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: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
: 2557
: ศึกษาเพื่อสงเสริมการเดินทางที่ไมใชรถยนต (Non-Motorized Transport: NMT) และ
การปรับปรุงการเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะเพื่อการขนสงอยางยั่งยืน และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
: กรุงเทพฯ
: ไทย
: สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: รองศาสตราจารย ดร. นิพันธ วิเชียรนอย
:

ดวยการสนับสนุนจากการทุนอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (สนข.) ได ดํ าเนิ น การโครงการศึกษาเพื่อสงเสริมการเดิน ทางที่ไมใชเครื่องยนต (NonMotorized Transport: NMT) และการปรับปรุงการเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะเพื่อการขนสง
อยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดันมาตรการเรงดวนเพื่อสงเสริมการเดินทาง
ที่ไมใชเครื่องยนต (NMT) ที่สามารถเรงใหดําเนินการไดระยะสั้น โดยคาดหวังใหชวยลดปริมาณการเดินทางที่
ไมจําเปนหรือลดระยะทางเดินรถไดโดยตรง ตลอดจนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการเดินทาง (Mode
Shift) ที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในการศึกษาเพื่อสงเสริมการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต
(Non-Motorized Transport: NMT) มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อบูรณาการแนวคิดและการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน ในการสงเสริมให
มีการเดินทางที่ใชเครื่องยนต (NMT) และปรับปรุงการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ
2. เพื่อจัดทําโครงงานสําหรับการสงเสริมการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต (NMT) และปรับปรุงการ
เชื่ อมต อการเดิ น ทางระบบขนส งสาธารณะ ที่ส อดคลองกับ ความตองการเดิน ทางและความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อมุงการขนสงอยางยั่งยืน
3. เพื่อรณรงค ประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับรู และมีสวนรวม ในการเลือกใชการเดินทางที่ไมใช
เครื่องยนต (NMT)และการขนสงสาธารณะ
ภาพรวมผลการดําเนินการที่ไดรับจากโครงการประกอบดวย
• ขอเสนอแนะโครงการ/มาตรการเพื่อสงเสริมการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต (NMT) และรายละเอียด
การปรับปรุงจุดเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะในเต กทม. และปริมณฑล
ที่ปรึกษาไดทําการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําขอเสนอแนะโครงการ/มาตรการนํารอง
เพื่อสงเสริมการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต รวมถึงรายละเอียดการปรับปรุงจุดเชื่อมตอการเดินทางระบบ
ขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการคัดเลือกไดแบงกลุมประเภทของพื้นที่เปน
3 กลุม ไดแก

1. พื้นที่เชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะทางถนน (จํานวนทั้งสิ้น 36 พื้นที่)
2. พื้นที่เชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะทางราง (จํานวนทั้งสิ้น 53 พื้นที่)
3. พื้นที่เชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะทางน้ํา (จํานวนทั้งสิ้น 51 พื้นที่)
ซึ่งจากผลการดําเนินการที่ปรึกษาไดทําการคัดเลือกพื้นที่จํานวนทั้งสิ้น 15 แหง โดยเปนพื้นที่ที่ไมมี
ความซ้ํ าซ อนกั บ โครงการพั ฒ นาระบบการเดิน ทางที่ ไมใช เครื่องยนตภ ายในกรุงเทพมหานครในป จ จุ บั น
โดยพบวาพื้นที่ที่มีศักยภาพในลําดับตนเพื่อจัดทําขอเสนอแนะโครงการ/มาตรการเพื่อสงเสริมการเดินทาง
ที่ไมใชเครื่องยนต ไดแก (1) พื้นที่บริเวณปายรถโดยสารและสถานีรถไฟฟาหมอชิต (2) พื้นที่บริเวณสถานี
รถไฟฟาพญาไท และ (3) พื้นที่บริเวณทาเรือปากเกร็ด
ที่ปรึกษาไดทําการคัดเลือกพื้นที่อื่นๆ อีกจํานวน 12 แหง เพื่อจัดทําแนวทางและมาตรการในการ
พัฒนา ประกอบดวย
(1) พื้นที่บริเวณปายรถประจําทางอาคารสงเคราะห (2) พื้นที่บริเวณปายรถประจําทางหัวลําโพง
(3) พื้นที่บริเวณปายรถประจําทางรถไฟฟาใตดินลาดพราว (4) พื้นที่บริเวณปายรถประจําทางสะพานพระราม
9 (5) พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟาโพธิ์นิมิต (6) พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟาพระโขนง (7) พื้นที่บริเวณสถานี
รถไฟฟาอุดมสุข (8) พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟาราชปรารภ (9) พื้นที่บริเวณทาเรือสะพานพุทธ (10) พื้นที่
บริเวณทาเรือสะพานวิทยุ (11) พื้นที่บริเวณทาเรือราชวงศ (12) พื้นที่บริเวณทาเรือวัดตึก
จากการดําเนินงานและศึกษาจุดเชื่อมตอดังกลาว ที่ปรึกษาไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเพื่อสงเสริม
การเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต (NMT) และการปรับปรุงจุดเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานของแผนงานทั้งหมดเปนระยะเวลา
10 ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 450 ลานบาทโดยประมาณ โดยแบงระยะเวลาออกเปนชวง ชวงละ
3-4 ป มีรายละเอียดดังนี้
1) แผนงาน/โครงการ ระยะสั้น พ.ศ. 2558–2560 (0-3 ป) จะมุงเนนถึงแผนงานโครงการที่
สามารถดํา เนินการได ในระยะสั้น ซึ่งจะเปน พื้นที่ที่มีความพรอมในการพัฒนาโดยพิจารณาจากหลายดา น
ทั้งสภาพกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ โดยจะเปนพื้นที่ที่ปรึกษาไดเสนอแนะออกแบบรายละเอียด
จํานวน 3 จุด คือ ปายรถโดยสารประจําทางรถไฟฟาหมอชิต สถานี BTS พญาไท ทาเรือปากเกร็ด พื้นที่
เสนอแนะโครงการอีก 12 แหง และพื้นที่อื่นๆ อีก 29 จุด รวมทั้งสิ้น 44 จุด
2) แผนงาน/โครงการ ระยะกลาง พ.ศ. 2561–2563 (ปที่ 4-6) จะมุงเนนถึงแผนงานโครงการ
ที่สามารถดําเนินการตอจากการดําเนินการแผนงานโครงการในระยะสั้น หรือแผนงานโครงการที่มีความสําคัญ
เปนลําดับถัดมาจากแผนระยะสั้น ประกอบดวยการพัฒนาระบบเชื่อมตอทางราง จํานวน 17 จุด การพัฒนา
ระบบเชื่อมตอทางถนน 12 จุด และการพัฒนาระบบเชื่อมตอทางน้ํา จํานวน 15 จุด รวมทั้งสิ้น 44 จุด
3) แผนงาน/โครงการ ระยะยาว พ.ศ. 2564–2567 (ปที่ 7-10) จะมุงเนนถึงแผนงานโครงการ
ที่มีแผนการดําเนินการในระยะยาว เพื่อการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ใหมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑลมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย การพัฒนาระบบเชื่อมตอทางราง จํานวน 19 จุด การพัฒนาระบบเชื่อมตอ
ทางถนน 12 จุด และการพัฒนาระบบเชื่อมตอทางน้ํา จํานวน 21 จุด รวมทั้งสิ้น 52 จุด

• ขอเสนอแนะการจั ด ทํ า เมืองแหงจักรยานเพื่อเปนเมืองตนแบบในตา งจังหวัด จํา นวน
1 แหง
ที่ปรึกษาไดคัดเลือก “เทศบาลนครพิษณุโลก” เปนพื้นที่ศึกษาเพื่อจัดทําเมืองตนแบบ “เมืองแหง
จักรยาน” โดยจากผลการศึกษา ที่ปรึกษาไดจัดทําแผนแมบทเมืองแหงจักรยานโดยมุงเปาไปที่การใหผูเดินทาง
เปลี่ยนมาใชจักรยานเพื่อลดการเดินทางโดยรถยนต โดยมุงเนนไปที่การเดินทางทองเที่ยวและนันทนาการเปน
ลําดับแรกกอนขยายกลุมผูใชงานจักรยานไปสูกลุมผูใชจักรยานในชีวิตประจําวันตามลําดับ โดยแผนการพัฒนา
โครงขายเสนทางจักรยานแบงออกได 4 ระยะ โดยงบประมาณที่คาดวาจะใชในการดําเนินการรวมทั้งสิ้น
13 ลานบาท แผนงานระยะตางๆ มีดังนี้
1. แผนระยะเรงดวน (พ.ศ. 2559-2561) มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อการออกกําลังกายเทานั้น ทําใหเปนเสนทางที่ไมสงผลกระทบตอการลดมลภาวะในเมืองจากการ
เดินทางโดยเครื่องยนตได โดยรายละเอียดของแผนระยะเรงดวนจะประกอบดวย 2 เสนทาง ดังนี้
1.1 เส น ทางบริ เ วณพื้ น ที่ ร อบคู เ มือ ง มี ร ะยะทางประมาณ 2.20 กิ โ ลเมตร คลอบคลุ ม พื้ น ที่
แนวเสนทางรอบคูเมืองบนถนนพระรวงและถนนพระลือ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1.2 เส นทางบริเ วณพื้ นที่ รอบสวนชมนาน มีระยะทางประมาณ 2.30 กิโ ลเมตร คลอบคลุมพื้น ที่
แนวเสนทางรอบสวนชมนาน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2. แผนระยะสั้น (พ.ศ. 2562-2564) มีกลุมเปาหมายเปนกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยจุดจอดจักรยานหลักจะอยูที่บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกและเปนเสนทางที่ผาน
สถานที่ทองเที่ยว ในแผนระยะสั้น จะยังไมมุงเปาไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางแตจะมุงไปที่การ
ลดยานพาหนะจากภายนอก ซึ่ ง ได แก กลุ ม ของนั ก ท องเที่ ย ว แผนระยะสั้ น มี ร ะยะทางประมาณ 13.22
กิโลเมตร
3. แผนระยะกลาง (พ.ศ. 2565-2567) มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนที่เดินทางภายในเมืองโดย
กรอบของเสนทางจักรยานจะเปนเสนทางสายหลักตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ซึ่งเสนทางจักรยานตาม
แผนระยะกลาง จะสามารถเชื่อมตอสถานีที่สําคัญไดมากขึ้น ในแผนระยะกลางจะเริ่มเห็นผลของเสนทาง
จักรยานมากขึ้น เนื่องจากเสนทางมีความครอบคลุมสถานที่สําคัญตางๆ ทั้งเขตที่อยูอาศัย สถานศึกษา สถานที่
ทํา งาน โดยจะเห็ น ว า เมื องพิ ษณุ โ ลกฝ ง ใต ข องทางหลวงหมายเลข 12 จะมีเสน ทางจักรยานและจุ ด จอด
ครอบคลุมเขตชุมชนหนาแนนทั้งหมดของตัวเมืองแผนระยะกลางมีระยะทางประมาณ 24.09 กิโลเมตร
4. แผนระยะยาว (พ.ศ. 2568-2570) มีกลุมเปาหมายคือ กลุมประชาชนผูอาศัยอยูนอกเขตเมือง
ซึ่งแผนระยะสุดทายของการเปนเมืองจักรยานพิษณุโลก จะตองทําใหการเดินทางภายในเขตตัวเมืองหนาแนน
มีการใชรถยนตนอยกวารถจักรยาน ทั้งนี้ ปจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงคือ ผูเดินทางที่อาศัยอยูภายนอกเขต
ตัวเมืองซึ่งใชการเดินทางโดยจักรยานเปนหลัก ดังนั้นการทําใหผูอาศัยอยูรอบนอกตัวเมืองเปลี่ยนพฤติกรรม
มาใชจักรยานมากขึ้นจึงเปนเปาหมายหลักของแผนระยะยาวแผนระยะยาวมีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

• ผลการศึกษา ทบทวน และขอเสนอแนะดานกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการเดิน
และการใชจักรยานเพื่อสงเสริมใหเกิดการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ในสวนของการศึกษาดานกฎหมาย ที่ปรึกษาไดทําการทบทวนขอกฎหมายที่มีใชอยูในปจจุบันและ
จัด ทํ า ขอสรุ ปเป น ข อเสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุงและการบังคับ ใชกฎหมายโดยพิจ ารณาประเด็น การ
ปรับปรุงและพัฒนา 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก
1. การปรับปรุงเนื้อหาขอบังคับ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมุงเนนใหกฎหมายใหสิทธิแกผูใชจักรยาน
เหนือกวาผูใชรถยนต ทั้งในสวนของสิทธิในการใชทางจักรยานและมาตรการลงโทษที่ชัดเจนกรณีที่ผูขับรถยนต
ละเมิดสิทธิของผูใชจักรยานและทางเทา
2. การปองกันการกระทําผิดกฎหมาย จากผลการทบทวนที่ปรึกษาไดสรุปแนวทางในการปองกันการ
กระทบผิดกฎหมาย 2 แนวทางหลัก ไดแก (1) การรณรงคเพื่อเพิ่มความตระหนักรูและสํานึกเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับตางๆ และ (2) การสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการในการลงโทษ มาตรการการลงโทษของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การเดินเทาและจักรยานในปจจุบันยังไมเพียงพอตลอดจนยังมิไดมีการปฏิบัติที่เฉียบขาดพอทําใหผูขับขี่และ
ผูรวมใชทางยังไมเห็นความสําคัญของการบังคับใชกฎหมายเทาที่ควร อยางไรก็ตามมาตรการที่จะกําหนดควร
เปนมาตรการที่มีความเหมาะสม และเปนที่ยอมรับกับกลุมเปาหมายโดยรวม (คนเดินเทา จักรยาน รถยนต
และรถจักรยานยนต) ซึ่งจะสงผลตอความเคารพในตัวกฎหมายและความสําเร็จในการบังคับใชมาตรการ
เชนกัน
4. การเพิ่มความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย แนวทางในการบังคับใชกฎหมายในสวนนี้เกี่ยวของ
กับเจาหนาที่ซึ่งเปนผูบังคับใชกฎหมาย ซึ่งมีทั้งประเด็นความรูความเขาใจ ตลอดจนทัศนคติในการเดินทาง
ที่ไมใชเครื่องยนต นอกจากนั้นความพรอมของภาครัฐทั้งในดานงบประมาณ บุคคลากร และเทคโนโลยี ก็เปน
สวนสําคัญในการผลักดันใหการตรวจสอบและปฏิบัติงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุความพรอม
ของบุคลากรภาครัฐ ทั้งในเรื่องของจํานวนบุคคลากรการบริหารจัดการ และความโปรงใสของเจาหนาที่ภาครัฐ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายอยางเหมาะสม
• แนวทางและผลการวิเคราะหศักยภาพในการลดปริมาณการระบายกาซเรือนกระจกและปริมาณ
การลดการใชพลังงานที่ไดจากการพัฒนาโครงการทางเทาและทางจักรยาน
1. สําหรับการดําเนินโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปรึกษาไดทําการคํานวณการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกและปริมาณการลดการใชพลังงาน พบวา ในกรณีที่เสนทางจักรยานไดรับการพัฒนา
เต็มรูปแบบตามสมมติฐานที่ตั้งไว ตลอดจนโครงการปนปนไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและจุดเชื่อมตอการ
เดินทางตางๆ ตามแผนแมบทของที่ปรึกษา การพัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (CO2) ไดถึง 4.16
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2e) หรือ 2,036 พันตันเทียบเทาน ามันดิบ (ktoe) หรือ เทียบเทา
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทเบนซิน 11,466 ลานลิตรในป พ.ศ. 2580

2. สําหรับการดําเนินงานศึกษาเพื่อจัดทําเมืองตนแบบ “เมืองแหงจักรยาน” ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกนั้น ที่ปรึกษาไดทําการคํานวณการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและปริมาณการลดการใช
พลังงาน พบวา หากมีการพัฒนาเสนทางจักรยานในชวงของโครงการนํารองและโครงการระยะสั้นซึ่งมีความ
เปนไปไดสูงในปจจุบันนั้นคาดวาเทศบาลนครพิษณุโลกจะสามารถลดอัตราปลอยกาซเรือนกระจก (Tons of
CO2) ไดประมาณ 65,475 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ป (MtCO2e/y) หรือสามารถชวยลดการใช
พลังงานได 31.95 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) หรือลดการใชน้ํามันเบนซิน จํานวนทั้งสิ้น 180 ลานลิตร
ในปพ.ศ. 2580
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The Study of Non-Motorized Transport Endorsement and the Improvement of Urban
Public Transport Connectivity.
Under funds from the Energy Conservation Foundation (Ministry of Energy), Office
of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) hired the consultant team including
(1) Green Infrastructure and Transportation Technology (GITT) Research Center (Chiangmai
University), (2) Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC), and
(3) Naresuan University to work on the Study of Non-Motorized Transport Endorsement and
the Improvement of Urban Public Transport Connectivity project. The study is named as
NMT in short. The main study objectives are: (1) To integrate both ideas and works related to
NMT and the Urban Public Transport Connectivity from government agencies, (2) To develop
project plan that are best suited to user requirements, and (3) To develop campaigns and
public participations in traveling by NMT and public transport.
The main outputs from the study are (1) results and recommendations from
literature reviews and best practices of NMT development, (2) the project master plan and
design of the pilot sites for urban public transport connectivity improvement in Bangkok,
(3) the project master plan and design of the pilot sites for selected Bicycle City, and
(4) methodology in calculating emission reductions together with the results of CO2 from the
project master plans. Some important aspects from this project can be summarized
as follows.
Firstly, the master plan of the urban public transport connectivity in Bangkok was
developed. In this study, one hundred and forty locations were studied and ranked to its
important of improvement statuses. Twelve sites were selected for the conceptual design
ad 3 sites were selected for studying in more details. Further, for all 140 sites, the consultant
team developed the master plan for long term implementations. The master plan proposed
10 year planning programs with three implementation phases including (1) the short term
plan (2015-2017), (2) the mid-term plan (2018-2020), and (3) the long term plan (2021-2024).
Approximately, four hundred and fifty million baht were proposed to work on this master
plan.

Secondly, for the development of the pilot bicycle city, the consultant selected
Phitsanulok municipality as the study area because of their available in the existing budgets
and development plan. Hence, the consultant team can approve and launch a co-financial
and technical works to the city. As the results, the project have been support on the detail
design and public participation activities for 2 pilot sites in the municipality area. The bicycle
city master plan is also provided as the accompany results to those works on the pilot sites.
The master plan proposed the 10 year programs from 2015 to 2037 with 4 implementation
phases and the total working budget in the programs is 13 million baht.
Thirdly, beside the works on developing the master plans both in Bangkok and
Phitsanulok municipality area, the results of CO2 emission reduction also presented that,
after fully implementation by the
proposed master plan, in 2037, Bangkok can save 4.16 Million Tons of CO2 Emission.
Additionally, for the bicycle city, by implementing bikeway as proposed in the master plan,
in 2037, the city will able to reduce the CO2 emission at, approximately, 65,475 Ton CO2
Finally, the recommendations for developing the sustainable transport and NMT
society were also provided, based on experiences from this project and results from the
literature studies. The project recommends that more works should be concentrated on
Laws and Regulations. Improving of laws and regulations could be play as one of the
important roles in raising people awareness of walking and cycling. The recommendations
were also placed to the directions in creating sustainable transport society that the concepts
of 4E (Engineering, Education, Enforcement, and Encouragement) must be applied together.
.

