจุดจอดรถจักรยานสาธารณะบริการมากที่สุดในเขต
เทศบาลดังแสดงในภาพที่ 8 ดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองจึงถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาการเดินทางด้วยการใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน
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�

ภาพที่ 8 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาภายในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง และจุดจอดรถจักรยานสาธารณะ

2) ย่านสันติธรรม – ช้างเผือก – คำเที่ยง
ย่านสันติธรรม เป็นพื้นที่แหล่งชุมชนและย่านการค้าเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ย่านนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มคนวัยทำงานที่เป็นก
ลุ่มคนรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่ต้องการอยู่อาศัยใกล้กับสถานที่ทำงาน พาหนะส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเดินทางของย่าน
นี้คือรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถจักรยานเรียงตามลำดับ ถนนในย่านนี้เป็นการเดินรถสวนกันสองทาง ทั้งทางสาย
หลักและทางรอง ทำให้การเดินทางในย่านพื้นที่นี้มีการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก ย่านช้างเผือก เป็นพื้นที่ติดกับย่าน
สันติธรรมที่มีจุดเด่นตรงที่เป็นเส้นทางเข้าเมืองจากทางอำเภอแม่ริม จึงเป็นเส้นทางหลักสำหรับผู้ที่อาศัยนอกเมืองใน
การเดินทางเข้ามาทำงาน บริเวณนี้นอกจากจะเป็นทางหลักในการเชื่อมต่อประชาชนนอกรอบเข้าสู่ในเมืองแล้ว บริเวณ
นี้ยังมีสถานีขนส่งที่รองรับรถสาธารณะจากอำเภอรอบนอกทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ให้มาจอดบริเวณสถานีขนส่ง
ช้างเผือกที่เดียวเท่านั้น พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่รองรับผู้คนจากนอกอำเภอเข้ามาภายในเมืองเชียงใหม่ ทำให้เกิดปัญหา
ด้านการจราจรบริเวณขนส่งเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากปัญหาการจราจรแล้ว บริเวณย่านนี้ไม่มีบริการสถานีจักรยาน
ของเทศบาล จึงทำให้ทางเลือกในการเดินทางด้วยจักรยานสำหรับย่านนี้ไม่ประสบความสำเร็จดังแสดงในภาพที่ 9

�

ภาพที่ 9 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาย่านสันติธรรม-ช้างเผือก-คำเที่ยง 

3) ย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – นิมมานเหมินทร์ – โรงพยาบาลสวนดอก
ย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึงโรงพยาบาลมหาราช (สวนดอก) เป็นย่านที่มีกลุ่มนักศึกษาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
เนื่องจากคลอบคลุมด้วยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ และเป็นแหล่งของหอพักนักศึกษา ซึ่งนอกจากกลุ่ม
นักศึกษาแล้วยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันเป็นชาวจีน เข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก โดยการเดินทาง
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ส่วนใหญ่ของนักศึกษานั้นจะใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง และมีบางส่วนที่ใช้จักรยานในการเดินทางไปเรียน
หนังสือ ส่วนการเดินทางของนักท่องเที่ยวนั้น นอกจากการเดินเท้า รถสี่ล้อแดงแล้ว ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ใช้
บริการรถจักรยานสาธารณะที่ทางเทศบาลจัดให้ในการเดินทางในพื้นที่ย่านนี้ เนื่องจากสถานีจอดจักรยานของ
เทศบาลนั้นมีพื้นที่คลอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลสวนดอกจนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้สะดวกในการเลือกใช้
บริการจักรยานเช่านี้ดังแสดงในภาพที่ 10

4) ย่านหายยา – วัวลาย – ช้างคลานพื้นที่บริเวณย่านนี้เป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญย่านหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตเครื่องเงิน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้เข้ามาศึกษาหาความรู้ 
ลักษณะการเดินทางภายในย่านนี้เป็นการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีนัก
ท่องเที่ยวที่เช่าจักรยานจากโรงแรมปั่นจักรยานเข้ามาเพื่อหาซื้อสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ภายในย่าน จุดเด่นของพื้นที่
บริเวณนี้คือถนนคนเดินวันเสาร์ ที่มีการปิดถนนขายสินค้าพื้นถิ่น โดยช่วงที่มีถนนคนเดินนั้น จะเป็นช่วงที่มีการจราจร
ติดขัดเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบมาถนนถนนบริเวณรอบคูเมือง โดยพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีบริการจุดจอดรถจักรยาน
สาธารณะของเทศบาลไว้บริการประชาชนดังแสดงในภาพที่ 11 ทำให้การใช้จักรยานสำหรับประชาชนในพื้นที่นี้ไม่เป็น
ที่นิยม 

�

ภาพที่ 10 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – นิมมานเหมินทร์ – โรงพยาบาลสวนดอก 
และจุดจอด รถจักรยานสาธารณะ
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�

ภาพที่ 11 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาย่านหายยา – วัวลาย – ช้างคลาน

5) ย่านไนท์บาร์ซาร์ – ตลาดวโรรส – ชุมชนวัดเกตุ – ขนส่งอาเขต – สถานีรถไฟ
พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก นอกจากสถานที่เที่ยว
กลางคืนแล้วพื้นที่บริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนอนุรักษ์ ซึ่งก็คือชุมชนวัดเกตุ ที่มีการอนุรักษ์รูปแบบอาคาร และด้วยรูป
แบบอาคารที่เป็นจุดเด่นของชุมชนทำให้เกิดกิจการโรงแรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบรับการ
เข้ามาของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือการจอดรถ เนื่องจากถนนบริเวณชุมชนนั้นเป็นถนนขนาดสองช่องทาง 
ทำให้การจอดรถข้างทางเพื่อรับประทานอาหารนั้นเป็นการจอดรถที่ขีดขวางการจราจรเป็นอย่างมาก พื้นที่บริเวณนี้จึง
มีนักท่องเที่ยวบางส่วนและผู้คนในชุมชนที่ใช้จักรยานในการเดินทาง เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเดินทาง 
และร้านค้าก็มีบริการที่จอดรถจักรยานสำหรับผู้ที่ปั่นจักรยานมาใช้บริการ ถือเป็นการให้ความร่วมมือกับเทศบาลใน
การสร้างความสะดวกให้กับผู้ที่ปั่นจักรยาน และพื้นที่ย่านนี้ยังมีบริการจุดจอดรถจักรยานสาธารณะของเทศบาลให้
บริการอีกด้วย เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งของเชียงใหม่ นอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังมี
สถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่2 และ แห่งที่3 (ขนส่งอาเขต) รวมถึงสถานีรถไฟ เป็นสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดรองรับ     
นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ดังแสดงในภาพที่ 12

�
ภาพที่ 12 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาย่านไนท์บาร์ซาร์ – ตลาดวโรรส – ชุมชนวัดเกตุ – ขนส่งอาเขต – สถานีรถไฟ
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5.3 ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

จากการศึกษาพื้นที่แต่ละย่านภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีทางจักรยานเข้าถึงพื้นที่นั้นๆ สามารถเปรียบเทียบ
พื้นที่แต่ละย่านได้ดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสะดวกในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและการเข้าถึงบริการรถจักรยานเช่าสาธารณะ
ของเทศบาล ในแต่ละพื้นที่ศึกษา

�

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาย่านพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น วัตถุประสงค์ในการหาพื้นที่ตั้งโครงการสถานีจักรยาน 
เพื่อให้บริการร่วมกับขนส่งสาธารณะ ซึ่งบทสรุปจากย่านพื้นที่ต่างๆ ที่ได้ทำการศึกษามาพบว่าย่านพื้นที่ที่ควรส่งเสริม
การปั่นจักรยานในพื้นที่และมีบริการขนส่งสาธารณะภายในพื้นที่นั้น ก็คือย่านสันติธรรม – ช้างเผือก - คำเที่ยง ซึ่งจุด
เด่นของพื้นที่ย่านนี้คือการบริการคนทำงานที่เดินทางมาจากต่างอำเภอให้สามารถหาจักรยานเช่าปั่นเข้ามาในตัวเมือง
ได้อย่างสะดวก ซึ่งโดยแนวความคิดของสถานีจักรยานคือการเชื่อมต่อการเดินทางจากนอกเมือง โดยอาจมาจากรถ
โดยสารจากต่างอำเภอ หรือโดยรถส่วนตัวเข้ามาจอดพักในที่จอด แล้วนำจักรยานปั่นไปในเมืองเข้าสู่ (เชื่อมต่อ / 
เปลี่ยนถ่าย) สถานที่ทำงานของกลุ่มคนวัยทำงาน และกลับจากสถานที่ทำงานสู่สถานนีจักรยาน ซึ่งมีการบริการในส่วน
ของการอาบน้ำ ร้านอาหาร การให้ความรู้ จำหน่ายและซ่อมบำรุงจักรยาน แล้วกลับสู่ (เชื่อมต่อ / เปลี่ยนถ่าย) การเดิน
ทางกลับที่พักอาศัย ดังแสดงแนวคิดในภาพที่ 13 จึงเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและลดภาวะการจราจรตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้นย่านพื้นที่สันติธรรม – ช้างเผือก – คำเที่ยง จึงเป็นย่านพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการสร้างสถานีจักรยาน
ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด

�

ภาพที่ 13 แสดงแนวความคิดของสถานีจักรยาน
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากที่มาของโครงการสถานีจักรยานที่ต้องการแก้ปัญหาการจัดการเวลาในการออกกำลังกายของกลุ่มคนวัยทำงาน
โดยการส่งเสริมการใช้จักยาน จึงได้ทำการศึกษาโครงข่ายเชื่อมต่อจักรยานและจุดจอดรถจักรยานตามโครงการของ
เทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ โดยการสำรวจพื้นที่ย่านสำคัญต่างๆ ในเขตพื้นที่ศึกษา โดยเปรียบเทียบความสะดวกของ
การใช้จักรยานในชีวิต ประจำวัน และการเข้าถึงบริการรถจักรยานเช่าสาธารณะของเทศบาล และได้พื้นที่บริเวณย่าน
สันติธรรม – ช้างเผือก – คำเที่ยง ในการที่จะตั้งโครงการดังกล่าว ซึ่งง่ายต่อการเชื่อมต่อและเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ
เป็นจักรยานสู่สถานที่ทำงาน
ข้อเสนอแนะ เนื่องจากการศึกษานี้เป็นเพียงส่วนของการเลือกสถานที่ตั้งโครงการสถานีจักยานที่มีลักษณะเป็นการ    
ส่งเสริมให้เกิดการใช้จักยานจึงเป็นการยากที่จะระบุจำนวนผู้ใช้ที่แน่นอนที่จะนำไปสู่การออกแบบสถานีจักรยานต่อไป 
ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการศึกษา ดังนั้นการต่อยอดผลการศึกษาในครั้งนี้จึงควรพิจารณาถึงจำนวน อัตราของผู้ใช้
งานที่เป็นไปได้ทั้งในปัจจุบันและการขยายผลในอนาคตเพื่อนำไปสู่การกำหนดการใช้พื้นที่ดินและการออกแบบพื้นที่
ใช้สอยของสถานีต่อไป
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