
ลิขสิทธิ์   :   สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 
ป  :   2557 
ช่ือเรื่อง :   ศึกษาเพ่ือสงเสริมการเดินทางท่ีไมใชรถยนต (Non-Motorized Transport: NMT) และ 

    การปรับปรุงการเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะเพ่ือการขนสงอยางยั่งยืน และ 
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ดวยการสนับสนุนจากการทุนอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (สนข.) ไดดําเนินการโครงการศึกษาเพ่ือสงเสริมการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต (Non-
Motorized Transport: NMT) และการปรับปรุงการเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะเพ่ือการขนสง
อยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายเพ่ือผลักดันมาตรการเรงดวนเพ่ือสงเสริมการเดินทาง 
ท่ีไมใชเครื่องยนต (NMT) ท่ีสามารถเรงใหดําเนินการไดระยะสั้น โดยคาดหวังใหชวยลดปริมาณการเดินทางท่ี
ไมจําเปนหรือลดระยะทางเดินรถไดโดยตรง ตลอดจนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการเดินทาง (Mode 
Shift) ท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในการศึกษาเพ่ือสงเสริมการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต 
(Non-Motorized Transport: NMT) มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือบูรณาการแนวคิดและการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชน ในการสงเสริมให
มีการเดินทางท่ีใชเครื่องยนต (NMT) และปรับปรุงการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ 

2. เพ่ือจัดทําโครงงานสําหรับการสงเสริมการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต (NMT) และปรับปรุงการ
เชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะ ท่ีสอดคลองกับความตองการเดินทางและความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือมุงการขนสงอยางยั่งยืน 

3. เพ่ือรณรงค ประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับรู และมีสวนรวม ในการเลือกใชการเดินทางท่ีไมใช
เครื่องยนต (NMT)และการขนสงสาธารณะ 

ภาพรวมผลการดําเนินการท่ีไดรับจากโครงการประกอบดวย 

• ขอเสนอแนะโครงการ/มาตรการเพ่ือสงเสริมการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต (NMT) และรายละเอียด

การปรับปรุงจุดเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะในเต กทม. และปริมณฑล 

ท่ีปรึกษาไดทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดทําขอเสนอแนะโครงการ/มาตรการนํารอง

เพ่ือสงเสริมการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต รวมถึงรายละเอียดการปรับปรุงจุดเชื่อมตอการเดินทางระบบ

ขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการคัดเลือกไดแบงกลุมประเภทของพ้ืนท่ีเปน 

3 กลุม ไดแก 

 



1. พ้ืนท่ีเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะทางถนน (จํานวนท้ังสิ้น 36 พ้ืนท่ี) 
  2. พ้ืนท่ีเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะทางราง (จํานวนท้ังสิ้น 53 พ้ืนท่ี) 
  3. พ้ืนท่ีเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะทางน้ํา (จํานวนท้ังสิ้น 51 พ้ืนท่ี) 

ซ่ึงจากผลการดําเนินการท่ีปรึกษาไดทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีจํานวนท้ังสิ้น 15 แหง โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมี
ความซํ้าซอนกับโครงการพัฒนาระบบการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนตภายในกรุงเทพมหานครในปจจุบัน  
โดยพบวาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในลําดับตนเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะโครงการ/มาตรการเพ่ือสงเสริมการเดินทาง 
ท่ีไมใชเครื่องยนต ไดแก (1) พ้ืนท่ีบริเวณปายรถโดยสารและสถานีรถไฟฟาหมอชิต (2) พ้ืนท่ีบริเวณสถานี
รถไฟฟาพญาไท และ (3) พ้ืนท่ีบริเวณทาเรือปากเกร็ด 

ท่ีปรึกษาไดทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อีกจํานวน 12 แหง เพ่ือจัดทําแนวทางและมาตรการในการ
พัฒนา ประกอบดวย 

(1) พ้ืนท่ีบริเวณปายรถประจําทางอาคารสงเคราะห (2) พ้ืนท่ีบริเวณปายรถประจําทางหัวลําโพง  
(3) พ้ืนท่ีบริเวณปายรถประจําทางรถไฟฟาใตดินลาดพราว (4) พ้ืนท่ีบริเวณปายรถประจําทางสะพานพระราม
9 (5) พ้ืนท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟาโพธิ์นิมิต (6) พ้ืนท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟาพระโขนง (7) พ้ืนท่ีบริเวณสถานี
รถไฟฟาอุดมสุข (8) พ้ืนท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟาราชปรารภ (9) พ้ืนท่ีบริเวณทาเรือสะพานพุทธ (10) พ้ืนท่ี
บริเวณทาเรือสะพานวิทยุ (11) พ้ืนท่ีบริเวณทาเรือราชวงศ (12) พ้ืนท่ีบริเวณทาเรือวัดตึก 

จากการดําเนินงานและศึกษาจุดเชื่อมตอดังกลาว ท่ีปรึกษาไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเพ่ือสงเสริม
การเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต (NMT) และการปรับปรุงจุดเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานของแผนงานท้ังหมดเปนระยะเวลา  
10 ใชงบประมาณในการดําเนินงานท้ังสิ้น 450 ลานบาทโดยประมาณ โดยแบงระยะเวลาออกเปนชวง ชวงละ 
3-4 ป มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แผนงาน/โครงการ ระยะส้ัน พ.ศ. 2558–2560 (0-3 ป) จะมุงเนนถึงแผนงานโครงการท่ี
สามารถดําเนินการไดในระยะสั้น ซ่ึงจะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมในการพัฒนาโดยพิจารณาจากหลายดาน 
ท้ังสภาพกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี โดยจะเปนพ้ืนท่ีท่ีปรึกษาไดเสนอแนะออกแบบรายละเอียด 
จํานวน 3 จุด คือ ปายรถโดยสารประจําทางรถไฟฟาหมอชิต สถานี BTS พญาไท ทาเรือปากเกร็ด พ้ืนท่ี
เสนอแนะโครงการอีก 12 แหง และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อีก 29 จุด รวมท้ังสิ้น 44 จุด 

2) แผนงาน/โครงการ ระยะกลาง พ.ศ. 2561–2563 (ปท่ี 4-6) จะมุงเนนถึงแผนงานโครงการ 
ท่ีสามารถดําเนินการตอจากการดําเนินการแผนงานโครงการในระยะสั้น หรือแผนงานโครงการท่ีมีความสําคัญ
เปนลําดับถัดมาจากแผนระยะสั้น ประกอบดวยการพัฒนาระบบเชื่อมตอทางราง จํานวน 17 จุด การพัฒนา
ระบบเชื่อมตอทางถนน 12 จุด และการพัฒนาระบบเชื่อมตอทางน้ํา จํานวน 15 จุด รวมท้ังสิ้น 44 จุด 

3) แผนงาน/โครงการ ระยะยาว พ.ศ. 2564–2567 (ปท่ี 7-10) จะมุงเนนถึงแผนงานโครงการ 
ท่ีมีแผนการดําเนินการในระยะยาว เพ่ือการดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีใหมีความครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพและ
ปริมณฑลมากยิ่งข้ึน ประกอบดวย การพัฒนาระบบเชื่อมตอทางราง จํานวน 19 จุด การพัฒนาระบบเชื่อมตอ
ทางถนน 12 จุด และการพัฒนาระบบเชื่อมตอทางน้ํา จํานวน 21 จุด รวมท้ังสิ้น 52 จุด 



• ขอเสนอแนะการจัดทําเมืองแหงจักรยานเพ่ือเปนเมืองตนแบบในตางจังหวัดจํานวน  
1 แหง 

ท่ีปรึกษาไดคัดเลือก “เทศบาลนครพิษณุโลก” เปนพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือจัดทําเมืองตนแบบ “เมืองแหง
จักรยาน” โดยจากผลการศึกษา ท่ีปรึกษาไดจัดทําแผนแมบทเมืองแหงจักรยานโดยมุงเปาไปท่ีการใหผูเดินทาง
เปลี่ยนมาใชจักรยานเพ่ือลดการเดินทางโดยรถยนต โดยมุงเนนไปท่ีการเดินทางทองเท่ียวและนันทนาการเปน
ลําดับแรกกอนขยายกลุมผูใชงานจักรยานไปสูกลุมผูใชจักรยานในชีวิตประจําวันตามลําดับ โดยแผนการพัฒนา
โครงขายเสนทางจักรยานแบงออกได 4 ระยะ โดยงบประมาณท่ีคาดวาจะใชในการดําเนินการรวมท้ังสิ้น  
13 ลานบาท แผนงานระยะตางๆ มีดังนี้ 

1. แผนระยะเรงดวน (พ.ศ. 2559-2561) มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือการออกกําลังกายเทานั้น ทําใหเปนเสนทางท่ีไมสงผลกระทบตอการลดมลภาวะในเมืองจากการ
เดินทางโดยเครื่องยนตได โดยรายละเอียดของแผนระยะเรงดวนจะประกอบดวย 2 เสนทาง ดังนี้ 

 1.1 เสนทางบริเวณพ้ืนท่ีรอบคูเมือง มีระยะทางประมาณ 2.20 กิโลเมตร คลอบคลุมพ้ืนท่ี 
แนวเสนทางรอบคูเมืองบนถนนพระรวงและถนนพระลือ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 1.2 เสนทางบริเวณพ้ืนท่ีรอบสวนชมนาน มีระยะทางประมาณ 2.30 กิโลเมตร คลอบคลุมพ้ืนท่ี  
แนวเสนทางรอบสวนชมนาน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

2. แผนระยะส้ัน (พ.ศ. 2562-2564) มีกลุมเปาหมายเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว 
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยจุดจอดจักรยานหลักจะอยูท่ีบริเวณสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกและเปนเสนทางท่ีผาน
สถานท่ีทองเท่ียว ในแผนระยะสั้น จะยังไมมุงเปาไปท่ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางแตจะมุงไปท่ีการ
ลดยานพาหนะจากภายนอก ซ่ึงไดแก กลุมของนักทองเท่ียว แผนระยะสั้นมีระยะทางประมาณ 13.22 
กิโลเมตร 

3. แผนระยะกลาง (พ.ศ. 2565-2567) มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนท่ีเดินทางภายในเมืองโดย
กรอบของเสนทางจักรยานจะเปนเสนทางสายหลักตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ซ่ึงเสนทางจักรยานตาม 
แผนระยะกลาง จะสามารถเชื่อมตอสถานีท่ีสําคัญไดมากข้ึน ในแผนระยะกลางจะเริ่มเห็นผลของเสนทาง
จักรยานมากข้ึน เนื่องจากเสนทางมีความครอบคลุมสถานท่ีสําคัญตางๆ ท้ังเขตท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา สถานท่ี
ทํางาน โดยจะเห็นวาเมืองพิษณุโลกฝงใตของทางหลวงหมายเลข 12 จะมีเสนทางจักรยานและจุดจอด
ครอบคลุมเขตชุมชนหนาแนนท้ังหมดของตัวเมืองแผนระยะกลางมีระยะทางประมาณ 24.09 กิโลเมตร 

4. แผนระยะยาว (พ.ศ. 2568-2570) มีกลุมเปาหมายคือ กลุมประชาชนผูอาศัยอยูนอกเขตเมือง  
ซ่ึงแผนระยะสุดทายของการเปนเมืองจักรยานพิษณุโลก จะตองทําใหการเดินทางภายในเขตตัวเมืองหนาแนน 
มีการใชรถยนตนอยกวารถจักรยาน ท้ังนี้ ปจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงคือ ผูเดินทางท่ีอาศัยอยูภายนอกเขต
ตัวเมืองซ่ึงใชการเดินทางโดยจักรยานเปนหลัก ดังนั้นการทําใหผูอาศัยอยูรอบนอกตัวเมืองเปลี่ยนพฤติกรรม 
มาใชจักรยานมากข้ึนจึงเปนเปาหมายหลักของแผนระยะยาวแผนระยะยาวมีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร 

 

 



• ผลการศึกษา ทบทวน และขอเสนอแนะดานกฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวของกับการเดิน
และการใชจักรยานเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 

ในสวนของการศึกษาดานกฎหมาย ท่ีปรึกษาไดทําการทบทวนขอกฎหมายท่ีมีใชอยูในปจจุบันและ

จัดทําขอสรุปเปนขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและการบังคับใชกฎหมายโดยพิจารณาประเด็นการ

ปรับปรุงและพัฒนา 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก 

1. การปรับปรุงเนื้อหาขอบังคับ ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนโดยมุงเนนใหกฎหมายใหสิทธิแกผูใชจักรยาน
เหนือกวาผูใชรถยนต ท้ังในสวนของสิทธิในการใชทางจักรยานและมาตรการลงโทษท่ีชัดเจนกรณีท่ีผูขับรถยนต
ละเมิดสิทธิของผูใชจักรยานและทางเทา 

2. การปองกันการกระทําผิดกฎหมาย จากผลการทบทวนท่ีปรึกษาไดสรุปแนวทางในการปองกันการ
กระทบผิดกฎหมาย 2 แนวทางหลัก ไดแก (1) การรณรงคเพ่ือเพ่ิมความตระหนักรูและสํานึกเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับตางๆ และ (2) การสงเสริมและใหความรูเก่ียวกับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการในการลงโทษ มาตรการการลงโทษของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การเดินเทาและจักรยานในปจจุบันยังไมเพียงพอตลอดจนยังมิไดมีการปฏิบัติท่ีเฉียบขาดพอทําใหผูขับข่ีและ 
ผูรวมใชทางยังไมเห็นความสําคัญของการบังคับใชกฎหมายเทาท่ีควร อยางไรก็ตามมาตรการท่ีจะกําหนดควร
เปนมาตรการท่ีมีความเหมาะสม และเปนท่ียอมรับกับกลุมเปาหมายโดยรวม (คนเดินเทา จักรยาน รถยนต 
และรถจักรยานยนต) ซ่ึงจะสงผลตอความเคารพในตัวกฎหมายและความสําเร็จในการบังคับใชมาตรการ
เชนกัน 

4. การเพ่ิมความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย แนวทางในการบังคับใชกฎหมายในสวนนี้เก่ียวของ

กับเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงมีท้ังประเด็นความรูความเขาใจ ตลอดจนทัศนคติในการเดินทาง  

ท่ีไมใชเครื่องยนต นอกจากนั้นความพรอมของภาครัฐท้ังในดานงบประมาณ บุคคลากร และเทคโนโลยี ก็เปน

สวนสําคัญในการผลักดันใหการตรวจสอบและปฏิบัติงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุความพรอม

ของบุคลากรภาครัฐ ท้ังในเรื่องของจํานวนบุคคลากรการบริหารจัดการ และความโปรงใสของเจาหนาท่ีภาครัฐ

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายอยางเหมาะสม 

• แนวทางและผลการวิเคราะหศักยภาพในการลดปริมาณการระบายกาซเรือนกระจกและปริมาณ

การลดการใชพลังงานท่ีไดจากการพัฒนาโครงการทางเทาและทางจักรยาน 

1. สําหรับการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีปรึกษาไดทําการคํานวณการลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกและปริมาณการลดการใชพลังงาน พบวา ในกรณีท่ีเสนทางจักรยานไดรับการพัฒนา 

เต็มรูปแบบตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ตลอดจนโครงการปนปนไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและจุดเชื่อมตอการ

เดินทางตางๆ ตามแผนแมบทของท่ีปรึกษา การพัฒนาโครงการเพ่ือสนับสนุนการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (CO2) ไดถึง 4.16  

ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2e) หรือ 2,036 พันตันเทียบเทาน ามันดิบ (ktoe) หรือ เทียบเทา

ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทเบนซิน 11,466 ลานลิตรในป พ.ศ. 2580 



2. สําหรับการดําเนินงานศึกษาเพ่ือจัดทําเมืองตนแบบ “เมืองแหงจักรยาน” ในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลกนั้น ท่ีปรึกษาไดทําการคํานวณการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและปริมาณการลดการใช

พลังงาน พบวา หากมีการพัฒนาเสนทางจักรยานในชวงของโครงการนํารองและโครงการระยะสั้นซ่ึงมีความ

เปนไปไดสูงในปจจุบันนั้นคาดวาเทศบาลนครพิษณุโลกจะสามารถลดอัตราปลอยกาซเรือนกระจก (Tons of 

CO2) ไดประมาณ 65,475 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ป (MtCO2e/y) หรือสามารถชวยลดการใช

พลังงานได 31.95 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) หรือลดการใชน้ํามันเบนซิน จํานวนท้ังสิ้น 180 ลานลิตร 

ในปพ.ศ. 2580 
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Abstract : 

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. 
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