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บทคัดย่อ 
 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพื่อการพฒันาระบบจกัรยานเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับ

เมืองหลวงพระบางในเขตอานุรักษ์มรดกโลก ซ่ึงจะเป็นรูปแบบการเดินทางหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยลด
ปัญหาความหนาแน่นของรถยนต์บนท้องถนน อนัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และช่วยสร้าง
ทางเลือกในการเดินทางอีกรูปแบบหน่ึงส าหรับนักท่องเท่ียวในตัวเมืองหลวงพระบาง  การ
ด าเนินงานวิจยัประกอบด้วยการรวบรวมขอ้มูลในส่วนของการวางแผนการด าเนินงานเพื่อสร้าง
แนวทางการพฒันาระบบจกัรยานเพื่อการท่องเท่ียวจากแนวคิดในการพิจารณากรณีศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ขอ้ก าหนดว่าด้วยเขตการสัญจร และปรับปรุงระเบียบการสัญจรภายในพื้นท่ีศึกษา
(UNESCO) และระบบจักรยานในปัจจุบันรวมทั้ งข้อมูลการการส ารวจจากสอบถามจาก
นกัท่องเท่ียวในเขตอานุรักษม์รดกโลกเมืองหลวงพระบาง เพื่อน ามาวิเคราะห์วางแผนการพฒันา
ระบบจกัรยานเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับเมืองหลวงพระบาง 

ผลการวจิยัการพฒันาระบบจกัรยานเพื่อการท่องเท่ียวโครงข่ายท าส าหรับจกัรยาน
แบบออกเป็นสองรูปแบบคือ ถนนท่ีสามารถวิ่งไดส้องทิศทางก าหนดเลนจกัรยานเป็นทางร่วมกบั
กระแสจารจร(Shared Roadway) มีความกวา้งเลนจกัรยาน 1.2 เมตร และถนนท่ีสามารถวิ่งได้
ทิศทางเดียวก าหนดให้มีเลนส าหรับจกัรยานเฉพาะท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง(Bicycle lane) 
ช่ิงมีความกวา้งของเลน 1.5 เมตร  เน่ืองจากถนนสามารถวิ่งไดทิ้ศทางเดียวมีความกวา้งเพียงพอท่ี
จดัท าเป็นเลนส าหรับจกัยานโดยเฉพาะ จุดจอดเป็นแบบจอดในระยะเวลาสั้น รูปแบบจอดปกติ มีท่ี
ล็อคล้อป้องกนัการเสียหายก าหนดให้มีอยู่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆ ร้านอาหาร ตลาด และจุด
ใหบ้ริการต่างๆ  ระยะห่างของจุดจอดแต่ระจุดไม่เกินทุกๆ 200 เมตรสามารถรองรับได ้5-15 คนั จุด
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จอดท่ีดีควรมีความปลอดภยั เขา้ถึงง่ายและมีความสะดวกสบายในการใช้งาน ตามเส้นทางกาน
เดินทางมีป้ายจารจร เคร่ืองหมายจราจรบอกทิศทาง และป้ายบอกสถานท่ีต่างๆ 

จากกรณีศึกษาในพื้นท่ีศึกษาเขตอานุรักมรดกโลกเมืองหลวงพระบางเห็นวา่ พื้นท่ี
ศึกษาดงักล่าวสามารถใช้แนวทางในการพฒันาการใช้จกัรยานท่ีจดัท าน้ีมาท าการวางแผนเพื่อ
พฒันาระบบจกัรยานเพื่อการท่องเท่ียวในเขตอานุรักษม์รดกโลกเมืองหลวงพระบางให้สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัความตอ้งการในการเดินทางท่องเทียว ซ่ึงเป็นการยืนยนัให้เห็นวา่ องคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาน้ีสามารถน า ไปประยกุตใ์ช ้ในการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับจกัรยานในพื้นท่ี
อ่ืนๆ  
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ABSTRACT 
 
This research study to development of tourism bicycle system of Luang Prabang 

in World Heritage Site. It is a form of travel that has helped reduce the density of cars on the road. 
The impact on the environment. And help create alternatives for another trip for Traveler in 
Luang Prabang. The research consisted of gathering information as part of the implementation 
plan to establish guidelines development of tourism bicycle system concept to consider both local 
and international case studies. Requirement that a county thoroughfare And improve traffic 
regulations within the study area (UNESCO) and the bicycle today, including a survey of further 
data from the White Foreign Traveler  in  World Heritage area at Luang Prabang City. To analyze 
the develop of tourism bicycle system to travel Luang Prabang. 

Research development the infrastructure of tourism bicycle system of Luang 
Prabang. made for two types With the flow of traffic (Shared Roadway) with a width of 1.2 
meters and the road capable of running two lanes have a bicycle lane for bicycles only with traffic 
on the surface (Bicycle lane) a width lane 1.5 meters. Because the road can running one way have 
area enough for building bicycle lane for a particular cycle, Parking is free in a short time Normal 
parking pattern and with key locking wheels security essentials prevent damage to the existing 
major attractions, restaurants, markets and the various service providers. The distance between 
the land, but not more than once every 200 meters, can accommodate 5-15 cars parking should be 
secure. Access to easy and comfortable to use traffic signs along the journey Signs giving 
directions Signs and locations.  
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It was study areas of Luang Prabang in World Heritage Site. Study area can be 
used to development guidelines of tourism bicycle system for the preparation of this cycle to the 
bicycle to make plans to development of tourism bicycle system of Luang Prabang in the World 
Heritage appropriate to comply with the demand for tourist travel Which confirms that 
Knowledge gained from this study can be taken Applied In the development of facilities for 
cyclists in other areas. 
 


