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กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

ยุภาพร  บุญประเสริฐ ,ดร ประพัทธ์พง์  อุปลา 
 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจบุนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่การใช้จกัรยานเป็นพาหนะมีประโยชน์หลายประการ ไมว่า่จะเป็นการใช้จกัรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจ าวนั หรือเพื่อการ
ออกก าลงักาย เมื่อเทียบกบัการเดินทางโดยรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส าหรับชมุชนเมือง จกัรยานเป็นพาหนะท่ีเหมาะสมในการสญัจร เน่ืองจากชมุชนเมืองมกัเกิดปัญหาการจราจรติดขดัเน่ืองจากปริมาณรถยนต์มีมาก การสง่เสริม
ให้ใช้จกัรยานในเขตชมุชนเมือง จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขดัได้ในระดบัหนึ่ง นอกจากนีย้งัช่วยลดการใช้พลงังาน การใช้รถจกัรยานจึงไมก่่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ดงันัน้การใช้จกัรยานในชมุชนเมือง จึงเท่ากบัเป็นการลดมลภาวะของชมุชนเมืองอีกด้วย  

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ตัง้อยูใ่จกลางเมืองของจงัหวดันครสวรรค์มีพืน้ท่ี ประมาณ 27.78 ตารางกิโลเมตร เป็นพืน้ท่ี  ท่ีใช้เช่ือมระหวา่งภาคเหนือและภาคกลาง 

มีการเช่ือมโยงเครือขา่ยคมนาคมทัง้ทางรถยนต์ ทางน า้ และทางรถไฟ มีการใช้ท่ีดินแบบหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากความส าคญัของเมือง เทศบาลนครสวรรค์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีเห็นถึงความส าคญัของการใช้จกัรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เน่ืองจากพืน้ท่ีในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์มกัจะประสบกบัปัญหาการจราจรอยูเ่สมอ นอกจากนีป้ริมาณรถยนต์ท่ีมีอยูจ่ านวนมากยงัก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ดงันัน้แนวทางหนึ่งซึง่สามารถ
แก้ปัญหาได้คือการรณรงค์ให้ประชาชนใช้จกัรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จดัท าโครงการนครสวรรค์เมืองจกัรยานขึน้ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
ป่ันจกัรยานและใช้จกัรยานในชีวิตประจ าวนั ทัง้เพ่ือการสญัจร การออกก าลงักาย และการรักษาสขุภาพ  กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การมีสว่นร่วมของประชาชนจะช่วยให้ทราบถึงข้อจ ากดัหรือปัญหาอปุสรรคในการใช้จกัรยานเป็นพาหนะ ลกัษณะเส้นทางจกัรยานท่ีประชาชนต้องการ สิง่อ านวย
ความสะดวกส าหรับการขบัขี่จกัรยานในเส้นทาง ซึง่ข้อมลูทัง้หมดจะเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการออกแบบเส้นทางจกัรยานเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนผู้ ใช้
จกัรยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากความส าคญัของการมีสว่นร่วมดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการออกแบบเส้นทางจกัรยานในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยใช้กระบวนการ 
การมีสว่นร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี  โดยต้องอาศยักระบวนการความร่วมมือโดยมีผู้มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนด้วย ได้แก่ ผู้บริหาร นกัออกแบบ และสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อเส้นทางจกัรยาน และหากมีการสง่เสริมการใช้จกัรยานในพืน้ท่ี ก็จะสามารถน าไปสูก่ารพฒันาให้เกิดเส้นทางจกัรยานและมีการใช้จกัรยานในพืน้ท่ีแบบยัง่ยืนได้ 

 
กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 



วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1.  เพื่อศกึษาลกัษณะทางกายภาพ ข้อจ ากดั และกฎหมาย ของเส้นทางจกัรยาน  
 

2.  เพื่อศกึษารูปแบบของเส้นทางจกัรยานท่ีได้มาตรฐาน 
 

3.  เพื่อศกึษาการมีสว่มร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นตอ่รูปแบบเส้นทางจกัรยานท่ีเหมาะสม 
 

4.  เพื่อเสนอแนะเส้นทางจกัรยานท่ีเหมาะสมพืน้ท่ีศกึษา  

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 



วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัจกัรยาน 

 - ประเภทของจกัรยาน 

2. แนวคิดการออกแบบเส้นทางจกัรยาน 

 - ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้จกัรยาน  

 - ลกัษณะของเส้นทางจกัรยาน   

 - ประเภทของเส้นทางจกัรยาน  

 

 

 

 

  

 - ท่ีจอดจกัรยาน   

 - สิ่งอ านวยความสะดวก  

 



วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

3 แนวคิดเก่ียวกบัการสง่เสริมการใช้จกัรยานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 - การสง่เสริมการใช้จกัรยานในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

                   (โดยคณุสนัติ คณุาวงศ์ เจ้าของห้างแฟร่ีแลนด์สรรพสินค้าเป็นสมาชิกอาวโุส  ของสภาเทศบาลนครนครสวรรค์) 

 

4 แนวคิดเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม 

              -  ลกัษณะการมีสว่นร่วม  

              -  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีสว่นร่วมของประชาชน  

 

5 แนวคิดเก่ียวกบัการสนทนากลุม่ 

 



 วิธีด  าเนินการวิจยั 

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 ประกอบไปด้วย ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการออกแบบเส้นทาง จกัรยานภายในพืน้ท่ีศึกษา 

 ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  แบง่ออกเป็น  4  กลุม่  คือ  

 

 1. กลุม่ผู้บริหาร        คือ   บคุคลท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจและการก าหนดนโยบาย  
 

 2. กลุม่ผู้ออกแบบ    คือ   บคุคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการออกแบบ  
 

 3. กลุม่ผู้ ใช้งาน        คือ   ประชาชนทัว่ไปท่ีอยูบ่ริเวณพืน้ท่ีศึกษา  
 

 4. กลุม่สื่อมวลชน    คือ   บคุคลท่ีมีหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ขา่วสารภายในพืน้ท่ี  



        วิธีด  าเนินการวิจยั  

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

แบง่ลกัษณะของการศึกษา เป็น 2 สว่น คือ 

 

1. การศึกษาลกัษณะทางกายภาพ  ข้อจ ากดั  ของพืน้ท่ีเพื่อน ามาเป็นข้อมลูใน
การออกแบบเส้นทางจกัรยานให้เหมาะสมกบัการใช้งาน  

 

2. การศึกษาแบบเชิงคณุภาพ   (Qualitative Research) การมีสว่น
ร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน ต่อรูปแบบเส้นทางจกัรยาน ด้วยวิธีการ
สนทนากลุม่  

 

ขอบเขตของพืน้ท่ีการศึกษา คือ  พืน้ท่ี ภายในเขตเทศบาลเมืองนครนครสวรรค์ 
มีพืน้ท่ีประมาณ 27.87 ตารางกิโลเมตร   
 



กรอบการวิจยั 

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

การออกแบบเส้นทางจักรยาน 

- สภาพปัจจุบนั 
- ประโยชน์การใชท่ี้ดิน 
- แบบส ารวจทางกายภาพ 
-  ศกัยภาพของพ้ืนท่ี  
-  ความพร้อมของพ้ืนท่ี 

แนวคดิการออกแบบ 

- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชจ้กัรยาน 
- ลกัษณะของเส้นทางจกัรยานท่ีดี 
- ท่ีจอดจกัรยาน 
- ปัจจยัท่ีควรพิจารณาส าหรับการออกแบบ 
  เส้นทางจกัรยาน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
- การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจ  
- การร่วมปฏิบติัการในกิจกรรมโครงการ  
- การรับผลประโยชน์  
- การตรวจสอบและประเมินผล  
 

การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

- ผูบ้ริหาร 
- ผูอ้อกแบบ 
- ผูใ้ชง้าน 
- ส่ือมวลชน 

 ถามความตอ้งการ 
เพ่ือพฒันาและน าเสนอ 
ในการสนทนาคร้ังท่ี 2 

         น าเสนอจากขอ้มูล คร้ังท่ี 1 
              รับฟังความคิดเห็น 
        เพ่ือใชส้ าหรับการปรับแกไ้ข  

น าเสนอจากขอ้มูล คร้ังท่ี 2 
  รับฟังความคิดเห็น เพ่ือสรุป และน าแบบไปใชจ้ริง 

  

ข้ันตอนการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมการออกแบบเส้นทางจักรยาน 
 

ลกัษณะทางกายภาพ การมส่ีวนร่วม 

การสทนากลุ่ม 

เส้นทางที่ตรงการความต้องการของประชาชน 



ผลการวิจยั  

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

ลักษณะทางกายภาพ  
 

ลกัษณะของพืน้ท่ี สว่นใหญ่อยูใ่นชมุชนเมือง  

มีการใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 

 ยา่นพาณิชยกรรม ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด  

ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีราชการท่ีส าคญั เช่น  

เทศบาล สถานศึกษาต่าง ๆ และ 

พืน้ท่ีสีเขียวขนาดใหญ่อยูใ่จกลางเมือง  

คือ อทุยานสวรรค์ 



ผลการวิจยั  

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

    ศักยภาพ 
 

1.  เส้นทางที่มีความปลอดภยั  

  
2.  เส้นทางในพืน้ท่ีสามารถใช้ในการป่ันอย่างต่อเน่ืองได้  

 

3. ลกัษณะพืน้ผิวถนนสามารถใช้เป็นเส้นทางจกัรยานได้ 

  

4. มีความดงึดดูการใช้งานเนื่องมีการจราจรน้อย  

    ไม่มีการจอดรถริมถนนมีการตีเส้นแบง่เส้นจราจร 

    อย่างชดัเจน 



ผลการวิจยั  

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

    ข้อจ ากัด 
 

1. บริเวณถนนพหลโยธิน สะพานเดชาติวงศ์ถงึแยกบิก๊ซี  และ
ถนนถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก เป็นถนนสายหลกั  

มีความปลอดภยัเน่ืองจากเป็นถนนสายที่มีการจราจรหนาแน่น 

   

2. บริเวณทางเท้าสว่นใหญ่เป็นท่ีจ าหน่ายสนิค้า ถนนภายในตวั
เมืองมีขนาดเลก็และแคบ การจราจรหนาแน่นบางช่วงเวลา บาง
เส้นทางมีการจราจรทางเดียว คือ ถนนสวรรค์วิถี ถนนโกสย์ี มีการ
จอดรถยนต์ และจกัรยานยนต์บริเวณริมถนน   

 

3. มีสิง่อ านวยความสะดวกมีน้อย เช่น จดุจอดจกัรยาน  

 

4. ระบบไฟสอ่งสว่าง มีเฉพาะที่เป็นชมุชน กรณีซอยระหว่างที่อยู่
อาศยั ระบบไฟสอ่งสว่างจะน้อยลงกว่าพืน้ท่ีที่เป็นแหลง่ชมุชนและ
ย่านการค้า  



ผลการวิจยั  

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

    รูปแบบของเส้นทางจักรยานท่ีได้มาตรฐาน 
 

 

 Class II Bikeway หรือ Bicycle lane  คือ สว่นหนึง่
ของถนนหรือทางเดินเท้าแต่มีที่กัน้หรือโดยการทาสตีีเส้น ติด
สญัญาณหรือท าเคร่ืองหมายเพื่อใช้เป็นทางจกัรยานโดยเฉพาะ
พบบริเวณถนนภายในอทุยานสวรรค์ 

 

 

 

 

 Class III Bikeway หรือ Bicycle route  คือ การใช้
ทางจกัรยานร่วมกบัการจราจรประเภทอื่น ๆ ได้แก่  รถยนต์หรือ
คนเดินเท้า ทางจกัรยานประเภทนีจ้ะมีราคาถกูท่ีสดุ แต่ไม่ควรใช้
กบับริเวณที่มีความเร็วของการจราจรสงู  พบบริเวณถนนสวรรค์
วิถี  ถนนมาตลุ ีถนนอรรถกวี ถนนโกสย์ี และถนนริมเข่ือน  



ผลการวิจยั  

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
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    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบเส้นทางจักรยาน 
 

 

       การเก็บรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบเส้นทาง
จกัรยาน  ด าเนินการโดยใช้กระบวนการสนทนากลุม่  โดยแบง่การสนทนากลุม่ออกเป็น 3  ครัง้ ผลการวิเคราะห์
ข้อมลูสรุปได้ดงันี ้

       มีเนือ้หาในการสนทนา 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

         ประเด็นท่ี 1 ความคิดเห็นอย่างไรที่จะมีเส้นทางจกัรยานในเขตพืน้ท่ี เขตเทศบาลนครนครสวรรค์  

        ประเด็นท่ี 2 เส้นทางจกัรยานควรผ่านบริเวณใด    

        ประเด็นท่ี 3  ลกัษณะเส้นทางจกัรยานที่ต้องการมีลกัษณะอย่างไร    

        ประเด็นท่ี 4 จดุจอดและสิง่อ านวยความสะดวกในเส้นทางจกัรยาน ควรมีลกัษณะอย่างไร  

         ประเด็นท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 



ผลการวิจยั  

การสนทนากลุ่ม 
ครัง้ที่ ๑ 



ผลการวิจยั  

การสนทนากลุ่ม 
ครัง้ที่ ๑  



ผลการวิจยั  

การสนทนากลุ่ม 
ครัง้ที่ ๑  



ผลการวิจยั  

การสนทนากลุ่ม 
ครัง้ที่ ๒ 



กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
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การสนทนากลุ่ม 
ครัง้ที่ ๒  

ผลการวิจยั  



กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
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การสนทนากลุ่ม 
ครัง้ที่ ๓ 

ผลการวิจยั  
 

 

เป็นการน าเสนอแผนท่ีเส้นทางจกัรยานท่ีปรับปรุงตามความคิดเห็นจากการสนทนากลุม่ครัง้ท่ี 2 ผู้วิจยัได้น าแผนท่ีเส้นทาง
จกัรยานท่ีได้จดัท าขึน้ มาน าเสนอต่อผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่  ซึง่ทกุคนเห็นด้วยกบัเส้นทางจกัรยานท่ีพฒันาขึน้ 



สรุปผลการวิจยั 

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
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 ข้อสรุปจากการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ ศักยภาพ ข้อจ ากัด ของพืน้ที่ และการ
สนทนากลุ่มสามารถสรุปได้ว่าเส้นทางจักรยานใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเส้นทางตามแนว
ถนนในเขตเมืองนครสวรรค์ โดยมีจุดเร่ิมต้นของ
เส้นทางอยู่ที่เทศบาลนครนครสวรรค์เข้าสู่ถนนมาตุล ี
ถนนพหลโยธิน ถนนสวรรค์วิถี ถนนอรรถกวี ถนน
โกสีย์ถนนริมเข่ือน ถนนวงศ์สวรรค์ ถนนดาวดึงส์ 
ถนนหิมพานต์ และถนนรอบเกาะญวน โดยมีจุดจอด
จกัรยาน คือ เทศบาลนครนครสวรรค์ อุทยานสวรรค์ 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ แฟร่ีแลนด์ ดิพาร์ทสโตร์ 
ไปรษณีย์นครสวรรค์ แยกโรงแรมวิษณุอินน์ โรงแรม
เดอะพาราดิโซ และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  เส้นทาง
จกัรยานท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีศกึษา 



ขอ้เสนอแนะ 

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

ด้านสภาพแวดล้อม   
 

        1.ควรรณรงค์สง่เสริมประชาชนในพืน้ท่ีอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้ประชาชนใช้จกัรยานเพิ่มมากขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2. ควรปรับปรุงทัศนวิสยัการจราจรให้สามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ได้  ในอนาคตการท าเส้นทางจักรยาน ควรเป็นเส้ นทางท่ีใช้
ร่วมกนักบัพาหนะประเภทอ่ืน ๆ (Share the road)  ส าหรับถนนสายเก่า หรือบริเวณยา่นใจกลางเมืองท่ีถนนค่อนข้างแคบ ควรเพ่ิมความปลอดภยัในการใช้จักรยาน 
ด้วยสนัชะลอความเร็ว (Rumble strip) ท าให้รถประเภทอ่ืนวิ่งได้ช้าลง เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัทัง้ต่อตวัผู้ ใช้จกัรยานและผู้ ใช้ถนนคนอ่ืน 



ขอ้เสนอแนะ 

กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน 
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ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

        1. เพิ่มจดุจอดจกัรยานตามเส้นทางในการสญัจร เช่น ตามสี่แยก ทางแยก ท่ีมีการใช้จกัรยาน เน่ืองจากบางพืน้ท่ีท่ีทางเทศบาลได้จดัจดุไว้ให้ยงัไมส่ามารถอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้จกัรยานได้อยา่งเพียงพอ และลกัษณะท่ีจอดจกัรยานควรแสงสวา่งและสร้างความปลอดภยัแก่ผู้ ใช้จกัรยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2.  ควรมีป้ายหรือสญัลกัษณ์ท่ีบอกถึงการใช้จกัรยานในพืน้ท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ ท่ียงัไมคุ่้นเคยเส้นทาง และเพื่อให้ประชาชนท่ีใช้ถนนได้รับทราบวา่มีการ
เส้นทางนีม้ีจกัรยานสามารถได้ร่วมกบัยายพาหนะอ่ืนๆ 
          3.ควรมีจดุซอ่มและจดุเติมลมจกัรยานตามสถานท่ีหลกัท่ีมีการใช้จกัรยาน 



ขอ้เสนอแนะ 
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ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         1. ควรรักษากระบวนการและระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชนท่ีเป็นอยูใ่ห้เหมาะสมซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีท าให้การพฒันาเมืองจกัรยานไปสูค่วามส าเร็จได้ในอนาคต 
         2. ควรสนบัสนนุการสร้างกระบวนการมีสว่นของประชาชนในการพฒันาระบบจกัรยานเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น การรณรงค์ชวนป่ัน การสร้างจดุจอดจกัรยาน และการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้จกัรยานอ่ืนๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3. ควรมีการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภยัในการใช้จกัรยานให้กบัประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพ่ือท าให้เกิดความปลอดภยัในการใช้จกัรยาน
และสามารรถใช้ถนนร่วมกนัได้ในอนาคต 

 


