การกาหนดมาตรฐานการออกแบบและก่ อสร้ างทางจักรยานในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี ้
1. เห็นชอบการกาหนดมาตรฐานการออกแบบ และการก่อสร้ างทางจักรยานในประเทศไทยเพื่อให้ ทกุ
หน่วยงานนาไปอ้ างอิงในการก่อสร้ างเส้ นทางจักรยานให้ มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทังประเทศ
้
2. เห็นชอบให้ คค.กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)สานักนายกรัฐมนตรี
(นร.)กระทรวงศึกษาธิ การ(ศธ.) กระทรวงการคลัง(กค.) สานักงานตารวจแห่งชาติ(ตช.) และสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนในการพัฒนาและส่งเสริ มการ
เดินทางของประชาชนด้ วยจักรยานตามภารกิจ หน้ าที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ นาคูม่ ือมาตรฐานการออกแบบ
และการก่อสร้ างทางจักรยานสาหรับประเทศไทยเพื่อสาหรับอ้ างอิงการก่อสร้ างช่องทางจักรยานให้ เป็ น
รู ปแบบและมาตรฐานเดียวกันทังประเทศ
้
3. เห็นชอบให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณ(สงป.) เพื่อเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในการดาเนินมาตรการส่งเสริ มและสนับสนุนการเดินทาง
ของประชาชนด้ วยจักรยานตามขันตอนของกฎหมาย
้
และระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
คูม่ ือมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้ างทางจักรยานในประเทศไทย มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
การแบ่งประเภทของทางจักรยาน การออกแบบทางกายภาพ การออกแบบชันผิ
้ วทาง การออกแบบป้าย
จราจร สัญลักษณ์บนผิวทางและระบบอานวยความปลอดภัยของทางจักรยาน ระบบอานวยความ
ปลอดภัยทางจราจร และหลักเกณฑ์ของการกาหนดที่จอดจักรยาน โดยพัฒนามาจากมาตรฐานทาง
จักรยานขององค์กร The American Association of State Highway and Transportation Official
(AASHTO) ที่ทวั่ โลกยอมรับและ Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) มี
รายละเอียด ดังนี ้
1. มาตรฐานการแบ่งประเภทของทางจักรยาน (Bike Way Classification) ใช้ หลักการกาหนดความเร็ ว
และปริ มาณจราจรเป็ นปั จจัยควบคุมการแบ่งประเภทของทางจักรยาน (ปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ประเทศไทย) ดังนี ้
1) เส้ นทางที่ความเร็ วเฉลี่ยของรถยนต์ต่ากว่า 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (กม./ชม.) และมีปริ มาณ
การจราจรเฉลี่ยน้ อยกว่า 3,000 คันต่อวันต่อปี รถจักรยานสามารถใช้ ชอ่ งทางจราจรร่วมกันกับ
ยานพาหนะอื่น ๆ ในช่องจราจรปกติ ซึง่ หากมีปริ มาณจราจร มากกว่า 3,000 แต่ไม่เกิน 5,000
คันต่อวันต่อปี รถจักรยานสามารถใช้ ชอ่ งทางจราจรร่วมกันกับยานพาหนะอื่น ๆ เช่น ช่องจราจร

ติดคันขอบถนนหรื อที่จอดรถริ มทาง และในกรณีที่มีปริ มาณจราจร มากกว่า 5,000 คันต่อวันต่อ
ปี จะไม่สามารถดาเนินการทาช่องทางจักรยานได้
2) เส้ นทางที่ความเร็ วเฉลี่ยของรถยนต์ระหว่าง 30-50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (กม./ชม.) และมีปริ มาณ
การจราจรเฉลี่ยน้ อยกว่า 3,000คันต่อวันต่อปี รถจักรยานสามารถใช้ ชอ่ งทางจราจรร่วมกันกับ
ยานพาหนะอื่น ๆ เช่น ช่องจราจรติดคันขอบถนน หรื อที่จอดรถริ มทาง ซึง่ หากมีปริ มาณจราจร
มากกว่า 3,000แต่ไม่เกิน 5,000 คันต่อวันต่อปี ให้ จดั ช่องทางสาหรับจักรยานโดยเฉพาะ โดยมี
การตีเส้ นจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ ชดั เจน รวมทังมี
้ อปุ กรณ์อานวยความปลอดภัยบนไหล่
ทางและทางหลัก โดยในกรณีที่มีปริ มาณจราจรมากกว่า 5,000คันต่อวันต่อปี ให้ มีทางจักรยาน
โดยเฉพาะโดยการตีเส้ นจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ ชดั เจน
3) เส้ นทางที่ความเร็ วเฉลี่ยของรถยนต์ระหว่าง 50-70 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (กม./ชม.) ให้ จดั ช่องทาง
สาหรับจักรยานโดยเฉพาะ โดยมีการตีเส้ นจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ ชดั เจน รวมทังมี
้
อุปกรณ์อานวยความปลอดภัยบนไหล่ทางและทางหลัก หรื อแยกทางจักรยานออกจากช่อง
จราจรทัว่ ไป เช่น ก่อสร้ างทางจักรยานขึ ้นใหม่โดยมีขอบคันคอนกรี ต เพื่อแบ่งช่องจราจรหลักกับ
ทางเดินเท้ าและทางจักรยาน
4) เส้ นทางที่ความเร็ วเฉลี่ยของรถยนต์สูงกว่า 70 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (กม.ชม.) ให้ จดั ทาทาง
จักรยานแบบเฉพาะ เช่น ไหล่ทางที่มีแนวหรื ออุปกรณ์กนั ้
5) กรณีที่มีปริ มาณจราจร 10,000 คันต่อวันหรื อมากกว่า และมีความเร็ วเฉลี่ยของรถยนต์เท่ากับ
80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (กม./ชม.) หรื อมากกว่า การก่อสร้ างทางจักรยานจะต้ องอยูน่ อกพื ้นที่กนั
เพื่อความปลอดภัย (Clear Zone) ของถนน
6) กรณีที่มีปริ มาณรถขนาดใหญ่มากกว่า 30 คันต่อชัว่ โมงในช่องจราจรริ มควรพิจารณาแยกคัน
ทางหรื อหากใช้ ทางจักรยานประเภทอื่นและมีความเร็ วของการจราจรสูง(80 กม./ชม. หรื อ
มากกว่า) ควรจะมีพื ้นที่วา่ งคัน่ ระหว่างจักรยานกับรถยนต์ (buffer)
7) บริ เวณที่คาดว่ามีผ้ ขู บั ขี่จกั รยานที่เป็ นเด็กหรื อผู้มีประสบการณ์ขี่จกั รยานน้ อย เช่น ทางจักรยาน
บริ เวณโรงเรี ยน ชุมชน หรื อสวนสาธารณะ เป็ นต้ น จะต้ องใช้ การจัดพื ้นที่เฉพาะสาหรับจักรยาน
เพือ่ แยกทางจักรยานออกจากถนน
2. การออกแบบทางกายภาพของทางจักรยาน (Geometric Design of Bike Way) ประกอบด้ วย
มาตรฐานการออกแบบ ดังนี ้
1) ความเร็ ว และระยะการหยุดที่ปลอดภัย
2) ระบบป้ายจราจร

3) การออกแบบโค้ งราบ Horizontal Curve
4) การออกแบบโค้ งดิ่ง Vertical Curve
5) การออกแบบ Lateral Clearance ภายใต้ เงื่อนไขระยะการหยุดรถจักรยานที่ปลอดภัย
6) การออกแบบทางแยก
3. การออกแบบชันผิ
้ วทางของทางจักรยาน
การออกแบบโครงสร้ างทางจักรยาน ตามมาตรฐานของ AASHTO กาหนดไว้ วา่
1) บนผิวจราจรที่ใช้ ไหล่ทางทาเป็ นช่องทางจักรยานให้ ใช้ ผิวจราจรของเส้ นทางนันๆ
้
2) ส่วนการออกแบบช่องจราจรประเภท MP – Multi Use Path หรื อการแยกทางจักรยานออกจาก
ช่องจราจรทัว่ ไป เช่น ก่อสร้ างทางจักรยานใหม่ โดยมีคนั ขอบคอนกรี ต หรื อเกาะกลางถนนแบ่ง
ช่องจราจร ซึง่ โครงสร้ างผิวทางได้ กาหนดไว้ ดังนี ้
2.1) ผิวแอสฟั ลท์ 5 ซม. ชันพื
้ ้นทาง 15 ซม. รองพื ้นทาง 15-30 ซม.
2.2) ผิว Double Surface Treatment ชันพื
้ ้นทาง 15 ซม. รองพื ้นทาง 15-30 ซม.
2.3) ผิวทางคอนกรี ต 10 ซม. ชันทรายพื
้
้นทาง 5 ซม. ชันรองพื
้
้นทาง 10 ซม.
4. การออกแบบป้ายจราจร สัญลักษณ์บนผิวทาง และระบบอานวยความปลอดภัยของทางจักรยาน
ประกอบด้ วย การออกแบบสัญลักษณ์บนแผ่นป้ายจราจรและการติดตังป
้ ้ าย การออกแบบสัญลักษณ์บน
ผิวจราจร
5. ระบบอานวยความปลอดภัยทางจราจร ประกอบด้ วย ระบบไฟกระพริ บเตือนบนป้ายทางจักรยานและ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
6. หลักเกณฑ์ของการกาหนดที่จอดรถจักรยาน
การกาหนดที่จอดรถสาหรับทางจักรยาน U.S. Department of Transportation, Federal Highway
Administration (2006) ให้ คาแนะนาว่า การกาหนดมาตรฐานที่จอดรถจะต้ องคานึงถึงรายละเอียด ดังนี ้
พื ้นที่สาหรับการพิจารณา
1. อาคารที่พกั อาศัย
2. อาคารสโมสร หรื อ Club House (ใช้ ทากิจกรรม เช่น เล่นกีฬา หรื อ Sport Club เป็ นต้ น)
3. อาคารสโมสร หรื อ สถานที่ที่ ใช้ ในการพบปะสังสรรค์ ของคณะต่างๆ
4. โรงแรม หรื อ อพาร์ ทเม้ นท์

5. ห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ ห้ องแสดงงาน Galleries
6. โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
7. โรงเรี ยนอนุบาล และโรงเรี ยนชันประถม
้
8. สถานที่พกั ฟื น้ คลินิก และสถาบันฯ
9. โรงพยาบาล
10. ช้ อปปิ ง้ มอลล์ โรงภาพยนตร์ -คอมเพล็กซ์ และอเวนิว
11. ย่านธุรกิจ และย่านนิคมอุตสาหกรรม
12. พื ้นที่อื่นๆ
มาตรฐานที่จอดรถจักรยาน
(1) 1 คัน ต่อ 3 ห้ อง-ที่พกั
(2) 1 คัน ต่อ ห้ องกิจกรรม (บวก 3% ของจานวนคน ที่จไุ ด้ สูงสุด)
(3) 1 คัน ต่อ ห้ องสังสรรค์
(4) 1 คัน ต่อ พนักงาน 20 คน
(5) 1 คัน ต่อ ที่จอดรถยนต์ 10 คัน
(6) 1 คัน ต่อ พนักงาน 4 คน
(7) 1 คัน ต่อ นักศึกษา 4 คน
(8) 1 คัน ต่อ พนักงาน 10 คน
(9) 1 คัน ต่อ พนักงาน 20 คน
(10)1 คัน ต่อ พนักงาน 20 คน
(11)1 คัน ต่อ ที่จอดรถยนต์ 10 คัน
(12)1 คัน ต่อ ที่จอดรถยนต์ 10 คัน จะต้ องอยูใ่ นดุลพินิจของผู้ออกแบบและผู้ใช้ วา่ พื ้นที่ ที่ใช้ จะ
เข้ าเกณฑ์ตา่ งในข้อใด (ดังได้ กล่าวแล้ ว)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มกราคม 2559--

