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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มเีป้าหมายเพื่อส ารวจ คดัเลือก และประเมินเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัย โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศกึษา พบว่า 
การสัมภาษณผ์ู้มีประสบการณ์ปั่นจักรยานในพื้นทีแ่ละผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 200 ราย พบว่า ร้อยละ 100 
มีความต้องการใหเ้กิดการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานปลอดภัยในพ้ืนท่ี การส ารวจและกระบวนการคัดเลือก
เส้นทางที่เป็นทางเลือกอย่างมสี่วนร่วม น าไปสู่การเสนอเส้นทางที่เป็นทางเลือกจ านวน 20 เส้นทาง เป็นเส้นทาง
ระยะใกล้ 5 เส้นทาง ระยะกลาง 9 เส้นทาง และระยะไกล 6 เส้นทาง การวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์และการให้คา่คะแนนปัจจัยอยา่งมีส่วนร่วม จาก 3 ปัจจัย คือ บรรยากาศในการขับข่ี ความ
ปลอดภัยในการขับขี่ และความเหมาะสมในการพัฒนา พบว่า เส้นทางระยะสั้นท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนา
เป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย 3 อันดับแรกประกอบด้วย BR01 เสน้ทางปั่นจักรยานภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร รองลงมาคือ BR02 เส้นทางปั่นจักรยานจากสิริจติอุทยานไปยังนครชุม และ BR04 
เส้นทางปั่นจักรยานจากเกาะแขก-สิริจติอุทยาน-ฝายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 (ท่อทองแดง) เส้นทางระยะกลาง
ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย 3 อันดับแรก ประกอบด้วย BR14 เสน้ทางปั่น
จักรยานเช่ือมโยงน้ าตกคลองลานและน้ าตกคลองน้ าไหล รองลงมาคือ BR07 เส้นทางจักรยานท่ีมีช่องทาง
จักรยานตัวเมืองก าแพงเพชร และ BR12 เส้นทางปั่นจักรยานจากอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-ถนนสาย 
101-บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง ส่วนเสน้ทางระยะไกลที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย 3 
อันดับแรก ประกอบด้วย BR16 เส้นทางปั่นจักรยานอุทยานประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
BR17 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชรไปอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และ BR20 เส้นทางปั่น
จักรยานอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยานประวัติศาสตรส์โุขทัย 
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ABSTRACT 
This research aims to survey, select and evaluate the suitable route in developing safer bike 
route by using Geographic Information System (GIS) and participations, Kamphaeng Phet 
province. The results found that all 200 respondents need safer bike routes in the area.  
In addition, they propose 20 alternative routes for develop safer bike routes. With these 
alternatives, there are 5 short bike routes, 9 medium bike routes and 6 long bike routes. 
This suitable route evaluating method are using GIS technique and scoring by the participants. 
The 3 criteria include bike route atmosphere, safety of the route and developing potential of 
the route, that apply to select alternative routes for appropriate routes developing. The study 
found top three short distances for suitable bike routes are BR01 Kamphaeng Phet Historical 
Park around bike trails, BR02 Siri Chit Uthayan Park to Nakhon Chum city bike route, and BR04 
Ko Khaek community-Siri Chit Uthayan Park-Tho Thongdaeng check dam and maintenance no. 
2 bike route. The top three medium distance for suitable bike routes are BR14 Khlong Lan 
waterfall and Khlong Nam Lai waterfall linking path, BR07 Kamphaeng Phet City bike lanes, 
and BR12 Kamphaeng Phet Historical Park-Roads no. 101-Bo Nam Phu Ron Phra Ruang Hot 
Spring bike route. For long distance suitable bike routes, the appropriate top three are BR16 
Kamphaeng Phet Historical Park to Mae Wong National Park bike routes, BR 17 Kamphaeng 
Phet City to Khlong Wang Chao National Park bike route, and BR20 Kamphaeng Phet Historical 
Park to Sukhothai Historical Park bike route.  
 

Keywords : Bicycle, Bike / Geographic Information System : GIS / Safety Bike Route 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจักรยานกลายเป็นกระแสสังคมที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย    
โดยการจัดกิจกรรมด้านจักรยานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น Bike For Mom และ Bike For Dad 
เป็นปัจจัยส าคัญอยา่งหนึ่งที่ท าให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านการปั่นจักรยานมากยิ่งขึ้น (Prachachat 
Online, 2015) จังหวัดก าแพงเพชรเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความเหมาะสมส าหรับการปั่นจักรยาน เนือ่งจากมี
เส้นทางหลายสายที่มีบรรยากาศท่ีดี และมีการสนบัสนุนส่งเสริมการใช้จักรยานจากหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการปั่นจักรยานมากมาย เช่น กิจกรรม Bike For Mom กิจกรรม Bike for 
Dad กิจกรรมไต่เนินคลองลานด้วยจักรยาน 2 ล้อ กิจกรรมปั่นจักรยานสืบสานวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธเจ้า
หลวง โครงการสองล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลก กิจกรรมปั่นทะลุก าแพงชมแหล่งมรดกโลก กิจกรรมปัน่จักรยาน
สู่เส้นทางการออกเสียงประชามติ กิจกรรมปั่นจักรยานฟังคอนเสิรต์ในอุทยานประวัติศาสตร์ (มรดกโลก) 
(Kamphaeng Phet Province, 2016) อย่างไรก็ตามการจะส่งเสรมิให้มีการปั่นจักรยานมากยิ่งขึ้น จ าเป็นท่ี
จะต้องมีการพัฒนาอีกหลายด้าน เพื่อลดปัญหาและสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ รวมทั้งสร้างความยั่งยืน
ให้กับการขับข่ี เช่น การมีช่องทางจักรยานหรือเลนจักรยาน (Bike Lane) การมเีส้นทางจักรยานที่เหมาะสม  
การมีกิจกรรมทีส่อดคล้องกับความต้องการของนักป่ันจักรยานและผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการมี
ข้อมูลเชิงพื้นที่พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนในระยะยาว 
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 จึงเป็นท่ีมาของการวิจัยนี้ที่มีเปา้หมายเพื่อส ารวจ คัดเลือก และประเมินเส้นทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และกระบวนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
ส ารวจและจดัท าช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปั่นจักรยาน เพื่อน าไปสู่การเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมด้านการขับขี่จักรยานปลอดภัยของจังหวัดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อส ารวจ คดัเลือก และประเมินเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย   
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการมสี่วนร่วม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
1) ชุดคอมพิวเตอร์ในการศึกษา  

  2) โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ โปรแกรม QGIS 
 3) ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning System : GPS) หรือเครื่อง GPS 
 4) แผนที่ฐาน (base map) หรือแผนท่ีโซน ใช้ส าหรบัการส ารวจภาคสนาม และใช้ลากเส้นเพื่อระบุ
เส้นทางจักรยานปลอดภัยจากข้อเสนอของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 5) แบบน าสัมภาษณ์ด้านความต้องการด้านเส้นทางจักรยานปลอดภยัและเส้นทางที่ควรพัฒนาเป็น
เส้นทางจักรยานปลอดภัย จังหวัดก าแพงเพชร 
 6) แบบประเมินและจัดล าดับความส าคญัของเส้นทางในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 7) แบบส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ตามเส้นทางจักรยานปลอดภยั
และให้ค่าคะแนนของเส้นทาง 

ขั้นตอนการศึกษา ประกอบด้วย (1) ส ารวจเส้นทางที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัย (2) คัดเลือกและระบเุสน้ทางที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย และ (3) 
ประเมินเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยที่ 

การส ารวจเส้นทางที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย มีขั้นตอนหลัก 
ประกอบด้วย 

1) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
2) จัดท าแผนที่ฐาน (base map) ในงานวิจัย 
3) จัดท าแบบน าสัมภาษณด์้านความต้องการด้านเส้นทางจักรยานปลอดภัยและแบบเสนอเส้นทาง

จักรยานปลอดภัยทีเ่ป็นทางเลือก 
4) ส ารวจข้อมูลพื้นฐานด้านการใช้จักรยานและความต้องการเส้นทางการปั่นจักรยานปลอดภยัในพ้ืนท่ี 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ จากจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์ 200 ราย ใช้วิธีเลือกผู้ให้สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เน้นสัมภาษณ์ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) ได้แก่ ผูป้ั่นจักรยานในแต่ละ
พื้นที่ ทั้งผู้ปั่นจักรยานในชีวิตประจ าวัน ปั่นจักรยานเพื่อการออกก าลังกาย และปั่นจักรยานเพื่อการทอ่งเที่ยว 
และหน่วยงานราชการที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

5) ใหผู้้ให้สัมภาษณ์เสนอเส้นทางที่ต้องการพัฒนาให้เป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัยในเบื้องต้น โดยการ
วาดหรือลากเส้น เส้นทางจากข้อเสนอของผู้ให้สัมภาษณล์งในแผนทีฐ่าน 
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6) รวบรวมและวเิคราะห์ผลการศกึษา สรุปเส้นทางที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัยในเบื้องต้น พร้อมจัดท าเป็นแผนท่ี 

การคัดเลือกและระบเุส้นทางที่เปน็ทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย มีขั้นตอน
หลัก ประกอบด้วย 

1) น าเข้าเส้นทางจักรยานที่ถูกน าเสนอในขั้นตอนท่ี 1 ยังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรม QGIS 
จัดท าเป็นช้ันข้อมูล (layer) ในลักษณะของข้อมูล (feature type) แบบเส้น (line) พร้อมจัดท าเป็นแผนท่ี 

2) น าเส้นทางที่เสนอทั้งหมดมาคดัเลือกอีกครั้ง โดยกระบวนการมสี่วนร่วม จัดประชุมกลุ่มย่อย 
(focus group) โดยใหผู้้ปั่นจักรยานท่ีเป็นกลุ่มนักป่ันจักรยานและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ค่าคะแนนกับทางเลือก 
พร้อมคัดเลือกทางเลือกที่มีค่าคะแนนสูงมาใช้ในขั้นตอนต่อไป 

3) ระบุเส้นทางที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย พร้อมแบ่งเส้นทางจักรยาน 
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เส้นทางระยะใกล้ เส้นทางระยะกลาง และเส้นทางระยะไกล ทั้งนี้ในข้ันตอนน้ีมีเสน้ทางที่ถูก
เลือกจ านวน 20 เส้นทาง เป็นเส้นทางระยะใกล้ 5 เส้นทาง ระยะกลาง 9 เส้นทาง และระยะไกล 6 เสน้ทาง 

4) ออกส ารวจภาคสนาม โดยการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจักรยานท่ีเป็นทางเลือก เพื่อส ารวจ
ลักษณะของเส้นทางแต่ละเส้น ไดแ้ก่ บรรยากาศในการขับขี่ สภาพพื้นผิวถนน การเป็นหลุมเป็นบ่อ สภาพ
การจราจร การมีรถขนาดใหญ่วิ่งรว่มบนเส้นทาง สิ่งกีดขวางเส้นทาง การมีหรือไม่มีช่องทางจักรยาน ขนาดของ
ไหล่ทาง ไฟฟ้าและแสงสว่าง การเป็นจุดเปลี่ยว จ านวนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุ และภาพรวมความเหมาะสม
ในการพัฒนาเป็นเส้นทางปั่นจักรยานปลอดภัย เก็บข้อมลูภาคสนามโดยแบบส ารวจและระบบก าหนดต าแหน่ง
บนพ้ืนโลก (GPS) 

การประเมินเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย มีขั้นตอนหลัก
ประกอบด้วย 
 1) ประเมินระดับความเหมาะสมตอ่การพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการใส่ค่าคะแนนลง
ในเส้นทางที่เป็นทางเลือกจากผลการส ารวจภาคสนาม สร้างเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) ให้กับ
แต่ละเส้นทาง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ การประเมิน มปีัจจัยวิเคราะห์ 3 ตัว ได้แก่ บรรยากาศในการ
ขับข่ี ความปลอดภยัในการขับข่ี และความเหมาะสมในการพัฒนา ทั้งสามปัจจัยมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากันคือเท่ากับ 
1.00 โดยแต่ละปัจจัยมคี่าคะแนนเท่ากับ 1-10  

2) หาค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และเรยีงล าดับเส้นทางที่ควรพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัยแต่ละกลุม่ ท้ังเส้นทางระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 

3) รวบรวมและน าเสนอผลการศึกษา 
4) เสนอแนะแนวทางด้านการพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภยั จังหวัดก าแพงเพชร 

ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดแสดงไดด้ังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดด้านกิจกรรมของโครงการวิจยั 

 

สรุปผลการศึกษา 
 การส ารวจความต้องการด้านเส้นทางจักรยานปลอดภัยและแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัย 

การส ารวจความต้องการด้านเส้นทางการปั่นจักรยานปลอดภยั ส ารวจในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 200 ราย ร่วมกับการส ารวจภาคสนาม ผล
การศึกษา พบว่า มีผู้ใหส้ัมภาษณ์เป็นเพศชายร้อยละ 68.00 ส่วนใหญ่อายุ 20-40 ปี (ร้อยละ 66.50) 
ประสบการณ์เริม่ปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 64.00) ความถี่ของการปั่นจักรยานส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 1-2 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 44.50) ระยะทางการปั่นจักรยานแต่ละครั้งน้อยกว่า 1 กิโลเมตร       
(ร้อยละ 34.00) และอยู่ในช่วง 3-5 กิโลเมตร (ร้อยละ 23.50) ระยะเวลาในการใช้จักรยานแตล่ะครั้งนอ้ยกว่า 
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30 นาที (ร้อยละ 44.50) รองลงมาคือ 30 นาที ถึง หน่ึงช่ัวโมง (ร้อยละ 34.00) ลักษณะการปั่นโดยสว่นใหญ่
เป็นแบบปั่นคนเดยีว (ร้อยละ 35.00) และปั่นกับครอบครัว (ร้อยละ 34.00) รองลงมาคือ กลุ่มขนาดเล็ก     
(ร้อยละ 31.00) 

การศึกษาแรงจูงใจ จุดประสงค์ อุปสรรค และลักษณะการใช้จักรยาน พบว่า ในด้านแรงจูงใจในการ
ปั่นจักรยาน มสีาเหตุหลักคือต้องการมีสุขภาพแข็งแรง (ร้อยละ 94.00 ของกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกประเด็นนี้) 
ส่วนแรงจูงใจในล าดับทีร่องลงมา ได้แก่ ความชื่นชอบการขี่จักรยาน ความคล่องตัวในการเดินทาง การรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ และกระแสความนิยมทางสังคม ตามล าดับ ด้านจดุประสงค์ในการปั่นจักรยานท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
ปั่นจักรยานเพื่อออกก าลังกาย (รอ้ยละ 94.50) รองลงมาคือใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ปั่นเป็นงานอดิเรกหรือ
เป็นสิ่งที่ท ายามว่าง ช่วยลดโลกร้อนหรือเน้นในเรื่องการอนรุักษ์ และปั่นเพื่อเข้าร่วมกลุ่มหรือชมรม ตามล าดับ 
ด้านอุปสรรคของการปั่นจักรยานในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า สิ่งท่ีผู้ปั่นจักรยาน พบว่ามีปัญหาหลักของ      
การขับขี่ คือ ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิต (ร้อยละ 89.00) รองลงมาคือเรื่องสภาพพ้ืนผิวถนนไมเ่หมาะสม   
การไมม่ีช่องทางเดินรถจักรยาน การไมม่ีที่จอดรถจักรยาน และการมีมลภาวะเป็นพิษและสภาพอากาศที่ร้อน 
ตามล าดับ ส่วนในด้านลักษณะการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกาย (ร้อยละ 87.50) รองลงมาคือใช้ในการเดินทางระยะใกล้ในชุมชน (ร้อยละ 43.00) 

 การส ารวจความต้องการเส้นทางจักรยานปลอดภัย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด (ร้อยละ 100)       
มีความต้องการใหเ้กิดการพัฒนาเส้นทางจักรยานปลอดภยัในพ้ืนท่ี ท้ังนี้จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ด้านเส้นทาง การลงข้อมูลและวาดเส้นทางจักรยานฯ จากข้อมลูการสัมภาษณล์งในแผนที่ฐาน (base map)   
การน าเข้าเส้นทางจักรยานท่ีต้องการพัฒนาให้เป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัยยังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
การจัดท าเป็นช้ันข้อมลู (layer) เส้นทางจักรยานปลอดภยัที่เป็นทางเลือก ในลักษณะของข้อมูล (feature type) 
แบบเส้น (line) พร้อมจัดท าเป็นแผนท่ี การคัดเลือกเส้นทางที่ต้องการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย   
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) โดยให้ผู้ปั่นจักรยานที่เป็นกลุม่นักปั่นจักรยาน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ใหค้่าคะแนน โดยพิจารณาถึงค่าคะแนนที่ได้และล าดับเส้นทางที่มีการกล่าวซ้ า
มากที่สุด มีข้อสรุปว่ามเีส้นทางจักรยานท่ีเป็นทางเลือกของการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัย จ านวน 20 เส้นทาง ท้ังนี้การศึกษาในส่วนนี้ มีรายละเอียดข้อค้นพบอีกหลายประเด็น ดังน้ี 

1) เส้นทางที่เกิดจากข้อเสนอของผู้ปั่นจักรยานให้เป็นเส้นทางจักรยานปลอดภยั ส่วนใหญ่พิจารณาจาก
เส้นทางที่มีอยู่หรือเป็นที่นิยมส าหรับผู้ปั่นจักรยานอยู่แล้วในปัจจุบัน และเป็นเส้นทางที่มีการเชื่อมโยงจาก
จุดส าคญัของพื้นที่เป็นหลัก เช่น จากอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรไปชุมชนนครชุม หรือจากบริเวณวงเวียน
ต้นโพธ์ิไปบ่อน้ าพุร้อนพระร่วง เปน็ต้น  

2) มีเส้นทางการปั่นจักรยานที่เป็นที่นิยมและต้องการให้เกิดการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย
จ านวน 20 เส้นทาง ซึ่งบางส่วนน าเสนอเป็นเส้นทางแบบวงรอบมีจดุเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกัน แต่
บางส่วนแสดงเป็นลักษณะแบบเสน้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นทางและพฤติกรรมการปั่นจักรยาน เส้นทางบาง
เส้นมลีักษณะของการเช่ือมต่อกับเส้นทางอื่น ๆ เช่น เส้นทางปั่นจักรยานรอบเมืองก าแพงเพชร สริิจิตอทุยาน 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร (ฝั่งวัดพระแก้ว) วัดบาง สามารถเช่ือมต่อกับเส้นทางปั่นจักรยานภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรได้ เป็นต้น 

3) เส้นทางปั่นจักรยานระยะใกล้หรือจุดปั่นจักรยาน ระยะทางรวมนอ้ยกว่า 10 กิโลเมตร ที่ถูกคัดเลือก
มีทั้งหมดจ านวน 5 เส้นทาง ได้แก ่
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- เส้นทางปั่นจักรยานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
- เส้นทางปั่นจักรยานจากสิรจิิตอทุยานไปยังนครชุม  
- เส้นทางปั่นจักรยานจากสิรจิิตอทุยานไปอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
- เส้นทางปั่นจักรยานจากเกาะแขก-สิริจิตอุทยาน-ฝายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 (ท่อทองแดง)  
- เส้นทางปั่นจักรยานรอบเมืองก าแพงเพชร สิริจิตอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร วัดบาง 
4) เส้นทางปั่นจักรยานระยะกลาง ระยะทางรวมอยู่ระหว่าง 10-30 กิโลเมตร ที่ถูกคัดเลือกมีทั้งหมด  

9 เส้นทาง ได้แก ่
- เส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกยีรต ิ
- เส้นทางจักรยานท่ีมีช่องทางจักรยานตัวเมืองก าแพงเพชร 
- เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชร-มอกล้วยไข ่
- เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชร-มอมะม่วง 
- เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชร-บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 
- เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชร-นครชุม-บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 
- เส้นทางปั่นจักรยานจากอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-ถนนสาย 101-บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 
- เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชรไปอ าเภอพรานกระตา่ย 
- เส้นทางปั่นจักรยานเชื่อมโยงน้ าตกคลองลานและน้ าตกคลองน้ าไหล 
5) เส้นทางปั่นจักรยานระยะไกล ระยะทางรวมมากกว่า 30 กิโลเมตร ข้ึนไปที่ถูกคัดเลือกมีทั้งหมด

จ านวน 6 เส้นทาง ได้แก ่
- เส้นทางปั่นจักรยานรอบเมืองก าแพงเพชร 
- เส้นทางปั่นจักรยานอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยานแหง่ชาติแม่วงก ์
- เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชรไปอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
- เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชรไปอุทยานแห่งชาติรามค าแหง 
- เส้นทางปั่นจักรยานจากแยกคลองแม่ลายไปอ าเภอคลองลาน 
- เส้นทางปั่นจักรยานอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย 
6) เส้นทางที่เป็นข้อเสนอหรือเส้นทางที่เป็นทางเลือก (alternative route) เพื่อการพัฒนาเป็น

เส้นทางจักรยานปลอดภัย มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งการปั่นจักรยานในชีวิตประจ าวัน การปั่นจักรยาน
เพื่อการออกก าลังกาย และการปัน่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและแข่งขัน โดยที่รูปแบบเส้นทางการปัน่จักรยาน
ในชีวิตประจ าวัน จะมลีักษณะของเชื่อมโยงการปั่นจักรยานกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นเส้นทางสายสั้นๆ การปั่นจักรยานเพื่อการออกก าลังกาย จะมีทัง้เส้นทางที่เป็นท้ังการปั่นจักรยานในพ้ืนท่ีปิด 
ดังเช่น อุทยานประวัติศาสตร์ และพื้นท่ีเปิด ดังเช่น เส้นทางจักรยานจากสิริจติอุทยาน ไปตลาดนครชุม ฯลฯ 
ทั้งนี้เส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อการออกก าลังกายนั้นมีหลากหลาย ทั้งเส้นทางระยะใกล้ และเส้นทางระยะกลาง 
ส่วนการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและแข่งขัน ฝึกซ้อม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักจักรยานหลายๆ กลุ่มส่วน
ใหญ่จะเน้นในเรื่องของการปั่นไปในเส้นทางระยะกลางและระยะไกล เช่ือมโยงจุดส าคญัหรือแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ 

7) ส าหรับความต้องการด้านการเส้นทางจักรยานปลอดภยั พบว่า มขี้อเสนอแนะที่น่าสนใจด้าน
เส้นทางหรือแนวทางการพัฒนาเสน้ทางจักรยานปลอดภัย ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
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- เส้นทางจักรยานปลอดภยัควรมกีารก าหนดเป็นช่องทางจักรยานหรือเลนจักรยาน (Bike Lane) 
โดยเฉพาะเพื่อความปลอดภยั หรอืหากไม่มีช่องทางจักรยานควรมสีิง่อ านวยความสะดวกหรือมีการจัดการ
บางอย่างเกิดขึ้นกับเส้นทาง เพื่อน าไปสู่ความปลอดภัยในการขับขี่ 

- ควรมีการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ีส าคัญต่างๆ ด้วยเส้นทางจักรยาน 
- ควรมีการเชือ่มโยงเส้นทางจักรยาน เพื่อให้เกิดโครงข่ายของการเดนิทางด้วยจักรยานที่ปลอดภัย 
- ควรมีการพัฒนาเส้นทางจักรยานปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมคีวาม

หลากหลาย เพื่อตอบสนองความรปูแบบการท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกัน เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
เมือง เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ เส้นทางจักรยานเพื่อการศึกษาธรรมชาตแิละเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชนเกษตร 

8) ในปัจจุบันมีการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานบริเวณรอบตัวเมืองก าแพงเพชร ซึ่งใกล้เคียงลักษณะของ
เส้นทางจักรยานปลอดภัยแล้ว โดยการตีเส้นแบ่งและทาสเีป็นสีเขยีว เป็นวงรอบตั้งแต่หน้าสริิจิตอุทยาน วนไป
ทางถนนเรียบแม่น้ าปิง ลอดใต้สะพานก าแพงเพชร ผ่านหน้าโครงการชลประทานก าแพงเพชร ต ารวจภูธรจังหวัด
ก าแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อ้อมด้านหลังที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร ออกทาง
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ ตรงไปยังถนนเทศบาล 2 ผ่านแยกเจรญิสุข ตรงไปสิ้นสดุ
ยังถนนสิริจิต ผ่านตลาดไนท์บาซาร์ แล้ววนกลับมาที่เดมิ รวมระยะทาง 11.9 กิโลเมตร  

การประเมินระดับความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย จังหวดัก าแพงเพชร 
จากข้อมูลการคัดเลือกเส้นทางที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย พบว่า      

มีเส้นทางที่เป็นทางเลือกจ านวน 20 เส้นทาง แสดงเป็นรหัสเส้นทาง BR01-BR20 ได้ดังนี้ คือ BR01 เส้นทาง  
ปั่นจักรยานภายในอุทยานประวตัศิาสตร์ก าแพงเพชร BR02 เส้นทางปั่นจักรยานจากสิริจติอุทยานไปยังนครชุม 
BR03 เส้นทางปั่นจักรยานจากสริจิิตอุทยานไปอุทยานประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร BR04 เส้นทางปั่นจักรยานจาก
เกาะแขก-สิรจิิตอุทยาน-ฝายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 (ท่อทองแดง) BR05 เส้นทางปั่นจักรยานรอบเมอืง
ก าแพงเพชร สิริจิตอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร วัดบาง BR06 เส้นทางปั่นจักรยานเฉลมิพระ
เกียรติ BR07 เส้นทางจักรยานท่ีมช่ีองทางจักรยานตัวเมืองก าแพงเพชร BR08 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมือง
ก าแพงเพชร-มอกล้วยไข่ BR09 เสน้ทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชร-มอมะม่วง BR10 เส้นทางปั่น
จักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชร-บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง BR11 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชร-นคร
ชุม-บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง BR12 เส้นทางปั่นจักรยานจากอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-ถนนสาย 101-บ่อ
น้ าพุร้อนพระร่วง BR13 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชรไปอ าเภอพรานกระต่าย BR14 เส้นทางปั่น
จักรยานเช่ือมโยงน้ าตกคลองลานและน้ าตกคลองน้ าไหล BR15 เสน้ทางปั่นจักรยานรอบเมืองก าแพงเพชร BR16 
เส้นทางปั่นจักรยานอุทยานประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ BR17 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัว
เมืองก าแพงเพชรไปอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า BR18 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชรไปอุทยาน
แห่งชาติรามค าแหง BR19 เส้นทางปั่นจักรยานจากแยกคลองแม่ลายไปอ าเภอคลองลาน BR20 เส้นทางปั่น
จักรยานอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยานประวัติศาสตรส์โุขทัย ทั้งนี้เป็นเส้นทางระยะใกล้ 5 เส้นทาง 
แสดงเป็นรหัส BR01-BR05 เส้นทางระยะกลาง 9 เส้นทาง แสดงเปน็รหัส BR06-BR14 และเส้นทางระยะ
ทางไกล 6 เส้นทาง แสดงเป็นรหสั BR015-BR20 ดังภาพที ่2-4 และมีรายละเอียดดังตารางที ่1 
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ภาพที่ 2 เส้นทางที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัยแบบระยะสั้น 
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ภาพที่ 3 เส้นทางที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัยแบบระยะกลาง 
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ภาพที่ 4 เส้นทางที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัยแบบระยะไกล 

 

ตารางที่ 1 เส้นทางเหมาะสมท่ีเปน็ทางเลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย 
รหัส 

เส้นทาง เส้นทาง จุดเร่ิมต้น จุดสิ้นสุด ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่น่าสนใจ 
ที่ขับขี่ผ่าน 

BR01 เส้นทางปั่นจักรยานภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 

ประตูทางเข้า
อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 
หรือจุดอื่นๆ 
บนเส้นทาง 

จุดเริม่ปั่น
จักรยาน 

3.8 - โบราณสถาน
ภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 

 
 
 
      



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  Special Issue  January - April 2018         ISSN 2408 - 0845
126

 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
รหัส 

เส้นทาง เส้นทาง จุดเร่ิมต้น จุดสิ้นสุด ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่น่าสนใจ 
ที่ขับขี่ผ่าน 

BR02 เส้นทางปั่นจักรยานจากสริิ
จิตอุทยานไปยัง 
นครชุม 

สิริจติ
อุทยาน 

ตลาด 
นครชุม 

6.2 - สิริจิตอุทยาน 
- สะพานข้าม 
แม่น้ าปิง 
- วัดพระ 
บรมธาต ุ
- ตลาดนครชุม 

BR03 เส้นทางปั่นจักรยานจากสริิ
จิตอุทยานไปอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

สิริจติ
อุทยาน 

อุทยาน
ประวัต ิ
ศาสตร์
ก าแพงเพชร 

7.4 - สิริจิตอุทยาน 
- ทัศนียภาพริมฝั่ง
แม่น้ าปิง 
- อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 

BR04 เส้นทางปั่นจักรยานจาก
เกาะแขก-สิรจิิตอุทยาน-
ฝายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 
2 (ท่อทองแดง) 

เกาะแขก ฝายส่งน้ า
และ
บ ารุงรักษาท่ี 
2 (ท่อ
ทองแดง) 

7.1 - เกาะกลางแม่น้ าปิง 
- ตลาดไนท์บาซาร ์
- สิริจิตอุทยาน 
- ทัศนียภาพริมฝั่ง
แม่น้ าปิง 

BR05 เส้นทางปั่นจักรยานรอบ
เมืองก าแพงเพชร สิริจิต
อุทยาน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
วัดบาง 

สิริจติ
อุทยาน 
หรือจุดอื่นๆ 
บนเส้นทาง 

จุดเริม่ปั่น
จักรยาน 

10.0 - สิริจิตอุทยาน 
- อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 
- วัดบาง 

BR06 เส้นทางปั่นจักรยานเฉลมิ
พระเกียรต ิ

วงเวียน 
ต้นโพธ์ิ 
หรือจุดอื่นๆ 
บนเส้นทาง 

จุดเริม่ปั่น
จักรยาน 

20.4 - อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชรทั้งสอง
ฝั่ง 
- วัดบาง 
- เกาะกลางแม่น้ าปิง 
- ตลาดไนท์บาซาร ์
- สิริจิตอุทยาน 
- ทัศนียภาพริมฝั่ง
แม่น้ าปิง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
รหัส 

เส้นทาง เส้นทาง จุดเร่ิมต้น จุดสิ้นสุด ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่น่าสนใจ 
ที่ขับขี่ผ่าน 

BR07 เส้นทางจักรยานท่ีมี
ช่องทางจักรยานตัวเมือง
ก าแพงเพชร 

สิริจติอุทยาน
หรือจุดอื่น ๆ 
บนเส้นทาง 

จุดเริม่ปั่น
จักรยาน 

11.9 
 
 
 

- สิริจิตอุทยาน 
- วัดพระแก้ว  
- วัดพระธาต ุ
- ที่ว่าการอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร 
- พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติก าแพงเพชร 
- วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 
- โรงเรียนอนุบาลจุฬา
รัตน ์

BR08 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัว
เมืองก าแพงเพชร- 
มอกล้วยไข ่

วงเวียน 
ต้นโพธ์ิ 
 

มอกล้วยไข ่ 15.3 - สะพานข้าม 
แม่น้ าปิง 
- วัดทุ่งเศรษฐี 
- ตลาดกล้วยไข ่

BR09 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัว
เมืองก าแพงเพชร-มอ
มะม่วง 

วงเวียน 
ต้นโพธ์ิ 
 

มอมะม่วง 23.4 
 

- สะพานข้าม 
แม่น้ าปิง 
- ตลาดนครชุม 
- ตลาดโกสัมพีนคร 
- บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 
(สถานท่ีใกล้เคียง) 

BR10 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัว
เมืองก าแพงเพชร-บ่อน้ าพุ
ร้อนพระร่วง 

วงเวียน 
ต้นโพธ์ิ 
 

บ่อน้ าพุ
ร้อน 
พระร่วง 

28.9 - อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร ฝั่งวัด
พระแก้ว 
- สวนสาธารณะหนอง
ปลิง 
- สนามกีฬาอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร 
- บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
รหัส 

เส้นทาง เส้นทาง จุดเร่ิมต้น จุดสิ้นสุด ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่น่าสนใจ 
ที่ขับขี่ผ่าน 

BR11 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัว
เมืองก าแพงเพชร-นครชุม-
บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 

วงเวียน 
ต้นโพธ์ิ 
 

บ่อน้ าพุ
ร้อน 
พระร่วง 

29.1 - สะพานข้าม 
แม่น้ าปิง 
- วัดพระบรมธาต ุ
- ตลาดนครชุม 
- วัดสว่างอารมณ ์
- วัดราษฏร ์
เจริญพร/วัดอมฤต 
- วังด าน้ า 
- บ่อน้ าพุร้อน 

BR12 เส้นทางปั่นจักรยานจาก
อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร-ถนนสาย 
101-บ่อน้ าพุร้อน 
พระร่วง 

วงเวียน 
ต้นโพธ์ิ 
 

บ่อน้ า 
พุร้อน 
พระร่วง 

25.0 - อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชรทั้งสองฝั่ง 
- ศาลากลางจังหวัด
ก าแพงเพชร 
- บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 

BR13 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัว
เมืองก าแพงเพชรไปอ าเภอ
พรานกระต่าย 

วงเวียน 
ต้นโพธ์ิ 
 

อ าเภอ
พราน
กระต่าย 

23.1 - อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชรทั้งสองฝั่ง 
- วัดบ่อสามเสน 
- ศาลากลางจังหวัด
ก าแพงเพชร 

BR14 เส้นทางปั่นจักรยาน
เชื่อมโยงน้ าตกคลองลาน
และน้ าตกคลอง 
น้ าไหล 

น้ าตกคลอง
ลานหรือน้ าตก
คลองน้ าไหล 

น้ าตกคลอง
ลานและ
น้ าตกคลอง
น้ าไหล 

26.4 - อุทยานแห่งชาติ 
คลองลาน 
- หมู่บ้าน 
กระเหรี่ยงน้ าตก 
- ส านักวิปัสนากรม
ฐานน้ าตกคลองลาน 
- ศูนย์วัฒนธรรม
ชาวเขาหมู่บ้าน 
- น้ าตกคลองลาน 
- น้ าตกคลอง 
น้ าไหล 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
รหัส 

เส้นทาง เส้นทาง จุดเร่ิมต้น จุดสิ้นสุด ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่น่าสนใจ 
ที่ขับขี่ผ่าน 

BR15 เส้นทางปั่นจักรยานรอบ
เมืองก าแพงเพชร 

มหาวิทยา 
ลัยราชภฏั
ก าแพง 
เพชร หรือจุด
อื่น ๆ บน
เส้นทาง 

จุดเริม่ปั่น
จักรยาน 

31.1 - วัดทุ่งเศรษฐี 
- สะพานข้าม 
แม่น้ าปิง 
- อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชรทั้งสองฝั่ง 
- มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

BR16 เส้นทางปั่นจักรยาน
อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร-อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ 

อุทยานประวัต ิ
ศาสตร์ก าแพง 
เพชร 

อุทยาน
แห่งชาติ 
แม่วงก ์

72.6 - อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 
- น้ าตกคลองลาน 
(สถานท่ีใกล้เคียง) 
- อุทยานแห่งชาติ 
แม่วงก์ 

BR17 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัว
เมืองก าแพงเพชรไป
อุทยานแห่งชาติคลอง 
วังเจ้า 

วงเวียน 
ต้นโพธ์ิ 
 

อุทยาน
แห่งชาติ
คลองวังเจ้า 

49.4 - สะพานข้าม 
แม่น้ าปิง 
- อุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า 

BR18 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัว
เมืองก าแพงเพชรไป
อุทยานแห่งชาติ
รามค าแหง 

วงเวียน 
ต้นโพธ์ิ 
 

อุทยาน
แห่งชาติ
รามค าแหง 

64.2 - อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชรทั้งสองฝั่ง 
- วัดบ่อสามเสน 
- ศาลากลางจังหวัด
ก าแพงเพชร 
- อุทยานแห่งชาติ
รามค าแหง 

BR19 เส้นทางปั่นจักรยานจาก
แยกคลองแม่ลายไปอ าเภอ
คลองลาน 

แยกคลอง 
แม่ลาย 

อ าเภอ 
คลองลาน 

41.9 - อ่างเก็บน้ า 
คลองแม่ลาย 
- วัดยางเรียง 
- แก่งเกาะร้อย 
(สถานท่ีใกล้เคียง) 
- น้ าตกคลองลาน 
(สถานท่ีใกล้เคียง) 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
รหัส 

เส้นทาง เส้นทาง จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่น่าสนใจ 
ที่ขับขี่ผ่าน 

BR20 เส้นทางปั่นจักรยานอุทยาน
ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร-อุทยาน
ประวัติศาสตร์สโุขทัย 

อุทยานประวัต ิ
ศาสตร์ก าแพง 
เพชร 

อุทยาน
ประวัต ิ
ศาสตร์
สุโขทัย 

82.4 อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 
-อุทยาน
ประวัติศาสตร์สโุขทัย 

 

จากการออกส ารวจภาคสนามโดยการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่ถูกเสนอจ านวน 20 เส้นทาง ท้ัง
ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล เพื่อส ารวจคุณลักษณะของเสน้ทางแต่ละเส้น ได้แก่ บรรยากาศในการขับขี่ 
สภาพพื้นผิวถนน การเป็นหลุมเปน็บ่อ สภาพการจราจร การมรีถขนาดใหญ่วิ่งร่วมบนเส้นทาง สิ่งกีดขวาง
เส้นทาง การมีหรือไม่มีช่องทางจักรยาน ขนาดของไหล่ทาง ไฟฟ้าและแสงสว่าง การเป็นจุดเปลี่ยว จ านวนจุด
เสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุ และภาพรวมความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเส้นทางปั่นจักรยานปลอดภยั เก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยแบบส ารวจและระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) พร้อมท้ังน าเข้าข้อมูลภาคสนามยังระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรจ์ัดท าเป็นช้ันข้อมูลเฉพาะเรื่อง จากนั้นประเมนิระดับความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็น
เส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการให้คะแนน โดยสร้างเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) ให้กับแต่ละ
เส้นทาง มีปัจจัยวเิคราะห์ 3 ตัว ได้แก่ บรรยากาศในการขับขี่ ความปลอดภัยในการขับขี่ และความเหมาะสมใน
การพัฒนา ทั้งสามปัจจัยมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากันคือเท่ากับ 1.00 แต่ละปัจจยัมีค่าคะแนนเท่ากับ 1-10 จากน้ัน
รวมค่าคะแนน และหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเรียงล าดับเส้นทางที่ควรพัฒนาเป็นเสน้ทาง
จักรยานปลอดภัย พบว่า เมื่อรวมค่าคะแนนสามปัจจัย มีเฉพาะเส้นทาง BR01 เส้นทางปั่นจักรยานภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัยระดบัมากที่สุด 
นอกนั้นอยู่ในระดับมากท้ังหมด ในเส้นทางจักรยานแบบระยะใกล้จ านวน 5 เส้นทาง เส้นทางที่ได้คะแนนมาก
เป็นสามอันดับแรก เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัย ได้แก่ BR01 เส้นทางปั่น
จักรยานภายในอุทยานประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร รองลงมาคือ BR02 เส้นทางปั่นจักรยานจากสิริจติอุทยานไป
ยังนครชุม และ BR04 เส้นทางปั่นจักรยานจากเกาะแขก-สริิจิตอุทยาน-ฝายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 (ท่อ
ทองแดง) เส้นทางระยะกลางมีทางเลือก 9 เส้นทาง เส้นทางที่ได้คะแนนมากเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ BR14 
เส้นทางปั่นจักรยานเชื่อมโยงน้ าตกคลองลานและน้ าตกคลองน้ าไหล รองลงมาคือ BR07 เส้นทางจักรยานท่ีมี
ช่องทางจักรยานตัวเมืองก าแพงเพชร และ BR12 เส้นทางปั่นจักรยานจากอุทยานประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร-
ถนนสาย 101-บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง ส่วนเส้นทางจักรยานท่ีเป็นทางเลือกแบบระยะไกลจ านวน 6 เส้นทาง 
เส้นทางที่มีค่าคะแนนมากเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ BR16 เส้นทางปั่นจักรยานอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ BR17 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชรไปอุทยานแหง่ชาติ
คลองวังเจ้า และ BR20 เส้นทางปัน่จักรยานอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย 
ทั้งนี้รายละเอียดค่าคะแนนรายปัจจัย ค่าคะแนนรวมของเส้นทาง (คะแนนเต็ม 10) และล าดับแยกตามเส้นทาง
ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล แสดงได้ดังตารางที ่2  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานในแต่ละปัจจัย และค่าอันดับของเส้นทางจักรยาน 
 

เส้นทาง 
บรรยากาศ 
ในการขับขี ่

ความปลอดภัย
ในการขับขี ่

ความเหมาะสม
ในการพัฒนา รวมปัจจัย การแปลผล

ค่าเฉลี่ยรวม 3 
ปัจจัย x S.D. x S.D. x S.D. Average Rank 

เส้นทางระยะใกล ้  
BR01 8.74 1.05 8.94 1.06 8.08 1.05 8.59 1 มากที่สุด 
BR02 8.12 1.02 7.02 0.43 7.96 0.78 7.70 2 มาก 
BR03 7.98 0.91 6.74 1.29 7.02 0.91 7.25 4 มาก 
BR04 7.62 1.10 7.28 0.61 7.60 0.99 7.50 3 มาก 
BR05 7.82 1.32 5.84 1.06 7.62 0.90 7.09 4 มาก 
เส้นทางระยะกลาง  
BR06 6.40 1.07 6.50 0.97 8.50 0.97 7.13 5 มาก 
BR07 6.80 1.26 6.40 1.07 8.70 0.67 7.30 2 มาก 
BR08 6.80 0.79 5.90 0.99 6.80 0.79 6.50 9 มาก 
BR09 7.00 0.82 6.90 0.57 6.80 1.14 6.90 7 มาก 
BR10 7.00 0.67 7.50 0.53 7.10 1.10 7.20 4 มาก 
BR11 7.10 0.74 6.70 1.16 7.40 1.51 7.07 6 มาก 
BR12 7.30 0.67 7.50 0.53 7.00 1.05 7.27 3 มาก 
BR13 6.40 1.35 7.30 0.95 7.00 0.82 6.90 8 มาก 
BR14 7.30 0.67 7.80 0.42 7.00 0.82 7.37 1 มาก 
เส้นทางระยะไกล  
BR15 6.40 0.97 6.10 0.74 7.10 0.74 6.53 6 มาก 
BR16 7.00 0.94 7.20 0.42 7.10 0.88 7.10 5 มาก 
BR17 6.90 0.74 6.90 0.74 6.70 0.48 6.83 4 มาก 
BR18 6.60 1.07 7.00 0.67 5.80 1.03 6.47 3 มาก 
BR19 6.10 0.74 6.70 0.82 6.90 0.57 6.57 2 มาก 
BR20 6.90 0.88 6.40 0.84 6.90 0.74 6.73 1 มาก 
  

 การแปลผลคา่คะแนน 
 ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 8.21-10.00 การแปลผล มคีวามเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน

ปลอดภัยระดับมากท่ีสุด 
 ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 6.41-8.20 การแปลผล มคีวามเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน

ปลอดภัยระดับมาก 
 ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 4.61-6.40 การแปลผล มคีวามเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน

ปลอดภัยระดับปานกลาง 
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 ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 2.81-4.60 การแปลผล มคีวามเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัยระดับน้อย 

 ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00-2.80 การแปลผล มคีวามเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัยระดับน้อยท่ีสดุ 
 จากผลการศึกษาทั้งหมด การส ารวจภาคสนาม รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย มี
ข้อเสนอแนะการพัฒนาเส้นทางสูก่ารเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัยเพิ่มเตมิที่เป็นข้อค้นพบ ดังนี ้
 1) การศึกษาช่องทางจักรยานหรือเลนจักรยาน พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรขาดแคลนช่องทางจักรยาน 
หรือเลนจักรยาน ทั้งจังหวัดมีช่องทางจักรยานเพียง 1 เส้นทาง บริเวณรอบตัวเมืองก าแพงเพชร โดยการตีเส้น
แบ่งและทาสเีป็นสีเขยีว ผ่านจดุส าคัญๆ ของเมือง เช่น สิริจติอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ที่ว่า
การอ าเภอเมืองก าแพงเพชรและสถานท่ีใกล้เคียง และตลาดไนท์บาซาร์ รวมระยะทาง 11.9 กิโลเมตร เส้นทาง
ดังกล่าวมีปัญหาหรือข้อจ ากัด เช่น (1) เส้นทางจักรยานดังกล่าวไมค่รอบคลมุพื้นท่ีการปั่นจักรยานที่เป็นท่ีนิยม 
(2) มีสิ่งกีดขวางหรือมีการจอดรถยนต์บนเส้นทางจักรยานท าใหไ้ม่สามารถใช้งานได้จริง (3) เส้นทางช่องทาง
จักรยานท่ีลากไปในบางพื้นที่มีเปน็พ้ืนท่ีเปลี่ยว รกรา้ง และไม่มีแสงสว่างเพียงพอส าหรับการปั่นจักรยานในช่วง
เย็นถึงดึก (4) เส้นทางจักรยานท่ีลากไปในบางพื้นที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ท่ีมีเวลาเปดิ-ปิด เช่น เข้าไปในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ (5) ความกว้างของเส้นทางไม่แน่นอน ไม่อยู่ในระดับมาตรฐาน มีความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร และ
ไม่มีความสม่ าเสมอของความกว้าง (6) ในบางช่วงของเส้นทางจักรยานมีหลมุ บ่อ และมีปญัหาดา้นพ้ืนผิวจราจร
ที่ขรุขระ (7) ในบางช่วงของเส้นทางจักรยานเป็นเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง มีรถมาก ท าให้เกิดความเสี่ยง    
(8) มีความไม่สม่ าเสมอของการแสดงสีในเส้นทาง บางแห่งสีเลือนและจาง ท าให้คาดว่าอาจมีปญัหาในการ
บ ารุงรักษาในระยะยาว และ (9) ยังไม่มีความนิยมในการปั่นจักรยานของผู้ปั่นจักรยานโดยทั่วไปบนเสน้ทางที่
จัดเตรียมไว้ดังกล่าว ดังนั้นการพฒันาเส้นทางเพื่อน าไปสู่การปั่นจักรยานปลอดภัยควรครอบคลุมด้าน            
(1) การเพิ่มเส้นทางที่มีช่องทางจักรยาน (2) การบังคับใช้เพื่อให้ช่องทางจักรยานท่ีมีอยู่เป็นช่องทางจักรยาน
ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้จริง (3) การปรับปรุงสภาพพ้ืนผิวถนนและลักษณะของเส้นทางให้เอื้ออ านวยต่อ
การปั่นจักรยานให้ปลอดภัย (4) การประชาสัมพันธ์และสนับสนุนใหม้ีการปั่นจักรยานบนเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัย รวมทั้ง (5) การส ารวจเพื่อสนับสนุนให้เกิดเส้นทางการปัน่จักรยานปลอดภัยใหม่ทั้งรูปแบบของการ 
ป่ันจักรยานในชีวิตประจ าวัน ป่ันจักรยานเพื่อการออกก าลังกาย และปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและแข่งขัน 
ทั้งในรูปแบบของเส้นทางระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล 
  2) จากการส ารวจเส้นทางถนน อุปสรรคต่อการปั่นจักรยานบนเส้นทาง และจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร โดยการส ารวจภาคสนามและการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจักรยานที่เป็นทางเลือก พบว่า 
เส้นทางในจังหวัดก าแพงเพชร รวมทั้งเส้นทางที่เช่ือมต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ตามแนวเส้นทาง BR01 ถึง BR20    
มีปัญหาส าคัญ ได้แก่ (1) พื้นผิวถนนไม่เรียบ ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เป็นลอนคลื่น บรเิวณไหล่ทางช ารุด และ
ต่างระดับ (2) มีสภาพการจราจรหนาแน่น มีรถมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาคับขัน เช่น บริเวณหน้ามหาวทิยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรและบรเิวณวงเวียนต้นโพธ์ิ เป็นต้น (3) มีรถขนาดใหญ่ รถบรรทุก วิ่งบนเส้นทาง และ     
บางเส้นทางมีการขับข่ียานพาหนะอย่างรวดเร็ว เช่น บนถนนสายเลีย่งเมืองและบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  
(4) ไม่มีช่องทางจักรยานท่ีหลากหลายและเช่ือมต่อไปยังจุดส าคญั มสีิ่งกีดขวางบนเส้นทาง ทางแคบ และไม่มี
ไหล่ทาง ดังเช่น บริเวณเส้นทางผา่นชุมชนนครชุม เป็นต้น (5) ไม่มไีฟฟ้าและแสงสว่าง บางจุดเป็นเส้นทาง
เปลี่ยว มีการสญัจรน้อย รกร้าง โดยเฉพาะเส้นทางที่ต้องมีการปั่นจกัรยานเป็นระยะทางไกล ซึ่งจะมบีางจุดที่เป็น
จุดเปลีย่ว (6) มีจุดเสีย่งต่อการเกดิอุบัติเหตุหลายจุด ซึ่งจุดเสีย่งมักเป็นลักษณะร่วมของปัญหาเส้นทาง เช่น เป็น
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ทางโค้ง ทางแยก ที่มีการจราจรมาก สภาพถนนขรุขระ เป็นหลุมเปน็บ่อ เป็นต้น  เช่น เป็นทางโค้ง ทางแยก 
และ (7) มีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เสี่ยงต่อสุนัขหรือเสีย่งอันตรายจากการ 
ชิงทรัพย์ เป็นต้น ดังน้ันการพัฒนาไปสูเ่ส้นทางจักรยานปลอดภัย ตอ้งค านึงถึงการปรับปรุงสภาพท่ีไมป่ลอดภัย
ในแต่ละเส้นทาง อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล เช่น ลักษณะเสน้ทาง และ
จุดเสีย่งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  3) เส้นทางระยะไกลมักมีปัญหาทีห่ลากหลาย เช่น มีจุดเสีย่งอุบัติเหตุจราจร มีปัญหาด้านพื้นผิวถนน 
ฯลฯ และส่วนใหญ่แทบทุกเส้นจะมีปัญหาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง การแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเส้นทาง
จักรยานปลอดภัย จึงควรมองให้ครอบคลุมมิติหลายด้าน เช่น ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ         
ด้านศักยภาพและความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ อย่างสอดคล้องกับแตล่ะเส้นทาง ดังนั้นการพัฒนา
เส้นทางเพื่อน าไปสู่ความปลอดภัยอาจต้องมีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้น าไปสู่ความยั่งยืน
ของการพัฒนาเส้นทาง โดยใช้ความรู้และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเหมาะสม 
  4) การพัฒนาเส้นทางจักรยานปลอดภัย ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น              
เส้นการจราจรหรือสัญจรในปัจจุบนั การพัฒนาเมืองและผังเมือง การเช่ือมโยงคนและการคมนาคม รวมทั้งการ
พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีก่อให้เกิดแรงสนับสนุนให้เกดิการขับข่ีจักรยานปลอดภัย ท้ังนีจ้ะเห็นได้ว่า
การพัฒนาเส้นทางจักรยานปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นได้ยาก หากการขับข่ียานพาหนะในรูปแบบต่างๆ หรือการสญัจร
อื่นๆ ยังไม่มีความปลอดภัย 
 5) ควรใช้ผลการศึกษาจดัล าดับความส าคญัของเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นเส้นจักรยาน
ปลอดภัยที่พบว่า เส้นทางจักรยานท่ีเป็นทางเลือกแบบระยะใกลม้ีเส้นทางที่มีค่าคะแนนสาม อันดับแรก คือ 
BR01 เส้นทางปั่นจักรยานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร BR02 เส้นทางปั่นจักรยานจากสริจิิตอุทยาน
ไปยังนครชุม และ BR04 เส้นทางปั่นจักรยานจากเกาะแขก-สริิจิตอทุยาน-ฝายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2       
(ท่อทองแดง) เส้นทางระยะกลางมีเส้นทางที่ได้คะแนนมากเป็นสามอันดับแรก คือ BR14 เส้นทางปั่นจักรยาน
เชื่อมโยงน้ าตกคลองลานและน้ าตกคลองน้ าไหล BR07 เส้นทางจักรยานท่ีมีช่องทางจักรยานตัวเมืองก าแพงเพชร 
และ BR12 เส้นทางปั่นจักรยานจากอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-ถนนสาย 101-บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง  และ
เส้นทางระยะไกลมเีส้นทางที่มีค่าคะแนนมากเป็นสามอันดับแรก คอื BR16 เส้นทางปั่นจักรยานอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ BR17 เส้นทางปั่นจักรยานจากตัวเมืองก าแพงเพชรไป
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และ BR20 เส้นทางปั่นจักรยานอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยาน
ประวัติศาสตร์สโุขทัย มาใช้ในการสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาเส้นทางจักรยานปลอดภัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ มีผลการศึกษาว่าเส้นทางที่ควรสนับสนุนใหเ้กิดการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานปลอดภัยใน
ระยะสั้นท่ีมีค่าคะแนนมากท่ีสุดคอื เส้นทางปั่นจักรยานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ระยะกลาง คือ 
เส้นทางปั่นจักรยานเชื่อมโยงน้ าตกคลองลานและน้ าตกคลองน้ าไหล และระยะยาว คือ เส้นทางปั่นจกัรยาน
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การส ารวจเส้นทางทั้งหมด 20 เส้นทาง โดยการปั่น
จักรยานไปตามเส้นทางที่เป็นทางเลือก พบว่า มีอุปสรรคในการขับข่ีที่แตกต่างกันไป ภาพรวมของความเสี่ยงต่อ
การขับขี่จักรยาน มคีวามสัมพันธ์กับสภาพพ้ืนผิวถนน การเป็นหลุมเป็นบ่อ สภาพการจราจร การมีรถขนาดใหญ่
วิ่งร่วมบนเส้นทาง สิ่งกีดขวางเส้นทาง การมีหรือไม่มีช่องทางจักรยาน ขนาดของไหล่ทาง ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
การเป็นจุดเปลีย่ว และจ านวนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิหตุ เช่น เป็นทางโค้ง ทางแยก และยิ่งเป็นเส้นทาง
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ระยะไกล ความหลากหลายของปัญหาจะยิ่งหลากหลายมากข้ึน ทั้งนี้เส้นทางที่มีช่องทางจักรยาน (Bike Lane) 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีข้อจ ากดัท าใหไ้ม่สามารถใช้ได้ในสภาพจริง ในการพัฒนาเส้นทางจักรยานปลอดภัย ควรเริ่ม
จากเส้นทางสายระยะสั้น ใช้งบประมาณไมม่าก และอาศัยความร่วมมือจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ผลักดันให้เกิดเส้นทางจักรยานปลอดภยัในพ้ืนท่ี 
ทั้งนี้การจัดท าช่องทางจักรยานควรค านึงถึงมาตรฐานของการจัดเส้นทางจักรยาน เช่น จาก Bureau of 
Highway Safety, Department of Highways (2015) และ Department of Rural Roads, Ministry of 
Transport (2015) การเลือกพัฒนาเส้นทางจักรยานท่ีสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นท่ีนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น โดยทาง
จักรยานนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ทางจักรยานแบบใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์ ทางจักรยานแบบแบ่งพื้นทีส่ าหรับ
จักรยาน และทางจักรยานแบบจัดพื้นที่เฉพาะส าหรับจักรยาน อีกท้ังเกณฑ์การเลือกประเภททางจักรยานควร
พิจารณาถึงปรมิาณจราจร ความเร็ว ปริมาณจักรยาน พ้ืนท่ีการใช้งาน และที่จอดรถริมทาง มีความยดืหยุ่น และ
มีการพิจารณาบริบทและสภาพแวดล้อม  ร่วมด้วย (Bureau of Highway Safety, Department of 
Highways, 2015; Department of Rural Roads, Ministry of Transport, 2015) การสนับสนุนในระยะยาว
ควรมีลักษณะของการเป็นนโยบาย ควบคู่ไปกับการก าหนดยุทธศาสตรโ์ครงสร้างของเมืองอยู่บนการให้
ความส าคญักับการเดินเท้าและความหลากหลายของกิจกรรมในพื้นที่ บนพ้ืนฐานความเพียงพอของการจ้างงาน
และระบบโครงสรา้งพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น ดังเช่นแนวคิด Livable Neighborhoods ที่ปรากฏในงานวิจัย
ของ Bunyanusit, N. (2015) และควรมมีาตรการเฉพาะส าหรับการใช้จักรยาน หรือเส้นทางจักรยาน ดังเช่น 
การปรับปรุงเส้นทางจราจร การก าหนดเขตการสญัจร และปรับปรุงระเบียบการสัญจรที่เหมาะสม  รวมทั้ง
ปรับเปลีย่นทัศนคติและพฤติกรรมการสญัจร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaowarat, P. & Phiriyakannon, M. 
(2007) และ Sonmany, K. (2007) 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ผลการวิจัยนีส้ามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัยของจังหวัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได ้
    2. ข้อมูลพื้นฐานในด้านสภาพพืน้ผิวถนน การเป็นหลุมเป็นบ่อ สภาพการจราจร การมีรถขนาดใหญ่
วิ่งร่วมบนเส้นทาง สิ่งกีดขวางเส้นทาง การมีหรือไม่มีช่องทางจักรยาน ขนาดของไหล่ทาง ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
การเป็นจุดเปลีย่ว จ านวนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุ จากการส ารวจภาคสนามสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเส้นทางจักรยานและพัฒนาเส้นทางเพื่อการสัญจรและคมนาคมได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

   1. ควรมีการส ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ในดา้นอ่ืนๆ เช่น การส ารวจทางด้านวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมส ารวจ เพื่อการพัฒนาเส้นทางจักรยานเป็นเส้นทางจักรยานท่ีปลอดภัย 
    2. ควรมีการศึกษาด้านการพัฒนาเส้นทางจักรยานปลอดภัยในพืน้ท่ีอื่นๆ 
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