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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มเีปาหมายเพ่ือสํารวจ คดัเลือก และประเมินเสนทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน
ปลอดภัย โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและกระบวนการมีสวนรวม จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศกึษา พบวา 
การสัมภาษณผูมีประสบการณปนจักรยานในพื้นทีแ่ละผูมสีวนไดสวนเสีย จํานวน 200 ราย พบวา รอยละ 100 
มีความตองการใหเกิดการพัฒนาเสนทางการปนจักรยานปลอดภัยในพ้ืนท่ี การสํารวจและกระบวนการคดัเลือก
เสนทางที่เปนทางเลือกอยางมสีวนรวม นําไปสูการเสนอเสนทางที่เปนทางเลือกจํานวน 20 เสนทาง เปนเสนทาง
ระยะใกล 5 เสนทาง ระยะกลาง 9 เสนทาง และระยะไกล 6 เสนทาง การวิเคราะหเสนทางโดยใชระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรและการใหคาคะแนนปจจัยอยางมีสวนรวม จาก 3 ปจจัย คือ บรรยากาศในการขับข่ี ความ
ปลอดภัยในการขับขี่ และความเหมาะสมในการพัฒนา พบวา เสนทางระยะสั้นท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนา
เปนเสนทางจักรยานปลอดภัย 3 อันดับแรกประกอบดวย BR01 เสนทางปนจักรยานภายในอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร รองลงมาคือ BR02 เสนทางปนจักรยานจากสิริจติอุทยานไปยังนครชุม และ BR04 
เสนทางปนจักรยานจากเกาะแขก-สิริจติอุทยาน-ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2 (ทอทองแดง) เสนทางระยะกลาง
ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย 3 อันดับแรก ประกอบดวย BR14 เสนทางปน
จักรยานเช่ือมโยงนํ้าตกคลองลานและน้ําตกคลองน้ําไหล รองลงมาคือ BR07 เสนทางจักรยานท่ีมีชองทาง
จักรยานตัวเมืองกําแพงเพชร และ BR12 เสนทางปนจักรยานจากอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-ถนนสาย 
101-บอน้ําพุรอนพระรวง สวนเสนทางระยะไกลท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย 3 
อันดับแรก ประกอบดวย BR16 เสนทางปนจักรยานอุทยานประวัตศิาสตรกําแพงเพชร-อุทยานแหงชาติแมวงก 
BR17 เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชรไปอุทยานแหงชาติคลองวังเจา และ BR20 เสนทางปน
จักรยานอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-อุทยานประวัติศาสตรสโุขทัย 
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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.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ชวงไมกี่ปที่ผานมาจักรยานกลายเปนกระแสสังคมท่ีไดรับความนิยมอยางตอเนื่องในประเทศไทย    
โดยการจัดกิจกรรมดานจักรยานของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน Bike For Mom และ Bike For Dad 
เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหคนไทยหันมาใสใจสุขภาพผานการปนจักรยานมากยิ่งขึ้น (Prachachat 
Online, 2015) จังหวัดกําแพงเพชรเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความเหมาะสมสําหรับการปนจักรยาน เนือ่งจากมี
เสนทางหลายสายท่ีมีบรรยากาศท่ีดี และมีการสนบัสนุนสงเสริมการใชจักรยานจากหนวยงานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง มีกิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการปนจักรยานมากมาย เชน กิจกรรม Bike For Mom กิจกรรม Bike for 
Dad กิจกรรมไตเนินคลองลานดวยจักรยาน 2 ลอ กิจกรรมปนจักรยานสืบสานวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธเจา
หลวง โครงการสองลอเพื่อนองของขวัญเพื่อโลก กิจกรรมปนทะลุกําแพงชมแหลงมรดกโลก กิจกรรมปนจักรยาน
สูเสนทางการออกเสียงประชามติ กิจกรรมปนจักรยานฟงคอนเสิรตในอุทยานประวัติศาสตร (มรดกโลก) 
(Kamphaeng Phet Province, 2016) อยางไรก็ตามการจะสงเสรมิใหมีการปนจักรยานมากยิ่งขึ้น จําเปนท่ี
จะตองมีการพัฒนาอีกหลายดาน เพื่อลดปญหาและสรางความปลอดภัยในการขับขี่ รวมทั้งสรางความย่ังยืน
ใหกับการขับข่ี เชน การมีชองทางจักรยานหรือเลนจักรยาน (Bike Lane) การมเีสนทางจักรยานที่เหมาะสม  
การมีกิจกรรมทีส่อดคลองกับความตองการของนักปนจักรยานและผูใชจักรยานในชีวิตประจําวัน รวมถึงการมี
ขอมูลเชิงพื้นที่พ้ืนฐานที่จําเปนตอการสนับสนุนในระยะยาว 



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

Vol.24  Special Issue  January - April 2018         ISSN 2408 - 0845
116

 
 

 จึงเปนท่ีมาของการวิจัยนี้ที่มีเปาหมายเพื่อสํารวจ คัดเลือก และประเมินเสนทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย โดยใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตรและกระบวนการมีสวนรวม พรอมทั้ง
สํารวจและจดัทําช้ันขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการปนจักรยาน เพื่อนําไปสูการเสนอ
แนวทางท่ีเหมาะสมดานการขับขี่จักรยานปลอดภัยของจังหวัดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อสํารวจ คดัเลือก และประเมินเสนทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย   
โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและกระบวนการมสีวนรวม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย  
1) ชุดคอมพิวเตอรในการศึกษา  

  2) โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร โปรแกรม QGIS 
 3) ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning System : GPS) หรือเครื่อง GPS 
 4) แผนที่ฐาน (base map) หรือแผนท่ีโซน ใชสําหรบัการสํารวจภาคสนาม และใชลากเสนเพื่อระบุ
เสนทางจักรยานปลอดภัยจากขอเสนอของผูใหสัมภาษณ 
 5) แบบนําสัมภาษณดานความตองการดานเสนทางจักรยานปลอดภยัและเสนทางท่ีควรพัฒนาเปน
เสนทางจักรยานปลอดภัย จังหวัดกําแพงเพชร 
 6) แบบประเมินและจัดลําดับความสําคญัของเสนทางในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย 
จังหวัดกําแพงเพชร 
 7) แบบสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อใหจัดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ตามเสนทางจักรยานปลอดภยั
และใหคาคะแนนของเสนทาง 

ขั้นตอนการศึกษา ประกอบดวย (1) สํารวจเสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน
ปลอดภัย (2) คัดเลือกและระบเุสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย และ (3) 
ประเมินเสนทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย โดยที ่

การสํารวจเสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย มีขั้นตอนหลัก 
ประกอบดวย 

1) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
2) จัดทําแผนท่ีฐาน (base map) ในงานวิจัย 
3) จัดทําแบบนําสัมภาษณดานความตองการดานเสนทางจักรยานปลอดภัยและแบบเสนอเสนทาง

จักรยานปลอดภัยทีเ่ปนทางเลือก 
4) สํารวจขอมูลพื้นฐานดานการใชจักรยานและความตองการเสนทางการปนจักรยานปลอดภยัในพ้ืนท่ี 

โดยวิธีการสัมภาษณ จากจํานวนผูใหสัมภาษณ 200 ราย ใชวิธีเลือกผูใหสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เนนสัมภาษณในกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก ผูปนจักรยานในแตละ
พื้นที่ ทั้งผูปนจักรยานในชีวิตประจําวัน ปนจักรยานเพื่อการออกกําลังกาย และปนจักรยานเพื่อการทองเที่ยว 
และหนวยงานราชการท่ีมสีวนเกี่ยวของ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา เพื่อใหเปนตัวแทนของประชาชนในพ้ืนท่ีได 

5) ใหผูใหสัมภาษณเสนอเสนทางท่ีตองการพัฒนาใหเปนเสนทางจักรยานปลอดภัยในเบื้องตน โดยการ
วาดหรือลากเสน เสนทางจากขอเสนอของผูใหสัมภาษณลงในแผนท่ีฐาน 
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6) รวบรวมและวิเคราะหผลการศกึษา สรุปเสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน
ปลอดภัยในเบื้องตน พรอมจัดทําเปนแผนท่ี 

การคัดเลือกและระบเุสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย มีขั้นตอน
หลัก ประกอบดวย 

1) นําเขาเสนทางจักรยานท่ีถูกนําเสนอในขั้นตอนท่ี 1 ยังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โปรแกรม QGIS 
จัดทําเปนช้ันขอมูล (layer) ในลักษณะของขอมูล (feature type) แบบเสน (line) พรอมจัดทําเปนแผนท่ี 

2) นําเสนทางที่เสนอทั้งหมดมาคดัเลือกอีกคร้ัง โดยกระบวนการมสีวนรวม จัดประชุมกลุมยอย 
(focus group) โดยใหผูปนจักรยานท่ีเปนกลุมนักปนจักรยานและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหคาคะแนนกับทางเลือก 
พรอมคัดเลือกทางเลือกที่มีคาคะแนนสูงมาใชในขั้นตอนตอไป 

3) ระบุเสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย พรอมแบงเสนทางจักรยาน 
เปน 3 กลุม ไดแก เสนทางระยะใกล เสนทางระยะกลาง และเสนทางระยะไกล ทั้งนี้ในข้ันตอนน้ีมีเสนทางที่ถูก
เลือกจํานวน 20 เสนทาง เปนเสนทางระยะใกล 5 เสนทาง ระยะกลาง 9 เสนทาง และระยะไกล 6 เสนทาง 

4) ออกสํารวจภาคสนาม โดยการปนจักรยานไปตามเสนทางจักรยานท่ีเปนทางเลือก เพื่อสํารวจ
ลักษณะของเสนทางแตละเสน ไดแก บรรยากาศในการขับขี่ สภาพพื้นผิวถนน การเปนหลุมเปนบอ สภาพ
การจราจร การมีรถขนาดใหญวิ่งรวมบนเสนทาง สิ่งกีดขวางเสนทาง การมีหรือไมมีชองทางจักรยาน ขนาดของ
ไหลทาง ไฟฟาและแสงสวาง การเปนจุดเปลี่ยว จํานวนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบตัิเหตุ และภาพรวมความเหมาะสม
ในการพัฒนาเปนเสนทางปนจักรยานปลอดภัย เก็บขอมลูภาคสนามโดยแบบสํารวจและระบบกาํหนดตําแหนง
บนพ้ืนโลก (GPS) 

การประเมินเสนทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย มีขั้นตอนหลัก
ประกอบดวย 
 1) ประเมินระดับความเหมาะสมตอการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย โดยการใสคาคะแนนลง
ในเสนทางที่เปนทางเลือกจากผลการสํารวจภาคสนาม สรางเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) ใหกับ
แตละเสนทาง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทั้งนี้ การประเมิน มปีจจัยวิเคราะห 3 ตัว ไดแก บรรยากาศในการ
ขับข่ี ความปลอดภยัในการขับข่ี และความเหมาะสมในการพัฒนา ทั้งสามปจจัยมีคาถวงน้ําหนักเทากันคือเทากับ 
1.00 โดยแตละปจจัยมคีาคะแนนเทากับ 1-10  

2) หาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเรยีงลําดับเสนทางที่ควรพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน
ปลอดภัยแตละกลุม ท้ังเสนทางระยะใกล ระยะกลาง และระยะไกล 

3) รวบรวมและนําเสนอผลการศึกษา 
4) เสนอแนะแนวทางดานการพัฒนาเสนทางสูการเปนเสนทางจักรยานปลอดภยั จังหวัดกําแพงเพชร 

ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดแสดงไดดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดดานกิจกรรมของโครงการวิจยั 

 

สรุปผลการศึกษา 
 การสํารวจความตองการดานเสนทางจักรยานปลอดภัยและแนวทางการพัฒนาเสนทางจักรยาน
ปลอดภัย 

การสํารวจความตองการดานเสนทางการปนจักรยานปลอดภยั สํารวจในชวงเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยใชวิธีการสัมภาษณ ผูใหขอมูลจํานวน 200 ราย รวมกับการสํารวจภาคสนาม ผล
การศึกษา พบวา มีผูใหสัมภาษณเปนเพศชายรอยละ 68.00 สวนใหญอายุ 20-40 ป (รอยละ 66.50) 
ประสบการณเริม่ปนจักรยานอยางตอเนื่องนอยกวา 1 ป (รอยละ 64.00) ความถ่ีของการปนจักรยานสวนใหญ
อยูในชวง 1-2 วันตอสัปดาห (รอยละ 44.50) ระยะทางการปนจักรยานแตละครั้งนอยกวา 1 กิโลเมตร       
(รอยละ 34.00) และอยูในชวง 3-5 กิโลเมตร (รอยละ 23.50) ระยะเวลาในการใชจักรยานแตละครั้งนอยกวา 
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30 นาที (รอยละ 44.50) รองลงมาคือ 30 นาที ถึง หน่ึงช่ัวโมง (รอยละ 34.00) ลักษณะการปนโดยสวนใหญ
เปนแบบปนคนเดยีว (รอยละ 35.00) และปนกับครอบครัว (รอยละ 34.00) รองลงมาคือ กลุมขนาดเล็ก     
(รอยละ 31.00) 

การศึกษาแรงจูงใจ จุดประสงค อุปสรรค และลักษณะการใชจักรยาน พบวา ในดานแรงจูงใจในการ
ปนจักรยาน มสีาเหตุหลักคือตองการมีสุขภาพแข็งแรง (รอยละ 94.00 ของกลุมตัวอยางมีการเลือกประเด็นนี้) 
สวนแรงจูงใจในลําดับทีร่องลงมา ไดแก ความช่ืนชอบการข่ีจักรยาน ความคลองตัวในการเดินทาง การรณรงค
ประชาสมัพันธ และกระแสความนิยมทางสังคม ตามลําดับ ดานจดุประสงคในการปนจักรยานท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
ปนจักรยานเพื่อออกกําลังกาย (รอยละ 94.50) รองลงมาคือใชเปนพาหนะในการเดินทาง ปนเปนงานอดิเรกหรือ
เปนสิ่งที่ทํายามวาง ชวยลดโลกรอนหรือเนนในเรื่องการอนรุักษ และปนเพื่อเขารวมกลุมหรือชมรม ตามลําดับ 
ดานอุปสรรคของการปนจักรยานในจังหวัดกําแพงเพชร พบวา สิ่งท่ีผูปนจักรยาน พบวามีปญหาหลักของ      
การขับขี่ คือ ความรูสึกไมปลอดภยัในชีวิต (รอยละ 89.00) รองลงมาคือเรื่องสภาพพ้ืนผิวถนนไมเหมาะสม   
การไมมีชองทางเดินรถจักรยาน การไมมีที่จอดรถจักรยาน และการมีมลภาวะเปนพิษและสภาพอากาศท่ีรอน 
ตามลาํดับ สวนในดานลักษณะการใชจักรยานเปนพาหนะในการเดนิทาง พบวา สวนใหญใชจักรยานในการออก
กําลังกาย (รอยละ 87.50) รองลงมาคือใชในการเดินทางระยะใกลในชุมชน (รอยละ 43.00) 

 การสํารวจความตองการเสนทางจักรยานปลอดภัย พบวา ผูใหสัมภาษณทั้งหมด (รอยละ 100)       
มีความตองการใหเกิดการพัฒนาเสนทางจักรยานปลอดภยัในพ้ืนท่ี ท้ังนี้จากการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
ดานเสนทาง การลงขอมูลและวาดเสนทางจักรยานฯ จากขอมลูการสัมภาษณลงในแผนท่ีฐาน (base map)   
การนําเขาเสนทางจักรยานท่ีตองการพัฒนาใหเปนเสนทางจักรยานปลอดภัยยังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   
การจัดทําเปนช้ันขอมลู (layer) เสนทางจักรยานปลอดภยัที่เปนทางเลือก ในลักษณะของขอมูล (feature type) 
แบบเสน (line) พรอมจัดทําเปนแผนท่ี การคัดเลือกเสนทางที่ตองการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย   
โดยกระบวนการมีสวนรวม จัดประชุมกลุมยอย (focus group) โดยใหผูปนจักรยานที่เปนกลุมนักปนจักรยาน
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนผูใหคาคะแนน โดยพิจารณาถึงคาคะแนนที่ไดและลําดับเสนทางที่มีการกลาวซ้ํา
มากที่สุด มีขอสรุปวามเีสนทางจักรยานท่ีเปนทางเลือกของการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน
ปลอดภัย จาํนวน 20 เสนทาง ท้ังนี้การศึกษาในสวนนี้ มีรายละเอียดขอคนพบอีกหลายประเด็น ดังน้ี 

1) เสนทางที่เกิดจากขอเสนอของผูปนจักรยานใหเปนเสนทางจักรยานปลอดภยั สวนใหญพิจารณาจาก
เสนทางที่มีอยูหรือเปนที่นิยมสําหรับผูปนจักรยานอยูแลวในปจจุบัน และเปนเสนทางที่มีการเชื่อมโยงจาก
จุดสําคญัของพื้นที่เปนหลัก เชน จากอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรไปชุมชนนครชุม หรือจากบริเวณวงเวียน
ตนโพธ์ิไปบอน้ําพุรอนพระรวง เปนตน  

2) มีเสนทางการปนจักรยานที่เปนที่นิยมและตองการใหเกิดการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย
จํานวน 20 เสนทาง ซึ่งบางสวนนําเสนอเปนเสนทางแบบวงรอบมีจดุเริ่มตนและสิ้นสุดเปนจุดเดียวกัน แต
บางสวนแสดงเปนลักษณะแบบเสน ขึ้นอยูกับลักษณะของเสนทางและพฤติกรรมการปนจักรยาน เสนทางบาง
เสนมลีักษณะของการเช่ือมตอกับเสนทางอื่น ๆ เชน เสนทางปนจักรยานรอบเมืองกําแพงเพชร สริิจิตอทุยาน 
อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร (ฝงวัดพระแกว) วัดบาง สามารถเช่ือมตอกับเสนทางปนจักรยานภายใน
อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรได เปนตน 

3) เสนทางปนจักรยานระยะใกลหรือจุดปนจักรยาน ระยะทางรวมนอยกวา 10 กิโลเมตร ที่ถูกคัดเลือก
มีทั้งหมดจํานวน 5 เสนทาง ไดแก 
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- เสนทางปนจักรยานภายในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร  
- เสนทางปนจักรยานจากสิรจิิตอทุยานไปยังนครชุม  
- เสนทางปนจักรยานจากสิรจิิตอทุยานไปอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร  
- เสนทางปนจักรยานจากเกาะแขก-สิริจิตอุทยาน-ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2 (ทอทองแดง)  
- เสนทางปนจักรยานรอบเมืองกําแพงเพชร สิริจิตอุทยาน อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร วัดบาง 
4) เสนทางปนจกัรยานระยะกลาง ระยะทางรวมอยูระหวาง 10-30 กิโลเมตร ที่ถูกคัดเลือกมีทั้งหมด  

9 เสนทาง ไดแก 
- เสนทางปนจักรยานเฉลิมพระเกยีรต ิ
- เสนทางจักรยานท่ีมีชองทางจักรยานตัวเมืองกําแพงเพชร 
- เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชร-มอกลวยไข 
- เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชร-มอมะมวง 
- เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชร-บอน้ําพุรอนพระรวง 
- เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกาํแพงเพชร-นครชุม-บอน้ําพุรอนพระรวง 
- เสนทางปนจักรยานจากอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-ถนนสาย 101-บอน้ําพุรอนพระรวง 
- เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชรไปอําเภอพรานกระตาย 
- เสนทางปนจักรยานเชื่อมโยงนํ้าตกคลองลานและน้ําตกคลองน้ําไหล 
5) เสนทางปนจักรยานระยะไกล ระยะทางรวมมากกวา 30 กิโลเมตร ข้ึนไปที่ถูกคัดเลือกมีทั้งหมด

จํานวน 6 เสนทาง ไดแก 
- เสนทางปนจักรยานรอบเมืองกําแพงเพชร 
- เสนทางปนจักรยานอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-อุทยานแหงชาติแมวงก 
- เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชรไปอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
- เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชรไปอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
- เสนทางปนจักรยานจากแยกคลองแมลายไปอําเภอคลองลาน 
- เสนทางปนจักรยานอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 
6) เสนทางที่เปนขอเสนอหรือเสนทางท่ีเปนทางเลือก (alternative route) เพื่อการพัฒนาเปน

เสนทางจักรยานปลอดภัย มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งการปนจกัรยานในชีวิตประจําวัน การปนจักรยาน
เพื่อการออกกําลังกาย และการปนจักรยานเพื่อการทองเท่ียวและแขงขัน โดยท่ีรูปแบบเสนทางการปนจักรยาน
ในชีวิตประจําวัน จะมลีักษณะของเชื่อมโยงการปนจักรยานกับกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจาํวัน ซึ่งสวนใหญจะ
เปนเสนทางสายสั้นๆ การปนจักรยานเพื่อการออกกําลังกาย จะมีทัง้เสนทางที่เปนท้ังการปนจักรยานในพ้ืนท่ีปด 
ดังเชน อุทยานประวัติศาสตร และพ้ืนท่ีเปด ดังเชน เสนทางจักรยานจากสิริจติอุทยาน ไปตลาดนครชุม ฯลฯ 
ทั้งนี้เสนทางการปนจักรยานเพื่อการออกกําลังกายน้ันมีหลากหลาย ทั้งเสนทางระยะใกล และเสนทางระยะกลาง 
สวนการปนจักรยานเพื่อการทองเที่ยวและแขงขัน ฝกซอม ซึ่งเปนการรวมกลุมของนักจักรยานหลายๆ กลุมสวน
ใหญจะเนนในเร่ืองของการปนไปในเสนทางระยะกลางและระยะไกล เช่ือมโยงจุดสําคัญหรือแหลงทองเท่ียว
ตางๆ 

7) สําหรับความตองการดานการเสนทางจักรยานปลอดภยั พบวา มขีอเสนอแนะท่ีนาสนใจดาน
เสนทางหรือแนวทางการพัฒนาเสนทางจักรยานปลอดภัย ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
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- เสนทางจักรยานปลอดภยัควรมกีารกําหนดเปนชองทางจักรยานหรือเลนจักรยาน (Bike Lane) 
โดยเฉพาะเพ่ือความปลอดภัย หรอืหากไมมีชองทางจักรยานควรมสีิง่อํานวยความสะดวกหรือมีการจัดการ
บางอยางเกิดขึ้นกับเสนทาง เพื่อนาํไปสูความปลอดภัยในการขับขี่ 

- ควรมีการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงสถานท่ีสาํคัญตางๆ ดวยเสนทางจักรยาน 
- ควรมีการเชือ่มโยงเสนทางจักรยาน เพื่อใหเกิดโครงขายของการเดนิทางดวยจักรยานที่ปลอดภัย 
- ควรมีการพัฒนาเสนทางจักรยานปลอดภัยเพื่อการทองเท่ียวใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมคีวาม

หลากหลาย เพื่อตอบสนองความรปูแบบการทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน เสนทางจักรยานเพื่อการทองเท่ียวชุมชน
เมือง เสนทางจักรยานเพ่ือการทองเที่ยวพ้ืนท่ีประวัติศาสตร เสนทางจักรยานเพื่อการศึกษาธรรมชาตแิละเรียนรู
วิถีชีวิตชุมชนเกษตร 

8) ในปจจุบันมีการพัฒนาเสนทางปนจักรยานบริเวณรอบตัวเมืองกําแพงเพชร ซึ่งใกลเคียงลักษณะของ
เสนทางจักรยานปลอดภัยแลว โดยการตีเสนแบงและทาสเีปนสีเขียว เปนวงรอบต้ังแตหนาสริิจิตอุทยาน วนไป
ทางถนนเรียบแมน้ําปง ลอดใตสะพานกําแพงเพชร ผานหนาโครงการชลประทานกําแพงเพชร ตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ออมดานหลังที่วาการอําเภอเมืองกําแพงเพชร ออกทาง
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน ตรงไปยังถนนเทศบาล 2 ผานแยกเจรญิสุข ตรงไปส้ินสดุ
ยังถนนสิริจิต ผานตลาดไนทบาซาร แลววนกลับมาที่เดมิ รวมระยะทาง 11.9 กิโลเมตร  

การประเมินระดับความเหมาะสมตอการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย จังหวดักําแพงเพชร 
จากขอมูลการคัดเลือกเสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย พบวา      

มีเสนทางที่เปนทางเลือกจํานวน 20 เสนทาง แสดงเปนรหัสเสนทาง BR01-BR20 ไดดังนี้ คือ BR01 เสนทาง  
ปนจักรยานภายในอุทยานประวตัศิาสตรกําแพงเพชร BR02 เสนทางปนจักรยานจากสิริจติอุทยานไปยังนครชุม 
BR03 เสนทางปนจักรยานจากสริจิิตอุทยานไปอุทยานประวัตศิาสตรกําแพงเพชร BR04 เสนทางปนจักรยานจาก
เกาะแขก-สิรจิิตอุทยาน-ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาท่ี 2 (ทอทองแดง) BR05 เสนทางปนจักรยานรอบเมอืง
กําแพงเพชร สิริจิตอุทยาน อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร วัดบาง BR06 เสนทางปนจักรยานเฉลมิพระ
เกียรติ BR07 เสนทางจักรยานท่ีมชีองทางจักรยานตัวเมืองกําแพงเพชร BR08 เสนทางปนจักรยานจากตัวเมือง
กําแพงเพชร-มอกลวยไข BR09 เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชร-มอมะมวง BR10 เสนทางปน
จักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชร-บอน้ําพุรอนพระรวง BR11 เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชร-นคร
ชุม-บอน้ําพุรอนพระรวง BR12 เสนทางปนจักรยานจากอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-ถนนสาย 101-บอ
น้ําพุรอนพระรวง BR13 เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชรไปอําเภอพรานกระตาย BR14 เสนทางปน
จักรยานเช่ือมโยงนํ้าตกคลองลานและน้ําตกคลองน้ําไหล BR15 เสนทางปนจักรยานรอบเมืองกําแพงเพชร BR16 
เสนทางปนจักรยานอุทยานประวตัิศาสตรกําแพงเพชร-อุทยานแหงชาติแมวงก BR17 เสนทางปนจักรยานจากตัว
เมืองกําแพงเพชรไปอุทยานแหงชาติคลองวังเจา BR18 เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชรไปอุทยาน
แหงชาติรามคําแหง BR19 เสนทางปนจักรยานจากแยกคลองแมลายไปอําเภอคลองลาน BR20 เสนทางปน
จักรยานอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-อุทยานประวัติศาสตรสโุขทัย ทั้งนี้เปนเสนทางระยะใกล 5 เสนทาง 
แสดงเปนรหัส BR01-BR05 เสนทางระยะกลาง 9 เสนทาง แสดงเปนรหัส BR06-BR14 และเสนทางระยะ
ทางไกล 6 เสนทาง แสดงเปนรหสั BR015-BR20 ดังภาพท่ี 2-4 และมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ภาพท่ี 2 เสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัยแบบระยะสั้น 
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ภาพท่ี 3 เสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัยแบบระยะกลาง 
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ภาพท่ี 4 เสนทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัยแบบระยะไกล 

 

ตารางที่ 1 เสนทางเหมาะสมท่ีเปนทางเลือกในการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย 
รหัส 

เสนทาง เสนทาง จุดเร่ิมตน จุดสิ้นสุด 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่นาสนใจ 
ที่ขับขี่ผาน 

BR01 เสนทางปนจักรยานภายใน
อุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร 

ประตูทางเขา
อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชร 
หรือจุดอื่นๆ 
บนเสนทาง 

จุดเริม่ปน
จักรยาน 

3.8 - โบราณสถาน
ภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชร 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รหัส 
เสนทาง เสนทาง จุดเร่ิมตน จุดสิ้นสุด 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่นาสนใจ 
ที่ขับขี่ผาน 

BR02 เสนทางปนจักรยานจากสริิ
จิตอุทยานไปยัง 
นครชุม 

สิริจติ
อุทยาน 

ตลาด 
นครชุม 

6.2 - สิริจิตอุทยาน 
- สะพานขาม 
แมน้ําปง 
- วัดพระ 
บรมธาต ุ
- ตลาดนครชุม 

BR03 เสนทางปนจักรยานจากสริิ
จิตอุทยานไปอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร 

สิริจติ
อุทยาน 

อุทยาน
ประวัต ิ
ศาสตร
กําแพงเพชร 

7.4 - สิริจิตอุทยาน 
- ทัศนียภาพริมฝง
แมน้ําปง 
- อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชร 

BR04 เสนทางปนจักรยานจาก
เกาะแขก-สิรจิิตอุทยาน-
ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาท่ี 
2 (ทอทองแดง) 

เกาะแขก ฝายสงน้ํา
และ
บํารุงรักษาท่ี 
2 (ทอ
ทองแดง) 

7.1 - เกาะกลางแมน้ําปง 
- ตลาดไนทบาซาร 
- สิริจิตอุทยาน 
- ทัศนียภาพริมฝง
แมน้ําปง 

BR05 เสนทางปนจักรยานรอบ
เมืองกําแพงเพชร สิริจิต
อุทยาน อุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร 
วัดบาง 

สิริจติ
อุทยาน 
หรือจุดอื่นๆ 
บนเสนทาง 

จุดเริม่ปน
จักรยาน 

10.0 - สิริจิตอุทยาน 
- อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชร 
- วัดบาง 

BR06 เสนทางปนจักรยานเฉลมิ
พระเกียรต ิ

วงเวียน 
ตนโพธ์ิ 
หรือจุดอื่นๆ 
บนเสนทาง 

จุดเริม่ปน
จักรยาน 

20.4 - อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชรท้ังสอง
ฝง 
- วัดบาง 
- เกาะกลางแมน้ําปง 
- ตลาดไนทบาซาร 
- สิริจิตอุทยาน 
- ทัศนียภาพริมฝง
แมน้ําปง 

      
 



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

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

 
 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

รหัส 
เสนทาง เสนทาง จุดเร่ิมตน จุดสิ้นสุด 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่นาสนใจ 
ที่ขับขี่ผาน 

BR07 เสนทางจักรยานท่ีมี
ชองทางจักรยานตัวเมือง
กําแพงเพชร 

สิริจติอุทยาน
หรือจุดอื่น ๆ 
บนเสนทาง 

จุดเริม่ปน
จักรยาน 

11.9 
 
 
 

- สิริจิตอุทยาน 
- วัดพระแกว  
- วัดพระธาต ุ
- ที่วาการอําเภอเมือง
กําแพงเพชร 
- พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติกําแพงเพชร 
- วิทยาลัยเทคนิค
กําแพงเพชร 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร 
- โรงเรียนอนุบาลจุฬา
รัตน 

BR08 เสนทางปนจักรยานจากตัว
เมืองกําแพงเพชร- 
มอกลวยไข 

วงเวียน 
ตนโพธ์ิ 
 

มอกลวยไข 15.3 - สะพานขาม 
แมน้ําปง 
- วัดทุงเศรษฐี 
- ตลาดกลวยไข 

BR09 เสนทางปนจักรยานจากตัว
เมืองกําแพงเพชร-มอ
มะมวง 

วงเวียน 
ตนโพธ์ิ 
 

มอมะมวง 23.4 
 

- สะพานขาม 
แมน้ําปง 
- ตลาดนครชุม 
- ตลาดโกสัมพีนคร 
- บอน้ําพุรอนพระรวง 
(สถานท่ีใกลเคียง) 

BR10 เสนทางปนจักรยานจากตัว
เมืองกําแพงเพชร-บอน้ําพุ
รอนพระรวง 

วงเวียน 
ตนโพธ์ิ 
 

บอน้ําพุ
รอน 
พระรวง 

28.9 - อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชร ฝงวัด
พระแกว 
- สวนสาธารณะหนอง
ปลิง 
- สนามกีฬาอําเภอ
เมืองกําแพงเพชร 
- บอน้ําพุรอนพระรวง 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รหัส 
เสนทาง เสนทาง จุดเร่ิมตน จุดสิ้นสุด 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่นาสนใจ 
ที่ขับขี่ผาน 

BR11 เสนทางปนจักรยานจากตัว
เมืองกําแพงเพชร-นครชุม-
บอน้ําพุรอนพระรวง 

วงเวียน 
ตนโพธ์ิ 
 

บอน้ําพุ
รอน 
พระรวง 

29.1 - สะพานขาม 
แมน้ําปง 
- วัดพระบรมธาต ุ
- ตลาดนครชุม 
- วัดสวางอารมณ 
- วัดราษฏร 
เจริญพร/วัดอมฤต 
- วังดําน้ํา 
- บอน้ําพุรอน 

BR12 เสนทางปนจักรยานจาก
อุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร-ถนนสาย 
101-บอน้ําพุรอน 
พระรวง 

วงเวียน 
ตนโพธ์ิ 
 

บอน้ํา 
พุรอน 
พระรวง 

25.0 - อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชรท้ังสองฝง 
- ศาลากลางจังหวัด
กําแพงเพชร 
- บอน้ําพุรอนพระรวง 

BR13 เสนทางปนจักรยานจากตัว
เมืองกําแพงเพชรไปอําเภอ
พรานกระตาย 

วงเวียน 
ตนโพธ์ิ 
 

อําเภอ
พราน
กระตาย 

23.1 - อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชรท้ังสองฝง 
- วัดบอสามเสน 
- ศาลากลางจังหวัด
กําแพงเพชร 

BR14 เสนทางปนจักรยาน
เชื่อมโยงนํ้าตกคลองลาน
และน้ําตกคลอง 
น้ําไหล 

น้ําตกคลอง
ลานหรือน้ําตก
คลองน้ําไหล 

น้ําตกคลอง
ลานและ
น้ําตกคลอง
น้ําไหล 

26.4 - อุทยานแหงชาติ 
คลองลาน 
- หมูบาน 
กระเหรี่ยงนํ้าตก 
- สํานักวิปสนากรม
ฐานนํ้าตกคลองลาน 
- ศูนยวัฒนธรรม
ชาวเขาหมูบาน 
- น้ําตกคลองลาน 
- น้ําตกคลอง 
น้ําไหล 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รหัส 
เสนทาง เสนทาง จุดเร่ิมตน จุดสิ้นสุด 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่นาสนใจ 
ที่ขับขี่ผาน 

BR15 เสนทางปนจักรยานรอบ
เมืองกําแพงเพชร 

มหาวิทยา 
ลัยราชภฏั
กําแพง 
เพชร หรือจุด
อื่น ๆ บน
เสนทาง 

จุดเริม่ปน
จักรยาน 

31.1 - วัดทุงเศรษฐี 
- สะพานขาม 
แมน้ําปง 
- อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชรท้ังสองฝง 
- มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 

BR16 เสนทางปนจักรยาน
อุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร-อุทยาน
แหงชาติแมวงก 

อุทยานประวัต ิ
ศาสตรกําแพง 
เพชร 

อุทยาน
แหงชาติ 
แมวงก 

72.6 - อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชร 
- น้ําตกคลองลาน 
(สถานท่ีใกลเคียง) 
- อุทยานแหงชาติ 
แมวงก 

BR17 เสนทางปนจักรยานจากตัว
เมืองกําแพงเพชรไป
อุทยานแหงชาติคลอง 
วังเจา 

วงเวียน 
ตนโพธ์ิ 
 

อุทยาน
แหงชาติ
คลองวังเจา 

49.4 - สะพานขาม 
แมน้ําปง 
- อุทยานแหงชาติ
คลองวังเจา 

BR18 เสนทางปนจักรยานจากตัว
เมืองกําแพงเพชรไป
อุทยานแหงชาติ
รามคําแหง 

วงเวียน 
ตนโพธ์ิ 
 

อุทยาน
แหงชาติ
รามคําแหง 

64.2 - อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชรท้ังสองฝง 
- วัดบอสามเสน 
- ศาลากลางจังหวัด
กําแพงเพชร 
- อุทยานแหงชาติ
รามคําแหง 

BR19 เสนทางปนจักรยานจาก
แยกคลองแมลายไปอําเภอ
คลองลาน 

แยกคลอง 
แมลาย 

อําเภอ 
คลองลาน 

41.9 - อางเก็บน้ํา 
คลองแมลาย 
- วัดยางเรียง 
- แกงเกาะรอย 
(สถานท่ีใกลเคียง) 
- น้ําตกคลองลาน 
(สถานท่ีใกลเคียง) 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
รหัส 

เสนทาง เสนทาง จุดเริ่มตน จุดสิ้นสุด 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จุดที่นาสนใจ 
ที่ขับขี่ผาน 

BR20 เสนทางปนจักรยานอุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชร-อุทยาน
ประวัติศาสตรสโุขทัย 

อุทยานประวัต ิ
ศาสตรกําแพง 
เพชร 

อุทยาน
ประวัต ิ
ศาสตร
สุโขทัย 

82.4 อุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร 
-อุทยาน
ประวัติศาสตรสโุขทัย 

 

จากการออกสํารวจภาคสนามโดยการปนจักรยานไปตามเสนทางที่ถูกเสนอจํานวน 20 เสนทาง ท้ัง
ระยะใกล ระยะกลาง และระยะไกล เพื่อสํารวจคุณลักษณะของเสนทางแตละเสน ไดแก บรรยากาศในการขับขี่ 
สภาพพื้นผิวถนน การเปนหลุมเปนบอ สภาพการจราจร การมรีถขนาดใหญวิ่งรวมบนเสนทาง สิ่งกีดขวาง
เสนทาง การมีหรือไมมีชองทางจักรยาน ขนาดของไหลทาง ไฟฟาและแสงสวาง การเปนจุดเปล่ียว จํานวนจุด
เสี่ยงตอการเกิดอุบตัิเหตุ และภาพรวมความเหมาะสมในการพัฒนาเปนเสนทางปนจักรยานปลอดภยั เก็บขอมูล
ภาคสนามโดยแบบสํารวจและระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (GPS) พรอมท้ังนําเขาขอมูลภาคสนามยังระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรจัดทําเปนช้ันขอมูลเฉพาะเรื่อง จากนั้นประเมนิระดับความเหมาะสมตอการพัฒนาเปน
เสนทางจักรยานปลอดภัย โดยการใหคะแนน โดยสรางเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) ใหกับแตละ
เสนทาง มีปจจัยวเิคราะห 3 ตัว ไดแก บรรยากาศในการขับขี่ ความปลอดภัยในการขับขี่ และความเหมาะสมใน
การพัฒนา ทั้งสามปจจัยมีคาถวงน้ําหนักเทากันคือเทากับ 1.00 แตละปจจยัมีคาคะแนนเทากับ 1-10 จากน้ัน
รวมคาคะแนน และหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวเรียงลําดับเสนทางที่ควรพัฒนาเปนเสนทาง
จักรยานปลอดภัย พบวา เมื่อรวมคาคะแนนสามปจจัย มีเฉพาะเสนทาง BR01 เสนทางปนจักรยานภายใน
อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ที่มีความเหมาะสมตอการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัยระดบัมากที่สุด 
นอกน้ันอยูในระดับมากท้ังหมด ในเสนทางจักรยานแบบระยะใกลจาํนวน 5 เสนทาง เสนทางที่ไดคะแนนมาก
เปนสามอันดับแรก เพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัย ไดแก BR01 เสนทางปน
จักรยานภายในอุทยานประวตัิศาสตรกําแพงเพชร รองลงมาคือ BR02 เสนทางปนจักรยานจากสิริจติอุทยานไป
ยังนครชุม และ BR04 เสนทางปนจักรยานจากเกาะแขก-สริิจิตอุทยาน-ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2 (ทอ
ทองแดง) เสนทางระยะกลางมีทางเลือก 9 เสนทาง เสนทางที่ไดคะแนนมากเปนสามอันดับแรก ไดแก BR14 
เสนทางปนจักรยานเชื่อมโยงนํ้าตกคลองลานและนํ้าตกคลองน้ําไหล รองลงมาคือ BR07 เสนทางจักรยานท่ีมี
ชองทางจักรยานตัวเมืองกําแพงเพชร และ BR12 เสนทางปนจักรยานจากอุทยานประวัตศิาสตรกําแพงเพชร-
ถนนสาย 101-บอน้ําพุรอนพระรวง สวนเสนทางจักรยานท่ีเปนทางเลือกแบบระยะไกลจํานวน 6 เสนทาง 
เสนทางที่มีคาคะแนนมากเปนสามอันดับแรก ไดแก BR16 เสนทางปนจักรยานอุทยานประวัตศิาสตร
กําแพงเพชร-อุทยานแหงชาติแมวงก BR17 เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชรไปอุทยานแหงชาติ
คลองวังเจา และ BR20 เสนทางปนจักรยานอุทยานประวัติศาสตรกาํแพงเพชร-อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 
ทั้งนี้รายละเอียดคาคะแนนรายปจจัย คาคะแนนรวมของเสนทาง (คะแนนเต็ม 10) และลําดับแยกตามเสนทาง
ระยะใกล ระยะกลาง และระยะไกล แสดงไดดังตารางท่ี 2  
 
 
 
 



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

Vol.24  Special Issue  January - April 2018         ISSN 2408 - 0845
130

 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนน คาเบีย่งเบนมาตรฐานในแตละปจจัย และคาอันดับของเสนทางจักรยาน 
 

เสนทาง 
บรรยากาศ 
ในการขับขี ่

ความปลอดภัย
ในการขับขี ่

ความเหมาะสม
ในการพัฒนา รวมปจจัย การแปลผล

คาเฉลี่ยรวม 3 
ปจจัย  S.D.  S.D.  S.D. Average Rank 

เสนทางระยะใกล  
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 
เสนทางระยะกลาง  
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 
เสนทางระยะไกล  
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 
  

 การแปลผลคาคะแนน 
 คาคะแนนอยูในชวง 8.21-10.00 การแปลผล มคีวามเหมาะสมตอการพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน

ปลอดภัยระดับมากท่ีสุด 
 คาคะแนนอยูในชวง 6.41-8.20 การแปลผล มคีวามเหมาะสมตอการพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน

ปลอดภัยระดับมาก 
 คาคะแนนอยูในชวง 4.61-6.40 การแปลผล มคีวามเหมาะสมตอการพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน

ปลอดภัยระดับปานกลาง 
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 คาคะแนนอยูในชวง 2.81-4.60 การแปลผล มคีวามเหมาะสมตอการพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน
ปลอดภัยระดับนอย 

 คาคะแนนอยูในชวง 1.00-2.80 การแปลผล มคีวามเหมาะสมตอการพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน
ปลอดภัยระดับนอยท่ีสดุ 
 จากผลการศึกษาทั้งหมด การสํารวจภาคสนาม รวมทั้งขอเสนอแนะจากการประชุมกลุมยอย มี
ขอเสนอแนะการพัฒนาเสนทางสูการเปนเสนทางจักรยานปลอดภัยเพิ่มเติมที่เปนขอคนพบ ดังนี ้
 1) การศึกษาชองทางจักรยานหรือเลนจักรยาน พบวา จงัหวัดกําแพงเพชรขาดแคลนชองทางจักรยาน 
หรือเลนจักรยาน ทั้งจังหวัดมีชองทางจักรยานเพียง 1 เสนทาง บริเวณรอบตัวเมืองกําแพงเพชร โดยการตีเสน
แบงและทาสีเปนสีเขยีว ผานจุดสาํคัญๆ ของเมือง เชน สิริจติอุทยาน อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ที่วา
การอําเภอเมืองกําแพงเพชรและสถานท่ีใกลเคียง และตลาดไนทบาซาร รวมระยะทาง 11.9 กิโลเมตร เสนทาง
ดังกลาวมีปญหาหรือขอจํากัด เชน (1) เสนทางจักรยานดังกลาวไมครอบคลมุพื้นท่ีการปนจักรยานที่เปนท่ีนิยม 
(2) มีสิ่งกีดขวางหรือมีการจอดรถยนตบนเสนทางจักรยานทําใหไมสามารถใชงานไดจริง (3) เสนทางชองทาง
จักรยานท่ีลากไปในบางพ้ืนที่มีเปนพ้ืนท่ีเปลี่ยว รกราง และไมมีแสงสวางเพียงพอสําหรับการปนจักรยานในชวง
เย็นถึงดึก (4) เสนทางจักรยานท่ีลากไปในบางพ้ืนที่อยูในบริเวณพื้นที่ท่ีมีเวลาเปด-ปด เชน เขาไปในอุทยาน
ประวัติศาสตร (5) ความกวางของเสนทางไมแนนอน ไมอยูในระดับมาตรฐาน มีความกวางนอยกวา 1 เมตร และ
ไมมีความสมํ่าเสมอของความกวาง (6) ในบางชวงของเสนทางจักรยานมีหลมุ บอ และมีปญหาดานพ้ืนผิวจราจร
ที่ขรุขระ (7) ในบางชวงของเสนทางจักรยานเปนเสนทางที่มีการจราจรคับค่ัง มีรถมาก ทําใหเกิดความเสี่ยง    
(8) มีความไมสม่ําเสมอของการแสดงสีในเสนทาง บางแหงสีเลือนและจาง ทําใหคาดวาอาจมีปญหาในการ
บํารุงรักษาในระยะยาว และ (9) ยังไมมีความนิยมในการปนจักรยานของผูปนจักรยานโดยท่ัวไปบนเสนทางที่
จัดเตรียมไวดังกลาว ดังนั้นการพัฒนาเสนทางเพ่ือนําไปสูการปนจักรยานปลอดภัยควรครอบคลุมดาน            
(1) การเพ่ิมเสนทางที่มีชองทางจักรยาน (2) การบังคับใชเพื่อใหชองทางจักรยานท่ีมีอยูเปนชองทางจักรยาน
ปลอดภัยและสามารถใชงานไดจริง (3) การปรับปรุงสภาพพ้ืนผิวถนนและลักษณะของเสนทางใหเอื้ออํานวยตอ
การปนจักรยานใหปลอดภัย (4) การประชาสัมพันธและสนับสนุนใหมีการปนจักรยานบนเสนทางจักรยาน
ปลอดภัย รวมทั้ง (5) การสํารวจเพื่อสนับสนุนใหเกิดเสนทางการปนจักรยานปลอดภัยใหมทั้งรูปแบบของการ 
ปนจักรยานในชีวิตประจําวัน ปนจักรยานเพื่อการออกกําลังกาย และปนจักรยานเพื่อการทองเที่ยวและแขงขัน 
ทั้งในรูปแบบของเสนทางระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล 
  2) จากการสํารวจเสนทางถนน อุปสรรคตอการปนจักรยานบนเสนทาง และจุดเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุจราจร โดยการสาํรวจภาคสนามและการปนจักรยานไปตามเสนทางจักรยานที่เปนทางเลือก พบวา 
เสนทางในจังหวัดกําแพงเพชร รวมท้ังเสนทางที่เช่ือมตอไปยังจังหวัดอื่น ๆ ตามแนวเสนทาง BR01 ถึง BR20    
มีปญหาสําคัญ ไดแก (1) พื้นผิวถนนไมเรียบ ขรุขระ เปนหลุม เปนบอ เปนลอนคลื่น บรเิวณไหลทางชํารุด และ
ตางระดับ (2) มีสภาพการจราจรหนาแนน มีรถมาก โดยเฉพาะชวงเวลาคับขัน เชน บริเวณหนามหาวทิยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชรและบรเิวณวงเวียนตนโพธ์ิ เปนตน (3) มีรถขนาดใหญ รถบรรทุก วิ่งบนเสนทาง และ     
บางเสนทางมีการขับข่ียานพาหนะอยางรวดเร็ว เชน บนถนนสายเลีย่งเมืองและบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1  
(4) ไมมีชองทางจักรยานท่ีหลากหลายและเช่ือมตอไปยังจุดสําคัญ มสีิ่งกีดขวางบนเสนทาง ทางแคบ และไมมี
ไหลทาง ดังเชน บริเวณเสนทางผานชุมชนนครชุม เปนตน (5) ไมมไีฟฟาและแสงสวาง บางจุดเปนเสนทาง
เปลี่ยว มีการสญัจรนอย รกราง โดยเฉพาะเสนทางที่ตองมีการปนจกัรยานเปนระยะทางไกล ซึ่งจะมบีางจุดท่ีเปน
จุดเปลีย่ว (6) มีจุดเสีย่งตอการเกิดอุบัติเหตุหลายจุด ซึ่งจุดเสีย่งมักเปนลักษณะรวมของปญหาเสนทาง เชน เปน
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ทางโคง ทางแยก ที่มีการจราจรมาก สภาพถนนขรุขระ เปนหลุมเปนบอ เปนตน  เชน เปนทางโคง ทางแยก 
และ (7) มีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม เชน เสี่ยงตอสุนัขหรือเสีย่งอันตรายจากการ 
ชิงทรัพย เปนตน ดังน้ันการพัฒนาไปสูเสนทางจักรยานปลอดภัย ตองคํานึงถึงการปรับปรุงสภาพท่ีไมปลอดภัย
ในแตละเสนทาง อยางสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในปจจุบัน โดยใชขอมูล เชน ลักษณะเสนทาง และ
จุดเสีย่งมาใชใหเกิดประโยชน 
  3) เสนทางระยะไกลมักมีปญหาท่ีหลากหลาย เชน มีจุดเสีย่งอุบัติเหตุจราจร มีปญหาดานพื้นผิวถนน 
ฯลฯ และสวนใหญแทบทุกเสนจะมีปญหาดานไฟฟาและแสงสวาง การแกปญหาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเสนทาง
จักรยานปลอดภัย จึงควรมองใหครอบคลุมมิติหลายดาน เชน ดานนโยบายและแผน ดานงบประมาณ         
ดานศักยภาพและความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ อยางสอดคลองกับแตละเสนทาง ดังนั้นการพัฒนา
เสนทางเพ่ือนําไปสูความปลอดภัยอาจตองมีการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหนําไปสูความย่ังยืน
ของการพัฒนาเสนทาง โดยใชความรูและขอมูลประกอบการพิจารณาอยางเหมาะสม 
  4) การพัฒนาเสนทางจักรยานปลอดภัย ตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาดานอื่นๆ เชน              
เสนการจราจรหรือสัญจรในปจจุบนั การพัฒนาเมืองและผังเมือง การเช่ือมโยงคนและการคมนาคม รวมทั้งการ
พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีกอใหเกิดแรงสนับสนุนใหเกดิการขับข่ีจักรยานปลอดภัย ท้ังนีจ้ะเห็นไดวา
การพัฒนาเสนทางจักรยานปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นไดยาก หากการขับข่ียานพาหนะในรูปแบบตางๆ หรือการสญัจร
อื่นๆ ยังไมมีความปลอดภัย 
 5) ควรใชผลการศึกษาจดัลําดับความสําคญัของเสนทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนเสนจักรยาน
ปลอดภัยที่พบวา เสนทางจักรยานท่ีเปนทางเลือกแบบระยะใกลมีเสนทางที่มีคาคะแนนสาม อันดับแรก คอื 
BR01 เสนทางปนจักรยานภายในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร BR02 เสนทางปนจักรยานจากสริจิิตอุทยาน
ไปยังนครชุม และ BR04 เสนทางปนจักรยานจากเกาะแขก-สริิจิตอทุยาน-ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2       
(ทอทองแดง) เสนทางระยะกลางมีเสนทางที่ไดคะแนนมากเปนสามอันดับแรก คือ BR14 เสนทางปนจักรยาน
เชื่อมโยงนํ้าตกคลองลานและน้ําตกคลองนํ้าไหล BR07 เสนทางจักรยานท่ีมีชองทางจักรยานตัวเมืองกาํแพงเพชร 
และ BR12 เสนทางปนจกัรยานจากอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-ถนนสาย 101-บอน้ําพุรอนพระรวง  และ
เสนทางระยะไกลมีเสนทางที่มีคาคะแนนมากเปนสามอันดับแรก คอื BR16 เสนทางปนจักรยานอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร-อุทยานแหงชาติแมวงก BR17 เสนทางปนจักรยานจากตัวเมืองกําแพงเพชรไป
อุทยานแหงชาติคลองวังเจา และ BR20 เสนทางปนจักรยานอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-อุทยาน
ประวัติศาสตรสโุขทัย มาใชในการสนับสนุนใหเกดิการพัฒนาเสนทางจักรยานปลอดภัยทีส่อดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ มีผลการศึกษาวาเสนทางท่ีควรสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเปนเสนทางจักรยานปลอดภัยใน
ระยะสั้นท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุดคอื เสนทางปนจักรยานภายในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ระยะกลาง คือ 
เสนทางปนจักรยานเชื่อมโยงนํ้าตกคลองลานและนํ้าตกคลองน้ําไหล และระยะยาว คือ เสนทางปนจกัรยาน
อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร-อุทยานแหงชาติแมวงก การสํารวจเสนทางทั้งหมด 20 เสนทาง โดยการปน
จักรยานไปตามเสนทางที่เปนทางเลอืก พบวา มีอุปสรรคในการขับข่ีที่แตกตางกันไป ภาพรวมของความเสี่ยงตอ
การขับขี่จักรยาน มคีวามสัมพันธกับสภาพพ้ืนผิวถนน การเปนหลุมเปนบอ สภาพการจราจร การมีรถขนาดใหญ
วิ่งรวมบนเสนทาง สิ่งกีดขวางเสนทาง การมีหรือไมมีชองทางจักรยาน ขนาดของไหลทาง ไฟฟาและแสงสวาง 
การเปนจุดเปลีย่ว และจํานวนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัตเิหตุ เชน เปนทางโคง ทางแยก และยิ่งเปนเสนทาง
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ระยะไกล ความหลากหลายของปญหาจะยิ่งหลากหลายมากข้ึน ทั้งนี้เสนทางที่มีชองทางจักรยาน (Bike Lane) 
ที่มีอยูในปจจุบันมีขอจํากดัทําใหไมสามารถใชไดในสภาพจริง ในการพัฒนาเสนทางจักรยานปลอดภัย ควรเริ่ม
จากเสนทางสายระยะส้ัน ใชงบประมาณไมมาก และอาศัยความรวมมือจากผูมสีวนไดสวนเสียอยางเหมาะสม 
หนวยงานปกครองสวนทองถิ่นควรมีสวนรวมในการสนับสนุน ผลักดันใหเกิดเสนทางจักรยานปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
ทั้งนี้การจัดทําชองทางจักรยานควรคํานึงถึงมาตรฐานของการจัดเสนทางจักรยาน เชน จาก Bureau of 
Highway Safety, Department of Highways (2015) และ Department of Rural Roads, Ministry of 
Transport (2015) การเลือกพัฒนาเสนทางจักรยานท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นท่ีนั้นเปนสิ่งจําเปน โดยทาง
จักรยานนั้นมีหลายรูปแบบ เชน ทางจักรยานแบบใชพื้นที่รวมกับรถยนต ทางจักรยานแบบแบงพื้นทีส่ําหรับ
จักรยาน และทางจักรยานแบบจัดพื้นที่เฉพาะสําหรับจักรยาน อีกท้ังเกณฑการเลือกประเภททางจักรยานควร
พิจารณาถึงปรมิาณจราจร ความเร็ว ปริมาณจักรยาน พ้ืนท่ีการใชงาน และที่จอดรถริมทาง มีความยืดหยุน และ
มีการพิจารณาบริบทและสภาพแวดลอม  รวมดวย (Bureau of Highway Safety, Department of 
Highways, 2015; Department of Rural Roads, Ministry of Transport, 2015) การสนับสนุนในระยะยาว
ควรมีลักษณะของการเปนนโยบาย ควบคูไปกับการกาํหนดยุทธศาสตรโครงสรางของเมืองอยูบนการให
ความสําคญักับการเดินเทาและความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความเพียงพอของการจางงาน
และระบบโครงสรางพื้นฐานของชุมชนทองถิ่น ดังเชนแนวคิด Livable Neighborhoods ที่ปรากฏในงานวิจัย
ของ Bunyanusit, N. (2015) และควรมมีาตรการเฉพาะสําหรับการใชจักรยาน หรือเสนทางจักรยาน ดังเชน 
การปรับปรุงเสนทางจราจร การกาํหนดเขตการสญัจร และปรับปรุงระเบียบการสัญจรท่ีเหมาะสม  รวมทั้ง
ปรับเปลีย่นทัศนคติและพฤติกรรมการสญัจร สอดคลองกับงานวิจัยของ Chaowarat, P. & Phiriyakannon, M. 
(2007) และ Sonmany, K. (2007) 
 

ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1. ผลการวิจัยนีส้ามารถใชเปนแนวทางเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาเสนทางจักรยาน
ปลอดภัยของจังหวัดหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของได 
    2. ขอมูลพื้นฐานในดานสภาพพืน้ผิวถนน การเปนหลุมเปนบอ สภาพการจราจร การมีรถขนาดใหญ
วิ่งรวมบนเสนทาง สิ่งกีดขวางเสนทาง การมีหรือไมมีชองทางจักรยาน ขนาดของไหลทาง ไฟฟาและแสงสวาง 
การเปนจุดเปลีย่ว จํานวนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบตัิเหตุ จากการสํารวจภาคสนามสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาเสนทางจักรยานและพัฒนาเสนทางเพ่ือการสัญจรและคมนาคมได 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

   1. ควรมีการสํารวจและศึกษาความเปนไปไดในดานอ่ืนๆ เชน การสํารวจทางดานวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสํารวจ เพื่อการพัฒนาเสนทางจักรยานเปนเสนทางจักรยานท่ีปลอดภัย 
    2. ควรมีการศึกษาดานการพัฒนาเสนทางจักรยานปลอดภัยในพืน้ท่ีอื่นๆ 
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