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การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
นิยาม ในเอกสารนี้
”การเดินและการขี่จักรยาน” หมายถึงการเดินทางดวยการเดินหรือการขี่จักรยานในชีวิตประจำวัน ไมใช
การกระทำเพียงเพื่อความเพลิดเพลินหรือการออกกำลังกาย
“การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน” หมายถึงการจัด
ระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน และการใชลอเลื่อนของผูพิการ บน
ทางเทาและทางจักรยานที่ชวนใช ทุกคนซึ่งรวมถึงคนพิการ ผูสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ และผูปวย เขาถึงและใช
ประโยชนไดเทาเทียมกัน
ความสำคัญของปญหา สถานการณและแนวโนม
๑. การเดินและการใชจักรยานเปนวิถีการเดินทางหลักของประชากรสวนใหญของประเทศไทย นับแตมี
การนำจักรยานเขามาเมือ่ ๑๐๐ กวาปกอ น สภาวะนีเ้ ปลีย่ นแปลงไปเมือ่ ประมาณสีส่ บิ ปที่ผานมาดวยการแพรหลาย
ของยานยนตในราคาที่ประชากรที่มีฐานะเศรษฐกิจปานกลางขึ้นไปสามารถซื้อหาได ประกอบกับการที่รัฐบาลรับ
เอาแนวคิดการพัฒนาประเทศที่ใหความสำคัญกับรถยนตสวนบุคคล มาเปนหลักในการออกแบบเมืองและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในการเดินทางขนสง การลงทุนและการพัฒนาระบบที่รองรับการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต(NonMotorized Transport) คือการเดินและการใชจักรยาน และระบบขนสงสาธารณะโดยเฉพาะระบบราง ถูกปลอย
ปละละเลย เปนเหตุใหคนจำนวนมากเลือกการเดินทางแมในระยะสัน้ ๆ ดวยยานยนต จนเปนความเคยชิน พฤติกรรม
และนิสัย
๒. ในดานสุขภาพ การสงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมทางกายพอเพียงตอสุขภาพ ดวยการสงเสริมการ
เดินและการใชจักรยานเปนวิธีที่งาย สะดวก และมีคาใชจายนอยที่สุด ซึ่งเปนประโยชนตอสุขภาพโดยตรงอยาง
นอย ๙ ประการคือ ลดการเกิดโรคหัวใจลงรอยละ ๓๐-๕๐, ลดการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ ลงรอยละ ๓๐, ลด
ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน, ลดปจจัยเสี่ยงของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน, ลดปจจัยเสี่ยงของ
โรคมะเร็งลำไส, ลดปจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเตานม, ปรับปรุงระบบกลามเนื้อและกระดูก, ลดปจจัยเสี่ยงจากภาวะ
ซึมเศรา และลดปจจัยเสี่ยงการหกลมของผูสูงอายุ๑ การปนจักรยานเปนหนึ่งในการออกกำลังกายแบบแอโรบิคสาม
ชนิดที่ไมมีแรงกระแทกตอกระดูกและขอ จึงเหมาะที่สุดกับผูสูงอายุ การสงเสริมใหการเดินและการใชจักรยานเปน
กิจกรรมประจำวันของประชาชนจึงเปนการเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย เนื่องจากในเวลาไมถึง ๑๐ ปขาง
หนาคือในป พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุ (๖๐ ปขึ้นไป) ราว ๑๑ ลานคนเทา ๆ กับเด็ก และ
หลังจากนั้นก็จะมีผสู งู อายุมากกวาเด็กตลอดไป๒ การมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ถึงระดับที่เหมาะสมจะทำใหประเทศ
ไมตองสูญเสียผลิตผลในการทำงานซึง่ ขณะนีต้ กเฉลีย่ ๑.๘ วันตอคนตอป๓ และประหยัดงบประมาณในการใหบริการ
ทางสุขภาพทั้งทางตรงและทางออม เชน งบประมาณที่รัฐบาลตองใชในการรักษาพยาบาลคนที่มีน้ำหนักเกินหรือ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๔๗๑

เปนโรคอวนมากกวาปละ ๑ แสนลานบาท และทีค่ าดวาจะตองจายเพิม่ กับเด็กทีเ่ ปนโรคอวนในอนาคตอีกประมาณป
ละเกือบ ๒ แสนลานบาท๔
๓. ในดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการเดินและการใชจักรยานโดยเฉพาะสำหรับการเดินทางระยะสั้น (๑-๕
กิโลเมตร) และสงเสริมการเชื่อมโยงกับการใชระบบขนสงสาธารณะ จะชวยลดการใชยานยนตที่ไมจำเปนและลด
การนำเขาน้ำมันและกาซธรรมชาติจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้นจนในป ๒๕๕๔ คิดเปนรอยละ ๑๖.๗ ของมูลคา
การนำเขารวม๕ หรือกวา ๑ ลานลานบาท (๑) คาใชจายครัวเรือนในการเดินทางและยานพาหนะ ในป ๒๕๕๔
มากเปนอันดับ ๓ ของรายจายครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๙ โดยเปนคาใชจายดานพลังงานภาคขนสง (น้ำมันและ
กาซที่ใชกับยานยนต) ถึงรอยละ ๑๐ และไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง๖ การเดินและการใชจักรยานในการเดินทางระยะ
สั้นในชีวิตประจำวันจะชวยลดคาใชจา ยนีไ้ ด หากเดินหรือใชจกั รยานแทนการใชรถยนตสปั ดาหละ ๑ วัน ประชาชน
จะประหยัดคาน้ำมันไดเฉลี่ย ๕,๒๐๐ บาท/คัน/ป (คิดจากฐานการจายคาน้ำมัน ๑๐๐ บาท/วัน/คัน) (๒) การเดิน
และการใชจักรยาน ซึ่งเปนวิธีเดินทางที่ใชความเร็วต่ำ ยังจะชวยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากมอเตอรไซด รถยนต ซึ่งเปน
ยานยนตที่สามารถใชความเร็วสูง ซึ่งเปนเหตุใหประชาชนเสียชีวิตวันละ ๒๕-๓๐ คน และมีผูพิการรายใหมปละ
กวา ๕,๐๐๐ คน๗ คิดเปนความสูญเสียปละ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท (๓) การเดินและการใชจักรยานเปนวิธีหนึ่งในการ
แกปญหาการจราจรติดขัดและการสูญเสียเวลาในการเดินทางเนื่องจากการมียานยนตบนถนนเกินกวาที่จำเปน
ปจจุบันมีคาเฉลี่ยเวลาที่ใชในการเดินทางของคนทั้งประเทศและในกรุงเทพฯเปน ๑.๓ และ ๑.๗ ชั่วโมงตอวันตาม
ลำดับ๘ ทำใหสูญเสียเวลาเปนมูลคาปละ ๘๐,๐๐๐ ลานบาท เฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล หากสามารถทำให
การจราจรที่ติดขัดถึงขั้นวิกฤตนี้ดีขึ้นถึงระดับที่ใชได ก็จะลดมูลคาความเสียหายจากการเสียเวลาลงไดวันละ ๘๘.๓
ลานบาท และลดมูลคาความเสียหายจากการใชยานพาหนะไดวนั ละ ๑๑๘.๙ ลานบาทดวย หรือมูลคาความเสียหาย
รวมลดลงถึง ๖๒,๐๐๐ ลานบาทตอป๙
๔. ทางดานสิ่งแวดลอม การเดินทางระยะสั้นดวยการเดินและการใชจักรยาน จะชวยลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากการใชน้ำมันและกาซธรรมชาติในภาคขนสง ซึ่งเปนเหตุสำคัญที่ทำใหการปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราสูงมากจนเปนอันดับที่ ๒๑ ของโลกในป ๒๕๕๔ จากกาซคารบอนไดออกไซด
(CO2) ทั้งประเทศ ๒๒๑.๖๕ ลานตัน มาจากภาคขนสงมากถึง ๕๙.๘๐ ลานตัน หรือรอยละ ๒๗ โดยเพิ่มขึ้นจากป
๒๕๔๓ ถึงรอยละ ๒๐๑๐ และกาซ CO2 ในกรุงเทพฯ ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากรถยนต เมื่อพิจารณาถึงปริมาณ
การปลอยกาซ CO2 ที่เกิดจากการเดินทาง เปนกิโลกรัม/กิโลเมตร/คน (Carbon Footprint ของการเดินทาง)
การใชรถยนตสวนบุคคลมีคา ๐.๐๙ ซึ่งสูงที่สุดในการใชยานพาหนะทางบก ทุก ๑๐ กิโลเมตรที่คนในประเทศไทย
เดินหรือใชจักรยานแทนการใชรถยนตสวนบุคคล จะลดการปลอยกาซ CO2 ไปเกือบหนึ่งกิโลกรัม๑๑ ถารถยนต
๑ ลานคัน วิ่งนอยลงวันละ ๑.๓ กิโลเมตร จะลดการปลอยกาซ CO2 ได ๑๐๐,๐๐๐ ตัน และลดคาใชจายดาน
สิ่งแวดลอมหรือความเสียหายจากการปลอยมลพิษของรถยนตที่ขณะนี้ประเมินวาสูงถึงปละ ๒๐,๐๐๐ ลานบาท
ลงได โดยลดไดเฉลี่ย ๕ บาทเมื่อเดินหรือใชจักรยานแทนรถยนตหนึ่งคันเปนระยะทางหนึ่งกิโลเมตร (ราคาคงที่ป
๒๕๔๖)๑๒
๕. ในดานสังคมวัฒนธรรม การที่ประชาชนกลับมาเดินและใชจักรยานในการเดินทางระยะสั้นจะชวย
คืนความเปนชุมชนกลับมา การศึกษาในหลายประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและกำลังพัฒนา พบความสัมพันธ
โดยตรงระหวางปริมาณการเดินและใชจักรยานของประชาชน กับความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ-สังคม ความเปน
ประชาธิปไตย และความสงบเรียบรอยของบานเมือง ดวยการจัดผังเมือง ออกแบบ และพัฒนาเมืองใหมีพื้นที่
๔๗๒ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

สาธารณะที่ประชากรสามารถเดิน ใชจักรยาน และทำกิจกรรมทางสังคมไดอยางสะดวกปลอดภัย ลดการใชยาน
ยนตสวนบุคคลลง การพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ จะเปนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและเปนการลงทุนทีใ่ หผลตอบแทนสูงสุดในองครวม
จนมีการกลาววา “เมืองจักรยานคือเมืองเจริญ” (A cycle-lized city is a civilized city)๑๓ และ “เมืองนาปน
เมืองนาเดิน คือเมืองนาอยู”
๖. ทางเดินเทาจำนวนมากมีพื้นผิวขรุขระ มีสิ่งกีดขวาง มีความกวางไมเพียงพอ ไมมีทางลาดเปนทางขึ้น
ลงทีเ่ หมาะสม และไมรม รืน่ ชวนใช เปนอุปสรรค ทำใหกลุม คนทีใ่ ชทางเทา รวมถึงผูพ กิ าร ผูส งู อายุ เด็ก สตรีมีครรภ
และผูปวย ไมอาจเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวก ปลอดภัย และเสมอภาคเทาเทียม
นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
๗. การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน เปนการดำเนินการที่สอดคลอง
และเปนรูปธรรม ในการนำนโยบายและแผนหลายฉบับไปเปนการปฏิบัติที่เปนจริง ทั้งในระดับสากลที่ประเทศไทย
เขารวมและในระดับประเทศดังตอไปนี้
๗.๑ การมีนโยบายสาธารณะเรื่องการเดินและการใชจักรยาน เปนองคประกอบหลักที่สำคัญในการ
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ (รวมทั้งการนั่งในรถยนต) ตามกฎบัตรโตรอนโต
เพื่อกิจกรรมทางกาย (Toronto Charter for Physical Activity) ที่ประเทศไทยใหการรับรองไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
เชนเดียวกับในแผนปฏิบัติการลดโรคไมติดตอเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (Non-Communicable Disease Action Plan
2008) และยุทธศาสตรระดับโลกเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย และสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗ (Global Strategy on
Diet, Physical Activity and Health 2004) ขององคการอนามัยโลก
๗.๒ การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานทางเทาและทางจักรยาน เพื่อการสงเสริมการเดินทางโดยไมใช
เครื่องยนต ซึ่งเปนการสงเสริมการขนสงที่ไมแพงและยั่งยืน เปนขอเสนอของการประชุมสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development) หรือ
Rio +20 ที่สหพันธสาธารณรัฐบราซิล เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งเปนการประชุมสุดยอดผูนำประเทศ
ที่มีจุดมุงหมายในการกำหนดยุทธศาสตรวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในทุกสาขาสำหรับประชาคมโลกเพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติตอไปในอนาคต
๗.๓ การสนับสนุนการเปลีย่ นจากระบบขนสงทีใ่ ชเครือ่ งยนต มาเปนระบบขนสงทีไ่ มใชเครือ่ งยนต ไดแก
การเดินเทาและการปนจักรยาน หรือเปลี่ยนมาใชระบบขนสงสาธารณะและการขนสงแบบคารบอนต่ำ รวมทั้งการ
บริหารจัดการความตองการในการเดินทางและการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน เปนขอสรุปขอหนึง่ ของการประชุม
การขนสงที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแหงภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕ (The 5th Regional Environmentally
Sustainable Transport Forum) เมื่อป ๒๕๕๓ ที่ประเทศที่เขารวมประชุม รวมทั้งไทย ไดประกาศเปนปฏิญญา
กรุงเทพสำหรับป ๒๐๒๐ – เปาหมายการคมนาคมขนสงที่ยั่งยืน ๒๐๑๐-๒๐๒๐ (Bangkok Declaration 2020 –
Sustainable Transport Goals for 2010-2020)
๗.๔ การเดินและการใชจักรยานแทนการใชรถยนต เปนกิจกรรมที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจก การ
ส ง เสริ ม การเดิ น และการใช จั ก รยานจะทำให ป ระเทศไทยปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC)
ซึ่งไทยเปนหนึ่งใน ๑๕๔ ประเทศที่รวมลงนามเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ และปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
ที่ไทยใหสัตยาบันเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗
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๗.๕ ในระดับประเทศ การสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวันเปนการปฏิบัติตาม (๑)
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่กำหนดใหสงเสริมการประหยัดพลังงานและลดตนทุนการขนสง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไวในนโยบายที่ ๓ คือนโยบายเศรษฐกิจ, (๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานำทางและมียุทธศาสตรใหปรับ
กระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมการไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ำที่
เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม, (๓) แผนหลักการพัฒนาการขนสงและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ทีม่ งุ สูก ารขนสงที่ยั่งยืน
โดยมีเปาประสงคที่ ๔ เพื่อสงเสริมการขนสงที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม, และ (๔) แผนแมบท
ในการพัฒนาระบบการขนสงที่ยั่งยืนและลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๙๓ ซึ่งอยูใน
ชวงการจัดทำขั้นสุดทาย
๘. ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขต
เทศบาลและเขตสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓, พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑,
พระราชบัญญัตริ ถยนต พ.ศ.๒๕๒๒, พระราชบัญญัตกิ ารขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราช บัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕, พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
และพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยรวมกฎหมายเหลานี้ยังไมไดเอื้อตอหรือสง
เสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
บทบาทขององคกร และผูมีสวนเกี่ยวของ
๙. กรุงเทพมหานคร (กทม.) และองคกรปกครองทองถิ่นจำนวนหนึ่ง มีแนวคิดสงเสริมการใชจักรยานเพื่อ
แกปญหาการจราจรแออัดมาแลวหลายป และไดริเริ่มดำเนินงานไปบาง เชน มีการสรางทางจักรยานในกรุงเทพฯ
และเมืองตางๆ เชน เชียงใหม ตาก เพชรบุรี ยะลา สงขลา แกลง ฯลฯ กทม.มีการออกขอบังคับเจาพนักงาน
จราจรในเขตกทม.วาดวยการกำหนดชองทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน พ.ศ.๒๕๕๓ มีโครงการเรารักกรุงเทพฯ เรา
รักจักรยาน (เริ่มมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) มาดำเนินการดานกายภาพ รณรงคการสงเสริมการใชจักรยาน และรวมมือ
กับภาคเอกชน และกำลังจะมีจักรยานสาธารณะใหบริการ นอกจากนั้นยังมีการสอนการใชจักรยานใหนักเรียนชั้น
ประถมปที่ ๕ ในทุกโรงเรียนที่สังกัด กทม.
๑๐. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ไดสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางกายในรูป
ของการเดินและการใชจกั รยาน ควบคูไ ปกับการออกกำลังกายและการเลนกีฬาเพือ่ สุขภาพ ผานโครงการยอยตาง ๆ
รวมกับภาคีเครือขายมาโดยตลอดตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕ และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดสนับสนุนโครงการเชิงรุกภายใต
แผนงานการสงเสริมกิจกรรมทางกายภาพ ในสำนักรณรงคสื่อสารสังคม โดยใหทุนวิจัย “โครงการผลักดันการเดิน
และการใชจักรยานไปสูนโยบายสาธารณะของประเทศไทย” ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อหาขอมูลและองคความรูดานการเดิน และ/หรือ การใชจักรยานในชีวิตประจำวันของชุมชน ทั้งใน
เขตเมืองและชนบท เพือ่ ใชในการผลักดันนโยบายสาธารณะ มุง สงเสริมการเดินและการใชจกั รยานในชีวติ ประจำวัน
รวมกับภาคีตางๆทั่วประเทศ
๑๑. การเดินและวิ่งเพื่อออกกำลังกายเปนกิจกรรมที่แพรหลายในประเทศไทยมาไมนอยกวาสามสิบป
จนเกิดชมรมนักเดินและวิ่งขึ้นทั่วประเทศ และมีการรวมตัวเปนสหพันธเดินและวิ่งแหงประเทศไทย แตการสงเสริม
การเดินในลักษณะของกิจกรรมทางกายที่เปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเปนเรื่องใหมที่ยังดำเนินงานโดย
หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก
๔๗๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๒. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย กอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และไดดำเนินงานสงเสริมการใช
จักรยานในชีวิตประจำวัน ชักชวนใหประชาชนหันมาขี่จักรยานดวยกิจกรรมตาง ๆ มาโดยตลอด และมีสวนสำคัญ
ทำใหเกิดชมรมของคนที่ขี่จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย ทองเที่ยวสันทนาการ และการแขงขัน ขึ้นทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยไดเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือกับชมรม
และกลุมผูใชจักรยานตาง ๆ องคกรปกครองทองถิ่น และหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุน
การใชจักรยานเพื่อกอตั้งสมาพันธผูใชจักรยานแหงประเทศไทย
๑๓. ชมรมจักรยานวันอาทิตยเชียงใหมไดริเริ่มการทำขอเสนอเชิงนโยบายใหรัฐบาลสงเสริมการใชจักรยาน
มาประมาณสิบป และในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรวมกับชมรมจักรยาน ๑๗ จังหวัดในภาคเหนือ จัดเสวนาปรับปรุงราง
นโยบายนี้จนครอบคลุมเกือบทุกดานเปนครั้งแรก และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่อยมาจากเวทีเสวนาอื่น ๆ หลังจาก
นั้น แตยังไมไดมีการผลักดันรางนโยบายนี้อยางตอเนื่องจริงจังเปนระบบ
๑๔. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยเริ่มทำงานผลักดันเชิงนโยบายอยางเปนระบบในป พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยไดรับการสนับสนุนจาก สสส. ใหดำเนิน “โครงการผลักดันการเดินและการใชจักรยานไปสูนโยบาย
สาธารณะของประเทศไทย” ทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูลและองคความรูดานการเดิน และ/หรือ การใชจักรยาน
ในชีวิตประจำวันของชุมชน ทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อใชในการผลักดันนโยบายสาธารณะ มุงสงเสริมการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจำวันรวมกับภาคีตาง ๆ ทั่วประเทศ และเริ่มทำงานกับองคกรปกครองทองถิ่น
อยางนอย ๕ พื้นที่ใหมีนโยบาย มาตรการ และงบประมาณสงเสริมการใชจักรยาน
๑๕. ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ มูลนิธิโลกสีเขียวไดเริ่มดำเนินโครงการจักรยานกลางเมือง ดวยการสนับสนุนของ
สสส. โดยมีจุดมุงหมายระยะยาวในการปรับเปลี่ยนกรุงเทพฯ จากเมืองรถยนตเปนเมืองจักรยานหรือเมืองนาอยู
โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มีการสำรวจและจัดทำแผนที่เสนทางจักรยานกลางเมืองเปนเครื่องมือสนับสนุนผูสนใจ
ใชจักรยาน และการรณรงคการใชถนนรวมกันระหวางรถยนตกับจักรยาน
ขอจำกัดในการดำเนินงานและการแกไขปญหา
๑๖. ไมมีนโยบายสาธารณะในการสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน รวมทั้งกฎหมาย หนวยงาน และ
งบประมาณในการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานเปนการเฉพาะ
๑๗. การสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวันยังขาดความตอเนื่อง ขาดการบูรณาการ
และไมครอบคลุมระบบและโครงสรางเพือ่ สงเสริมการเดินและการใชจกั รยานในชีวติ ประจำวัน ในดานตาง ๆ ไดแก
๑๗.๑ การพัฒนาระบบและโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชื่อมตอการเดินและใชจักรยานกับระบบขนสง
สาธารณะใหสอดคลองกับความตองการ ยังมีขอจำกัดการพัฒนาในโครงสรางที่สำคัญ เชน พื้นที่จอดและจร(Park
and Ride) สำหรับจักรยาน ทางเทาและทางจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เปนตน
๑๗.๒ ขาดการศึกษาอยางเปนระบบในเรื่องทางจักรยานที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่
๑๗.๓ ระบบถนนทีม่ อี ยูไ มมที างจักรยานทีป่ ลอดภัย รวมถึงการขาดทีจ่ อดจักรยานที่ปลอดภัยและมี
จำนวนเพียงพอในสถานที่ตาง ๆ เปนอุปสรรคสำคัญของการสงเสริมการใชจักรยาน
๑๗.๔ การจำกัดความเร็วของยานยนตในเขตเมือง/เขตชุ มชนใหป ลอดภั ยกั บ คนเดินเทาและผู
ใชจักรยาน
๑๗.๕ ขาดการประชาสัมพัน ธ แบบองคร วมและสื่ อ กลางแบบสองทางเพื่อใหขอมูลและรับทราบ
ความตองการของผูใชบริการ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนผูใชและขาดการรณรงคประชาสัมพันธใหคนมาใช
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗
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๑๗.๖ ขาดมาตรการจูงใจ เปาหมาย ตัวชี้วัด และการติดตามวัดผลอยางตอเนื่อง
๑๗.๗ ขาดการสงเสริมใหความรูที่เนนการใหความสำคัญตอผูเดินเทาและผูใชจักรยานในการสอบ
เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต
๑๗.๘ ขาดการสงเสริมหลักสูตรและกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน และ
พัฒนาทักษะการใชจักรยานใหถูกตองและปลอดภัย รวมทั้งจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินและการใช
จักรยานในสถานศึกษา
๑๗.๙ ขาดการรณรงคและจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไปเดิน
และใชจักรยานในชีวิตประจำวัน
๑๗.๑๐ ขาดการสงเสริมผูประกอบการและอุตสาหกรรมผลิตสินคาและใหบริการที่เกี่ยวกับการ
เดินและการใชจักรยานเปนการเฉพาะ
๑๘. กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินและการใชจักรยานยังไมไดเอื้อตอหรือสงเสริมการเดินและ
การใชจักรยานในชีวิตประจำวันเทาที่ควร เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคารยังไมไดกำหนดใหผูเปนเจาของ
อาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะตองจัดใหมีที่จอดจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย
๑๙. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิต
ประจำวัน โดยเฉพาะการสรางชุมชนจักรยาน สวนมากยังขาดความรูความเขาใจถึงประโยชน รวมทั้งชองทางใน
การดำเนินการดังกลาว ขาดผูกระตุนและผูสนับสนุนอยางจริงจัง ถูกจำกัดดวยระเบียบขอบังคับและโครงสราง
อำนาจหนาที่ตามระบบราชการ ขาดการกำหนดใหการเดินและการใชจกั รยานเปนระเบียบวาระขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดทำโครงสรางพื้นฐานและประชาสัมพันธเผยแพรความรูและรณรงคสรางความตื่นตัวดานการ
เดินและการใชจักรยานแกประชาชน
๒๐. การสงเสริมการเดินและการใชจักรยานที่ไดผลจริงจัง โดยลดการใชรถยนตสวนบุคคลโดยเฉพาะใน
การเดินทางระยะสั้น และคืนพื้นที่ที่จัดใหรถยนตมาเปนพื้นที่สาธารณะใหประชาชนทั่วไปเดิน ใชจักรยาน และทำ
กิจกรรมทางสังคมตาง ๆ เปนการปรับพฤติกรรมความเคยชินเดิมของคนสวนหนึ่งและทำไดไมงายนัก
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๑
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