สรุปการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ครั้งที่ 1:
1st Thai Bike and Walk Forum
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี กทม.
ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2556
วัตถุประสงค์: (1) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงำน บทเรียน ประสบกำรณ์ จำกกำรศึกษำวิจัย กำรดำเนินงำนเชิง
ระบบและโครงสร้ำงตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเพื่อส่งเสริมกำรเดินและกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวัน (2)
เพื่อสร้ำงวิสัยทัศน์กำรผลักดันกำรเดินและกำรใช้จักรยำนในชุมชนระดับต่ำงๆ ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง โดยกำรเชิญ
นั ก วิ ช ำกำร ผู้ เชี่ ย วชำญที่ ท ำกำรศึ กษำบทเรีย นหรือ ประสบกำรณ์ จ ำกหน่ ว ยงำนหรือ สถำบั น กำรศึก ษำที่ ป ระสบ
ควำมส ำเร็จ มำเผยแพร่และน ำเสนอให้แก่ผู้ เข้ำ ร่ว มสั ม มนำ (3) เพื่ อวิ เครำะห์ส ถำนกำรณ์ และสั ง เครำะห์ป ระเด็ น
โดยเฉพำะด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้จำกเวทีสมัชชำสุขภำพแห่งชำติในปลำยปี 2555 สู่แนวทำงกำรวำงแผนหลัก
ปฏิบัติในระดับต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (4) เพื่อประมวลแนวคิดข้อเสนอจำกสมำชิกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำและเสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบนโยบำยในระดับต่ำงๆ ทั้งระดับประเทศ ท้องถิ่น และระดับชุมชน

วันและสถานที่: กำรจัดประชุมวิชำกำรฯ จัดขึ้น จำนวน 2 วัน คือ (1) วันที่ 29 มีนำคม 2556 เป็นกำรประชุม
วิชำกำรเพื่อนำเสนอผลงำน อภิปรำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (2) วันที่ 30 มีนำคม 2556 เป็นกำรจัดกิจกรรมศึกษำดู
งำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรใช้จักรยำน Bike trip ปั่นชมวัด เลำะชมสวน เที่ยวชุมชนที่มีกำร
จัดกำรตนเองที่บำงกระเจ้ำ จ.สมุทรปรำกำร

กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชำกำร นักวิจัย ผู้แทนจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนและกำหนดนโยบำย องค์กร
พัฒนำเอกชน สื่อมวลชน บริษัทเอกชน เครือข่ำยภำคีด้ำนสุขภำพ และเครือข่ำยอื่นๆ และประชำชนผู้สนใจ
วันที่ 29 มีนาคม 2556 : การประชุมวิชาการและอภิปรายแลกเปลี่ยน
 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์:
โดย ศาสตราจารย์กิติคุณธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้แทน สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
(สสส.) ผู้ก่อตั้งและประธำน ชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทย
แนวคิดและที่มา
ของการจัดประชุม
วิชาการการส่งเสริม
การเดินและใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน ครั้ง

 มีแนวคิดมำจำกกำรจัดประชุมจักรยำนนำนำชำติ Velo-City ที่จัดโดยสหพันธ์
ผู้ใช้จักรยำนยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF)
 กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำประชุม Velo-City มำจำกทุกภำคส่วน ทั้งผู้บริหำรท้องถิ่น เมือง นักวิชำกำร องค์กรเอกชน ผู้ประกอบกำร ผู้ส่งเสริม ให้มีกำรใช้จักรยำน
และประชำชนทั่วไปที่สนใจเรื่องจักรยำน ฯลฯ
 จัดประชุมครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี ใน ปี ค.ศ. 1980 (2523) ครั้งที่สองจัดที่

ที่ 1 (Bike and
Walk Forum,1st )

การขยายแนวคิด
เดิน-จักรยาน




อื่นๆ





กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 1984 (2527)
พบว่ำช่วงนั้นจักรยำนยังไม่ได้รับควำมสนใจเท่ำใด เพรำะกำรประชุมห่ำงกันถึง 4
ปี
ปี ค.ศ.2013 (2556) ครั้งที่ 21 จัดที่กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย ซึ่งผู้แทน
ชมรมฯจะไปประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนรู้ด้วย
เชิญชวนนักวิจัย นักวิชำกำร คณำอำจำรย์จำกสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
เสนอโครงกำรวิจัยเพื่อค้นหำองค์ควำมรู้เรื่องเดิน-จักรยำน ระดับประเทศ
เชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่น สร้ำงชุมชนจักรยำน ซึ่ง TCC ยินดีเป็นที่ปรึกษำ
จุดประกำยควำมคิด ให้ควำมรู้และคำแนะนำได้ แต่กำรทำจริงๆเป็นหน้ำที่ของ
อปท.
บริบทของประเทศไทย กำรใช้จักรยำนอำจไม่จำเป็นต้องมีทำงจักรยำนก็ได้ หรือมี
ทำงจักรยำนก็ดีแต่ต้องไม่นำมำเป็นเงื่อนไขในกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวัน
กำรจัดให้มีกำรประชุมวิชำกำรฯ ลักษณะเช่นนี้เป็นโอกำสที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และอภิปรำยร่วมกัน
TCC ดำริจะจัดให้มีเวทีวิชำกำร Bike and Walk Forum เป็นประจำทุกปี

 การบรรยายพิเศษ “จากเครือข่ายสู่สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน”
โดย ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรเสวนำฯ และประธำนคณะกรรมกำร
กำกับทิศโครงกำรผลักดันกำรเดินและกำรใช้จักรยำนไปสู่นโยบำยสำธำรณะของประเทศไทย
โครงการผลักดัน
การเดินและการใช้
จักรยานไปสู่
นโยบายสาธารณะ
ของประเทศไทย

ผลสาเร็จเบื้องต้น
ของการดาเนิน
โครงการฯ

ก้าวย่างสู่สมาพันธ์
ผู้ใช้จักรยานและรัก

 สสส.สนับสนุนทุนกำรดำเนินโครงกำรฯมำตั้งแต่ปี 2554 และเข้ำสู่ระยะที่ 3 ในปี
2556
 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำรฯคื อ เพื่ อ ผลั ก ดั น และส่ งเสริ ม กำรเดิ น และกำรใช้
จักรยำนในชีวิตประจำวันให้เป็นนโยบำยสำธำรณะของประเทศ
 มี 4 ยุทธศำสตร์ในกำรผลักดันฯ คือ กำรสร้ำงวัฒนธรรมและชุมชนจักรยำน กำร
ค้นหำองค์ควำมรู้ด้วยงำนวิจัย กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ใช้จักรยำนฯ และกำรสื่อสำร
เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
 สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 5 ปี 2555 มีมติรับรองด้ำนนโยบำยในประเด็น
กำรจั ด ระบบและโครงสร้ ำ งเพื่ อ ส่ งเสริ ม กำรเดิ น และกำรใช้ จั ก รยำนในชี วิ ต
ประจำวัน
 กำรประชุมวิชำกำรฯ นับเป็นจุดเริ่มต้นในกำรนำองค์ควำมรู้ และผลงำนวิชำกำร
ด้ำนเดิน-จักรยำนนำเสนอต่อสำธำรณะเพื่อแลกเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ และผลักดัน
ขับเคลื่อนสู่นโยบำยสำธำรณะของประเทศ
 กำรตอบรับของสภำทนำยควำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ทั้งระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยสำหรับผู้ใช้จักรยำนและคนเดิน
เท้ำ
 กระแสสังคมตอบรับกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำน รวมถึงเทศบำล อบต. แม้ยังอำจ
มองไม่เห็นภำพเป็นรูปธรรมชัดเจนในกำรส่งเสริมให้ใช้จักรยำนในชีวิตประจำวัน

การเดิน

 สมำพั น ธ์ ฯ จึ ง ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ป ระสำนงำนของเครื อ ข่ ำ ฯ ศู น ย์ ก ลำงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่ำงประเทศ
 กำรดำเนินงำนของสมำพันธ์ฯ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นเดิน -จักรยำน
ไปสู่นโยบำยสำธำรณะของประเทศ โดยอำศัยพลังเครือข่ำยผู้ใช้จักรยำนและรัก
กำรเดินประจำจังหวัดในแต่ละภูมิภำคของประเทศ

สรุปการอภิปรายแลกเปลี่ยน:
สรุปกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรและอภิปรำยแลกเปลีย่ นในแต่ละช่วงกำรนำเสนอ และห้องประชุมย่อย ดังนี้
ห้อง “ทาไมคนไทยใช้และไม่ใช้จักรยาน...ตอบคาถามสังคมไทยด้วยงานวิจัยความคิดเห็นชุมชน
หัวข้อการนาเสนอ
(1) ทาไมคนไทยจึงไม่นิยมใช้จกั รยาน
โดย ดร.จักรพิพัฒน์
อัศวบุญญำเลิศ
คณะครุศำสตร์อตุ สำหกรรมและ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี
(วิทยำเขตบำงขุนเทียน)












สรุปประเด็นการนาเสนอและอภิปราย
กำรศึ ก ษำวิ จั ย พบว่ ำ อุ ป สรรคส ำคั ญ 3 อั น ดั บ แรก ที่ ท ำให้ ผู้ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้
จักรยำน รู้สึกไม่อยำกใช้จักรยำน คือ (1) ไปได้ไม่ถึงจุดหมำยปลำยทำง (2) ใช้
มอเตอร์ไซค์สะดวกกว่ำ (3) ร้อนแดด ส่วนอุปสรรคที่สำคัญน้อยที่สุด (คือไม่มี
ผลต่อกำรตัดสินใจ) คือ (1) จักรยำนรำคำแพง (2) ไม่เท่ ไม่เก๋ เชย ไม่ทันสมัย
อิ ท ธิ พ ลส ำคั ญ 3 อั น ดั บ แรก ที่ มี ผ ลท ำให้ ผู้ ที่ ยั ง ไม่ ใ ด้ ใ ช้ จั ก รยำน หั น มำใช้
จักรยำน คือ (1) ได้ออกกำลังกำย (2) เส้นทำงร่มรื่น (3) อำกำศมีมลพิษน้อย
ส่วนอิทธิพลที่มีควำมสำคัญน้อยที่สุด (หรืออำจไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจ) คือ (1)
มีดำรำ คนดัง นักกำรเมือง ใช้จักรยำนเป็นตัวอย่ำง (2) มีคนขี่จักรยำนที่เก่งเป็น
พี่เลี้ยง
กำรศึ ก ษำสำมำรถสรุ ป เป็ น แนวทำงเพื่อ ส่ งเสริ ม และจู งใจให้ ผู้ ที่ ยั งไม่ ไ ด้ ใ ช้
จักรยำนหันมำสนใช้จักรยำน คือ (1) การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้จักรยาน (2) การใช้มาตรการทางการเงินเพื่อ
ส่งเสริมให้การใช้จักรยานเกิดข้อได้เปรียบมากว่าการใช้มอเตอร์ไซค์ เช่น
กำรกำหนดภำษี รำคำสินค้ำ เป็นต้น (3) การรณรงค์ถึงประโยชน์ของการใช้
จักรยานโดยเน้นด้านสุขภาพ และเป็นการเดินทางที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
“กำรใช้ จั ก รยำน” ในกำรวิ จั ย นี้ เ ป็ น กำรใช้ จั ก รยำนในกำรเดิ น ทำงใน
ชีวิตประจำวัน กลั่นกรองเฉพำะคนที่ใช้จักรยำนสัปดำห์ละ 3-4 วัน จะเห็นได้ว่ำ
ปัจจัยที่มีผลสำคัญจัดได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือความสะดวกและความปลอดภัย
เสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมกลุ่ม ผู้ใช้จักรยานโดยอำจจะพิจำรณำศึกษำกลุ่ม
ผู้ใช้จักรยำนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การออกกาลังกายและนันทนาการด้วย
สนับสนุนแนวคิดของงำนวิจัย เรื่องกำรส่งเสริมมำตรกำรทำงกำรเงิน โดยเสนอ
ให้ศึกษำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ร่วมด้วย โดยเปรียบเทียบต้นทุนของกำรเดินทำง
รูปแบบต่ำงๆ ซึ่งพบว่ำ กำรเดินทำงโดยจักรยำน สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำย
มำกกว่ำยำนยนต์ชนิดอื่นๆ (มอเตอร์ไซค์/รถยนต์)

(2) แรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้
จักรยานสาหรับคนที่เดินทางด้วย
จักรยานในประเทศไทย
โดย ดร. วิติยำ ปิดตังนำโพธิ์
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร

 อุปสรรคสาคัญ ของการใช้หรือไม่ใช้จักรยานของชาวบ้าน พบว่ำ ไม่มีร้าน
ซ่อมจักรยาน ซึ่งมีผลต่อกำรใช้จักรยำนอย่ำงต่อเนื่อง
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ เหตุผลจูงใจให้คนที่ใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันอยู่แล้วได้ใช้
จักรยำน คือ (1) ได้ออกกาลังกาย (2) ลดมลพิษ ลดโลกร้อน (3) ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนเหตุผลสำคัญน้อยที่สุด (หรือไม่สำคัญ) คือ (1)
สะดวกดี (2) เท่ เก๋ เข้ำกับกระแสสังคม
 อิทธิพลสำคัญที่มีต่อกำรเลือกเดินทำงด้วยจักรยำน คือ (1) ได้ออกกาลังกาย
(2) ใช้จักรยานไปเที่ยวและพักผ่อนในชีวิตประจาวัน (3) ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการ
ใช้จักรยานประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการเดินทางแบบอื่น ส่วนอิทธิพลสำคัญ
น้อยที่สุด (หรือไม่สำคัญ) คือ (1) มีดำรำ คนดัง ใช้จักรยำนเป็นตัวอย่ำง (2) มี
คนขี่เก่งเป็นพี่เลี้ยง
 อุปสรรคสำคัญในกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวัน คือ (1) ฝนเป็นอุปสรรค (2)
กลั วรถชน อุ บั ติเหตุจ ากรถยนต์ (3) คนขั บ รถประเภทอื่น ไม่มี วินั ย ส่ ว น
อุปสรรคที่สำคัญน้อยสุดคือ (1) ไม่เท่ ไม่เก๋ เชย ไม่ทันสมัย (2) ขี่จักรยำนไม่
คล่อง ไม่กล้ำออกถนน (เพรำะเขำได้ใช้จักรยำนเป็นปกติอยู่แล้วนั่นเอง)
 แนวทำงส่งเสริมให้เกิดกำรใช้จักรยำนได้ ดังนี้ (1) การรณรงค์ถึงประโยชน์
ของการใช้จักรยานโดยเน้นประเด็นด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
เป็นหลัก (2) การจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้จักรยาน เช่น
การเพิ่มเส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมระหว่างสถานที่สาคัญฯ เป็นต้น
 ควำมไม่ปลอดภัย เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คนไม่เลือกใช้จักรยำนเดินทำง
 กำรศึกษำเปรียบอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรใช้จักรยำน จักรยำนยนต์ และรถยนต์
พบว่ ำ อุ บั ติ เ หตุ จ ำกจั ก รยำนมี น้ อ ยที่ สุ ด (แต่ มั ก เป็ น ข่ ำ วใหญ่ โ ต ส่ ว นนี้ เ ป็ น
ข้อคิดเห็น ไม่ใช่ fact ส่งผลให้ผู้ปกครองกลัว ไม่สนับสนุนให้ลูกใช้จักรยำน)
 กำรศึกษำกำรใช้จักรยำนของกลุ่มตัวอย่ำง ต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในกำรใช้
จักรยำนของแต่ละกลุ่ม เพื่อตอบคำถำมของแต่ละกลุ่มได้อย่ำงถูกต้อง
 เสนอให้มีกำรศึกษำในระดับมหัพภำค
 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันสิ่งสำคัญ คือ มีตัวอย่ำงให้
เห็น และควรใช้จักรยำนทั่วไปทีร่ ำคำไม่แพง และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 กำรส่งเสริมชำวบ้ำนให้หันมำใช้จักรยำน ต้องเน้นที่เรื่องใกล้ตัว เช่น (1) สุขภำพ
(2) ประหยัดค่ำใช้จ่ำย (3) ลดอุบัติเหตุ
 สร้ า งความเท่ า เที ย มของการใช้ จัก รยานในชี วิตประจ าวัน เพื่ อ ลดความ
เหลื่อมล้าของผู้ใช้จักรยานในชุมชน (ราคาและประเภทของจักรยาน)
 การส่งเสริม การใช้จัก รยานต้ องเริ่ม จากท้อ งถิ่น โดยกำรจัดทำแผนแม่บ ท
ระดับหมู่บ้ำน
 กำรส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้ำน ท้องถิ่น ใช้จักรยำนในกำรเดินทำงสำมำรถสร้ำง
ชุมชนให้เป็นสุข ชุมชน-เมืองน่ำอยู่

ห้องท้องถิ่น...กับการจัดระบบเดิน-จักรยาน
หัวข้อการนาเสนอ
(1) การประเมินผลการประยุกต์ใช้
หลักการดัดแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
กับถนนสายรองใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย ผศ.ดร.พนกฤษณ
คลังบุญครอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำโครงสร้ำงมูล
ฐำนอย่ำงยั่งยืน คณะ
วิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
นักวิจัยร่วม : มนสิชำ เพชรำนนท์,
ณัฐพจน์ ฝ่ำยบุญ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมชุมชน
เมืองต่อพฤติกรรมการเดินและการ
ใช้ทางเท้าในเขตชุมชนชานเมือง
โดย ดร.วนำรัตน์ กรอิสรำนุกูล
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ม.ธรรมศำสตร์ (ศูนย์รังสิต)
(3) รูปแบบทางเท้าที่เหมาะสมสาหรับ
พื้นที่ในเขตเมืองหลักของภูมภิ าค:
กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา
โดย อำจำรย์ชำตรี ควบพิมำย
คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
นครรำชสีมำ








สรุปประเด็นการนาเสนอและอภิปราย
ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงคนเดินเท้ำและยำนพำหนะบนถนนใน ม.ขอนแก่น
(สำยรอง) ได้รับกำรแก้ปญ
ั หำด้วยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรยับยั้ง (ชะลอ)
กำรจรำจร (Traffic Calming)
ด้วยกระบวนกำรกำรออกแบบและจัดกำรพืน้ ที่ถนนให้มีควำมสอดคล้องกับ
กำรจรำจร และกำรออกแบบและจัดกำรสภำพภูมิทัศน์ของพื้นที่สองข้ำงถนน
งำนวิจัยนี้เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรมีกำร
จัดทำเป็นคู่มือเพื่อกำรนำไปใช้สำหรับเมือง ซึ่งจะสำมำรถลดปัญหำควำม
ขัดแย้งระหว่ำงคนเดินเท้ำกับยวดยำนอื่นได้
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ได้จัดทา”คู่มือสงบ
จราจร” ออกมาแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก สนข. หรือดาวน์โหลด
คู่มือฯ ได้จาก website สนข.

 จำกกำรศึกษำสรุปว่ำ สภำพแวดล้อมชุมชนเมือง คือ กำรใช้ที่ดินและกำร
ออกแบบเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกวิธีกำรเดินทำง
 ปัจจัยในการเลือกเส้นทางเดินของชุมชน คือ ความเคยชิน และความ
ปลอดภัย
 ปัจจัยในกำรออกแบบเส้นทำงของชุมชน คือ (1) ปลอดภัย (2) เส้นทำง
ต่อเนื่อง-เชื่อมต่อ และ (3) ภูมิทัศน์สวยงำม
 ควรมีกำรจัดทำคู่มือการออกแบบทางเท้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
เทศบำล อบต.
 ควรมีกำรจัดทำมำตรฐำนวัสดุอุปกรณ์ทำงเท้ำ เพื่อนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้กับ
เมืองต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับบริบทของเมือง
 ตัวอย่ำงที่ดีอำคำรริมถนนบริเวณตรงข้ำมห้ำง อิมพีเรียลเวิลด์
จ.สมุทรปรำกำร ทำกันสำดคลุมทำงเท้ำควำมยำวประมำณ 200 เมตร
ประโยชน์คือ ช่วยกันฝนและกันน้ำหยดให้คนเดินเท้ำ เมืองต่ำงๆ สำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้
 การจัดระเบียบทางเท้า หาบเร่ แผงลอยเป็นปัญหาของทุกเมือง เนื่องจำก
(1) ผู้ค้ำเสียประโยชน์ (ทำให้เสียคะแนนเสียงสนับสนุนนักกำรเมือง) (2) กำร
บังคับใช้กฎหมำยไม่เข้มงวด ดังนัน้ งำนวิจัยของควรตอบโจทย์กำรหำทำงออก
ทำงสังคมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ตัวอย่ำงกำรจัดระเบียบทำงเท้ำที่เมืองซับโปโร (ซัปโปะโระ) ประเทศญี่ปุ่น
ใช้กระบวนกำรจำกประชำชน-ชุมชนคนเดินทำงที่ต้องกำรทำงเท้ำที่มีระเบียบ

เมื่อจำนวนประชำชน-ชุมชนที่เรียกร้องมีมำกกว่ำผู้คำ้ กำรตกลงนำมำสู่กำร
จัดสรรพื้นที่ ทำงเท้ำก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจำกนี้ มีกรณีศึกษำที่เมือง
น่ำน จ.น่ำน ประเทศไทย มีกระบวนกำรมีส่วนของประชำชน-ชุมชน เพื่อกำร
จัดสรรพื้นที่ที่เหมำะสม เพรำะกำรจัดระเบียบเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในเมือง
นั้นๆ โดยต้องอำศัยเวลำเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจ
 สนข. มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรขนส่งและจรำจรเพื่อเมืองยั่งยืน สิ่งสำคัญคือ
กำรส่งเสริมให้เมือง-ชุมชนมีกำรสัญจรทำงเท้ำ-เดินเท้ำกันมำกขึ้น กระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่หน่วยงานเห็นความสาคัญมากที่สุด

(4) ระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน
อัจฉริยะ กรณีศึกษาทางข้ามบริเวณ
ปากซอยประชาอุทิศ 40/1
โดย รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่ำศิรหิ งษ์ทอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรจรำจรขนส่ง
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี
นักวิจัยร่วม: ชิดชนก แจ้งจบ
และจุตพงษ์ จำรุศิรสิ มบัติ

 หลักกำรจัดกำรจรำจรที่ตัดกันระหว่ำงคนเดินเท้ำกับรถยนต์ มี 3 วิธี คือ (1)
แบ่งถนน (2) แบ่งเวลำกำรใช้ และ (3) แยกทำงกัน ซึ่งระบบสัญญำณไฟฯ
นำหลักกำรแบ่งเวลำกันใช้มำจัดกำรจรำจร
 ข้อบกพร่องของระบบสัญญำณไฟฯ คือ เมื่อคนต้องกำรข้ำมถนนแต่ข้ำมไม่ได้
เพรำะต้องรอสัญญำณข้ำมจำกระบบ ทำให้เกิดควำมไม่พอใจ เนื่องจำกควำม
เคยชินและควำมไม่เข้ำใจ
 กำรวิจัยนี้ เป็นกำรประเมินกำรใช้ระบบฯ ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของ
เมืองก่อนนำระบบมำใช้ และกำรพัฒนำระบบเพื่อกำรประโยชน์สูงสุด คือ
กำรศึกษำพฤติกรรมของคนเดินข้ำมถนน
 กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชน-ชุมชน เป็นอีกประเด็นหนึง่ ที่ต้องให้
ควำมสำคัญ ในกำรจัดระเบียบเมือง “ทำงเท้ำ ถนนคนเดิน” ต้องมีกระบวนกำร
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนคนที่อยู่ในเมืองทั้ง 5 ขั้นตอน คือ (1) ร่วมคิด (2) ร่วม
วำงแผน (3) ร่วมดำเนินกำร (4) ร่วมรับผลประโยชน์ และ (5) ร่วมประเมินผล
(มิใช่แค่วำทะกรรม)
 ข้อสังเกตเพิ่มเติม (1) ในทำงปฏิบัติระบบนีไ้ ม่ใช่ ระบบอัจฉริยะ (ระบบ
อัจฉริยะ คือ ระบบที่จะกำกับกำรให้สัญญำณไฟตำมสภำพกำรจรำจรที่เป็น
จริง) และ (2) รถจะหยุดตำมสัญญำณ แต่รถจะไม่หยุดให้ทำงคนทีเ่ ดินข้ำมตรง
ทำงม้ำลำย ซึ่งแสดงว่ำคนขับรถไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับคนเดินเท้ำมำกนัก

ห้องมหาวิทยาลัย เดิน-จักรยาน แนวทางจัดการให้ยั่งยืน
หัวข้อการนาเสนอ
(1) โครงการจักรยานสีขาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
โดย รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนำกุล

สรุปประเด็นการนาเสนอและอภิปราย
 โครงกำรจักรยำนสีขำว ไม่มีข้อบังคับห้ำมใช้พำหนะอื่นในวิทยำเขต เป็นกำร
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน ชี้แจงต่อผู้ปกครอง และควำมสมัครใจของนิสิต ปีที่ 1
 โครงกำรฯได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองด้วยดี
 ระบบจัดกำรของโครงกำรฯ เช่น บริกำรซ่อมบำรุงฟรี นิสิตต้องเสียค่ำปรับหำก
จักรยำนหำย ซึ่งนำค่ำปรับมำเป็นค่ำตอบแทนนิสิตที่มำซ่อมจักรยำน (งบฯ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
นักวิจัยร่วม: ดร.วิรัช หิรัญ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
(2) แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในมหาวิทยาลัย
โดย อำจำรย์วรำลักษณ์ คงอ้วน
คณะสถำปัตยกรรมศษสตร์และกำร
ผังเมือง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต
นักวิจัยร่วม: ดร.สำธดำ สกุลรัต
นกุลชัย คณะสถำปัตยกรรมศษสตร์
และกำรผังเมือง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต

(3) การสร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยาน
ที่ยั่งยืนในมหาวิทยาลัย :
ประสบการณ์จากโครงการ Active
Campus ของบริษัทโคคา-โคล่า
โดย คุณนันทิวัต ธรรมหทัย

โครงกำรประมำณ 100,000 บำท/ปี)
 มหำวิทยำลัยกำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำร (กำรดูแล ซ่อม
บำรุง) โดยตรงเพื่อให้กำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
 กำรขยำยผลออกนอกมหำวิทยำลัยโดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเทศบำล เรื่อง
กำรจัดช่องทำงจักรยำนเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้นิสิตใช้จักรยำนเดินทำง เช่น
เข้ำไปในตัวเมือง ตลำด เป็นต้น
 ผลกำรศึกษำจำกกรณีศึกษำ 5 มหำวิทยำลัย พบว่ำ ควำมต้องกำรของนักศึกษำ
ในกำรใช้จักรยำน คือ (1) การมีเส้นทางจักรยานชัดเจนแยก จากยานยนต์
อื่น (2) จุดจอดใกล้อาคารเรียน (3) ป้ายสัญลักษณ์และกฎระเบียบ (4) มี
บริการซ่อมบารุง (5) บริการให้ยืมจักรยาน สำเหตุหลักของกำรไม่ใช้จักรยำน
ของนักศึ กษำ คื อ (1) อำกำศร้ อน/ฝนตก (2) กลัวเป็น ภำระ และ (3) ไม่ มี
จักรยำน
 ผลกำรศึกษำ ปัญหำและอุปสรรคของกำรไม่ใช้จักรยำนในมหำวิทยำลัย คือ (1)
ความไม่ปลอดภัย (2) โครงข่ายเส้นทางจักรยานไม่เชื่อมโยงและต่อเนื่อง (3)
เส้ นทางจัก รยานมีลั กษณะไม่ สนั บสนุ นให้ เกิดการใช้ง าน (4) ขาดความ
ตระหนักในความสาคัญของการใช้จักรยาน (5) ขาดการสนับสนุนจากกับ
หน่วยงาน (6) ขาดแคลนจุดจอดรถจักรยาน
 แนวทำงกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนภำยในมหำวิทยำลัยสำมำรถ แบ่งเป็น 2
ส่วน คือ (1) ส่งเสริมด้านกายภาพ เช่น จัดทำทำงจักรยำนให้ครอบคลุมและ
ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ปรับปรุงเส้นทำงและพัฒนำจุดจอดที่มีอยู่แล้ว (2) ส่งเสริม
ด้ า นนโยบาย ได้ แ ก่ เร่ งประชำสั ม พั น ธ์ ใ ช้ จั ก รยำน ก ำหนดแผน/นโยบำย
ส่งเสริมกำรใช้จักรยำนอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน และ
วำงมำตรกำรควบคุมจัดระเบียบ รวมทั้งพัฒนำระบบกำรให้บริกำรรถจักรยำน
สำธำรณะ
 ควรนาเสนอข้อมูลผลการศึกษาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ต่อผู้บริหารของแต่
ละมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกำรผลักดันในระดับนโยบำย สู่กำรปรับปรุงและ
พัฒนำต่อไป
 หำแนวทำงส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยที่เคยใช้จักรยำนกลับมำใช้อีกครั้ง เช่น การ
ให้บริการยืมจักรยานสาธารณะต่อนิสิตและเจ้าหน้าที่ หรือกำรรณรงค์ผ่ำน
กิจกรรม car free zone หรือเขตปลอดรถยนต์ เพื่อส่งเสริมและสร้ำง
บรรยำกำศกำรใช้จักรยำนในมหำวิทยำลัยมำกยิ่งขึ้น
 กำรสร้ ำงวั ฒนธรรมจั ก รยำนจ ำเป็ นที่ จ ะต้ อ งสร้ำ งควำมสมดุล ระหว่ำ ง (1)
โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ (hardware) (2) การจัดวางระบบและ
สร้ า งทั ศ นคติ ทั ก ษะ ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ จั ก รยาน
(software) และ (3) กลุ่ ม บุ ค คลากรที่ เ ป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ น บริ ห าร และ
ให้บริการงานด้านจักรยาน (people ware) โดยที่ people ware หรือ

บริษัท โคคำ-โคล่ำ (ประเทศไทย)
จำกัด






(4) การส่งเสริมการเดินและการใช้
จักรยาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
โดย ดร. พลเดช เชำวรัตน์
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม
นักวิจัยร่วม: อำจำรย์เมธี พิริยกำร
นนท์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผัง
เมืองและนฤมิตศิลป์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม







บุ ค คลำกรเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด และน่ ำ จะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของทุ ก
โครงกำรส่งเสริมงำนจักรยำน
กำรสร้ ำ งวั ฒ นธรรมกำรใช้ จั ก รยำนที่ ยั่ ง ยื น จะต้ อ งส ำรวจ ศึ ก ษำ โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อกำรศึกษำพฤติกรรม ควำมต้องกำรใช้งำนจักรยำนในพื้นที่นั้นๆ
ก่อนแล้ว จึงนำผลกำรศึกษำที่ได้มำวำงระบบที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
พฤติกรรมของผู้ใช้ และจูงใจให้คนหันมำใช้จักรยำนให้มำกขึ้นได้
กำรจัดกิจกรรมและกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อจูงใจ หรือรณรงค์ให้คนหันมำใช้
จักรยำนนั้นจะต้องคำนึงถึงสมดุลที่เหมำะสมระหว่ำง (1) สีสัน และ (2) สาระ
โดยที่สีสันหรือแฟชั่นเป็นเพียงเครื่องมือหรือวิธีกำรในกำรสร้ำ งควำมสนใจและ
กำรทดลองใช้จักรยำน แต่จำเป็นต้องมีสำระควบคู่ไปด้วย
กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรใช้จักรยำนสิ่งที่สำคัญอันดับแรกคือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการใช้จักรยาน ส่วนเรื่องตัวจักรยำนเป็นเรื่องสุดท้ำยทีค่ วรจะให้
ควำมสำคัญ
จำกกำรศึ ก ษำสำมำรถสรุ ป แนวทำงในกำรปรั บ ปรุ ง ส ำหรั บ มหำวิ ท ยำลั ย
มหำสำรคำม ดังนี้ คือ (1) นโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
เดินเท้าและการสัญจรทางจักรยาน 2) พฤติกรรมการสัญจร 3) ลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ และ 4) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมระบบการ
เดินเท้าและการสัญจรทางจักรยาน
กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวทำงกำรส่ ง เสริ ม กำรใช้ จั ก รยำนจำกหน่ ว ยงำนหรื อ
มหำวิทยำลัยที่ประสบควำมสำเร็จเป็นตัวอย่ำงในกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนให้
เหมำะสมกับแต่ละมหำวิทยำลัย เพื่อกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ เช่น ปัญหำเรื่องกำร
ส่งเสริมให้เด็กขี่จักรยำน แต่ไม่มีจักรยำนให้ขี่ จักรยำนหำย ไม่มีจุดซ่อม เป็นต้น
โดยอำจใช้ ระบบกำรให้ยื มจั ก รยำนในกำรขี่ ใ นมหำวิ ทยำลัย หรื อมี จุ ดซ่ อ ม
จักรยำนในมหำวิทยำลัย เป็นต้น
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร เช่น ร่วมขี่
จักรยำนในกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคกำรใช้จักรยำนใน
มหำวิทยำลัย

เวทีเสวนา โอกาสหรือวิกฤต: สิทธิและความปลอดภัยของคนขี่จักยานและเดินเท้า
ผู้ร่วมเสวนา:

(1) คุณสุรสิทธิ์ ศิลปงำม
ผู้จัดกำรมูลนิธิเมำไม่ขับ
(2) คุณเจริญ และคุณอรวรรณ โอทอง ครอบครัวนักปั่นจักรยำนท่องโลก
(3) ผศ.ดร. ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล นักวิชำกำรกฎหมำย

ดาเนินรายการโดย: ผศ. ดร. พนิต ภู่จินดำ

กรรมกำรชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทย
อำจำรย์ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สรุปประเด็นเสวนำแลกเปลี่ยน:

(1) ประสบการณ์เรื่องจักรยานในแต่ละบทบาท
 คุณเจริญและคุณอรวรรณ: เล่ำถึงประสบกำรณ์ ของผู้ใช้จักรยำนที่ปั่นท่องเที่ยวรอบโลก ลักษณะของผู้ใช้ถนนใน
ประเทศที่อยู่ในพื้นที่อุณหภูมิเขตเดียวกันจะมีพฤติกรรมกำรใช้ถนนคล้ำยๆ กัน เช่น ในประเทศต่ำงๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เส้น
ศูนย์สูตร จะค่อนข้ำงอันตรำย ต้องใช้สติมำกในกำรขี่จักรยำน เช่น ประเทศเปรู
 หำกกล่ำวถึง โครงสร้ำงทำงกำยภำพ เช่นถนน บ้านเรามีถนนที่ดีติดอันดับโลก อาจไม่มีความจาเป็นมากนักในการ
แยกเส้นทางจักรยานและยานยนต์อื่นๆออกจากกัน หำกแต่ อำจสัญลักษณ์ หรือ เส้น ทำงที่บอกว่ำเป็นเส้นทำงที่
จักรยำนใช้ ติดป้ำยให้ยำนยนต์อนื่ ๆระวัง
 อ.พนิตเคยบอกว่ำต้องมีกระบวนการทางสังคมให้คนใช้จักรยานมาตั้งแต่เด็ก หำกมีกระบวนกำรนี้เมื่อคุณโตขึ้นและ
หันมำใช้รถยนต์ คุณจะนึกถึงวันที่เคยใช้จักรยำน เข้ำใจและยอมรับบทบำทของคนที่ใช้จักรยำนได้มำกขึ้น คิดว่ ำ
กระบวนกำรนี้สำคัญกว่ำกฎหมำย
 คุณสุรสิทธิ์ ศิลปงาม: ถ้ำคนขับรถยนต์ไม่ปลอดภัย คนเดินเท้ำ-ผู้ใช้จักรยำนก็ย่อมไม่ปลอดภัยเช่นกัน เพรำะต้องใช้
ถนนร่วมกัน กำรรณรงค์เมำไม่ขับเริ่มในปี พ.ศ. 2539 เริ่มต้นไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐเท่ำใดนัก นพ. แท้จริง ศิริ
พำนิช จึงนำไปทำนอกระบบรำชกำร จึงเกิดผลดังปรำกฏในปัจจุบัน แม้ว่ำยังไม่ดีเท่ำกับประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นมีคน 120
ล้ำนคน ตำยด้วยอุบัติเหตุจรำจรปีละเพียง 500 คนเท่ำนั้น) แต่ประเทศไทยเฉพำะช่วงเทศกำลสงกรำนต์ก็ตำยมำกกว่ำ
แล้ว ทั้งปีตำยกว่ำหมื่นคน
 สังคมปัจจุบัน เด็ก-เยำวชน เมื่อโตขึ้นจะใช้ยำนพำหนะที่เป็นเครื่องยนต์ (จักรยำนยนต์) เนื่องจำกมอเตอร์ไซค์ซื้อง่ำยขึ้น
(แตกต่ำงจำกประเทศสิงคโปร์) ซึ่งแตกต่ำงจำกสมัยก่อนที่เด็กจะต้องเริ่มหัดขี่จักรยำน และที่น่ำเป็นห่วงมำกไปกว่ำนั้น
คือ เด็กและเยำวชนกลุ่มนี้ไม่คำนึงถึงปลอดภัย ผลจำกกำรศึกษำวิจัย พบว่ำ มีเด็กเพียงร้อยละ 7 ที่ใส่หมวกนิรภัยเมื่อขี่
จักรยำนยนต์ มูลนิธิเมำไม่ขับ จึงทำงำนทั้ง 2 เรื่องไปพร้อมๆกัน คือ เรื่องรณรงค์เมำไม่ขับและให้ใส่หมวกนิรภัยขณะ
ขับขี่มอเตอร์ไซค์
 การส่งเสริมให้เด็กขี่จักรยานตั้งแต่เด็ก เป็นการสร้างวินัยจราจร คานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเคารพสิทธิ
ของผู้ใช้ถนนร่วมกัน ดังนั้น กำรส่งเสริมให้เด็กขี่จักรยำนจึงเป็นสิ่งที่ควรสังคมควรให้ควำมสำคัญและส่งเสริม สังคม
ต่ำงจังหวัดจะมีเด็กขี่จักรยำนไปโรงเรียน แต่จะไม่เห็นปรำกฏมำกนักในกรุงเทพฯ เนื่องจำกบริบทของเมืองแตกต่ำงกัน
มีสถิติว่ำคนไทยขี่จักรยำนตำยเป็นอันดับสำมของโลก
 โจทย์ที่คุยกันเป็นโจทย์ที่ยำก รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง หากมีทางจักรยานก็ต้องใช้
ขี่จักรยานได้จริง ต้องมีมำตรกำรมำส่งเสริม ยกย่องคนใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันเป็นตัวอย่ำงแก่สังคม เช่น อ.สุธี
อำกำศฤกษ์ เป็นตัวอย่ำงที่ดีขี่จักรยำนไปทำงำน หรือคนอื่นๆ กำรส่งเสริมให้คนมำใช้จักรยำนต้องใช้ควำมพยำยำม และ
ควำมอดทนเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะ มีผู้ไม่เห็นด้วย เช่น ผู้ขำยจักรยำนยนต์และร้ำนเหล้ำริมทำง
แต่เรำต้องทำไป เริ่มต้นจำกเด็กๆ
 สถำนกำรณ์ขณะนี้นับเป็นโอกำสดีในกำรรณรงค์ส่งเสริมให้คนใช้จักรยำนในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงกำรรณรงค์เรื่อง
ควำมปลอดภัยด้วย ก่อนนี้ กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรออกบูธส่วนใหญ่ไม่ มีบูธหรือนิทรรศกำรเรื่องจักรยำน แต่กระแส








ปัจจุบันเริ่มมีและต่อไปต้องมีเพื่อเป็นกำรกระตุ้นสังคม ผนวกกับกำรให้ ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัย วินัยจรำจรบนถนน
ด้วย
อ.ปริญญา: เนื่องจำกทรัพยำกรมีจำกัด แต่จำนวนประชำกรของโลกเพิ่มขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนจึงเป็น
สิ่งสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อควำมอยู่รอด เพื่อรักษำทรัพยำกร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันจึงเป็นคาตอบหนึ่ง ที่สาคัญ เนื่องจำก
จักรยำนเป็นพำหนะที่ดีที่สุด มีพลังงำนที่ไม่มีวันหมด เป็นจุดเริ่มต้นที่จะแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อโลก
เมืองใหญ่ทั่วโลกต้องกำรลดจำนวนผู้ ใช้รถยนต์ ไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนและกำรเดิน
นับเป็นกระแสไปทั่วโลก และได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี
สำหรับประเทศไทย กระแสกำรเริ่มหันมำเดินทำงด้วยจักรยำน ส่วนหนึ่งเป็นกระแสมจำกกลุ่ม นักจักรยำนที่บุกเบิก
ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลง บ้ำนเรำมีทำงจักรยำนสำยแรกในปี พ.ศ.2549 จนปัจจุบันนี้ปี 2556 มีเส้นทำงจักรยำนรวม
ทั้งสิ้น 44 สำย ซึ่งถือได้ว่ำเป็นควำมก้ำวหน้ำมำก (หมำยเหตุ: เส้นทำงจักรยำนเส้นแรกในประเทศไทย มีขึ้นในรำวปี
พ.ศ. 2518 บริเวณถนนรำมคำแหง ซึ่งยังถือว่ำเป็นพื้นที่นอกเมือง แต่กำรใช้งำนจริงไม่สัมฤทธิผล)
ผศ.ดร.พนิต: กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีมำตรกำรและกำรรณรงค์ส่งเสริมจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

(2) สิทธิและความปลอดภัยของคนใช้จักรยาน-คนเดินเท้า
 อ.ปริญญา: กำรรณรงค์ส่งให้ให้คนขี่จักรยำนในชีวิตประจำวัน มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจำรณำ คือ (1) มีที่จอด
จักรยาน ซึ่งหำกเป็นเช่นนั้น กำรใช้จักรยำนสำมำรถเริ่มได้เลย เริ่มจำกบ้ำนไปซื้อของปำกซอย (2) เมื่อขี่บนถนนใช้ผิว
จรำจรร่วมกับยำนยนต์ชนิดอื่น คนขี่จักรยำนจะพบปัญหำเรื่องความไม่ปลอดภัย เพรำะกรุงเทพฯตรงข้ำมกับเมืองและ
ประเทศอื่นๆที่ส่งเสริมกำรเดินกำรใช้จักรยำนจริงจังซึ่งคนเดินเท้ำจะมีควำมสำคัญที่สุด (ได้รับควำมคุ้มครองมำกที่สุด )
ตำมมำด้วยคนใช้จักรยำน และรถยนต์ แต่ในกรุงเทพฯตรงกันข้ำม ผู้ใช้รถยนต์เป็นใหญ่ แม้กำรจอดทับทำงจักรยำนยังมี
กำรดำเนินกำรตำมกฎจรำจร (3) จะต้องรณรงค์ ส่งเสริมสร้ำงแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ เกิดกำรใช้จักรยำนให้มำกขึ้น
เพื่อให้เมืองน่ำอยู่มำกขึ้น หำกใช้มำตรกำรมำบังคับให้คนขี่จักรยำนไม่ได้ แต่บังคับให้คนที่ใช้ยำนยนต์ต้องจ่ำยมำกขึ้นได้
เป็นต้น
 คุ ณ สุ ร สิ ท ธิ์ : ก่ อ นนี้ สิ ท ธิ ข องคนเดิ น เท้ า กั บ จั ก รยานในสั ง คมไทยไม่ ไ ด้ รั บ ความส าคั ญ ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกมีกระแสสังคมกำรให้ควำมสำคัญเรื่องกำรใช้จักรยำนและเดินเท้ำ ซึ่งตอบโจทย์กำรเดินทำง
เพื่อเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน กระทรวงศึกษำธิกำรควรมีหลักสูตรเรื่องควำมปลอดภัย และกำรมีวินัยจำจรบนถนนให้
นักเรียนอย่ำงเข้มงวด เช่นเดียวกับประเทศญี่ปนุ่
 ผศ.ดร.ปริญญา: สังคมเหมือนเรือขนำดใหญ่ จะเปลี่ยนทิศต้องใช้พลังงำนมำก คนในสังคมส่วนหนึ่งต้องเป็นคนเริ่ม
กำรลงมือเปลี่ยนแปลงมีแต่สิ่งดี เริ่มต้นที่ตัวเองไม่มีผลเสียเลย เริ่มจำกตัวเรำ ถ้ำทำไม่สำเร็จก็แปลว่ำวิธีกำรของเรำไม่
ดี ซึ่งต้องค้นหำวิธีกำรใหม่ เพื่ อผลักดันและขับเคลื่อนในสิ่งที่เรำกำลังทำอยู่ คือกำรส่งเสริมเรื่องกำรเดินและกำรใช้
จักรยำนในชีวิตประจำวัน ผ่ำนถึงระดับนโยบำยได้
 คุณเจริญ: ผู้ใช้จักรยำนจะทำตัวเองให้ปลอดภัย ก็ต้องยอมรับว่ำเรำเป็นวัตถุที่เล็ กที่สุดบนถนน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สังคมยอมรับ ได้รับสิทธิและควำมปลอดภัยบนถนน จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย “สื่อ” เป็นเครื่องมือ แรงเฉื่อย
ในกำรโน้มน้ำวเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม เป็นกำรจุดประกำยให้คนมำใช้จักรยำนให้มำกขึ้น ยกตัวอย่ำง ในประเทศ
แถบยุโรป-อเมริกำ คนใหญ่สุดเปลี่ยนแปลงได้ เชื่อว่ำในเอเชียและบ้ำนเรำหำกมีกำรสร้ำงกระแส รณรงค์ ด้วยสื่อ กำร
เปลี่ยนแปลงก็สำมำรถเกิดขึ้นได้ เช่นกัน

(3) บทสรุปและข้อเสนอแนะ










อ.ปริญญา: กำรส่งเสริมให้คนเดินและใช้จักรยำนเป็นเรื่องของกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม หำกมีโครงสร้ำง
ทำงกำยภำพรองรับ เช่น เส้นทำงจักรยำน แต่ไม่มีคนใช้ (ประสบกำรณ์จำก ม.ธรรมศำสตร์) ต้องมีมำตรกำรเสริม เช่น
เรำไม่มีมำตรกำรบังคับให้คนใช้จักรยำน แต่มีกลไกทำให้คนใช้ยำนยนต์ชนิดอื่นจ่ำยแพงขึ้นได้
กำรเปลี่ยนหรื อเพิ่มกฎหมำยไม่ใช่เรื่องยำก แต่ กฎหมายจะไม่เปลี่ ยนหากความคิดของสาธารณชนไม่เปลี่ย น
ควำมคิดคนทั่วไปในสังคมจะต้องเปลี่ยน คือ ให้ควำมสำคัญกับคนเดินเท้ำและใช้จักรยำนก่อน และต้องทำให้จริงจัง
เช่น มำตรกำรล็อคล้อหำกมีกำรจอดทับเส้นทำงจักรยำน ทุกคนในสังคมช่วยกันดูแล เช่น หน้ำบ้ำน หน้ำร้ำน เป็นอีก
มำตรกำรทำงสังคมที่ควรนำมำใช้ หรือส่งเสริมให้เกิดขึ้น
คุณอรวรรณ: กำรปั่นจักรยำนท่องเที่ยวทั่วโลกของเรำ มีกำรเตรียมตัว เตรียมควำมพร้อมในกำรออกเดินทำง คือ
ค้นคว้ำก่อนว่ำจะขีจ่ ักรยำนเส้นทำงไหนปลอดภัยที่สุด ดังนั้น สิ่งที่นักปั่นท่องทั่วโลกต้องการ คือ ข้อมูลและสื่อ เรื่อง
จักรยาน เส้นทางจักรยาน ฯลฯ ซึ่งอยำกให้บ้ำนเรำมี และตอนนี้ ได้พยำยำมค้นคว้ำ ทำเส้นทำงจักรยำนของ 3 เมือง
ประวัติศำสตร์ของบ้ำนเรำออกมำแล้ว และจะทำเมืองอื่นๆด้วย เพื่อประโยชน์สำหรับนักปั่นท่องเที่ยว
คุณสุรสิทธิ์: หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กรม กองต่ำงๆ ต้องร่วมกันส่งเสริมและผลักดันเรื่องเดินและจักรยำนให้เป็นระดับ
นโยบำยของหน่วยงำนด้วย เช่น กองทัพอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล (บช.น.) สิ่งสำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ
ต้องหำแนวทำง กลวิธีกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะอย่ำงไรให้เอื้อต่อผู้เดินเท้ำและกำรใช้จักรยำน
อ.พนิต: ความไม่ปลอดภัยของคนใช้จักรยานและคนเดินเท้า เกิดจากความคิดและพฤติกรรมของคนมากกว่า
โครงสร้างทางกายภาพ เพรำะประเทศไทยมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของโครงสร้ ำงพื้นฐำนดีระดับพอใช้ คนใน
สังคมยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและเห็นควำมสำคัญในกำรเดินทำงด้วยกำรเดินและกำรใช้จักรยำน สังคมจึงยังไม่เกิด
กฎหมำยรองรับ และกลไกในกำรส่งเสริมสนับสนุนมำกนัก

ห้องเดิน-จักรยาน สู่วิถีเมืองน่าอยู่
หัวข้อการนาเสนอ
(1) วัฒนธรรมจักรยาน กับ
การสร้างสรรค์เมืองจักรยาน
กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา
โดย ผศ. นิคม บุญญำนุสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตย
กรรมศำสตร์ ม.เทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน นครรำชสีมำ

สรุปประเด็นการนาเสนอและอภิปราย
 ปัจจุบันจำกภำพที่ปรำกฏในสื่อ สังคมจะมีควำมรอบรู้ว่ำสังคมไทยมีจำนวนนัก
จั ก รยำนมำกกว่ ำ ผู้ ใ ช้ จั ก รยำน ซึ่ งนั ก จั ก รยำนต้ อ งมี ห มวก(นิ ร ภั ย ) มี ชุด (ขี่
จักรยำนโดยเฉพำะ) แต่เมืองต้องการให้สร้างวิถีชีวิตในการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน
 กำรประชุมลักษณะนี้ ควรเชิญเจ้าหน้าที่ตารวจมารับฟังและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร่ว มกั น เพราะเจ้ า หน้ า ที่ ตารวจคื อ ผู้ ดูแ ลความเรี ย บร้ อ ย ควำม
ปลอดภัยบนถนนของผู้ใช้ยวดยำนทุกชนิด ในฐำนะผู้บริหำรเมืองเคยขอควำม
ร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเรื่องกำรจำกัดควำมเร็วของยำนยนต์ ซึ่งก็จะไม่ได้
รับควำมร่วมมือมำกนัก กำรผลักดันเรื่องกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันจึงยัง
ไม่เป็นผลมำกนัก เนื่องจำกชุมชนกลัวควำมเร็วของยำนยนต์
 สังคมไทยอยู่ในวัฒนธรรมรถยนต์ (ทำให้มองเห็นข้อจำกัดในกำรใช้จักรยำน
มำก) หำกในไต้หวัน หรือเมืองโบโกต้ำ กำรขี่จักรยำนบนเกำะกลำงถนนเป็น
เรื่องปกติ (กำรเสนอให้ทำทำงจักรยำนบนเกำะกลำงถนนที่เมืองนครรำชสีมำ
จึงเป็นเรื่องที่ทำได้)

(2) ปัญหาและความต้องการเส้นทาง
และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
จักรยานของผู้ใช้จักรยานที่อาศัยอยู่
ในชุมชนริมคลองบางบัว เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร:
กรณีศึกษาชุมชนร้อยกรอง
โดย คุณชยุต รัตนพงษ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
(3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้า
ของผู้สูงอายุในเขตเมือง: ภูมิทัศน์
ถนน คุณภาพทางเท้า และ
พฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ
โดย ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร
(4) การศึกษาความเป็นไปได้ในการวาง
ผังแม่บทพื้นที่ชุ่มน้าบางกระสอบเพื่อ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
โดย รศ.สมพล ดำรงเสถียร
คณะครุศำสตร์อตุ สำหกรรม สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
นักวิจัยร่วม: ธิดำวันทน์ ตันติมำลำ

 กำรชูประเด็นเรื่องควำมปลอดภัยมำชี้ขำดอำจไม่ต้องเริ่มอะไร ซึ่งควำมจริง
แล้วชำวบ้ำนก็ข้ำมถนนกันมำที่เกำะกลำงอยู่แล้วเป็นปกติ จักรยำนใช้ได้ขอ
ทำงกว้ำง 90-150 ซม.ก็พอ
 ชุมชนร้อยกรอง มีควำมต้องกำรเส้นทำงจักรยำนเป็นประเด็นสำคัญ
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับ ผู้ใช้จักรยานที่ต้องการมากที่สุด คือ (1) ร้าน
ซ่ อ มจั ก รยาน (2) กำรปรั บ ปรุ ง ขอบฟุ ต บาท (ปำดขอบทำงให้ เ รี ย บ) ขี่
จักรยำนได้ปลอดภัย และ (3) มีจุดจอดที่ปลอดภัยเพียงพอที่จุดเชื่อมต่อ

 วัตถุประสงค์กำรเดินเท้ำของกลุ่มผู้สูงอายุ คือ ไปซื้อของและกำรเดินเพื่อออก
กาลังกาย
 กำรศึกษำพบว่ำ ภูมิทัศน์ของสวน ภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน วิวหมู่บ้าน เป็นสิ่ง
ผู้สูงอำยุอยำกเห็นมำกที่สุด
 คุณลักษณะของป้ำยบอกทำง (ระบุซอย) ที่ทำให้ผู้สูงอำยุชำวไทยมองเห็นได้ดี
ที่สุด คือ ตัวหนังสือสีขำว บนพื้นป้ำยสีเขียว
 กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบำงกระสอบ ต้องมีกำรวำงผังแม่บท เพือ่ กำหนด
แนวทำงของกำรพัฒนำ ด้วยกำรกำหนดเป้ำหมำยของผังฯ ให้เป็นเสมือน
ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ทสี่ ะท้อนควำมผูกพันของชุมชน ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ดำรำศำสตร์และอวกำศ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
2551
 กำรจัดฐำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (16 ฐำน) โดยใช้จักรยำนเพื่อ (1) ดึงดูด
ให้เด็ก-เยาวชนสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม (2) เป็นพาหนะในการเดินทาง
จากฐานการเรียนรู้หนึ่งไปยังฐานการเรียนรู้หนึ่ง และ (3) เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมทางกายสาหรับเด็ก-เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ห้องเดิน-จักรยาน ทางเลือกของการเดินทาง
หัวข้อการนาเสนอ
สรุปประเด็นการนาเสนอและอภิปราย
(1) อุโมงค์ ทางเลือก ทางลอดข้าม  กำรศึกษำนี้สมั ภำษณ์คนกทม. ที่มปี ระสบกำรณ์กำรใช้ทำงข้ำมถนนทัง้ 3
ประเภท คือ ทำงม้ำลำย สะพำนลอย และอุโมงค์ทำงลอด
ถนนสาหรับคนเดินเท้าในกทม.
 กำรศึกษำพิจำรณำปัจจัยด้ำนระยะทำง ควำมสะดวกสบำย ควำมปลอดภัย และ
โดย รศ.ดร.ศิริมำ ปัญญำเมธีกุล
กำรกันแดดกันฝน พบว่ำ คนกรุงเทพฯทั้งผู้ชำยและผู้หญิง ทุกวัย,ทุกอำชีพ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
,รำยได้ และทุกกำรศึกษำ ให้คะแนนอุโมงค์ทางลอดข้ามถนน มากกว่า
มหำวิทยำลัย
สะพานลอยและทางม้าลายในทุกประเด็น

 ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะกับนักวางผังเมืองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเมืองในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบด้านราคาและค่าบารุงรักษา (management
cost) พร้อมกับศึกษำความต้องการของประชาชน (social management
cost) ในกำรเลือกใช้อุโมงค์ สะพำนลอย และทำงม้ำลำยเพิ่มเติม เพือ่ เป็น
ข้อเสนอแนะให้กับนักวำงผังเมืองและผูบ้ ริหำรสำหรับกำรพัฒนำเมืองในอนำคต
 อุโมงค์มีรำคำสูง จึงควรเลือกจัดสร้ำงเฉพำะจุดที่จำเป็นและมีควำมต้องกำรกำร
ข้ำมถนนในปริมำณสูง
 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ปัญหำที่สำคัญทีท่ ำให้เด็กไม่ใช้จักรยำนเดินทำงไปโรงเรียน
(2) การสารวจความต้องการของ
คือ ผู้ปกครองไม่ยินยอม เพรำะคิดว่ำไม่มีความปลอดภัยบนท้องถนน
เยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคมในการขี่จกั รยาน  ดังนั้น เทศบำลเมืองพนัสนิคมควรมีนโยบำยและกำรวำงแผนกำรจัดทำเส้นทำง
กำรขี่จักรยำนที่ปลอดภัย
มาโรงเรียน
โดย คุณครูกญ
ั ตลักษณ์ ฤทธิ์แดง  เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยำวชนขี่จักรยำนในชีวิตประจำวันในอนำคตต่อไป
โรงเรียนวัฒนำนุศำสน์
 ควรต่อยอดกำรศึกษำครั้งนี้เรื่องแนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนมีพฤติกรรมหัน
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
มาใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
 กำรศึกษำโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ ต้องตั้งคำถำมให้ชัดเจน (ไม่
คลุมเครือ) เพื่อจะได้คำตอบตรงตำมวัตถุประสงค์ และผลกำรศึกษำที่ถูกต้อง
 กรณีนักเรียนที่บ้ำนอยูไ่ กล (ไม่สะดวกและปลอดภัยในกำรใช้จักรยำนมำโรงเรียน)
แต่อยำกปั่นจักรยำนด้วย โรงเรียนจะยืมจักรยำนชำวบ้ำน เทศบำล มำให้นักเรียน
ปัน่ ร่วมกิจกรรม ปั่นเล่นด้วย เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันในอนาคตได้
 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้เน้นให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้จักรยำนใน
(3) วิธีส่งเสริมการขี่จกั รยานใน
ชีวิตประจำวันต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่ เพื่อร่วมส่งเสริม
กรุงเทพมหานคร
กำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวันในกรุงเทพฯ กรณีศึกษำบริเวณถนน ประชำอุทิศ
โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสรุ ภำนนท์
เขตบำงมด
คณะวิศวกรรมศำสตร์
 กำรศึกษำโดยกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้ใช้จักรยำนในชีวิตประจำวัน ประเด็นเกี่ยวกับ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
ปัญหำกำรใช้และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จักรยำน ทั้งหมด 37 ประเด็น และ
เกล้ำธนบุรี
สำมำรถจัดกลุ่มประเด็นได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ (1) นโยบำยและแผนกำรสนับสนุน
กำรใช้จักรยำน (2) ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุบนถนน (3) สิ่งกีดขวำงบนทำง
เท้ำ (4) ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอำชญำกรรม (5) ควำมไม่สะดวกในกำรขี่จักรยำน
บนทำงเท้ำ (6) นโยบำยเสริม (7) รำคำจักรยำน
 กลุ่มประเด็นที่ผู้ใช้จักรยำนให้ควำมสำคัญมำกที่สุด คือ กลุ่มนโยบำยและแผนกำร
สนับสนุนกำรใช้จักรยำน กลุ่มประเด็น ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด อุบัติเหตุบนถนน
และกลุ่มประเด็นสิ่งกีดขวำงบนทำงเท้ำ เป็นลำดับ
 ทั้งนี้ กลุ่มนโยบำยและแผนกำรสนับสนุนกำรใช้จักรยำน มีกำรเสนอ 9 นโยบาย
สาคัญ เพื่ อส่ งเสริ มให้ เกิ ดกำรใช้ จัก รยำน คือ (1) กำรสร้ ำ งโครงข่ ำยเส้ นทำง
จักรยำนที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง (2) กำรติดตั้งป้ำยสัญลักษณ์บอกเส้นทำงหรือแสดง

(4) ผลของการเดิน วิ่ง และปั่น
จักรยานสะสมต่อดัชนีมวลกาย
มวลกล้ามเนื้อ และร้อยละของ
ไขมันในร่างกายของนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ม.เกษตรศาสตร์
โดย ดร.พรพล พิมพำพร
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
(วิทยำเขตกำแพงแสน)










ช่องทำงจักรยำน (3) กำรสร้ำงทัศนคติที่ดีให้กับประชำชน (4) กำรจัดเตรียมห้อง
อำบน้ำ (5) กำรให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่ขี่จักรยำนมำทำงำน (6) กำรออกข้อบังคับที่
เอื้อต่อกำรขี่จักรยำน (7) กำรสร้ำงจุดจอดจักรยำนที่ปลอดภัย (8) กำรจัดตั้ง
หน่ วยงำนที่ ดูแ ลและพัฒ นำเส้ นทำงเฉพำะ (9) กำรจั ดช่ อ งทำงจั ก รยำนแยก
ต่ำงหำกจำกรถยนต์และคนเดินเท้ำ
กำรศึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำและเปรียบเทียบผลกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีมวล
กำย มวลกล้ำมเนื้อ และร้อยละของไขมันในร่ำงกำยของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
กลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ คือ นิสิตคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ม.
เกษตรศำสตร์ จำนวน 77 คน อำยุระหว่ำง 18-20 ปี
กิจกรรมของโครงกำรฯ คือ เดิน วิ่ง ปั่นจักรยำน สะสมระยะทำงไม่น้อยกว่ำ 30
ไมล์ (48 กิโลเมตร) สัปดำห์ละ 2 วัน ระยะเวลำ 3 เดือน
สิ้นสุดโครงกำรฯพบว่ำ ปัจจัยที่จะทำให้นิสิตปั่นจักรยำน คือ (1) นิสิตชำย มีดัชนี
มวลกำยและร้อยละของไขมันในร่ำงกำยเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน ส่วน
มวลกล้ำมเนื้อไม่เปลี่ยนแปลง (2) นิสิตหญิงมีมวลกล้ำมเนื้อเพิ่มขึ้น แต่มวลกำย
และร้อยละของไขมันในร่ำงกำยไม่เปลี่ยนแปลง
สรุป หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ นิสติ ชำยและหญิงมีควำมสมบูรณ์ (อ้วน) ของ
ร่ำงกำยมำกขึ้น
ในกำรทดลองควรทาการควบคุมกิจกรรมทีน่ ักศึกษำทำในแต่ละวัน จะเป็นผลให้
เกิดควำมถูกต้องของผลกำรทดลองมำกขึ้น
ควรเพิ่มตัวชี้วัดในด้ำนอื่นๆ เช่น การวัดการทางานของหัวใจ สุขภาพของ
นักศึกษาทั้งก่อน-หลังทากิจกรรม

ส รุ ป จ านวนผู้ เ ข้ า ประชุ ม วิ ช าการฯ กำรประชุ ม วิ ช ำกำรกำรส่ ง เสริ ม กำรเดิ น และกำรใช้ จั ก รยำนใน
ชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ำประชุมจำนวน 153 คน แบ่งกลุ่มผู้เข้ำประชุมจำกภำคีต่ำงๆ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มผู้เข้าประชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ เทศบำล)
สถำบันกำรศึกษำ (มหำวิทยำลัย/โรงเรียน)
วิทยำกรและผู้นำเสนอผลงำน
หน่วยงำนภำครัฐ
เครือข่ำยฯ / ชุมชนจักรยำน
คณะกรรมกำรชมรมฯ /คณะทำงำนและจิตอำสำผึ้งงำน
สื่อมวลชน
องค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs)
บริษัทเอกชน
รวมทั้งหมด

จานวน (คน)
43
30
25
20
12
12
4
4
3
153

%
28
20
16
13
8
8
3
3
2
100

วันที่ 30 มีนาคม 2556: กิจกรรม bike trip อ.บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษำแนวทำงและรูปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชนด้วยจักรยำนของชุมชนบำงกระเจ้ำ
ปี พ.ศ. 2535 รัฐบำลได้กำหนดให้พื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอพระประแดง คือ บำงกระเจ้ำ บำงกอบัว บำงน้ำผึ้ง
บำงกระสอบ และบำงยอ เป็นพื้นที่สีเขียว หรือที่เรียกว่ำ “กระเพำะหมู” ซึ่งทั้งหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น
ชุมชน และชำวบ้ำนได้ร่วมกันรักษำพื้นที่ดังกล่ำวให้คงสภำพควำมเป็นธรรมชำติ เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ
พื้นที่สีเขียวแห่งนี้จึงกลำยเป็น แหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นที่รู้จักของคนใน
พื้นที่และนอกพื้นที่ด้วยกระบวนกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยชุมชน นอกจำกเป็นกำรสร้ำงรำยได้แก่ชำวชุมชนแล้ว
ยังเป็นกำรอนุรักษ์แหล่งทรัพยำกรป่ำไม้ที่คงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และเป็นปอดของเมือง
Bike trip เป็นกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีรูปแบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงผู้นำท้องถิ่น วัด และชำวชุมชนในพื้นที่ และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนนอกพื้นที่ ทั้งภำครัฐและเอกชน นับเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีที่สำมำรถนำไปเป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรจัดกำรท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นได้
 สรุปกิจกรรมทัศนศึกษำ ดังนี้
กล่ำวต้อนรับและแนะนำเส้นทำง
กำรปั่นจักรยำน ณ สวนป่าเกด
น้อมเกล้า ต.ทรงคนอง อ.บาง
กระเจ้า

วัดป่าเกด ต.ทรงคนอง อ.บาง
กระเจ้า

สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 รับประทำนอำหำรเช้ำร่วมกันก่อนเริ่มต้นกิจกรรม ณ สวนป่ำชุมชน
 กล่ำวต้อนรับกลุ่มทัศนศึกษำดูงำน Bike trip โดยคุณเปรมปรีย์ ไตรรัตน์ ประธำน
ชุมชนวัดป่ำเกด
 ชุมชนวัดป่ำเกด มีบริกำรอำหำรเช้ำและให้นักท่องเที่ยวเช่ำจักรยำน
 บริหำรจัดกำรโดยสมำชิกของกลุ่ม
 แนะนำเส้นทำงกำรปั่นจักรยำนท่องเที่ยวชุมชนบำงกระเจ้ำ โดยลุงกุล สมำชิกชุมชนที่
ชำนำญเส้นทำงกำรปั่นจักรยำน พร้อมให้ควำมรู้แก่สมำชิก
 จุดท่องเที่ยวด้วยจักรยำน คือ (1) โบราณสถานที่จะเยี่ยมชม ได้แก่ วัดป่ำเกด
วัดจำกแดง และ วัดบำงกระสอบ (2) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (3) ตลาดน้าบางน้าผึ้ง และ (4) กลุ่มอนุรักษ์ลาพู
บางกระสอบ
 สักกำระพระพุทธรูป ณ วัดป่ำเกด เพื่อเป็น
สิริมงคลแก่ชีวิตก่อนเริม่ กิจกรรมทัศนศึกษำ
ดูงำน Bike Trip
 เป็นวัดที่เก่ำแก่ของจังหวัด สร้ำงขึ้นในสมัย
รัชกำลที่ 2
 เดิมชื่อวัดถนนเกด (ตำเกดเป็นผู้ขดุ ถนน
สร้ำงทำงเข้ำวัดเป็นคนแรก) และประกอบ
กับบริเวณวัดมีต้นเกดขึ้นอยู่โดยรอบต่อมำ
จึงเรียกกันติดปำกว่ำวัดป่ำเกด
 สวนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

เฉลิมพระชมพรรษา 80 พรรษา

 เป็นสวนสำธำรณะที่มีพื้นที่ประมำณ 21 ไร่ ตั้งอยู่ใน ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปรำกำร

วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.บาง
กระเจ้า

 วัดจำกแดงเป็นวัดรำษฎร์ตั้งอยู่รมิ แม่น้ำเจ้ำพระยำฝั่งขวำ ต.ทรงคนอง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร สร้ำงขึ้นเมื่อประมำณ พ.ศ. 2325 เดิมมีคลองมอญ
อยู่ข้ำงวัด ปัจจุบันถมคลองเป็นถนนแล้ว
 ปูชนียวัตถุสมัยโบรำณของวัด คือพระพุทธรูปนำมว่ำ “หลวงพ่อหิน” ขุดพบบริเวณ
โบสถ์หลังเก่ำ
 วัดนีม้ ีเนื้อที่ประมำณ 12 ไร่ นับเป็นปอดขนำดใหญ่แหล่งสุดท้ำยที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ
มำกที่สุดและมีแม่น้ำเจ้ำพระยำล้อมรอบทั้งพื้นที่
 วั ด บำงกระสอบสั ง กั ด คณะสงฆ์
มหำนิ ก ำย สร้ ำ งขึ้ น ในรำว พ.ศ.
2357 โดยประวัติควำมเป็นมำเล่ำ
กั น ว่ ำ สร้ ำ งโดยนำยดวงและนำง
ทรั พ ย์ สำมี ภ รรยำได้ บ ริ จ ำค
ท รั พ ย์ สิ น ส ร้ ำ ง ขึ้ น ท รั พ ย์ สิ น
ดังกล่ำวได้มำจำกตุ่มน้ำโบรำณที่
บังเอิญขุดพบ ภำยในตุ่มมีทรัพย์สมบัติอยู่จำนวนหนึ่ง ทั้งสองจึงนำมำบริจำคสร้ำงวัด
เมื่อสร้ำงเสร็จจึงได้ตั้งชื่อวัดว่ำ วัดใหม่ตำดวงยำยทรัพย์ และต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น
ทำงกำรว่ำวัดบำงกระสอบตำมชื่อของตำบล
 ตลำดน้ำบำงน้ำผึ้ง เกิดจำกแนวคิดของผู้นำท้องถิ่น (อบต.บำงน้ำผึ้ง) ชุมชน สร้ำง
ควำมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่อำศัยอยู่ริมคลอง
 เป็นสถำนที่แลกเปลี่ยนทั้งแนวคิด สินค้ำระหว่ำงระหว่ำงชุมชนกับนักท่องเที่ยว
 รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวด้วยชุมชนที่ยั่งยืน
 เยี่ยมชมกลุ่มอนุรักษ์ลำพูบำงกระสอบ
 ต้อนรับและเล่ำควำมเป็นมำของกลุ่มฯโดยคุณสุกิจ พลับจ่ำงที่ปรึกษำกลุ่มอนุรักษ์
ลำพูบำงกระสอบ
 ภำรกิจหลักของกลุ่ม "ลำพูบำงกระสอบ" คือสร้ำงบ้ำนให้หิ่งห้อย บนพื้นที่ 41 ไร่เศษ
ของกรมป่ำไม้

วัดบางกระสอบ ต.บางกระสอบ
อ.พระประแดง

ตลาดน้าบางน้าผึ้ง ต.บางน้าผึ้ง
อ.พระประแดง (พักรับประทำน
อำหำรกลำงวันที่ตลำดน้ำบำง
น้ำผึ้ง)
กลุ่มอนุรักษ์ลาพูบางกระสอบ
ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง

สรุปจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม bike trip อ.บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ จำนวน 57 คน โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
ที่
1
6
5
2
4
9
7

กลุ่มผู้เข้าประชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ เทศบำล)
คณะกรรมกำรชมรมฯ /คณะทำงำนและจิตอำสำผึ้งงำน
เครือข่ำยฯ / ชุมชนจักรยำน
สถำบันกำรศึกษำ (มหำวิทยำลัย/โรงเรียน)
หน่วยงำนภำครัฐ
บริษัทเอกชน
สื่อมวลชน
รวมทั้งหมด

จานวน (คน)
18
14
8
6
6
3
2
57

%
32
25
14
11
11
5
4
100

