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บทที่ 1 

บทน า 

 
ผลงานการค้นคว้าอิสระฉบบันี ้ท าการศกึษาในหวัข้อ “ การประเมินการใช้งาน

เส้นทางจกัรยานชมุชน : กรณีศกึษา เส้นทางจกัรยานในชมุชนคลองสาน ชว่งระหวา่งวดัอนงคา
ราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร “ Evaluation of Community Bicycle Route  :  A Case Study of 
the Route Between Anongkarama Temple to Pong Patchamit Fort ” 

  
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จกัรยานเป็นยานพาหนะท่ีดีท่ีสดุ ส าหรับการเดินทางในระยะใกล้ โดยเฉพาะการ
เดนิทางในระดบัชมุชน เน่ืองจากเป็นระยะทางท่ีไมไ่กลเกินไปนกั และให้ความรวดเร็ว ประหยดั 

แรงมากกวา่การเดนิเท้า อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัสภาพเส้นทางในชมุชนตา่งๆ ซึง่บางแหง่คอ่นข้าง
แคบ เป็นต้น ในอดีตการเดินทางด้วยจกัรยานเป็นการเดินทางสว่นบคุคลท่ีได้รับความนิยมมาก
และถือเป็นส่วนหนึง่ของวิถีชีวิต เน่ืองจากรถจกัรยานยนต์ และรถยนต์มีราคาสงูเกินไป และ
การจราจรยงัไมค่บัคัง่อยา่งในปัจจบุนันี ้จงึเอือ้แก่การใช้จกัรยานอยูม่าก 

แตใ่นปัจจบุนัการใช้จกัรยานในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครนัน้ จะมีเพียงคนบางกลุม่
เทา่นัน้ท่ีใช้สญัจรเป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากมีความไมส่ะดวกในการใช้หลายประการ 
ทัง้การขาดเลนจกัรยานท่ีสามารถข่ีได้อยา่งปลอดภยั ขาดสถานท่ีจอดท่ีปลอดภยัจากการโจรกรรม 
ฯลฯ ทัง้ท่ีกรุงเทพมหานครมีเส้นทางจกัรยาน 35 เส้นทาง รวมระยะทางกวา่ 200 กิโลเมตร (ข้อมลู
จาก สจส.) กระจายตวัอยูท่ัว่พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร แตย่งัขาดการสง่เสริมโครงขา่ยจกัรยานท่ี
เหมาะสม ทัง้การขาดความเช่ือมตอ่เส้นทางแตล่ะเส้นให้เป็นโครงขา่ยท่ีสมบรูณ์ และมีลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีไมเ่อือ้ตอ่การใช้จกัรยาน เป็นต้น 

การสง่เสริมให้ผู้คนหนัมาใช้จกัรยานให้ได้ผลยัง่ยืนนัน้ จะท าเพียงแค ่รณรงค์จดั
กิจกรรม ให้ผู้คนออกมาใช้จกัรยานเพียงอยา่งเดียวไมไ่ด้ จะต้องท าควบคูไ่ปกบัการพฒันา
โครงขา่ยและลกัษณะทางกายภาพให้เอือ้ตอ่การใช้งานโดยแท้จริงด้วย เม่ือกายภาพเหมาะสมท่ี
จะใช้งานแล้ว ก็จะใช้งานได้สะดวกและปลอดภยัมากขึน้ ซึง่จะท าให้ผู้คนท่ียงัลงัเลท่ีจะใช้จกัรยาน  
รู้สกึมัน่ใจท่ีจะใช้จกัรยาน และหนัมาใช้จกัรยานกนัมากยิ่งขึน้ 
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เส้นทางจกัรยานชมุชน ถือว่าเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดี ในการรณรงค์ให้ผู้คนหนัมาใช้จกัรยาน
มากขึน้ เพราะมีความปลอดภยัมากกวา่การป่ันบนถนนสายหลกั เน่ืองจากรถยนต์ไมส่ามารถขบั
เร็วได้ การสนบัสนนุให้ใช้จกัรยานในชมุชน ยงัชว่ยฟืน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้คนในชมุชนให้
เข้มแข็งขึน้อีกด้วย เน่ืองจากการความเร็วในการป่ันจกัรยานนัน้คอ่นข้างช้า จงึสามารถปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืนได้ง่ายกวา่รถยนต์มาก 

เส้นทางจกัรยานในชมุชนคลองสาน ระหว่างวดัอนงคาราม  ถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตรนัน้ 
เป็นหนึง่ในเส้นทางจกัรยานชมุชนท่ีนา่สนใจมาก เน่ืองจาก เป็นเส้นทางในชมุชนท่ียงัมีความเป็น
ชมุชนสงูมาก เน่ืองจากเป็นชมุชนเก่าแก่ มีองค์ประกอบของแหลง่ชมุชนอยู่ครบ เชน่ บ้านพกัอาศยั 
สวนสาธารณะ วดั ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ทา่เรือ เป็นต้น โดยพบวา่มีการใช้จกัรยานในการ
สญัจรในพืน้ท่ีศกึษาอยูม่าก ทัง้ยงัได้รับการสง่เสริมให้เป็นหนึง่ในเส้นทางท่องเท่ียวเขตคลองสาน 
ในงาน 100 ปี คลองสาน เม่ือปีพ.ศ.2554 อีกด้วย เน่ืองจากมีสถานท่ีนา่ท่องเท่ียวหลายจดุ เชน่ 
วดั สวนสาธารณะ ศาลเจ้า เป็นต้น และท่ีส าคญัคือมีระยะทางท่ีไมไ่กลมากนกั เหมาะแก่การ
สญัจรด้วยจกัรยานเป็นอยา่งมาก (ระยะทางรวมประมาณ 3.06 กิโลเมตร)  
   
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้งาน เส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ระหว่างวดั 

อนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร 

2.2 ศกึษาความเหมาะสมทางด้านลกัษณะทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานชมุชน 

คลองสาน ระหวา่งวดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร 

 
3. ค าถามของการวิจัย 

3.1 ผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ชว่งระหวา่งวดัอนงคาราม จนถึงปอ้ม 

ปอ้งปัจจามิตร มีความพงึพอใจแล้วหรือไม ่มากน้อยในระดบัใด 

3.2 องค์ประกอบทางกายภาพใดบ้างท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การใช้งานเส้นทางจกัรยาน 

ชมุชนคลองสาน ชว่งระหวา่งวดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร 

 
4. ขอบเขตการศึกษา 

 

4.1 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีศกึษาไว้ดงันี ้ทิศเหนือจรดแมน่ า้เจ้าพระยา ทิศใต้ 
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จรดถนนสมเดจ็เจ้าพระยา ทิศตะวนัตกจรดถนนประชาธิปกและทิศตะวนัออกจรดถนนลาดหญ้า  
โดยมีระยะทางของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา เร่ิมจากปากซอยสมเดจ็เจ้าพระยา1 ข้างวดัอนงคา 

ราม ถึงบริเวณปอ้มปอ้งปัจจามิตร (ซ.ลาดหญ้า 21) เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และรวมอีก 2  
เส้นทางยอ่ยคือทางตดัไปยงัริมแมน่ า้เจ้าพระยาและทางไปมูลนิธิคณุธรรมเตก็ก่า จีจินเกาะ  
ระยะทางรวมทัง้สิน้ 3.06 กิโลเมตร (ภาพท่ี 1) 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีศกึษาและเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 
 

4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

4.2.1 ศึกษาข้อมูลเนือ้หาเชิงเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

   4.2.1.1 นิยามความหมายและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัจกัรยาน และเส้นทาง
จกัรยาน ได้แก่ ประเภทของจกัรยาน ลกัษณะของทางจกัรยาน โครงขา่ยจกัรยานกรณีศกึษาจาก
ตา่งประเทศ 

4.2.1.2 ประวตัคิวามเป็นมาของพืน้ท่ีศกึษา เส้นทางจกัรยานชุมชนท่ี 
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ศกึษา รวมถึงชมุชนโดยรอบ 

4.2.1.3 กฎหมาย นโยบาย แผนงานและมาตรการตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบั 

จกัรยาน 

4.2.2 ศกึษาปัจจยัทางกายภาพ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้จกัรยาน ท่ีต้องปรับปรุงใน 

เส้นทางจกัรยานชมุชน ระหว่างวดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร 

4.2.3 สอบถามความพงึพอใจในการใช้งาน เส้นทางจกัรยานชมุชน ระหว่างวดั 

อนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร 

 
5. ขัน้ตอนของการศึกษา 

5.1 ท าการศกึษาทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัเส้นทางจกัรยาน และข้อมลูพืน้ฐาน
ของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา รวมถึงชมุชนท่ีอยูโ่ดยรอบ 

5.2 ท าการลงส ารวจพืน้ท่ีศกึษาด้วยการสงัเกตการณ์และบนัทกึข้อมลู 2 สว่น ดงันี ้

5.2.1 ทางด้านกายภาพ เชน่ พืน้ผิวถนน ความเช่ือมตอ่ ความกว้างเลน ร่มเงา  
เป็นต้น 

5.2.2 ทางด้านการใช้งาน เช่น จ านวนผู้ใช้งานในแตล่ะชว่งเวลา ความเร็วท่ีใช้ 

ความถ่ีในการใช้งาน เป็นต้น 

5.3 ท าแบบสอบถามและสมัภาษณ์ ทัง้ผู้ใช้งานจริงและคนในชมุชน เพ่ือเก็บข้อมลู 

จากคนในชมุชนโดยรอบเส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ระหวา่งอทุยานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถึงส านกังานเขตคลองสาน เก่ียวกบัการใช้งานเส้นทาง 

จกัรยาน และความพงึพอใจในการใช้งาน 

5.4 ท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์และบนัทกึข้อมลูด้วยตนเอง และ 

จากแบบสอบถาม 

5.5 การอภิปรายผลและสรุปผลการศกึษา 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ได้ทราบถึงความพงึพอใจของผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ระหว่าง 

วดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงพฒันาเส้นทางแหง่นี ้

ให้ตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึน้อีกด้วย 

6.2 ได้ทราบถึงลกัษณะทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ระหว่าง 
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วดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตรท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั ความเหมาะสม และไมเ่หมาะสม  
รวมทัง้อปุสรรคตา่งๆ ในการใช้งานเส้นทางแหง่นี ้
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              บทที่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการออกแบบโครงข่ายเส้นทางจักรยาน 

1.1 หน่วยพืน้ท่ีจักรยาน (Bicycle cell) 
จากหนงัสือ Bicycle Transit ของPaul L. Deering & Brian D. McCarl (1975)  

ได้กลา่วถึงพืน้ฐานในการออกแบบเก่ียวกบัพืน้ท่ีจกัรยานในเมืองไว้วา่ 

“ การวางแผนออกแบบเก่ียวกบัการสญัจรโดยจกัรยานนัน้จะต้องค านงึถึงหนว่ย หรือ 

cell ในพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึง่หมายถึง หนว่ยของสถานท่ี ท่ีมีความแตกตา่งกนัในทางกายภาพอยา่งชดัเจน 

ท่ีอยูภ่ายในชมุชนท่ีมีความต้องการในการเดนิทางเดียวกนั หนว่ยท่ีวา่นีถ้กูก าหนดผา่นทางการ 

จ าแนกลกัษณะทางกายภาพ  ข้อมลูจ านวนประชากร ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน เชน่ 

ยา่นธุรกิจ สถานศกึษา สถานท่ีพกัผอ่น หรือยา่นอตุสาหกรรม เป็นต้น โดยคนท่ีอยูท่ างานและ 

อาศยัภายในหนว่ยจะเข้าใจในความแตกตา่งของแตล่ะกลุม่ได้ดี ” 
กลา่วให้เข้าใจง่ายๆได้ว่า การออกแบบระบบจกัรยานต้องพิจารณาถึงลกัษณะของ

พืน้ท่ี ท่ีจะท าการวางเส้นทางจกัรยาน โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัเขตการปกครอง แตใ่ห้พิจารณาจาก 

ลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสงัคมเป็นหลกั เชน่ เป็นยา่นธุรกิจ ยา่นท่ีอยู่อาศยั  
ยา่นท่องเท่ียว หรือย่านอตุสาหกรรม เป็นต้น ปัญหาท่ีเกิดจากการแบง่พืน้ท่ีการออกแบบตามพืน้ท่ี 

การปกครองมากกวา่เครือขา่ยของชมุชนนัน้ก่อให้เกิดปัญหาทัง้ตอ่การได้มาซึง่แหลง่เงินทนุและ 

การบริหารจดัการโดยตวัแทนของภาครัฐ  
และในการออกแบบนัน้จะต้องค านงึถึงความต้องการของผู้ใช้จกัรยานในหนว่ยพืน้ท่ี 

จกัรยาน (Bicycle cell) เป็นหลกัพืน้ฐาน (ภาพท่ี 2) จะต้องสอบถามความต้องการ ของผู้คนใน 

ชมุชน ทัง้เจ้าของพืน้ท่ีเอง ผู้ เชา่ คนงาน และผู้ ท่ีท าธุรกิจในชมุชนด้วย แล้วน ามาพฒันาเป็นผงั 

คร่าวๆ ส าหรับการใช้จกัรยานภายในหนว่ยพืน้ท่ีจกัรยานนัน้ๆโดยแตล่ะหนว่ยก็จะมีความสมัพนัธ์ 

กบัหนว่ยอ่ืนๆท่ีอยูข้่างเคียงด้วย และการออกแบบในแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ีจกัรยาน รวมกนัก็จะขยาย 

กลายเป็นการออกแบบพืน้ท่ีจกัรยานของเมือง รัฐ และของภาค ท่ีสมัพนัธ์กนัไปทัง้ระบบอีกด้วย 
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ภาพท่ี 2 แผนผงัแสดงผงัโครงสร้างท่ีอยูบ่นพืน้ฐานเร่ืองหนว่ยพืน้ท่ีจกัรยาน  
ท่ีมา: Paul L. Deering and Brian D. McCarl, Bicycle Transit,its planning and design.  
        (U.S.A.:Praeger Publisher,1975), 25. 
 

โดยหนงัสือ Traffic, transportation and urban planning ของ George Godwin  
(1981) ได้กลา่วถึงสิ่งท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการออกแบบเส้นทางจกัรยานในพืน้ท่ีเมืองไว้ ดงันี  ้

1) เส้นทางจกัรยานควรเช่ือมตอ่โดยตรงกบัพืน้ท่ีอยูอ่าศยัเข้าสูใ่จกลางเมือง 

ยา่นพืน้ท่ีท างาน โรงเรียน ย่านการค้า และสถานีขนสง่สาธารณะตา่งๆ และควรท าให้สัน้ท่ีสดุเทา่ท่ี 

จะท าได้ และควรเป็นระบบโครงขา่ย ดงัเชน่ในประเทศเนเธอร์แลนด์โครงขา่ยนีจ้ะมีระยะหา่งราว  
300 เมตร 

2) ถนนใหญ่ไมเ่หมาะแก่การสร้างเส้นทางจกัรยาน หากจ าเป็นจริงๆ ก็ควรให้มี 

ขนาดความกว้างและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 

3) บริเวณทางแยกควรออกแบบโดยระมดัระวงัเป็นพิเศษ วิธีท่ีดีท่ีสดุคือทาง 

สองระดบั โดยการสร้างอโุมงค์ลอดใต้ถนนจะปลอดภยัท่ีสดุ (แตต้่องใช้งบประมาณจ านวนมาก) 
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4) เส้นทางจกัรยานควรผา่นบริเวณท่ีมีความหลากหลายและดงึดดูใจมากท่ีสดุ 

เทา่ท่ีจะมากได้ และไมค่วรผ่านแยกไฟแดงท่ีเสียงดงัหรือเส้นทางท่ียาวอย่างนา่เบื่อหน่าย
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน นกัป่ันไมค่วรจะต้องผา่นสว่นท่ีมืด หรือพืน้ท่ี ท่ีไมน่า่ปลอดภยั 

    5)   เป็นการดีกวา่ท่ีเส้นทางจกัรยานจะสามารถปอ้งกนัอากาศท่ีไมเ่อือ้อ านวยได้ 
เชน่ ฝน ลม หรือแดดจดั 

และจากการลงศกึษาในพืน้ท่ีของ George Godwin (1981) ในประเทศอิสราเอล 
เก่ียวกบัการวางผงัเส้นทางจกัรยานท่ีเหมาะสมในเมือง Delf  นัน้ ได้สรุปแนวทางในการวางผงั
เส้นทางจกัรยานไว้อย่างคร่าวๆ ดงันี ้

1) นกัป่ันจะต้องมีเส้นทางท่ีค านงึถึงความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก โดยการมี 

โครงขา่ยถนนเส้นเล็กๆร่วมกบัเส้นทางสายหลกัท่ีสามารถข่ีผา่นได้ตลอด และควรแยกจากการ 

จราจรปกติ 
2) เส้นทางบนถนนสายหลกัควรมีขนาดเพียงพอท่ีจะให้นกัป่ันสามารถข่ีขนาบ 

ข้างกนัไปได้ตลอดเส้นทาง 

3) ระบบนีค้วรสร้างโครงข่ายถนนเล็กๆทัว่ทัง้พืน้ท่ีเมืองจริงๆ เพ่ือให้แนใ่จวา่ 

จกัรยานจะข่ีได้โดยสะดวก และเช่ือมสูถ่นนสายหลกัได้ 

4) ควรอนญุาตให้คนซ้อนท้ายจกัรยานได้ หรือบรรทกุสิ่งของได้ในระดบัท่ีไม่ 
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่คนรอบข้าง 

5) ควรจะใสตู่้ฝากจกัรยานและท่ีจอดจกัรยานท่ีปลอดภยั ลงไปในระบบเส้นทาง 

จกัรยานด้วย 

1.2 การใช้จักรยานร่วมในการเดนิทาง 

จกัรยานนัน้แม้จะเป็นยานพาหนะท่ีสามารถใช้เดนิทางจากจดุเร่ิมต้นไปยงัสถานท่ี
จดุหมายปลายทางได้ (door to door) เน่ืองจากมีอิสระ สามรถเข้าถึงได้ทกุท่ี ท่ีระบบขนสง่มวลชน
เข้าไมถ่ึง แตบ่างครัง้หากระยะทางไกลเกินไป จกัรยานเพียงอยา่งเดียวก็ไมส่ามารถตอบสนองได้ 
ดงันัน้ การใช้จกัรยานร่วมกบัระบบขนสง่มวลชนอ่ืนในการเดนิทางนัน้ก็เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีจะชว่ย
ให้การเดนิทางมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

รูปแบบการเดนิทางในชีวิตประจ าวนัในเมืองนัน้ สว่นมากจะไมไ่ด้เดนิทางตอ่เดียว มกัจะมีการ
เดนิทาง 2 ตอ่ขึน้ไป เพ่ือไปสู่จดุหมายปลายทาง เชน่ อาจจะเดนิหรือข่ีจกัรยานออกจากบ้าน ตอ่รถ
ประจ าทาง,เรือ,มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่ในการเดินทางแบบ DUAL MODE หรือ
การเดนิทางสองระบบนัน้ หากได้รับการออกแบบระบบการเช่ือมตอ่ท่ีดีพอ จะท าให้ผู้ ใช้จกัรยาน 
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สามารถน าจกัรยานขึน้ระบบขนสง่ตา่งๆได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ด้วยการเดนิทางสองระบบแบบนี ้
จะท าให้ไปถึงจดุหมายปลายทางได้เร็วขึน้ และสามารถควบคมุเวลาในการเดนิทางได้มากขึน้ 
เน่ืองจากไมต้่องเผชิญกบัการจราจรท่ีติดขดัในชัว่โมงเร่งดว่น โดยท่ีจกัรยานสามารถชว่ยเพิ่ม
ระยะทางในการเข้าถึงระบบขนสง่มวลชนได้และเร็วกวา่การเดนิคอ่นข้างมาก (ภาพท่ี 3) 

 
ภาพท่ี 3 แสดงการใช้จกัรยาน สามารถเพิ่มอตัราการเข้าถึงระบบขนสง่มวลชนได้ 

ท่ีมา: Mike Hudson, Caren Levy, and others, Bicycle Planning: Policy and practice,   

        (London: The Architectural Press Limited : 1982), 5. 
 

โดยหนงัสือ Traffic, transportation and urban planning ของ George Godwin 

(1981) ได้กลา่วไว้วา่ หากมีการผสมผสานของระบบจกัรยานกบัระบบขนสง่สาธารณะเข้าด้วยกนั 

อยา่งลงตวัแล้ว จะมีประสิทธิภาพไมต่า่งไปจากการใช้รถยนต์สว่นตวัเลยทีเดียว เน่ืองจากทัง้สอง 

ระบบมีข้อดีข้อเสียท่ีสามารถทดแทนและสง่เสริมซึง่กนัและกนัได้เป็นอยา่งดี (ตารางท่ี 1) 
จากตารางข้างต้นหากท ามาเปรียบเทียบกบัการใช้จกัรยานในกรุงเทพมหานคร จะ 

เห็นได้วา่ จกัรยานเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะกบัการใช้งานในกรุงเทพฯเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
กรุงเทพฯ 

มีลกัษณะภมูิประเทศเป็นท่ีราบ ไมมี่เนินเขา จงึไมจ่ าเป็นต้องใช้จกัรยานท่ีมีเกียร์ก็ได้ แม้แตข้่อเสีย 

ของจกัรยานในเร่ืองของอตัราเร็วนัน้ หากเทียบกบัการเดินทางโดยรถยนต์ในกรุงเทพซึง่มีการ 

จราจรคบัคัง่ โดยเฉพาะในชัว่โมงเร่งดว่นนัน้ จกัรยานสามารถซอกแซกไปได้ ยกขึน้ไปเข็นบน 
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ทางเท้า รวมถึงการเข้าซอกซอยขนาดเล็กเป็นทางลดัได้อีกด้วย ท าให้การเดนิทางในระยะทางท่ี 

เทา่กนั จกัรยานกลบัสามารถถึงจดุหมายปลายทางได้เร็วกวา่ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อดี ข้อเสียระบบจกัรยานและระบบขนสง่สาธารณะท่ีสามารถทดแทนกนัได้   
ท่ีมา: George Godwin, Traffic, tranportation and urban planning-international forum   

       series vol.2, (London: George Godwin Limited, 1981), 125. 

 
 

ปัจจบุนัการจราจรในกรุงเทพมหานครตดิขดัมาก และรถยนต์ท าความเร็วได้น้อยลง 

ทกุปีๆ โดยข้อมลูจากส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบวา่ ความเร็ว 

เฉล่ียของรถยนต์ส่วนบคุคลในเขตกรุงเทพฯ ในปี 2556 ในชว่งชัว่โมงเร่งดว่นในตอนเช้าอยูท่ี่ 16  
กม./ชม. และชัว่โมงเร่งดว่นในชว่งเย็นอยู่ท่ี 24กม./ชม. เท่านัน้ และด้วยความเร็วระดบันีน้ัน้ท าให้ 

ไมแ่ตกตา่งกบัจกัรยานมากนกั คงเหลือแคข้่อเสียท่ีการใช้จกัรยานไมเ่หมาะกบัการเดินทาง 

ระยะไกล ซึง่ข้อนีห้ากมีระบบท่ีจอดจกัรยานตามจดุเช่ือมตอ่การเดนิทาง เชน่ ปา้ยรถเมล์ สถานี 

รถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีพอท่ีจะลดการโจรกรรมจกัรยาน 

ได้ จะท าให้การเดินทางด้วยจกัรยานเป็นการเดนิทางชว่งหนึง่ของการเดนิทางระยะไกลได้ 

หนงัสือ Bangkok Bike Map แผนท่ีป่ันเมือง: คูมื่อหาเส้นทางจกัรยาน 

กรุงเทพมหานคร ก็ได้กลา่วถึงแนวความคิดนีเ้ชน่กนั โดยมีตารางแสดงระบบขนสง่มวลชนท่ีเอือ้ตอ่ 

การใช้จกัรยาน แสดงให้เห็นวา่ จกัรยานสามารถใช้ร่วมกบัระบบขนสง่มวลชนตา่งๆได้เป็นอย่างดี 
(ภาพท่ี 4)  

การใช้จกัรยานเป็นสว่นหนึง่ในการเดินทาง 2 ตอ่นัน้มี 2 รูปแบบ ดงันี  ้

1) การป่ันแล้วจอดไว้ยงัท่ีจอดบริเวณจดุเช่ือมตอ่การเดนิทาง แล้วเดนิทางด้วย 
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ระบบขนสง่ตอ่ไป ระบบนีจ้ะต้องมีท่ีล๊อคจกัรยาน กล้องวงจรปิด หรือมีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูล ใน 

 

ภาพท่ี 4 แสดงระบบขนสง่มวลชนท่ีเอือ้ตอ่การใช้จกัรยาน 

ท่ีมา: สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ และ ศิระ ลีปิพฒันวิทย์, Bangkok Bike Map แผนที่ ป่ันเมือง:  

       คู่มือหาเส้นทางจักรยานกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโลกสีเขียว, 2555), 11. 
 
หลายๆประเทศ หลายๆเมืองท่ีเป็นเมืองจกัรยาน จะมีระบบเหลา่นีก้ระจายอยูต่ามจดุเช่ือมตอ่การ 

เดนิทางตา่งๆ โดยบางประเทศจะมีระบบจกัรยานเช่า เพ่ือให้ประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวสามารถ 

เชา่ป่ันไปจอดสถานีท่ีใกล้จดุหมายปลายทางท่ีสดุได้ 
2) การป่ันแล้วน าจกัรยานขึน้ระบบขนสง่มวลชนไปด้วย เชน่ รถไฟ รถไฟฟ้า โดย 

สว่นมาก การเดินทางในรูปแบบนีจ้ะเหมาะกบัจกัรยานพบัได้ เน่ืองจากขนาดท่ีกะทดัรัด โดยหาก 

เป็นรถจกัรยานท่ีพบัไมไ่ด้จะต้องเสียคา่ระวาง และต้องฝากไว้ท่ีตู้ เสบียง 

 
2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้จักรยาน 

ในการเดนิทางด้วยจกัรยานนัน้ มีข้อจ ากดัในเร่ืองของระยะทางท่ีสามารถป่ันได้ของ 

แตล่ะคน ซึง่ก็มีปัจจยัท่ีสง่ผลมากมาย เชน่ ทัง้ลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ใช้จกัรยาน เช่น เพศ วยั  
ทศันคติตอ่การใช้จกัรยาน ลกัษณะทางกายภาพทัง้ธรรมชาตแิละท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เชน่ สภาพดนิ 
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ฟ้าอากาศ ร่มเงา สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้จกัรยาน เชน่เลนจกัรยาน ท่ีจอดจกัรยาน เป็น 

ต้น (ภาพท่ี 6) ซึง่ในการออกแบบพืน้ท่ีจกัรยานในแตช่มุชนนัน้ก็จะมีความแตกตา่งกนัออกไป  
ตามปัจจยัตา่งๆท่ีได้กลา่วมา 

 
ภาพท่ี 5 แสดงการใช้จกัรยานแล้วจอดเพ่ือเดินทางตอ่ด้วยระบบขนสง่มวลชน 

ท่ีมา: Amsterdam bicycle park, accessed June 12, 2015, available from 

        https://steveaustinlex.wordpress.com/2011/07/13/bikes-of-amsterdam-a-photo-    
        essay/ 
 

การวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆในพืน้ท่ีศกึษาจะชว่ยให้สามารถออกแบบระบบจกัรยานได้ 

เหมาะสมกบัพืน้ท่ีนัน้ๆมากย่ิงขึน้ เชน่ จากตวัอยา่งเป็นสภาพภมูิอากาศของเมืองหนาว ปัจจยัท่ี 

เป็นอปุสรรคในการป่ันก็จะเป็นลมหนาวและหิมะ แตใ่นเมืองร้อนอยา่งประเทศไทย ก็จะเปล่ียน 

เป็นอปุสรรคจากแสงแดด ความร้อนมากกว่า ซึง่จะชว่ยเป็นแนวทางในการออกแบบ ให้มีพืน้ท่ีให้
ร่มเงาในการป่ันให้มากขึน้ เป็นต้น 

 
3. หลักการออกแบบเส้นทางจักรยานและที่จอดรถจักรยาน 

ในการออกแบบเส้นทางจกัรยานและท่ีจอดรถจกัรยานนัน้ สามารถท าได้หลาย
รูปแบบ ดงันี ้

3.1 รูปแบบของเส้นทางจักรยาน 
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ภาพท่ี 6 แสดงสภาพภมูิอากาศท่ีมีผลตอ่การใช้จกัรยาน ของกรุง Washington DC 

ท่ีมา: Mike Hudson, Caren Levy, and others, Bicycle Planning: Policy and practice,      
         (London: The Architectural Press Limited : 1982), 4. 

 
หนงัสือ City Cycling ของJohn Pucher and Ralph Buehler (2012) กล่าววา่ 

รูปแบบของเส้นทางจกัรยานนัน้ สามารถจ าแนกได้เป็น 4 รูปแบบ ตามระดบัของการแยกตวัออก 

จากกระแสจราจรหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1    Shared street and shared lanes หมายถึง เส้นทางสญัจรปกต ิท่ีไมไ่ด้ 

มีพืน้ท่ีของจกัรยานโดยเฉพาะ จกัรยานใช้ทางร่วมกบัยานพาหนะอ่ืนบนถนน โดยจะมีการทา 

สญัลกัษณ์ Sharrow ลงบนถนนเพ่ือเตือนรถยนต์วา่ ถนนเส้นนีจ้ะมีจกัรยานร่วมใช้ด้วย (ภาพท่ี 7) 
3.1.2 Bike lanes หมายถึง เส้นทางส าหรับจกัรยานสญัจร โดยมีการ ตีเส้น 

แบง่เลนจกัรยานไว้บนผิวทาง และมีสญัลกัษณ์รูปจกัรยานอยู่บนผิวทางด้วย โดยไมมี่แนวปอ้งกนั 
จากการจราจรของรถยนต์ (ภาพท่ี 8) 

3.1.3    Separated paths (Cycle Track) หมายถึง เส้นทางจกัรยานริมเส้น 

ทางสญัจรโดยแยกออกจากการจราจรทางรถยนต์อยา่งเดด็ขาด ด้วยแนวกัน้ เชน่ ขอบทาง 

หรือเลนจอดรถข้างทาง บางครัง้ใช้ระดบัเดียวกบัทางเดนิเท้าด้วย (ภาพท่ี 9) 
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ภาพท่ี 7 แสดงสญัลกัษณ์ Sharrow บน Shared lanes  
ท่ีมา: Sharrow, accessed May 21, 2015, available from 

         https://today.duke.edu/2011/10/bikesharrows 

 

ภาพท่ี 8 แสดง Bike lanes 

ท่ีมา: Bike Lanes, accessed May 21, 2015, available from 

         http://free-stock-illustration.com/bike+lane+photos 
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ภาพท่ี 9 แสดง Cycle Track 

ท่ีมา: Cycle Track, accessed May 21, 2015, available from 

         https://www.flickr.com/photos/ensie/3946483769/ 
 

3.1.4 Standalone paths หมายถึง เส้นทางจกัรยานท่ีแยกเป็นอิสระ 

เฉพาะ เชน่ ทางจกัรยานในสวนสาธารณะ หรือทางเลียบเส้นทางรถไฟ เป็นต้น (ภาพท่ี 10) 

 
ภาพท่ี 10 แสดง Standalone path 

ท่ีมา: ทางจักรยานสวนรถไฟ, เข้าถึงเม่ือ 21 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

         http://thinkofliving.com/2015/04/23/รวม10 สวนสาธารณะ-กทม./ 
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3.2 ที่จอดจักรยาน 

ท่ีจอดรถจกัรยานนัน้ พืน้ท่ีน้อยกว่ารถยนต์มาก และยงัสามารถจอดได้ในหลาย 

รูปแบบ ซึง่สามารถน าไปปรับใช้กบัแตล่ะพืน้ท่ีได้ง่าย (ภาพท่ี 11)(ภาพท่ี 12)(ภาพท่ี 13) 

 
ภาพท่ี 11 แสดงการจดัท่ีจอดรถจกัรยานแบบตา่งๆ 

ท่ีมา: Mike Hudson, Caren Levy, and others, Bicycle Planning: Policy and practice,   

        (London: The Architectural Press Limited : 1982), 94. 

 
ภาพท่ี 12 แสดงประเภทท่ีจอดรถจกัรยานแบบตา่งๆ 

ท่ีมา: Mike Hudson, Caren Levy, and others, Bicycle Planning: Policy and practice,   

        (London: The Architectural Press Limited : 1982), 94. 
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ภาพท่ี 13 แสดงตู้ล็อกเกอร์จกัรยานท่ีสถานีรถไฟฟ้า แคลิฟอร์เนีย 

ท่ีมา: Mike Hudson, Caren Levy, and others, Bicycle Planning: Policy and practice,   

        (London: The Architectural Press Limited : 1982), 92. 
 
4. ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับจักรยาน 

4.1 ประเภทของจักรยานท่ีเหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ 

     จกัรยาน เป็นยานพาหนะท่ีมีพฒันาการมายาวนาน ในปัจจบุนัมีจกัรยานเพิ่มขึน้ 

หลายประเภท โดยจกัรยานแตล่ะประเภทนัน้เหมาะสมกบัการใช้งานในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 

ออกไป หากจ าแนกประเภทของจกัรยานตามรูปแบบการใช้งานท่ีแตกตา่งกนั สามารถจ าแนกได้ 

ดงันี ้(ตารางท่ี 2) 
จากตารางจะเห็นได้วา่ จกัรยานแตล่ะประเภทนัน้ นอกจากจะเหมาะกบัลกัษณะการ 

ใช้งานท่ีแตกตา่งกนัแล้ว ยงัเหมาะกบัลกัษณะทางกายภาพของเส้นทางท่ีแตกตา่งกนัด้วย เช่น  
จกัรยานแม่บ้านอาจไมเ่หมาะกบัพืน้ท่ีท่ีเป็นเนิน เน่ืองจากไมมี่เกียร์ชว่ยทดแรง จกัรยานเสือหมอบ 

อาจมีปัญหาในการใช้จกัรยานในเมืองซึง่อาจต้องเบรกบอ่ยๆ เน่ืองจากต้องลงจากอานจกัรยาน 

บอ่ยเกินไป หรือจกัรยานเสือหมอบซึง่มีหน้ายางล้อแคบนัน้อาจจะไมเ่หมาะกบัสภาพถนนบางจดุ
ท่ี 

ผิวทางขรุขระ มีหลมุบอ่ และตะแกรงท่อระบายน า้ท่ีวางตวัในแนวเดียวกบัถนน อาจก่อให้เกิด 

อบุตัเิหตยุางแตก หรือล้อตกลงไปในร่องตะแกรงทอ่ระบายน า้ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2 ประเภทของจกัรยานจ าแนกตามรูปแบบการใช้งานท่ีแตกตา่งกนั 

 

งานวิจยัเร่ือง แรงจงูใจและอปุสรรคในการใช้จกัรยานส าหรับคนท่ีเดินทางด้วย 

จกัรยานในประเทศไทย ของดร.วิตยิา ปิดตงันาโพธ์ิและคณะ (2554) กล่าวไว้วา่อปุสรรคท่ีส าคญั  
3 อนัดบัแรกในการใช้จกัรยานในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ฝน กลวัอบุตัเิหต ุคนขบัรถประเภท 

อ่ืนไมมี่วินยัจราจร ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ปัจจยัด้านภมูิอากาศ สง่ผลต่อการใช้จกัรยานในชีวิตประจ าวนั 

เป็นอย่างมาก 

งานวิจยัเร่ือง “Bicycling as a Way of Life” ของ Peter Pelzer กลา่วถึงโครงสร้าง 

ทางทฤษฎีของวฒันธรรมการใช้จกัรยาน วา่วฒันธรรมการใช้จกัรยานประกอบด้วย 4 มิต ิซึง่ 

สมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนั ได้แก่  
1) การสร้างวฒันธรรมการใช้จกัรยาน  
2) ประสบการณ์การเรียนรู้จากการใช้จกัรยานและแนวทางปฏิบตัิ  
3) วฒันธรรมการเดนิทางของคนในสงัคมนัน้ๆ 
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4) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
งานวิจยันีชี้ใ้ห้เห็นวา่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพถือเป็นมิตหินึง่ซึง่จะชว่ยสง่เสริม 

การใช้จกัรยานในการสญัจรซึง่น าไปสูว่ฒันธรรมจกัรยานด้วย 
จากเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตักิาร “แนวทางการพฒันาเมืองจกัรยาน” ของ 

ดร.ประพทัธ์พงษ์ อปุลา (2555) กลา่วถึงแนวทางในการสร้างเส้นทางจกัรยานไว้วา่ ก่อนสร้างทาง 

จกัรยานควรศกึษาจ านวนผู้ใช้งาน และความต้องการของคนในพืน้ท่ี ไมเ่ชน่นัน้อาจเกิดปัญหาเชน่ 

บริเวณทางจกัรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

จะเห็นได้วา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจการใช้จกัรยานนัน้มีมากมายหลายด้าน ทัง้ทาง 

กายภาพและปัจจยัอ่ืนๆ ซึง่หากมีการพฒันาทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา จะเป็นสว่น 

ส าคญัท่ีท าให้ผู้ใช้เส้นทางมีความพงึพอใจในการใช้งานมากขึน้   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
1. วิธีวิจัย 

การศกึษาในครัง้นี ้เป็นการศกึษาเพ่ือประเมินการใช้งานเส้นทางจกัรยานชมุชน โดย 

การยกกรณีศกึษา โดยผู้วิจยัได้เลือกเส้นทางท่ีจะศกึษาคือ เส้นทางจกัรยานในชมุชนคลองสาน  
ชว่งระหวา่งวดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร ทัง้นีจ้ะเป็นการท าการประเมินทัง้ลกัษณะ 

ทางกายภาพของเส้นทาง ทัง้ศกัยภาพและปัญหาของเส้นทางท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้จกัรยาน รวมถึง 

ความพงึพอใจในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาด้วย 

โดยวิธีวิจยัท่ีผู้วิจยัเลือกใช้จะเป็นไปในเชิงปริมาณ เพ่ือศกึษาหาค าตอบวา่  
องค์ประกอบทางกายภาพใดบ้างท่ีสนบัสนนุการใช้งานเส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ระหวา่ง 

วดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร และเพื่อให้ทราบถึงความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษาของผู้ใช้งานเส้นทางแหง่นีด้้วย 

 
2. กระบวนการวิจัย 

2.1 ระบปัุญหาและขอบเขตของการศกึษา ทัง้ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ประชากรและด้าน
เนือ้หาในการศกึษา 

2.2 ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัจกัรยานประเภทตา่งๆ แนวความคิดเก่ียวกบัการใช้ 

จกัรยานในเมือง ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอ่การใช้จกัรยาน เลนจกัรยาน โครงขา่ยจกัรยาน  
รวมทัง้ข้อมลูตา่งๆของพืน้ท่ีศกึษา และเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา โดยท าการรวบรวมข้อมลูจาก 

หนงัสือ เอกสาร เว็ปไซท์ตา่งๆ สอบถามจากผู้ ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา และท าการลงพืน้ท่ีเพ่ือ 

สงัเกตการณ์และบนัทึกข้อมลูตา่งๆ แล้วจงึน ามาเรียบเรียงเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ เชน่ อะไรท่ีเป็น 

ศกัยภาพของพืน้ท่ีและเส้นทางท่ีศกึษา อะไรท่ีเป็นอปุสรรคในการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

2.3 ศกึษาแนวความคดิเก่ียวกบัการออกแบบเส้นทางและโครงขา่ยจกัรยาน เมือง 

จกัรยาน หรือการใช้จกัรยานภายในเมือง ข้อมลูตา่งๆเก่ียวกบัพืน้ท่ีศกึษา เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานใน 

การวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา วา่มีความเหมาะสมหรือไม ่ 
อยา่งไร 

      2.4 ศกึษากลุม่ผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา และท าการออกแบบ แบบสอบถาม 

20 
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เก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของผู้ใช้งาน พฤตกิรรมการใช้งาน และความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษา เพ่ือตอบค าถามการวิจยั 

2.5 ลงพืน้ท่ีเพ่ือท าการเก็บข้อมลูภาคสนาม โดยเลือกเก็บข้อมลูเก่ียวกบัผู้ใช้งานและ 

พฤตกิรรมการใช้งานทัง้วนัธรรมดาและวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ โดยเก็บข้อมลูวนัธรรมดา 2 วนั และ 

วนัหยดุ 2 วนั เพ่ือท าการหาคา่เฉล่ีย โดยในการเก็บข้อมลูนีจ้ะเก็บจาก2 จดุบนเส้นทางจกัรยาน  
เพ่ือหาคา่เฉล่ียของทัง้เส้นทาง ในการเก็บข้อมลูทัง้ 2 จดุ ใน 4 วนันีจ้ะเก็บข้อมลูตัง้แตเ่วลา  
07.00-18.00 น. โดยใช้วิธีการสงัเกตและจดบนัทกึข้อมลู และท าการเก็บแบบสอบถาม ทัง้เก็บ 

โดยตรงจากคนในพืน้ท่ี (แบบสอบถามเอกสาร) และเก็บข้อมลูจากคนในพืน้ท่ี ท่ีเคยใช้เส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษาทางออนไลน์ (แบบสอบถามออนไลน์) นอกจากนีย้งัท าการส ารวจและเก็บข้อมลู 

ทางกายภาพตลอดเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ด้วยการจดบนัทกึลงแผนท่ี ถ่ายภาพ และสอบถาม 

ข้อมลูจากคนในพืน้ท่ีด้วย 

จากนัน้น าข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จากการส ารวจด้วยตนเองและจากแบบสอบถาม มาท า 

การพิจารณาประกอบกบัข้อมลูท่ีได้จากเอกสารท่ีค้นคว้าในบทท่ี2 แล้วน ามาท าการวิเคราะห์ 

ลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะการใช้งานเส้นทางท่ีศกึษาตอ่ไป ในสว่นของการสมัภาษณ์และ 

เก็บแบบสอบถามนัน้จะเลือกใช้ตวัอยา่งประชากรแบบเฉพาะเจาะจง 

2.6 น าข้อมลูท่ีมารวบรวม เรียบเรียง เปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นไปตาม 

วตัถปุระสงค์ในการออกแบบแบบสอบถาม โดยใช้หลกัสถิตวิิเคราะห์เป็นคา่ร้อยละ (%) และสร้าง 

กราฟความสมัพนัธ์ เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของความสมัพนัธ์ของปัจจยัตา่งๆ ท่ีได้จากการ 

สงัเกตการณ์และแบบสอบถาม 

2.7 น าผลการศกึษาจากข้อมลูเอกสาร ผลการการสงัเกตการณ์ และจากการตอบ 

แบบสอบถาม มาวิเคราะห์ร่วมกนัตามแนวทางของค าถามงานวิจยั เพ่ือจดัท าข้อเสนอแนะ เพ่ือ 

ปรับปรุงและพฒันาให้สามารถใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาได้ดีขึน้ และมีความพงึพอใจในการ 

ใช้งานเส้นทางมากยิ่งขึน้อีกด้วย 

2.8 สรุปข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา  
สรุปปัญหา อปุสรรคตา่งๆในการท าการศกึษา รวมถึงข้อดีและปัญหาของวิธีการศกึษา และ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการน าข้อมลูไปใช้และการพฒันา 

การศกึษาในอนาคตตอ่ไป 
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3. แหล่งข้อมูล 

การศกึษาในครัง้นีจ้ะใช้ข้อมลู 2 ระดบั คือ ข้อมลูระดบัปฐมภมูิ และข้อมลูระดบั 

ทตุยิภมูิ โดยในสว่นข้อมลูปฐมภมูินัน้ประกอบด้วย ข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจ เก็บข้อมลูจากการ 

สงัเกตการณ์ด้วยตนเอง และข้อมลูท่ีได้จากการสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม 

ในสว่นของข้อมลูทตุยิภมูินัน้ จะเป็นข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้าเอกสารตา่งๆ ได้แก่  
หนงัสือ วารสาร เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เอกสารออนไลน์ เพ่ือท าการรวบรวมข้อมลู 

เก่ียวกบัจกัรยาน การใช้จกัรยานในเมือง ประวตัคิวามเป็นมาของพืน้ท่ีศกึษาและเส้นทางจกัรยาน 

ท่ีศกึษา เพ่ือใช้พิจารณาร่วมกบัข้อมลูปฐมภมูิ เพื่อตอบค าถามการวิจยัตอ่ไป 

 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้ ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี 

ศกึษา หมายถึงชาวบ้านท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนในพืน้ท่ีศกึษา และเลือกใช้จกัรยานเป็นพาหนะในการ 

สญัจร โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งประชากรแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกสอบถามเฉพาะผู้ ท่ีก าลงัใช้ 

งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาอยู ่ในขณะนัน้ เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบั 

การใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาและประชากรจากการสงัเกตการณ์ด้วยตนเองก็คือ ผู้ใช้เส้นทาง 

จกัรยานท่ีป่ันผา่นจดุท่ีนัง่เก็บข้อมลูท่ีก าหนดทัง้ 2 จดุ 

 
5. วิธีการเก็บข้อมูล 

ในการเก็บข้อมลูเพื่อใช้ในการศกึษาในครัง้นีน้ัน้ ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมลูหลากหลาย 

รูปแบบ ได้แก่ การสงัเกตการณ์โดยการลองป่ันจกัรยานในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา เพ่ือสงัเกตถึง 

อปุสรรคตา่งๆในการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา การสงัเกตการณ์เก่ียวกบัผู้ใช้เส้นทางจกัรยาน 

ท่ีศกึษาโดยการนัง่สงัเกตและจดบนัทึกข้อมลู การสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีหรือนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

กบัเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา โดยสามารถแสดงวิธีการเก็บข้อมลูตามเนือ้หาข้อมลูได้ดงันี ้ 
(ตารางท่ี 3) 
 
6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

6.1 แบบส ารวจส าหรับเก็บข้อมลูจากการสงัเกตการณ์ผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ท่ี 

ผา่นจดุสงัเกตการณ์ทัง้ 2 จดุ โดยการจดบนัทกึข้อมลูตา่งๆเก่ียวกบัผู้ใช้จกัรยานท่ีสญัจรผา่นไป 

6.2 แบบส ารวจแผนท่ี เพ่ือใช้ท าการส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีศกึษาและ 

เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา โดยการสงัเกต จดบนัทึก 
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6.3 แบบสอบถาม เพ่ือใช้สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา  
ลกัษณะการใช้งานเส้นทางท่ีศกึษา และความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา โดย 

ในแบบสอบถามท่ีใช้นัน้ มีรายละเอียด ดงันี ้

ตารางท่ี 3 แสดงวิธีการเก็บข้อมลู 

 

 
แบบสอบถามนีจ้ะแบง่ออกเป็น 4 สว่น ได้แก่ 
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา เพ่ือหาลกัษณะเฉพาะของผู้ใช้ 

เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา เชน่ เพศ วยั ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น เพ่ือหาความสมัพนัธ์ 

กบัการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ซึง่จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาในการหาแนวทางใน 

การพฒันาเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

สว่นท่ี 2  ข้อมลูสอบถามเก่ียวกบัการใช้จกัรยานในชีวิตประจ าวนั ประเภทจกัรยาน 

ท่ีใช้งานในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา เพ่ือหาพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา  
เก่ียวกบัความถ่ีในการใช้งาน จดุประสงค์ในการใช้จกัรยาน และชว่งเวลาในการใช้งานจกัรยาน  
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ซึง่จะน าไปใช้ประกอบการ 

พิจารณาในการหาแนวทางในการพฒันาเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

สว่นท่ี 3  ข้อมลูสอบถามเก่ียวกบัการใช้จกัรยานในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา คือ 

เส้นทางระหวา่งวดัอนงคารามถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร เพ่ือทราบถึงพฤตกิรรมการใช้งาน จดุหมาย 

ปลายทางในการใช้จกัรยาน ความถ่ีในการใช้จกัรยานในเส้นทางท่ีศกึษา เป็นต้น เพ่ือทราบถึง 
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พฤตกิรรมในการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา และสอบถามถึงความพงึพอใจในภาพรวม และ 

ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัข้อดี ข้อเสีย อปุสรรคของปัจจยัทางกายภาพท่ีสง่ผลตอ่การใช้เส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษาในภาพรวมตลอดทัง้เส้นทางด้วย 

สว่นท่ี 4  ข้อมลูสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ใน 

แตล่ะโซน  จ าแนกโดยลกัษณะทางกายภาพท่ีตา่งกนัแตมี่ความตอ่เน่ืองกนัตัง้แตว่ดัอนงคาราม 

จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร โดยในการตอบแบบสอบถามในสว่นนี ้จะมีเอกสารประกอบการให้ 

คะแนนในด้านตา่งๆของแตล่ะโซน ซึง่จะมีภาพตวัแทนของโซนนัน้ๆเพ่ือชว่ยประกอบการพิจารณา 

ของผู้ตอบแบบสอบถามอีกด้วย จากนัน้จะน าค าตอบท่ีได้มาใช้ในการพิจารณาประกอบการหา 

ค าตอบของค าถามการวิจยัตอ่ไป 

 

7. การสรุปข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้จากแบบสอบถามและจากการสงัเกตการณ์ด้วยตนเอง จะใช้ 

การวิเคราะห์ทางสถิตเิชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถ่ีเป็นร้อยละ  ท าการเรียบเรียงคา่ 

คะแนนตา่งๆท่ีได้ หลงัจากนัน้ท าการน าเสนอในรูปแบบของตารางและแผนภมูิรูปภาพแบบตา่งๆ  
แสดงผลการเปรียบเทียบและความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆ ในแตล่ะประเดน็ความสมัพนัธ์ท่ี 

ต้องการน ามาพิจารณา หลงัจากนัน้จงึน ามาพิจารณาประกอบกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  
และข้อสรุปท่ีได้จากการสงัเกตการณ์ด้วยตนเอง เพื่อหาข้อเสนอแนะ เพ่ือตอบค าถามของการวิจยั 

ตอ่ไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

บทที่ 4 

พืน้ท่ีศึกษา 

 
หากพดูถึงเขตคลองสาน ผู้คนสว่นมากอาจนกึถึงทา่เรือคลองสาน หรือย่านการค้า 

เคร่ืองหนงับนถนนเจริญรัถ แตท่ี่จริงแล้ว เขตคลองสานนัน้ถือได้วา่เป็นยา่นเก่าแก่ ท่ีมี 

ประวตัิศาสตร์มายาวนานของกรุงเทพมหานคร ชมุชนละแวกนีป้ระกอบด้วยคนหลายเชือ้ชาติ  
หลายศาสนา จงึมีการผสมผสานหลายวฒันธรรม ดงัจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมตา่งๆ เชน่  
โบราณสถาน วดัวาอาราม บ้านเก่า เป็นต้น 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น จงึท าให้มีการท่องเท่ียวเกิดขึน้ในพืน้ท่ี โดยเฉพาะบริเวณพืน้ท่ี 

ศกึษาท่ีผู้วิจยัเลือกนัน้ เป็นพืน้ท่ี ท่ีมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัทางประวตัศิาสตร์หลายแหง่ จงึท าให้ 

เกิดการทอ่งเท่ียวโดยการน าทวัร์ด้วยจกัรยาน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิและใน 

ท่ีสดุ เม่ือปีพ.ศ.2552 ทางเขตคลองสานก็ได้จดัท าเส้นทางจกัรยานภายในชมุชนนีข้ึน้เพ่ือสง่เสริม 

การทอ่งเท่ียวในเขตคลองสาน อย่างไรก็ตามเส้นทางจกัรยานนี ้ผู้ใช้งานสว่นใหญ่ก็ยงัคงเป็นคนใน 

ชมุชนบริเวณนัน้ จงึสามารถเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางจกัรยานชมุชน 

ในปัจจบุนั เส้นทางจกัรยานในกรุงเทพมหานครสร้างเสร็จสมบรูณ์แล้วทัง้สิน้ 35  
เส้นทาง รวมระยะทางกวา่ 200 กิโลเมตร (ข้อมลูจากส านกัการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร)  
มีทัง้เส้นทางจกัรยานบนถนนหลกั และเส้นทางจกัรยานชมุชน สร้างแล้วประสบความส าเร็จมาก 

บ้างน้อยบ้าง ด้วยเหตปัุจจยัตา่งๆ โดยเส้นทางจกัรยานชุมชนท่ีเลือกศกึษานี ้มีความนา่สนใจ  
เน่ืองจากเป็นเส้นทาง ในชมุชนระยะสัน้ๆ แตมี่ผู้คนใช้มากพอสมควร ท าให้ผู้วิจยัต้องการท่ีจะ 

ศกึษาวา่ ปัจจยัอะไรบ้างท่ีท าให้ เส้นทางจกัรยานเส้นสัน้ๆนี ้ประสบความส าเร็จได้ 

เส้นทางจกัรยานชมุชน ย่อมมีความสมัพนัธ์กบัชมุชนอย่างแนบแนน่ ปัจจยัตา่งๆทัง้ 

ทางด้าน เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของชมุชน ย่อมสง่ผลตอ่การใช้งานเส้นทางจกัรยาน   
ลกัษณะของผู้ใช้จกัรยานในชมุชน ( เพศ วยั รายได้ อาชีพ  ฯลฯ )  ลกัษณะทางกายภาพของชมุชน  
เชน่  ขนาดความกว้างเส้นทาง  ความหนาแนน่การจราจร ร่มเงา เป็นต้น  ดงันัน้ การศกึษาชมุชน 

โดยรอบเส้นทางจกัรยานอย่างลกึซึง้ จงึเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในการศกึษาครัง้นี  ้

1. ประวัต ิความเป็นมาของพืน้ที่ศึกษาและเส้นทางจักรยานที่ศึกษา 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของพืน้ที่ศึกษา 

พืน้ท่ีศกึษา ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 14) ซึง่ถือเป็น 
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พืน้ท่ีชัน้ในของกรุงเทพมหานคร โดยตัง้อยูฝ่ั่งตะวนัตกของแมน่ า้เจ้าพระยา ในช่วงท่ีเป็นหวัโค้งน า้ 
เน่ืองจากการสญัจรทางน า้เป็นการสญัจรหลกัในสมยัก่อน จงึท าให้ริมฝ่ังแมน่ า้มกัเป็นท่ีตัง้ของ
ชมุชนตา่งๆ รวมถึงพืน้ท่ีศกึษาด้วย เน่ืองจากตัง้อยูริ่มแมน่ า้เจ้าพระยาฝ่ังธนบรีุ จงึเป็นแหลง่ชมุชน
เก่าแก่มาตัง้แตส่มยัอยธุยา หลกัฐานคือ วดัทองธรรมชาต ิ(เดมิช่ือวดัทองบน) และวดัทองนพคณุ 
(เดมิช่ือวดัทองลา่ง) ซึง่สร้างมาตัง้แตส่มยัอยธุยา จงึเช่ือได้วา่บริเวณนีเ้ป็นชมุชนมาช้านาน โดย
ในชว่งต้นรัตนโกสินทร์ ได้กลายเป็นยา่นท่ีอยู่อาศยัของเหลา่ขนุนางและคหบดีชาวจีนส าคญัๆ
หลายทา่น  อาทิ ขนุนางตระกลูบนุนาค ซึง่มีอ านาจมากในชว่งรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลวงวารี
ราชายตุถ์ (โป)้  บรรพบรุุษตระกลูโปษยานนท์  พระยาพิศาลศภุผล (ช่ืน)  บรรพบรุุษตระกลูพิศาล
บตุร  พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน)  บรรพบรุุษตระกลูโชตกิเสถียร  เป็นต้น และเป็นท่าเรือขนสง่
สินค้าและคลงัสินค้าในอดีต โดยพืน้ท่ีชัน้ในเป็นสวนผลไม้  ทเุรียน  มงัคดุ  หมาก  ส้มและมะพร้าว  
เน่ืองจากมีล าคลองเช่ือมทะลถุึงกนัโดยตลอด 

โดยก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีศกึษาดงันี ้(ภาพท่ี 15) 
ทิศเหนือ -   แมน่ า้เจ้าพระยา  ทิศใต้  -   ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา 

ทิศตะวนัตก -   ถนนประชาธิปก  ทิศตะวนัออก -   ถนนลาดหญ้า 

แม้วา่จะมีเส้นทางจกัรยานยาวตอ่เน่ืองไปถึงใต้สะพานพระปกเกล้า สะพานพระพทุธ 

ยอดฟ้า วดัประยรุวงศาวาส ไปจนถึงบริเวณวดัอรุณราชวราราม แตเ่ส้นทางชว่งดงักล่าวมีลกัษณะ 

เฉพาะท่ีแตกตา่งออกไป คือเป็นเส้นทางริมแมน่ า้ ท่ีเน้นเพ่ือการท่องเท่ียวในสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

มากกวา่ ผู้วิจยัจงึเลือกเส้นทางชว่งวดัอนงคารามถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ี 

ผา่กลางชมุชน และมีการใช้งานในลกัษณะเส้นทางจกัรยานชมุชนมากกว่าเน้นเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

อยา่งเดียว 

    ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ บางสว่นของพืน้ท่ีศกึษานีถ้กูเรียกวา่ ย่านตกึแดง-ตกึขาว (ภาพ
ท่ี 16) 

     ยา่นตกึแดง ยา่นนีเ้ร่ิมตัง้แตป่ากคลองวดัอนงคารามจนถึงมสัยิดภวูตลิอิสลาม เดมิ 

เป็นท่ีดินท่ีรัชกาลท่ี 3 ทรงพระราชทานให้แก่คนในตระกลูบนุนาค โดยเคยเป็นเขตบ้านเดมิของ 

พระยาวรพงศ์พิพฒัน์ (แย้ม บนุนาค) บตุรของสมเดจ็เจ้าพระยามหาพิไชยญาติ (ทตั บนุนาค)  
ตอ่มาได้เป็นย่านท่ีอยู่อาศยัและประกอบอาชีพของคนจีน กลุม่อาคารของชาวจีนมกัทาสีแดง จงึ 

ถกูเรียกวา่ยา่นตกึแดง อาชีพผู้คนยา่นนีไ้ด้แก่ เดินเรือค้าขาย โรงถ่านก้อน และโรงท าเตาอัง้โล ่ 
สว่นใหญ่เป็นชาวจีนไหหล า ริมแมน่ า้เป็นโกดงัสินค้า ศาลเจ้า โรงชนั โรงเคี่ยวน า้ตาล และโรงโมขี่ ้
เล่ือยปอ้นโรงงานท าธูป เป็นต้น บริเวณข้างศาลเจ้ากวนอ ูเป็นเขตบ้านและโรงงานน า้ปลาของ 
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ครอบครัวจีน (โรงน า้ปลาทัง่ง่วนฮะ) ซึง่มาตัง้ถ่ินฐานในสมยัรัชกาลท่ี 5 ทิศใต้ของโรงน า้ปลาเป็น 

ก าแพงเขตตกึแขก บริเวณตกึแขกนัน้เป็นของตระกลูนานา เป็นตกึแถว 2 ชัน้ชัน้ล่างเป็นร้านค้า  
ชัน้บนเป็นท่ีพกัอาศยัมี 2 แถว ยาวขนานไปสู่ทา่แขก (รือ้หมดแล้วในพ.ศ. 2537) 

 
ภาพท่ี 14 แสดงพืน้ท่ีเขตคลองสาน และพืน้ท่ีศกึษา 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
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ภาพท่ี 15 แสดงขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

ย่านตกึขาว ยา่นตกึขาว ช่ือนีมี้ท่ีมาจากสีของอาคารในย่านนี ้ซึ่งทาสีขาวเป็นส่วน 

ใหญ่ มีโกดงัสินค้าขนาดใหญ่ โรงสินค้าและโรงสี ของเจ้าพระยารัตนบดนิทร์ (รอด กลัยาณมิตร)  
ใกล้ริมแมน่ า้ ถดัจากโรงเก็บสินค้า มีมสัยิดตกึขาวหรือมสัยิดเซฟี ศาสนสถานของมสุลิมนิกาย 

ชีอะห์ อาชีพของผู้อาศยัอยู่บริเวณยา่นตกึขาว นอกจากค้าขายคล้ายกบัทางตกึแดงแล้ว ยงัมีลาน 

มะเกลือ ครามส าหรับย้อมผ้า และร้านค้าหนงัอีกด้วย 

แตเ่ดมิบริเวณพืน้ท่ีศกึษามีคลองอยูห่ลายคลองด้วยกนั บางสว่นเป็นคลองท่ีถกูขดุขึน้ 

โดยคนในตระกลูบนุนาค เพ่ือใช้ในการสญัจรและขนสง่วสัดกุ่อสร้างท่ีน ามาบรูณะวดัตา่งๆในย่าน 

นี ้ตอ่มา ยคุสมยัเปล่ียนไป การสญัจรทางน า้ลดลง คลองหลายแหง่ก็ลดขนาด และตืน้เขินลง 

คลองในพืน้ท่ีศกึษาท่ียงัคงอยู ่มีดงันี ้

1) คลองสาน  เป็นท่ีมาของช่ือเขตคลองสาน ปากคลองเร่ิมจากแมน่ า้พระยาบริเวณ 

ปอ้มปอ้งปัจจามิตร ใกล้ทา่เรือคลองสาน ผ่านหน้าโรงพยาบาลสมเดจ็เจ้าพระยา วดัพิชยญาตกิา 

ราม  มาเช่ือมกบัคลองบางไส้ไก่   
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2) คลองสมเดจ็เจ้าพระยา หรือท่ีชาวบ้านเรียกกนัสัน้ๆว่า คลองสมเดจ็ ปากคลอง 

เร่ิมจากแมน่ า้เจ้าพระยาบริเวณฝ่ังซ้ายของมสัยิดภวูตลิอิสลาม ตรงมาถึงหน้าวดัพิชยัญาต ิ 
3) คลองวดัทองธรรมชาต ิเป็นคลองขนาดเล็ก มีระยะทางสัน้ๆ ปากคลองเร่ิมจาก 

แมน่ า้เจ้าพระยามาจนถึงบริเวณวดัทองธรรมชาตฝ่ัิงซ้าย 

4) คลองวดัทองนพคณุ เป็นคลองขนาดเล็ก ปากคลองเร่ิมจากแมน่ า้เจ้าพระยา  
เลียบฝ่ังซ้ายของวดัทองนพคณุมาชนกบัคลองสมเดจ็เจ้าพระยา 

 
ภาพท่ี 16 แสดงย่านตกึแดงตกึขาวในอดีต  
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

1.2 ประวัตสิถานท่ีส าคัญต่างๆในพืน้ที่ศึกษา 

 ด้วยเหตท่ีุเป็นชมุชนเก่าแก่ พืน้ท่ีศกึษาจงึมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ท่ี 

ส าคญัหลายแหง่ ดงันี ้

1.2.1 อุทยานเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราช 

ชนนี  
          อทุยานเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  

หรือ "สวนสมเดจ็ยา่" (ภาพท่ี 17) สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2536 เพ่ือสนองกระแสพระราชด าริใน 
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 9 เพ่ืออนรัุกษ์อาคารเก่าในยา่นนิวาสสถานเดิม เม่ือครัง้ 

ทรงพระเยาว์ของ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือให้เป็นพิพิธภณัฑ์เทิดพระเกียรติ และ 

พฒันาพืน้ท่ีให้เป็นสวนสาธารณะส าหรับชมุชน ตัง้อยูใ่นซอยข้างวดัอนงคาราม (ซ.สมเดจ็ 

เจ้าพระยา3) 
อทุยานแหง่นี ้จดัเป็นสวนสาธารณะระดบัชมุชน ด้านหน้าฝ่ังทิศตะวนัออกของ 

อทุยาน มีพระราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หล่อด้วยโลหะ ประทบันัง่ในพระ 

อิริยาบถทรงพระส าราญ เนินดนิท่ีประดิษฐานพระราชานสุาวรีย์ เป็นดนิท่ีน ามาจากทกุท่ี ท่ี 

พระองค์เคยเสดจ็ไปเย่ียมราษฎรทัว่ประเทศ นอกจากนีย้งัมี " แผน่หินแกะสลกั " เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นงานประตมิากรรมแกะสลกัแผน่หินขนาดใหญ่แบบนนู 

ต ่า ตัง้อยู่กลางอทุยานฯ ด้วย 

อาคารตา่งๆ ได้แก่ อาคารจ าลองพระต าหนกัท่ีสมเดจ็ย่าทรงเคยใช้เป็นท่ีประทบัเม่ือ 

ครัง้ทรงพระเยาว์ (หลงัจริงถกูรือ้ไปแล้ว) ซึง่เป็นอาคารท่ีตระกลูนานาน้อมเกล้าฯถวาย และยงัมี 
อาคารเก่าอีก 2 หลงั คือ อาคารท่ีเป็นจวนของ สมเดจ็เจ้าพระยาองค์น้อย (ทตั บนุนาค) และบ้าน 

ของเจ้าพระยาศรีพิพฒัน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บนุนาค) มีลกัษณะเป็นอาคารตกึแถวแบบจีน  
ตามสมยันิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึง่ได้รับการบรูณะขึน้ใหม ่และจดัสร้างเป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับ 

แสดงภาพพระราชประวตั ิภาพพระราชจริยวตัรอนังดงาม งานฝีพระหตัถ์ ตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใช้ 

สว่นพระองค์ของสมเดจ็ยา่ด้วย 

อทุยานแหง่นี ้ยงัเป็นสถานท่ีไว้ออกก าลงักายของชาวบ้านในพืน้ท่ีและพบปะสงัสรรค์ 

กนัในชว่งเย็นอีกด้วย โดยพืน้ท่ีด้านในสามารถวิ่งออกก าลงักายได้โดยรอบ มีศาลาแปดเหล่ียม 

ส าหรับนัง่พกัผ่อนหย่อนใจ นบัได้วา่เป็นพืน้ท่ีรวมตวัของชมุชนในละแวกนีท่ี้ส าคญัท่ีสดุ 

 
ภาพท่ี 17 แสดงอทุยานเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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วดัในพืน้ท่ีศกึษา มีทัง้หมด 3 วดั คือวดัอนงคาราม วดัทองธรรมชาต ิวดัทองนพคณุ  
ซึง่เป็นศนูย์รวมจิตใจของพทุธศาสนิกชนในละแวกนัน้ 

1.2.2 วัดอนงคาราม 
         วดัอนงคาราม วรวิหาร (ภาพท่ี 18) เป็นพระอารามหลวง ชัน้โท  

ชนิดวรวิหารตัง้อยูริ่มถนนสมเดจ็เจ้าพระยา สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 เดมิช่ือวา่ วดัน้อยข าแถม ค า 

วา่ “น้อย” นัน้มาจากช่ือทา่นผู้หญิงน้อย ซึง่เป็นภรรยาของสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาพิชยัญาต ิ 
(ทตั บนุนาค) เป็นผู้สร้างขึน้คูก่นักบัวดัพิชยัญาตท่ีิสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเป็นผู้สร้าง แล้วถวาย 

เป็นพระอารามหลวง สว่นค าวา่ “ข าแถม” นัน้มีท่ีมาจาก นามเดมิของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหา 

โกษาธิบดี (ข า บนุนาค) ผู้ เป็นหลานอาของสมเดจ็เจ้าพระยาองค์น้อย ซึง่เป็นผู้ปฏิสงัขรณ์วดัแหง่นี ้ 
ตอ่มารัชกาลท่ี 4 ก็ได้พระราชทานช่ือใหม่วา่ วดัอนงคาราม จนถึงปัจจบุนั 

 พระอโุบสถและพระวิหาร ประดบัลายปนูปัน้ท่ีหน้าบนัและซุ้มประตหูน้าตา่งท่ียกย่องกนั 

วา่งดงามมาก พระประธานในพระวิหาร เป็นพระพทุธรูปสมยัสโุขทยัปางมารวิชยั หล่อด้วยโลหะ 

ปิดทอง ได้รับถวายพระนามวา่ พระจลุนาค ซึง่งดงามมากเชน่เดียวกนั 

 
ภาพท่ี 18 แสดงวดัอนงคาราม วรวิหาร 

ท่ีมา: วัดอนงคาราม, เข้าถึงเม่ือ 22 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

        http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watanongkharam.php 
 

1.2.3 วัดทองธรรมชาต ิ 
         วดัทองธรรมชาต ิวรวิหาร (ภาพท่ี 19) เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี  

ชนิดวรวิหาร เดมิเป็นวดัราษฎร์ ช่ือ “ วดัทองบน ” เหตท่ีุเรียกกนัวา่ วดัทองบน เน่ืองจากมีวดัทอง 
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ตัง้อยูใ่กล้กนั 2 วดั ซึง่วดันีอ้ยูท่างต้นน า้มากกวา่ จงึเรียกวดัทองบน ส่วนวดัท่ีอยูท้่ายน า้ลงไปกวา่  
เรียก “ วดัทองลา่ง ” (วดัทองนพคณุ) 

สนันิษฐานกนัวา่ วดัทองธรรมชาตสิร้างในสมยักรุงศรีอยธุยา และทรุดโทรมลงตาม 

กาลเวลา ตอ่มา ในสมยัรัชกาลท่ี 1 พระองค์เจ้าหญิงก ุพระขนิษฐาในพระบาทสมเดจ็พระพทุธ 

ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช พร้อมด้วยกรมหม่ืนนรินทรพิทกัษ์พระภสัดา ทรงมีพระศรัทธา 

บรูณปฏิสงัขรณ์และสร้างอโุบสถ วิหาร และเสนาสนะวดัทองบนขึน้ใหมท่ัง้วดั  แตย่งัไมท่นัเสร็จ 

สมบรูณ์ การก่อสร้างก็ต้องหยดุชะงกัลง เน่ืองจากกรมหม่ืนนรินทรพิทกัษ์สิน้พระชนม์ลง จนใน 

สมยัรัชกาลท่ี 3 พระองค์จงึทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร เป็นแม่ 
กองสานตอ่การปฏิสงัขรณ์วดัจนเสร็จสมบรูณ์ และได้พระราชทานช่ือวดัว่า " วดัทองธรรมชาต ิ" 

 ภายในพระอโุบสถ เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปประธาน เป็นพระพทุธรูปปางมาร 

วิชยั ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลปัจจบุนัได้พระราชทานนามแก่พระประธานองค์นีว้า่  
" พระพทุธชินชาตมิาศธรรมคณุ " ขนาดหน้าตกั 4 ศอก 4 นิว้ จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถ 

ด้านหลงัพระพทุธรูปประธานเป็นภาพไตรภมูิ ด้านตรงข้ามพระประธานเป็นภาพพระพทุธประวตัิ 
ตอนมารผจญ สว่นด้านข้างของพระอโุบสถก็เป็นภาพเทพชมุนมุและภาพพทุธประวตั ิรวมถึงภาพ 

วิถีชีวิตของชาวบ้าน สนันิษฐานวา่เขียนขึน้ราวปีพ.ศ.2374 ลกัษณะจิตรกรรมเป็นไปตามแบบแผน 

ท่ีนิยมกนั ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

 
ภาพท่ี 19 แสดงวดัทองธรรมชาติ 
ท่ีมา: วัดทองธรรมชาติ, เข้าถึงเม่ือ 22 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

         http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9500000134649 
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1.2.4 วัดทองนพคุณ  
   วดัทองนพคณุ (ภาพท่ี 20) เดมิช่ือวดัทองลา่ง เป็นพระอาราม 

หลวงชัน้ตรี ชนิดสามญั ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศลิปากร เดมิช่ือ วดัทองลา่ง ไม่ 
ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง แตค่าดวา่สร้างในสมยัอยธุยาตอนปลาย ตอ่มาพระยาโชฎึกราชเศรษฐี  
(ทองจีน) ได้เป็นผู้บรูณะ และถวายให้เป็นพระอารามหลวงในสมยัรัชกาลท่ี 3 และบรูณปฏิสงัขรณ์ 

ใหญ่อีกครัง้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ด้านสถาปัตยกรรมอโุบสถเป็นหลงัคาลด 2 ชัน้ หน้าบนั ด้านหน้า 

เป็นรูปเทพอุ้มผ้าไตร ด้านหลงัมีพานรองบาตร หน้าตา่งด้านข้างเป็นชอ่งกลม ข้างละ 4 ช่อง  
ลวดลายปิดทองประดบักระจกแปลกตา 

 
ภาพท่ี 20 แสดงวดัทองนพคณุ 

 
ชมุชนในพืน้ท่ีศกึษา สว่นหนึ่งเป็นชาวมสุลิม โดยเลา่สืบตอ่กนัมาว่าพอ่ค้ามสุลิม

อินเดีย เร่ิมเดินทางเข้ามาท าการค้าในประเทศไทยตัง้แตช่่วงสมยัรัชกาลท่ี 4 ราวๆ ต้นพ.ศ. 2400  
โดยตัง้บ้านเรือนอาศยัอยูบ่ริเวณยา่นราชวงศ์ เยาวราช พาหรัุด ในฝ่ังกรุงเทพฯ และบริเวณหลงั 

วดัอนงคาราม ในฝ่ังธนบรีุ โดยอาจแบง่ชาวอินเดียในยา่นหลงัวดัอนงคารามได้เป็นสองพวก คือ  
ยา่นตกึแดง และยา่นตกึขาว โดยยา่นตกึแดงเป็นพวกชาวอินเดียท่ีสว่นมากมาจากต าบลแรนเดอร์  
ซึง่เป็นพวกมสุลิมสายสหุน่ี ท่ีเป็นพวกต้นตระกลูนานา และตระกลูอ่ืน ๆ ส่วนยา่นตกึขาวนัน้ เป็น 

พวกมสุลิมสายชีอะห์ เรียกพวกตนเองวา่ “มอ์ุมิน ดาวดีูโบห์รา” ส่วนมากมาจากรัฐกจุราต ทาง 

ตะวนัตกของอินเดีย  
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1.2.5 มัสยดิกูวตลิอิสลาม 

   มสัยิดกวูตลิอิสลาม หรือ สเุหร่าตกึแดง (ภาพท่ี 21) เป็น 

มสัยิดของอิสลามนิกายสหุน่ี เป็นกลุม่มสุลิมไทรบรีุ จากเมืองสไุหงปัตตานี และกลุม่พอ่ค้าจาก 

เมืองสหุรัต ประเทศอินเดีย ท่ีมาท ามาหากินในยา่นตกึแดง โดยมสุลิมจากสไุหงปัตตานี มี 

ความสามารถด้านการท าทอง นาก (ปรากฏช่ือ ซอยช่างนาค มาจนปัจจบุนั) ได้เข้ามาอยูก่่อนใน 

สมยัรัชกาลท่ี 3 ส่วนกลุม่พอ่ค้าจากอินเดียนัน้เร่ิมเข้ามาอยูใ่นสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยเปิดห้าง
จ าหนา่ย 

สินค้าในยา่นเดียวกนั ซึง่ตอ่มา สมเดจ็เจ้าพระยาองค์น้อย (ทตั บนุนาค) ได้มอบ ตกึแดง ซึง่เป็น 

ส านกังานพระคลงัสินค้าของทา่นให้ เน่ืองจากเห็นวา่ชาวมสุลิมเหลา่นีไ้มมี่ท่ีประกอบศาสนกิจ  
ต้องเดินทางไปยงัมสัยิดบ้านสมเดจ็ ซึง่การเดนิทางสมยัก่อนยากล าบากนกั เพราะเตม็ไปด้วยป่า 

สะแก (ต้นสะแกท่ีอายมุาก โคนต้นมกัมีหนามแหลมยาวและแข็ง) ตอ่มาชาวมสุลิมทัง้ 2 กลุม่จงึได้ 

ร่วมใจกนัสร้างสเุหร่าหลงัใหมข่ึน้แทนหลงัเดมิท่ีทรุดโทรมและคบัแคบ โดยหลกัฐานเป็นอกัษร 

จารึกท่ีซุ้มประตมูสัยิด ระบปีุท่ีสร้างมสัยิดหลงันี ้คือ ฮิจเราะห์ศกัราช 1280 หรือ พ.ศ. 2402 และ 

ได้ตัง้ช่ือว่า มสัยิดกวูตลิอิสลาม จากนัน้ได้มีการเชิญครูสอนศาสนาจากไทรบรีุมาเป็นผู้น าศาสนา 

ของชมุชนแหง่นีด้้วย 

 
ภาพท่ี 21 แสดงมสัยิดกวูตลิอิสลาม 

 

1.2.6 มัสยดิเซฟี 

   มสัยิดเซฟี หรือ สเุหร่าตกึขาว (ภาพท่ี 22) เป็นมสัยิดเก่าแก่ มีอายุ 
กวา่ 100 ปี ถือเป็นศนูย์รวมชีวิตของชาวมสุลิม สายชีอะห์ กลุม่ท่ีเรียกตวัเองวา่ ดาวดีู โบห์รา  
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แม้วา่จะตัง้บ้านเรือนอยู่กระจดักระจาย แตเ่ม่ือถึงวนัส าคญัทางศาสนาจะนดัมารวมตวักนัท่ีน่ี  
เน่ืองจากในปัจจบุนัมสัยิดเซฟีเป็นศนูย์กลางท าศาสนกิจเพียงแหง่เดียวของมสุลิมดาวดีูโบห์ราใน 

ประเทศไทย 

จดุเร่ิมต้นของการก่อสร้างมสัยิด เร่ิมขึน้จากริเร่ิมของพอ่ค้าเพชรพลอยท่ีเดนิทางเข้า 

มาค้าขายกบัเจ้านายในสมยันัน้ ติดตอ่ขอซือ้ท่ีดนิบริเวณริมแมน่ า้เจ้าพระยา ตรงข้ามทา่ราชวงศ์  
ด้านฝ่ังธนบรีุจากเจ้าพระยารัตนบดนิทร์ (รอด กลัยาณมิตร) โดยก่อสร้างมสัยิดเสร็จในปี พ.ศ.  
2453 ค าวา่ เซฟี ซึง่เป็นช่ือมสัยิด หมายถึง ดาบ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของ ดาวดีูโบห์รา ส่วนตวั 

มสัยิดไมไ่ด้เป็นสีขาว แตเ่รียกช่ือตกึขาวตามไม้ สร้างจากศลิปะและรูปแบบจากอินเดีย 

 
ภาพท่ี 22 แสดงมสัยิดเซฟี 

 

 
1.2.7 บ้านหว่ังหลี 

  บ้านหวัง่หลี (ภาพท่ี 23) เดิมเป็นพืน้ท่ีทา่เรือส าเภาจากเมืองจีน 

และเป็นคลงัสินค้า ของพระยาพิศาลศภุผล (เจ้าสวัช่ืน) ผู้ เป็นต้นตระกลูพิศาลบตุรมาก่อน ตอ่มา 
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สถานท่ีแหง่นีไ้ด้กลายเป็น ฮ่วยจงุล้ง หรือท่าเรือกลไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุในฝ่ังธนบรีุ ในสมยัของพระยา 

พิศาลผลพานิช (จีนสือ) บตุรชายของพระยาพิศาลศภุผล และเม่ือมาถึงรุ่นของคณุหญิงเน่ือง  
พิศาลบตุร ได้ขายตอ่ให้กบันายตนั ลิบบ๊วย ผู้ เป็นต้นตระกลูหวัง่หลี ซึง่เคยมาขอเช่าท่ีคณุหญิง 

เน่ืองอาศยัท าการค้ามาก่อน 

สถาปัตยกรรมข้างๆบ้านหวัง่หลี ฝ่ังต้นน า้ติดกบัถนนเชียงใหม ่เดมิเป็นทา่เรือกลไฟ 

ฮว่ยจุง่ล้ง เป็นตกึแถว โกดงัสินค้า รูปเกือกม้า โดยตรงกลางเป็นศาลเจ้าแมท่บัทิม (ศาลเจ้าแม่ 
หมา่โจ้ว) ซึง่เป็นเทพท่ีชว่ยปกปอ้งคุ้มครองในการเดนิทางทางทะเล ให้แคล้วคลาดปลอดภยั 

ตวัอาคาร บ้านหวัง่หลี นัน้อยูถ่ดัไปด้านปลายน า้ มีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมจีนอายุ
กวา่130 ปี หนัหน้าออกมาทางแมน่ า้เจ้าพระยา มีลานโล่งกว้างบริเวณหน้าบ้าน ซึง่ตอนนีถ้กูปรับ
ให้เป็นสวนขนาดยอ่มชว่ยเพิ่มความสวยงามจากเดมิท่ีเคยเป็นเพียงแคล่านปนูเทา่นัน้ ภายใน
ประกอบด้วยอาคารส าคญัสามหลงั ตรงกลางเป็นเรือนประธาน ซึง่หนัหน้าออกแมน่ า้เจ้าพระยา มี
ตกึแถวสองชัน้ เพดานสงู หลงัคาแบบจีน สร้างขนาบสองด้าน ตรงกลางระหวา่งอาคารเป็นลาน
โลง่ ใช้ประกอบพิธีกรรมของตระกลูหวัง่หลี ในวนัส าคญัตามประเพณีจีนปีละ 2-3 ครัง้เทา่นัน้ และ
ได้รับรางวลัอาคารอนรัุกษ์ดีเดน่ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ เม่ือพ.ศ.2527  
อีกด้วย ปัจจบุนับ้านหวัง่หลียงัคงเป็นท่ีสว่นบคุคล ไมอ่นญุาตให้บคุคลภายนอกเข้าชม  
 

 
ภาพท่ี 23 แสดงบ้านหวัง่หลี 

ท่ีมา: บ้านหว่ังหลี, เข้าถึงเม่ือ 22 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

         http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5554.0 
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1.2.8 ป้อมป้องปัจจามิตร 

   ปอ้มนีถ้กูสร้างขึน้ ในปีพ.ศ. 2395 ในชว่งรัชกาลท่ี 4 หลงัจากทรง 

โปรดเกล้าให้ขดุคลองผดงุกรุงเกษม เพ่ือเป็นคพูระนครชัน้นอกเสร็จแล้ว โปรดให้สร้างปอ้มจ านวน  
8 ปอ้ม เรียงรายตามริมคลอง โดยโปรดให้สร้าง ปอ้มปอ้งปัจจามิตร ขึน้ท่ีริมแมน่ า้เจ้าพระยาริม 

ปากคลองสาน เพ่ือปอ้งกนัผู้ รุกรานทางด้านล าน า้เจ้าพระยาด้วย ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 5 ปอ้ม 

แหง่นีไ้ด้ถกูใช้เป็นสถานท่ีตัง้ธงสญัญาณ ส าหรับชกัธงแจ้งขา่วเรือสินค้าเข้าออก ว่าเป็นเรือของ 

บริษัทใด และมีบ้านพกัของข้าราชการกรมเจ้าทา่ผู้ดแูลเสาธงอยูใ่นบริเวณปอ้มด้วย ตอ่มาในสมยั 

รัชกาลท่ี 6 ได้ย้ายธงสญัญาณจากบนตวัปอ้ม ลงมาอยูใ่นบริเวณใกล้ตวัปอ้ม ในต าแหนง่ปัจจบุนั 

จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2492 ปอ้ม มีสภาพทรุดโทรมลงมาก เทศบาลนครธนบรีุในสมยันัน้ 

จงึต้องการรือ้ถอน และน าเศษอิฐปนูไปถมถนนตา่งๆ กรมศลิปากรจงึประกาศขึน้ทะเบียน ปอ้ม 

ปอ้งปัจจามิตร เป็นโบราณสถานเม่ือปีพ.ศ. 2492 ปัจจบุนัปอ้มปอ้งปัจจามิตรยงัเหลืออยู่บางสว่น  
สว่นเสาธงสญัญาณตัง้อยูบ่ริเวณหน้าส านกังานเขตคลองสานในปัจจบุนั 

 

ภาพท่ี 24 แสดงปอ้มปอ้งปัจจามิตรและเสาสญัญาณ 

 
ศาลเจ้าและมลูนิธิในพืน้ท่ีศกึษา มีทัง้หมด 5 แหง่ ได้แก่ ศาลเจ้ากวนอ ูศาลเจ้าพอ่ 

เสือ ศาลเจ้าแมท่บัทิม ศาลเจ้าซ าไนเก็ง และมลูนิธีคณุธรรมเตก็ก่า จีจินเกาะ ซึง่เป็นศนูย์รวม
จิตใจ 

ของพี่น้องชาวไทยเชือ้สายจีนในละแวกนัน้ 

1.2.9 ศาลเจ้ากวนอู 

  ศาลเจ้ากวนอ ู(ภาพท่ี 25) เป็นศาลเก่าแก่ ท่ีมีประวตัิความเป็นมา 
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กวา่ 268 ปี ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยา ใกล้กบัอทุยานเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี ตามต านานเล่าสืบตอ่กนัมาวา่ ในเก๋งศาลเจ้ากวนอ ูมีเจ้าพอ่กวนออูยู่ด้วยกนั 3 องค์  
องค์เล็กสดุเป็นองค์แรกท่ีเข้ามาในประเทศไทยราวปี พ.ศ. 2279 ตรงกบัสมยัพระเจ้าเฉินหลง 

ฮอ่งเต้ โดยชาวจีนฮกเกีย้นได้อญัเชิญมาโดยทางเรือ มาประทบัอยูใ่นเก๋ง แตเ่ดมิเป็นเก๋งเล็กๆ  
ตอ่มาในปี พ.ศ. 2345 ตรงกบัสมยัพระเจ้าเจียชิงฮอ่งเต้ ได้มีผู้อญัเชิญเจ้าพอ่กวนออูงค์กลางมา 

เพิ่มอีกองค์หนึง่ พร้อมตดิปา้ยช่ือเก๋งวา่ "กวง ต่ี ก ูเมียว" และตอ่มาในปี พ.ศ. 2365 ตรงกบัสมยั 

พระเจ้าเตา๋กวงฮอ่งเต้ มีเจ้าสวัช่ือ "คงเส็ง" ได้บรูณะเก๋งแหง่นีใ้ห้ใหญ่ขึน้ และได้อญัเชิญเจ้าพอ่ 

กวนออูงค์ท่ีสามมาประทบัร่วมกนัในเก๋งรวมเป็นสามองค์ พร้อมสร้างระฆงัไว้หนึง่ใบ ตอ่มาในปี  
พ.ศ. 2444 คณะกรรมการและศษิย์ได้ร่วมกนัสร้างเก๋งศาลเจ้าหลงัใหมข่ึน้ เน่ืองจากเก๋งหลงัเดมิ 

ช ารุด เม่ือสร้างเสร็จได้ตัง้ช่ือเก๋งหลงัใหมนี่ว้า่ "กวงต่ี บู ่เชิ่ง เมียว" 

 
ภาพท่ี 25 แสดงศาลเจ้ากวนอู 
 

1.2.10 ศาลเจ้าพ่อเสือ 

     ศาลเจ้าพ่อเสือ (ภาพท่ี 26) ตัง้อยูใ่นซอยดลิกจนัทร์ ใกล้กบั 

อทุยานเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ซึง่เป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ และเป็นท่ี 

เคารพนบัถือของชาวคลองสาน มาตัง้แตปี่พ.ศ.2501 สมยัท่ีสร้างตลาดสมเดจ็ใหม่ๆ  (ตลาดสดท่ี 

ใหญ่ท่ีสดุในยา่นคลองสานสมยันัน้) จากค าบอกเลา่ของผู้ เฒา่ผู้แก่บอกวา่ ศาลเจ้าพอ่เสือ   
ก่อสร้างเป็นศาลไม้มานานกวา่ 100 ปี  ชว่งท่ีตลาดสมเด็จยงัได้รับความนิยม จะมีทัง้ 

คนฝ่ังเยาวราช เจริญกรุง นัง่เรือข้ามฟากมาจบัจา่ยใช้สอยและกราบไหว้องค์เจ้าพอ่เสืออยูไ่มข่าด 

ปาฏิหาริย์ความศกัดิส์ิทธ์ิเป็นท่ีประจกัษ์เม่ือครัง้เกิดไฟไหม้ลามไปทัว่ตลาดสมเดจ็ แต ่

ไฟกลบัไมเ่ผาต้นมะขามหลงัศาลและตวัศาล แม้แตผ้่าแพรท่ีผกูติดกบัศาลเจ้าก็ไมไ่หม้ ชาวบ้านจงึ 
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เกิดความเล่ือมใสเป็นอนัมาก หลายปีตอ่มาได้บรูณะขึน้ใหม ่สร้างแบบก่ออิฐถือปนู หลงัคาแปด 

เหล่ียม และจดัให้มีการสมโภชศาลราวปี 2537 

 

ภาพท่ี 26 แสดงศาลเจ้าพอ่เสือ 

 
1.2.11 ศาลเจ้าแม่ทับทมิ  

     ศาลเจ้าแมท่บัทิม (ภาพท่ี 27) ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี บ้านหวัง่หลีใน 

ปัจจบุนั ซึง่แตเ่ดมิเป็นศาล ท่ีสร้างอยู่ตรงกลางตกึแถวรูปตวัย ู ท่ีพระยาพิศาลศภุผล (ช่ืน  
พิศาลบตุร) สร้างขึน้เพ่ืออ านวยอวยชยัให้แก่ผู้ ท่ีจะลอ่งเรือกลบัมาอย่างปลอดภยั เน่ืองจากพืน้ท่ี 

นัน้เคยเป็นทา่เรือส าเภาจากเมืองจีนมาก่อน โดยองค์เจ้าแมท่บัทิมองค์นีอ้ญัเชิญมาจากเกาะเหมย 

โจว เม่ือ 200 กวา่ปีท่ีแล้ว มีความเก่าแก่และศกัดิส์ิทธ์ิมาก 

 
ภาพท่ี 27 แสดงศาลเจ้าแมท่บัทิม 

ท่ีมา: ศาลเจ้าแม่ทับทมิ, เข้าถึงเม่ือ 22 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

         http://topicstock.pantip.com/isolate/topicstock/2012/05/M12156913/M12156913 
         .html 
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1.2.12 ศาลเจ้าซ าไนเก็ง  
           ศาลเจ้าซ าไนเก็ง (ภาพท่ี 28) เป็นศาลเจ้าขนาดกลางท่ีสร้างขึน้ 

ในชว่งปลายสมยัรัชกาลท่ี3 ภายในประดษิฐานองค์เทพเจ้าหญิง (เซียนเนีย้) 3 องค์คือ หลินเซียน 

เนีย้ (แซล่ิม้) เฉินเซียนเนีย้ (แซต่ัง้) หล่ีเซียนเนีย้ (แซลี่)้  ศาลตัง้อยูใ่กล้กบัท่าเรือทา่ดินแดง เป็น 

ศาลเจ้าของชาวฮากก้าหรือจีนแคะท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในประเทศไทย เดมิตัง้อยูริ่มแมน่ า้เจ้าพระยา  
ตอ่มามีการสร้างถนน จงึได้ย้ายมาอยูใ่นต าแหนง่ปัจจบุนั 

 
ภาพท่ี 28 แสดงศาลเจ้าซ าไนเก็ง 

 
1.2.13 สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเตก็ก่า จีจินเกาะ 

           สมาคมเผยแผ่คณุธรรมเตก็ก่าจีจินเกาะ (ภาพท่ี29) ตัง้อยู่ท่ี ซอย 

สมเดจ็เจ้าพระยา 17 เป็นกศุลสถานหนึง่ในองค์กรสมาชิกของสมาคมสหมิตรการกศุลเตก็ก่าแหง่ 

ประเทศไทย ท่ีท างานด้านการเผยแผธ่รรมะและงานกศุลสงเคราะห์ เชน่ ตีพิมพ์หนงัสือธรรมะ แจก 

สิ่งของ สนบัสนนุอาหารกลางวนัเดก็นกัเรียน ล้างป่าช้า และชว่ยเหลืองานกู้ภยัตา่งๆ ก่อตัง้ขึน้เม่ือ 

ปี พ.ศ.2495 แตเ่ดมิ มีท่ีท าการแหง่แรกอยูท่ี่วดัสมณานมับริหาร ยา่นสะพานขาว และได้ย้ายไป 

หลายแหง่ จนท้ายสดุ ก็ได้มาซือ้ท่ีดนิบริเวณริมฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยาใกล้กบัวดัทองนพคณุ เพ่ือสร้าง
ท่ีท าการถาวร และจดทะเบียนเป็น มลูนิธิเผยแผ่คณุธรรมเพ่ือการสงเคราะห์ เต็กก่า จีจินเกาะ   
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนประยกุต์ร่วมสมยั การจดัวางต าแหนง่สิ่งปลกูสร้างนัน้ก็ 

เป็นไปตามหลกัฮวงจุ้ย เทวรูปของเทพเจ้า และรูปเซียนตา่งๆ เป็นงานหล่อด้วยเนือ้ทองส าริดแท้ 
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 สิ่งท่ีโดดเดน่ท่ีสดุในศาสนสถานแหง่นีก็้คือ “พระมหาธาตเุจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีน 

เฉลิม” ซึง่เป็นพระมหาเจดีย์แบบจีนท่ีสงูเดน่เป็นสง่าถึง 8 ชัน้ โดยเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 
2544 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ทรงเสดจ็มาเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิด ในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้สมาคม พระเจดีย์นีส้ร้างขึน้ เพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เน่ืองในมงคลสมยัท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 
พรรษา 

 
ภาพท่ี 29 แสดงมลูนิธิคณุธรรมเตก็ก่า (จีจินเกาะ) 
 

1.2.14 โรงพยาบาลตากสิน 

           โรงพยาบาลตากสิน (ภาพท่ี 30) เป็นโรงพยาบาลขนาด450  
เตียง ให้บริการประชาชนในพืน้ท่ี 5 เขตได้แก่ คลองสาน ธนบรีุ บางแค ภาษีเจริญ และหนอง 

แขมประวตัิความเป็นมา เน่ืองจากในสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้มีการระบาดของไข้กาฬโรคขึน้ จงึ 

ทรงโปรดให้ตัง้โรงพยาบาลโรคติดตอ่ขึน้ท่ีบริเวณริมแมน่ า้เจ้าพระยาตอนใต้ ฝ่ังธนบรีุ บน 

ท่ีดนิซึง่ตระกลูบนุนาคถวาย พ.ศ. 2480 โรงพยาบาลโรคตดิตอ่จงึได้โอนไปขึน้กบัเทศบาล 

นครกรุงเทพ ได้รับการขนานนามวา่ “โรงพยาบาลเทศบาล" และเน่ืองจากอาคารท่ีใช้งานมา 

ทรุดโทรมไปมาก ประกอบกบัวิธีการรักษาโรคติดตอ่ในสมยันัน้ก็ทนัสมยัขึน้มากท าให้ผู้ ป่วย 

ด้วยโรคติดตอ่มีจ านวนน้อยลงมากจึงได้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เป็นโรงพยาบาลพกัฟืน้ 

ส าหรับผู้ ป่วยของโรงพยาบาลกลาง และวชิรพยาบาลแทน ตอ่มาพ.ศ.2515 ทางราชการได้ 
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ประกาศจดัตัง้เทศบาลนครหลวงขึน้โดยรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบรีุเข้า 

ด้วยกนั  โรงพยาบาลพกัฟืน้จงึเปล่ียนช่ือเป็น “โรงพยาบาลเทศบาลนครหลวง” ส าหรับรักษา 

โรคทัว่ไป และมีการปรับปรุงเปล่ียนเป็น กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2515  
ช่ือของโรงพยาบาลจงึเปล่ียนเป็น “โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร” ตามไปด้วย 

ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช จงึทรงมีพระบรมรา 

ชานญุาติ ให้ใช้ช่ือวา่ “โรงพยาบาลตากสิน” ตัง้แตว่นัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2516 เพ่ือเฉลิมพระ 

เกียรตสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงสถาปนากรุงธนบรีุ และใช้ช่ือโรงพยาบาลตากสิน  
มาจนถึงปัจจบุนั 

 
ภาพท่ี 30 แสดงโรงพยาบาลตากสิน 

ท่ีมา: โรงพยาบาลตากสิน, เข้าถึงเม่ือ 22 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

         http://www.taksinhosp.go.th/th/Fund.aspx 
 

1.3 ความเป็นมาของเส้นทางจักรยานชุมชนคลองสาน 

  เส้นทางจกัรยานในชมุชนคลองสาน ชว่งระหว่างวดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้ง 

ปัจจามิตร (ภาพท่ี 31) สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2552 โดยส านกังานเขตคลองสานได้ท าการตีเส้นขาวลง 

บนถนน และติดตัง้ปา้ยแสดงเส้นทางจกัรยาน ตอ่มาได้รับการสง่เสริมให้เป็นหนึง่ในเส้นทางการ 

ทอ่งเท่ียว 3 วฒันธรรมของเขตคลองสาน เน่ืองในโอกาส ฉลอง 100 ปี คลองสาน เม่ือปี พ.ศ. 
2554 เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีผา่นสถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์ ซึง่หลายแหง่เป็นสถานท่ี 

ทอ่งเท่ียวอีกด้วยโดยเส้นทางนี ้เร่ิมต้นท่ีปากซอยสมเดจ็เจ้าพระยา1 ข้างวดัอนงคาราม ผา่นหน้า 
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อทุยานเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทะลผุา่น ถนนท่าดนิแดง และถนน 

เชียงใหม ่สิน้สดุท่ี ปอ้มปอ้งปัจจามิตร ปากซอยลาดหญ้า 21 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
ระยะทางรวมราว 2.5 กิโลเมตร และมีเส้นทางแยกย่อยไป 2 เส้นทาง คือเส้นทางท่ีทะลไุปยงั 

สวนสาธารณะริมแมน่ า้เจ้าพระยา ระยะทาง 340 เมตร และเส้นทางไปยงัมลูนิธิคณุธรรมเตก็ก่า  
จีจินเกาะ ระยะทาง 220 เมตร รวมระยะทางทัง้สิน้ 3.06 กิโลเมตร 

 
ภาพท่ี 31 แสดงเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

เหตผุลท่ีผู้วิจยัเลือกศกึษาเส้นทางจกัรยานเส้นนี ้เน่ืองจาก เป็นเส้นทางจกัรยาน 

ภายในชมุชนท่ีมีการใช้งานคอ่นข้างมาก  มีผู้ใช้งานหลายกลุม่ทัง้ชาวบ้านในชมุชนเองและ 

นกัทอ่งเท่ียว (สว่นมากเป็นชาวตา่งชาตท่ีิมากบับริษัททวัร์จกัรยาน)  และพืน้ท่ีโดยรอบเส้นทางยงั 

มีความเป็นชมุชนอยูม่าก และเส้นทางนีมี้ความเช่ือมตอ่โดยตรง ระหวา่งพืน้ท่ีอยู่อาศยัเข้าสูใ่จ 

กลางเมือง ยา่นพืน้ท่ีท างาน โรงเรียน ย่านการค้า และสถานีขนสง่สาธารณะตา่งๆ  ซึง่เป็นหนึง่ 

ใน สิ่งท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการออกแบบเส้นทางจกัรยานในพืน้ท่ีเมือง อยูอ่ยา่งครบถ้วน 
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เส้นทางจกัรยานเส้นนี ้ยงัมีความหลากหลายทางลกัษณะทางกายภาพในแตล่ะชว่ง  
บางชว่งเป็นทางจกัรยานร่วมกบัคนเดนิเท้า ในตรอกแคบๆ บางชว่งเป็นทางร่วมกบัรถยนต์ รวมถึง  
ลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ เชน่ ประเภทอาคาร ในแตล่ะชว่ง ร่มเงา พืน้ผิวทาง เป็นต้น จงึมีความ  
นา่สนใจ นา่ศกึษาวา่ ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนันี ้สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ใช้งานเส้นทาง 

จกัรยานอยา่งไรบ้าง 

 
2. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของพืน้ที่ศึกษา 

2.1 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

  จากการศกึษาแผนผงัก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวม  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 พบวา่พืน้ท่ีศกึษาประกอบด้วยท่ีดิน 2 ประเภท ดงันี ้(ภาพท่ี 32)   

2.1.1 ท่ีดนิประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแนน่มาก ย.๘-๑๗ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

รองรับการอยูอ่าศยัในบริเวณพืน้ท่ีเขตเมืองชัน้ใน ท่ีมีการสง่เสริมและด ารงรักษาทศันียภาพและ 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
2.1.2 ท่ีดนิประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ ส.- 

๕๒  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ เป็นสถาบนัราชการและด าเนินกิจการของรัฐท่ีเก่ียวกบัสาธารณปูโภค  
สาธารณปูการ หรือสาธารณประโยชน์  ซึง่ท่ีดินตรงจดุนี ้เป็นท่ีตัง้ของส านกังานเขตคลองสาน  
สถานีต ารวจนครบาลสมเดจ็เจ้าพระยา และส านกังานการศกึษากรุงเทพมหานครนัน่เอง 

ซึง่จากการลงเก็บข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ีศกึษาด้วยตนเอง พบวา่ ใน 

พืน้ท่ีศกึษามีความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิพอสมควร ภาพรวมเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั  
ท่ีมีความเป็นชมุชนสงู โดยส่วนมากจะเป็นบ้านเด่ียวและตกึแถวสงูเฉล่ีย2-3 ชัน้ มีหอพกัและ 

คอนโดมิเนียมบ้างเป็นสว่นน้อย มีศาสนสถาน ทัง้พทุธและอิสลาม มียา่นการค้า ตลาด และ
ร้านค้าปลีกกระจายตวัอยูท่ัว่พืน้ท่ี สวนสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น จะเห็นได้วา่พืน้ท่ี
ศกึษามีความหลากหลายในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ มีผู้คนอาศยัอยู่หนาแน่น และมีความเป็น 

ชมุชนท่ีมีกิจกรรมครบถ้วน ท าให้เหมาะสมกบัการมีเส้นทางจกัรยานชมุชนเป็นอยา่งมาก (ภาพท่ี 
33) 
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2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ  

               จากการส ารวจ บริเวณท่ีมีการค้าหลกัๆของพืน้ท่ีศกึษา จะอยู่บริเวณริมถนนทา่ 

ดนิแดง และริมถนนสมเดจ็เจ้าพระยาตลอดทัง้แนว โดยเป็นร้านค้าและบริการตา่งๆ ดงันี ้

(ภาพท่ี 34) 

 
ภาพท่ี 34 แสดงร้านค้าตลอดแนว ถ.สมเดจ็เจ้าพระยาและ ถ.ทา่ดนิแดง 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

จะเห็นได้วา่ ลกัษณะการค้าขายในพืน้ท่ีมีความหลากหลาย ทัง้ขายอาหาร ข้าวของ 

เคร่ืองใช้ ธนาคาร ร้านสะดวกซือ้ คลินิก ป๊ัมแก๊สและป๊ัมน า้มนั รวมถึงบริการตา่งๆ ท่ีจ าเป็นใน 

ชีวิตประจ าวนัอยูอ่ยา่งครบถ้วน อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะทางเศรษฐกิจในพืน้ท่ีศกึษา ซึ่งเป็นยา่นท่ี 

อยูอ่าศยั ไมไ่ด้เป็นยา่นเศรษฐกิจ แม้จะมีตลาดและร้านรวงอยูบ้่าง แตก็่เป็นเพียงการค้าขายใน 

ระดบัชมุชนเทา่นัน้ ไมไ่ด้เป็นยา่นการค้าท่ีรองรับคนภายนอกเข้ามาเป็นจ านวนมาก โดยมีตลาด 

สดอยูเ่พียงแหง่เดียว คือ ตลาดทา่ดนิแดง ตัง้อยู่บนถนนทา่ดนิแดง ชว่งระหว่างซอยท่าดนิแดง13  
และทา่ดนิแดง14 ซึง่นบัวา่ตัง้อยูจ่ดุกึ่งกลางของพืน้ท่ีศกึษาและเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 
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2.3 ลักษณะทางสังคม 

  ลกัษณะทางสงัคมในพืน้ท่ีศกึษา มีความเป็นชมุชนอยูม่ากเพราะเป็นยา่นท่ีอยู่ 
อาศยั และมีชมุชนอยูถ่ึง 8 ชมุชน รวมกวา่ 3000 ครัวเรือน มีทัง้คนในพืน้ท่ีดัง้เดมิและคนท่ีเข้ามา 

อยูอ่าศยัใหม ่แตใ่นภาพรวม ยงัถือว่าเป็นชมุชนท่ีคอ่นข้างเหนียวแนน่ มีความเป็นชมุชนเก่าท่ีผู้คน 

ในชมุชนรู้จกักนัทัว่ มากกวา่ท่ีจะเป็นชมุชนเมือง แบบตวัใครตวัมนัเหมือนชมุชนทัว่ไปในปัจจบุนั  
เน่ืองจาก จากการสงัเกตการณ์พบวา่ ชาวบ้านในพืน้ท่ีมีความสนิทสนม พบปะ ทกัทายกนั 

คอ่นข้างมาก โดยพืน้ท่ีนีเ้ป็นชมุชนท่ีเก่าแก่มาตัง้แตส่มยัอยุธยา และเป็นชมุชนท่ีมีการอยูร่่วมกนั 

ระหวา่งผู้คนตา่งชาตพินัธุ์ ทัง้ไทย ลาว เขมร และตา่งศาสนาคือพทุธและอิสลามได้อยา่งกลมกลืน  
นอกจากตา่งศาสนาแล้ว ยงัมีการอยู่ร่วมกนัของศาสนาเดียวกนั ตา่งนิกายกนั เชน่ มสัยิดกวูตลิ 

อิสลาม เป็นมสุลิมนิกายสหุน่ี และมสัยิดเซฟี ซึง่เป็นมสุลิมนิกายชีอะห์อีกด้วย 

แม้จะมีความหลายหลากในด้านศาสนาและความเช่ือ แตช่มุชนตา่งๆในพืน้ท่ี 

ศกึษานี ้ก็ยงัคงมีอตัลกัษณ์ของตวัเอง มีความหลากหลาย แตอ่ยูร่่วมกนัได้อยา่งปกติสขุ 

 
3. การส ารวจลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีศึกษาและเส้นทางจักรยานที่ศึกษา 

ลกัษณะทางกายภาพของเส้นทาง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจใช้ 

จกัรยานของผู้ใช้จกัรยาน เน่ืองจากกายภาพท่ีเหมาะสม จะชว่ยให้ใช้จกัรยานได้โดยสะดวกและ 

ปลอดภยัมากย่ิงขึน้ โดยหวัข้อท่ีผู้วิจยั ท าการเก็บข้อมลูทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา  
ได้แก่  ความกว้างของพืน้ผิวจราจรเส้นทางจกัรยานในแตล่ะชว่ง  พืน้ผิวจราจรของเส้นทาง สิ่งกีด 

ขวางเส้นทางจกัรยาน  ร่มเงาของเส้นทาง (ทัง้จากต้นไม้และร่มเงาอาคาร)  ความปลอดภยัจาก 

การเกิดอบุตัเิหตกุบัยานพาหนะตา่งๆ  ความปลอดภยัจากอาชญากรรม (ทางเปล่ียว มมุอบั แสง 

สวา่ง)  ความชดัเจนของเส้นทาง (เส้นขาวท่ีทาลงบนผิวจราจร และปา้ยบอกเส้นทางจกัรยาน) 
3.1 ความกว้างของพืน้ผิวจราจรเส้นทางจักรยาน ในแต่ละช่วง 

จากการลงพืน้ท่ีส ารวจลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไป พบวา่ มีการตีเส้นสีขาวคู่ 
บนผิวถนนเพ่ือแสดงวา่เป็นทางจกัรยาน ขนานกนัไปตลอดเส้นทาง ความกว้างของตวัเส้นทาง 

จกัรยาน 1 เมตร (วดัระยะห่างจากขอบด้านในของเส้นสีขาวทัง้ 2 เส้น) ระยะทางรวมประมาณ 2.5 

กิโลเมตร (ระยะจากปากซอยสมเดจ็เจ้าพระยา1 ถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร) โดยมีเส้นทางยอ่ย 2  
เส้นทาง คือเส้นทางท่ีเช่ือมไปยงัสวนสาธารณะขนาดเล็กของทางเขตคลองสาน ริมแม่น า้ 

เจ้าพระยา ระยะทาง 340 เมตร และเส้นทางท่ีเช่ือมไปยงั มลูนิธิคณุธรรมเตก็ก่า (จีจินเกาะ) 
ระยะทาง 220 เมตร รวมระยะทางทัง้สิน้ 3.06 กิโลเมตร 
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โดยเส้นนีจ้ะผา่นถนนและซอยขนาดตา่งๆกนั บางชว่งเป็นทางใช้ร่วมกบัรถยนต์ ทางบางชว่ง
รถยนต์เข้าไมไ่ด้ ก็ใช้ร่วมกบัรถจกัรยานยนต์และคนเดนิเท้า เป็นต้น ด้วยลกัษณะความ 

กว้างท่ีแตกตา่งกนันี ้จงึท าให้นา่สนใจวา่ เส้นทางแบบใด ท่ีผู้ใช้จกัรยานเกิดความพงึพอใจมาก 

ท่ีสดุ (ภาพท่ี 35) 
การท่ีเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษานี ้ผา่นถนนท่ีมีความหลากหลาย ถือเป็นข้อดีในการ 

ท าการศกึษา เพ่ือเปรียบเทียบวา่ ความกว้างของเส้นทางสญัจรนัน้ มีผลอยา่งไรบ้างตอ่ความพงึ 

พอใจในการใช้งาน ของผู้ใช้งานจกัรยาน และความกว้างของเส้นทางยงัมีผลตอ่การเข้าถึงของ 

ยานพาหนะตา่งๆ ซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่ความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาด้วย 
3.2 พืน้ผิวจราจรของเส้นทาง 

 จากการลงพืน้ท่ีส ารวจลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไป พบวา่ เส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษานี ้ผา่นพืน้ผิวถนนหลายรูปแบบ บางชว่งเป็นพืน้ถนนคอนกรีต บางชว่งเป็นยางมะตอย 

บางชว่งปดู้วยอิฐตวัหนอน เป็นต้นซึง่จากการส ารวจพบว่าหลายจดุ มีปัญหาผิวจราจรไมเ่รียบ  
ขรุขระ (ภาพท่ี 36) ซึง่มีผลตอ่การสญัจรด้วยจกัรยาน โดยอาจก่อให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ เน่ืองจากหน้า 

ยางล้อจกัรยานมีขนาดเล็ก หากตกหลมุ อาจท าให้เสียการทรงตวั จนเกิดอบุตัเิหตไุด้ 

 
ภาพท่ี 35 แสดงความกว้างของเส้นทางจกัรยานในแตล่ะชว่ง 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
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ภาพท่ี 36 แสดงพืน้ผิวจราจรท่ีช ารุดในบางชว่งของเส้นทาง 

 
ในการสญัจรด้วยจกัรยานให้ปลอดภยันัน้ พืน้ผิวทาง เป็นสิ่งจ าเป็นล าดบัแรกๆท่ีควร 

ต้องค านงึถึง เน่ืองจากจกัรยานเป็นยานพาหนะ2 ล้อ จงึเสียสมดลุได้ง่ายกวา่รถยนต์  ซึง่อีก 

อปุสรรคของผิวทางท่ีมกัพบบอ่ยคือ ฝาท่อระบายน า้ในรูปแบบเหล็กตะแกรง ซึง่ถ้าหากวางตวัใน 

แนวยาวไปตามแนวถนน ล้อของจกัรยานก็อาจจะติดลงไปในร่องนัน้ เป็นอนัตรายอย่างมาก  
โดยเฉพาะกบัรถท่ีมีหน้าล้อเล็ก เชน่ เสือหมอบ หรือจกัรยานพบั ซึง่สามารถแก้ไขได้โดย แก้ไขแนว 

ตะแกรงฝาท่อให้เป็นแนวขวางกบัถนน  แตจ่ากการส ารวจเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา พบวา่ ไมมี่ฝา 

ทอ่ท่ีเป็นอนัตราย โดยเป็นฝาทอ่แบบปนูทัง้หมด และไมมี่ปัญหาเร่ืองระดบัท่ีตา่งจากพืน้ถนนใน 

ระดบัท่ีน่าเป็นหว่งอีกด้วย (ภาพท่ี 37) 
3.3 สิ่งกีดขวางเส้นทางจักรยาน 

             เส้นทางจกัรยานในแตล่ะแหง่ท่ีถกูสร้างขึน้ในกรุงเทพมหานครนัน้ แทบทกุ 

เส้นทางประสบกบัปัญหาการถกูจอดรถยนต์จอดทบัเส้นทาง เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาก็
เชน่เดียวกนั โดยมีรถจอดทบัเป็นบางชว่งท่ีทางกว้างพอ รถยนต์เข้าถึงได้ (ภาพท่ี 38) โดยเฉพาะ 

ชว่งถนนเชียงใหม ่ท่ีถกูจอดทบัตลอดแนว จนแทบมองไมเ่ห็นเส้นทางจกัรยาน โดยส่วนมากเป็น
เจ้าของบ้านหรือร้านค้า ท่ีมีเส้นทางจกัรยานผา่นหน้าบ้านนัน่เอง 
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ภาพท่ี 37 แสดงพืน้ผิวจราจรท่ีมีฝาทอ่ระบายน า้อยู่บนเส้นทาง 

 

 

 
ภาพท่ี 38 แสดงเส้นทางจกัรยานถกูรถยนต์จอดทบั 
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3.4 ร่มเงาของเส้นทาง (ทัง้จากต้นไม้และร่มเงาอาคาร) 
       จากการลงส ารวจปัจจยัทางกายภาพ ของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา พบว่า 

เส้นทางนี ้มีความหลากหลายในเร่ืองของร่มเงาของเส้นทางมาก มีทัง้เส้นทางท่ีผา่นอาคาร
พาณิชย์ 2 ถึง 4 ชัน้ บางชว่งผา่นท่ีพกัอาศยัแบบบ้านเด่ียว บางชว่งเป็นพืน้ท่ีโลง่ บางชว่งเป็น
ตรอกแคบๆ จงึท าให้ร่มเงาท่ีเกิดขึน้ในเส้นทางมีความหลากหลาย ทัง้ร่มเงาจากต้นไม้ และร่มเงา
จากอาคาร รัว้ตา่งๆ ซึง่โดยภาพรวมแล้ว หากใช้จกัรยานในชว่งเวลาเช้า หรือเย็น มกัจะไมค่อ่ย
โดนแดดมากนกั เพราะมีร่มเงาจากตวัอาคารบงัแดดให้นัน่เอง (ภาพท่ี 39) 
 

 

ภาพท่ี 39 แสดงร่มเงาในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

3.5 ความปลอดภัยจากการเกิดอุบัตเิหตุกับยานพาหนะต่างๆ 

แม้วา่การจราจรในพืน้ท่ีศกึษานัน้ มีความเร็วของรถยนต์คอ่นข้างต ่าและไมค่อ่ยมีรถ 

ขนาดใหญ่มากนกั แตจ่ากการลงพืน้ท่ี พบวา่ในการสร้างความปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุส าหรับการ 

สญัจรด้วยจกัรยานในเส้นทางท่ีศกึษานัน้มี 2 เร่ืองท่ีควรค านงึถึง ได้แก่ 
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  3.5.1 จุดเปล่ียนถ่ายจากทางสัญจรช่วงที่ไม่มีรถยนต์กับช่วงที่มี 

รถยนต์   
 จากการส ารวจพบวา่ มีปา้ยเตือนระวงัรถยนต์อยูจ่ านวน 5 ปา้ย  

และปา้ยเตือนระวงัจกัรยานอยู ่4 ปา้ย โดยต าแหนง่ของปา้ยนัน้อยู่บริเวณจดุเปล่ียนถ่ายจาก 

เส้นทางชว่งท่ีรถยนต์เข้าไมถ่ึงกบัเส้นทางชว่งท่ีใช้ร่วมกบัรถยนต์ (ภาพท่ี 40) เพ่ือเตือนให้ผู้สญัจร 

ทัง้รถยนต์และจกัรยานเพิ่มความระมดัระวงัมากขึน้ ปา้ยทัง้ 2 แบบมีลกัษณะดงันี ้(ภาพท่ี 41) 

 
ภาพท่ี 40  แสดงต าแหนง่ปา้ยเตือนระวงัจกัรยานและปา้ยเตือนระวงัรถยนต์  
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

   3.5.2 จุดอับสายตาและทางโค้งหักศอก 

      จากการส ารวจพบวา่ ในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา มีต าแหนง่ท่ีเป็นโค้ง
หกัศอก หรือจดุอบัทางสายตาท่ีอาจก่อให้เกิดอบุตัเิหตใุนการสญัจรอยูห่ลายจดุ และได้มีการ
ตดิตัง้กระจกโค้ง บริเวณโค้งหกัศอก จดุอบัทางสายตา ในจดุตา่งๆ (ภาพท่ี 42) โดยลกัษณะของ
กระจกโค้งท่ีติดตัง้ในเส้นทางท่ีศกึษา มีลกัษณะ ดงันี ้(ภาพท่ี 43) 
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ภาพท่ี 41 แสดงลกัษณะปา้ยเตือนระวงัจกัรยานและปา้ยเตือนระวงัรถยนต์ 

     
ภาพท่ี 42 แสดงต าแหนง่กระจกโค้ง ในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
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3.6 ความปลอดภัยจากอาชญากรรม (ทางเปล่ียว มุมอับ แสงสว่าง) 
                         จากการลงพืน้ท่ีส ารวจแสงสวา่งในชว่งเวลากลางคืนระหวา่ง 18.30 ถึง 20.00 น.  
ของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา พบวา่ บางชว่งมีแสงสวา่งเพียงพอ บางชว่งมีผู้คนพลกุพลา่น สว่น 

บางชว่งแสงสวา่งไมเ่พียงพอ อาจเอือ้ให้เกิดอาชญากรรมได้ โดยต าแหน่งท่ีมีความสว่างเพียงพอ 

และไมเ่พียงพอ กระจายอยูต่ามจดุตา่งๆในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา (ภาพท่ี 44) 

 
ภาพท่ี 43 แสดงกระจกโค้ง ในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

 

จากการสอบถามจากชาวบ้าน ทราบวา่จดุท่ีแสงสวา่งไมเ่พียงพอบางจดุ ยามค ่าคืน 

จะมีกลุม่วยัรุ่นมัว่สมุกนั  ชาวบ้านจงึมกัหลีกเล่ียงการใช้ยามค ่าคืน (รวมทัง้มอเตอร์ไซค์ด้วย)   
แม้วา่ทางเขตจะพยายามสร้างพืน้ท่ีสาธารณะเล็กๆไว้เพ่ือแก้ปัญหานี ้แตก็่ไมค่อ่ยมีผู้คนไปใช้ 

เทา่ไรนกั จงึท าให้ยงัคงเป็นจดุอนัตรายอยู ่ซึง่แนวทางการแก้ไขอาจท าได้ได้โดย ติดตัง้ไฟสอ่ง 

สวา่งในชว่งเวลากลางคืน หรือติดกล้องวงจรปิด ก็จะชว่ยลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรมลงได้   
เป็นต้น 
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ภาพท่ี 44 แสดงต าแหนง่บนเส้นทางท่ีมีความสวา่งเพียงพอและไมเ่พียงพอ 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

3.7 ความชัดเจนของเส้นทาง (เส้นสีขาวที่ทาลงบนผิวจราจร และป้ายบอก
เส้นทางจักรยาน 

      ความชดัเจน และความตอ่เน่ืองของเส้นทาง เป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งมาก ในการใช้ 

เส้นทางจกัรยานส าหรับผู้ใช้จกัรยานท่ีไมใ่ช่คนในพืน้ท่ี เน่ืองจากเส้นทางสญัจรท่ีดีนัน้ต้องมีความ 

ตอ่เน่ือง สามารถรู้ได้ว่าเราอยูต่รงจดุไหน และจะไปยงัจดุหมายปลายทางได้อยา่งไร 

จากการลงส ารวจพืน้ท่ี พบว่า สิ่งท่ีบง่ชีว้า่เป็นเส้นทางจกัรยานของเส้นทางท่ีศกึษา  
ประกอบด้วย เส้นสีขาวคูข่นานบนผิวจราจร ขนาดกว้าง 1 ม. ซึง่มีสญัลกัษณ์รูปจกัรยานบนผิว 

ทางสญัจร และปา้ยแสดงเส้นเส้นทางจกัรยานเป็นระยะๆ (ภาพท่ี 45) 
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ภาพท่ี 45 แสดงเส้นสีขาวบนพืน้จราจร สญัลกัษณ์รูปจกัรยาน และปา้ยบอกทางจกัรยาน 

 
เส้นทางหลายจดุมีการถกูลาดยางทบั จากการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หรือปวูสัดอ่ืุน 

ทบัลงไป ท าให้เส้นทางขาดหายไมต่อ่เน่ือง ซึง่ควรท าการปรับปรุงตีเส้นใหม่  เพ่ือให้การใช้เส้นทาง 

จกัรยาน สะดวก ตอ่เน่ืองมากย่ิงขึน้ ต าแหนง่ท่ีเส้นแสดงเส้นทางจกัรยานบนถนนขาดหายไป มี 

ต าแหนง่ดงันี ้(ภาพท่ี46) 
     ในสว่นของปา้ยบอกเส้นทางจกัรยาน ตลอดเส้นทาง มีทัง้สิน้  18  ปา้ย โดยเป็นปา้ย 

แสดงทางจกัรยานร่วมกบัทางเดนิเท้า (ภาพท่ี 47) โดยบางจดุมีปา้ยในต าแหนง่ท่ีเหมาะสม 

และจ านวนพอเพียง แตบ่างจดุยงัขาดปา้ยบอก ประกอบกบัเส้นทางถกูลาดยางทบัไป อาจท าให้ 

ผู้ใช้จกัรยานท่ีไมใ่ช่คนในชมุชน เกิดความสบัสน เพราะความไมเ่ช่ือมตอ่ของเส้นทางได้ 
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ภาพท่ี 46 แสดงเส้นแสดงเส้นทางจกัรยาน ท่ีมีอยู ่และขาดหายไป 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

นอกจากประเดน็ท่ีกล่าวมาทัง้หมดแล้ว การจะเป็นเส้นทางจกัรยานท่ีดี เหมาะสมกบั
การใช้งานนัน้ ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก ท่ีชว่ยเอือ้อ านวยตอ่การใช้จกัรยาน เชน่ ทางลาดขึน้
ลงขอบทางเท้า ร่องส าหรับเข็นจกัรยานหากเป็นสะพานท่ีเป็นขัน้บนัได และท่ีส าคญัท่ีสดุคือ จดุ
จอดจกัรยาน ท่ีมีความปลอดภยัจากการโจรกรรม และอยูใ่นต าแหนง่ท่ีเหมาะสมจากการส ารวจ
พบวา่ในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา มีปา้ยบอกจดุจอดจกัรยาน 6 แหง่คือ ข้างวดัอนงคาราม ด้าน
ซอยสมเดจ็เจ้าพระยา1 หน้าวดัทองธรรมชาต ิทางก่อนถึงสวนสาธารณะขนาดเล็กริมแมน่ า้
เจ้าพระยา บริเวณสวนสาธารณะขนาดเล็กริมแมน่ า้เจ้าพระยา บริเวณท่ีจอดรถวดัทองนพคณุ 
และด้านหน้ามลูนิธิคณุธรรมเตก็ก่า จีจินเกาะ (ภาพท่ี 48) 
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ภาพท่ี 47 แสดง ต าแหนง่ปา้ยบอกเส้นทางจกัรยาน 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

จดุจอดจกัรยานท่ีมีอยูเ่ดมิในพืน้ท่ีศกึษานัน้ ส่วนใหญ่มีแตป่า้ยบอกว่าเป็นจดุจอด 
โดยไมไ่ด้มีกายภาพอ่ืนมารองรับ (ภาพท่ี 49) เช่น ร่มเงา หรือหลงัคาส าหรับจดุจอด และ ท่ีล็อค
จกัรยาน ซึง่ส าคญัมากเพราะปัจจบุนัมีการโจรกรรมจกัรยานเป็นจ านวนมาก ไมเ่ว้นแมแ่ตจ่กัรยาน
แมบ้่านโดยมีต าแหนง่เดียวท่ีมีท่ีล็อคจกัรยานคือบริเวณสวนสาธารณะขนาดเล็กริมแมน่ า้
เจ้าพระยา ซึง่ท่ีล็อคประเภทนี ้ไมส่ามารถรองรับการล็อคจกัรยานได้ทกุประเภทจกัยาน และยงัมี
ปริมาณไมเ่พียงพอตอ่การใช้งานอีกด้วย 
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ภาพท่ี 48 แสดงต าแหนง่จดุจอดจกัรยานท่ีมีอยูเ่ดมิ บนเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

จากการลงส ารวจข้อมลู ทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา และชมุขน 

โดยรอบ พบวา่ พืน้ท่ีศกึษา เหมาะส าหรับการใช้จกัรยานในการสญัจรเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมี 

ความเป็นชมุชน  มีกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ค้าขาย  มีศาสนสถาน และสวนสาธารณะ ในรัศมีไมเ่กิน 3  
กิโลเมตร ซึง่ไมไ่กลเกินไปส าหรับการใช้จกัรยาน และมีร่มเงาในเส้นทางพอสมควร โดยเฉพาะชว่ง 

เช้าและเย็นจะมีร่มเงาของตวัอาคารชว่ยบงัแดดได้ และรถยนต์ในพืน้ท่ีศกึษาขบัด้วยความเร็วไม่ 
มากนกั เน่ืองจากความเป็นชมุชนท าให้ต้องระวงัคนเดนิเท้า จงึท าให้ชว่ยลดอนัตรายและเพิ่ม 

ความมัน่ใจในความปลอดภยัท่ีจะออกมาใช้จกัรยานมากขึน้ด้วย 
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ภาพท่ี 49 แสดงลกัษณะทางกายภาพจดุจอดจกัรยานท่ีมีอยูเ่ดมิ บนเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา
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บทที่ 5 

ผลการส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในบทนีจ้ะท าการสรุปข้อมลูทัง้หมดท่ีได้มาจากการลงส ารวจพืน้ท่ี ทัง้ข้อมลูทาง 

กายภาพของเส้นทาง ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้จกัรยาน  และข้อมลูเก่ียวกบัผู้ใช้งาน ลกัษณะการใช้ 

งาน ระยะทางท่ีใช้ วตัถปุระสงค์การใช้งาน ชว่งเวลาท่ีใช้งาน รวมถึงความพงึพอใจในการใช้งาน 

เส้นทางจกัรยานเส้นนี ้และท าการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบค าถามการวิจยัตอ่ไป 

 
1. ผลการส ารวจข้อมูล 

ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือท าการเก็บข้อมลู ดงันี  ้

1) ลงเก็บข้อมลูจากการสงัเกตการณ์ด้วยตนเอง ลกัษณะการใช้งานเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษา ได้แก่ การนบัจ านวนคนท่ีใช้เส้นทางในเชิงปริมาณ และในเชิงคณุภาพ แยกตาม 

ปัจจยัตา่งๆ เชน่ เพศ วยั ประเภทของจกัรยาน และชว่งเวลาในการใช้งาน 

2) ลงส ารวจความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา โดยใช้ 

แบบสอบถามเพื่อส ารวจความพงึพอใจและเก็บข้อมลูของผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา แบบ 

สอบถามท่ีใช้นัน้มีทัง้ท่ีเป็นเอกสาร และแบบออนไลน์ 

โดยจากการเก็บข้อมลูจากการสงัเกตการณ์และแบบสอบถาม มีผลการเก็บข้อมลู 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ผลจากการส ารวจโดยวิธีสังเกตการณ์ 

  จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือส ารวจปริมาณและลกัษณะการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษานัน้ผู้วิจยัได้ท าการนบัจ านวนคนท่ีป่ันจกัรยานบนเส้นทางท่ีศกึษาโดยแยกตาม เพศ วยั  
ประเภทของจกัรยาน และชว่งเวลาในการใช้งาน โดยนบัเฉพาะผู้ ท่ีป่ันจกัรยานผา่นจดุสงัเกตการณ์ 

ทัง้ 2 จดุ จดุสงัเกตการณ์แรกคือ บริเวณด้านหน้า อทุยานเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทรา  
บรมราชชนนี จดุสงัเกตการณ์ท่ี 2 คือ บริเวณหน้าโรงเรียนวดัทองธรรมชาติ ชว่งเวลาท่ีท าการนบั 

จ านวนผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยาน ตัง้แต ่07.00-17.00 น. โดยนบัวนัท างาน (จนัทร์-ศกุร์) 2ครัง้ (วนั)  
และนบัวนัหยดุสดุสปัดาห์ 2 ครัง้ (วนั)    

ผลการสงัเกตการณ์ ผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ทัง้ 2 จดุสงัเกตการณ์ พบวา่ มี 

จ านวนผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานสญัจรผา่นจดุสงัเกตการณ์รวมทัง้ 4 วนั เป็นจ านวนทัง้สิน้ 727 คนั  
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โดยมีคา่เฉล่ีย 182 คนั/วนั โดยพิจารณาคณุลกัษณะของผู้ใช้เส้นทางและลกัษณะการใช้งานท่ี 

สามารถสงัเกตได้ด้วยสายตา แล้วน ามาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กบัการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษา อนัได้แก่ เพศ วยั ประเภทจกัรยาน และชว่งเวลาในการใช้งาน โดยสามารถสรุปข้อมลูในแต่ 
ละปัจจยัได้ ดงันี ้(ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์ 
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1.1.1 วันท่ีใช้งานเส้นทางจักรยาน (วันท างาน-วันหยุดสุดสัปดาห์) 
   เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียจ านวนผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยาน แยกวนั 

ท างานกบัวนัหยดุสดุสปัดาห์ พบวา่มีปริมาณใกล้เคียงกนั โดยในวนัหยดุสดุสปัดาห์ มีคา่เฉล่ีย 

จ านวนผู้ใช้งานเส้นทางมากกวา่วนัธรรมดาอยูเ่ล็กน้อยประมาณ 7.5 % 

1.1.2 เพศ 

                เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียตอ่วนัในเร่ืองเพศของผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ี
ศกึษา พบว่า มีผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานเป็นเพศชายและเพศหญิงในจ านวนใกล้เคียงกนั โดยมี 

ผู้ใช้งานท่ีเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายเพียงเล็กน้อยประมาณ 10% อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณา 

ในรายละเอียดลงไปพบวา่ ในวนัท างานนัน้มีการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาของทัง้สองเพศ 

เทา่ๆกนั แตใ่นวนัหยดุสดุสปัดาห์นัน้ เพศหญิงใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษามากกว่าเพศชาย 

อยา่งเห็นได้ชดัพอสมควร 

1.1.3 วัย 

   เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียตอ่วนัในเร่ืองวยัของผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษา (ท่ีได้จากการประมาณด้วยสายตา) พบวา่ผู้ ท่ีใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษามากท่ีสดุคือ 
วยัท างาน-วยักลางคน เป็นจ านวนมากถึงคร่ึงหนึง่ของผู้ใช้เส้นทางจกัรยานทัง้หมด รองมาคือ
วยัรุ่น-วยัท างานตอนต้น ผู้  สงูอาย ุและวยัเด็กตามล าดบั  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดลงไปพบวา่ 
กลุม่ผู้ใช้งาน วยัท างาน-วยักลางคนและวยัรุ่น-วยัท างานตอนต้น จะใช้เส้นทางจกัรยานในวนั
ท างานมากกวา่ในวนัหยดุสดุสปัดาห์เล็กน้อย แตก่ลุม่ผู้สงูอายแุละเด็ก จะมีการใช้จกัรยานใน
วนัหยดุสดุสปัดาห์มากกวา่วนัท างาน โดยเฉพาะวยัเด็กจะมีอตัราการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา
เพิ่มขึน้ประมาณหนึง่เทา่ตวั 

1.1.4 ประเภทของจักรยาน 

         เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียตอ่วนัในเร่ืองประเภทของจกัรยานท่ีใช้ใน 

เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา พบวา่ มีจ านวนจกัรยานแมบ้่านมากท่ีสดุถึง 85% รองลงมาคือจกัรยาน 

พบั สว่นท่ีพบจ านวนน้อยคือจกัรยานเสือภเูขาและจกัรยานเสือหมอบ ประมาณ 2.5% เทา่นัน้ เม่ือ 

พิจารณาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียในการใช้งานของจกัรยานพบั จกัรยานเสือภเูขาและจกัรยานเสือ 

หมอบ ระหวา่งวนัท างานกบัวนัหยดุสดุสปัดาห์พบวา่มีคา่ใกล้เคียงกนัมาก ยกเว้นจกัรยานแมบ้่าน  
ซึง่มีอตัราการใช้งานในช่วงวนัหยดุเพิ่มขึน้ถึง20% 

1.1.5 ช่วงเวลาในการใช้งานเส้นทางจักรยาน 

              เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียตอ่วนัในเร่ืองชว่งเวลาในการใช้งานเส้นทาง 
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จกัรยานท่ีศกึษา พบวา่ชว่งเวลาท่ีมีจ านวนผู้ ใช้งานมากท่ีสดุคือ ชว่งบา่ยแก่ๆ ถึงชว่งเย็น สว่น 

ชว่งเวลาท่ีมีคนใช้งานน้อยท่ีสดุคือชว่งเวลาเช้า (7.00-9.00น.) แตเ่ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ 

ระหวา่งวนัท างานกบัวนัหยดุสดุสปัดาห์พบวา่ ในวนัหยดุจะมีการใช้เส้นทางจกัรยานในชว่งเวลา 

สายถึงบา่ยมากกวา่ในวนัท างาน แตจ่ะมีการใช้เส้นทางจกัรยานในชว่งเวลาเช้าและเย็นนัน้น้อย 

กวา่วนัท างาน 

ผลจากการสงัเกตการณ์สรุปได้วา่ ผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา เป็นเพศชายและเพศ
หญิงจ านวนใกล้เคียงกนั โดยสว่นใหญ่อายอุยูใ่นช่วงวยัท างาน (30-59 ปี)  ซึง่ใช้จกัรยานแมบ้่าน 

ในการสญัจรเป็นสว่นใหญ่ ถึงร้อยละ 85 ใช้จกัรยานในวนัท างานและวนัหยดุจ านวนใกล้เคียงกนั 

และใช้จกัรยานในช่วงเวลาเย็นมากท่ีสดุ 

 
1.2 ผลจากการส ารวจโดยแบบสอบถาม 

ผู้วิจยัได้ท าการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้อยูอ่าศยัในพืน้ท่ี ทัง้ท่ีเป็น 

เอกสารและทางออนไลน์ โดยแบบท่ีเป็นเอกสารผู้วิจยัได้ลงไปสอบถามด้วยตนเอง และ 

แบบสอบถามออนไลน์นัน้ได้ขอความร่วมมือจากเว็บไซต์จกัรยาน รวมทัง้สิน้ 55 คน แบง่เป็น 

      แบบสอบถามเอกสารท่ีสอบถามด้วยตนเอง                จ านวน  32 คน 

      แบบสอบถามออนไลน์    จ านวน  23 คน 

ค าถามในแบบสอบถามทัง้ 2 สว่นมีเนือ้หาเหมือนกนั โดยแบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี  ้

      ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

      ตอนท่ี 2  ข้อมลูสอบถามเก่ียวกบัการใช้จกัรยานในชีวิตประจ าวนั 

      ตอนท่ี 3  ข้อมลูสอบถามเก่ียวกบัการใช้งานและความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทาง   
                    จกัรยานท่ีศกึษา 

      ตอนท่ี 4  ข้อมลูสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจในการใช้งานในแตล่ะโซนของ 

              เส้นทางท่ีศกึษา    
นอกจากนี ้ในการตอบแบบสอบถามตอนท่ี 4 ผู้วิจยัได้จดัท าแผนท่ีระบโุซนและภาพ 

ตวัแทนลกัษณะทางกายภาพของแตล่ะโซน มาใช้ประกอบในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ผู้ตอบ 

แบบสอบถามเข้าใจลกัษณะทางกายภาพในแตล่ะโซน มากขึน้ด้วย 

        จากการเก็บแบบสอบถามทัง้ 2 ทาง สามารถน ามาสรุปข้อมลูท่ีได้ตามหวัข้อตา่งๆได้ 

ดงันี ้
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1.2.1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

             ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถามนี ้ผู้วิจยัท าการสอบถาม 

เพ่ือน าข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือหาความสมัพนัธ์ร่วมกับข้อมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจในเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษา โดยข้อมลูทัว่ไปท่ีท าการสอบถามนัน้ ได้แก่ เพศ วยั ระดบัการศกึษา อาชีพ และ 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยผลท่ีได้ในแตล่ะหวัข้อ เป็นดงันี ้(ตารางท่ี 5) 
1.2.1.1 เพศ 

                          เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 ประเภท  
พบวา่ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยเม่ือพิจารณาในราย 

ละเอียดลงไปพบวา่ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามประเภทออนไลน์เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

ประมาณเทา่ตวั แตจ่ านวนผู้ตอบแบบสอบถามประเภทเอกสารเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

ประมาณ 20% เท่านัน้ 

1.2.1.2 วัย 

     เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้2ประเภท  
พบวา่ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ชว่งวยัท างาน (30-59) ปีมากท่ีสดุถึง 60% รองมาคือวยั 

ผู้สงูอาย ุวยัรุ่น และวยัเด็กตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดลงไปพบวา่ข้อมลูจากทัง้ 2 

ประเภทนัน้เป็นไปในทางเดียวกนั 

1.2.1.3 ระดับการศึกษา 

     เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้2ประเภท  
พบวา่ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่มธัยมศกึษามากท่ีสดุ รองลงมาคือ 

ปริญญาตรี โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียดลงไปพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามประเภทเอกสารนัน้ มี 

ระดบัการศกึษาต ่ากวา่มธัยมศกึษาเป็นจ านวนมากกวา่แบบสอบถามออนไลน์ประมาณเทา่ตวั  
และ มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีเป็นจ านวนน้อยกวา่แบบสอบถามออนไลน์เกือบ 2 เทา่ตวั 

1.2.1.4 อาชีพ 

     เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 ประเภท  
พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ มากท่ีสดุจากทัง้ 2 

ประเภทแบบสอบถามประมาณ 53% และประกอบอาชีพแมบ้่าน/พอ่บ้าน น้อยท่ีสดุจากทัง้ 2  
ประเภทแบบสอบถามอยูท่ี่ 2% ด้วย 
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ตารางท่ี 5 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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1.2.1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

เม่ือน าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 ทางมารวมกนั 

พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท มากท่ีสดุ 

จ านวนถึง 40% รองมาคือน้อยกว่า 10,000 บาทอยู่ท่ี 36% เม่ือพิจารณาข้อมลูแยกตามประเภท 

แบบสอบถามพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามประเภทเอกสาร มีรายได้น้อยกวา่10,000 บาทมากท่ีสดุ 

อยูท่ี่ 47%  แตผู่้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จะมีรายได้อยูใ่นชว่ง 10,000-20,000 บาทมากท่ีสดุ 

อยูท่ี่ 52% 

ผลการส ารวจข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามทัง้แบบเอกสาร 

และออนไลน์  พบวา่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงเล็กน้อย สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอาย3ุ0-59 ปี ส่วน 

ใหญ่มีระดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษา  และส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจสว่นตวั หรืออาชีพอิสระ  
รายได้สว่นใหญ่อยูใ่นชว่ง 10,000-20,000 บาท 

 
1.2.2 ข้อมูลเก่ียวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน 

             ข้อมลูในสว่นนี ้ผู้วิจยัสอบถามเก่ียวกบัการใช้จกัรยานในชีวิต 

ประจ าวนัของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัผลจากการสอบถามความพงึพอใจ 

ในการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ได้แก่ ประเภทจกัรยานท่ีใช้ และช่วงเวลาในการใช้งาน โดย 

ผลท่ีได้เป็นดงันี ้ 
1.2.2.1 ประเภทของจักรยาน 

     เม่ือน าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 ทางมารวมกนั 

พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จกัรยานแม่บ้านมากท่ีสดุ รองลงมาคือจกัรยานพบั จกัรยาน 

เสือภเูขา และจกัรยานเสือหมอบตามล าดบั  เม่ือพิจารณาข้อมลูแยกตามประเภทแบบสอบถาม 

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามประเภทเอกสารมีอตัราการใช้จกัรยานแม่บ้านมากกวา่ผู้ตอบแบบ 

สอบถามออนไลน์อยูป่ระมาณ 50% สว่นจกัรยานพบัมีอตัราท่ีเท่าๆกนัจากทัง้ 2 ประเภท 

แบบสอบถาม (ตารางท่ี 6) 
โดยในสว่นของจกัรยานอ่ืนๆท่ีผู้ตอบแบบสอบถามระบมุานัน้ มกัเป็นจกัรยานท่ีมี 

ศกัยภาพสงูและท าความเร็วสงู เชน่ จกัรยานฟิกเกียร์ จกัรยานไฮบริด หรือเป็นจกัรยานท่ีออกแบบ 

เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ เชน่ จกัรยานทัว่ร่ิง หรือจกัรยานนัง่ป่ัน เป็นต้น ซึง่ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจะ 

ไมน่ ามาร่วมวิเคราะห์ด้วย เน่ืองจากเป็นสว่นน้อยมากหากเทียบกบัจกัรยานประเภทอ่ืนๆ 

1.2.2.2 ช่วงเวลาในการใช้จักรยานในพืน้ที่ศึกษา 
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     เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ใช้งานแตล่ะชว่งเวลาทัง้แบบ 

สอบถามเอกสารและออนไลน์ โดยให้เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ 

จกัรยานในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษามากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกได้แก่ อนัดบั1 คือในช่วงเวลาบา่ยแก่ๆ- 
เย็น อนัดบั 2 คือชว่งเช้าและเย็นหลงั6โมงเย็นเป็นต้นไป อนัดบั 3 คือชว่งสายๆ สว่นช่วงเวลาท่ีคน 

ใช้จกัรยานน้อยท่ีสดุ คือชว่งเวลาบา่ย (ตารางท่ี 7)  

เม่ือพิจารณาข้อมลูแยกตามประเภทแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ออนไลน์ มีการใช้งานจกัรยานในชว่งเวลาเช้า (05.00-09.00 น.) และชว่งเวลาเย็น-หวัค ่า 
(18.00น. เป็นต้นไป) มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามแบบเอกสาร  
ตารางท่ี 6 ข้อมลูประเภทจกัรยานท่ีใช้งานในพืน้ท่ีศกึษา 

 

 
ตารางท่ี 7 ข้อมลูชว่งเวลาในการเดนิทางด้วยจกัรยานในพืน้ท่ีศกึษา 
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ผลการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัการใช้จกัรยานในชีวิตประจ าวนั พบวา่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้จกัรยานแมบ้่านสญัจรในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา และใช้จกัรยานใน
การสญัจรในชว่งเวลาบา่ยแก่ๆ-ชว่งเย็น มากท่ีสดุ 

 
1.2.3 ข้อมูลเก่ียวกับการใช้จักรยานในเส้นทางจักรยานท่ีศึกษาและความพงึ 

พอใจในภาพรวม 

       ข้อมลูในสว่นนี ้ผู้วิจยัท าการสอบถามเก่ียวกบัการใช้จกัรยานในเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษา เพ่ือท าการวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูในสว่นอ่ืนๆ เพ่ือท าการสรุปผลการทดลองและ 

ข้อเสนอแนะตอ่ไป ได้แก่ ความถ่ีในการใช้จกัรยานในเส้นทางท่ีศกึษา จดุหมายปลายทางในการใช้ 

จกัรยาน ความคิดเห็นหากมีการปรับปรุงเส้นทาง ความพึงพอใจในการใช้เส้นทางในภาพรวม  
รวมถึงปัจจยัท่ีคดิวา่เป็นอปุสรรคในการมใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาอีกด้วย 

1.2.3.1 ความถี่ในการใช้จักรยานในเส้นทางจักรยานท่ีศึกษา 

            เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้แบบสอบถาม 

เอกสารและออนไลน์ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความถ่ีในการใช้จกัรยานอยูท่ี่  
มากกวา่ 5 วนั / สปัดาห์มากท่ีสดุ รองลงมาคือ 1-2 วนั / สปัดาห์ น้อยกว่า1 วนั/สปัดาห์ และ3-5 

วนั / สปัดาห์ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาข้อมลูแยกตามประเภทแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทเอกสารมีความถ่ีในการใช้จกัรยานในเส้นทางท่ีศกึษาในชว่ง มากกว่า 5 วนั / สปัดาห์ มาก 

ท่ีสดุอยูท่ี่ 50% ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มีความถ่ีในการใช้จกัรยานอยูใ่นชว่ง 1-2 วนั/ 
สปัดาห์มากท่ีสดุ อยูท่ี่ 43% (ตารางท่ี 8) 
 

ตารางท่ี 8 ข้อมลูความถ่ีในการใช้จกัรยานในพืน้ท่ีศกึษา 
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1.2.3.2 ความเหน็หากมีการปรับปรุงทางกายภาพเส้นทางจักรยาน 

ที่ศึกษา 

    เม่ือท าการสอบถามว่า หากมีการปรับปรุงทางกายภาพเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษาให้ใช้งานได้สะดวกขึน้ ทา่นเห็นด้วยหรือไม ่อยา่งไร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 

2 ประเภทแบบสอบถามตา่งเห็นด้วยมากถึง 80% โดยผู้ตอบแบบสอบถามเอกสารจะมีเปอร์เซ็นต์ 

ความไมเ่ห็นด้วย สงูกวา่แบบสอบถามออนไลน์ประมาณ 2 เท่า 

เม่ือสอบถามถึงเหตผุล ผู้ ท่ีตอบว่า เห็นด้วย ให้เหตผุลวา่ เพ่ือให้มีการใช้งานเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษาได้โดยสะดวกและปลอดภยัมากยิ่งขึน้ สว่นผู้ ท่ีตอบว่าไมเ่ห็นด้วยนัน้ ให้เหตผุลวา่  
เน่ืองจากเกรงว่าในการปรับปรุงเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษานัน้ จะสง่ผลกระทบกบัชาวบ้านท่ีอาศยั 

อยูท่ัง้ 2 ฝ่ังของเส้นทางจกัรยานในชว่งนัน้ๆ (ตารางท่ี 9) 
ตารางท่ี 9 ข้อมลูความเห็นหากมีการปรับปรุงทางกายภาพเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

 
1.2.3.3 จุดหมายปลายทาง 

     เม่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบจุดุหมายปลายทางในการใช้ 

จกัรยานในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาโดยให้เลือกตอบได้มากกวา่1 ข้อ ข้อมลูท่ีได้ทัง้จากแบบ 

สอบถามเอกสารและออนไลน์ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้จกัรยานเพ่ือเดินทางไปยงั 

ตลาด/ร้านค้า มากท่ีสดุ รองลงมาคือสวนสาธารณะ และน้อยท่ีสดุคือโรงเรียน / สถานศกึษา 
(ตารางท่ี 10) 

โดยในตวัเลือก อ่ืนๆ นัน้ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้จกัรยานเดินทางไปยงั สถานท่ี 

ท างาน ทัง้ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีศกึษา เดินทางไปบ้านเพ่ือนหรือญาติๆ เป็นต้น 

1.2.3.4 อุปสรรคทางกายภาพท่ีมีผลต่อการใช้จักรยานของผู้คน ท่ี 

ใช้เส้นทางเส้นนี ้

    จากการสอบถามความคิดเห็น ของผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา  
วา่ทา่นเห็นวา่ข้อใดเป็นอปุสรรคทางกายภาพท่ีมีผลตอ่การใช้จกัรยานในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 
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บ้าง โดยสามารถเลือกตอบได้มากกวา่1ข้อ (ตารางท่ี 11) 
ตารางท่ี 10 ข้อมลูจดุหมายปลายทางในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

 

เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้แบบสอบถามเอกสารและออนไลน์ พบว่า 
อปุสรรคทางกายภาพท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือก 4 อนัดบัแรก คือ ทางจกัรยานถกูรุกล า้โดยยาน
พานหะอ่ืน อนัตรายจากอบุตัเิหต ุผิวทางขรุขระเป็นหลมุบอ่ และขาดท่ีจอดจกัรยานปลอดภยั 

โดยตวัเลือก อ่ืนๆ นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามระบถุึงปัญหาเร่ืองเส้นทางไมค่รอบคลมุ 

พืน้ท่ีตา่งๆในพืน้ท่ีศกึษาเทา่ท่ีควร และทางบางชว่งไมต่อบสนองการใช้งานจริงเทา่ท่ีควร เป็นต้น 

ตารางท่ี 11 ข้อมลูเก่ียวกบัอปุสรรคทางกายภาพในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 
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1.2.3.5 ความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทางจักรยานท่ีศึกษา 

    จากการท าแบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจในการใช้งาน 

เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาทัง้ 2 ประเภทแบบสอบถามนัน้ พบวา่โดยสว่นใหญ่ พงึพอใจในการใช้
งานเส้นทางท่ีศกึษา คิดเป็น 47% และเม่ือพิจารณาเปอร์เซ็นต์รวมของตวัเลือก พงึพอใจ และพงึ
พอใจเป็นอยา่งยิ่ง พบวา่ มีสดัสว่นมากเกือบถึง 70% แสดงถึงความพงึพอใจในเส้นทางจกัรยานท่ี
ศกึษานีค้อ่นข้างสงูมาก โดยผู้ ท่ีตอบตวัเลือกไมพ่อใจเป็นอยา่งยิ่ง มีเพียง 1% เทา่นัน้ (ตารางท่ี 
12) 
 

ตารางท่ี 12 ข้อมลูความพงึพอใจในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

 

 
1.2.3.6 อุปสรรคทางกายภาพใดที่ต้องการให้แก้ไขมากที่สุด 

               เม่ือพิจารณาจากค าตอบเร่ืองอปุสรรคทางกายภาพเส้นทางท่ี 

ศกึษาท่ีอยากให้ปรับปรุงมากท่ีสดุทัง้2ประเภทแบบสอบถาม โดยให้คา่คะแนนจาก 1-6 พบว่า คา่ 

คะแนนของเร่ืองท่ีต้องการให้ปรับปรุงมากท่ีสดุคือ อนัตรายจากอบุตัเิหต ุส่วนคา่คะแนนต ่าสดุคือ 

เร่ืองขาดร่มเงาริมถนน 

เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเอกสาร 

ต้องการให้ปรับปรุงในด้านอนัตรายจากอบุตัเิหตมุากท่ีสดุ สว่นผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

ต้องการให้ปรับปรุง ด้านทางจกัรยานถกูรุกล า้โดยยานพานะอ่ืนมากท่ีสดุ (ตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13 ข้อมลูคา่คะแนนอปุสรรคท่ีต้องการให้แก้ไขมากท่ีสดุ-ต ่าสดุ 

 

 

ผลการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัการใช้จกัรยานในเส้นทางท่ีศกึษาและความพงึพอใจใน 

ภาพรวม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้จกัรยานในพืน้ท่ีศกึษามากกวา่ 5 วนั/สปัดาห์ 
โดยมีจดุหมายปลายทางคือ ตลาด/ร้านค้ามากท่ีสดุ ผู้ใช้เส้นทางสว่นใหญ่พงึพอใจในการใช้งาน 
และเห็นด้วยหากจะมีการปรับปรุงเส้นทาง  โดยสิ่งท่ีเห็นว่าเป็นอปุสรรคในการใช้งานมากท่ีสดุคือ 
ทางถกูรุกล า้ แตอ่ปุสรรคท่ีต้องการให้แก้ไขมากท่ีสดุคือ อนัตรายจากอบุตัเิหตุ 
 

1.2.4 ข้อมูลเก่ียวกับความพงึพอใจในการใช้เส้นทางจักรยานท่ีศึกษาในแต่ละ
โซน 

     ข้อมลูในสว่นนี ้ผู้วิจยัท าการสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจในการใช้เส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษาในแตล่ะโซน ตามท่ีแบง่ไว้ในเอกสารประกอบแบบสอบถาม เพ่ือน าผลท่ีได้ มาท า 

การวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูในสว่นอ่ืนๆ เพ่ือท าการสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะตอ่ไป 

1.2.4.1 ความพงึพอใจในการใช้เส้นทางจักรยานที่ศึกษา ในแต่ละ 

โซน 

ผู้วิจยัได้ท าการสอบถามถึงความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษาในแตล่ะโซนซึง่ตอ่เน่ืองกนั ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่โดยใช้ลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่ง 

กนัมาเป็นเกณฑ์  เพ่ือท าการส ารวจวา่ ผู้ ใช้งานเส้นทางจกัรยาน พึงพอใจเส้นทางในช่วงไหนมาก 

ท่ีสดุ-น้อยท่ีสดุ และเส้นทางชว่งนัน้มีลกัษณะทางกายภาพอยา่งไรบ้าง (ภาพท่ี 50) 
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โดยในตวัแบบสอบถามนัน้ผู้วิจยัได้แบง่ ออกเป็น 17 โซน ตามลกัษณะทางกายภาพท่ี 

เปล่ียนแปลงไป โดยเรียงล าดบัตามเส้นทางจากวดัอนงคารามถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร เพ่ือให้ผู้ตอบ 

แบบสอบถามเข้าใจได้ง่าย  โดยแทนแตล่ะโซนด้วยอกัษร A-Q และท า KEY PLAN พร้อมเลือก 

ภาพถ่ายตวัแทนเส้นทางนัน้ๆขึน้มา1 ภาพ เพ่ืออธิบายว่าโซนนัน้ๆคือจดุไหนของเส้นทาง และมี 
ลกัษณะทางกายภาพเป็นอย่างไร แล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้คะแนนความพงึพอใจ คือ  ดีมาก  
/ ดี / พอใช้ / แย ่/ แยม่าก แล้วน ามาให้คะแนน ดงันี  ้

 
           ดีมาก  = 5  คะแนน  ดี = 4  คะแนน  

      พอใช้ = 3  คะแนน                      แย่ = 2  คะแนน  

      แยม่าก = 1  คะแนน 

 
โดย ปัจจยัทางกายภาพ ท่ีน ามาสอบถามความพงึพอใจ มีดงันี ้

1) ความกว้างของเส้นทางสญัจร (รวมเส้นทางจกัรยานด้วย) 
2) พืน้ผิวจราจรของเส้นทางจกัรยาน 

3) สญัจรได้อย่างตอ่เน่ือง ไมมี่สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจกัรยาน (เชน่ รถยนต์/รถเข็นจอดทบั) 
4) ร่มเงาของเส้นทาง(ทัง้จากต้นไม้และร่มเงาอาคาร 

5) ความปลอดภยัจากอบุตัเิหตกุบัยานพาหนะตา่งๆ 

6) ความปลอดภยัจากอาชญากรรม(ทางไม่เปล่ียว หรือมีมมุอบั มีแสงสว่างเพียงพอ) 
 

หลงัจากได้ข้อมลูจากแบบสอบถามทัง้ 2 ประเภทมาแล้ว ผู้วิจยัได้ท าการแบง่โซน อีก 

ครัง้ตามความกว้างของทางสญัจร และลกัษณะอาคารท่ีอยูบ่นเส้นทางในชว่งนัน้ โดยไมมี่เร่ืองของ 

ล าดบัมาเก่ียวข้อง โดยสามารถแบง่ได้เป็น 4 โซน ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพแตกตา่งกนั ดงันี ้

(ภาพท่ี 51) 
         โซน1 - อาคารพาณิชย์ + ถนนกว้าง 

                   โซน2 - อาคารอ่ืนๆท่ีไมใ่ชอ่าคารพาณิชย์+ ถนนกว้าง 

                   โซน3 - อาคารพาณิชย์+ ถนนแคบ 

                   โซน4 - อาคารอ่ืนๆท่ีไมใ่ชอ่าคารพาณิชย์+ ถนนแคบ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 แสดงโซนตา่งๆเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพงึพอใจ 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 
เม่ือน าคา่คะแนนท่ีได้มาพิจารณาอีกครัง้ตาม 4 โซนข้างต้น ได้ผลดงัตอ่ไปนี ้(ตารางท่ี

14 ) 
เม่ือพิจารณาคะแนนของปัจจยัทางกายภาพตา่งๆ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 

พงึพอใจปัจจยัทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ในด้าน ความกว้างของทางสญัจร มาก 

ท่ีสดุ  คะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.42 คะแนน สว่นปัจจยัทางกายภาพท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 

พงึพอใจน้อยท่ีสดุคือ ความปลอดภยัจากอาชญากรรม คะแนนเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 2.83 คะแนน 

เม่ือน าข้อมลูทัง้จากแบบสอบถามเอกสารและแบบสอบถามออนไลน์มาพิจารณา  
พบวา่ โซนท่ีได้รับคา่คะแนนเฉล่ียรวมจากทกุปัจจยัทางกายภาพสงูท่ีสดุ คือ โซน 1 สว่นโซนท่ี 

ได้รับคา่คะแนนเฉล่ียรวมจากทกุปัจจยัทางกายภาพต ่าท่ีสดุ คือ โซน 3           
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ภาพท่ี 51 แสดงโซนตา่งๆตามความกว้างของทางสญัจรและลกัษณะอาคารบนทางชว่งนัน้ 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

ตารางท่ี 14 ข้อมลูคา่คะแนนความพงึพอใจในแตล่ะโซน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

 

 

 

 
เม่ือพิจารณาลงในรายละเอียดในแตล่ะโซนวา่ โซนใดมีปัจจยัทางกายภาพด้านใดท่ี 

ได้รับความพงึพอใจสงูท่ีสดุ พบวา่ โซนท่ีมีคะแนนความพงึพอใจในด้านความกว้างทางสญัจรและ 

ด้านพืน้ผิวทางสญัจรสงูท่ีสดุคือ โซน 1 สว่นโซนท่ีมีคะแนนความพงึพอใจในด้านป่ันได้อย่าง 

ตอ่เน่ือง (รถไมท่บัเลน) และด้านร่มเงาบนทางสญัจร(ต้นไม้/อาคาร)สงูท่ีสดุคือ โซน4 เชน่เดียวกนั 

โซนท่ีมีคะแนนความพงึพอใจในด้านความปลอดภยัจากอบุตัเิหตสุงูท่ีสดุคือโซน1และ4 (คะแนน 

เฉล่ียเทา่กนั) และโซนท่ีมีคะแนนความพงึพอใจในด้านความปลอดภยัจากอาชญากรรมสงูท่ีสดุคือ 

โซน 1 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในหวัข้อนีจ้ะเป็นการน าข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้จากการสรุปข้อมลู ทัง้ท่ีได้จากการ 

สงัเกตการณ์และการตอบแบบสอบถามแบบเอกสารและออนไลน์ มาท าการวิเคราะห์ถึง 

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางกายภาพตา่งๆกบัพฤตกิรรมในการใช้จกัรยานในพืน้ท่ีศกึษา รวมไปถึง 

วิเคราะห์ว่าปัจจยัทางกายภาพตา่งๆนัน้ สง่ผลถึงความพึงพอใจในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

อยา่งไรบ้าง เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาให้มีความเหมาะสมกบัการใช้ 

งานของผู้ใช้เส้นทางตอ่ไป 

จากผลการสรุปข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์ พบวา่ การใช้จกัรยานในเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษา มีจ านวนผู้ใช้งานคอ่นข้างมากในแตล่ะวนั อย่างไรก็ตาม แม้เส้นทางนีจ้ะถกู
สง่เสริมให้เป็นเส้นทางจกัรยานเพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียวของเขตคลองสาน และมีทวัร์จกัรยานเข้า 

มาทอ่งเท่ียวในสถานท่ีส าคญัในเส้นทางท่ีศกึษาอยู่บ้าง แตผู่้ใช้งานหลกัก็ยงัคงเป็นชาวบ้านท่ีอยู่ 
ในพืน้ท่ีมากกว่านกัท่องเท่ียว เส้นทางท่ีศกึษานีมี้ผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานทกุเพศทกุวยั โดยผู้ ท่ีใช้ 

งานมากท่ีสดุอยูใ่นชว่ง วยัท างาน-วยักลางคน (30-59ปี) และหากวิเคราะห์จากประเภทของ 

จกัรยานสว่นใหญ่ท่ีใช้ในเส้นทางนีคื้อ จกัรยานแม่บ้านนัน้ บง่ชีว้า่ ลกัษณะของการใช้จกัรยานใน 

พืน้ท่ีศกึษา เป็นการใช้จกัรยานเพ่ือการสญัจรในชีวิตประจ าวนั ไมใ่ชเ่พ่ือการออกก าลงักายหรือ 

นนัทนาการ โดยมีการใช้งานตลอดทัง้วนั ซึง่ชว่งท่ีมีการใช้งานมากท่ีสดุคือชว่งบา่ยถึงช่วงเย็น 

(15.00-17.00น.) เน่ืองจากเป็นชว่งเวลาพกัผ่อนและแดดไมแ่รงแล้ว ลกัษณะพิเศษของเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษานีคื้อ มีความหลากหลายทางกายภาพในแตล่ะชว่งของเส้นทาง ท าให้สามารถท า 

การเปรียบเทียบความพงึพอใจในการใช้เส้นทางแตล่ะชว่งได้ชดัเจนยิ่งขึน้   
จากค าถามการวิจยัท่ีวา่ องค์ประกอบทางกายภาพใดบ้างท่ีสนบัสนนุการใช้งาน 
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เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา และผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษามีความพงึพอใจแล้วหรือไม ่มาก 

น้อยระดบัใด เม่ือท าการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม แสดงให้เห็นวา่ผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษาสว่นใหญ่ มีความพงึพอใจในการใช้เส้นทางจกัรยานในภาพรวมอยูใ่นระดบั พงึพอใจ  
( 4 คะแนน) และเห็นด้วยหากจะมีการปรับปรุงกายภาพของเส้นทางเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและ 

ปลอดภยัย่ิงขึน้ แสดงให้เห็นวา่ เส้นทางจกัรยานเส้นนีมี้ความส าคญักบัผู้คนในพืน้ท่ีศกึษามาก 

พอสมควร 

จากค าถามงานวิจยัท่ีวา่ องค์ประกอบทางกายภาพใดบ้างท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การใช้ 

งานเส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ระหว่างวดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร พบวา่ 

ปัจจยัทางกายภาพในด้านความปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุเป็นปัจจยัท่ีได้คะแนนสงูสดุ แสดงให้เห็น 

วา่ หากผู้ใช้จกัรยานสามารถใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภยั ก็จะท าให้ผู้ใช้เส้นทางพงึพอใจในการใช้ 

งานมากขึน้ นอกจากนีอ้าจท าให้ผู้คนหนัมาใช้จกัรยานในการเดนิทางในพืน้ท่ีศกึษามากย่ิงขึน้ด้วย  
เน่ืองจากคนบางกลุม่ยงัไมก่ล้าออกมาใช้จกัรยานเน่ืองจากยงัมีความกงัวลในเร่ืองของความ 

ปลอดภยันัน่เอง 

สว่นปัจจยัท่ีมีผลคอ่นข้างน้อยตอ่ความพงึพอใจของผู้ใช้เส้นทางจกัรยานนีคื้อ ร่มเงา 

ริมทางและทางจกัรยานขาดความตอ่เน่ือง ซึง่จากการลงพืน้ท่ีศกึษาเพ่ือเก็บข้อมลูทางกายภาพ 

เส้นทางท่ีศกึษา พบวา่ร่มเงาในพืน้ท่ีศกึษาท่ีเกิดจากต้นไม้ริมทางนัน้คอ่นข้างน้อย มีแคบ่างชว่ง 

ของเส้นทางเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากชว่งเวลาส่วนใหญ่ท่ีคนใช้งานเส้นทางคือช่วงเวลาเย็น  
รองลงมาคือช่วงเช้า ซึง่ท าให้สามารถได้รับร่มเงาจากอาคารได้ ท าให้เร่ืองร่มเงาไมเ่ป็นปัญหามาก 

นกั สว่นเร่ืองความตอ่เน่ืองของเส้นทางนัน้ไมเ่ป็นปัญหาส าหรับคนในพืน้ท่ี เน่ืองจากคนในพืน้ท่ี 

ยอ่มรู้เส้นทางกนัดีอยูแ่ล้ว 

เม่ือท าการสอบถามความพงึพอใจในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาในภาพรวม โดย  
วิเคราะห์ในแตล่ะปัจจยัทางกายภาพ พบว่า ผู้ใช้เส้นทางมีความพงึพอใจในด้านความกว้างของ  
ทางสญัจรมากท่ีสดุและมีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยัจากอาชญากรรมน้อยท่ีสดุ   
เน่ืองจากเส้นทางในหลายช่วงของเส้นทางท่ีศกึษานัน้มีความกว้างพอสมควร และชว่งท่ีทางแคบ  
กลบัมีประโยชน์ตรงท่ีท าให้รถยนต์ไมส่ามารถเข้าถึงได้ จกัรยานจงึใช้งานได้สะดวก ส่วนเร่ือง  
ความพงึพอใจในด้านความปลอดภยัจากอาชญากรรมนัน้ สามารถวิเคราะห์ได้วา่ เน่ืองจากบาง  
ชว่งของเส้นทางมีมมุอบัเป็นด้านหลงัของอาคารพาณิชย์ ท าให้มีความเปล่ียวพอสมควร ซึง่อาจท า 

ให้คนบางกลุม่ไมก่ล้าใช้เส้นทางในบางชว่งเวลา เน่ืองจากกลวัอนัตรายจากอาชญากรรม 

เม่ือท าการสอบถามความพงึพอใจในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาในแตล่ะโซนแล้ว 
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น ามาพิจารณาประกอบกบัแผนท่ีโซนตา่งๆและภาพตวัแทนของแตล่ะโซนจะสามารถเห็น 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในด้านตา่งๆ กบัลกัษณะทางกายภาพได้ชดัเจนขึน้ เพ่ือท า 

การวิเคราะห์ และสามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษาให้ดีขึน้ได้   
โดยสามารถท าการวิเคราะห์แยกตามแตล่ะปัจจยัทางกายภาพในด้านตา่งๆ ดงันี  ้

2.1 ความกว้างทางสัญจร  

             ความกว้างทางสญัจร เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลตอ่การใช้จกัรยาน เน่ืองจากความ 

กว้างของทางสญัจรท่ีเพียงพอจะท าให้สามารถใช้จกัรยานได้โดยสะดวกและปลอดภยั และลด 

ปัญหาท่ีจะเกิดกบัการสญัจรร่วมกบัยานพาหนะอ่ืนหรือคนเดนิเท้าให้น้อยลงด้วย การจะพิจารณา 

วา่ความกว้างขนาดไหนถึงจะเพียงพอนัน้ต้องพิจารณาร่วมกบัจ านวนผู้คนและยานพาหนะท่ีผา่น 

บริเวณนัน้ควบคูก่นัไปด้วย ว่ามีความสมดลุกนัหรือไม่ 
เม่ือน าคา่คะแนนความพงึพอใจสงูสดุในด้านความกว้างทางสญัจรคือโซน1 และคา่ 

คะแนนความพงึพอใจต ่าสดุคือโซน3 มาพิจารณาร่วมกบัแผนท่ีและภาพตวัอยา่ง เน่ืองจากผู้วิจยั 

ได้ก าหนดให้โซน 1 นัน้มีความกว้างในระดบัท่ีรถยนต์สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถ 

สวนกนัได้ขึน้ไป ประกอบกบัการใช้งานอาคารเป็นอาคารพาณิชย์ ซึง่อาจเป็นจดุหมายปลายทาง 

ในการใช้จกัรยานในเส้นทางท่ีศกึษา จงึท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจมาก สว่นโซน 3 

นัน้ แม้มีลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย์ แตด้่วยความกว้างของทางท่ีแคบ ( รถยนต์สวนกนัไมไ่ด้ หรือ 

รถยนต์ไมส่ามารถเข้าถึงได้ ) ท าให้ในการสญัจรหรือหยดุเพ่ือซือ้ของนัน้ท าได้ยากจงึท าให้ความพงึ 
พอใจต ่านัน่เอง (ภาพท่ี 52) 
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ภาพท่ี 52 แสดงภาพตวัแทนโซนท่ีได้คะแนนเร่ืองความกว้างของเส้นทางจกัรยานสงูสดุ 

2.2 พืน้ผิวทางสัญจร 

พืน้ผิวทางสญัจร เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลตอ่การใช้จกัรยาน เน่ืองจากพืน้ผิวของทาง 

สญัจรท่ีมีคณุภาพพอ จะท าให้สามารถใช้จกัรยานได้โดยปลอดภยัมากขึน้ เน่ืองจากผิวทางท่ี 

ขรุขระมีหลมุบอ่ มีความล่ืนจากคราบตา่งๆ รวมถึงตะแกรงทอ่ระบายน า้ท่ีวางตวัในแนวเดียวกบั 

เส้นทางนัน้ อาจท าให้เกิดอบุตัเิหตกุบัผู้ใช้จกัรยานได้ เน่ืองจากจกัรยานนัน้มีหน้าล้อท่ีแคบ หาก 

เสียสมดลุล้มแล้วอาจเกิดอนัตรายได้ 
เม่ือน าคา่คะแนนความพงึพอใจสงูสดุในด้านพืน้ผิวทางสญัจรคือโซน1 และคา่ 

คะแนนความพงึพอใจต ่าสดุคือโซน3 มาพิจารณาร่วมกบัแผนท่ีและภาพตวัอยา่ง จะเห็นได้วา่ โซน 

1 มกัมีพืน้ผิวทางสญัจรเป็นวสัดยุางมะตอยหรือคอนกรีต ท่ีเรียบสม ่าเสมอ  ดงันัน้จกัรยานสว่น 

ใหญ่ในพืน้ท่ีศกึษาท่ีเป็นจกัรยานแมบ้่าน ยิ่งสามารถสญัจรบนพืน้ผิวโซน 1 ได้อยา่งสบาย  
(ภาพท่ี 53) 

 
 

ภาพท่ี 53 แสดงภาพตวัแทนโซนท่ีได้คะแนนเร่ืองพืน้ผิวของเส้นทางจกัรยานสงูสดุ 

 
2.3 ความต่อเน่ืองในการใช้เส้นทาง (รถไม่ทับเลน) 

  ความตอ่เน่ืองในการใช้เส้นทาง เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลตอ่การใช้จกัรยาน เน่ืองจาก 

หากผู้คนสามารถป่ันบนเลนจกัรยานได้อย่างตอ่เน่ือง โดยไมต้่องหลบออกมาป่ันบนผิวจราจรท่ีใช้ 

ร่วมกบัรถยนต์ จะท าให้สามารถใช้จกัรยานได้โดยปลอดภยัมากขึน้ เน่ืองจากการออกมาป่ัน 
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ใกล้ชิดกบัรถยนต์ อาจท าให้เกิดอบุตัเิหตกุบัผู้ใช้จกัรยานได้ง่ายขึน้ นอกจากนี ้การจอดรถทบัเลน 

จกัรยาน ท าให้เห็นความตอ่เน่ืองของเส้นทางไมช่ดัเจน ส าหรับคนนอกพืน้ท่ี ท่ีไมรู้่ทางในชมุชนดี 

นกั อาจเกิดความสบัสนได้ 

เม่ือน าคา่คะแนนความพงึพอใจสงูสดุในด้านความตอ่เน่ืองของทางสญัจรคือโซน4 

และคา่คะแนนความพงึพอใจต ่าสดุคือโซน 1 มาพิจารณาร่วมกบัแผนท่ีและภาพตวัอยา่ง จะเห็น 

ได้วา่ เน่ืองจากโซน 4 นัน้เป็นซอยแคบ ท าให้ไมส่ามารถจอดรถยนต์ได้ ท าให้โซน 4 นีไ้ด้คะแนน 

ความพงึพอใจด้านความตอ่เน่ืองในการใช้งานสงูสดุนัน่เอง (ภาพท่ี 54) 
ในทางตรงกนัข้าม เน่ืองจากโซน 1 เป็นถนนท่ีมีความกว้าง และไมไ่ด้มีการท าเสาหรือ 

แนวกัน้เป็นทางจกัรยานโดยเฉพาะ จงึท าให้เกิดการจอดรถยนต์ทบัเลนจกัรยานอยูเ่ป็นประจ า 

 

 

ภาพท่ี 54 แสดงภาพตวัแทนโซนท่ีได้คะแนนเร่ืองความตอ่เน่ืองในการใช้เส้นทางจกัรยานสงูสดุ 

 
2.4 ร่มเงาทางสัญจร (ต้นไม้ / อาคาร) 

  ร่มเงาบนเส้นทางสญัจร เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลตอ่การใช้จกัรยานในประเทศไทย 

เป็นอย่างมาก  เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน โดยเฉพาะการใช้จกัรยานในชว่งเวลากลางวนั 

นัน้ แดดท่ีแรงเป็นอปุสรรคอยา่งมาก ซึง่เป็นสาเหตใุห้การใช้จกัรยานส่วนใหญ่จะเป็นชว่งเวลาเช้า 

และเย็นมากกว่า เส้นทางท่ีมีร่มเงา ไมว่า่จะเป็นร่มเงาจากต้นไม้หรือตวัอาคาร จะชว่ยสง่เสริมให้ 
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สามารถป่ันจกัรยานได้โดยสะดวกสบายมากขึน้ 

เม่ือน าคา่คะแนนความพงึพอใจในด้านร่มเงาทางสญัจรสงูสดุ คือโซน 4 และคา่ 

คะแนนความพงึพอใจต ่าสดุคือโซน 2 มาพิจารณาร่วมกบัแผนท่ีและภาพตวัอย่าง พบวา่สาเหต ุท่ี 

ท าให้ โซน 4 ได้คะแนนความพงึพอใจสงูสดุในด้านร่มเงาทางสญัจรเน่ืองจากเป็นชว่งท่ีมีความ 

กว้างของถนนน้อย จงึท าให้มกัได้ร่มเงาจากตวัอาคารตลอดเวลา (ภาพท่ี 55) สว่นโซน 2 นัน้มี 

ความกว้างถนนท่ีกว้างท าให้ไมค่อ่ยได้รับร่มเงาจากอาคารเทา่ท่ีควรนัน่เอง 

 
ภาพท่ี 55 แสดงภาพตวัแทนโซนท่ีได้คะแนนเร่ืองร่มเงาเส้นทางจกัรยานสงูสดุ 

 
2.5 ความปลอดภัยจากอุบัตเิหตุ 
  ความปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุเป็นปัจจยัอนัดบัต้นๆท่ีมีผลตอ่การใช้ 

จกัรยานเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากวินยัการจราจรในเมืองนัน้ยงัเป็นปัญหาอยูม่าก จากอบุตัเิหตท่ีุ 

เกิดขึน้คอ่นข้างบอ่ย ท าให้ท้องถนนนัน้เป็นพืน้ท่ีอนัตราย ทัง้กบัผู้ใช้จกัรยานและคนเดนิเท้า  
นอกจากนีย้งัเป็นสาเหตใุห้ยงัมีคนอีกจ านวนมากท่ีไมก่ล้าป่ันจกัรยานออกถนนใหญ่ แม้วา่ในพืน้ท่ี 

ศกึษานัน้เป็นเส้นทางในชมุชน เป็นถนนท่ีไมก่ว้างมากนกั และมีความเร็วรถคอ่นข้างต ่า แตก็่เป็น 

ประเดน็ท่ีมองข้ามไมไ่ด้เชน่กนั 

เม่ือน าคา่คะแนนความพงึพอใจในด้านความปลอดภยัจากอบุตัเิหตสุงูสดุ คือโซน 1 
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และ4และคา่คะแนนความพงึพอใจต ่าสดุคือโซน 3 มาพิจารณาร่วมกบัแผนท่ีและภาพตวัอยา่ง  
(ภาพท่ี 56) พบว่า โซน1 นัน้เป็นเส้นทางท่ีมีอาคารพาณิชย์หรือยา่นการค้า เป็นเขตท่ีมีผู้คน 

พลกุพลา่น ท าให้ยานพาหนะตา่งๆโดยเฉพาะรถยนต์ ไมส่ามารถท าความเร็วได้ จงึท าให้ไมค่อ่ยมี 

ปัญหาเร่ืองอบุตัเิหต ุสว่นสาเหตท่ีุ โซน 4 มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยัจากอบุตัเิหตสุงู 

เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีแคบ รถยนต์ไมส่ามารถเข้าถึงได้ และเป็นบริเวณท่ีไมมี่อาคารพาณิชย์ จงึ 

ท าให้ไมมี่ผู้คนพลกุพลา่น ย่ิงท าให้เกิดความปลอดภยัในการใช้งานมากขึน้ด้วย 

  
ภาพท่ี 56 แสดงภาพตวัแทนโซนท่ีได้คะแนนเร่ืองความปลอดภยัจากอบุตัเิหตสุงูสดุ 

 
2.6 ความปลอดภัยจากอาชญากรรม 

  จากการสอบถามพบวา่ แม้ชมุชนในพืน้ท่ีศกึษาจะเป็นชมุชนเก่าแก่และผู้คนท่ี 

อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีนีส้ว่นมากเป็นคนท่ีอยูม่าตัง้แตบ่รรพบรุุษ แตใ่นปัจจบุนันีไ้ด้มีคนนอกเข้ามาอยู่ 
อาศยัในพืน้ท่ีมากขึน้ ท าให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภยัจากอาชญากรรมมากขึน้ ในบางจดุของ 

พืน้ท่ี โดยจากการลงพืน้ท่ีผู้วิจยัพบวา่มีบางจดุท่ีมีความเปล่ียวพอสมควร ซึง่มีผลท าให้ผู้ใช้ 

จกัรยานบางสว่นบอกวา่ ไม่กล้าใช้จกัรยานหลงัหกโมงเย็นมากนกั เพราะกลวัอนัตรายจาก 

อาชญากรรมทัง้ท่ีเกิดจากคนในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี 

เม่ือน าคา่คะแนนความพงึพอใจในด้านความปลอดภยัจากอาชญากรรมสงูสดุ คือ 

โซน 1 และคา่คะแนนความพงึพอใจต ่าสดุคือโซน4มาพิจารณาร่วมกบัแผนท่ีและภาพตวัอย่าง  
พบวา่ โซน 1 นัน้เป็นกลุม่อาคารพาณิชย์ซึง่มกัมีผู้คนพลกุพลา่นพอสมควร ประกอบกบัความ 

กว้างของทางสญัจร ท่ีท าให้ ไมเ่กิดซอกหลืบ หรือมมุอบัท่ีลอ่แหลมตอ่การเกิดอาชญากรรมได้ 

นัน่เอง และเมื่อพิจารณา โซน 4 พบวา่ เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีไมใ่ชก่ารค้า ท าให้บางจดุเป็นจดุท่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

 

 

ผู้คนบางตา เช่นรัว้บ้านเด่ียว หรือก าแพง หรือด้านหลงัของอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ประกอบกบั 

เส้นทางสญัจรท่ีแคบ ท าให้เกิดความรู้สกึไมป่ลอดภยัได้มากขึน้นัน่เอง (ภาพท่ี 57) 
 

 
ภาพท่ี 57 แสดงภาพตวัแทนโซนท่ีได้คะแนนเร่ืองความปลอดภยัจากอาชญากรรมสงูสดุ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์และแบบสอบถามทัง้สองประเภท  

ในประเดน็ตา่งๆ ได้แก่ จ านวนผู้ใช้เส้นทาง ข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้เส้นทาง ลกัษณะการใช้งาน 

เส้นทาง  รวมไปถึงความพงึพอใจในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาทัง้ในภาพรวมและ ความพงึ 

พอใจในการใช้เส้นทางในแตล่ะโซนในบทนี ้คงจะพอท าให้เข้าใจเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษามากขึน้  
ซึง่จะน าไปสูก่ารสรุปผลการศกึษา และข้อเสนอแนะตา่งๆ ในการปรับปรุงทางกายภาพเส้นทาง 

จกัรยานท่ีศกึษา ให้มีประสิทธิภาพ และ ได้รับความพงึพอใจจากผู้ใช้งานเส้นทางเพิ่มขึน้ตอ่ไป
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บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ในบทนีจ้ะท าการสรุปผลการศกึษา ตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 2 ข้อ คือ 

      1)  ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้งาน เส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ชว่งระหว่าง
วดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร 

      2)  ศกึษาความเหมาะสมของลกัษณะทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานชมุชนคลอง
สาน ระหวา่งวดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร 

      สามารถสรุปผลการศกึษา ตามวตัถปุระสงค์ในการศกึษาได้ดงันี ้

1. สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้งานเส้นทางจักรยานชุมชนคลองสาน ช่วงระหว่างวัดอนง
คาราม จนถงึป้อมป้องปัจจามิตร 

จากการสอบถามความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาในภาพรวมทัง้ 

เส้นทาง ซึง่ได้จากแบบสอบถามทัง้2ประเภท ได้ข้อสรุปตรงกนัวา่ ผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา มี 

ความพงึพอใจในการใช้เส้นทางท่ีศกึษาคอ่นข้างมาก คืออยูใ่นเกณฑ์ พงึพอใจ (มีคา่=4คะแนน  
จากเกณฑ์ในการก าหนดคา่คะแนน ไมพ่งึพอใจอย่างยิ่ง= 1 จนถึง พงึพอใจอยา่งยิ่ง = 5 ) 
สว่นความพงึพอใจในการใช้งานในแตล่ะโซนนัน้สะท้อนให้เห็นวา่ ปัจจยัทางกายภาพ 

ท่ีผู้ ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาพงึพอใจมากท่ีสดุคือ ความกว้างในการสญัจร และ ปัจจยัทาง 

กายภาพท่ีผู้ใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษาพงึพอใจน้อยท่ีสดุคือความปลอดภยัจากอาชญากรรม 

โดยความพงึพอใจในด้านความกว้างในทางสญัจรนัน้ แสดงให้เห็นวา่ ความกว้างของ 

ทางสญัจรนัน้ไมไ่ด้เป็นปัญหาใหญ่ของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา ทัง้นีเ้น่ืองจากโดยทัว่ไปนัน้ การ 

สญัจรโดยจกัรยานนัน้ไมไ่ด้ต้องการใช้พืน้ท่ีในการสญัจรมากนกัอยูแ่ล้ว เพราะจกัรยานเป็น 

ยานพาหนะท่ีมีขนาดเล็กและมีความคล่องตวัสงู สามารถยกขึน้ลงทางเท้า หรือกลบัรถได้ง่ายมาก  
ประกอบกบัเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษานัน้ก็คือเส้นทางในชมุชนท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคุ้นเคย 

อยูแ่ล้ว ซึง่ผู้ใช้งานสว่นใหญ่มีความถ่ีในการใช้งาน เรียกได้วา่เป็นการใช้งานในชีวิตประจ าวนั จงึ 

สามารถใช้งานได้อยา่งไมมี่ปัญหาเทา่ไรนกันัน่เอง 

      สว่นในด้านความปลอดภยัจากอาชญากรรมนัน้ เน่ืองจากจากการสงัเกตการณ์ ผู้วิจยั 

พบวา่ ในเส้นทางท่ีศกึษานัน้ แทบไมมี่กล้องวงจรปิด ติดตัง้อยูใ่นระหวา่งเส้นทางเลย และทางใน 

บางชว่งขาดแสงไฟสอ่งสวา่ง และทางบางชว่งมีลกัษณะเป็นมมุอบั ท่ีเป็นพืน้ท่ีลอ่แหลมตอ่การ
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เกิดอาชญากรรมได้ง่ายอยูห่ลายจดุท าให้ผู้ใช้เส้นทางบางกลุม่ไมก่ล้าใช้งานในบริเวณดงักลา่วใน 

ชว่งเวลาท่ีเปล่ียวหรือช่วงเวลากลางคืน ซึง่หากมีการปรับปรุงให้สามารถใช้เส้นทางตลอดทัง้เส้นได้ 

อยา่งปลอดภยัจากอาชญากรรมแล้ว อาจท าให้ผู้คนในพืน้ท่ีศกึษาหนัมาใช้จกัรยานเป็น 

ยานพาหนะในการเดนิทางกนัมากยิ่งขึน้ 

 
2. สรุปความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยานชุมชนคลองสาน  
ระหว่างวัดอนงคาราม จนถงึป้อมป้องปัจจามิตร 

จากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือศกึษาถึงแนวคิด หลกัการตา่งๆเก่ียวกบัการออกแบบ 

เส้นทางจกัรยาน การลงเก็บข้อมลูพืน้ท่ีศกึษาด้วยตนเอง รวมถึงจากการสอบถามความคดิเห็น 

ด้วยแบบสอบถามทัง้แบบเอกสารและออนไลน์ พบวา่ เส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ระหวา่ง 

วดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร มีความเหมาะสมในหลายๆด้าน ดงัตอ่ไปนี  ้

2.1 เป็นเส้นทางท่ีอยู่ในพืน้ท่ี ท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิหลากหลาย  
       ซึง่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีหลากหลายนี ้ชว่ยสง่เสริมการใช้จกัรยานเพ่ือการ 

สญัจรในชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการใช้จกัรยานเพ่ือการเดินทางในชีวิตประจ าวนัใน 

ชมุชนนัน้ ต้องมีจดุประสงค์ในการเดินทาง จงึจะเกิดเป็นกิจกรรมการเดนิทางขึน้ เชน่ เดนิทางไป 

ท างาน เดินทางไปโรงเรียน เดนิทางไปซือ้ของหรือจา่ยตลาด เดนิทางไปประกอบพิธีกรรมทาง 

ศาสนา เดนิทางไปติดตอ่ราชการ เป็นต้น ดงันัน้ การท่ีพืน้ท่ีศกึษาแหง่นีมี้การใช้ประโยชน์ท่ี 

หลากหลาย มีทัง้ท่ีอยูอ่าศยั สถานศกึษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล ยา่นการค้า รวมถึงสถานท่ี 

ราชการ ท าให้มีจดุหมายปลายทางในการเดินทางท่ียงัอยู่ในพืน้ท่ีศกึษา คือไมไ่ด้เป็นการเดนิทาง 

ในระยะไกลออกไปนอกพืน้ท่ี ท าให้เหมาะกบัการใช้จกัรยานเป็นตวัเลือกในการเดนิทางสญัจรใน 

ชีวิตประจ าวนั ภายในพืน้ท่ีศกึษานัน่เอง 

2.1 เป็นเส้นทางที่มีระยะทางไม่ไกลมาก พาดผ่านช่วงกลางของชุมชน  
โดยจะมีซอยตา่งๆแยกออกไปจากเส้นทางนี ้ท าให้เหมาะสมกบัการใช้เป็นเส้นทาง 

หลกัในการสญัจรไปยงัสว่นตา่งๆของพืน้ท่ีศกึษาได้ดี ไม่อ้อม เน่ืองจากมีระยะทาง รวมเส้นทาง 

ยอ่ยไปสวนสาธารณะขนาดเล็กริมแมน่ า้และเส้นทางย่อยไปยงัมลูนิธิเตก็ก่า จีจินเกาะ 3.06 

กิโลเมตร โดยเส้นทางหลกัจากวดัอนงคารามจนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตรมีระยะทางเพียง 2.5 

กิโลเมตรเท่านัน้ ซึง่หากใช้จกัรยานในการสญัจรโดยความเร็วไมเ่กิน 25 กม./ชม. ซึง่จกัรยาน 

แมบ้่านสามารถท าได้ จะใช้เวลาประมาณ 6-10 นาทีเท่านัน้ จงึเป็นระยะทางท่ีเหมาะจะใช้ 

จกัรยานในการสญัจรเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นระยะทางท่ีอาจไกลเกินไปส าหรับการเดนิเท้า  
แตส่ามารถใช้จกัรยานได้โดยท่ีไมเ่หน่ือยจนเกินไปนัน่เอง 
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2.2 เป็นเส้นทางที่มีร่มเงาในการสัญจรค่อนข้างดี  
เน่ืองจากเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษานี ้มีทัง้ชว่งท่ีมีต้นไม้ริมทางและ ชว่งท่ีไมมี่ต้นไม้ 

ริมทางเน่ืองจากไมมี่ทางเท้า แตใ่นชว่งท่ีไมมี่ทางเท้านัน้ ก็สามารถได้รับร่มเงาจากอาคารทดแทน 

ได้ ในชว่งเวลาเช้าและเย็น เน่ืองจากทางสว่นใหญ่คอ่นข้างแคบ ท าให้ร่มเงาทอดถึงถนนนัน่เอง จะ 

มีแคบ่างชว่งเทา่นัน้ท่ีได้รับร่มเงาคอ่นข้างยาก อย่างไรก็ตามก็เป็นชว่งสัน้ๆเทา่นัน้ จงึสามารถ 

สญัจรได้โดยไมต้่องตากแดดมากและตอ่เน่ือง ประกอบกบัชว่งเวลาในการใช้งานจกัรยานในพืน้ท่ี 

ศกึษาสว่นใหญ่จะใช้งานในชว่งเวลาบา่ยแก่ๆ-เย็น และช่วงสายๆ ท าให้ผู้ใช้เส้นทางส่วนใหญ่ไม่ 
ต้องเผชิญแดดมากนกั 

สว่นความไมเ่หมาะสมทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษานัน้มีหลายประการ 

ด้วยกนั ดงันี ้

1) ในบางชว่งของเส้นทางมีการใช้ทางร่วมกบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ซึง่จาก 

การศกึษาพบวา่ ยงัขาดอปุกรณ์ท่ีจะชว่ยในการลดอบุตัเิหตอุยู่หลายประการ เชน่ ปา้ยเตือนระวงั 

จกัรยาน/ปา้ยเตือนระวงัรถยนต์ ซึง่พบวา่มีติดตัง้อยูบ้่างแล้ว แตย่งัไมค่รอบคลมุในทุกจดุท่ีควรมี  
กระจกโค้งท่ีติดตัง้ตามทางเลีย้วท่ีเป็นทางโค้งหกัศอก ก็พบวา่มีติดตัง้ในบางจดุ แตย่งัขาดอีก 

หลายๆจดุ ซึง่เป็นจดุเส่ียงท่ีอาจเกิดอบุตัเิหตไุด้ เป็นต้น 

2) ในบางชว่งของเส้นทางเป็นจดุลอ่แหลมให้เกิดอาชญากรรมได้ ซึง่ความปลอดภยั 

จากอาชญากรรมนัน้ถือเป็นอปุสรรคท่ีผู้ใช้เส้นทางจกัรยานให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก ซึง่จาก 

การส ารวจภาคสนามพบวา่ ในเส้นทางท่ีศกึษา แทบไมมี่กล้องวงจรปิดติดตัง้อยูเ่ลย อีกทัง้ทางใน 

หลายๆชว่ง ยงัขาดไฟสอ่งสว่างในเวลากลางคืน และหลายชว่งท่ีมีไฟสอ่งสวา่ง แตไ่มเ่พียงพอตอ่ 

การให้แสงสวา่งแก่จกัรยานในการสญัจรในเวลากลางคืน เป็นต้น 

3) ในบางชว่งของเส้นทาง พบว่ามีผิวทางสญัจรท่ีขรุขระ มีหลมุบอ่ ซึง่อาจก่อให้เกิด 

อบุตัเิหตจุกัรยานล้มได้ 

4) ในบางชว่งของเส้นทางมกัถกูรถยนต์จอดทบัเส้นทาง เน่ืองจากเส้นทางอยูริ่มถนน  
และเป็นเพียงการตีเส้นไว้เท่านัน้ ไมไ่ด้มีแนวปนูหรือเสากัน้ เพ่ือเป็นทางสญัจรของจกัรยาน 

โดยเฉพาะ 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษานี ้มีความเหมาะสมในการ 

ใช้งานคอ่นข้างมาก ซึง่หากมีการปรับปรุงทางกายภาพในด้านท่ียงัไมเ่หมาะสมแล้ว ก็จะชว่ยให้ 

เส้นทางจกัรยานใช้งานได้ดี สะดวกและปลอดภยัย่ิงขึน้ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้เส้นทางมีความพงึพอใจ 

มากขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้มีการใช้จกัรยานในการสญัจรในพืน้ท่ีศกึษามากขึน้ไปด้วย 
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3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงทางกายภาพเส้นทางจักรยานที่ศึกษา 

จากการสรุปผลการศกึษาดงัท่ีกลา่วมาแล้ว น ามาสู่ข้อเสนอแนะแนวทางในการ 

ปรับปรุงเส้นทางจกัรยานเส้นนีใ้ห้ใช้งานได้สะดวก ปลอดภยัย่ิงขึน้ โดยเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

ในภาพรวมตามปัจจยัด้านตา่งๆ และ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงในแตล่ะโซน 

 

3.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงทางกายภาพเส้นทางจักรยานที่  
ศึกษา ตามปัจจัยทางกายภาพด้านต่างๆ 

ผู้วิจยัได้ท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทางกายภาพเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา  
เรียงล าดบัตามหวัข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขมากท่ีสดุ-น้อยท่ีสดุ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 อันตรายจากอุบัตเิหตุ 
           ปัจจยัด้านความปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุเป็นปัจจยัท่ีผู้ใช้เส้นทาง 

จกัรยานในพืน้ท่ีศกึษา ให้ความส าคญัมากท่ีสดุ เน่ืองจากสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 

โดยตรง โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดอบุตัเิหตชุนกบัยานพาหนะอ่ืนท่ีมีความเร็วมากกว่า เชน่  
รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ ผู้ใช้จกัรยานมกัได้รับบาดเจ็บหนกักวา่เสมอ 

การเพิ่มความปลอดภยัจากอบุตัเิหตใุนเส้นทางจกัรยานเส้นนี ้สร้างขึน้ได้จากหลาย 

องค์ประกอบด้วยกนั ทัง้การจ ากดัความเร็วในการขบัข่ี พร้อมการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด  
ท าสญัลกัษณ์ใช้ทางร่วม เพิ่มเตมิลงไปบนผิวทาง เพ่ือชว่ยเตือนให้ผู้ใช้รถยนต์เพิ่มความ
ระมดัระวงัในการขบัข่ีมากขึน้ เพราะเป็นทางท่ีใช้ร่วมกนักบัจกัรยานด้วย การเพิ่มปา้ยเตือนระวงั
จกัรยาน ปา้ยเตือนระวงัรถยนต์ก็จะชว่ยเตือนให้เกิดการระมดัระวงัทัง้ 2 ฝ่ายย่ิงขึน้ จากการลง
พืน้ท่ี พบวา่ ได้มีปา้ยเตือนในบางสว่น  แตย่งัไมค่รอบคลมุทกุจดุ ซึง่หากท าครอบคลมุทกุจดุ จะ 
สามารถปอ้งกนัอบุตัเิหตแุละการสญูเสียได้ (ภาพท่ี 58) 

นอกจากนีท้างบางชว่งเป็นโค้งหกัศอก ซึง่บางจดุได้มีการตดิตัง้กระจกทางโค้งไว้บ้าง 

แล้ว แตย่งัขาดอีกหลายจดุ ซึง่อาจท าให้เกิดอนัตรายได้ ดงันัน้ จงึควรติดตัง้กระจกโค้งในทกุจดุท่ี 

เป็นทางโค้ง รวมถึงไฟสอ่งสวา่งในเวลากลางคืนด้วย เน่ืองจาก จากการลงพืน้ท่ีพบว่า หลายจดุมี 

แสงสวา่งไมเ่พียงพอ ซึง่อาจท าให้เกิดอบุตัเิหตเุน่ืองจากทศันวิสยัไมดี่ได้ (ภาพท่ี 59) 
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ภาพท่ี 58 แสดงต าแหนง่ปา้ยระวงัจกัรยานและระวงัรถยนต์ท่ีเสนอแนะ 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 

 
ภาพท่ี 59 แสดงต าแหนง่กระจกโค้งท่ีเสนอแนะ 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
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3.1.2 ความกว้างทางสัญจร 

           ปัจจยัด้านความกว้างของทางสญัจรนี ้นอกจากจะเป็นปัจจยัท่ี 

เป็นปัญหาส าหรับการใช้จกัรยานในเส้นทางท่ีศกึษาน้อยท่ีสดุแล้ว ในการปรับขยายความกว้าง 

ทางสญัจรนัน้ท าได้ยาก เน่ืองจากในการขยายเส้นทางต้องท าการสอบถามความคิดเห็นของ 

ชาวบ้านในพืน้ท่ีก่อน ซึง่หากมีการปรับขยายความกว้างของเส้นทางจริง จะสง่ผลกระทบผู้คน 

จ านวนมากท่ีอาศยัอยูริ่มเส้นทาง เน่ืองจากพืน้ท่ีศกึษา มีความเป็นชมุชนหนาแนน่อยู่ในหลายจดุ 

ด้วยกนั ผู้วิจยัจงึไมเ่สนอแนะให้ท าการขยายความกว้างของทางสญัจร เพราะจกัรยานนัน้สามารถ 

ใช้ทางร่วมกบัยานพาหนะอ่ืนๆได้ง่าย ไมใ่ช้พืน้ท่ีในการสญัจรเยอะ โดยเฉพาะในเส้นทางจกัรยาน 

ภายในชมุชน ซึง่รถยนต์ขบัข่ีด้วยความเร็วคอ่นข้างต ่าอยู่แล้ว 

3.1.3 พืน้ผิวทางสัญจร 

           พืน้ผิวทางสญัจรของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษานัน้ มีหลายจดุท่ีเป็น 

หลมุบอ่หรือสภาพผิวมีความขรุขระในระดบัท่ีสง่ผลตอ่การใช้จกัรยานในพืน้ท่ีศกึษา อีกทัง้ปัจจยันี  ้

ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัความสะดวกสบายเทา่นัน้ แตย่งัส่งผลถึงความปลอดภยัจากการเกิดอบุตัเิหต ุ

จกัรยานล้มหรือล่ืนไถลได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึเสนอแนะให้ ท าการปรับพืน้ผิวในบางสว่นท่ีมีหลมุบอ่ ท่ี 

ลกึและกว้างพอท่ีจะเกิดอนัตรายได้ นอกจากนีย้งัควรดแูลฝาทอ่ระบายน า้ตา่งๆให้อยูใ่นสภาพดี  
เสมอกบัระดบัพืน้ถนน 

 
ภาพท่ี 60 แสดงพืน้ผิวทางสญัจรบางจดุท่ีขรุขระเป็นหลมุบอ่ 
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3.1.4 ความต่อเน่ืองของเส้นทาง 

           ปัญหาเร่ืองการถกูรถยนต์หรือรถเข็นแผงลอยเป็นปัญหาท่ีกระทบ 

ตอ่เส้นทางจกัรยานในทกุๆท่ีมานาน ซึง่เป็นปัญหาท่ีต้องแก้ด้วยจิตส านกึหรือการบงัคบัใช้ 

กฎหมายมากกวา่ทางกายภาพ เน่ืองจากทางจกัรยานในหลายพืน้ท่ีก็แสดงให้เห็นแล้ววา่ การ 

แก้ปัญหาด้วยกายภาพ เชน่การเอาbollardไปติดตัง้เพ่ือกัน้ทางเฉพาะจกัรยานนัน้ ไมไ่ด้ชว่ย 

แก้ปัญหานีไ้ด้แตอ่ยา่งใดกลบัท าให้เกิดกระแสตอ่ต้านและมองผู้ใช้จกัรยานในแง่ลบมากขึน้ 

ความตอ่เน่ืองในอีกความหมายหนึง่คือความตอ่เน่ืองในด้านของการบอกทิศทาง ด้วย 

การขีดเส้นบนถนน หรือปา้ยแสดงเส้นทางจกัรยาน ก็เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใช้งาน แม้ไมไ่ด้มีผล 

ตอ่ผู้คนในพืน้ท่ีนกั เน่ืองจากมีความคุ้นเคยกบัเส้นทางอยู่แล้ว อยา่งไรก็ตาม เส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษานี ้มีอีกบทบาทหนึง่คือเป็นเส้นทางสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในเขตคลองสาน ซึง่พบวา่มี 

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตเิข้ามาทอ่งเท่ียวด้วยจกัรยานในพืน้ท่ีศกึษา มาเป็นระยะเวลานานแล้ว  
ก่อนท่ีจะมีการตีเส้นสร้างเส้นทางจกัรยานของเขตขึน้มา ดงันัน้ การใช้งานเส้นทางนีค้วรมีความ 

ตอ่เน่ืองในเร่ืองของทิศทาง ให้ชดัเจน เพื่อให้คนภายนอกพืน้ท่ี ท่ีเข้ามาท่องเท่ียว สามารถเดนิทาง 

ไปตามเส้นทาง ซึง่พาไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวในพืน้ท่ีศกึษาได้อย่างถกูต้อง ซึง่ผู้วิจยัขอเสนอแนะให้ 

เพิ่มปา้ยเส้นทางจกัรยานในต าแหนง่ตา่งๆตลอดเส้นทาง เพ่ือให้สญัจรได้อยา่งตอ่เน่ืองยิ่งขึน้  
(ภาพท่ี 61) 
   3.1.5 ร่มเงาของเส้นทาง 

            ปัญหาเร่ืองร่มเงาในเส้นทางนัน้ ไมไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่การใช้งาน
จกัรยานในพืน้ท่ีมากนกั เน่ืองจากผู้ใช้งานเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา จะใช้จกัรยานกนัมากในชว่ง 

เวลาบา่ยแก่-เย็น และชว่งเช้า-สาย มากกว่าในชว่งเวลาเท่ียงๆ-บา่ย จงึท าให้ได้รับร่มเงาจากตวั 

อาคารและต้นไม้ ชว่ยบงัแดดได้ นอกจากนี ้การใช้งานเส้นทางท่ีศกึษานัน้เป็นลกัษณะการใช้งาน 

ในชีวิตประจ าวนั ไปยงัสถานท่ีใกล้ๆละแวกบ้าน ซึง่เส้นทางนีมี้ความยาวทัง้สิน้แคร่าว 3 กิโลเมตร 

เทา่นัน้ ซึง่ใช้เวลาไมน่าน ดงันัน้ ความร้อนจากแดดจงึไม่ได้สง่ผลกระทบเทา่กบัการป่ันจกัรยานใน 

ระยะไกลๆ 
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ภาพท่ี 61 แสดงต าแหนง่ปา้ยเส้นทางจกัรยานท่ีเสนอแนะ 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
 

นอกจากนีห้ากจะมีการปรับปรุงทางกายภาพเพ่ือแก้ปัญหานีก็้ท าได้ยาก เน่ืองจาก 

พืน้ท่ีสว่นใหญ่ไมมี่ทางเท้าท่ีกว้างพอท่ีจะปลกูต้นไม้ได้ บางชว่งไมมี่ทางเท้า ท าให้ยากตอ่การปลกู 

ต้นไม้หรือท าหลงัคาเพ่ือให้ร่มเงาบนทางสญัจร 

3.1.6 ความปลอดภัยจากอาชญากรรม 

            ปัจจยัด้านความปลอดภยัจากอาชญากรรมในเส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษานัน้พบว่า มีหลายจดุท่ีลอ่แหลมตอ่การเกิดอาชญากรรมได้ ทัง้ท่ีมีสาเหตมุาจากขาดไฟสอ่ง 

สวา่งท่ีเพียงพอในชว่งเวลากลางคืนหรือเป็นมมุอบั ลบัสายตา นอกจากนีย้งัขาดกล้อง CCTV ใน 

จดุท่ีลอ่แหลมอีกด้วย ดงันัน้ จงึควรแก้ไขเพ่ือให้ผู้ ใช้งานเส้นทางสามารถใช้เส้นทางได้โดยอุน่ใจ 

มากขึน้ เชน่ การตดิตัง้ไฟสอ่งสวา่งเพิ่มเตมิในจดุท่ีแสงสว่างไมเ่พียงพอ ตดิตัง้กล้อง CCTV เพ่ือ 

สร้างความอุน่ใจให้กบัผู้ใช้เส้นทางมากขึน้ 

นอกจากนีปั้ญหาด้านอาชญากรรมในการขโมยรถจกัรยานก็เป็นปัญหาหนึง่ในพืน้ท่ี 

ศกึษา เน่ืองจากตามจดุส าคญัๆ เชน่ สวนสาธารณะ วดั ซึง่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวด้วย ปา้ยรถ
ประจ าทางและโรงเรียนในพืน้ท่ีศกึษา ยงัขาดท่ีจอดจกัรยานในหลายจดุ ส่วนท่ีจอดท่ีมีอยูใ่น 
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ปัจจบุนั ก็ใช้งานได้ไมค่รอบคลมุกบัจกัรยานทกุประเภท และบางจดุตัง้อยูใ่นจดุท่ีไมส่มัพนัธ์กบั 

การใช้งาน ผู้วิจยัจงึเสนอแนะให้ ยกเลิกท่ีจอดท่ีมีต าแหน่งไมส่อดคล้องกบัการใช้งานจริง และ 

ปรับปรุงท่ีจอดจกัรยานเดมิให้มีความปลอดภยัและรองรับจกัรยานได้ทกุประเภท และเพิ่มท่ีจอด
ในจดุส าคญัๆตา่งๆ ท่ียงัขาด โดยเฉพาะจดุท่ีเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถ
จอดจกัรยานได้อย่างอุน่ใจมากขึน้ (ภาพท่ี 63) 

 

 
ภาพท่ี 62 แสดงร่มเงาจากอาคารและต้นไม้ในเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 
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ภาพท่ี 63 แสดงต าแหนง่ท่ีจอดจกัรยานท่ีเสนอแนะ  
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Google, Google Maps [computer program],California: Google, 2015. 

 

นอกจากนี ้ท่ีจอดจกัรยานท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีศกึษานัน้  ไมส่ามารถรองรับจกัรยานได้ทกุ 

ประเภท และไมป่ลอดภยัมากพอ เน่ืองจากเป็นท่ีล็อคท่ีความสงูคอ่นข้างเตีย้ ซึง่จะท าให้ล็อคได้แค่ 
ล้อ หน้าเทา่นัน้ หรืออาจจะได้เฉพาะเฟรมท่ีต ่าๆอยา่งจกัรยานแมบ้่าน แตไ่มส่ามารถล็อคจกัรยาน 

ท่ีเฟรมสงูได้  ซึง่ในการโจรกรรมจะท าได้ง่ายมากหากล็อคได้แคล้่อ เน่ืองจากล้อจกัรยานนัน้มี 

มลูคา่น้อยเม่ือเทียบกบัตวัจกัรยาน ดงันัน้ท่ีล็อคจกัรยานท่ีปลอดภยัมากพอ ควรเป็นท่ีล็อครูปตวัยู 
คว ่า ท่ีมีความสงูประมาณ 80 ซม. จ าจะสามารถรองรับการใช้งานจกัรยานได้ทกุประเภท และมี 

ความปลอดภยัมากย่ิงขึน้ (ภาพท่ี 64) ซึง่หากมีท่ีจอดจกัรยานท่ีมีความปลอดภยัและมีจ านวน 
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เพียงพอ ตามจดุส าคญัๆในพืน้ท่ีศกึษา เชน่ ตลาด วดั ท่าเรือ ปา้ยรถเมล์ สถานท่ีราชการ เป็นต้น  
จะเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้ผู้คนในพืน้ท่ีกล้าใช้จกัรยานมากย่ิงขึน้ 

 

 

ภาพท่ี 64 แสดงรูปแบบท่ีจอดจกัรยานท่ีเสนอแนะ 

ท่ีมา: U Lock Bicycle Parking, accessed June 24, 2015, available from 

         http://www.humantransport.org/bicycledriving/library/parking/parking 
         commercial.htm 
 

3.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงทางกายภาพเส้นทางจักรยานท่ี 

ศึกษา ตามโซนต่างๆ 

   จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นข้อเสนอแนะในภาพรวมของเส้นทาง ซึง่หากพิจารณา 

กนัในแตล่ะโซน จะสามารถเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกายภาพในแตล่ะโซนได้ ดงันี ้

       3.2.1 โซน 1  : ถนนกว้าง อาคารบนเส้นทางเป็นอาคารพาณิชย์ 

      โซนนีไ้ด้คะแนนความกว้างทางสญัจรสงูสดุ รองมาคือผิวทางสญัจร  ความ 

ปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุ ร่มเงาทางสญัจร  ความปลอดภยัจากอาชญากรรม และการป่ันได้ตอ่เน่ือง 

(รถไมท่บัเลน) ตามล าดบั โดยจากการสงัเกตการณ์พบว่า เลนจกัรยานในชว่งนีม้กัจะชิดขอบ 

ทางด้านใดด้านหนึง่ท าให้ถกูรถยนต์จอดทบั จงึเสนอแนะให้ย้ายต าแหนง่เลนจกัรยานมาให้พ้น 

แนวจอดรถ คือเว้นจากขอบถนนเข้ามา 2.50 เมตร เพ่ือให้จกัรยานสามารถใช้เลนจกัรยานได้อยา่ง 

ตอ่เน่ืองยิ่งขึน้ (ภาพท่ี 65) 
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ภาพท่ี 65 แสดงการขยบัต าแหนง่เลนจกัรยานในโซน 1 

 
       3.2.2 โซน 2 : ถนนกว้าง อาคารบนเส้นทางเป็นบ้านเดี่ยวหรืออาคารอ่ืนๆ 

      โซนนีไ้ด้คะแนนความกว้างทางสญัจรสงูสดุ รองมาคือผิวทางสญัจร ความ 

ปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุการป่ันได้ตอ่เน่ือง ร่มเงาทางสญัจร และ ความปลอดภยัจากอาชญากรรม 

ตามล าดบั โดยจากการสงัเกตการณ์พบวา่ พืน้ท่ีในโซน2 เป็นอาคารท่ีเป็นบ้านเด่ียว หรืออาคาร 

อ่ืนๆ ทางบางชว่งเป็นแนวก าแพงรัว้ ท าให้คอ่นข้างเปล่ียว จงึขอเสนอแนะให้ท าการตดิตัง้ไฟสอ่ง 

สวา่งให้เพียงพอ และติดตัง้กล้องวงจรปิด เพ่ือสร้างความอุน่ใจให้กบัผู้ใช้จกัรยานได้ 

จากการสงัเกตการณ์ พบว่าไฟสอ่งสวา่งติดตัง้สงูเกินไป โดยสงูจากพืน้ประมาณ 8  
เมตร ซึง่ท าให้แสงสว่างท่ีถึงพืน้นัน้ความเข้มแสงคอ่นข้างต ่า ประกอบกบัเส้นทางบางชว่งมีหลงัคา 

ย่ืนออกมาหรือมีต้นไม้ ท าให้แสงสอ่งโดนหลงัคาและต้นไม้ ไมส่อ่งถึงพืน้ ท าให้ทางชว่งนัน้มืดและ 

ไฟสอ่งสวา่งใช้งานไมเ่ตม็ศกัยภาพ ดงันัน้นอกจากการติดตัง้ไฟสอ่งสวา่งเพิ่มเตมิแล้ว ควรปรับ 

ต าแหนง่ไฟสอ่งสวา่งท่ีมีอยูเ่ดมิให้ต ่าลงมา เพ่ือให้ส่องสว่างถึงผิวทางสญัจรได้มากขึน้ จะท าให้ 

สญัจรโดยจกัรยานได้สะดวกขึน้ เน่ืองจากจกัรยานมีไฟสอ่งสวา่งท่ีมีความสว่างน้อยกว่า 

ยานพาหนะอ่ืนๆ ซึง่หากไฟริมเส้นทางมีความสว่างเพียงพอ จะท าให้ใช้จกัรยานในเวลากลางคืน 

ได้ดีขึน้ 
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นอกจากเร่ืองความปลอดภยัจากอาชญากรรมแล้ว ทางในโซน 2 ซึง่มีถนนกว้าง ก็มกั 

ชิดริมทางท าให้โดนรถยนต์จอดทบั ดงันัน้จงึเสนอแนะให้เล่ือนต าแหนง่เลนจกัรยานออกมาจาก 

แนวจอดรถคือเว้นจากขอบถนนเข้ามา 2.50 เมตร เพ่ือให้จกัรยานสามารถใช้เลนจกัรยานได้อยา่ง 

ตอ่เน่ืองยิ่งขึน้ด้วย (ภาพท่ี 66) 

 

ภาพท่ี 66 แสดงการขยบัต าแหนง่เลนจกัรยานใน โซน 2 

 
        3.2.3 โซน 3 โซนนีไ้ด้คะแนนความกว้างทางสญัจรสงูสดุ รองมาคือ ร่มเงาทาง 

สญัจร ความปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุการป่ันได้อยา่งตอ่เน่ือง พืน้ผิวทางสญัจร และ ความปลอดภยั 

จากอาชญากรรมตามล าดบั โดยจากการสงัเกตการณ์พบวา่ พืน้ท่ีในโซน 3 นัน้แม้เป็นอาคาร 

พาณิชย์ แตเ่น่ืองจากบางชว่งเป็นร้านค้าท่ีเปิดเฉพาะตอนกลางวนั กลางคืนไมเ่ปิดท าให้ทางดมืูด 

และเปล่ียวเกินไป  จงึเสนอแนะให้ท าการติดตัง้ไฟสอ่งสว่างให้เพียงพอ และติดตัง้กล้องวงจรปิด  
เพ่ือสร้างความอุน่ใจให้กบัผู้ ใช้จกัรยานได้ (ภาพท่ี 67) 
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ภาพท่ี 67 แสดงการขยบัความสงูของไฟสอ่งสวา่งใน โซน 4 

 
โซน 4 โซนนีไ้ด้คะแนนความตอ่เน่ืองในการสญัจรสงูสดุ รองมาคือ ความกว้าง 

ทางสญัจร ความปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุร่มเงาทางสญัจร พืน้ผิวทางสญัจร และ ความปลอดภยั 

จากอาชญากรรมตามล าดบั โดยพืน้ท่ีในโซน 4 นัน้ได้คะแนนความพงึพอใจด้านความปลอดภยั 

จากอาชญากรรมต ่าท่ีสดุ จากการสงัเกตการณ์พบวา่ เน่ืองจากเป็นทางแคบ จงึท าให้รู้สกึไม่ 
ปลอดภยั เพราะหากเกิดอาชญากรรมขึน้จะหนีได้ยาก นอกจากนีเ้น่ืองจากอาคารในโซนนีไ้มใ่ช่ 
อาคารพาณิชย์ ท าให้ผู้คนท่ีสญัจรผา่นคอ่นข้างน้อย ท าให้เปล่ียวมากกว่าโซนอ่ืนๆ จงึขอ
เสนอแนะให้ท าการติดตัง้ไฟสอ่งสวา่งให้เพียงพอ และตดิตัง้กล้องวงจรปิด เพ่ือสร้างความอุน่ใจ
ให้กบัผู้ใช้จกัรยานได้ 

 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาในครัง้นีไ้ปใช้ 

ประโยชน์จากการศกึษาในครัง้นี ้ก็เพ่ือท่ีจะประเมินความพงึพอใจในการใช้งาน 

เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงทางกายภาพของเส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษาให้มีความเหมาะสมกบัการใช้งานมากย่ิงขึน้ ตอบสนองการใช้งานเส้นทางได้ดีขึน้ ซึง่จะท า 

ให้ผู้ใช้เส้นทางจกัรยานมีความพงึพอใจมากย่ิงขึน้ด้วย เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาเส้นทาง

99 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 

 

 

จกัรยานเส้นนีแ้ละเป็นกรณีศกึษาในการพฒันาเส้นทางจกัรยานเส้นอ่ืนๆตอ่ไป 

โดยหนว่ยงานท่ีสามารถน าผลการศกึษานีไ้ปขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็น 

รูปธรรมตอ่ไป คือ ส านกังานเขตคลองสานและกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ ริเร่ิมเส้นทางจกัรยานนี ้

ขึน้มา รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจราจร เชน่ ส านกัจราจรและขนสง่ เป็นต้น 

ซึง่หากมีโครงการตา่งๆในการพฒันาพืน้ท่ีศกึษา หรือพฒันาตวัเส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษาในภายหน้า ก็สามารถน าข้อมลูตา่งๆท่ีได้ท าการส ารวจไปใช้เป็นข้อมลูสว่นหนึง่เพ่ือ 

ประกอบการพิจารณาในการปฏิบตัิตอ่ไป 

 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้เลือกศกึษาในเส้นทางชว่งสัน้ๆ เทา่นัน้ ซึง่ในส่วนของ 

ขอบเขตการศกึษาส าหรับการศกึษาครัง้ตอ่ไปนัน้ อาจขยายขอบเขตของเส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 

ไปยงัเส้นทางท่ีมีความเช่ือมตอ่กนั เชน่ เส้นทางริมแมน่ า้จากวดัอรุณวนารามมาจนถึงสะพาน 

พระปกเกล้า หรือเส้นทางท่ีเช่ือมจากถนนฝ่ังตรงข้ามวดัอนงคารามไปยงัวงเวียนใหญ่ ซึง่อาจเพิ่ม 

ประเดน็ศกึษาความเป็นโครงขา่ยของเส้นทางจกัรยานทางฝ่ังธนบรีุ เพ่ือการพฒันาเส้นทาง 

จกัรยานชมุชนให้เป็นโครงขา่ยในการเดนิทางในscale ท่ีใหญ่ขึน้ด้วย 

ปัญหาในส่วนของวิธีการศกึษา คือการเก็บข้อมลูภาคสนาม เน่ืองจากผู้วิจยัเก็บข้อมลู 

จากจดุสงัเกตการณ์เพียง2 จดุ เทา่นัน้ ซึง่อาจมีจดุอ่ืนๆท่ีหากไปเก็บข้อมลูตรงจดุนัน้ อาจได้ข้อมลู 

ท่ีนา่สนใจ หรือมีความแตกตา่งกนั และจ านวนวนัในการเก็บข้อมลูท่ีใช้เพียง 4 วนันัน้ ก็อาจไม่ 
สามารถเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัพฤตกิรรมการใช้งานเส้นทางจกัรยานในแตล่ะวนัของสปัดาห์ได้ 

รวมถึงพฤตกิรรมในการใช้งานในแตล่ะชว่งฤด ูซึง่นา่จะมีผลตอ่การใช้จกัรยานในเส้นทางเป็นอยา่ง 

มาก ซึง่หากในการศกึษาครัง้ตอ่ไปสามารถเก็บข้อมลูในส่วนนีไ้ด้อยา่งครบถ้วน อาจท าให้เห็นผลท่ี 

ชดัเจนกวา่นี ้  

ปัญหาส าคญัในการศกึษานีคื้อ แบบสอบถามท่ีละเอียดเกินไป ท าให้ผู้ตอบแบบ 

สอบถามบางกลุม่ไมอ่ยากตอบ ซึง่อาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการตอบได้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ 

ตอ่ไป อาจต้องท าการออกแบบแบบสอบถามให้มีความกระชบั และใช้เวลาน้อยลง เพื่อให้ได้ข้อมลู 

ท่ีมีคณุภาพนา่เช่ือถือมากย่ิงขึน้ 
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