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การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาเสนทางจักรยานในพื้นที่กลุมกรุงเทพฯ เหนือ
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึก ษาและออกแบบเสนทางจักรยานนํารอง ในพื้นที่กลุมกรุงเทพฯ เหนือ
คณะผูวิจัยไดทํางานรวมกับเจาหนาที่สํานักงานเขต เลือกเสนทางที่มีประชาชนจํานวนมากใชเดินทางโดยจักรยาน
เปนประจํา สํารวจ และประเมินความเหมาะสมของเสนทาง เพื่อคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง จัดทําแนวคิด ใน
การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น คณะผูวิจัยไดจัดทําแนวทางการปรับปรุง
เสนทางนํารองเสนอตอกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติตอไป การดําเนินงานวิจัยนี้ เนน
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญ ไมตองการเสนทางจักรยานบนถนน
สายยอยหรือในซอย แตตองการเสนทางจักรยานบนถนนรองและหลัก ซึ่งแตกตางจากนโยบายที่ กทม. กําหนดไว
นอกจากนั้นยังพบวา ระดับการมีสวนรวมในแตละเขตมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความมุงมั่นของสํานักงานเขต
อยางไรก็ตาม การทํางานรวมกันหลายฝาย ทําใหเกิดการถายทอดความรูหลายดาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ทํางานของสํานั กงานเขต ในการปรับปรุงโครงข ายทางจักรยานใหครอบคลุมพื้ นที่เขต และสอดคล องกับความ
ตองการของประชาชนตอไป
ABSTRACT
This research aims to study and design pilot bicycle routes in the northern Bangkok. The
researchers cooperated with district officers in selecting routes that a lot of residents travel by
bicycles regularly. The selected routes were surveyed and evaluated to indicate pilot bicycle routes in
each district. Physical environment improvements on the pilot bicycle routes were provided and
presented in meetings with stakeholders. Guidelines were reported to Bangkok Metropolitan
Administration (BMA) for implementation. This research emphasized in stakeholder participation. The
results show that the residents require bicycle routes on collector and main roads, not local roads.
This requirement was not according to BMA bicycle policy. The researchers also found that levels of
participation in each district were different depending on willingness of district officers. However, this
research collaboration created knowledge transfers that would be benefits for the district officers in
improving bicycle routes in their districts according to residents’ requirements.
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คํานํา

กรุ ง เทพมหานคร (กทม.) หน วยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข องกั บ การวางแผนการขนส ง และ
สถาบันการศึกษา ไดรวมกันผลักดันใหการเดินเทาและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ใหเปนวิถีชีวิตของผูคนใน
สัง คมไทย กทม. โดยคณะอนุก รรมการดานกายภาพและการส งเสริ มการใช จัก รยานในกรุ งเทพฯ ได มีแ ผน
ปรับปรุงเสนทางจักรยานชุมชน ซึ่งไดมีการมอบหมายใหสํานักงานเขต 50 เขต สํารวจพื้นที่ ตรอก ซอก ซอย เพื่อ
คนหาเสนทางจักรยานในชุมชุนที่มีอยู หรือเสนทางที่ประชาชนใชงานเปนประจํา (ธีรวัจน หงสแสนยาธรรม,
2557) จากนั้นใหกําหนดเสนทางนํารองที่สามารถเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชน และถนนสายหลักใหเปน
เครือขายเดียวกัน พรอมสํารวจปญหาที่ตองการใหดํา เนินการปรับปรุงและพัฒนา ใหสามารถใชจักรยานสัญจร
ไดจริงอยางปลอดภัย โดยอาจมีความเชื่อมโยงกับเสนทางจักรยานของพื้นที่เขตใกลเคียง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยง
กับระบบขนสงมวลชนสาธารณะอื่นๆ ซึ่งในอนาคตจะไดพัฒนาเปนโครงขายเสนทางจักรยานในเขตเมืองตอไป
กทม. จึงมอบหมายใหใหมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ภายใตการอํานวยการ
ของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย เพื่อใหคําแนะนํา และกําหนดแนวทางการทํางานแกสํานักงานเขต ในการ
กําหนดกรอบการเก็บขอมูล ประมวลขอมูล วิเคราะหผล สรุปผล จัดทํารายงานทางวิชาการ ทั้งนี้ สํานักงานเขต
เปนผูประสานงานผูนําชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล และ/หรือ องคกรที่เกี่ยวของในพื้นที่ แจกแบบสอบถาม
ตามความจําเปน สํารวจรายละเอียดกายภาพและเขียนแบบกอสราง รวมทั้งจัดการประชุม เมื่อการศึกษาแลว
เสร็จ กทม. จะไดพัฒนาเสนทางจักรยานนํารอง ไปสูการใชจักรยานเพื่อการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ
และการทองเที่ยวตอไป (ตรีดาว อภัยวงศ, 2556) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินงานรวมกับสํานักงานเขตในกลุมกรุงเทพฯ เหนือ 7 เขต ไดแก เขตลาดพราว เขตบางเขน เขต
สายไหม เขตหลั กสี่ เขตดอนเมื อง เขตจตุ จั กร และเขตบางซื่ อ โดยดํ าเนิน การช วงเดื อนกรกฎาคม 2557 กันยายน 2558 รวมระยะเวลา 15 เดือน

การตรวจเอกสาร
เกณฑการคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง
การคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเสนทางใหเหมาะสมตอการใชจักรยานเพื่อ
การสัญจร ใชตัวแปรหลัก 3 ตัวแปร คือ การเชื่อมตอ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผูใชจักรยาน ซึ่ง
นํามาจากหลักการของ CROW (2006) และ Southworth (2005) ดังนี้
1) การเชื่อมตอ (Connectivity) แบงเปนการเชื่อมตอ 3 ลักษณะ คือ
1.1) การเชื่อมตอกับโครงขายเสนทางจักรยาน เสนทางจักรยานควรทําใหเกิดการเชื่อมโยงตอไปยัง
เสนทางจักรยานเดิมที่มีอยูแลว และทําใหเกิดการเชื่อมตอกันระหวางเขตและกลุมเขตในวงกวาง
1.2) การเชื่อมตอกับการขนสงสาธารณะ เสนทางจักรยานควรทําใหเกิดการเขาถึง หรือเชื่อมโยงตอไปยัง
จุดขึ้น-ลงของระบบขนสงสาธารณะ ไดแก รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟา และเรือ
1.3) การเชื่อมตอกับสถานที่ เสนทางจักรยานควรทําใหเกิดการเขาถึง หรือเชื่อมโยงตอไปยังสถานที่ที่
ผูคนใชทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน ร านคา รานอาหาร สถานที่พักผอนหยอนใจ สถานศึกษา ยานการคา
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ตลาด เปนเสนทางสําหรับ ประชาชน เพื่อใชในชีวิตประจําวัน และ/หรือเสนทางที่นักทองเที่ยว สามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวภายในชุมชน
2) ความปลอดภัย (Safety) มุ งเน นความปลอดภัย ในการจราจร ปลอดภัย จากอุ บัติเ หตุทางถนน
มากกวาความปลอดภัยทางสังคมหรืออาชญากรรม เสนทางจักรยานควรเลือกใชทางเฉพาะสําหรับจักรยาน
หลีกเลี่ยงการนําทางเดินเทามาแบงเปนทางจักรยาน ยกเวนแตเปนสวนที่จําเปนตองใชเพื่อการเชื่อมตอทาง
3) ความสะดวกสบาย (Comfort) หมายถึง การไมมีสิ่งกีดขวาง พื้นผิวเรียบ มีเครื่องหมายหรือปาย
จราจรที่เหมาะสม และมีการปกปองจากปจจัยทางสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความรูสึกไมสบายแกผูขี่จักรยาน
รูปแบบทางจักรยาน
การปรับปรุง ทางจักรยานนํารองในพื้นที่ศึก ษา ใชแนวคิ ดของการออกแบบทางจักรยานในประเทศ
เนเธอรแลนด ที่เนนการปองกันและการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของผูใชจักรยาน
โดยการแบงรูปแบบทางจักรยานตามประเภทของถนน คือ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายยอย ซึ่งมี
การจํากัดความเร็วของยานพาหนะที่แตกตางกัน Bongers and Veen (2013) และ Lange (2013) อธิบายการ
แบงรูปแบบทางจักรยาน 3 ระดับ ดังแสดงใน Figure 1 และรายละเอียดตอไปนี้
1) ทางจักรยานใชรวมกันรถยนต (Mixed traffic) เปนทางจักรยานในพื้นที่ ที่มีการจํากัดความเร็วของ
รถยนต ไ มเ กิ น 30 กิ โลเมตรต อชั่ วโมง มีก ารออกแบบหรื อติด ตั้ งอุ ป กรณ เ พื่อลดความเร็วของรถยนต ทํ าให
จักรยานและยานพาหนะอื่นๆ ใชพื้นที่ถนนรวมกันได
2) ทางจักรยานบริเวณไหลทาง (Cycle lane) เปนการจัดชองทางจักรยานบริเวณริมถนนหรือไหลทาง
โดยการตีเ สน แบ ง เปน ชองทางจัก รยาน และจั ดทํ าสั ญลั กษณจั กรยาน เหมาะกับ ถนนที่ จํากัด ความเร็ วของ
ยานพาหนะไมเกิน 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
3) ทางเฉพาะสําหรับจักรยาน (Cycle path) เปนการจัดชองทางจักรยานโดยมีเครื่องกั้นระหวางทาง
จักรยานและถนน เหมาะกับถนนสายหลักที่จํากัดความเร็วของยานพาหนะมากกวา 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
Mixed traffic

Cycle lane

Cycle path

Figure 1 Types of cycle-infrastructure
Source Bongers and Veen (2013)
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การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนนเพื่อจัดทําทางจักรยาน
หลายเมืองที่ไดเริ่มสงเสริมการใชจักรยาน และพยายามจัดสรางเสนทางจักรยาน แตไมสามารถขยาย
ถนนในเมื องได เช นเดี ยวกับ ถนนในกรุ งเทพฯ ดั งนั้ นจึง ตองปรับปรุง สภาพทางกายภาพของถนนเพื่ อจั ดทํ า
เสนทางจักรยาน (Retrofitting bike lane) Federal Highway Administration (FHWA, 2006) อธิบายวา การ
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนนเพื่อจัดทําทางจักรยานมี 3 วิธี คือ 1) การลดความกวางของชองจราจร เพื่อ
แบงพื้นที่ถนน จัดทําเปนทางจักรยาน และลดความเร็วของรถยนต เพิ่มความปลอดภัยแกผูใชจักรยาน 2) การลด
จํานวนชองจราจรสําหรับรถยนต หรือปรับการเดินรถเปนแบบทางเดียว (one-way) เพื่อแบงพื้นที่ถนน จัดทําเปน
ทางจั กรยานและ 3) การยกเลิกหรื อปรั บปรุง การจอดรถบริเ วณริมถนน ซึ่งตองมีก ารปรึ กษาหารือร วมกั บ
หนวยงานในทองถิ่น และรานคาหรือบานเรือนที่ไดรับผลกระทบจากการยกเลิกการจอดรถ Figure 2 แสดงรูปตัด
ถนนในรัฐโอเรกอน สหรัฐ กอนและหลังการปรับลดความกวางของชองจราจร ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใช เพื่อ
จัดทํ าทางจั กรยานบนถนนสายหลั กและถนนสายรองในกรุ งเทพฯ ได โดยตองทํารวมกับ วิธีก ารยกเลิก หรื อ
ปรับปรุงการจอดรถบริเวณริมถนน เพื่อลดความขัดแยงระหวางผูที่ใชและไมใชจักรยาน

Figure 2 Retrofitting bike lane; reducing travel lane in Oregon, USA
Source FHWA (2006)
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ บุคคล กลุมคน หรือหนวยงาน ที่ใหความสนใจตอผลของโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งดําเนินการ (Bryson, 1988) ระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ขึ้นอยูกับระดับความสนใจ และการใหความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียตอผลของโครงการ ในงานวิจัยนี้ ผูมี
สวนไดสวนเสียประกอบดวยภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก ผูบริหารในแตละเขต หัวหนาฝายโยธา หัวหนาฝาย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหนาฝายเทศกิจ สมาชิกสภาเขตและสภากรุงเทพมหานคร ตํารวจจราจร
สํานักจราจรและขนสง กทม. หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมทางหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
การรถไฟฟ า มหานคร (รฟม.) ผู แ ทนจากสถาบั น การศึ ก ษา หน ว ยงานภาคเอกชน สมาชิ ก ชมรมจั ก รยาน
ผูประกอบการจักรยานยนตรับจางและคาขาย ประชาชนและผูนําชุมชนที่อยูในแนวเสนทาง การดําเนินการวิจัย
โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียชวยใหเจาหนาที่สํานักงานเขต ได ทํางานใกลชิดกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและประชาชน รับทราบปญหาและความตองการ ลดความขัดแยงและตอตาน ประชาชนและหนวยงาน
ตางๆ ไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับประโยชน และรวมประเมินผลการพัฒนาเสนทางจักรยานในชุมชนที่อยู
อาศัย หรือพื้นที่รับผิดชอบของตน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

การดําเนินงานโครงการ แบงเปน 6 ขั้นตอน โดยใหครอบคลุมการมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับ
ประโยชน และรวมประเมินผลของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 มอบหมายใหฝายโยธาและฝายพัฒนาชุมชนของสํานักงานเขต สํารวจเสนทางที่ประชาชน
จํานวนมากใชจักรยานเพื่อการเดินทาง รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการเดินทาง และสงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารายละเอียดเสนทางและแผนที่จากทุกเขต สํารวจภาคสนาม ประเมินความเหมาะสม
ของเสนทางตามเกณฑการคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง และเสนอแนะเสนทางจักรยานนํารอง 3 เสนทาง
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ครั้งที่ 1 เพื่อนําเสนอเสนทางจักรยานนํารองและแนว
ทางการปรับปรุง และรับฟงความคิดเห็น เพื่อสรุปเสนทางจักรยานนํารอง 3 เสนทางในแตละเขต
ขั้นตอนที่ 4 สํารวจรายละเอียดกายภาพเสนทางนํารอง 3 เสนทาง และจัดทําแบบรางและทางเลือกใน
การปรับปรุงเสนทางนํารองในเบื้องตน เพื่อนําเสนอตอสํานักงานเขตและผูมีสวนไดสวนเสีย
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ครั้งที่ 2 เพื่อนําเสนอทางเลือกในการปรับปรุงเสน ทาง
นํารอง จัดทําแบบสอบถามเพื่อเพิ่มชองทางในการเสนอความคิดเห็นแกผูเขารวมการประชุม สรุปเสนทางนํารอง
ที่เหมาะสมมากที่สุดเขตละ 1 เสนทาง และแนวทางการปรับปรุง ในขั้นตอนนี้ มีการแจกแบบสอบถามเพิ่มเติม
ในเขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการคัดเลือกเสนทางนํารองที่เหมาะสมมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 6 จัดลําดับความสําคัญของเสนทางจักรยานนํารองของกลม กรุงเทพฯ เหนือ โดยใชตัวชี้วัด
ตามเกณฑการคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารอง และเกณฑความเปนไปไดของโครงการ คือ ปริมาณผูใชเสนทาง
ความรวดเร็วที่จะไดใชเสนทางนํารอง และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมทั้งเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง
ทั้งนี้ หากสํานักงานเขตใด สามารถจัดหางบประมาณและดําเนินการสรางเสนทางนํารองไดสําเร็จ ทาง
มหาวิทยาลัยจะจัดการประเมินหลังเปดใชเสนทาง โดยการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในประโยชน
ที่ไดรับและปญหาที่พบ จากผูมีสวนไดสวนเสียอีกครั้ง เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานเสนทางจักรยานของ กทม.
ในอนาคต
ผลการศึกษา
หลังการประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย คณะผูวิจัยไดคัดเลือกเสนทางจักรยานนํารองที่เหมาะสมมาก
ที่สุดเขตละ 1 เสนทาง พบวา เสนทางจักรยานนํารองที่ผูมีสวนไดสวนเสีย ตองการ เปนเสนทางบนถนนสายหลัก
และถนนสายรอง ดังแสดงใน Table 1 คณะผูวิจัยไดจัดลําดับความสําคัญ ของเสนทาง เพื่อสรุปเสนทางนํารอง
เสนทางแรกของกลุม กรุงเทพฯ เหนือ โดยมีตัวชี้วัด ไดแก 1) การเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนและสถานที่
สําคัญตางๆ 2) ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 3) ความสะดวกสบาย 4) ปริมาณกลุมเปาหมายรับบริการ
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5) ความเปนไปไดในการกอสราง และ 6) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งพิจารณาทั้งจํานวนและความ
หลากหลายของผูมีสวนไดสวนเสียที่เขารวมการประชุม ดังแสดงใน Table 2
Table 1 Pilot bicycle routes in Northern Bangkok Area
Districts

Routes

Road types

Speed limit

Ladprao

Naknivas Road

Collector road

< 50 km/hr

Chatuchak

Tessabansongkhrao Road

Main road

> 50 km/hr

Bangsue

Bangkok-Nonthaburi Road

Main road

> 50 km/hr

Bangkhen

Soi Ram-intra 21

Local road

< 50 km/hr

Laksi

Soi Changwattana 5

Local road

< 50 km/hr

Donmoung

Terdrachun Road

Main road

> 50 km/hr

Saimai

Soi Saimai 43

Local road

< 50 km/hr

Table 2 Evaluation of the pilot bicycle routes in Northern Bangkok Area
Diatricts
Ladprao Chatuchak Bangsue Bangkhen Laksi Donmoung Saimai
Connectivity
4.5
4.5
5
4
5
3.5
4
Safety
4.5
4
5
5
4
5
4
Convenient
4.5
4.5
4.5
5
4
4
4
Number of cyclists
4
4.5
4.5
4
5
3.5
5
Potential
3.5
3
5
5
4
4.5
4.5
Participation
4
4
4.5
3.5
5
4.5
5
Total
25
24.5
28.5
26.5
27
25
26.5
Rank
4
5
1
3
2
4
3
Criterions

จาก Table 2 พบวา เสนทางจักรยานนํารองของเขตบางซื่อ คือ เสนทางจักรยานตามแนวถนนกรุงเทพฯ
- นนทบุรี มีความเหมาะสมเปนเสนทางจักรยานนํารองของกลุม กรุงเทพฯ เหนือมากที่สุด เนื่องจากเสนทางมี
ความสอดคลองกับหลักการของ CROW (2006) และ Southworth (2005) กลาวคือ เสนทางเชื่อมโยงสูสถานี
รถไฟฟา 3 สายโดยตรง คือ สายสีมวง แดง และน้ําเงิน และเชื่อมโยงสถานที่สําคัญ ตางๆ เชน โรงเรียน 3 แหง
หางบิ๊กซี ตลาดบางซอน ตลาดเตาปูน เสนทางนํารองนี้มีความเปนไปไดในการกอสรางและมีความรวดเร็วที่จะได
ใชเสนทาง เนื่องจากถนนกรุงเทพฯ -นนทบุรี มีพื้นที่ถนนเหลือจากการสรางเสารถไฟฟา สามารถปรับชองจราจร
ตามแนวคิดการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนนเพื่อจัดทําเสนทางจักรยาน และจัดทําทางเฉพาะสําหรับ
จักรยานความกวางประมาณ 1.50 เมตร ไดอยางปลอดภัยและสะดวกสบาย ตามรูปแบบทางจักรยานระดับที่ 3
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ซึ่งเปนทางเฉพาะจักรยานบนถนนสายหลัก ที่รถยนตใชความเร็วมากกวา 50 กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป ตาม
แนวคิดการออกแบบทางจักรยานในประเทศเนเธอรแลนด (Bongers and Veen, 2013 และ Lange, 2013) โดย
ใชเสากั้นเขตจราจรเปนเครื่องกั้นระหวางจักรยานและยานพาหนะอื่นๆ และปองกั นไมใหรถยนตจอดบนทาง
จักรยาน รวมทั้งปรับปรุงผิวทาง ทาสี ตีเสนแบงชองทาง และติดตั้งปายจราจร ดังแสดงใน Figure 3 นอกจากนั้น
จากการทําแบบสอบถาม พบวา มีปริมาณกลุมเปาหมายรับบริการสูง และในการจัดประชุม มีผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมกับโครงการจํานวนมาก ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดเสนอให กทม. พัฒนาเสนทางนี้เปนเสนทางนํา
รองเสนทางแรกของกลุมกรุงเทพฯ เหนือ

Before
After
Figure 3 The first pilot bicycle route in Northern Bangkok Area: Bangkok-Nonthaburi Road
สรุป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและออกแบบเสนทางจักรยานนํารองในพื้นที่กลุมกรุงเทพฯ เหนือ 7 เขต
โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานเขต หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่ ผลการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญ ไมตองการ
เสนทางจักรยานบนถนนสายยอยหรือในซอย เนื่องจากสามารถใชจักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจําวันไดอยู
แลว แตตองการเสนทางจักรยานบนถนนสายรองและถนนสายหลัก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชจักรยาน จะเห็น
ไดวา ความตองการของประชาชนแตกตางจากนโยบายของ กทม. ที่มอบหมายใหสํานักงานเขตสํารวจพื้นที่ ตรอก
ซอก ซอย เพื่อปรับปรุงใหเปนเสนทางจักรยานชุมชน ดังนั้น กทม. ควรจัดประเภทของถนน และปรับปรุงทาง
จักรยานใหมีรูปแบบที่สอดคลองกับประเภทของถนน ตามวิธี การออกแบบทางจักรยานในประเทศเนเธอรแลนด
เพื่อสรางความมั่นใจในการใชจักรยานอยางปลอดภัยแกประชาชน จะเปนการสงเสริมใหประชาชนเดินทางดวย
จักรยานมากขึ้น คณะผูวิจัยไดจัดทําสรุปเสนทางนํารองและแนวทางการปรับปรุงเสนอตอ กทม. เพื่อนําผลการวิจัย
ไปสู การปฏิ บั ติ ต อไป อย า งไรก็ ต าม สํ า นั ก งานเขตมี อํา นาจหน าที่ ดูแ ลเฉพาะถนนสายย อยหรื อซอย ดั ง นั้ น
สํานักงานเขตควรประสานงานกับหนวยงานที่ดูแลถนนสายหลักและถนนสายรอง เชน สํานักการโยธาและสํานัก
การจราจรและขนสง กทม. เพื่อพัฒนาเสนทางจักรยานนํารองตอไป และควรจํากัดความเร็วของยานพาหนะบน
ถนนสายยอยหรือในซอยที่ 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกผูใชจักรยาน นอกจากนั้น จากการ
ดําเนินการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละเขตมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความ
477

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

มุงมั่นของสํ านั กงานเขต และการให ความสํ าคัญต อการส งเสริ มการใช จักรยานของผูบริ หารและฝายโยธาเขต
อยางไรก็ตาม การทํางานรวมกันหลายฝาย ทําใหเกิดการถายทอดความรูหลายดาน โดยเฉพาะการศึกษาความ
ตองการของประชาชน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานเขต ในการปรับปรุงโครงขายทาง
จักรยานใหครอบคลุมพื้นที่เขต และสอดคลองกับความตองการของประชาชนตอไป
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