
การก าหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดงันี ้

1. เห็นชอบการก าหนดมาตรฐานการออกแบบ และการกอ่สร้างทางจกัรยานในประเทศไทย เพื่อให้ทกุ

หนว่ยงานน าไปอ้างอิงในการกอ่สร้างเส้นทางจกัรยานให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศ 

2. เห็นชอบให้ คค.กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา (กก.)ส านกันายกรัฐมนตรี 

(นร.)กระทรวงศกึษาธิการ(ศธ.) กระทรวงการคลงั(กค.) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ(ตช.) และส านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุในการพฒันาและส่งเสริมการ

เดินทางของประชาชนด้วยจกัรยานตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยให้น าคูมื่อมาตรฐานการออกแบบ

และการกอ่สร้างทางจกัรยานส าหรับประเทศไทยเพื่อส าหรับอ้างอิงการกอ่สร้างชอ่งทางจกัรยานให้เป็น

รูปแบบและมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศ 

3. เห็นชอบให้หนว่ยงานที่รับผิดชอบท าความตกลงในรายละเอียดกบัส านกังบประมาณ (สงป.) เพื่อเสนอ

ขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีในการด าเนินมาตรการส่งเสริมและสนบัสนนุการเดินทาง

ของประชาชนด้วยจกัรยานตามขัน้ตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องตอ่ไป 

 

คูมื่อมาตรฐานการออกแบบและกอ่สร้างทางจกัรยานในประเทศไทย มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัมาตรฐาน

การแบง่ประเภทของทางจกัรยาน การออกแบบทางกายภาพ การออกแบบชัน้ผิวทาง การออกแบบป้าย

จราจร สญัลกัษณ์บนผิวทางและระบบอ านวยความปลอดภยัของทางจกัรยาน ระบบอ านวยความ

ปลอดภยัทางจราจร และหลกัเกณฑ์ของการก าหนดที่จอดจกัรยาน โดยพฒันามาจากมาตรฐานทาง

จกัรยานขององค์กร The American Association of State Highway and Transportation Official 

(AASHTO) ที่ทัว่โลกยอมรับและ Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) มี

รายละเอียด ดงันี ้

1. มาตรฐานการแบง่ประเภทของทางจกัรยาน (Bike Way Classification) ใช้หลกัการก าหนดความเร็ว

และปริมาณจราจรเป็นปัจจยัควบคมุการแบง่ประเภทของทางจกัรยาน (ปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

ประเทศไทย) ดงันี ้

1) เส้นทางที่ความเร็วเฉล่ียของรถยนต์ต ่ากวา่ 30 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง (กม./ชม.) และมีปริมาณ

การจราจรเฉล่ียน้อยกวา่ 3,000 คนัตอ่วนัตอ่ปี รถจกัรยานสามารถใช้ชอ่งทางจราจรร่วมกนักบั

ยานพาหนะอื่น ๆ ในชอ่งจราจรปกติ ซึง่หากมีปริมาณจราจร มากกวา่ 3,000 แตไ่มเ่กิน 5,000 

คนัตอ่วนัตอ่ปี รถจกัรยานสามารถใช้ชอ่งทางจราจรร่วมกนักบัยานพาหนะอื่น ๆ เชน่ ชอ่งจราจร



ติดคนัขอบถนนหรือที่จอดรถริมทาง และในกรณีที่มีปริมาณจราจร มากกวา่ 5,000 คนัตอ่วนัตอ่

ปีจะไมส่ามารถด าเนินการท าชอ่งทางจกัรยานได้ 

2) เส้นทางที่ความเร็วเฉล่ียของรถยนต์ระหวา่ง 30-50 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง (กม./ชม.) และมีปริมาณ

การจราจรเฉล่ียน้อยกวา่ 3,000คนัตอ่วนัตอ่ปี รถจกัรยานสามารถใช้ชอ่งทางจราจรร่วมกนักบั

ยานพาหนะอื่น ๆ เชน่ ชอ่งจราจรติดคนัขอบถนน หรือที่จอดรถริมทาง ซึง่หากมีปริมาณจราจร

มากกวา่ 3,000แตไ่มเ่กิน 5,000 คนัตอ่วนัตอ่ปีให้จดัชอ่งทางส าหรับจกัรยานโดยเฉพาะ โดยมี

การตีเส้นจราจรแบง่ชอ่งทางจกัรยานให้ชดัเจน รวมทัง้มีอปุกรณ์อ านวยความปลอดภยับนไหล่

ทางและทางหลกั โดยในกรณีที่มีปริมาณจราจรมากกวา่ 5,000คนัตอ่วนัตอ่ปี ให้มีทางจกัรยาน

โดยเฉพาะโดยการตีเส้นจราจรแบง่ชอ่งทางจกัรยานให้ชดัเจน 

3) เส้นทางที่ความเร็วเฉล่ียของรถยนต์ระหวา่ง 50-70 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง (กม./ชม.) ให้จดัชอ่งทาง

ส าหรับจกัรยานโดยเฉพาะ โดยมีการตีเส้นจราจรแบง่ชอ่งทางจกัรยานให้ชดัเจน รวมทัง้มี

อปุกรณ์อ านวยความปลอดภยับนไหล่ทางและทางหลกั หรือแยกทางจกัรยานออกจากชอ่ง

จราจรทัว่ไป เชน่ กอ่สร้างทางจกัรยานขึน้ใหมโ่ดยมีขอบคนัคอนกรีต เพื่อแบง่ชอ่งจราจรหลกักบั

ทางเดินเท้าและทางจกัรยาน 

4) เส้นทางที่ความเร็วเฉล่ียของรถยนต์สูงกวา่ 70 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง (กม.ชม.) ให้จดัท าทาง

จกัรยานแบบเฉพาะ เชน่ ไหล่ทางที่มีแนวหรืออปุกรณ์กัน้ 

5) กรณีที่มีปริมาณจราจร 10,000 คนัตอ่วนัหรือมากกวา่ และมีความเร็วเฉล่ียของรถยนต์เทา่กบั 

80 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง (กม./ชม.) หรือมากกวา่ การกอ่สร้างทางจกัรยานจะต้องอยูน่อกพืน้ที่กนั

เพื่อความปลอดภยั (Clear Zone) ของถนน 

6) กรณีที่มีปริมาณรถขนาดใหญ่มากกวา่ 30 คนัตอ่ชัว่โมงในชอ่งจราจรริมควรพิจารณาแยกคนั

ทางหรือหากใช้ทางจกัรยานประเภทอื่นและมีความเร็วของการจราจรสูง (80 กม./ชม. หรือ

มากกวา่) ควรจะมีพืน้ที่วา่งคัน่ระหวา่งจกัรยานกบัรถยนต์ (buffer) 

7) บริเวณท่ีคาดวา่มีผู้ขบัข่ีจกัรยานที่เป็นเด็กหรือผู้ มีประสบการณ์ข่ีจกัรยานน้อย เชน่ ทางจกัรยาน

บริเวณโรงเรียน ชมุชน หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น จะต้องใช้การจดัพืน้ที่เฉพาะส าหรับจกัรยาน

เพือ่แยกทางจกัรยานออกจากถนน 

2. การออกแบบทางกายภาพของทางจกัรยาน (Geometric Design of Bike Way) ประกอบด้วย

มาตรฐานการออกแบบ ดงันี ้ 

1) ความเร็ว และระยะการหยดุที่ปลอดภยั 

2) ระบบป้ายจราจร 



3) การออกแบบโค้งราบ Horizontal Curve 

4) การออกแบบโค้งด่ิง Vertical Curve 

5) การออกแบบ Lateral Clearance ภายใต้เง่ือนไขระยะการหยดุรถจกัรยานที่ปลอดภยั 

6) การออกแบบทางแยก 

3. การออกแบบชัน้ผิวทางของทางจกัรยาน 

การออกแบบโครงสร้างทางจกัรยาน ตามมาตรฐานของ AASHTO ก าหนดไว้วา่ 

1) บนผิวจราจรที่ใช้ไหล่ทางท าเป็นชอ่งทางจกัรยานให้ใช้ผิวจราจรของเส้นทางนัน้ๆ  

2) ส่วนการออกแบบชอ่งจราจรประเภท MP – Multi Use Path หรือการแยกทางจกัรยานออกจาก

ชอ่งจราจรทัว่ไป เชน่ กอ่สร้างทางจกัรยานใหม ่โดยมีคนัขอบคอนกรีต หรือเกาะกลางถนนแบง่

ชอ่งจราจร ซึง่โครงสร้างผิวทางได้ก าหนดไว้ ดงันี ้ 

2.1) ผิวแอสฟัลท์ 5 ซม. ชัน้พืน้ทาง 15 ซม. รองพืน้ทาง 15-30 ซม. 

2.2) ผิว Double Surface Treatment ชัน้พืน้ทาง 15 ซม. รองพืน้ทาง 15-30 ซม. 

2.3) ผิวทางคอนกรีต 10 ซม. ชัน้ทรายพืน้ทาง 5 ซม. ชัน้รองพืน้ทาง 10 ซม. 

4. การออกแบบป้ายจราจร สญัลกัษณ์บนผิวทาง และระบบอ านวยความปลอดภยัของทางจกัรยาน

ประกอบด้วย การออกแบบสญัลกัษณ์บนแผ่นป้ายจราจรและการติดตัง้ป้าย การออกแบบสญัลกัษณ์บน

ผิวจราจร 

5. ระบบอ านวยความปลอดภยัทางจราจร ประกอบด้วย ระบบไฟกระพริบเตือนบนป้ายทางจกัรยานและ

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

6. หลกัเกณฑ์ของการก าหนดที่จอดรถจกัรยาน 

การก าหนดที่จอดรถส าหรับทางจกัรยาน U.S. Department of Transportation, Federal Highway 

Administration (2006) ให้ค าแนะน าวา่ การก าหนดมาตรฐานที่จอดรถจะต้องค านงึถงึรายละเอียด ดงันี ้

พืน้ที่ส าหรับการพิจารณา 

1. อาคารที่พกัอาศยั 

2. อาคารสโมสร หรือ Club House (ใช้ท ากิจกรรม เชน่ เล่นกีฬา หรือ Sport Club เป็นต้น) 

3. อาคารสโมสร หรือ สถานที่ที่ ใช้ในการพบปะสงัสรรค์ ของคณะตา่งๆ  

4. โรงแรม หรือ อพาร์ทเม้นท ์



5. ห้องสมดุ พิพิธภณัฑ์ ห้องแสดงงาน Galleries 

6. โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

7. โรงเรียนอนบุาล และโรงเรียนชัน้ประถม 

8. สถานที่พกัฟืน้ คลินิก และสถาบนัฯ 

9. โรงพยาบาล 

10. ช้อปปิง้มอลล์ โรงภาพยนตร์-คอมเพล็กซ์ และอเวนิว 

11. ยา่นธุรกิจ และยา่นนิคมอตุสาหกรรม 

12. พืน้ที่อื่นๆ  

มาตรฐานที่จอดรถจกัรยาน 

(1) 1 คนั ตอ่ 3 ห้อง-ที่พกั 

(2) 1 คนั ตอ่ ห้องกิจกรรม (บวก 3% ของจ านวนคน ที่จไุด้สูงสุด) 

(3) 1 คนั ตอ่ ห้องสงัสรรค์ 

(4) 1 คนั ตอ่ พนกังาน 20 คน 

(5) 1 คนั ตอ่ ที่จอดรถยนต์ 10 คนั 

(6) 1 คนั ตอ่ พนกังาน 4 คน 

(7) 1 คนั ตอ่ นกัศกึษา 4 คน 

(8) 1 คนั ตอ่ พนกังาน 10 คน 

(9) 1 คนั ตอ่ พนกังาน 20 คน 

(10) 1 คนั ตอ่ พนกังาน 20 คน 

(11) 1 คนั ตอ่ ที่จอดรถยนต์ 10 คนั 

(12) 1 คนั ตอ่ ที่จอดรถยนต์ 10 คนั จะต้องอยูใ่นดลุพินิจของผู้ออกแบบและผู้ ใช้วา่พืน้ที่ ที่ใช้จะ

เข้าเกณฑ์ตา่งในข้อใด (ดงัได้กล่าวแล้ว) 

 

--ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วนัที่ 19 มกราคม 2559-- 

 

 


