
“

แมจะคุนเคยกับการปนจักรยานมานานเกินยี่สิบป แตก็ยังใจระทึกตึกตัก เมื่อตอง
พาเจาสองลอฝาความวุนวายบนถนนเมืองกรุงเปนครั้งแรกในชีวิต 

ทองกรุง
รัตนโกสินทร 
บนเสนทางจักรยาน...วิบาก?  

ความคิดที่จะขี่จักรยานบนถนนใหญในกรุงเทพฯ ไมเคยยางกรายเขามาในหัวเลยแมแตนอย ยอมรับตามตรง 
กลัวจะโดนพี่ๆ สี่ลอคันโตสอยรวงไปกองอยูกับพื้น ประสบการณการปนของเราจึงถูกจํากัดอยูแคในตรอกซอย ใน
หมูบาน หรือถนนโลงๆ ตามตางจังหวัดเทานั้น 
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เมื่อจะเริ่มตอนแรกของชีพจรลงเทา ซึ่งวางคอน
เซ็ปตของคอลัมนไวใหเปนการทองเที่ยวแบบไมงอ
เชื้อเพลิงฟอสซิล เราจึงตองมองหาเสนทางจักรยานที่
นาสนใจ เพื่อใชเปนสนามทดลองปนและเก็บเรื่องมา
เลาสูกันฟง 

แลวคําตอบก็มาหยุดอยูที่โครงการ “จักรยานชม
กรุงรัตนโกสินทร” อันเปนผลงานชิ้นสุดทายในฐานะ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสมัยแรกของอภิรักษ 
โกษะโยธิน ดวยเหตุผลที่คิดเอาเองงายๆ 

...ถามีชองทางสําหรับจักรยานชัดเจน มันก็คงไม
เสี่ยงมากมายอยางที่เรากังวลหรอกนา... 

1. 
เพราะเปนแหลงรวมของสถานที่ที่งดงามและมี

คุณคาทางประวัติศาสตร พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร
จึงมีเสนหดานการทองเที่ยวเปนอันดับตนๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริเวณอื่นของกรุงเทพฯ และเสนหที่
วาก็ดูจะลงตัวกับการเคลื่อนที่แบบไมเรงรีบบนอาน
จักรยาน จึงไมนาแปลกใจที่กรุงเทพมหานครจะ
พัฒนาเสนทางจักรยานทองเที่ยวขึ้นในละแวกนี้ 

โครงการ “จักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร” หรือ 
Bangkok Green Bike เริ่มตนขึ้นเมื่อกลางเดือน
สิงหาคมที่ผานมา โดยออกแบบเสนทางการปนให
โฉบผานเปาหมายหลายแหงที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด อาทิ พระบรมมหาราชวัง สวนสันติชัยปราการ 
ถนนขาวสาร ถนนราชดําเนินกลาง อนุสาวรีย
ประชาธิปไตย เสาชิงชา ลานพลับพลามหาเจษฎา
บดินทร สวนสราญรมย รวมทั้งมิวเซียมสยาม 
(Museum Siam) หรือสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่เดิมของกระทรวงพาณิชย 

พาหนะสองลอประมาณ 200 คันถูกกระจายไป
ตามสถานีใหบริการทั้ง 8 สถานีที่เรียงรายกันอยูบน
เสนทางการปน ไดแก สนามหลวงฝงตรงขาม
พระบรมมหาราชวัง หนาโรงละครแหงชาติ กองการ

ทองเที่ยว กทม. สวนสันติชัยปราการ ถนนสิบสาม
หาง ลานคนเมืองหนาศาลาวาการ กทม. 
สวนสราญรมย และทาเตียน 

เวลาทําการระหวางจันทร-ศุกร คือ สิบโมงเชาถึง
หาโมงเย็น ถาเปนเสาร-อาทิตยเขายืดเวลาออกไป
ถึงหนึ่งทุม กติกามีอยูเพียงขอเดียว คือ ออกสตารท
จากสถานีใดก็ตองนําจักรยานกลับมาคืนที่สถานีนั้น 

ทั้งนี้ นักอยากปนทั้งมือใหมมือเกาสามารถขี่
จักรยานละเลียดชมกรุงรัตนโกสินทรไดนานถึง 3 
ชั่วโมง โดยไมตองเสียคาใชจาย แควางบัตรประชาชน
ไวเปนหลักฐานและกรอกเอกสารอีกเล็กนอย 

2. 
เราพาจักรยานสีขาวเขียวออกสูถนนดวยอาการ

ตื่นเตนนิดหนอย ใชเวลาเพียงไมนานเพื่อสรางความ
คุนเคยทั้งกับเจาสองลอและสภาพถนน หลังจากนั้น
ความรูสึกเพลิดเพลินก็เขามาแทน สองขาที่ออกแรง
ปนพาเราโลดแลนไปเรื่อยๆ อยางสบายใจ จนตอง
คอยเตือนตัวเองใหเหลือบมองซายขวาหนาหลังเพื่อ
ระมัดระวังอุบัติเหตุบาง...อยาลืมสิ เรากําลังใชพื้นที่
ถนนรวมกับพวกพี่ๆ สี่ลอ... 

อุปสรรคแรกที่เจอคือ เลนจักรยานซึ่งควรจะอยู
ในชองทางซายสุดของถนน ไมไดปรากฏตอเนื่อง
เหมือนที่เราวาดฝนเอาไว หลายชวงชัดแจม บางชวง
เลือนราง และบางชวงก็หายไปเลย นี่ยังไมใชปญหา
ใหญ เพราะเราสามารถปนชิดซายไปไดเรื่อยๆ 

ที่นาหงุดหงิดกวาเห็นจะเปนบริเวณที่ขีดเสนทาง
จักรยานเอาไวชัดเจน แตโดนรถเกง รถทัวร รถเมล 
มอเตอรไซค ฯลฯ จอดทับเสียเกลี้ยง เชน ถนน
พระอาทิตยตั้งแตหนากองการทองเที่ยว กทม. เรื่อย
มาจนถึงปอมพระสุเมรุ บริเวณแยกสี่กั๊กเสาชิงชา 
และถนนกัลยาณไมตรีซึ่งถูกขนาบดวยกรมแผนที่
ทหารและอาคารแบบโบราณของกระทรวงกลาโหม 
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เราทําไดเพียงขี่จักรยานใหชิดๆ กับรถที่จอด
เหลานั้นแทน มันเลยเปนเลนจักรยานที่คนขี่จักรยาน
ตัวจริงไมไดใชประโยชน แมจะตีเสนขาวและระบาย
พื้นเขียวเพื่อรองรับโครงการจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร ก็ไมไดหมายความวาสําคัญอะไร
มากมายสําหรับผูรวมใชถนนคนอื่นๆ ...นี่มันเลน
จักรยานหรือเสนทางของ “ลูกเมียนอย” กันเนี่ย... 

ชองทางจักรยานทั้งสองฝงของถนนราชดําเนิน
กลางนั้นประหลาดกวาใครเพื่อน มันไมไดอยูบนถนน
อยางที่ควรจะเปน แตกลับถูกลากขึ้นไปอยูบน      
ฟุตบาธโนน 

ดูเหมือนจะปลอดภัยมากขึ้นเพราะแยกออกจาก
ยวดยานที่แลนอยูบนถนน ทวามันก็กลายเปนการ
แยงชิงพื้นที่ทางเทาไปเสียอีก ไหนจะคนเดินถนน คน
ยืนรอรถประจําทาง ไหนจะรถเข็นขายผลไม ไหนจะ
พวกหาบเรแผงลอย โดยเฉพาะอยางยิ่งละแวกสี่แยก
คอกวัวที่มีการตั้งแผงขายสลากกินแบงรัฐบาล 
โอย...โกลาหลไมนอยเลย ทั้งคนขายคนซื้อ 

สําหรับเรา อุปสรรคขอที่สองคือ ตัวจักรยานของ
โครงการที่ออกแบบมาใหไมมีกระดิ่ง!!! 

จริงอยูวา หากเรากําลังสัญจรบนถนนที่
พลุกพลาน กระดิ่งของจักรยานคงไมสามารถสงเสียง
ถึงหูของคนขับรถคนอื่นๆ ได 

แตอยางนอยการมเีครือ่งมอืสาํหรบัสงเสยีงขอทาง
หรือเตือนผูคนบนทางเทาวา “จักรยานกําลังมาทาง
นี้จา” ก็คงจะเพิ่มความปลอดภัยใหกับคนเดินถนน
คนอื่นๆ ไดมาก 

ทั้งยังชวยใหผูขี่จักรยานไมตองชะลอความเร็วจน
ตองผละเทาจากแปนถีบลงมาสัมผัสพื้นถนนบอยนัก 
...ปนมาเพลินๆ ลมโชยๆ แลวถูกคั่นจังหวะใหหยุด
หลายๆ ครั้งมันก็ไมสนุกเทาไหรนา... 

3. 
หลังจากผานการทดลองเสนทาง “จักรยานชม

กรุงรัตนโกสินทร” ไป 2 รอบ เราคิดวามันก็เปน

กิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจอยูไมนอย แตไม
สามารถพูดไดเต็มปากวา จะปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต
สําหรับผูนิยมการปนจักรยาน 

เพราะเสนทางจักรยานที่ทับซอนกับผิวการจราจร
ของรถยนต ถือเปนจุดออนสําคัญของโครงการ ซึ่ง
อาจกลายเปนความเสี่ยงภัยสําหรับนักปนมือใหมที่
ไมคุนกับการขับขี่บนถนนใหญ 

ไหนจะตองดูเสนทาง ไหนจะตองระวังคนเดิน ยัง
จะตองคอยระวังรถเฉี่ยวอีก ประมาณวา ถาอยากชม
กรุงรัตนโกสินทรดวยเจาสองลอ ทั้งสมองและสองตา
ของผูขับขี่ก็ตองทํางานกันหนักหนอยละ 

สวนเงื่อนไขที่วา หากอยากแวะเดินชมจุดทอง
เที่ยวนาสนใจแหงใด ตองฝากจักรยานไวกับสถานี
บริการที่อยูใกลเคียงเทานั้น เพราะถาจอดทิ้งขวางจน
จักรยานหายจะตองจายคาปรับเปนเงินถึง 6,000 
บาท!! ก็ดูจะไมคอยสะดวกในทางปฏิบัติสักเทาใด 
เพราะจุดอยากแวะหลายแหงมันหางจากสถานี
บริการชนิดที่ตองเดินกันเหงื่อตกเลยเชียว 

แววๆ มาวา โครงการ Bangkok Green Bike จะ
สิ้นสุดลงในเดือนเมษายนปหนา โดยที่ยังไมมีความ
ชัดเจนวา กรุงเทพมหานครจะทําอยางไรกับโปรเจ็คต
การทองเที่ยวสีเขียวๆ นี้ 

จึงอยากฝากไปถึงทานผูวาฯ กทม. คนเดิมที่กลับ
เขามารับตําแหนงในรอบสองสักหนอย หากคิดจะ
สานตอโครงการจริงๆ ก็ควรจะทําใหเสนทางปน
จักรยานชมกรุงรัตนโกสินทรไดรับความสําคัญจาก
เพื่อนรวมถนนมากกวานี้ เผื่อจะชวยเพิ่มดีกรีความ
ปลอดภัยของผูขับขี่จักรยานขึ้นอีกนิด และถาติด
กระดิ่งใหจักรยานดวยจะเยี่ยมมากๆ 

...แตก็ไมรูวาการตะโกนผานตัวหนังสือแบบนี้จะ
ดังไปถึงหูของผูใหญใจดีหรือเปลานะสิ... 
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